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Bolgrvd. 1 {tt.ıı.) -
Aıoıyeyşio Pıt~sin .lıi dirdigine 

giire TApedele11 Yun:uılılnr tRrafı n· 

dıuı zapttıllilwi1?tir. l~to1ir ve külliy~t 

li rualzema alın mı~tır. 

~ lt11 ve Umum N••••yat 
MUdfJrD 

F!) P A .~}SAŞ 
~~~-:----~~----

lda re yeri 
ltıı.I ıııanla laaınınl • lltrata 

Pazar 
2 
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19.1 

G:t.i"NE>ELİK. SİYA.Si HAB -..L'"' FİKİR. GAZETESİ 
Sayısı 5 kuruı 

Telefon No. 82 
Yl\ 1 Sayı 
13 . 3810 

------------..-~~---------------------~~~~;;;;;;;:::=:.;;~:;;..------------~--~~~----------~~------..~--~ 
Vil8yet umult! meclisi 

Dün Valimiz B. Sahip Orgenin riyase· 
tinde toplandı 

General oö Gol oiyor ~i; 

Fransanın 
rrtukadderatı 
A hdeniz harekatı-

Hopking 
ve Vilki 

Almanya 

istilaya teşe9-
büs ederse 

Dir senelik y&pıfon işler göz~en geçiril~i ve ıncümenler intihap edildi 

Polonya Başoekilini 
ziyaret etti!er 

nın netice•ine Moskova, l la. a. ] 

Gene matlup ola
caktır. 

~-------- -- --
Mflclis illi ıef ismet lnönüye sarsılmaz bağlılık izhar ve 

Ebe.eli şef Ata türkün aziz hatıralarını hürmetle yadetti 

'ras - Lımdradan alıOciD 
b I d Ottavn, l (a a .) 
ağ I ır hah~rlere gi;re J>oionya Ba, Yeni Zıılanda Unıuıui va 
.-u•-· vekil ve bsşkaml\nda.n_~ B. lisi vazifesi haşrna giderken 

VilAyet Umumi meclisi ıli olanınuştar. ~lfclitı "4alı ve cuma gö.n- L~.ndr~, 1 (a.a.)- . RuıveJtin fovkıılilde rnum~!I dmni~tir ki: 

VWi.ve~ umumi ınAc:liilİDİ'l leri sa&t 14 de toplanılwıun Hur F ransı:1.lann şefı Ge ·ı· B Hopkingi kRbtıl etmi' Alı,ıanlftrın t ·ı dün saat onda saym valimiı 

Sahip Örgenin riyaseti altın
da toplan mı~tı r. 

Topls.ntıds bütiin daire 
müdürleri ve bazı dinleyi~i

ler hazır bulunmuşlardır. 
Valirniz; kısa bir lıitabe

de bulunRrak ezciimle şunları 
Böylemiştir: 

Vilayet umumi meclisi-

neraJ dU Gol dün ge :e Afri- 8~ 1 • rıgJ tereye 
R<\alışı miiua!!ehetil hiiyükle karar ahndıktırn soura ruz· tır yaptıkları gece ak 1 
~ kRdaki Fransız ordusuna bsr · habero ın arrna 

riınize tazim telg afları cekil namede "Uriiı;ıülecek ba1tka . . . l l Alınan diğer hir kar~ı yeni lıir n~ul b 1 ı 
~ l" v v be yomden gırmelerı ve ta . · · ı unınnş 

mesi teklif ellilrui~ ve hn tek nıevacl olmadığından topllln g<>re d~ Polonya B1tşvek~li, tnı. Alruan tayyarecileriııin 
yno Lihya!\ınc•• dovauı eden t t ·ı 

lif alkışlarla k r~ılarımı~tır. tıımıa son vermiştir. Vanılel Vilkiyi kalınl 0 rııış- ne:1 tereyi %iyaretleıirıdo kel"f 
---~-:----------·-..-.ı.------------- hurhe i~tirakleriui idiyerek leriııi kaçıracak mlllıhettedı: 

Ameri 1 8a~riye H Ziri B. Çör çil donıiştir ki: tir. Yilld aşağıilaki mesaji neş Almaııyıt, lngiltel'e~·i İl'tilr~ 
Libyada kalıraman atıker- r.,tmiştir: te~obbi.isiiıade bulunacak olnr-

Almanların ,6u harpten muzal- ierimizin Merzıığa zapt, Toh Polonya.lalar, A1uerikalıla sa r,eçeıı sene olclugn gibi hn 

nin t}41 yılı tc,plantısını açı-' istila için fırsat ho/-
yorum. Hepiuiıi ayrı ayrı / 

rak ve Ga~salada yaptıkları p 
1 

OP' milletine derin ıene de muhakkak ma~Jd 
fer çıkacagımıztı fedakarlıkJarı i11i liyorsunuz rın ° 0 

· A · edilecektir. p 
,. ı ,. bir sempıttisi vardır. ınerı-

eminiz, diyor. lfr usanın istikbali Akdeniz-
hürmet ve mnhBhbetle selam f adık arından haber 
lanın. 

Bir ta.raftan Toroırnu kar· 

lı aırtları ve dağları, bir ta
raftan da Akdeoizin ılık sn

Jarile çevrilmiş bu şirin villl 
yetimizin mnhtelif dertlerini, 
ihtiyaçlarını, ı\rF.u)arıoı kal'· 
şılamak ve bnnları tamin et

mek var.ifesile buraya toplan 

darız, diyor. 

Vaşington l(a.a.) 
Bahriye nazırı Nok!o! dün 

yaptığı beyarıatırıda Alrnaııya

nın İngiltereyi istilı içiu hava 
şartlarını tetkik etmekte ve fır· 
sat kollamakta oldıığıındtın ma 
(Qı.ıatımız vardır. 

ka Polonyııya en hiiyiik yar· 
delH harbin neticesine bağlı p 

dıuı kararırıdıulır. Henim o 
fJorıdra, 1 [a. a.] dır. Franınz kuvvetleri Afri-

1 ngiltere Ba~vekili Çörçil kada ltalyaıılara kar~ı büyük 

<liirı Sı\Vıttrntcmu ziyaretetmi~ muvaffakiyetlor elcle etmiş· 
vo lıalktaıı Birleşik Amerika lerdir. 

Cnmhnrreisi B. Rnzv"lt için F b" t k )"' 1• ran81Z Zli l VO a~ er vl" t 

te;rnhiirat vapılnıa!unı iııtemiş .1,. 1 d 1 ı· b · oy sı a ı ıtŞ arurı; ge ırı era-
tir. Halk Anrnrika Onwbur .. 

1 hll"vekiliııi ziyaretim 
OJ)f'I\ '( 

b 
· n ll"riz bir ıleliliöir. 

rınnn c "' ' 

Amerita ile logiltere 
Joponva aleyhine 
birlefiyorlar mı? her yanyıuıa dnşmaııla 9.u·p1· 

reitıi ve çı;rçilin yanında bu f · -

Irak kabinesi 
istifa etti 

Ihğilnd, l (a a) 

Irnk Ht;~vekili Ra~it A Ji 
ve k~'hiııe a~&ları istifalarını 
vermışlordiı-. Kıal ıı.• .. ·ı· .. 

~' .. ı il ıııtı-
fa. y ı kabul otnıiA h~e do • 

. ~ yenı 

ı kahuıe kurııluncay1' kadar 
lngillereye yardım projesi .. . . . . ~aralc ~ilablarımızııı şere i•ıı ) 

m111 bulunuyoruz. nin tasdiki l~zımdır. Almarı- ~ıı111tıı mııw~ilınJ Hopkıng ıçın 'l'okyo, l (11
•
8

• -
Uzun seneleri'l ihmal etti ı ·· ·· k lı yiikRelteJim. Fransa impara- Ünler V"'"tııun iiçii_ncii 

rrn~ırlarırı vaıifelo . l . . vrın< e kal. 
maların1 rica etıni~tir Kabi-

. yaum Amerikayı bazı tehdit myu toz·ı ürat yapınışlar· ratorlnn-unun akiheli sizi YO 'J 
ıtj ve Oamhuriyet idaresinın d · · l'I t f ·1 rı· ıneseJeııınde ne, diin pıuluıueııtotln hiiki\

metin Hİ)"t\Rt'ltı 11 ~ kar~ı gü teı·i ~ - e icı ınkişatları bnlunm!lktadıl' dır. Huna müt'3&kip Qörçil l)'\a1del'1inin ° t1 
el koyduğu ve ihtiyaçları kar .t bizi lıir noktada birlettiriyor. 1 J"vo oncii-

k ··ı Almanlal' ıngiltoreye kaı•şı ta- <lomi11tir ki: . kuvvet parhttutırıto 11 1
• 

şılamanın ne kadar mii\I u b" . . d . . ... Ooııeral J~l\rnıırıarlln 
ıyes1nı eğiştırmiştir Şimdı H. Hopking demokrasile- t uıooi nıa ındaıı hiriuirı ordıı 

olduğunu kabul ediyoruz. Almanya JOudradaki hederie- leri .MetZuğa alrmşken tal- J .. 

len muhalefetten dolayı istifa 
•trni~tir. 

Sizin isabetli görüşünüz, rinden vaz geçerek İn~ı·lı'z en- rin ş~t'ı Rozveltin hususi mü yun IJihyatıırıın i~galini ta- gu sn·,le cevnhorı l a.ı·ı~ıyo 
1 • · ~ u 8 ttfuka. 1nnları soyla 

iyi ve yerinde dii~öııce arınız dü trisine hücum etmektedir. ınesıJili ve en yakrn hir arka ınaıulamnk vaziföı.iz değil- nazırı .. u 

---
İngiltere tarihinin 

kıymetli teoriibeleriniz bunJs lngilizlerde kafile uc;uliiıı da~ıdır. Aınerikaıım bize yap midir. mi~tir: 
rııı bJLşarılmaı.rns amil ola- de hemiz menınunı·yet verı"ci makta oldun.o yardım bizim Hali hazırda l>eynelınilel mii 

müşkül devreaini 
Yaşıyor 

l " Helin hep beraber dünya· · 1 A 
oaktır. . btr usul bulamamı~lardır. Al- ce~aretimizi artırmıştlr. Trab na ehııtta trıgiltere 1 6 ıne-

Q de"'er ~ ııın lıaldJ barbi olan na.nuM 
. ok -ı.ay_gı ve evgı .... fi ı man hava akml~l'mda bjr kaç 1 y . t d k" rika arn~uıda .JıtponyRyı teh-

M ili f 1 t 1 < nunuı nR~arp ve unıuıı 8 an 8 1 ve hak ı.avawına gidelill'. 1 şe ımız sme . u) . . aydır hir sükt\net müşahade ı lı11d· t 1 ,. dı"t ecleıı \:ıir va~iyet tcce~ıüim 
vordigi ilham ve dırektıflert edilmektedir. Bn süktlnet dev tRrp "' ıseleri ta yaı1aki 

Londra, ı (A.A.) _ 

lngiliz bahriye nazın Alfllk 
sandr beyarıatarıda ya 0 1. işlerin yapılmasında bize resinde lııgiliz Amerikan fab .Nnzi FaşiRf' rejiıniııin çüril- A~na vutlukta etıırnkte.dir. 

kuvvet verecek ve awil ola- rikaları daha fazla istihsaldo tııii~ olduğunu İMpat etmiştir. ' r ·~ 11a ıp ge 
leceğiz veya mahvo\aca~ız. Ta 
rilıimizin en mıi~kfıl bir amnı 
vaşıyoruz . ~imdi uitıa i zaferi 
elde etmek için m1 ~cut fırtıatı 
kullanmalıyız. demiştir. 

caktır. bulunrilnşfardır. Almanlarm A tirıa ve Muurı almak için ita/yanların tanklar Demokrasilen ~armm ayına 
Bir senelik yapılan işleri l>tı sük"t · b" 'I • 1, edı'lec k 

1 ll u yenı ll' tayyaı e harekete geçenlerin akH.H~tini la yaptıkları hür.um Si aAcı en muzal\8f8 e 
izalmameıle arzettigim i9iıı tipi hı:lmak için nğra}tıklarını ~iiriiyoru/.. Ne :1ııuıılln ve na-
buradıı tekradamıyacağım. ö t kt d' l · ı · l d lar tarJedi/di g s erme e ır. o g ı • z er e sıl lacaıt .. J ki h 
Bu mukaddes vatanın banisi 0 eını 80Y ememe e ~ 

böyle yeni bir tip bulmak için 
Vaşington, 1 [ a.a J 
Deıuokrasilore yardım ıu. 

\·ihaıunın Birleşik Amerika 
Ebedi fef Atatürkün aziz ha· uğraşmaktadırl r. demiştir. 
tıralarını tıuzurnnuzda ıoin 
uet •e ~Uranla anınayı bor9 
bilil·, hepinizi saygı ile Relı1m 
lar itlerinizde ınuvaffükiyet 

dilerim. 
Valimizi kuıa •e veciz lıi 

tabelerindeo 80nra ruzname
ye geçilmiş ve ikinci reis ile 

iki kAtip intihabı yapılmıştır. 
t kiuci reisliğe Y akup Er

FiOY ve kıltir.liklere de "'alih 
1nanknr, Halil Dölek seçil 
mişlerdir. 

Seçimi nıöteakip bir sa· 
nelik mesai hakkında hazır
lanan .jzabnRme ve meoliB 

encümeninin mlitaleası okun 

m••tur. 
Rei"" tarafından iza.hname 

Te eno\imen mtitaleası hak-

kında öz ietiyen olup ulma
uıgı ıorolIDOŞj SÖZ İılfİJ6D Ol· 
madıgınd&n boalar reye ko
uulmu., ve ittifakla kabnl 

ttdilı iştir. 

Bi 1 ilınr~ meclis encümen 

i nt1hapl:lrt yapılmış ve 9'1 
t-eııotıi hiHçeaile 989 .... 40 yılı 
he .. dıı httisi enciimenJere tev 

ingiliı tayyareleri 
frikoda muhtelif 

he,ief le re hücum 
ettiler 

Kahire, 1 (A.A.) -
lngiliz hava kuvvetleri ev 

velki gün bilhassa ftalyanlarm 

Apolon a tayyare üslerine bir 

çok defahr taarruzlar yapmış 
lardır. Derne ile Bingazi ara 
smdaki esas yol üzerinde mev
ccıt bu yerdeki hangarlara tam 
İ8abetler elde edilmi~tır, Bir 

dfi§man tayyare~i düşürıilmüş 

tür. 
Şarki Afrikada hir köprü

ye pike uçuşları yapılmıştır. 
Diğer bir filomuz İtalyan top
çulan özerinS< pik~ uçuşları 
yaparstk mitralyöz ateşine tut 
muslardır. Bir avaımız geri dön 
memiştir. 

rnhor ha lıorpten 

c;ıkacağımıza eminiz. 

mazat: er 

Fransanın işgalin 
den bahaediliyor 

Zürilı, 1 (u.a.] 

nın tehligi: ;niiweı1siller rııe<·lisin<le diğeri 
İki hin metre kaılaı· ,•tik-

1 
eseloleı·deıı evvel miizakere Ç~kul'Ova J\:ıırlııluş ıniioıı 

P . . . ı1eleııı ndo \UkHoJ· ı ·· 
8ek ve <lagıuık arazi iizerinde · tün kurllr verılırııştır. · ~ ' 1~met vo 

sıne c gayrntleı i Hehkat edeıı ktthra-
b ul una ıı k u vvtjtleri ıni~ IL.U- Paı·ti Jj,JerJ.~ri «;n ii m ii?:de- ın·uı ı 

• arımız,laıı So) hau UHıbu 

ıA tiua, l (A. A.)-

Yo nan ba~kumandanhgı-

--............ -
8. Sinan Tekelioğlu 

vaffakiyetli harnketlerdtt buln ki haftanın sonunu:' l~yibr.- eu ' ~irınıı 'l'okelion-Ju dt'ı· 
1 Siyttsi m ii,ah itler bu tün "' 

narak gayet miihim mevziler 11111 kabul edilmesini ınuhte· şehıimi1e gelmiM ve vilavet 
Fransanıq Almanya taraf\D ,. 

işgal etmişlerdir. 150 kadar mel olJugnnu be)'an etmişler ınnkttmıraıla valimizi, P~rti 
darı işgalinin ictirıabı imkan

tıız olda.ganu ~öylemektedir 

ler. Sene ha~ında Petenio Hit 

lere gündertlilfi tehrik mesajı 

na. H i ilerin verdi gi cevap bir 

~ltimatom ınl\lıiyetinde ohna

makla heraher bu, Vişide bii 
yük hir endişe uyandırmıştır. 

Nigerya kıtalan İtalyan so
malisine gir~iler 

etıir ahnmı,tır. Diğ~r taraflar 

dıt. ltalprnlar tanklarla taar 

ruza te~ebbiis etmi~lert1e de 

akiıo hırRkılınıştır. 

ReHmi Yun an 11i>zciiıııü aıı

keri lıarekat hakkımla ~u iza 

batı Yermiş~ir. 

İtalyanların yeni makabil 

ve Hıılkevirıi %İvaretten 
• ti O O 

ra gazetemiz iJa . -
l"P,Rıne şeref 

Siyam· Hindiçinl v~re~ sayın Sinan Tı}kelioğlu 

a,as'nda mütaı ehe Yenı M.erHin ~·aıı aile~ile Çu 
.~ı«M urova.hktıı tıılıı"' l'lava~ı lıatı-

) 
rpsını ı ya edici hattbiluıller 

Tokyo 1 (a. a. - do bıı!urımu~lınd 1\.r . 
kj d k '( ı. !Uumaıley h 

Diln aygon açı arın a ~ -~rım trenile Ada .. 
d S. 1 1 .. naya •lon. 

bir Jap?n. gemisin e . ıyam.a qıuı;ılerdir. 

dir. 

lll·mıfiçuıı ararsrnda hır müta -~ 
R'\rruz]arı hoif.guna ugı aya· 

. . . . k · . a edilmiştir. Runu bir Gelenler fak rıoatla netıcoleuını~tır. re e ımz 
k ~ ansr. takip edecek- . -.... -

Merkoz ceplı-:ısinde kar sulh ım er ' Bıa mliue:I 
.. .. . . iki taraf hııJut anlaş- ettenberi Aııkara I· 

barekutnmzda ınu~kulıltı ar· lJı • Her · bıılunan Bt·led· . . . t .l 

N ı ı ( A) Tokvoda topl.rnanık u· .,;; ıye ı·eı"ımız Ü. 
ayrooı,' A •. - tırınıştır. Fakat koraulık br.- masun . d' H 'k" t· ~ııtat ıor'l~hı 1 

Ninarva .kıtaları ltaly·an So · tk'k edeceklm ır. er 1 1 a bı l ve stanhıılda 
.. u b to >ç , e p1yade- te ı ı unarı C H 1) 

malisine rritmişler ve dt-ı~ma- sar ıuuuıız 1 u .rt 'alı ve terakki hususunda id· . ı ·. · • aııi~i VilAyet 
., ';il • • k a· <ılle· , ... reıı aıe ıeyeı . . 

nm bir ko-vn· .... bıılıına•ı karar- lerırnııı topJarnıı 011 
' • t· n bir aulayıı.ı. gös- k d ·· 1 1 eısı R. Hız·l B .. . . . , ·ı . (\ do~ru ve ,u ~ uıt unkü k , oz-

gahlarını işgal etmişlerdir. Düş rıle çekerek yenı mevzı erırı . lerdir. aehni!ll d" e Sijfe le Şehrimize 
· k"l k ..u . . 1 a· terrnt§ ., er ır man aerı çe ı me teu-r. y•r1eştırmıt er ır. · 



. 
• 

4 
41 
48 
49 
60 
51 

52 
63 
54 
65 
56 
57 
68 
59 
60 
61 
62 
63 
6( 

65 

66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 

78 
79 
80 
81 

82 
3 

Tarı 
Yuka 
leke 

i ves 
i hald 

olun 

BAT - 194 azar 

Hazinenin Vilayet umumi meclisi top-
7 aksitle sattığı gay la11tısı münaseoetile 

YENi MERSi" 

Ankara Radyosıında 
Bugünkü neşriyat programı 

i 1 i n 
Marsin Ticaret ve Sanayi o~asmdan 

.. 

rim-:!nkul/€1 hakkın- Büyüklerimize çeki-
. da kanun Len telgraflar PAZAR 2 - 2 - 941 18.50 Müzik: O<lauuz ticaret sicil defterinin 398 sıra numa ' . 

B.00 Proğram ve mt'!mle- Çifte fasıl 
J - Bedeli taksiti~ öden- ket saat ayaı ·ı 

rasında ve dördüucii sınıfında ıuukayyet ve nıü-

mek üzere hazinece 25-3-1931 lsmet lnö~ü . . 9.03 Ajans haberleri 1 19·30 Memleket saat 
tarih ne kadar satılan. Gumlıurreısı 9. 18 Müzik . 1 rı, ve ajans hôberleri. 

seccel ike11 1 1-9-4t ı tarihinde vefat eden ibra. 
aya- him Bedduı·nn sicil kaydini terkiui oğlu Zeki Bu · 

Ankara { M . 19 45 Mü "k 
A) Meskenlerin, Bu gün aoılan lJmumt Meo· 1 arşlar ve hafif parçalar . . ll 
H) Ziraata mahsus arazinin. 111 ielerine bae 'al·ken rurdoo '(Pi.) Çıfte fasd programının 
C) Toprak mahsullerini ha- b(hük Millt Ş&fine taıim ve min . 9.~5 Ev kadmı - Yemek vamı 

ıırhyan, imal ve tasfiye ed~n ne&lerl n iu iz.harı ilk ka~arıd~r. hstesı. 20.15 Müzk: 

dur tarafındau 3 ı 1 9 .t 1 tarihli istida ile bildiril 
de- miş olduğundan keyfiyet 31-1-941 tarihinde kay 

<lirıe işlenerek sicil kaydirıiıı düşülmüş olduğu 
ilan olunur. (93] 

veya faaliyeti toprak mahsul- Şahsi te eou_euz taıım lerımle 12.10 Program ve meml~ Rina Ketty plAkları 
l ., . b ı rlikte nrıerlerım. ket saat Ay 2.0 30 Müzik· S'ılı'fke Sulh l.u'·uk ha·kı'ml'ıg"'ı'nJen erı tj alAkalı bulunan ımalat M Abdülh l"k Renda <ı~l • • • il A U 
hane, fabrik...ı veya mümasili 

1 
• _ _ ,~.111 , 1 ı· · . · · ıı.33 Müıık: Maurıce Chevalier pi~kları Silifkedc licarclle me~gul iken Suriyeli Lübnan 

. Buyuk luJ et"' ec ısı ıeısı K d l . B be 'l -
gayrı menkullerin, bakiye borç Ankara a ı rı ses erı: era r şar 20 45 Müzik: tabasından Fercalla Hişaya borçlu ve alaca.k.lıla .. 
ları 1940 ma~t yılina kadar Vı lA.,et Umumt Me clisinin kı ~e türküler' Solo şarkılar ve taksimler 
28-6-1938 tarıh ve 3524 sayılı 

1 
' _ b ,,. le ınecliıin 12.50 AJAN:; haberlel'i 2ı 15 Konuşma· rın alacak ve borçlularını vesaiklerile birlikte 

_ _ . . . ao• magı muo nee e r 13 O • . · " · k b b' 
ka~un. huk.umlen J~ıresrnde taz im hisl.erini eahsi saygılarım· · 5 ı\l uıı~: ıı.ao Müzik ay<lett '. rmek iizı·e ilan larihiiıdeu iti aren ır ay 
nııısavı taksıtlerle tahsıl olnnıır ıa uir :ikte arze1ıerim. S:ız eserlen ve oyun hava- Hans ı · 0 , 1 operasın· ıarfıuda Silifke sulh hukuk hakiuıliğ;ne usuleu 

2 - Birrnci maddede tAdad Retık Saydam ları d h-~" ve Plrete .. 
edilen zumrelere d.ıhil gayri Başvekil 13.15 Müz.ik: ~adyo salon an 22 u ısa ( .) .. nıuracaatlaı·ı ilan ulu nur. ,,~ 5., 
menkullerden, burcun mııaı:ce Ankara orkestrası (Vıolonıst Necip Aş. . .30 Memleket saat ayan· 
liyet kesbetmesi sebebile hazi- Vılhet Umumt meclieiniD km idaresinde) AJa~s haberleri, ve Ajans spor 
nece tefevvüz edilmiı olup da ıoılması münasebetiyle meclisin 18,00 Program ve Me;aleke servısı. 
henüı . atılmamış veya h ı r d taıim va h isleriui eahs'. aa1gıla- saat a~arı . 22 50 Müzik; 
halle tahsis kılınmış buluuan- rı~!a tı irlik&e arıarlerım. 18.03 Müzık: Radyo caz or Dans müziii (Pi.) 
lar. bor~ bakiyesi 1 inci mad Fa ık Ôzt,.a~ . . . kes_tr ası (fbrahim Özgür ida- 23.25 Yar.ı,kı Program ve 
ı h-k- 1 . b" 1 k Dahılıye Vekılı resırıde) kapamş. 
, e u um erme ta ı o ma Ankara -------------
ve tefevvüz ve tamir ve saire v·ıA u m-1 Mecli1ıioin • 1 ----

• • 1 ye\ mu ' a· n dolayısıyla hazınece yapılmış aoılması mıloasebetirle meclisin 

ıı:ı~sratlal'la birlikte 1940 tak- lıu:im hialerini ,ahsi ,e,g ıarım Tarsus vaııtlar ınamurlug .. undan.· 
tcılı defaten tesviye edilmek şar 18 birlikte erzerlerim. 1 
tiyle sahiµl"'rine iade olur. Fikri Tüzer Mu. bt<rleli Teminatı Cınsi No. Mevkii Vakfı 

Bu madde hükmünd~n i~-- Cumhuriyet Halk Partisi Lir ıı Ko. Lira Ko. 
tıfade edabilme~ için alakadar Genel SeL:r eteri 70 ou 10 50 nükklln 9fı·71 lımet loönu c. Karmut 
larm, kanun meriyeti tarihin Aukara Muetaf& 

den itibaren üç ay zarfında ma Vı ı A 0 , Umumi Mecıi11inıo \' ukc.rda vakfı cinsi ınevkii ~e muhamnu n 
halli mal ıiaireJerİne rDIİl'aCaa.t R Qılması J mÜo esebetirle rııeC!İ6İll bedeli yazılı <lükl• UBJll ')4{J Jllali )' ıh icarı Oll gun 
ederek h1 °1:~1.a~kma 

1

ve t~ferrıı~ tnı im hieıerıu ' t oh9i sa>gıl:ırı.n müddetle artırmaya koııulnuıştur. Kati ihalesi 
muau~e esını ı ma ·ve ıntaç et ı o birlikte arteflerım. . 6-? 941 , b ·· .. 
melerı şarttır. tçel Valisı ... peı em e gunu saat 15 de icra kılına· 

3 - t ve 2 nci madde hü- Sahip örge cağından taliplerin Tarsus VakıflM· nıemurluğuua 
küm~~rinden istifade e~eııler- ıuüracaatları ilfuı oluııur. ( 85) 30-2-5 
den ışbu kanunun merıyet ta H 1 da 
rihiue kadar geçmiş müddet ayvan ar 
için faiz aranmaz. Nokra hastalıfı ile 

Muvakkat madde: Taksit 
miiddetleri uzatılan gayri men mücadele edilecek 

' t 1 n 
Mersin Belediye riyasetin~en 

kullerin 1910 taksitleri btı ka· 
nnnun muriyoti tarihinden iti 
baren iki ay içimle tahsil olu-

S ı A'ırıarda razıo derileriv 1 -~·9 ll tarihinde yapılması ınukarrer olan 
ah•uda bir ıakım eieler çıkar b(•le<lh'e meclisi İCtimaında IHÜrettep azanın ek.se 
buna Nokra derler. Bu hastalık • • •J b f • 

nur. . . . 1ı: k .. 1 Rraeıuda otur rı~·etı ıazır il 11nmadığ11ıdau dolayı beledive ka 
4 - Bu &anıın neşrı tarı- ovun ve eı;ı er • • • • • 

h. d \ t · ıada ea z.i1ede da buna maruz lllllıllll\lll 68 lllCJ ınaddesı IHUCİbiııce :.1-2-94.1. salı 
m eıı ınnteıtenıır . , h 1 81 .ıı.ırlardır. Bu •. •. 

o .an RJVRO ar " • O"lJ .. U Saat J 6 da lO l l k 
ö Bıı kanunun hüküm- ~işler; rapanlar H>rlül~rİD _bu- :; ... • . p am uıa 

lerini icraya Maliye Vekili nw va lok derlıkled ein~klerır ıurfe edılıuı tır. Muayyen olan güu 
üzre meclis.. talil 

ve saatta aza arka 
eridir Bu tüylü emekler raııa l l 1· ) b 

murdur. eığırlo~ın üaıüue konar, bura~a (aş arııı mec ısle ıazır ulunnıalarıııı rica ederinı 
J af ebenin ah/tik vumur&larlar. Yumurtaları tı;,y 

lı,re revıearak kalır. Sonra aQı 
lır, içinden çıkan aeno eürfeler 
baruuda k aeıutı rapnrlar. ~~ ... i 1 i n 

d b . h ı. 1108 1 rerlerıaı 
Mektepler *' tale 9 karne· arana urun .. a · s ı·ı~ (L H ~ ~ L k' f' • ıerinrien ba~ka ahlak içinde bir vaıarorak •ürtaıeri de aıır . .. 1 l 18 SU 11 UıUı 118 tm ıg" IR~an 

(94) 

notu 

Belediye reisi vekili 
Enter Geımeo 

• f utar M ıdeıe giden bu sürfeler 
~ot hanesı va~dır. Baz.ı mı_ıal- k ~udiııe mnhsue bir rol Lakip ilifkct.le ticaretle meşgul iken~ vefat eden ~u 
lımler talebenın ahl~kı vazıye- ederek deriniu altına kadar va· riyeli Lübuan tahasmdan Feı·c il [>. 
tini orta veyahut 'l.ayıf ol:uak rı r. Burası onuo bOrOme ,e bee a a \IŞanın miras 

I • 

G Ü v E N 
Sigorta Sosvetesi 

Hayat- Yangın - Nakliyat 
HER TÜRLÜ KAZA 

ıv.ı:ü~ESSİLİ 
Vasfi Orgun 

Yeni Mersin 

180) 

NUSH.A.S:I 5 KURUŞTUR. 
Abone 
Şeraitı { Türkiye için Hariç i.;io 

Senelik 
Altı aylık 
Oç ,, 

1200 
600 
300 
100 

kuruş 2000 kuruş .. 
" Bir .. , . 

Resmi il~natın satın 10 kuruştur. 

1000 
600 

Yoktur. 

" 

" 

DEVAKaşeleri 
Baş, l)iş, Grip, Nezle, 

Romatizma 
VE SOGUK ALGINLIGINI 
DER.HAL KESER 

D E v A KAŞELERiNi 
Her Eczanede Aravınız .. göstermektedır ler. Maarir Ve ı ooma 1 erıdir. Sürre kleı bura çıları mah)m ohuadı~ındau alakadarhıruı ü~ ay 

. . 'b 1· . . . u hulundu~u JHl'de f d 'ki ·ı • 
k:\leıı mektep ıni.ı at mec ısı_n ~1 ~ "~:'~~reekkO! eder. Bu e ı e ce zar ııı ~\ vesaı · erı e birlikte ~ilifke sulh hukuk ( 6[) 
d?n ceza kara_n_almaksızm hıç ::~ t~ueei kadar da olabilir. Silr hilkimliğine llSUlen müracaatları iJ3n olunur. (96) .._ _______ , ---------------.a 89-90 

bır hlebeye (ıyı) veyahut (pek QdilkQe reni kemale dOQ _ , 

iyi) den aşağı ahlAk notu ve· fe b~t~ikne olduau reri tahriı Her 1eoe baıirana Ladar -------.-..t_~-----·--------
. l k d l b"l ru gı v • b · ı ka ~ • rilmemesıni a a a ar ara ı - eder hatta bir apııJ i 1 1 8 

) ha,.an 1abiplert hartanlarıodı l } 
dirmiştir. 1 ruh bı.JBole aellrir. Yaz aetioce kl bu ııııerln loindeki ıGrteleri 

• f İ lfİ delerek dıearı oıkar f8 
81 

kemale ate\meden e"el imha M . A 
8. Reıat Demrr oek olur. . ki 1 keDdilerioe ·~ip barunlarını DOkradan ıe arsın ıkerlik Şubesi Satm Alma Komisyonu Reisligvindan 

Bu sıne er n d mtzlemeQe mecbur ıutulmoıtar 
Aza~ Zadeler hanında aç- mahaus bir tızıltılerı ur .;~:ki dır. Bunun iQİD Vıllte\Qe bir 18 ""'\> 

tığı yazlhaııe. inde gümrük ko- g81uoıar bu 9ızıllıları bı 1 
t 

8 
limaloame buırlanmıetir, f Cioıi Mıklarl Mu. bedeli lık leminal l H A L E 

misyonculu~un:ı başlamıştır. rıuden hemen boelerıaı uza a Bu talimatname bGtün ltlh Ton Lira Kr. Lira Kr. Gün Saat Şekli 
$ . ler har nuda aı ı k d ı k Arpa ıa.oo 10 00 Arkada~ımıza bol iş ve iyj rak kaQarlar. ıe ar ınüte ere ra ında atııı aoa u m6 u 6 O 00 7876 00 4 2-9•1 Salı 10 pısarhk 

k l l ff k tl d ı ı raa harvanlar o kad cakelere baılanacakıır. Nohaı 500 70000 00 5250 00 '·2 941 • 11 • 

1 
a~1nç ara mu va a ıye er .• o u_ olmazlar· Ook olduaonda .•. PıriuQ 335 117250 00 8793 75 4 2 94 ı • 12 • 
erız. ~eıur 161 oekilir, et . . Uo 120 hııyun zerıflar, En zirade Sı hfkenın Tekır QıftliQ'inde Bulgar 22800 00 1710 00 4 2·941 • 16 • 

yeni Adam ve kunetteu ~t1e 9 r· de rılrrin l:ıy ıtofunlar arHında eueıce çık K. Faaoıu 200 •aooo 00 3600 oo 6-2·9'1 Qaroemba ıo ,. 
arlı 0ıan oıhel lıO d mıı olan Dııtoma\oıia (kelebek) 530 169000 00 tıS}2~ 00 5 2 · 041 • 11 • 

Bay lsmail Hakkı Baltacı ıar duemesidİf· Q\ln. d 1 ~ baPl8lıQ'ı eönmtletilr. 
1 .- A_skert ihtiyac.Jar i~in yukarıda yazılı yedi kalenı ınevad nıevzuat-· . k metten ,erltırı e t• l -; 

oğlu ta.ratmdan çıkarılma ta . . 80 ı,; otıın -,.aade ••• aı·ı cıhet1 askeriyey l k , 'l k .. b 11' ·· l d M · !s-
olan Ye:ıi Adam gıtıetesinin rdıe0,1.,~. olur, bU ,üzden upı ı·ciadır Silifleeoin Perııenti körüode k e er · etı me uzre ~ ı gun ve saat :tr a c ersın 

.. Hoou erlik şaabes· · · 318 inci sayısı çıkmıştır. Bu tıymo\İ kalrnBZ· )UID 88~ kı>Qilar araeınıia stronjiloAİ8 (lrıl • . '. K~ınısyoınuıca pazarlıkla saluı alınacaktır. 
sayıda tetkikler, notlar, çocAuk- ki bu haeıahk k~:~:~ı:dtt snıl • kurdn) haııtıılı~~ çıkrnıeı.ı r 2 - ·~.le, khle~ın. pa~arhğa teminatlarile birlikte girnıeleri. 
ta cinsi terbiye, kültür. sım ı ı k zabıtası b etah&Ia ı ııra • • 3 ~azla bıl d 
Baba, Hirıdiçiııi yazıları v~rdır aalgıD bavva.u .; baElalık ile Auomur nıerkeıınde ke9iler • - gı e ınnıek istiyJnlerin )Jersin Askerlik şubesi satın alma 
Okuyuculanmıza lm kıymetli sınn "ırrnifl~dil:eei lianuoi bir araı)ında Pu&örelloz (Cihr eğ koıuısyonuna her zanıaıı müracaatları. "69,, 25-31-3 
gazeteyı okumalannı tavsiye de mOc~de e baliııi 8 ıınııur. rıeı haetıalıaı çıkmıftır. 
ederiz. ınecburıre' 

n a 

Yeni Menin Baınmevindf' buılmı~tır 


