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birliği kongresi dün yapıldı 
l1°Plantıda Başvekil Refik Saydam ve mem- 1 Mareşahmızın D · 1 · 
eketin dört ~ucağından gelmiş her dilde teşekkürleri 1 anzıg_~~se ~s~ 

Çıkan gazete ve mecmualarm mümessilleri ! A•k•,;~~:.:~ ;R•drod••ı'~.lma.!1ya bu şehrı d~ turı.stık 
hazır bulundular M.,~=~~.~.~'~::m.~"~:~~~:: . ır planla elde etme~e bütün 

anavatand kuueması mQnase- 1 ga t• ı ""' aşı 1\ • •• k• hh o betile her tRraftan gelen mektup! yre 1 e ugr yor 
ongreyı mu tea ı p mu ra aslar şerefıne ve telgraflara teftieaua olduQun/ 

dan arrı arrı cetap rermek im· Londra, - Danzig eerbestldan talim ve terbiye görmekte-

All }{3f3 pa J asta bir ziyafet verildi knomı bul~mamı~tır. -
1
eehrioin durumu, Londranın birdir• . 

• ı Makabıl tehrık ve tese~kur çok mahfillerini ilgileııdirmekte Doıtrucfur kr, Alman matbu 
.\nlc ---------------- terinin ibhıQ"ına Anadolu Aıaneı devam ediror. cDail Tel rl\ h• atı Danzig meselesi etrafında 

~• ı ara, 10 n.:ı. (Hnd\·odaıı) Dinç tarnfmdan Basın Birliği maddeleri g<irü~tırek karara. mezundur. ı t . d . ' g P Mr. Oemberlayn }'anle mali\maı 
~t n Hirligi kongresi '1,ngün kongre üyelerinin lıiik\ııuete bağlamış olduğundan toplan j gaza esın 6 ıntiear eden bir lrne aldığmı ve orads kc.ınunsuz hiQ 
L lOu Alman harp uçag""ıııa 'makalede deniliyor ki : bir hareket olmad1"'101. ve bü 'aı'L ( .. a DalıiJiyc Vekili vo ayrn biiyiiklero tnziw lıi tıya ~on verih!li~tir. h j H k d illi il: ) c er 'l& a nr arcıı ulusalı tün bu askeri harekAt himaye 
~ t J.trak1n rivaseti altuı lerinin ibJ:1<rı teklif edilmi~ Kongre ~erefine hugiin An- ı d d • - h f ( f)Pl • · 

1 
uru~un ıe yuzu gecea _ a ta· sinin. demokrat ha)'alleri tarafın 

'.l' anınıştır. Ye hu teklif alkışlar RfR!'iln karo. Pala. ta Bn~vekil ve di Ateşle ihtar vuku nınkıne nazaran daha mutebes dan ıcad edilen bir panik Ema 
8as~rıJarıtıtla Hnşvo'dl Refik da kabul oclilıııiştir. ı:ter bütiin Biinikleriınizin ha buldu 1 sim görüııüyorsa da, hakikat nevresından başka bir eey olma 
t~is aın, Parti ıniistakil grup 1 Basm Birliği kongresi ruı zır hulundui?u bir ziyafet ve ! halde vaziyetin eskisinden daha dığını yazmıelardır. 
tda tekili Ali H:1na Tarhan 1 namesiude bulunan bütün rilıni~tir. Danzlg, - Daozlg ile GJlola fena olmadıQ'ını tehafyül etmek c Mnamafıh bu kabil boya· 
'-L re heYotı' .• ~l·-:alaı·ı ,,

0 
ınem- 1 -f şeblrlerı artısıncıtıkl Orlov köyU 1-,.-1n b"ı b • k• H _ f nat artık Almanradan tınriQ kim 

ltl(etin . " ng'ıl'ız ransız cevabı Moskovaya b'ıltır'ılJi ulln llstOodo UÇıtD ağır çapta bir y • r se ep fO A .ur. er gun j seyi aldatamaz. Hot1rlardadır ki 
diıd her tnrRfırıda, lıer • U Uı Alman bombardımım tayyaresine D3nzıgde askerı hazırlıkların geçen EılUJ ayında Mr. Çember 
aı, e Çıkan gazete ve mecmu, Polonya bıst11ryaları tarafından bir çoğalmakta olduğuna eehadet !aynin Berchleedagene tf taHHıin 
'Qıı~n ltıiiıncs illori hazır bu Po·· b 1 g azetes ı· ihtar topu atılmıştır Uçak Dımzig eden müeyyid haberler alınme.k f den 4 gün evvel Qek<>slovakya 

lakta idiler. lstiktımelloe doğru kaçmıştır. Bis tadır. Bu mesele üzerinde Mr. nın iegali için her türlü hazırlık 
r-.. bopsblll mevkllne şimdi tayyare ç b 1 p . lar rapılmıs buluuu~ordu Ber 

O ua}ı'ılı· V k"l" Fa'k ş· d• t k t 1 ik k l em er ayn aeçen ınarte&ı oO- . _ ı; • ~tra•· ye o ·ı 1 1 im 1 gayre yapma sırası op arı ame edilme ted r. ı _ K '"' , . ~ . lınde yarım resmı bir tebliğ ııee 
L
1 

a ıı..ı.ıı koııecrrnvı nçı>tı nu Avam amarasının ,dıkkalını' d"l . t "k "h . " 
11: "'J •• l • J • 1 • • re ı mış ve azfı e ı tıyaç " 08-

aıadabır nutkunu miileakip Sovyetler·ındı· r dı·yor svıçre aaıma celbetmışıır. 1 teren ihtimallerin kamilen Alman 
L n A. b •t f k l k 1 cAlmanya hududundan Dan ya haricinde münakAea edilece· 
"'l'ıııd tıa<lolu ajansı memur 1 ara a aca zig serbest eehrine harp levazı Q'lne iearet etmieti Bundan maa 
diti b~ll Yekta 1{a~ıbın ver- Moekova a a - B Seed ve' Lö Jurnal yaıııor: Bern, a a. - Federal konsey mı ve ei14h rıQ'ılmaktadır. Polon da Alman matbuatı Danzig eeh 
ld ır takrir okunmu~ ve Naggier, bu gün ö~leden eonr.ıı •Moskon ile müzakere Frao hariciye nazırının beyneımllel va ra · hududu rakınlar.na tahki 

1
riue turistler eüzüldG~üou itiraf 

Çi)<tt~ heyeti intihabatın~ ge- atraiarrnda birteeerek ıeni lngi sız diplomaeisioin •ek endiee ve zlyet ve bilhassa lsvlçrenln blta mat yapılmakta ve Heimwehr f et~islerdir. Hem de, Nazi turist 
llı·ek 

1 
F 

1
. t ü · de m 1 . 1 d 111 .b. 0 1 raflığına temas eden be-ynelmllel ( lerı tarafından lspanyo harbi 98 

lt rivascte Ulus iz · rauslZ ta ıma 1 zerın eega ee.ı 0 ma 1• 1 i' 1 anz g müzakereler bakkındıskl beyanll Yerli müdafaa) leşkiUhı Alman nasında 01nanılau Ofunlar mey 
tı ~ llluh . : "'[ h '1;. ı·ıı 1 g3rGemüelerdir, iki büıük etı.f, de tek nazik nokta deQildir. Al tını dlnlemlştlr. Jııdırn gAlen muallimler tarafın dandadır • 

'I At . . 1arın veyahut o urguo . ıuO mantarın Slovakyaya nüfuz için Nazır ezcUmle demiştir ~ki: s· h N l 2 ı\1fL arrırı ... ,e U:ö! .caı 1 ··b- - B "" ) 

tlı<le)( t., ay SOyl~tlı.~ten 80111'3 lotof tarafından kabul t'dİlmele son günlerde ehemmiyetli bir 89 • - fsvlçrenln bltarııflığı tam eya af Ot arı: 
.l \.t l\Za V"' b t meııı1e · i · ki d ' k" . . dır ve biç bir halel kabul etmez -ııP ~le ' ,_, n un - rın iet1rece er ır. ılde artan faalıretlerı Polanra Buna binaen her hangi bir teşeb 

~İl~·llıerkezi idaro tizalnrı Bu hususla POpl gazetesi için fevkalAde vahim bir tehlıke bOate bulunmak için sebep yok· 
Yazan: DALGINER 

~ iŞierdir. Bunlardan Ada fAzdığı bir makalede: teıkil etmektedir.• tuT •• 

0
, ~~lallııntakası illare 1 heyeti "Şımdi Sovyet hüküm&ti bit 

de
11 0tı da Türk Sfüı:ü gazete in mez, tQlienmez müzakerelerin ar 

,t İıı () 0şkun o ü ven, yeni Mer uk sona ermesi için bir gayret 

, batrı· ~ıetesi alıihi ve baş ıııu te bulunmalıdır. Sarısın müdafa 
efl rı ].' d aıııı tütün ihtimalleri karşılama 

~~S' . ua Akbaş, Ege ga sına imkAu olmıyRn bir kao for 
I ~r~~ sahihi Hasım Basri müle bağlı olma1. ve bir obet 

b~ ~~~Ü en ve Nuri Gençten te rükaiyon fazla eürdıl dire bunu 
~e ~ 1 

etmekte idi. di~er bir obstrükayoaun takip 

~toakip Hilmi etmesi icap eımeı• 

Bt rlin görüşmeleri sona erdi 

Berlin • Sofya 
Ekonomik anlaşmalar 

C. il. P. Kuru itayı kararlarının 
tatbikine başlandı 

20 teftiş mıntakasına Parti 
müfettişleri tayin edildi 
Müfettişlerin iaimlerini yazıyoruz 

C il Partisinin memleketin ve her mıııtakanın müfettiei -ta 

umumi haıatından takip etıiQi yin ıedilmle. taıife ve selAhiretle 

ıükeek maksat ve gayelerin la ri gösteren talimatnamelerini al 

hakkunu temin ve Parti ve Halk mıelardır. 
Müfeltieler, bu günlerde mın 

eti faaliretlerini teı1it emeliyle 

Yapacaklar ]Partinin bütün ıeekkül te tesisle takalarına hareket ederek vazife 
/ı. terine baelruoaklardır. "' t . • rinin merkezin sıkı bir kontrolQ 

Qraf aradaki münasebetleri ınkışaf Tesbit edilen talimata aöre 

Yolculuğa Hazırlanırken!. 
Bakkal Mu:-ıtafa Yunus 

magaza~ındayım. 

Büviik daueli :r.eytiult>rdeu • w 

bir kilo paznrhğile uğraşır
ken bir U.~ina fokıldı. 

Bu sıcak giinlordo yi~·ceek 
ıni bulamadın. Kara zeytin de 
yenilir mi. <lodi.. 

Yenilir va.vruııı yenilir. . . 

Daha (iniimüzda çok giın
Jer var. Acelen no .. 

.Mamnfi iyi do eairor. un. 
İıı an her şeye zaman var
kon hazıl"laıımalı. Varsın ov-
vel olsun da geç olma ın. 

Eskiler geç olsun da gii~ 
olına:<ı derlcrtli nma; onun 

modnsı geçti. Şimdi iirat za

manıdır. llerleıııe ve ko~mn. 
zamanıdır. 

Henı öyle zovklo vo i~tihn ile 

yenilir ki.. diy~cektim vazgeç 
tim. Yola çıkacağını c)ediın. İzmir ~ergLinileıı herhalde 

-All:lh ver:ıin. Biz Bole- . çok ii~tiföde edec·ek. in. Bu se

diyo bahçesine, Tarla , inoınn.- ne bura~ınııı çok oğloııooli vo 
sına bile gidemiyoruz. Birin- neşeli olacağı, bir milyondan 

de ka.lıYe 20, diğerinde bilet fazla sergiye ziynretci gelece-
on beş .. Efendimiz: ... evyork gi s<iyloniyor. 

sergisine <>ylo mi~ }'uar lıoyotinin lnıınınalı 
te deumh bir rehberliti altın müfbtıieler tıenede en az altı a1 

ettirmek niyet;ni besliyor da bulunmasını temin eeaaını mınlakalarında bulunacaklar Ve Yaşa, ya.,a_. Uzun deniz 
k 116 kabul eden beeioci Büıftk Ku yolculııgunda gül ve eğlen. 

çalışması da hunu i bata ka
fidir. 

~ , rllu a a B K'" · f 1 " t ü ebetlere ıeka bütün teekilAt kademelerini ge ~ •bah · · - · oseıveno 1 o an anıı.ıet oı nae rultay Parti nizamnamesine kor Zaten öylo demomi~lor mi Arkadaşımın lrntipliği tut-
"~ı 1 • Bertin civarını geDQ bül d n do tıuk zihniyetinin 1 ne senede en az iki defa teftie .. " . .. ~i . 11 ar · . ' 1 e e s daQu hükGmle Parti mftfettiolik • gulmek ve eğlenmek zekıle- mnştu. Baktım dalın çok ~or-
Qı ,

11 
•cıo ie Hrviei mekteple haldm olduQunu• ilhe erlemek j etmıe olaoaklardır. . ... . . . .. . • 

'l•i L Schorfb . , b . . I teri ibdaa erlemie bulunmaktbdır Müfettislerin isimleri , rın hakkı tabıısıc.lır. hyecek. Teşekkur edcrıın. Al-
it ıııaın eıde de lr ıe ser) tadır. e mın G"'l .. 1 . T· ı k d d" 
tı'ııcır, 

8 
Dını gez.mietir. B. Köee Resmi tabii~. Bulgaristanı, Bu hükme .ıöre memleket, takalarının merkezleri neaQıda 11 e ~u. e -~ıt Y.e N ıyagara 1 Jfiha ısma~lodı e ıın ve ay: 

~tı11 11 aı 13 de Mareeat Gü \ •Atrupanın cenubuorla bir ni 20 teftie mıntakaa.111a arrılmıe 1 dır : şelalesını gormcyı ve gezme- ı·ı1dıın, a) rıldını ama .. kandı 
~, tiıı le11rinhalldeki melikAneai zam unsuru olarak tevaif etmek yi de unutma.. kendime do iporce kızdım. 
~~i•t~:.ek ÖQle remeğini orada 1 te te iki memleket arasındaki 1 - Ada en Menderea (Aydın mebusu) Afron * Kabahat bendo :icli. 
\J~O münasebetleri inkieaf ettirmek 2 - Eeat Uraa (Amaaya mebusu) Allkara * * t b }fone Hizıın, hor rnsgeloııe 

ll Ş~ELER SO A ERDİ niretini" de iıhar eılemektedlr 3 - Hasan Reeit Taokat (Marae mebusu) Adana Kk arda zoytirıi kağıt kor a-,8eyalıatinden hnlısedersin <le 
~'ticı 6"lın 8 8 

BN Kö . f Resmi alman mahfil 4 - Selim Attut (Erzuıum m'3busu) Amasya ya oy um ve mağnzn ·npı- .. 
ili ta • - seıtauo 5 _ C ) d kt l"f k 1 . 1 Iuzumsuz lftf clinlorsin Tövbe 

t \a1;ı lleıaretinde yapılacak lerinia beyanatına ııöre, AlmRn emal KaramuQ'I~ (Mu~la mebueu Artvin sın an çı ım. , a ~ ~cı ıır< o 

1 

· ·· 
e. 'tQ uı re,nıı d • Bulgar görüşmeleri eanuıoda 6 - Dr. Mustafa Deugııu (tzmır mebusu) Balıkesir yaşamak hiç to iyi dcğiı Her ı~_r olsun bir daha orarlnrsa 
~~~i lllhe hare~' ten d ıo:ra, ge bilhassa ekonomik meseleler ba 7 - Zühtü Duruked (Sumıon mebusu) Bilecik kes birbirini tanıvor. Hele suylemen. 
~"'"~6•so081 e e e1~e vet orka bie mevzuu edilmietir Bu meae 8 - Osman Şabinbae (Edirne mebusu) Burdur hele biraz ila Iı'LUb~li meşrop Üç nrka<la~ln. göriiştüın 
il~ ıaı . • aoaıa ıat eee 8 _ S f . b ) B tt, 111arett s 

1 
leler Qzerinde bilAhare mılıbet era etıın Karacan (Kare me ueu olu olursan.. kimi :Moskova sergisi dodi ki-

tı, ~e eu sonra a z 10 o R · b ) · · ı-11, Qerek oradan da Bulga anlaemalar 7ap1Jacaktır. - r. ıza Lett:n& (Mardıo .me usu Denızlı lşte bir tanıdık daha. mi N evyork scrgisiuclon hah 
~1., lluı:~rll~cektir, Görüemelerde her hslde bü 11 - :u~~:fer Akproa (Balıkeeır m:bus)u) Erzincan 1 Yalıu, böyle ~iirntle mı- etti. Ne münnsobet n l>ayım. 
~, "'li 8 1•ekilinin Bertin tiln dQnya meıeleleri gözden ge 12 - et 1 Tarman (Serhan me usu Gıı esun reye. Bir soliımı bilo bize çok Üçiincii:-ii biraz mnkul. İzmir 
ıı.~~'clıt .. ~6oaıebetiyla bu akaam Qirilmie ve bittabi Bulaariıtanın 13 - Tevf_ ik Fikret Sıtar (Konra mebusu) lata_nbul "" ki k l "11,6 .... v • G 1 B l ) t mu g<>riiyorsun. .ıJ uarı. Hem a · a ya ·ııı, ıeın 

~ ., d 5 R "' Ak 1 b ) -- lstan-firullah ba'"·un, mantıka.. Bnrası gi>riilccok '' ı tQıeı ... rreamı tebliQ' •rapı ten l aiyaai arzuları da bahis mevıuu 114 -- a ıp aht1ıar Göker( atanbu_ı mebusu ım1r . 
~ 1 Qı 8 Utnumt tazi1etin etmietir. Fakat ralntz eatht mü 1 - a-.ıp ça (Kooae 1 me usu Kırklarelı "' .r ''"t e~ı k 1 Hl' · ç '· ( b ) \1 01 hazırlıli-ııu d gezilecek vo istit'atlo 0·

1
ile•,ek th.. .. 'le ."' 6 eti alllkadar eden eabedelere varılmıeıır ki bu da ı' 16 - .mı orua Kaatamonu me usu Kırşehir • ' o var a.. u " 

lıir sergi. •111' "1ll b · ı ' · K l k lı l f d 1"
11 

bilet· ahıa mevzuu edıldi B. Köseitenoftın ziıaretioln der 17 - Hıkmet leık (Su•as mebusu) Kaatamonu a ı a a ar ırlataıı 08-

'ı '·ı~1 ırırıekte ve bu gö~üeme 1 hal kendisini gösterecek mühim l ıs - Dr. Galip Kahraman (Bursa mebusu) .Maraş tum: 
'-'ll'tı ltıenıleketin gerek keıı 1ı , 8 mftıbet neticelere varmadan 113 - Şevket Ôdül (Kırklareli mebusu) NiQde - İzmir fuarına şimdiden 

lldı ıırek haırı ilı, biUijini aOılerir aibidir. 20 - Zihni Orhaıı (Kars mebaıo) Sıtae hazırlık, öyle mit 

.Müınkiin olsa da her yurt 
daş güzel lzıniı-e gitso Ye lın 
güzel sergiyi gez e .. 



11 TEM~1 OZ 1939 SALI 

Bu Yaygara ve 

YENl MERSiN 

Su Sporları 
M iisa bakaları 

Alman casus teşkilatı Belçika 
planlarını safin almış 

Sayf":_.Y 

müdafaa ı GOney Yurdda 

-Folklör-

da Bizim -"'.ırtta sulh, cihan- . Şim<li bir keçi yolnnnn Pazar günü yapılan B e 1 ç i k 
Ju sulh polıtıkamızı ~eneler- bıJe Roınayıı. ugramadıgı Ro- ı1 
denberi anlanuyıuıların lın~- manın Ana<loluya eskiden ol-,yarışlar parlak oldu Birçok casus tevkif t'dildi, Oerliye~~Sait u~U'ı 

Atalar sözü -Oeyiıet Küfürlerin Manası Nedir~. 

la.nnn iııon t:ıon tokmaktan <luğu gibi göz diktigiııi öte- Pazar gOnü ldmau ıurdu 
b 

• h k. k b } d Gözler gülüyor. 
keIJclileri mesuldnr ve u hal <lonberi biliyoruz. Fakat şimdi 1 eteniz kolunda Halk e9İ BU spor gen J ş ta ı at aş a 1 • Gözünü çıkarwadUJI. 
böyle llovam oder::ıe hütün bir A na<lolu çelikten kurulmuş farı tee9ik müs"\bakaları Y8 P11 • Geviei çoğalıyor 
ciLarı ve tarih nıiivacehe. incle gen~, ıliııç nzinı ve iradonin 1 mıetır. /şin içinde vatanına ihanet eden bir de • Gevie getiri1or. 
daha ağır rııesuliyetler yiikle- kayııagı v~ lıh;bir şevden nl- Son zamanlarda üz~rinde Gevmeden yuıuımaı. ıe 

ı kk k t
. • .

1
; t önemli bir husaııireııe duruıan Belcikalı mülazım var • ( 1er

11 

necckleri şüphe i;ı; göriinüyor. maz, b~a d·!nı dpa ıyen çıı:ıno - ıu sporlarına halk ta ravae ya _, ____________ ..;.....,........ deli~~.n korkulduau 
Rosto del carlino adındaki mez ır n·ar ır. ıııı. 1 Son gelen Avrupa gazetele J Bunun üzerine baeta Lütgen 

t 
· vae uıım o du~u ehemmiyet ver 1 • Gün görmUe adam· d. 

bir talyan gazetesinin Hata- Bizi sayan, haysiyet vo ~e- mell>e baı:ııa~ıhından bu mu'"'ba ri Helc;iknda meydeoa çı1'arılan oldu~u halde, bütüo Alman ca 1 ı ıırt " 11 • .... 1 • GOvendiai eline ge . 
yın anavataoa kavu~ması vo ı·efirnize, ünnımızdan azh: top kalar galnbalık bir seyirci kitlE> geni& 1 ir Alman casus teekilAlın susl8l'ını tevkif etmek güo olma • Görmemnlikteo ııeld 1 • 
}"'ransa ile ittifakımız dolayı- raklanııııza yan gözle bakını- Hi ter&fından alAka ile ı kip dan bahsetmektedir. \mıetır. ı • Geldi gelecek. 
silo kustugu herzelerin neden yanlar bizim lıakiki dostları· edilmie ;e kazananlara madalyıı Epey zamandan beri takip Tahkikat derinleetikçe kor 

1 
H fff 

ibaret olduğunu okuyu<'ulara mızdır. Bımu anlatmak için lar verilmieıir. edilen bu ı\!man casus teekilAtı ! konç bir safhaya girrr.ektf' Al • Her eniein bir yoklll~ 
arzetmek isteJlliyoroz. Homa caddelorindo davul çal- Bu musabakada derece alan Belçika aleyhinde bir çok mü ı man casuslarının Belçikanın en 1 • Hem suQ u hem gOOlll• 

Biz bu kahil Façist çocuk dırmağa mecbur degiliz. ları sırasiJle yazıyoruz: hiru ieler göı müeıü. Ezcümle, gizli plAnlarını bile elde etmek ı • Herkes ektig-iui bicet• 

lı · ıoo - 1 f b. · Bel"ika orduıuna mensun Dom İ inin baı:ıvurdukları bin bir çare"İ i • Her tae yerinde eıl•t• ... ıı 
!arına <>tedeııberi kıymet Ye Bizim dnlıilde sulh, arıç· metre surat: r an ırın v " v w " bee

1

• ehenımi.vet vermediğimiz için te sulh JH>litikaınızı anlamı- oi 51.16 Yaşar ikinci, bert isminde bir teğmeni bü me1d ı Da çıkarmamaktadır. 1 • Hep deli hop deli s - - - Abd 
11 

h yük paralar vererek kendıran Alman oaeueları, leJmen ki baeını salar. ge
1 

onların kokmu~ ve kinden do- rn.nların başlarına inen son ırt ustu yuzme u a B 1 D • Her horoz küllü4ÜDde •( • Ek. · b' · · 
5
2 

3 
K 1 M Alman catluPları kendisinden e ombelti, uzun zaman takip et 

ğan yazılarını biraz gülerek tokmaktan me~uı değiliz. Bu ıncı ırıncı ' ema ete çikanın müdafaa plAnlarını sAhn 
1 
mieler te niha1et bu gımcin bir gezlenir. ~ 

biraz sinirlennrek ve bilhas:-a hal bövlo devnm ederı;e bii- ıikincioo. 
8 

• Hereerin tortu o'ur dll • 2 metre kurbağalama: e almıslardır. l kadına aeık olduQ'unu ve para 
kendilerine acıyarak okuyup tiin bir cihan ve tarih müvaco Uzun zaman Belçika oaeus ihtiraciyle kareıhıetıAını aörün fııı tortu olmaz mı. cııl IAhaddin GDrtıQz birinci 53,56 • • Her koyun kendi bll 
geçiyoruz. hesinde uaha arı-ır mesuliyet- Kemal Mete ikinci. teekilAlının bir çok mühim ya ce hemen kendisine sokularak, d 1 

l kl 
· l an 881 ır. n,r· 

Fakat bu Yesile ilo şunu l~r yiik eııcce erı şüp ıogfa 400 metre ıürat: Turgut Göl 11ifE1lerinde çalıemış olan ıeg-men yüzhinlerce lira vererek te~meni • Her gördü~ün dell'e., 
giir sesiıııil:fo anlatmak Ye hor g<iriinüyor. birinci 4 Bekir Palancı ikinci. Dumbert, ihaneLinden sonra pis satın almışlardır. ma~ını sokma. ııı• 
}'açistiıı kafa'4ına ~okmak ü;ti J1~ilhnkika İngiltere vo Türk bayrak yarıeı: lrfen 

1 
man olmue ve Amirlerim· büı ün Belçika mukabil casus teşki • Her abalıyı bftba sall d' 

yoruz ki Tiirkün bayrak sem- Fransa ilo yaptığımız ittifak- Demir, SelAhaddio. Abdullah ka 
1 
müdafaa planlarının Almanların latı te emniyet umumiyeei bu • Hah demeyince, rosh 

bolü çok ınukaddos ve mu- lar hayalpereRt mütecaviJ1: fa- zaomıetardır. 'gizli ajanı ve Belçikadaki casuP ieiu pek genıe mikyasta tutul mez. ·det 
kaddoa olduğu için hor hangi tilıleriıı ve onları alkışlıyan- Mo•ahakanın hakemleri ' lırının şefi olan Lütgensin elin doklara ıahkikaıı ıtmdilik gizle • Haıdan a•len ho1• -~~ 

l k 
. Zihni Koçak Edip Boran. Hüs cte bulunduğunu iliraf 'atmietir. mekte iseler de, bütün Belçika • Herkes yorganına 

bir ~açi tin diline nlamıya- nrm afasınn. inmış birer tok - il o- ·k ·d · ı 1-------------
cak kadar mübarektir. Türkün mak mahiyetinde oldu~unu an nuTı'c,earetasyaneka·uıeret~ı lmu:lıeetrt'ıe.·ı 1 T riyeste : ~~;e · ı·.~ı:a:~:n ~~r~;:~~:;,1;_r1 e 1 kn:a:ı~:;. kel hem fodul /. şeref vo mukaddeı;atı her şe- lıyoruz. V : --~__::..:_:.._~=====::;:==.:~::::::~ 
yin iistiind~_uir. _Fakat kendile-ı Bu ı;ert darb~lerden kafa- On sene için A iman l TARI H r E 
ri haset gozlerıle baktıkları ları t:ıorı~emleşmış olanların Ticareı tekaleti müfeıtiei B. l ) 
mesut, çnlışknn '~o Ilı T"e ınede- 1 İngiltere ve Fransadan fazla Har dar bazı tetkiklerde bulun yaya kiralanıyor Postacılık (u 1 a., 
niyot bağlarile bağlanmı~ me- bize niçin kızdıklannı anla- mak üzere üç güodtsoheri eehri Lorıdra, - Dsyli SktıÇ ~aıe " 
deni milletlerin mukaddes top makta giiçlük çekmiyoruz. mizde bulunmaktadır. Mumaileyh tesi eö1le bir haber ver~ektedır: l . 
raklnrı iistünde yeni bir bar- Onlar bn mntrak darbesinin bir iki güne kadar şehrimizden Yakında Almanya ıle halya · -2- . \

1 

a vrılacaktır od nı· bı· r muahedenı·n Ulak bellieından .,Ürf\ll>i 1an giıtıhini anlatı.,or: çetelıl n t 
bar imparatorlugu kurmak sertliğini 'l'iirkiin kuvvetli pa- 1 

• arası a ye 
1 5 

" 

1 

d 
1 

• 
1 

d h ·ıa 1 kt mıe bir adsm da eöyle söylemie: Beylerbeyi Melek Ahıtle 5Jıf 
ve '\'eni bir .Hıv~ist alemi ,·a- zosundan ileri geldi~ini tak- Damar Arıkog .. lu ımza an 

1 ~ 1 
l o o unaca ır. 1 v ., "'$ " " Bu muaheda ile halya eski Bu kleverde acep kanun ol· dan Sadri A.zem Dılber o 

ratınak hiilya vo sevdası arka <lir ediyorlar. Onlar bu vesile · . . . ıaydı. man nııı:ıava ve Ahmed pd: . . . . ıTıryeste lınıanını oo sene ıç•n ., w ı 11, sında ko~tukları için bu yeııı ılo hayallennın yıkıl~ı_gın~, Adana Maarifine Almanyaya kiralamaktadır. Ki ce9ir ekeilmeylp efıun al- k K S it roe~' 
imparatorluk ve yeni aleme l\Iarokoıı koltukların <;ınlorı- b. k h d• 1 Tiryeste, eo büyük Ad riya Ulalı zulmü yakuptuı· h:~7:i1 g~:~:ımü:::r. u ana ac' 
yeni bir sembol Hhamdır. Bi- nin sallandığını ve daha fena- lT me tep e ıye tik limanıdır. Harpten evvel yarı Etliya Çelebi Vand

8:,rel 
zim kendilerine hediye edece ı taptıkları cloktorinlerin zo- / etti ı Avusturya ya aitıi. leidir yoklu ço~aldıltça zari kadaeiyle 9ll sekiz atla JJ'" 
ğimiz seınboliin nelerden te- vnl lıulmnk tehlikesine diiştii-1 ld h 

10 
t ö Almanya orada kendi ham Gıdecek yolları kılmadı Qsan. etmiştir. Va11dan sonra A.o' 

k 
.. 

1 
. 

1
,.. ld. . . .. .. .. A ı.,ımız ma ma a g re, I E jov 

/ 

şe ku etme. ı azımge ığını ~unu gormekle şnşkııılık Ye Seybsn mebuRu Damar Arıkoğlu maddelerini 9e deniz ineaalını Bilmezdi nidesin her müslü- kale -· Erzurum - rı 1ı 
bittabi, hain ve :-ıahtektlrların korku içinde yüziiyorlar. Sal Adana Maııritine kıvmelll blr 1 bulundurınRğa 9e limanı o eski man Niksar - Merzifon - 'fo' ~ ~ 
bize küfürle lıiicum edenlerin hu, insaniyeti, medeniyeti se-' b~dlyede bulunmuşiardır. Yunus ıkıemını deniz üssü ve ıersaoe Yüce da~larki insan aörmezdi lımil ve Gebıe7e uıtraf''-liJ 
bi 9 ş iik lı esiz bi I eceği birşey d i r. ven lı ü k iını o ti erin ko rduğn · oğlu k öv Dnde mek le be bahçe y • ~ ol aro k k u ilan ma a a mezun ola· K o o o om az kolan ( 1 abani a ı) re ketinin on ü oü n cü gilO a -· 

1
1 

Şurasını çok iyi biliyoruz 1 muazzam cımllı barajının> 1 pılmak Uıere on donum arıııl He ıcaktır. bögürmezdi hula tarmıetır. Yolltırdıt l 
ki Ucsto del carlinonun yazıcı kendilerini tecavz, hülra, vağ ~ııllara~i U~lO~d~, ~~ktep ~~arak J ·ı· • k • 1 Ol aralar kamu yollar oluptı f 3rlerinde yarar atlarla ıı• 
81 eğer umumi harp ~e ona ; ma i <le:ı llor ilo bera her • ta • te- : A ~. ~:· ::. "ıı~: ver~::ışe rd lr~· yı atı ı D eçırme uzre oe en Ne k '

1 
''" y ole o 

1 
ar 

11 ·~: p~' •ürü;:.~~ b~ ı: l 0": ~rdı t• n6' i 
taka<l<lüm cuen Tra.blu.sgarp ı_nellerinden yık_ıp boo't-acağına 1 "Jsarif mUdllrlUhQ bu okulun • • 't ı·ı ' ' el " 0 n ., unıversı e 1 enmız Varicek menzile her gün nayk önce 8adırazamı ıiyar . ıfr· • 
harplerinde harbetmış hır mu ınanı' korku~u ıle çırpınıyor· adını •nıtmar Arıkoğlu okulu.. Giderler haftalık JOla dolaJU mektubunu takdim etrf1 1~1 ,µ 
lıarip olmuş ol. aydı böyle bir lar. 1 koyacaktır fı.ıhınbul Üniver;;ıitesi Hu- Eğar aoğru giderlerse yana dırazam da cebinden l oı r 
makale yazamazdı. Bu yal.ıla t Bekir Uluğ Hit/erin /bnissu.uda kuk fakülte~i 8011 ~ınıf tale- gA.h oıkarıp Evliyay•ı ihsao e',pıj 
rı ancak daha agızlarındn üt I •t/ . ı holerindoo Bayan Siilıeyl ye Mukarrer eateeur bir merdı Evliya bu ihsanı aııocıı c ~ f 
k(

·kan ,.e realiteden haberi I Sov yet vaı er• t. 1. . . k keınrah yerine geldi2ini ve uı 11 ıı
11

,oı• ' • Güzide yaz; tu ı mı geçırıne olmıyan, kafaları hayalin boş- · ••• ' 946 senesinde Kanuni Sii- guoluğunu unutıutunu 
donan masl Elabram gazetesi yazıyor: üzre ~ehrinıiz;o gelmi~lerdir. leymanın Veziri Aıemı Ayas pa yor ~' 

luklarında manasız ve man- Ber 1lıdt-n gelen bsberlere Bii'l.'iik bil' t'orn!!atle tah- :,eleb·ı bundan ıour.ıı • .' 
1 

ı ., ..... 8" Viyanada ölmüe idi. Yerine v ~or. 
tıkt:ıız bir tarzda dolaşan lıi gi gOre Almırn devlet reisi Hitler, sillerine devam ederek meın- mü,errih Lüıfı paşa geomie idi. ırnltanrn sarayına gitı:rı 1 f ~ı 
sizler yazabilirler. Sürat ve tezdvüt ba- 1 son gOnlerde kendisini zlvaret 1 lekote miifit olmaya çalıs,·aıı L- f - A b . b 1 ,, M 1 k h d ıı oıtl t 

• 
J• • ' eden lbolssuuduo busust mUşavlrl 1 • • • • uı ı paea ">Leuen erı u u a. e e o me paeanı il'' 

Kuru, boş ve boş olduğu k d l 1 ı ınıze ha, ı ıst ah •t ~ürütmenin fenalıklarını görmüo nu vormiı:ııir, Sullanı 0 Jf 
U111n an e~fJıf mıye Halit beye bıızı tekliflerde bulun genç e. rı . ' ) ır 1 ır ı~ ~ ~ w 11 

1 
kadar da verımı iınkı1mıız Y 1 ı icii. Pad!•ahlardan da bu yolda rına nail olmuı:ı 'ond

811
. ~•~ 

k b 
• d d {muştur. lor dı erız. w .,, tıp v 

ideallerle biiyiitülınüş ve lıer Ce tr erece e I Bu teklifler arasında, şay~t 

1 
S h . . d h l sözler ieitmie idi . Lütfi paeanın yüz altın ile eeuplar 

1 

ı 
birine bir fatilı ""ayesi telkin ı SuOdu Arablstao bUktlmetl mlb· 8 nmız 0 ava ve zamanında bu ulak bel4eı orta mıetır. I , 11 ı>bot, 
e<lilmiş ve maroken koltukla Niruz Kron iki gazeleııi Mos I ver devletlerine iltihak edecek rutubet vaziyeti dan kaldırıldı Bu münasebetle E9lira Oeleb! e•"''~P' 
rın yumuşaklığı elektı·ik aın- kova muhabiri bildiri1or: olursa lbnlssuudıın Fillstlnde da 1 Dün eshriınizde hava hafıf eair derki : çok durmamış yine . dtı 

··11 · · 1 kl ttı altın·1a $09yet bahriye komiser mu bil olduau bulde, bDtDn Arap mem ı . _ a· · ıı · k· b il> 1 •
7 ·ı · t. Getdigııı I". ı ım erının parıa lo • u . • . 1 1 r 1 leketıere Uzerlnde b&klmiyetl te bulullu geQmı~rugtlr cenubu gar ır ış e ı ı cana can a15 ıe ar "ana gı mıe ır. ~' 

valhna edilmi~ A,arap dolu çat avını Amıral 90n sako son de ı' . . 3 b. Gönüller derdine derman ba· au gibi gidieinde de oll ell 1 
" b~ Y • • _ mln olunııcakmıı bıden sanıyede 2· metre ızla d 111 
lak fağfur kasolerin verdiği fa 9erdı~ı beyanatta dun1adA Pdrlste çark ı,ıerile memul. esmiş lir. ğıelar de Vana 9armıetır. Pe O'~ 
sarho~luk ve cel'!aretle karışık hiç bir harp donanmasının sü 1 mabfeller, sııOdl 'murttbhasınınıo l Günüu en yüksek ıuhuntti Bunun için zer varaklara ez ayni solu takip eıroıetır"• i''~ ~ 
ten belin ve hodbinin bu man· rat •e teza1üı bakımondan bu 

1 
böyle bir tekllfo mOsbet vey• · 29 3. en dfieütfi ise 20 7 eaoıi melfid\lr günde Vaodan leıaub•~ı• ~~ 

günkü s091 eı donanmasirle boy 

1

. menrı cevııp vermedığlol lddıa 1 rad olnrak k rl d·lmi.,tir Bunu simi o kalemle yazmalu· bu gün otomobillarııı 6e1 
tıksız tezahi.irlerini bir hasta- . etmektedirler. Hııllt bey sıbbt se, g ay e 

1 
w • h b. · · J3ı.I ~ı lık nöbeti oldun-unu tahmin ölçüeermreceQini ıö1lemielir, bebler vasıtaslyle Berllode bulun Rutubet derecesi yüzde 57 dur ramıyaca&ı ır ışıır. e e''.ı o Ku resme zulümle emri bük 9eO lÔ' 

ediyoruz. Aınerikadan henüz dönen 

1
, mııktapır. dir. tın bundan iiC ıüz o C mi eabi 1ollar üzerinde ,apıltJ1 1 e, •. ,.t1 

cOnlar her devirde bizim lukof'un orada harp gemileri Şehrimiz Ticaret ve Zahire Borsasında De~il et.oie bir eylik padieahı da hesaba kalılıreaı J<;f 'el 
dü11manhırımız olmu11lar ve ve zırb ılpıırie ettiQi zanoohrn l k Huda1a eahımız ol hanı Sü- 1 b. · b h ti P

8 
t
1 

y y bı•r haLta 1 8afr11 e ının U eeya a dif 
her daim İtalyadan darbe ye- maktadır. Tı Y leymon baearmıe olmaeını talı .. 
mişlerdir.> diye yazan Façia- 8ü7ük mik111ta rapmakta Ticaret f8 zahire bersaaından atınmıelır. SelAtin zübtesi Sultan Süle1· mek kıtbil olamaz. JJ'O 
tin bu cümlesi korku ile ka- olduQu teftit seyehatı esnaaında 4 25 vadeli P V.T maa Celebi Vaudan ~it1İ~8~1~ 
rışık bir korkutmadır. :Eğer Karadenizdeki donaomarı. da 3 625 hazır M.V T Feyazi helt ki19er eehsınari da Ulaklıkla gitmieıır· ıı>c''ı, 
biz zaman zaman kendilerine görmüe olan babri1e komıseri 3 ·3 375 " ve kısa ,, " ı YegAne ban Selimin )AdigQrı yahatoamesinde ulalı ffe' ~ 
diiı;ımaıı olmuı-;sak bu düsınaıı ı Kuznetof eimdi eimale doğru git 3 :175 • p V.T 1 Dileruı durgunca duralAlem den bir 081 yazrnsı . f.tl~' 1 

Y • •• ı . ·, mekted·ır. loanıldı~ına go··re tem Ola emrile aultani Qzem nı 0 r 
1 k k d h k l 

• 3 625 3 75 • • M v T Mü9errih Lüıfl psea . ,. 1·rıı' , 
ı en ı mutccuvız are et e 24 ü d 1 b h . " · M datıd m - ı d · u ' •muzun n en ene a rıye 3 125 3 375 " .. '" ora uyesser eye aım daa ıo.ıra ulak işıerı ltfll 

rinden konra -vukubuJmn~tur. 1 komiseri, eimdi deniz mttne9raln • Her Ada.ye muzaffer e1le daim ı IJles.' 
Yoksa biz hiçbir milletle dii~.I rı yamak ta olan Okyanus filo 8 50 • M.M.T Oıderme Jer yüıünden sayeain luna girmietir. Eok 0~1~ 
man değiliz ve lıiçbir hakka su da dahil olmak üzere bü ' iin 16 

11 

" Feleklerde bülend et payesin mamıetır. 9 rt'8 
dahi tecavüz etmek fikrimiz- Sovret donanmaaıoı teftie etmle 55 il • Etliya Qelebi 1066 senesin· vr. HOS d'' 
den geçmiyor. 1 bulunacaktır. 43 " " de ulaklıkla Yandan lataohala l(arll 

BnQ-day eark 45 000 

" Kıbrıs 60 000 
• Yerli 587 000 

Arpa Şark 45 000 
.. Yerli 195 000 

YulRf " 3!5 000 

ltfercimek 1111 7 000 

YerıfstıQı Silifke 3 200 

Yapaı?ı Anadol 3 500 

P" muk klevlAnd 4 776 

... 

a 

d 
\• 

li 

ş 

d 
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~AYFA 3 YENi MERSiN ı ... 

Pamuk Ankara ımı-M-E-R-Si-N~@I 1 l A N 

ve RaJyo•unJa yarınki Pi y .L\.SAS ı Askeri satm alma ~omisyon riyasetinden 

P a m U k r u 1 u k profram - miktarı muhammen bedel ltk teminat y e - 10-7-939 ==@ Cinsi Kilo Lira ICr. Lira Kr. 
- 7 - -~ ..,..,..._ ı Ku. s Saman 390000 5460 00 400 50 

Gün 
22 7-939 

yazan : Ali Rıza Tuncal Türkiye Radyodifilzyon Saat şe-kJi 
Pıaı k d J PAMUKLAR Cumartesi 15 kapalı zarf 
_ u ev,irme zamanı : poıta arı, TOrkiye Radyoıu Kevlland. 45,50 

~ Pamuk kemale g1:•ldiıni fidanlar çok rrüzel bir man7..ara Ankara Radyoıu. Dağmalı 40, 1 }lersi11 garnizonundaki kıtaatm ihtiya cı olan 
qrled J ' " • DA G UN U;ı.U Kapumalı :l9 yukarıda cins, miktar, mulıau'ruerı b 0 tl·•I, 1ııu\1"k 1 eı· er. Tarlalarda veşil vapraklar arasında göz göz par- L A UZ L " - , ı-. .- u 

~Yan Pamukları seyret~ek :adeta bir bahtiyarlıktır. Artık 1639 m. 183 Kcı. 120 kvv ~!:~ı P. ~~, kal leminatile .,ksihme gün ve ~aatları yazıla yem 
~ ~~~la~1 derin bir seYinç içinde toplamağa başlarlar. T .A. Q. 19. 74 m, 15195 Kcı. ı~karta IS,25 maddflSİ açık eksi ilme ile eksiltme) e korı uld u. 

u 1tirn17:de bu toplama işine (Devşirme) namı verilir. 20 Kvv. T. A. P. 31,70 m, K. i<ötlüıü yok 2 - EksiltnıP. ftl~ı sin Askerlik şubesin i n üst ka 
ev~ırme işi açık ve kapalı kozalara göre değişir. 9465 Kes. 20 Kvv. Kozm » tında askeri mah(dtle A keri satm cıluıa konısi-

1 Açık kozalı pamuklar bir il:\ üç defada toplanılır. s A L t 11/7/1939 ~~rfiii!ii~i. : yonu tarafından yapılacak.tır. 
tanı; EK~evland pamuklarında olduğu gibi 15 Ağustos- 12.30 Proğram. Koyun erısı 53, a - Zarflar aynı giiude açılış saatından bir 

2 1

Y nle kadar sürer. YAPAGI saat evveline kadı.r kHbul edilir. 
aYı - Sulanan pamuklar da ise 15 Eylulden Birinci Teşrin 12.~5 Türk müziği Ş 

3nın sonuna kadar devam eder. ı - .... Hicaz pofrevi. A':,'~dol !~:46 4 - Fazld bılgi ~dinmek isteyen islekliler 
- En son kalan kısımlardır. 2 - Bedriye Hoşglir Hicaz şar. ~ydınb 53 askeri salın alma komsiyonunda nıe\cut olan 
t? kı Mümt~ziç aıkınl•. Yıkanmıı 80 ~artnanıeleri her gün görebilirler. 
1\.lavland : K · k ı 55 - 3 - Nobar Hicaz ıarkı Ag-la- ecı ı ı , 

den Bu. pamuklar ~dan üzerinde bulunan ko~alaklar~.n iç~- mış ğillmilı. 
Tiftik 110,130 

"a7.İ ~kılma~ ~uıı?tıle toplanılır. Esase? _tabıat onu oyle hır 4 - Ahmet Ra1im Raıt ıarkı BUGDA y 
Pa Y ~e geti.rı~ kı pamuk kem:\le geldımı. ko?.a_ çatl_ar. V<'. Bir gönlüme bir bıli periıa· Buğday, sert, ıark 
fla tnuk k:endını yavaş yavaş dışarı ~lıverır. Huyle hır anda nım. ' Diyar Bakır 
Ya~uk heman devşirilmeğe başnanmalı<lır. Zira yağacak s _ Muıtafa Nazim Hicaz şar Anadol 
~ ~rnurlar pamukların topra~ra karışmasına ve yahut çamur- k G- - ü d ılmıf. Yumuşak 
litnıp lekelenmesine sebep olur. Ve pek büyük zararlar tev-

1 ogı n He' •ç Yerli 
eder 6 • . . . - ıcu saz semaııı. KEPEK 

ş' Bı~ itibarla pamuk baş gösterir göstermez hemen dev- 13.00 Memleket Hat •Y• ~:~n 
'rtne işino ba~lanmalıdır. rı, aj•nı mettorkloji baberle,i. 

Kapalı kozalara gelince bunlar bir defada toplanılır. 13.15.14 Müzik ( Beetho-
d ~·Yedi dediüimi7. bu pamuklar {Klevland) pamukları gibi ven - Sinci aeofoni - Pi. ) 
d~~ıldir. Koza;ı her ne kadar ç:l~lasa da pamuk kendis~ni 19.00 Proğram. 
he~rı salıvermez. Bu yü7.den yerlı pamuklar kozalaklarıle l9.05 Müzik <Vitali - Şa·' 

aber toplanır 1 h'b d f · kon, çalan Japues ı au 
~k fıdanı ve kozHı : · Pi ) 1 

ARPA 
Arpa Anadol 
Yerli 
Yulaf Anadol 

,, yerli 
Çavdar 
Mısır 

M ' P .tmuk fidanı ufak bir a~açtan başka bir şey değildir. 1_9.1 S Türk müziği (Fasıl~ 
l-ernleketimi7..de boyu bir buçuk metreye kadar yükselir. Fa- beyetı) { PRİNÇ 
ttl. hazı yerlerde bir ağaç kadar büyür. Dal ve budak salar 20.00 Memlt ket saat •ya I Pirinç ~arat 
~enışler. rı, ajanı meterooloji haberleri. Su;am ~yban 

Pamuk ve pamuk kozası ayıı ayrı şeylerdir. 20.15 Konuıma 1 Keten tohumu 
L· Paınuk; pamuk kozası dediğimi?. üç ila beş bölümlü sert 21.75 Neşeli plaldar - R. · Burçak 
Iİ; kabuk mahfaza içinde bulunur ve bu kabuk içi_nde ye~i- Orkestra proğramının takdi- 1 Kuş yemi 
.., · Pamuk kem~le gelmeden evvel kozanın rcngı yeşıldır. . G' 1_ 8 th _ 1 Kum dan ~urıa . . . mı - ıucy, ee oven. vva&- Fasulya ıark 

4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
3,25 

2, 
2 

4 
3,50 
vok 
3,12, 
3,G2,5 
yok 

» 
22, 
20 
ıo 
4,50 
4,50 
4,50 
yok 

muhıtımı?.<le (Elma) edrler. H H 1•1 B d' Yö 'k - 1 ,, An•dol 
n lelik k l · · l ner . a ı e ı neL en r:amuk kemflle ge çe ·a 1ve rengını a ır. 

0 
1 Nohut tirk 6.25 

p fl 
1
. 

1 
. 21 .45 Müıik ( Radyo r-1 ,, Anadol 6 

•tnuğun çevirme ve ıi eme ame ıye erı : keıtr aı . Şef : Ha1an Ferid Mercimek Şark 4,50 

6 -11-15-20 

1 L A H 
Tarsus Belediye başkanhğm~an : 
Atatürk cacldesind~ halen mevcut park~ kal

•lır11udan \>aşlanıak iizre ocak mektPbine kadar 

k PŞif \'e ~a rlnamesi nıucibi rıce ( 4200) metrP. mu -
rahbaı parke kaldırım taşı vazıye~i ve iki tara. 

fında bulun:.11 bordür taşlar111ın yeni kaldırıma 

yanaştırılm::tsı açık eksihme surttile ihale edile
Cflklir. ~luhamruen kt·şif bt>d 0 li (1767) lira olup 
muvakkat ttHllllliıl akçHsİ <132> lira (53) kuruştur. 

ihal~si 20-1. 939 Perşembe günü saat ı ı de yapı_ 
lacağından bleklılerin şartnanlfsini lJelediyemiz
d.-11 aramaları ilAn olunur. 

7·· 1 t - 13- 16 

1 L A H 

Mersij1 orman çevirge mü~ürlüğün~en 

Kental Cınsi 

beher kenıalınrn muhammen 

b~dı:>li Kuruş 

12 3240 Cam enkaz odun • ~a .Devşirmeden sonra pamukların tarla işi. bitmiş olur., Alnar ) . .. . , 1 " Anadol 9, 10 
d kat kozalaklarile bcmber toplanan ve muhtelıf vasıtalarla 1 - Gluck . İfııenya Auhı de ::;::;: ~~t 1 - iç~I vilayetinin ~lersin ~aza sıurn gözııe 
<ı!Pot~ra istif edilen yerli pamuklar iki ameliye saflıasından üvertürü 1 Ba"la .. yaylası civarında Karıcıklar ormanıudan 3240 
de~ı~ geçirilir. Bunların biriucisine çevİı'meikincisine şifleme , 2 - Beethoven: 1 inci ıenfoni Patates > kent~l çam enka odonu serbes satışa çıkarı!nııştır. 

ır. Do majör f 2 - beher kentalınan nıuhamuıen bedeli 12 
1 - Çevirme : 3 _ vvagner : Rienzi nertüril ÜZÜM kuru atu r. 

Mii ·k (Si · t Üzüm Antep yok "i 
~ Ro7.aların hususi kalbur makinelerile temizlenmesidir. 22 30 zı nema ıesı > Nevıebir > 3 - Şa rlna lllf', ınn ka vele projPlPrini görmek 
ta ~l~rın toz toprak ve saire gibi mevadı ecnebiyelerden 'ı • Pı.) . > Karaman ,. istS) enlfrin M~rsin orman bölge şr fliğine mfi .. 
Sel 1ır1 için yapılan bu ameliyeye bazı yerlerde <kozaların 1 23,00 San •ı•0• haberle KAYSI raca all a rı. 
"e~n1 tnesi) '.'e bu ameliyeyi yapmağa da (Seleme) namı 'ri, zir•at, esham, tahvilat, kam Kaysı kuruıu yar· yok 

•
1 

k 1 4 -- Salıt 22-7 939 Çarşamba rfınii saat t ı 
nıe ~~ı~. . biyo-nukut boraası (fiyat) maca · > ~v .Bu. ış ıçın koıalar etrafı demır vey~Iıut tahta kafeslerle 

23
_20 Müzik ( Cazband Çekirdeldi » de Mersin orman binasında y<ıpılacaklır. 

kaı~hnış büyük bir üstüvane dolabın ıçıne konu! . . !3~ dolap Pi ) Malatyi > 5 - nıuvakkat leıninall {i$o) liradır. 
~id· ıır makinesidir. Kahve kavurma dolabının _buyuk.benze-

1 2 ~ 55 24Yaıınki proğram 6 -- Taliplerin şarluamed~ yazrlı Vt1 Sikaları 
bu'~· Kozalar içine konduktan sonra döndürülur. Toz ve kü-. ---·-·------- Badem çekirdek g~Lirmelt'rİ mPcburidir. 6·1 ı 16-21 

rıı altına elenir. Bu suretle kozalar temizlenmiş olur. ff 1 k ·ı·b içleri 
2 - Şifleme : ayıın arın &n ÇO 1 1 ar Ce:iz ki~buklu yok i l A N 

~etek'l'emizlendikten son~a çevirme dola.hından çıkan kozaların 1 g· ör~nu·o yer bir f ransız Badem iç tatlı 9~1 Devlet Demı'r yolları 6 ıncı ı' ~ıetme kom'ısyonun,ıan : 
ti\a el ve gerekse makıneler vasıtasıle pamuklarının alın- iç •cı yok v U 
İçirı~dır. Pamuk kozalarının kabukları sertçe ~lduğundan. köyüdür Çekirdek tatlı 40> Mersin depomuza 1-6 940 l~ ri hine ktıda r gele .. 
eeı-e en pamuğu çıkarmak güçtür. Bu kozaları gerek el Yel ' . > acı ks~ makine ile şiflemek için hafif ıs~atmak lA?~mdır. .. ~~nsada~prı~dında,beş Yer fııtığı 22,23 ceAi tahmin edilen 4 500 lon nı~uien könıiiriiııfın 
de 'i lçınde? pamıı"u alınmış kozalara şıf derler. Şıfler evler~ · yuz nufuslu hı~ .koy vaıdır. ~~t~u~ark ~25g3 vagoıılardan deponun miirıasip bir nıahallirıe ıah-
Oclu e fabrıkalarda mahrukat makamında kullanılır. Ateşı Umumi harp tarıhmde oldukç·t , Anadol 80-2o0 liy~ ve istifı ile 250l) ton tahmin ediltm kömürün 

nıı aratmıyacak kadar ferli ve kuvvetlidir. şöhreti bu küçük köyün en bü- Mazı Şark 30, mukiawlere tahnıili işi şartuanıesi vtıçhile uıiite-
J>•nıuğnn çırçırlama iş; : yük hususiyeti, dini bayramla c:~ri Anadol 18·25 ahlı ide verilmek üzere açik. ek~ihme) e korınıuşlur 
-.... rı gayet garip bir şekilde kut- Mahlep ~~'2!) Tamamırıın muluuum~n bedeli 990 liradır. Fakat 

tıdarı G~rek kozalığınd n ayrılan yerli pamukların be gerekse lamasıdır. 
larırııı tt.z~rinden çekilmek suretile toplanan klevl~~d pamuk-\ Mesel~ Senjan yortusu ol- ~='·ve ~~~,340 curuf rneyanmdald koklar miileahhide uit olacak-
~arı n ıçınde tohumları Yar,lır. Böyle tohumları ıçınde bulu-ıdu mu, köyün en zenginlerin- Sablep tır. Eksiltme 19-7- 9il9 Ça rçanıba giinii saal l ö 

:unııı~la!·a 9'üllıi) derler. . . . . . . . den, en fakirine kadar herkes Çığit yağı 4 ı, 42 da Ada na işi~ ııııe m ii ıl iirl iiğii lıiıı a sı:ıtla yapı lac:ı k 
~tırı kutlulerın saf pamuk olabılmesı ıçın ıçındekı tohum- hayvanlara çok bakar, al eşek, lır. ttr h tı r tonun ta hl iye ve istif ı mu ha mm en lıe-
tohu ayıklanması l~ımdır. Çırçırlama: pamukların içinden 1 katır, ve dana sıpa gibi el hay d.,li 12 tahmilin de 18 kuruştur. Şartnameleri 
~k ~!~r·ının alınması ... i~in yapıla~ ameliyedir. Bu ~meli_r~Jvanlaıını çatlatıncaya kadar Nöbetçi §§§~~ llersirı d.,po ş µ fliğine ve konıi~~onuurnza miira -
Çıkarın v? güçtür. El ıle hır kılo pamuğun çekırdeğını ot yedirirler. Adam akıllı bes- caal halinde l>edhl~iz !!Öriili'ır. islt·klilerin 939 yılı 
0lıklas a~ ıçin bir kişinin bu işle Ye tam iki gün meşgulj lerler. §§§§ Eczane ıicaret od~ sı vt sik.ası: nufus ttızkere~i ve poli ' cİPn 
~~ .kot1cap eder. HHlbuki çırçır makineleri ~yıklama işini O gün köyün papası bir tasdikli tıyi ahlak belg-flleri ve Aıiarıa \'eZnP.ınize 
'- akirı 

1 
aylıkla ve sur'atle yapmaktadırlar Yalnız çırçır , ta b'n kö - b 1 d" ·s· ıt(i e eriı k .. 1-1 . 1 d k a ı er yun e e ıye reı 1 !!Temmuz_ 939 da yatıracakfaq 7 4,25 liralık ınuvakkat lPıuinal mak-

tluıe: IC Ut U erı az az atma l ır. Çok atılan pamu t n başl ~ d t ta k Sl r 

11 elyafının kınlmak ve kesilmek ihtimali vardır. la ıbahta ıgınk an u kradapapa huzile ıam vaktinde eksiltmede bulunmaları. 
·sa n a. şama a r gez- HALK Eczaneıidir. 
ldirir. 2-7 - l l -- 16 - Sonu Var -



V ENi MEl\SIN 

Kelvinator 
Soğuk hava dolabı 

Masrafının az, tamirinin kolay lığıyla 
şöhret salınıştir 

SUMERBANK 
Yerli mallar pazan müessesesi 
Ur~y caddesinde bulunmakta olan 51 numaralı dükkanlarını 

Gümrük meydanında Akdeniz oteli altındaki 8 numarıl• 
DÜK.KANA N AK.LET:ıv.ı:İŞTİR. 

Pek yakınrla satışa başlıyacağı yeni mağazada Memurlara 
Altı ay vade ile veresiye satış da yap1lacaktır. 

Keloinator soğuk hava dolabının azami masrafı, evinizin •=======--
ihtiyacı için alacağınız buz parasından başka bir şey değildiı 1 şı·mdı·y k d d k d ·ye e a ar sa ece t1n ura ve sarracı 

cenubun boğucu sicaklarında 

Kelvinator 
Az masrafla uzun vade ilf, lu•ş ıse ı ıe gar aı ı ti li olarak l~uıin 

edilebilecek yegaue Soğuk ha va dolabıdır . 

J NADER TiCARET EVi 
j 

M AR K O H i Y [ S P ART O H radyoları satışında da rekabet ! 
ka~ul etmez ourumunu oaima mu~afaza etmekte~ir 

Dihif, Elektrik makinelerinin daima en ucuz, en satlam 
ve en kullanmata elverişlisini müessesemizde 

BULABİLECEKSİNİZ 

J.. N ad er ticaretevi 

Uray caddesi No. 51 ' __________ , ___ 

1 
Satışı yapan 

Yerli mallar pazarı 
Sayın müşterilerinin arzusuna uyarak diğer şubelerinde olduğu gibi ~ilOmum YERll 

rABRİKAlAR mamulatım 10 Temmuz Pazartesi satışa arzedecektir 

Y erlı mala kullanmak, yerliyi "msaline üstün tutmak her vatandaş için bir borç oldur 

kadar bunları şık, sağlam ve ucuza mal edinmekte hem iktisad erbabının ve hemde 

zevk ıeverlerin aradığı bu yegane şey ancak YERLi MALLAR pAZARLARfN 

DAN TEDARİK. EDİLEBİLİR. 

~=============•==========--
Sağlam, şık, ucuz her ne ara}•orsanız mağazamıza kofunıJI• 

;==~-===-----=--===~======-----------~ 
Nisaiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı 

DOK.TOR. 

A. Yakup Aslan 
Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etıııiş 

H~sta l a rını her günS-12 15 - 18 e k~da r kabul muayene 
ve tedavi eder. 

Bozkurt caddeaaind• 
ADRES: Yoğurtpazarı 

No.1 

--------------------------------------------' 

ı.-Sayın Bayan ve Baylara- 1 l A H 1 l A N 

sAKıN ALDANMAYINIZ Mersin Ticaret ve sanayi o~asmoan. 
Sic ı l ~o. 11 68 Sınıfı : 4 

Mersin Malımudive n ~ h llı-· sinde ~ilifk~ C. 18-,, 

Gülnar sul~ ~ukuk ~a~imliğim~en 
('' Ornıan d r. iresiııin Ov tı <•ıklı talıl~ cılarındafl ııi 

de c 

dırd 

~Ilı 
li~t 

ıtıiıı 

l:akt 

Halis memleketimizin limon çiçeklerile imal ve 
takdir edilenÜlgen Kolonyalarınm benzerine dünya 

ltrıyabnda tesadüf edilemez Sinirlilere Hastalara şifa 

ve hayat Ciğerlere kuvvet verir . Bu emsalsiz Kolon 
yaları ıizde bir kerre tecrübe ediniz. Dikkat piyasa· 1 
da taklitleri çıkmıştır. Ülien markasına dikkat ediniz 

20 No. hı ~vde olur an T . C. tabası n dan olup 
~lt· rsiuin Sitıfke caddesinde 18-20 No lu )'+'l'İ ka 
r uı i ticarPtglllı tıdiııe rt>~ 6 ·6 939 ıarilıindt-ııılıt ri 
Han ve Otel işile Ray ~ı uslafcı Güleç ticart>l lcıka 

lı m Noltırden lastikli getirnu)si ÜzPrine 8-7 93g 

tarihinde 1l6H ~numara l ı ~icile Tıcarel kannuu-

pur llalil oğlu isma il ve kedi Vt•I oğlu V.-li ale~t• 
"d• , 

rıe aç.tığı taznıi11 a l da\a51111n duruşma~ırula oıtı 61 &e 
alt>yhlt·r hakkında yazıl a rı dav~liyf'ltH'P. verilert 111

,, 

ruh ~ ta göre i k~nııdgahının mf'çhul lı ulo ndıığ•• 1~ L,
1 laşılnıış 'e rııücldduin ıalt·bi vt-ch le hukuk us"~ ' 

mulrn ktmeleri k a nurıuııun 141 inci m«1 ddPSİ fil ~~ 
ve ötede beride yapılan bir takım kokulu suları 
kolonya diye aldanmayınız 90 derecelik kolonya yal 

nız Qlgen ltrıyat mağa:r.aıında Ülgen kolonyalarıdır . 
Her dakika iıpat etmeye amadedir. 

Haliı 90 D. 
Limon 
Kolooyaları 
Sipr 
F"ujer 
Fulya 
Ful 
Leylak 
SilnbtU 
Zımbak 
Menekıe 
Yasemin 
Divinya 
Pompeia 
Florami 
Revidor 

o~~=====---

Çoban 
Akasya 
ae, çiçek 
Nerkiı 
tik bahar 
Altan damla 
Fetış 
Kadın teni 
Soır de pan 
Unutma beni 
Krep döşin 
Origan 
Sipahi 
Kadın 

====::::::::==Q 

Ülgen kremleri 1 
"•ğlı krem 
Yığıız krem 
Acı badem kremi 
Çil krema 
Plaj kremi 
Masaj krema 
ulgen briyantinleri 
Yağla briyıntin 
Lıkat briyantin 
Yağsız briyantin 
V ezelin Jıkıt 
Şımpoaa 
Saç losyonu 
Saç boyası 
Talk pudrası 

Mağa1.amızda Avrupanın en yüksek fabrikaları 

olan Soir de Pari Koty Ged en Foevı l Inoksa Dersey 
Şipr Suıe Tokalon Piver Butun Çeşitleri vardır. Fiyat 
lan gayet ucuzdur. En ı.arif hediyeler nizi ancak Olgen 
ltnyat mağazasında bulursınız. 

Uray caddesi No. 24 Ülgen Itrıyat mağazHı 

11 

nurı 42 ir ı ci rnaddesirıe gö e ka) t ve lt scil edildi 
ği hildırilir. 

1 L A N 
Gülnar sulh hu~uk ha~imliğin~en: 
Orman dairt>sinin Güluarm çavuşlar köy\~nd e 

oturan lahıae1 Şı~yh ibrahiıu al~)hine açdığı taz· 
minal davasırıın duruşnıasında mliddf>a ,deyhirı 
ikametgahı mf çhul bulu rı uıuş ve da veliye üzeriue 

ma lakemeye gtılrutıruiş olduğundan hakkında itı ilrnz 
olunan gıyap kararınuı hukuk usulu muhakeme
IPri ~anununun ı~ 1 inci maddesi mucibince ila-
ntın tebliğine ~arar v~rilerek duruşma 18·9:939 

pazartesi giinii sae1l ıo na talik oiıır ı do~undau 

mt>1.kur giin ve saattla bizzat hazır bulunduğu ve 
)'a v~kil gö11dediği takd ı rd ~ gıyap kararı ıı ın kaldı-

1 rılaca~ı aksi halde m<ılıkemeııiu gıyHbırıda ceryau 

l
f edectı~i tehliğ makamına kaim olmak iizHre ilAn 

'aıı.------------------- olunur. 

brıce i ilar•en t e lı lı ğa ı y~ pılrııa~ ırıa karJr veriıer:ı~ 
duruşma 18 9 939 p·ı ıarlf•si ~ürıii saal ıo ııa uı , t 
kılııınıış olduğundan yukarıda' ismi~ azılı nıiidd';, ~~; 
alr.y hlerin mflzk tir gün ve sa a L<.la Gülnar nıah~~il ~ ,G 

mr.sinde bizzal hazır bulunmaları veva Lir -;t .... ~G~, .; ~,. rııı, 
gönde nwleri aksi takdi rdP. haklarrnd~ gıy9P ,~ ~ ' 
rarı ittihaz oltrnacrğı t~bliğ makamına kaio• olf•l ~!i 
iiZPr~ ilan olunur. _/ ~tt11~ 

Kirahk ev 

Askerlik şubesi karşısinda kiralık eV· .... 
Doktor Hayriye mor•' ,S 

ıı ıs-20-25....-

------------------~.../ 
Vatandaş ; dfl' 
Har>a tehlikesini düfün ve lıaraffl 

yardım et. _,/ 
----~------~------- ........... 

Yeni Mera3n Baaımevlııde Ba.Iaaattır 

'~& 
ı\l~c~ 
~·t 

' 


