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ıngiliz başvekili Diyor ki: 'Yeni Valimi~ Bu hazırlık k·me? 

~ 1 DiJ.n Toros ekspresr-
Olonyanın mevcudiyet ve istikranm müte· 1 1eşehrimi.zegetdiler ,Alman gemileri Radosa mü-
essir eden daha milli meseleler zamanla ı Şehrimiz .. liliQioe tayio edil temadi surette 
~eydana B Ç b 1 ~:ı.e:a;~. ·:~~·:.m~.".' g:ı:~:ı:: . harp malzemesi _taşıyor 
Çıkacaktır • em e r ayn ':: ~::::i0::: •• lııi~~:r~~:.n mi~:~~ ltalyanların on iki adası civarında yedisi son sistem 
11""Q raf men lngil- Danzig statüsünde tek taraf· ~:1 b~:i~~.1:1:::i:~ :::::·': •• ~~:~ı denizaltı olmak üzre on altı ~arp gemisi bekliyor 
~re Polonyava yar- h tecavüz yaparak Alman ifa etmiutir. Memurların sivil halkla teması 
q

1 
.., D<?vlet otoritesine her ba memnu. t" Vôdinde planını suya düşürmüştür kımdan müfit olduQuou bildiri Ankara 11 a.a. [füıılyodıuıJldoınirli bulunmaktadır. Bu •e 

q/ıınmuştur d ğimız muhterem ulimi:ıe hoe Deyli Herald gnıctcsinin uıilerin içinde yedi tnııo :n 
--...... Böyle lisaR ~ullanan Varşova matnuatı, ~ahili vaziyetin geldiniz deriz. ı t~a.ıy_aııla~·a .~lİ~ ~2 Ada ınııha ~0n ~hıteııı uonizaUı gemisi 

.\nkara 11 a.a. [H.adyodnn] • • • bırının hıldırdığırıe giiro hum ıııernuttur. Sivil halk adalar 

l_lııgiltere Başvekili B. <.em nazik olmasm~an tetslılerden içtinap etmektedirler lngıhz-Fransız da yapılan_ tah~~<lu~ ı t~a.zırlıkln dnn miiteınadiyoıı talıliyo edil 
"tl . rına germı \'Cl'llmı.,tır. ınekte İ::ıe <lo bunlnrclan m'ii-

ay .Avam kaınarasıntla hhaslarl 1 M l b. t · ~ J) Ankara 11 B.R. [Radyodan] lonyanın 2ü .a.ao <la veı·digi mu ra . . ll ~~ ır ga~e e:-ııue Jm hu- Jıim bir kısmı motör vo diğer 
~- anzig ınesele8İ hakkın- ' 7 k" . ... ı " 1 f . .. ... . sosta gondorını51 ol<lu"'tı t"']c, le · t 1 .1 "b ar:::ıonıtln ·ı sıyaı-ıı ma ııe cevapla ( Il"'ıltoro huknınetı- ı · ·, tı "o· t .mz va. 1 a arı e .. tl nadolu 
~ı· .eYanatta huluıınrak <le- ler B. 'çoıııberlnyuin nutkunu nin :l0-3-!J3tt da Polonyaya ver M l f Lf ı·ki mıild- r~fla ezeiimle şc>,de domoktc- 'rlirk :-;alıilino kaçcıaktadırlar. 

Qtl k o o o~' a (}lt• • T • l 1 
r i: derin bir memnuniyetle kar~ı-. mi~ olduğu gnl'aııtinin tarih- l 1 • • • \alı, talyan monııırları-

d~ ~aıfüıeler, Danzig üzerin-, (nmakta ve ~<>yle demektedir· l~~·~ni kaı,·~ıla~tırın. ak~a. __ ve b~ kat yaptı ar ı Aiıuan geıııılerı Hadosa na sivil halkla her tiidii ıuü-
ı.:erevan eden t'ırtınavı kal ler; ) nzıh·n 1 olonyad.\ gornlen su Ankara 11 a a .. Hsdyodan• miitornadi suretto harp nıali'ıe nasolıatta bulunman menoe-

dıtdığı .tak<lirde derhal .Polon İıu~iJtore başvekili Dan- ktlnetin ~'emherlayııio temen- Ingiliz baevakili Bay Çem mesi. ihraç otınekte oııiki aiia den bir beyan nam~ ııeşretmiş-
h11111 . ... . . zig statü iinde tek taraflı teca nilerine tevafnk ettiğini ~öyle berlAyo vaki beyanatrnda Mos lar <;ıvarıuda 16 lıarp gemisi tir. • 
t· nııJJı mcvcndıvet ve ıs .. k \I Jt. kt .ı· 1 ı 
ı~t · YU.Z yapara ~ ıııan p .rnıııı nıe • euır or. kotada bulanmakta otan ngiliz 1 
lllitı~rını miitees ir eden daha flu~·n diişiirdiiği.irıii ö~·lemekte Matbuat, dahili vaziyetin Frı.nsız murahhaslarının ldolo· Hataydadi 23-24 Temmuz merasimi 
Ca~ 

1 
ille eleler ıney<lana ~ıka ve Aluıanyanın Dıuııigden pek nazik olması dolayı~iyfo tofla mülAkat yaptıklfırını tA Mo Gaziantep •4a . . 1 s 

tır. geçirmek i ·tt1digi otomobil ro tefsirlerılen i~tiııap etmekte- lotofun yeniden iki teklihe bu ' iti raş, ıçe ' ey-
h })'akat, lngiltcro Polonya- luııa. mi.itoallik arzusuıın Po- dir. ,ıundu~unu bildirmie 9~ 'l!Özlerın han ve An karada 

~· ----- ide Ballık hükümetlerıne temas n h. ardım vadinde bulun-
1
• 

"«llııt Souyet cevabı tetki edi ıyor la FınIAndiya ve diğer Ballık Anavatan namına .d k b 
h~' 'lr. Hükfımotiın namına devletleri kendi istiklAllerini mu gt ece on eş murah-
~ ~aabııudu yorine getireco- B. Bonn e 1. ngı· ı 1~ z yu .. ksek ru·· t· bafaza azminde olduklarını bil hasın iştirakite yapılac k 

llıı?.i tekrar s<;ylirobilirim. dirdiklerini de beyandan sonra a 
~il banzig işinin bazı udftlıa- b l~ ı i m em ll r ı a ri ı e M o ı oto f ll n muhafezakAr parliden biri o in Ankara 11 a.a. [Radyodan] metin teshit edeceği zatın ri-
. ~ahuliJe vazilı bir hanı. Lord J:Ialifaksi~ Moskovaya. gi Temmuzun 23 üncü Pazar ynseti altında Antakrnya ha-
~~~ görüsıiilınosi ıııiimkün- b •• •• t •• dip gnmıyecegı hakkındakı sua günü H atayda ta',dp edilecek rcket edeceklerdir. • 
''it ., ce Va ) il 1 go f" ll ş u line sadece hayır C89&bını ttır · . . . 

. . merasıme anavntnnın ıştırakı 23 Tonunuz giiııü de parti miutir. 
' İIJ:ıdiv~ kadar bütün yapı Ankara 11 n.a. [Hadyodan]' noktalarda itilaf oJma ıııa rağ , ...., ___ ...... J fJÖylcc~ teshit cclilıııiştiı-. mi~ ba~kanlığıııdnn Hatay 

\'e eöylenenlero karşı J>u- Havaş ajan~ı bildiriyor; men ıniizakereler tıttrn güçliik Sunyede teı~ala~e te~~ir er Gaz_ıa ... ntep, ~faraş,_ ~oyhnn, p~rti~in~ tebrik tolgrafJan ço-
~,a lıükftmeti siikfmstini mu Hariciye ııfizırı B. 'Boııııo Je devam etmektedir. İçel nlayetlerıııden ıkı._or ve kıleeektır. 

r,>.a etmi~tir. Hariciye. nezaretinin yüksek il .. MoskoYada TJ~mdra vo Pa. Yüksek K 0~11iser ida meclisi n.m~ımi lıeyot~.le parti 23 - 24 Temmuz giinleri 
~ ln(Jiliz hiikfımeti iso Po- mouıurJarile birlikte dün :Mo rısm ııınrahlıaslıırılo :Molotof • 1. n~_mı~ıa ı~.ı~erden. do r t ve Hatayda yapılaoak fe\•kalrld" 
u~" ile te~riki me~ai ederek 1 lotofuıı cevahıııı tetkik etmi~ ara~ındaki giirii~ıue çok Hlllllİ· reyı tamamen e ıne Tnrkıye huk(ıınotı namına da şenliklere get"olcri de resmi 

~~1.i~e. miiteallik bit· iş be- ve }j"ran. anın IıoıHlra .?l~isile ~i olı~uş f~t~at hficli:::ıuye ~·e- aldı iiç ki\!İ olmak iizro c~ma~ı .15 ve hususi ıııiiesseselerin ışık-
\laı."lı~ı yapmak ic;in biitiin mmn miiddet telefon goru~ıııo nı yenı toklıtler karı.,tırıl<lığı Kahire _ Hamdıuı gelen arkada~ Toııımu;ı;uıı yımıısrn- lanuırılınasilo devam oluııa-

"ad · · d 1 IJ"k l ı • "' · de .\danada birle~,erok hiikıl caktır. ~İb arların nazarı dikkati- Jerindo hulunmnştur. ıçın o ıu nıua a ·ta rn uuan on 8011 haberlere göre Surn·e ===== 
\~t~ üıerino cellıotıni~tir. . İngiliz, 11'rnnsız ve . Sov- noktaların_ gö~·ii~ülınesine mii- fevkal:'lde komi~er~, Suriye s ..,,.....==,.---===----==---""="=--==-......,,,,,"==~ 

'Ştır. vetlor Birliği arasında bırçok ba~eret oclılmı~tır. eı:ms kanununu tatıl ederek on -------------------
(0 • idari bütün sal:Uıiyeti iizeriııe 

1'
1 Tu·· rk·ıye ve Romanya :!:ı:::iv:.~:n:~:ı:~:b·~~.~::: ------ - haberler 
il nın 1036 da yapılan -ve gele-
~ &e - l cek seneden ba lıyarak Suri- -----------

~ii/i Elçilitt tayin edilen llamdul ah Suphi bu münasebetle ye~·i istiklftlc kav~ı~~u.ran mua Vekiller Heyeti 
•' l J · · b • tokta d d · k ·. Iıedeyi reddetıne<lıgını, fakat • , 
I' \·ı ac5y e 111 ır nu • d e ' '· memleketin başında bir hiikul Rersrcumhurumuzun ıiyasetinde toplandı 
~ nıemleket arasındaki ostlug"' un esasını met lıulunıı~a~a~ındaıı. -~e 
r~ • ' Onmlıurreisiuın ıstıfnsı yuzuıı f Ankara 11 (Hıı<lyo) --

1~ değişmez menf aatlerl teşkil eder den emniyeti kornınak için Vokiller Heyeti bu giin snat onda Reisicumhur 1\IiJli 
~ ~ fevkala.ıe tedbirler al~ak ınec Şef İsmet 1nönünün ibnşknnlığı altında toplanıııışlardır. · 

I' •" kreı a a - •Rador Kral arasında esasen mevcut ba~ların viveslni müteaddil senet kar buriyetınde kaldığını ızah ot- müzakere iki buçlık snnt ı-ıüı·nıih~tiir. 
, ~~ ,~ hni talimatnamesini lak t"kviyesile sıkı dAkalarının muh ~ naklarının faal kalkınmaaını bü miştir.. ' 

,,~en TtirkiJenin ilk Bukree lelif bQrhanlarıodan birini teekil JÜk bir babtirarlıkla mtleahede Surıye ı>arlamento:rn çar Alman Gazete ı erı· 
~'~ eJçiel B. Tanrılher bu etmektedir Alınan bu tedbirler 

1
1 
etmektedir. şamba günii cbugün> toplana _,.. ,, ''t> . b" o l . . '•t· etle söyledi~i nutkunda de9let reisleri, bu münasebetlere Vazifemin icra11nda majeste rak yem ır um ıurreısı se-

~ 'Q" ki: te bu ba~lara verdikleri ehem lerinin eimdi1e kadar bana kar çecoktir. }'o.kat meclisin ala
~~i-: hni tayinimle b~rad~ miyeti yüksek bir t.arz~a ~eb~ , eı gös!ermek hllfunda _bulu~duk ca~ı _vaziyet te ~on dere<'e şüp 
~' '"ı . detamımın emredılmeıı röz eUirmek islemiılerdır Turkı ları 1uksek müzaheretı, maıeste lıelulır. 
~ tıd,':1rı btlJftlr bır ıerehir. re ile Romanya araııında mAV leri bundan böyle de benden 
~' i~iduau tıibi bundan bör ouı derin dostluı?un esasını, ~ ük esirgemirecek V6 hükO.metleri 
\tllt b nıemleket arasında sek bir ideal te 4aimi deQiemez de bang kırmetli rardımı ver 
~:·t ı, &QJarın takviresi iQin menfaatler teekil eylemektedir. mekle devam ~yliyecektir. 
°'t »retle · · t d · · Türk" · · h 

8. Stoyadino viç Ra~i~al 
~irliğinden çıkanldı 

iQı rımı sar a etam Bu mühim unsurlar iledir kl ıkı ıra rerucum urunun, 
ı, ~lllL · millet arasıodaki dos•luk her Cuhuriyet hükumetinin te Türk Belgrat, a.a. - Yugoslav Ra 

\tL 'lllQ 1 t "IJ f . 
\ 

1ııı 1 .nı~mleketleri arasın gün daha ziyade tak9iye edil mı e ını.n te 'lJDi zamauda eah ldllull blrllgt merkez idare komi· 
11ı..· 'I bırtıai sirasetine baQ' ,. ıt · ş · d' kad r sımın hıslerimiıe teroOman ola tesl ve lcrll komlteel, BelgrHtta 
-.~ı, 9 • • me.e namr.e ır. ım ıye · . . . . birlikte toplanarısk parti reisliğine 

\~, " J6?~erden bert maıeı takua gelen bütün hadiseler ve rak,_ maıeslelerınıo, Altes ve velı bıtşvPkll Tsevetkovlç'l seçmiştir. 
~t ti buı k hususi anuıa butün vaziyetlerde oldualu gibi ahdın ve asil Rumen milletinin J Pdrtınln sabık reisi başvekil 
ı\ııı'tli bi~rıu,ordu. Bu fikriıı: bundan eonra vukua gelecek bü saadet •e uf ahı hakkıoda eo aa Sıoyadloovlç ile dl~er sekiz me 
~,~ Cı~... suretle kuvveden' tün hadiseler ve uziyetler de mimi lemennilerimi aruderim j bus, radikal blrlltlndeo lbraç edil 

'l ~ ... ,•ırı · ı ' ı r 
,' ~ 11tıılltı 1 1 ~ekıl ed.en Ba~ 1 bu dostluğun kıymet ve eelAbe Kral verdiQ'i cevapta büyük ,,,,m,,,..ş~ır~. =~-===-==== 
1
1 _, ıtarıtıı' ~hıestelerı neıdı tini teb11rüz ettirecektir. elçinin izhar etıiQ'ı hissiyala ha gıuıkçe daha fazla ıukıleumasına 

~rl)ı 6 \le ınüessır müıaha Maj~sleleriuin yeui 90 pıır raretli surette ıeuekkür elmi~ çalı9maktan farig olmamı~ bulu 
~' IJrl, :/ur. lak mukndderetına isal için bu ve Romıınv&daki taııfeaioe hae nan muhterem diplomatın btivılk 
~'ht111 QllıkJerın büJük AIQi memleketin baeına geçtıQi me ladığı güudenberi büfük faali ~içi payesiuı almıe olmasınrlau 

r,1 •1 Balkan An tanlı dev aut gündeııberi, doal ve rofttefik yelle ve faydalı olarak iki mem duydugu memnun iyeli izhar ey 
• •rioio memlıke,ler 1 

rftilleUer, Romıorıoıo dahili tık leke' ıraeıodaki müo11ebeUerio 1 lemiıfü. 

Danzig bir Alan meselesidir diyorlar 
Ankara 11 •Radyo• -
Alman gazeteleri lugiltere hariciıe nazırı B. Çemberlarnıo 

nuıkuuuo veıirelte bir deQ'ieiklik husule girmedığini razmakta 
ve logilterenio Polonraıa vadinin hiçte yeni bir şey olmadıQ'ını 
ve bonu yüzüncü defa söylemekte olduğunu kaydet nekte ve ez 
cümle ~unları demektedirler: 

Danzig bir Alman mePelesidir ki, Londrada avam kamara 
sında söylenecek bir nutukla halledilemez ve lngiıtereoio ise mu 
dabalesi. ıangını körükleroceklif. 

Sovyetlerin Çin sefiri 
Bir otomobil kazasında 6ldü 

Ankara 11 (Ratlyo) -

Sovyetler birliği, 9in Refiri, rofikası Ye ~oföriinüıı hu 

lunduğu otomobilde 7-~ t~mmnz gecesi vaki olan bir kaza 

neticesinde ölmüştiir. 

Kazımın direk8iyonun bozulma ından ileri geltligi talı~ 

kikatla anlaşılmaktadır. 
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Tehdit vvete Elazığ - Palıı 
Arasında 

Umumi iş konfederasyonu toplandı 
~~~~~~~-~ 

1 
Kabul edilen karar ar 

GOney Yurdda 

-Folklör-

Delilet Etmez iki büyük ktSprü ) arasında 
Alalar sözü -Oeyiıet 

Oeko lovakya'uıu ıatiklaııne 
mal olan Luhroudauberi nııllet · 
leriu zihinlerini bir tek mesele 
ieQal etmektedir. Enternas7onal 
taziret mukadder olarak harbe 
doğru mu inkitaf etmektedir ? 
Yahut, daha doQrusu. Almanya· 
nın kadiri mutlak hA.kiml. mak 
aadını baeka türlü tahakkuk et 
tiremezee reniden bir cihan har 
bi aÇmaıa karar vermie midir Y 

Şimdilik bu muammayı bal 
!etmek müeküldür. HAdiıelerin 

deaieen tekilleri, devlet adamla 
rınıo nutukları, mülhem matbu 
atın polemikleri arasından bey· 
bade fere bana bir cevap bulun 

mırı Qalıeılıror. 
Sulhcu mrtkeatları eüphe gl) 

U'irmlyen devletler en kötü ihtı 
mailere kareı hazır olmak için 
moaızam bir ga1ret aarfetmek 
tedirler, fakat uzlaeıcı arzuları

nı her fırsatta izhar etmektedir 
ler. Buım taraf kendisine mu
uffakıretıer temin etmie olan 
eantaj ve baskın metodlarındec 

artık bir eey beklenemi1eceğini 

anlamıe görünmektedir. Her 
halde tellerin ifadesi dellie~it 

delildir; ve bu ifade hiQ ttıskin 
edici mahiret arzetmi1or. 

Afmanra'nın Memel'e ve hal 
ra'oın Arna\'ullok'a el koymasın 
dan beri nispi bir sükünet ha 
ııl olmoe g~bi görılodü Herkes 
bunao muvakkat olduğunu his· 
ae&mektedir; herkes önümüzdtıki 
arlar için Danzig etrafında yeni 
bir gerginlik beklemektedir. Me 
Qer ki umulmadık ee1ler ihdas 
etmekte üstat olan Führer ses-

J,:::a:~~~~~:.;~:.~!~~ törenle açıldı p 1 ~ulhu tehdid eden ı.ehli~eleri ve ~u ba_kımd.an memleketle
hİQ bir hal Q9.reeine JBnaşmıra lu a!l~:1:8 af:p~m~l::~ğo:~: 4~ nn tanımak mec~unyetmde kal~ıgı yuklenn vatan~aşlara 
cağını bildiriror. 

1 
• d J 1. 'I' L J L J 

Ffibrer 1918 de • silAhları ter ~eet~:ar~zeun~~~~:~e:i ::r':::~~ ı musavı ereceue tanını 1 uU unmadauu 
ketmekle Alman1a'n10 cumhur· 1 

. [ umumi müfettle Geoeral Abdul p . U • · k f raisi Vılsoo'un duetıoe icabet arıs a a - ınumı ıe on eseü berau edilmektedir. 
b ıah AlpdoQan tarafından aQıl f "C G T • ·ıı· k · K etmie olduA'unu ve u maküı ereı;yonu . • mı ı omı nrar suretlerinin ikincisi, 

hareketine '!Onra pieman edildi mıetır. tası toplnnmıetır. sulhu tehdit eden tehlikeleri ~e 
~ıui eö1lemietir. Doktor Göbbels Törende E14zıQ ve BingOI C G T. Geuel sekreteri Jou bu bakımdan memleketin taeı 
de pek atırı tabirlerle bu garip ulileri 1 nci tümen komutanı hax milli komitenin sendika ha mak meoburiyetiud~ kaldığı yük 

tezi ileri sürmüotür. Aluıan ga ElAııQ' Palu ve Bingölden g31en I ke\lerine. ~areı yapılan neffriyah !eri kabul etmekle beraber hü 
zeteleri İngiltere'oin makul söz· bir çok zeval ile binlerce köylü protesto ıQın toplantıya Q .ı ğrıldı kiiınetin sirasetiııi ;oe fedakftrllk 
terini istihza ile kareıla· hazır bulunmuetur. ğını b!ldirmit, 1936 da mühim !arın vatandaelarıu ralnız bir 

maktadırlar. Böylece Alman7a Elhı~. Bingöl Palu tehir surette yükselen sendika men kısmına Jükletilmeeindeki hak 

-50-
0er l iyen: Sait uğur 

çık•r 
• Her kafRdan bir söı 

9111
, 

• Herkes kaeık rapar 
ııap ı nı ortaya getireın~ı tifİ 

• Her riğidin bir pıta9 

ti vttr ıerl 
• Hem hacı baba heı:Il 

lalli, gi 
"' Herkes kfilü keodi oöte 

nin üstOne Qeker. ·ııı 
• Her aklımı una ,eref' . ,,,,ııı 

de ben deQ'irmencl oıı o 8 
• Her akıl bir olsa ko 

,.,o 

Qoban bulunmaz. . ,,r, 
• Herkesin bir derdı 

nın kArarı kati olduğu ve hiQ 98 kazaları ve köylüler adınR ) ı:; uplarının eimdi de yiue ayni sızlığı protesto etmektedir. 
bir eeyiu onu yolundan döndü nutuklar söylenmia kordeH\yı ke 

1

1 hızla miktarının azalmnkta bu Memleketin emoiye.ioi te del}irmencioınki de su. ı• 
remiyece#i, harbın mukadder ol lunc'tuQ'unun dogru olmadııtını min etmek, ayni zamanda Pilah • Hu\'e kara öküı oıooc• 

sen Oenı:ıral Alpdo~an bunlara .. 1 · 1938 d b · 1 1,. f k k k d k Q. J" duQ'u his&ini vermek ietıyorlar. . . . soy ernıe \'e en erı ame e ı:ıoma masra tarını arıema ve a ar e ım azım, D 
kartılık vererek Cumburıreun c • l"k d d k . dife 

Şu halde korkunç harbe doğ · yı a a a ar e en an un pre1e ekonomik muuzeneyi idame er • Hllrmanıuı yakayıı:ıı 
ru mu gidiyoruz. Ben, kendi he baeardığı büyük islerin llrf halk ı•erillin tanziminde C. O. T. nin IE1mek iQin komite aşal}ıdaki ted ekinine eritemezmit. rd' 
ıabıma, Alman devlet adamları iQin ve halkın refah ve sa_ade_ıı fikrini almaktan vaz geQtiQi içın birleri teklıf etmektedir: • Horozu çok olan ye 

1çin rapıldıQıuı tebarüz ettırmıe h-k-" t' t k. 1 . K b. ı. • 1- h i sabah ae,. oıurma• nın ifadelerinden hayırlı alamet . u ume ı en ıt ey emıştır. am ıyo .. ooıro u, ueus a v v• ~it 

ler buluodu~una inanmıya mü tır. k k Milli komite iki karar sure menfaatlerin tazyikinden arı ka • Hacı, hacı olmaz gıt~~,f 
. . Bu au·zel eserlere a9u9ma . . . Mekkere der .. ·ıı der .. ·ıı 0 

lema1ilim. ifade eıddetı ekseri ·, . • k 1 . k. tı kabul etmıttır. lacak bir merkezi teşekkül vası • .. .. 
. . . • • . auretırle euyu geQme QID eı ı k . . . . gitmekle tekkeye ... 

ya gızlı bır teredduduo a14metı b. 
1 

k t Bu arar euretlerının bırın &asiyle kredinin tanzımi, fiyatla · bır 
. . _ teknelerden de ın erce meea a . . . . "'Hacı hacıyı Mekkede 

dlr. Harekete girıemıyen eozlerle lk . . . cısında parlemeulonun, bırı umu rın kontrolu. büyük intaat iele 
ten kurtulan ha samımı eevıoQ • . . . lurmue. 

kendini tatmine Qilıeır. b 
1 1 d mı Af, ıkmcıeı yaelı amqlenin ri rapıiması. 

. tezahürlerinde u nnmue ar ır. I _ - k • . . _ . . . • H c t b 11 :ıer· Muhakeme edelım. . 
1 

d'11r b t tekaudu olma uzere, ıkı mubım Bu karar euratlerının kabu 8 1 ya maza 0 . 6ee 
_ . . . Bu havalıde 1epı an • .. er e on . . . . • Ha demeden halu d•1 

Dunyada harp ıstıren, gelıp .. 1 . d talebı bır hal suretınde raptet lüaden sonra C G. T. mılli ko 
köprülerin aQılma toren erı e 1 . . . . . . $tini bilir 

iQin bile harbın ta1daları fel! k maden d11~ılmasındıı11 dolayı to mıtaRı u;tımaını tetıl etmıelır. · .,8fıı1 ! yakında ıapılace hr. · • Har vurdu, harman " 

::~·~~~dı:: ~:~:1 ;~~~~;.·_~:,~~Kozanda Bir Posta Mü~ürü· çemberlayne göre1 du. __./ 
baeta B Hıtle: bundan emınıiır. • • • " A ı manya 
Yoksa. demokrasilerın ataleti nPn ıhtılasıl I 
saye iade eil!hlarının onlardan Ingiliz Hava l{UVVetleri dün-ıseferberlik İıaıır'' 
::~~;m:~dd~~u bir andcıki tırsat ı 2418 Lira açık çıktı yanın en iy İ ha va kll vvetid İ r ğı ile meşgul 

Bugün, zaman ooun alef Kozan. - Kadirll poetaha tı•1 

hinde "alıamaktadır. Karaıfata nesi müdüaü Kemalio, bir m\i- B" . h D~k d-A .k 1 . f ı Bertin, a.a. - Milli ıııell ~J v " " 
1 

k ırmıog am, a a. - u ;, merı aya rapı an ıırare ın mu . . _ _ 
0 

ısl 

caQ'ı hasımlar her gün biraz da fettieatardındao rapı an_ asa Kent ile hava u~lzırı Birmiug- vaCfakıyetıodeo bithsederek eun ıelerı bu1uk programını 
0
,,0 

ha kalabalık ve biraz daha kuv tadadı neticesinde 2418 lıra açı ham oiurında kilin Elmdon ha hrı aöylamittir; I edilmesi için 1apılmakt9 dl' 
ıizce olguolaemıe bir kombine · B k b"l Qı Qıkmıetır. Kemal hakkkında vıı me•danıoın açıJıa resmini ya •- Bu zi"Rretln verece11ri bü sivil seferberlix.e, faaliretle ~•ı veth olmaktadır. una .mu a ı I k.b 1 kt d " v , l'5 • 9,. 
zonu me1dana Qıkareın. Fera Almanıa'oın İQ vaziJeti, arazi ta ı at yapıma 8 ır. pan Cemberlayo, bir nutuk irad tün neticeler hakkında ıııimdiden tam olu'lma~tadır. BüU10 • ıtl 
gıt etmiren bir ihtirasın reoi ilhaklarına raQ"men, ve belki bü T h b . ederek rismietir k\: \ tahmir.lerde bulunmak belki me• tl 1 . d • d•ıre; 
tazrikleri nerere kadar gidecek Jük mikfaata hu ıüzdeo, gi\ 8( an vapur~ ugun ·- Ôyle zannediyorum ki aimaizdir. Hükümdaıların impa m essese erın e, reemı ~e•I 

l 
r.ı 
2Q 
9{4 

., 

l ,, 
2 • 

, 8 baDUD ne'icesı· oe olacaktır ? ı 

1
. han kunetlerimız birçok nokta ratorh:ığuo birliıline ve Arnerika de ve bürolarda Qahean er , .. ı 

gide müekülleetirmektedir. ktı f t ~ J ı " Ilı 
CemberlaJn Kardıf'te Alın.an i S an U a ge ıyor fardan djnyanın en mükemmel ıle flranıızdaki dostluğa pek kır sıhhi bir muayeneye tAb ~I !ı 

ra ile bir lebirlliA"i temenni ettl . . . kunetlerid;r. matlı bir yardımda buluudukla duktan ıonra, umumi io81l ~~ l 
endi mesele, i~timai mesele, mai 1 •' 11 

lini te bunu mümkün gördüjtü :i:~e!: b~~la~ıi:e t:~r~~ıte~aer~~~ ol:u~ı~:~~~y:~~lu~~~~er:i~l~~~i Sir ~~:;,ı:; ~~.~~~ :i~:Y~~lük~ rıdd~~e::~~'.m ;mdiki gtJrginlik hbuıtlrlı~rhi~ı:mgeöteodaelrınilamnelakrt,ed~;b'~ ~. 
nll tekrarlamıetır ve hatta antae k. dl k-kd .. rL· ı. 

dünyade ı meto arın o en vı:ı.ırnrlarunn Tarhan bugün sırlarını söylemiyor. Sııe bireey ıail olfoktan sonra sivil tayyare b 1 kO ük 880at e C\' 
mı te kareıhklı ilimal hausı ddiemesidir. Artan sefaletin her htnnhnl liınnrıınıı varmış ola eöylediA'i zaman, sözleriuln arka cili~in misli görülmemit bir inki ueıa aeı ar \'e Q ~. 
iQinde müzakere edilmek ear· bı mümkün göeterme&i •e ani sın da bir çok eeyleriu gizli kal es fa mazhar olaca~ından emin bıdır · e~~·' •i 
tiyle deQ'itiklik:lere bile razı ola bir Qılg nlığa mAydau varması c:aktır. V~~ur ~ hnnn~·ada Y~~ dııl"ından emin olabilirsio~z,, bulunduğunu ilave etmietir, Diğer Usrahao 1939 'ıoı'' 
caktır. Düeü.ncesi ook iyi ~n.laeıl 1 ihtimali yok değildir. Bununla pılnn te<'ruhclerınde 13,69 mı HÜKÜMDARLARIN AMERIK A Sir Kinsi ey Wood, Bae9eki· sinia Qabuk surette kaldırı oJ G' 
maktadır. Çunkü gılnfin bırınde beraber buna ihtimal vermiyo· elde etmiştir. ZlY ARETlNIN N ETlCELERl lin hua limanı fi olerındaıı biri için de Alman makam atı bat 
mHletleri hlketea rakip garret l\{ukavcle iiratı 13 mil Çemberlou, daha euel lo uin fahri komodorluğuna tayin 

rum • gayretler sarfetmektedir. , 
lere bir niha1et vermek ve bel Bu eartlar içinde, blöf yap olnn Tarhan bi>ylelikle fazla ııiliz hükQmdarlıırı tarafıodao edildlA"iui hildirmietir. •be'' 
:;n~i!ı;:~:akc~:~~e~:~ca~~~ri.den ~8~k~aef~s,~; e!~~,a~~~~s~;m~e~:r siirat elde otıd~ olmaktadll'. Al rrı an la rı !1 Bo~emya ve Moravya~a Bir hilkat garı b•' 

Fakat bütOn bu tekliflere ki hAIA bundan bü1ük fa1dalar B'ır ~İÇ JÜZÜO~Bn • b. k Bursa, - Sehrımiıe eri~ 
ıomortkanhkla mukabele edim ek,. bekleomektedir. yen ı 1 r ara f} Şiddetli mdli ted- Çalı kö1üode bir hilkat g 1 f~ 
tedir. Almanya emperralizminio Me\ln ddVranalım Poker par Bir adam kızkarde- .. il k doğmuetur. HOeeyiu k•r:oı• 

l k k A t kkül 1 . Turk ma arı re a- bı.rler riye adında bır kaaınıll "' yo unu esme uıer.a eıe tiıi, oıunbazlık edenlerin keodı • • ldü dü bO ' 
k 1 Şını ö r ıa,ıa köyde doılorduau . 61 

etmekte olan azametlı unet er 1eri içiu J& uz geçmek, fahutl betsiz bir SUrette l Prag a.a - Bohem1a ve Mo be dört aJBklı, dört elll1~ b/ 
den ürktüllü h!aaine kimsenin 1 da fena olan kAQ-ıtlarını ortaya Kozan. - Kasabaya bııQ'lı ra~ ya muhtaı hükiimelirıin nee ell" 

kapılmasına mahal vermek iıte atmaktan braıka hal Şekli kalma E klkttbasttkaı kovıınde blr hıç idhal edilecek rettiQ"i bir emirnameye göre, Bo :~rzı:;k~~)'rı;~~~tk~~~~oı.8ıd4!,~ 
mlror. Denziu'in ve sömürgele - sona er yClzOnden yOrek ı;ızlatıcı. bir aile ""e " f 
. . . • • dığını anladıkları gun facl1:1sı olmuş ve genç hır kadın Alman ithalılt pe mi bürola hem ya 9e Moruya himaye ida hAdise milddeiumumilıe ·~ 1' 

rınin ~ıde~; '~ hayat !ahaeı,, , mie olacaktır. OlmUştur. HAdlse bokkmda alınan rı, Türkiye mallarının rekabet resi tebaasıııa ait ne kadar kıy verilmie 99 müddeiumuıı>i 1 '0oı' 
dedltı tarı edılemez eeyıo keo La Trlbuna de• Natron• maıamota göre, benllz bir aylık siz bir vaıiyette Almurıyııya it metli maıien. yabancı dö9iz, es tıQı tahkikatta ölü oıarıılı rıt 

Meksika ,\ k evli bıılunen SelAblddiD ÖztUrk halini lemin etmek için bilhassa ham ve yabancı memleketlerden bu çocuAun bir hilkat g• ol 
J 1-ı.,[fl eri a adında bir geuc, ttnnesloden hare yapılacaktır. TerakQılar ve ytiu alacak para \'ar ise hep:Ji mec olduQunu anlırarak bit ,,,dır~ 

Bir sivil harp are
fesinde mi? 

M 1 Jık istiyor. Annesl vermek istem\ işliıen fabrikatörleri teevlk ede buri surette millt banka1a satı le ıapmaJa lfiıum oto>• ~-§Y an e vra arı yor. Selablddln buna kızıyor. An rek OD mi'ronıiolarlık bir Ano lacak ve devir oluuacaktır. Bu bildirmietir. ~Garib QOCllk 
nesine artık eksik soı sOylemlye nım eirket kurdurmuttur. Alman tedbir, rabancı mu-eeseeelerı·o Veştogton, - 6 Ağusıost1tn neye getirilmittir. 

19 Ağustosn kedt:r Vlrglnla vllA- başlayınca kızkardeşl Ferdane 1a ile bu meddeler üzerinde ie Bohemya ve Moruyadakl eube 
Mekıiko, 8 •3 • - Ecnebi ajan yetinde yapılacak manevralara arttya giriyor ve Seıablddloe: yapan. Turk firmalarına da ano 1 ıerinin emuline de eamıl bolu KISACA •' 

ların Mekılkadaki faalireti hak 50 000 ve l3 Ağustostan 21 Ağuı; - loSBD, annesine . böyle mu nim tırkete dabıl olmaları teklıf nacaktır. ljtf ~ 
kında matbuata beyanatta bulu tosa kadar Cbamplal gOIQ charm amele yaparmı, ayıp dFğll mi ? edilmietir. Almanların lıazı mal Kadın ıa11ularıınızd811 if 1ı 
nan hOkOmet erk4nından biri da y1tpıl8Cllk manevralara da 20 tarzmda çıkışıyor ltabdan bastın larımızı istedikleri fiyat üze in Arnavut fa,ı't partı'sı' kuruı.ıu !ecen dün eehrimize gel~,. } 
demietir ki : 000 ııskor iştirak edecektir. tOn öfkelenen ŞllUlbiddln, bu defa den temin etmek ve ptırmi dair~ y U Viran eehre gittiktrn s00 

• F k' · ·r Bu maoevralur. şlmalye ka · k k d · 11 t ı e · dO 0 ,-- rao ıs ıeyaoın arı e ız ar eşıoe musıt a o uyar v ( terinın müs&Rdesini almaınıe Tıran, a.a. - Arnavut taeif't oaıa nm e ur. 
ıinde lspanra ne vaziyette ise dar Amerlkada sulh zıımanıoda zıtvallı kadının kttroıoa blr yum· olan Türk firmttlarınn da göo § 

· yapılmış Ollln munevraların en d ek · ,. ki · 11 k partisinin organı olan •rashiemi,, bizim de ıimdı o vazlrette oldu rıık vurarak yere yuvarlayor\ erm ıs ıyece nı mtt arı a 
Qomuzu pekAlft biliforuz. Nazi tbemmlyetlllerl olacaktır. Harp Ferdaneuln bu dOşllşQ llzerlne gll ı bul etmemek için böyle bır ted 

tayyareciliği mllsteena olmak Oz rllltllye komşular geliyor ve Fer bire müracaat ettıkleri söylenmie ajanları burada k~ndilerine mü re, bOtOa askeri sınıflar bu ma-
aai& bir rejim korulmaeı iQin el nevralarda temsil edilecektir. dısneyl, bavıldı zannlle, ayıltma tır. 
lerlnden geleni rapırorler. Cum ========~.......,---=~ ya çalışıyorlar . Fttkat bedbebt 
hurreisi aeçımi dolaJJSİfle elle J 939 Jzmit enfer• gene kadını bu ağır yumruk dar 
rioe gibel bir fır~al geçmie olu besıle bayntt1 gOzlerlol kapamış 

Düzetme 

ror • 
Totaliter memleketlerin uja 

nı olan bir Qok Alman, ftalrao 
u Japon ie adamları Meksikarı 

lstllA etmektedir. Bu vezire& Mek 
sikarı totaliter d-'\'letlerin kolla 
rıua atan Amerikanın ~e dıQ'er 
demokrHilerın takip elliklerı 
iktıeadi etraıetip mınhkt bir 
neticesidir.,, 

nasvonal Fuarı buıuyorııır. 
'J işin diğer acıklı bir tarafı da 

1 bir milyon IDÜŞİ0fİ- talihsiz Ferdanenio benUz altı ay 

11 6 939 günlü sayımı?.ın 

ikinci sayfanın dördüocü sütu 
nundıı (Dün tatili geçirmek üze 
re gelen üni9orsitelilerimiz) bae 

lık bir yavrusunun anasız kalışı. 
nin Uğrağıdır. dır. Hemşire katill Salüblddln ya lığı altınd1Jki ıazımızda bahııi 

M il · d.d kalsnmıa ve Fardııne de kara geçen bayanlardan bir danesi 
l a arınızı şım ı en .. , y 

topuklara gOmUlmUşlllr. Bir biç niıı adı Şehbal olduau halde bir 
hazırJayı OZ. v0zUac1en çık8n bu fecl hadise, tertip yaulıelıgı yüzünden Sti 

20 Ağustos - 20 EyhU muhitimizde acı bir tesir bırak· hut olArak geQmie·ir. Tashih 
mıştır. edeeiz. 

gazetesi tarafındall neeredilecek 

Arnavut faeiet partisi statüsiinde 
ezcümle oö1le denilmektedir: 

• Arnuut faeist partisi Beni 
to Musollui ·uın emrinde gönüllü 

bia si9il milis teeekkültidür. Ga 
resi Arnuutları siyui sahada 
yelittirmektedir. Arnavut faeist 
partisinin sekreteri de9let nıtıarı 
unvan \'e selAhiyeıini hı.izdir. 
Sekreter ftieist ve korporasyon-

lar meclislı:-rıne de dahildir. 
Milli feeist partisioin Ama 

\'Ut faşist partisi nezdinde fede 
ral mOfeUioler temıil eder,• 

ftalalyarın on iki 
rında 16 harp gemisi 
bnlunnıaktadır. 

§ ~,~ 

Hat11ydaki 2:1 teınıtıi~~ıePi 
simine fçel, Marae ar, gld 
Serhandan murahb•ıl 9 

dir. ( 
§ ,,,,1' r 

Lord hallfaksııı Jt~M'o 
mereceQ'iui B. Çeın b9 r 

dirmietir. 
§ 

,,~ 

nıı ,~ 
re:ıi ulimiz btJ g 1,,,ıs J 

mize geldiler ve oıe 89 

iandılar 

~· ı, 

~i 
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12 TE~IHuZ 1939 --
1 l A lJ 

içel Veteriner müuürfüğünden : ltGdyoıunda yarınki . Pi Y t\.SASI 
p ğ Pala Negrinın clauaaı (g]- -~ 
-: ::_ Totaliter devletlerle dostluğu olmadığı söyleniyor 1 El - ıı-7-939 K-:: : '"' 

Hayvan Sağlığı küçiik sıhhiye memur
ları Okuluna girmek isteyenle.re ' ,,r 

r' l'Grkiye Radyodiftizyon Jurnal gaıelt•si Jazı- 1 aı~mi ude miidddslei ue PAMUKLAR 
::•••rı, Terkiye Radyosu yor: Sineıırn ~ ılılızı Pola bü yiik bir zarar ~·a pılmış Ke~llınd. 46. 111 ~,. Radyosu. ;\egri, açık ıımıbe renkle olıluğııııu zira siıı~ıııa :ile ~•ıım•lıı ~~· 

163ALGA UZUNLUCiU şr.pka. rop ve iskarpi.n minin ıııÜltflfikaıı totaliter K:~:;:aP. R8, 
l.A 

9 111• 183 Kca. 120 kvv giymiş o\duğu halde Parı1;ı si)a'Pl~ hasinı olduğunu Karma 37,50 
2o.;.Q· 19

·74 m, 15195 Kca. ıekı 12 ııci hukuk uıahkP iddia etmiştir. lakar~a _ ıs,ıs 
"tv T A p 31 70 .ı . . K. kotluıil yok iıtı 9~65 K · · · ' m, ntPSİne gelerP-k ua v~cı Artist bu sözlP-rı ley il Koz• » 

ca. 
2° Kvv. nıevkii11d~ oturmuştur. ıciu bir Alman muhacirini K. çiğidi > 

çl\RŞABA 1/7/1939 Pola Negr1 hoşuna gitnıi şahid olarak ~östernıiştir. Yerli çiR'i~i. "
3

> 
12 3 . k · · l. · • I Koyun derısı v , · O Projram. yen lir ma al~ rç.111 uır Şahid bu yıldıza hırda ıa YAPAGI 
12.35 Tük ü .•• _Pi. milyon frarı.k, Yel ili otuz fılinı çevirtmtHnPğ~ karar Şark 

r m zıgı ı .. 'f.. k ı · ra · ı . 1 d .... . A d 1 "usur ur ırası z~ · r verı ıli1Ş o uguna yemın na o 1
3 00 Memleket aaat ay• VP. ziyan ist~rut'klfldir etmiştir. Aydınla 

"' ,. 
tı,•j~ .. . t. 1 d l H"tl . . . • Yık•nmıt nı nıeh·orkloıı baberlerı. bu ınaa.a e e '· ı r.rıo Mit kal~ muharrırmın Keci kıh 

•' c 13.ıs.14 Müzik <Riyaıeti uzun zamanıtarıheri sah- vekilinin mukalrnlesi, Tiftik 1111ıbu 8 f · lh d 1 · ' · ~.. ' andosu · Şe · ıan rıede mPşııru ki1 ın ro u ·alay ba~ım11ulcın bır şalıe 
1 Çer) rıii oynamış, Hudolr Vctlan s~r addtıdil .. bilir. Pola BUQDAY 
Op:,"''Yerbeer Le propbete tioırnn nınlıihbPsİ ve NPgri, kadınlık hissil~ avu g~:a~a~:k~,,ark 
2 .. '~uııo marı• pr .. us ~flrj Micli 11 anininlkaıın ~öyliij'f'C~kl~rini se Aoadol 

bO' 3 .. ~~eke Mehtap (Vals) z~vc esi olmuş olan giiz.-1 Zt'r~~ kendisini dinl;.'me . Yumuıak 
-.,t,, •ant Saens Kahramanlar arli~U~ kiJrŞl hesledıği mek için si)ze başlar baş YerlkEPEK 

_,. 
4 

.. Pucc· • M d B tt rflv s~mpatid~n bahsediyor. lanıaz, salondan cıkıp git ince er ıı... ını a ame u ~ . 1
' • • .. • • • , • k · ı · ı 

-"''•••adan fantaıi. Ld1lı aru~rn bugun Al ruıştır. Suçlunun ve ı 1- Ka ın 
manvanrn propa~anda Sf>r nin, artistin iLhamlaruıı 19

·00 Proğram . O'iler.irnl .. Lflrıi Hiferısla sanıan ~lc•vi ve ga)·ri mın 
i~· l9.05 Müzik ( Maurt ıo ftn i~oal elliği nı~vkii liki 'tiye tevsif etn1iş ve 1 ~\'e t.. P ) ~'" 1 .. 1 d .. 'urü - I ·-· tutmasına ramak kalmış A marıya · 'a AOZ1 t>O uş 

it' '-ıı~~~S Türk müzıgı (ince iken ~euciiAiı J ... ., şiiphe- miiş i~e hu halin lotalih~r 
lenert>k Dochan lfCPnt- devlt~tler «tle)·hdarı mahfıl 

t•'' tı •
20.oo Memltket Hat aya mii kaıupında haJ.sed•I- IPrin levt-cçiihiiuii kendi 

ı~· ''l•nı nıeterooloji haberleri. diği ililve eıfiliyordu. sinde kazaadıracağım söy 
_.,, 20 15 K Pola N.,gri, avukat lemi~. lir. 
"' · onuım• · 1 ı · Jd · d'' 2 .•. h . tthh•rf>, b. llitl~rın ar Ma aı..- me . ~ıı ıa~·ı v~ 
l l 0.30 Tork mn~•i• lise karşı velev ı. : rmet- mfüla(aayı oınh• dık 1en 

k;k~el&hıttin Pınar Hnızam ~arane hi'e ol~a Lakd~l~ sonra iiç h~!ta sonra ... ~a. 
2. Aıkınle ıGrDa•em. rini izhar etruış olthtgu- rarrnı ıebhg ed~eegıuı 
kt~Sel&b.ıttin Pınar Hüzzam uu ifşa elnwkl .. , sinf>ma · hilıtirnıiştir. 
a • s~vıyordum onu. . 
~ 8F•iz kapancı Hüzzam pr· ılk tımarhaneler 
i. :k~unı hüklnm ıırmaıaçın. lık tiuıarlıa•wlt'r Em- 1657 d~n sonra ı\ vru 
~ •ıı lcapancı H•lk türküıil ·ı 1 · d ' b' l l ·· ·· ı. l · l · d •t•ııru 1 1 vı er t evrırı ~ ·"ra ıs au panm HHUI\ ŞP. ıır erıo e 
~. oy um oy um. .ı . •·ld L"' ı . l I· l "'Ok • 
•I .F•iı Kapaaçı Keman tak- u ·• .aç. ı.. ral\a ta •. • ç. timarhaneler Kurulma~a 
11 -.ı. eskı dt!vırl ~rde dt>lılerın l 1 d ' lk ı· ı "· c . 'd d 1 HtŞ un ı. ı ımar ıane 
·~ e111u bey Muhayyer peı· ayrı hır yerde l~crı .. ı d k.. .. k e 1 .. r adı 
,~. di~l .. ride mulıakkaktn, 1657 e u~u v 

' '-.. l'ınburi Ali ef Muhayyer aucetk tarih teshil edile- ahında Parısle açılı~ı. O 
11 •k, F d b t · ıtP-virlPr•ie eu cok tımar 
Q. eryı a n~ ace . nıl\'Or. · • 
bı· ~rif bey Muhayyer ıarlu • \ vrup~da ilk lİnıar ha11e FrJnsada vardı: 7 ·-.. . 

ARPA 
Arpa Anadol 
Yerli 
Yulaf Anadol 

,, yerli 
Çavdar 
Mısır 

PRİNÇ 
Pirinç Mar.ı 

" c~yhan 
Suıam 
Keten tohumu 
Burçak 
Kuı yemi 
Kum dan 
F aıulya ıark 

,. Anadol 
Nohut ıark 

,, Anadol 
Mercimek Şark 

,, 
Börülce 
Bezelye 
B•kla 
Patateı 

Anı dol 

ÜZÜ\t 
Üzüm Antep 

> Nevıehir 
> Karaman 

46,47 
45, 
53 
80 
55, 
110,120 

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

2, 
2 

4 
3,50 
yok 
3.12, 
3,62,5 
yok 

» 
2~ 

' 19,20 
yok 
yok 

4,50 
5 25 , 
yok 

» 
4,62 
10, 
yok 
yok 

> 
> 

yok 
> 

9. Ş etnıeyv yare. hantı de Araplardaıı örn~k tane. 
!titt 'Ylci bey Mubl'lyyer ıarkı al11ıarak ıao9 da Val~n bunlar hal~n mevcut Kaysı kuruau yar· yok 
lo .'" oku ıiaem deler. , de kuruldu . tur. bin ahı yiiz elli yedi 

KAYSI 

~. . . . . - Mubavyer Hl ıe- c e . . d 
,....,, ıtalya ile Fransada •de açılan Lhospıc~ e 

21 1400 senesine kadar tL vannes. 1660 da uçılan 
'"· . ıo H.ftalılı poıta ku- marh·,ııe )'Oktu. ı 400 Höt~I Dien 1605 de acılan 

21 ?5 R den sonr«t iki bina vı dt-I• ' • 
2 · Neıeli pla~lar- · . . .. l, CharPnton 1699 da ."ar 

'ılı .... ı.ao Müzik ( Sakıofon h·re hıhsı!' fllll e". ıazı . , . . 
~,.·Nihad Eaergin) haslanp)urde de ddiler sıl) ada açılan Saını ·La 'lt22 

Oo M&lik (KDçOk Or· için ) er ayrıldı. zaro. 
1 ' • Şef : Necip Atlan) • ? 
L.' ~•ltb d Ak tayyare ne rflere yayıyor . 
~. e' Scbra er ıam • · il 
~ •11 (b•ıio parça) Es~idf-ln lu~rı boguıa !uusaltal olan tırı~ arın 
~tı C,11ılberger Küçlik flllt ca~ a) akalanan ço~ukl1t~a ımlHtSıuada yarama~a baş 
a. ~011ser parç111 ha va cltığıştirirlt>I'. Otrnız lad!. . 
t.ddı 111ıiberg-=r Beniıp kiiçük ~enarrna götiıriirler, hal Gt·ç~n SP-n~ Alm~uya 
•. r ~Yını ("•kıofon parçası) La v~puı· seyranlarrna ~· dz 200,000 )ı P kl~r çanıllk 
~d, P~:l R~clctenvvıld Grizin 

1 k(f rırlardı. tırtılların h.~ıcu mu na. ı~ğ 
ti· <ıe ~urı bdlo rı foad edildikten ranuş. mucadele rçı 
ıı ~ ı:p•rd v•inkler Dona• ~onra b(l"macalı coculda ilaç bulmuşlar, fa~al bu 
" • b. •nyol iiveruırn e • l I"' t k 1 ı. a 'tıu~c:lı. H ş k · rı ba lo ı a bındinu . ğt'; laŞ 1 <tCI 200,000 lh tar•~ S 

maca 
Çe-kirdeldi 
Malatyl 

Badem çekirdek 
içleri 

Ceviz kabuklu 
> iç 

Badem iç tatlı 
iç acı 

Çekirdek tatlı 
> acı 

Yer hıbjı 
Harnup 
Kitre Şuk 

> An•dol 
Mazı ş.rk 

> Anadol 
Cehri 
Mahlep 
Çay 
Kahve 
s.hı~p 
Çığit yağı 

> 

> 

yok 
)) 

)) 

yok 
> 
)) 

22,23 
2,50 
2223 
lt 0-180 
30, 
yoll 
ı 8.2'i 
90 
305,340 
110 

43 

) ~ "d,11 R.~ubdergekr tar ta\lathlar buuiin r\lman ,lok hay~ St>rpmek kolaynu? •• l\d •ıe en ıı ar · ,, ' . 1 
,,._, olf Grunovv Berlia Vi· torları boğmachları la~ ya bunun ıçın ıay ~ are e No·· bet 1· ~§§~ 

•aı,, 're ilt• gezdiriyorlar. ~e b~nıbalar koym~J~lar Ç = 
,~ l'I 

2
3,0Q s . b 1 Gök ,·iiziiud+> boğmacı 1cl.-r11ıe tırtılları ımlıa l §§§§ .. · ıı an •ıan• ha er e ı ,, ·ı · ı"' d ı ı ı Ecz~ne ~ '••t, eıb . ._ ılar pP.k az ôksöriiyorlar et ~u ı cıcı a c urmu~ ur 1 u 

)o., •1n, t•bvllat, •am , - .. • .ı k ı · l · 1 
ıa~ut b . ) I ve öksuruk lt>rı <ıe pe ca VP. ay~ art ~rı orman arın 1 ..... 2l oraaıı (fıyat • H .. d L ... 

"'I ) ·20 Mn . ._ C b d huk ~ecmiyormuş. ustura e ucurara~ aguç, 
· uzıa ( az ID • • l · I • b 1 ı. l ' 

!s J Son SPnelerde Alman lara lU 1 acı o un ve( SACiLIK Eczaaeaidir. 
•6S.24y•nıki pro;ram yada layyare çamlar rabaL serpmişler. 

12 Temmuz · 939 da 

O~uma miiddt'lı iki ~· ıl olan isanLulda Seli. 
miyede llayv~uı S<iğlığı kiiçiik Sılılıiye memudan 
Okuluna girnH~k isteyen i)' İ derectıli Ort:ı Okul 
mezunlarrnrn idaremize UliŞ vurmalar ı il~11 olurıur. 

Mek Lrp yatılı 7e par<cızdı r. 

7-12 

1 l A N 
Mersin orman çeviğe mü~ürlüğün~en 

Mu hHnınu•n 
vahit fıaLı Kental 

Lir-4 K. uıikdarı Cinsi 
oo ı 2 9950 Enkaz ca m odunu 

• 
1- içel vil~yt>tiııin Tar~us k<Jzası dalıiliııde Giilek 

boğazı Devlel orıııaoıntlan 9950 kental enkaz 
çam odunu satışa çıkarılnııştır. 

2- Karışık oıhınun l>t>her kentalımn mul1amme11 
bf-ldt>li 12 kuruştur. 

3- Şarıname ve nıukavr.l~rıame proj ... wriui gör
mek İsl+ıyPnlerin ~lersin orman çe vi rge nıii -
dürlüj;iine Tarsus orman bölgP. ŞPrliğine vt~ 

Ankarada Orman Umum müdürHiğüne miira 
racaat etmeleri. 

4 - Satış 29·7-939 Cuma, lt-si gürı\i saat l l de 
M..-rsin Orman Ç~virge miid ürliiğii dairesi od e 
yapılacaktır. 

5 - Satış umumi olup açık arllarma ile yapılcıcak 
dır. 

6-- Muvakkat lemi na ll 9o liradır. 

7- Taliplt~rin şartııamede yazılı vesaiki gtıtirme
leari h\ııınıJı r. 

12-18-23 -·28 

1 L A N 
Mersin vakıflar mü~ürlüğü nnen 

Bedeli 
muhammen 

Lira Ka. 
Mikdarı 
dönüm V•kfı Nevi Mevkii Mıh ailesi 

750 00 2> Cabbar zade Bahçe Köy içi Şah'in köyü 

Hütiin e vsrlfı yazılı ha ht;anın rniilk i yPIİ 317-

939 pazarlf>si gürıii ~aaL 1 l de kali ihalesi yapıla 
c ğıııthtrı lal p olaıılaıla ma'tinıaL fldinuaek arzu
sunda olanlarm Tarsus vakıflar memurluğuoa 

müracaatları Hizumu ilAn olunur. 
12-18-25-30 

I l A H 
Tuhafiyf>cil 'r çarşıs11ıdaki a numaralı Ticaı·et 

evimi İlt ; salirade'• i 5 nunı a rah R fal ÖLgöreuin 

d ü k ~ a ıu o a na k il d ti m. JI ez~ ur 5 n u m a r <ı lı d ti k k fı n 
la bir görıa ilgileri olmadığı il~n olunur. 

J 
Y [ N i M(RSiN 

Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ) TOrkly• Hariç 

Şerait için için 
1 

Senelik 1200 Kr • 2000 K 

Altıaylık 000 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir aylık ıoo Yoktcr. 

Reami ilinabn ıatırı 10 
Kurattur. 

Vatandaş; 

Giineş Tuhafiy~cisi 
Abdiilkadir Sayğı 

12-14 

-
Sağlık 

Eczanesi 
Mersin 6ümru~ ~arşısmda 
her nevi Avrupa, 

Yerli eczay 1 tıbbi-
ye vemüatı:ıhzaratı 
bulunur. 

Hava tehlikesini düşün ve kurumuna 
yardım et. 
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SUMER NK 
Yerli mallar pazan müessesesi 

Uray caddesinde bulunmakta olan 51 numaralı dükkanlarını 
Gümrük meydanında Akdeniz oteli altındaki 8 numarah 

DÜK.KANA N AKLET:rv.IİŞTİR. 

Pek yakın,/a aatışa başlıyacağı yeni mağazada J;Jemurlara 
Altı ay vade ile veresiye satış da yap1lacaktır. 

•=========--
Şimdiye kadar sadece kundura .~e sarraciye 

Satışı yapan 

Yerli mallar pazarı 
Sayın müşterilerinin arzusuna uyarak diğer şu~elerinde olduğu gibi ~ilumum YERLi 

f ABRİKALAR mamulat mı 10 Temmuz Pazartesinden satı fa arzetmiştir 

Yerli malı kullanmak, yerliyi f'msaline üstün tutmak her vatandat için bir borç olduğu 

kadar bunlan tık, sağlam ve ucuza mal edinmekte hem iktisad erbabının ve hemC:le 

zevk severlerin aradığı bu yegaae şey ancak YERLİ MALLAR PAZARLARIN 

DAN TEDARİK EDİLEBİLİR. 

~===========•==========:--
Saf lam, ıık, ucuz her ne arayorsanız mağazamıza koşunuz. 

Nisaiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı 
DOK.TOR 

A. Vakup Aslan 
Tllrkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etmiş 

Hastalarını her günS-12 15 - ı 8 e kadar kabul muayene 
ve tedavi eder. 

Bozkurt cadde11inde 
ADRES:Yoi'ur~azan 

No.1 

Kel ınator 
Soğuk hava dolabı 

Masrafının az, tamiriniı1 kolaylığıyla 
şöhret salınıştır 

Keloinator soğuk hava dolabının azami maarafı eoini•it' 

ihtiyacı için alacağınız buz parasından başka bir şey detilJiı 

cenubun boğucu sica~~ larında 

Kelvinator 
Az masrafla uzuıı vade ilP, bt ş serıe garaı ı lili ola,.ak lemin 

edilebilecek )'fgAı ı e Soğuk ha va dolabıdır. 

..J NADER TiCARET E\I~ 

M ARK ON i YE S PAR TON radyoları satışında da ra~il 
ka~ul etmez durumunu ~aima mu~af aza etmektedir 

Dikiş, Elektrik makinelerinin daima en ucuz, en satlaf11 

oe en kullanmağa eloerişlisini müesseaemizde 

BULAEİLEOE~SİN İZ 

J. Nader ticaretevi 
Uray caddesi No. 51 

~ 
~ 

~ 
a. 
ıa, 

~i 
ler, 

l 
bi b1 
llııı 
Old 

lıie 
ha ı 

s 

S a y ı n B a y a n v e 8 a y f a r a - .. 
1 -----------·-----------...--.--.............. A....... 'r\ 

,~T~.-iş_b_a_nka ___ s_ı-- mı.==;::::::u=-=· C=U===Z====l.=L=A=-;; SAKIN ALDANMAYINIZ 

Halis memleketimizin limon çiçeklerile imal ve 
takdir edilenÜlgen Kolonyalarının benzerine düny• 
ltrıyabnda tesadüf edilemez Sinirlilere Hastalara şifa 
ve bayat Ciğerlere kuvvet verir. Bu emsalsiz Kolon 
yaları ıizde bir kerre tecrübe ediniz. Dik6'at piyasa- 1 
da taklitleri çıkmıştır. ÜlieD markasına dikkat ediniz 
ve atede beride yapılan bir takım kokulu suları 
kolonya diye aldanmayınız 90 derecelik kolonya yal 

nız Glgen ltrıyat mağazasında Ülgen kolonyalarıdır. 
Her dakika iıpat etmeye amadedir-

~-===:==:~o===~::==:==::;--~ 

Halis 90 O. 
Limon 
Kolonyaları 
Sipr 
~ujer 
Fulya 
Ful 
Leylak 
Slinblil 
Zımbak 
Menekıe 
Yasemin 
Divinya 
Pompeia 
Flora mi 
Revidor 

Çoban 
AkHya 
liet çiçek 
Nerkiı 
tik bahar 
Altın damla 
Febf 
Kadın teni 
Soır deparı 
Unutma beni 
Krep döşin 
Origan 
Sipahi 
Kadın 

Ülgen kremleri 
\' •R'lı krem 
Yağsız krem 
Acı badem kr~mi 
Çil kremı 
Plaj kremi 
Masaj kremı 
ulgen briyantinleri 
Yağlı briyantin 
Lıkıt briyantin 
Y ağıız briyantin 
V •zelio lıkıt 
Şampoan 
Saç losyonu 
Saç boyası 
Talk pv draıı 

========Q======== 
Mağazamızda Avrupanın en yüksek fabri kaları 

1 

olan Soir de Pari Koty Gerlen Foev ı l lnoksa Dersey 
Şipr Suze Tokalon Piver Bulun Çeşitleri vardır. Fiyat · 
lan gayet ucuzdur. En' zarif hediyeler:nizi ancak Olgen 
ltnyat maiaJasmda bulursınız. 

Uray caddesi No. 24 Ülgen ltrıyat mağaza11 

Yeni Mersin Buımevinde Baaılmıtbr 
; 

1939 

Küçük cari hesaplar ikramiye planı 

32,000 iira mükafat 
Kuralar. ı Şubat, ı llayıs, ı Eylul, 26 

Ağustos, ı ikincittışrin 

TARiHJ,EldNDE €EKiLECEKTiR. 
• 

ı 

5 
8 

16 

60 
95 

250 

Adet 2000 

" 
1.000 

,, 500 

,, 250 

,, ıoo 

• 50 " 
" 25 

liralık = 2ooolira,, 

" = 5 000 ,, 
,, =. 4.ooo ,, 
,. = 4 000 ,, 

" = 6.000 " ., - 4750 ,, 
" - 6,250 " 

32.000 

En az 50 lira mevduatı bulunın hesalar kuralirda 

dahil edilecktir . 

T . ~Ş Ban1nsına para yatırmakla, yelnız pira bırik· 

tirmif olmaz, ayni zamanda taliinizi de denemit 

olrsunuz. 

mı . 

İŞ VE İŞÇİ 

A.RIY A. NLAR.A 

Satıtılc, Kı ra lık Evi, Arsas1, Eşyası olanlara 

Cenubun en çok okunan ve 

tutunan gazetesi olan 

..- w:~n IMl~~$DIM --
Okuyuc1ıarmm arzusilna uyarak bir kU.Çll" 

lr,A.T TARİFESİ H:AZIRLAil\IIŞTIR 

Bu tarifede Damga kanununda yapılın son tadilat nis1tetin4' 

M0Hl~ BtR UCUZLUK VARDIR 

Satılık, kiralık neyiniz varsa veye ne almalı 

istiyorsanız 

İş mi, 1 çi mi arıyorsuouz 

TenzilAtlı KÜÇÜK tLANLARl\11ZDAN istifade 
EDiNiZ ~ 

Kulak, Bojhtz, Burun ~I üıaha sısı 

DOK.TOR. 

. Ziya benson ı..ı 
H•ıtalannı bcrgün saat onbeıten ıoara k• 

ile muayene ve tr.davi eder. ,. 

1 
Mersin; Hastane caddesi Veli Tevfik fa~r~' 

sokagı Ecucı Suphi evinde : 


