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Sayısı 5 kuruş Yılı \ Sayı 

Telefon No. 82 11 3342 

Fransa Cumhuriyetinin 150 inci difotim yılı tesit edildi ı14 Temmuz 

•EISICUMHUR BU MÜNASEBETl.EI. Fransa milli 
Son------

haberler 

. 

•ADY0DA BiR NUTUK SÖYl .. IEDI. Bayramı . 

F 
Antakyada fevka- lngıltere Kralı ile f ransa Reisicumhuru 

r a n s 1 z G a z e t e ı e r i ıade merasimle arasında telgraflar teati edildi 
l.ıillt b kutlandı 
1 ayram ve dünkü tezahürat kuvvetli Franıız imparator "lu b Ankara 15 a.a. "Radrocfan• 

nun ortaya iriken kuvvetinin tezahürüdür demektedirler 14 temmuz (dün) AotRkJa 

.ı\nkaı·a. 
1

.- da Fransız kurtulueunun 150 nci 
}ılltii!tQn • ·>. ~·~· [Radyodan] ınnndn çok kuvvetli olanllardao Jj<; .f urrınl gazetosi:lrıl dönümü münasebetiyle yapı 

Hu bıldırılıyor: Fı-ansız milleti in~anhetin Eğer yervi.izündo hak metbu- lan tören ve geQitresmi çok par 
, .}"1} lllilJİ bayr&Ill J!~r&Il f ILl • ' j it it• • kt " k ·' f ' a ılırt" . . • ' mumu o mnen. u0 1 nşıııa a. mu Muııolininin dediği IJ'ibi la olmuetur. Dost ve muUe ık 

ır· 1 alının yiiı ellinci dCi- d 1 t:ı F ·ııı b " Uı.ıı 'il . . . . . . ır. kuvYete dıwanıyor .. a ı-;ullı cop ransanın mı ayramı muna 
lıkıa J .1 ıstısnaı hır parlak- loıparntorluklnrııı bütiin J .. .. .. · . . .. sebetiyle her rer donatılmıe bir 
"' le ıt edilıni tı"t· Do t "O k" l . . l ··t·· . lıesı bııturı ınılletlerın eııınu l""kı"lde ·d1· ·ııütt fi ·, • · • Isa ·ın orı, yanı m un ıu:ıan- '"" ı 
1
110 

6, 1k bilfıınuın ilovletlerin lar hürriyet, nizanı vo kiya- :-ıelfönetini koruyıwak kadar Geçilreıımine bandomuzun 
}'etra. ırııe lımmııi bir elıeınıııi set u~ıkıdırlnr. kavidir. ıevelA istikJAI sonra da bahriye 

dalı:;er.~neleri geçidin bir kat Bu snhahki ]fr:rn~rn gazete Eko <lö Pari8 gazetesi de; mareını _çalmaai1le ~ee~andı. Baş 
lir . gu/.el olmn~ını iutnç et· lori de· Biltün Framnz milleti yurtla ta bahrı1e aakerferımız olmak 

llıı 1 tir G ··t . I' . 
1 

' · . earti7le Türk ve Fransız kıtaatı 
llıe\·ı · eçı rosıııı •.t~I\ Diinkii milli bu.vram dün- rının koruııma~ı sulhun ula- · · 

• 1 auınd 1~ fı • , ' Qok be~ernlen ve sürekle alkıela 
ıL an \.011 0r11e JU0''- kt'ı' to"af .. nt k t(" }" • k ld f l·} , '4llflııı,t k· . . " ,,, ııır.. ıın·e ı ~ ran- ıııe8ı mu ·at es ıa ı.. aıının nan bir geçit resmi ·raptılar. Me 
~llıııış " •\d,u olan Rahatla. ya- sız impnratorluğuııun ortava. çiğnenıneme"4i için bütün mal fJsimde Albaf Şükrü Kaaallı, 
SO . 0 ~ant dokuzdan 11, birikmi~ kudretinin bir te;.a. farını, miilkloriııi hatta canla- Albay Kole, jandarma kumanda 

Ankara 15 a a "Radyodan• -
Frantlız reisicümhuru Löbrön dün logiltere krah tarafm 

dan büyük bayram müoasebetiyle keodisiae çekilen telgrafa eu 
suretle mukabelede bulunmuetur: 

. ~il~i .bayramımıza hava, kara ve deniz kuvvetlerinizi i&lirak 
~ttırdıQ'_ınızden dolayı his ettiğim memnuniyetimin büıua eümu 
lı!le sı_ze t~şekkür ederim lngilizlerio bu ba1rama ietirak için 
gosterdıklerı arzuru da düeüamekle bahtiyarım. demistir 

Di~er taraftan baetekil Daladiye de bir hHabede bulunarak 
•siz hiQ kimse1i tehdit elmiroruz, medeoiyelio bir doğruluk ve 
teeriki mesaiye kavuemaeı zilıoiretile bütün ga7retlerini earf et 
meQe teeebbQa ettik, iatikUUin korumağa kar·n veren bütün mil 
letlerle beraberiz demietir. · 

Mareşal Ça·Kay-Şek Çin or· 
dusuna bir hitabede bulundu 

Ankara 15 "Radyo• -
Mareeal Qan • Kaf · Şeki Çin askerine karsı bir mesaJ 

' ııeeretmietir. Çiu orduları başkumandanı mesajda eöyle demek 
tedir: Jo kad ·· ·· t·· l)cı· . nr ~urmuş ur. • hürü oluıu~ '°e her ırk ve rını bile millet uğrnııda feda- oımıı, TOrk, Fransız erkAnı, Ce 

\ -l\ ısıc 
1 

d 
1 

, Cesaretiniz, basiretiniz, ilminiz ralnız milletimizin minnetdar 
oıııu um nırun a ıazır ,· t OO .1 . 1 va hazmlırlar. vat Açıkalın, Aotakra kolonisi lldnıt cıns en mı yon ınsan >ıı • lıQıını kazanmakla kalmamıe bütıln dünranın muhabbetini topla 
ıı 11 ~il Wreııde bir milyo-

1 1, 1 . 1 J> Bl ı haıır bulunmuelardır. t 
ı tniit . mut u giinü candan vo gi>niil opo gaıetosııH o >. um mıştır. klisadi, siyasi, aakert sahada kazandıQımız. muvaffekı· 
al' ecavı;,, yın-n kaldırım- . · - -. . . , . tıı .. :~ı doldurınn.: halk bnhm- tlerı te~it etmiştir. Demekte rn ıse; 14 Teııımıız l ı.S!l tarılıh ngı'fı'z ı'hracat Lredı'sı' yetimize mukabil Japonyada aksine olarak memleket dahilinde 
~11.ta itli Fransız milletinin he,ori olnıı hııkukn beşer heyaıınnmesinin l oldultu kadar ordusunda da harp alerhtarlıQ'ı gittikQe artmakta• 

)iJc b · hor ~eye kar.,ı yiiksek idealiııi insani.,·ete lıiirri~·et n~ıladığı S h t AT ti 5 
deh ,~ne i dovlet ı-likiiııleriu- Avam kamaraaında eya a ıYO _arı: 

... . ~ a tehariiz ottirınektedirlor. Bun bir ~iindiir. Demektotlir. 
bnr . s sultanı, Bulgar Ouııı kabul edildı" bihreısi, İngiltere erkı1nı lıar- B • A h Yazan: DALGINER 

~ü;n,::~::· ?ez~~r, Tı~nııus~ pd~s ır umu mı arp ~nna~~t::e1 ~üs~~~:ı:dy~~r:::., Ankara Yolunda 
6er , . erı ııı uınesıu erı, ı-

=~:~::;~·;; ı~;.1,:ı~: ~~.:~;; Amerikanın karşı ı aş tığı t eh. ~::~::: 7k~::~·~~·: .::;:iu:::: 1 Yeniceliler T ra~om~an Çdk muztaıiptirler. Bu ~öy~e ~ir 
~ıt ~lcerı "~,sivil erkfmı ha- ıı·kelerı· arttırır bul edılmişlir. Bu vaıiy~te ııöre mücadele te~1.'ılaAll kurulmalı V8 L d L' td 1 L (l~ı~"'••ktayaı. aımdi•• k•d•• ıo mu,.. .ı.. ,, uuıa 811 YUI 88 ar uU 
teca ~çıt resmine 350 bini ınii 1 krediler 60 mil1oaa JÜkselmietir mülevves ~astafl~tan kurtanlmalıd1rlar 
tl2o;~~kas·k~r, k30t ?in alırablka Hul; Sulh çok kıymetli, harp ise lngiliz Baıvekili Do·· t t . k d • B.-----
lltarınu ıştıra e mış ve a . tahripkardır. Di"OT . . r gaze ecı ar ·a nş. ır ' «Hor derdin olur çaresi 
h~ıı au biiyiik tozalıiirat ., 1 ÇegoalıJ&.-la masa başımla toplandık. 1 hor inliyen ölmez!.> 

:&~ı~tır. AnkarP, 14 a.a. (Rcd1odan) , ğlştirmenln zıtrurl otduau blldiril ı Ankara 15 a.a •aadfodan• Şuradan buradan Jfif atı-, Bvot.. Hor inliyeıı iilınez .• 
I& ı./111aRsa İngiliz askerleri- Dllo öğleden evvel Hınlclye 

1 
mekte ve sulh çok lnymetll harp s İngiltere baevekili B. Qem yornz. Huni tanıyan birkaç *\ 

aı~,,JJYoufara. yapı hm siirekli Nazırı B. Hull Ayao meclisi 11 çok tı:thrlpkardlr. Bloaeoaleyb sul ! bsrlAJn haha tatilini geciı mek köylii ahbap da yanıma goldi. Yenice; rrnrsusnn on bii·· 
li~ ın ardı arası kesilmomiı'I- reye k8 rşı sulh ve bitaraflık 1 bun temadisi için biç bir valtln 1 • Selfıınla~tık. Hal ve hatır sor- yiik kiivlerinden bı·ı·ı·sı··ıı·ı· Ikı' 

• ı k 1 ibere mallkAoeaı olan Qegulave d 1 ı · ~ · 
t\ koogreslnlo gelece içtima devre daş adllAo ve mf'şru yardımlarını 1 . . ~ ar yiiro~i~n hop .~iy.o attı. hino yakın niifusn vnr<lıı·. Top 
~, ııkara 15 a.n. [lfad)·otlnn] sine teblrl mUoasebetlle hariciye esir ememelldır. bizim gibi sulb· j 7e gelmıetır. Dıyeceklermı '\'O soylıyt>eok- rnğı zengin vo malı;;ıuldardır 

~ tansa. 1 . . .. nezaretioe bir mes" j göndermiştir g · • • ı · · ·ı · ~ıı tar] ( .{eısıcu.nı!nn·u Loh- Bu mesajia ezcUmle şöyle perver bir millet dUoya huzuru Fransız-lngıhz erını bı iyor<luın. Buıılarn Bu kiiy lınlkıımı yfü~do 
tıı~rıa 

6 
Yo _ılo ıınllı bayram denilmektedir: oun boıulmasıoa kulaklarımızı şimıli ne. cev.ıp ."?r!ııo~i.. dokı,nnı fralıomdan muztnrip-

•~trtli fbetıle şu mesajı ııeş- Don ya yDzDode sulh havası tıkamayız. l . lçlerınden bıı:ı~ı: '\: olculn tir. Perişandır. Bu giiz hn, ta-
&11 ~ ır: yaratmak ve Amerlkaoın emnlytıtl OOoya ıOıOnde umumi har 1 Caıuı teıkı/at/arı ğunuzd~n lıaborıınız oL nydı lığından bamda birçok yurt-

4ı~ llıiibim yıtdönfününde için ltllbıızıoıo arzuya Şayan oldu blo başlaması Aaıerlksom karşı- b b / k ımna bu ı.epot uzum bağ da~ güzlerini knybotmiş, işli-
~& .. tnu.ııı Fransızları fikreıı ğu ve dUnyaoıo ball hazırdaki taştığı tehlikeler çoğalır .. demek· era er ça ııaca dnn doldurur getiı·irdim. Fa- yoıııe~, iş gfüeıııoz bir hale 
~ı. llhıın bı' 

1 
. .. .. vszlyetl kHrşısıada bu kanaati de tedlr Ankara 15 •Radro• - k t ı U b l ,. 

11 
r oşmış gorııyorum · a ne ya~a ııu. n or ver- go uıiştir. H a~talık, güııuon 

~'t ~~Urua menlerin silik fü. R Fransız casusluk teekilAtı nıodcn goçıyorsun. Zaman da giiuo artmakta, ~irnyot dairo-

.b~ l(l"Qf(i ınnzifliııi diişiiııe- oma Pa rı· se fng iliz casue teekilali7le temas dar ye1iştiromeyiz. Dedi. sını goni~lotıuokto, teıııa~ta 
~'lırı 'renıınnz 1790 gününü iQin Loodrtıya aitmie ve f ogil Teşekkiir ederim. Gotiı'- huluııduğu etraf k<h· lıalkma-

& lJ>aluu. t · d • &ere teekilAtına geni& mikJ&s mi~ kadar oldu. dedim. da bu1nsnıakta vo .o zavallı-
tİtli~cıriu diğer kiitleleriyle n o a ver 1 ta bir nazi propeQ'andtlSll)I bati Küy~uıüzü gozoJiru desek; lar da ~~ılanınaktndırlal'. Go-

~ gelmezsın. Zaten geçen 80ne nen \'ll b k .. ·· d ı 

~ r, alicenap ayni ZR • bir plAn verilmi•tir. · t• J{'" · k"' J>' ~ .ı u ·oyu CY O\" o BŞ· 
" gozmış ın, oy nyııı 0 Y·· >17' mı~ ve g<>rdilğiim acı ınnnza-

ISı t Hariciye ıtalya Hatay anlaşması hak- Amerika ayni adamlar .. Ayni dort, ay- rayı _y:ı;r.ınıştım. 
ni keder. Oeçoıı . ene goldiıı Öyle sanlj'oruın ki '\Tilayet 

naziri kında ihtirazi kayitler SÜrdÜ 1 hu·· ku" met•I k<>yüıniizü gürıliin, bi~i g<ir- Sıhlınt dairesi bu yazıla1·ımıu 
~ diin, Allah senden razı oLuu. uazarı dikkate alır vo hurnda 
~.. • J R 1 

1 
büktl Dediğini do yapmadın değil. 1. .. d 1 t . 

••Onrıtanuan oma a.a - ta 7ao 1 üzerine her türlü .ihtiraı ka1ılla ..,.. "h • l Yaıdın, çizdin, vaıdıklıuı nr muca e o o. ı odilorek 
' OYrt/dı meti Praneız hılküınet1ae 10 rıııı koymakla kesbi eeref erler 1ayy~re1 fıra arınıf nı biz okuduk ve .derdimizof yiizlerce vatanda~ın ~ıhlıat '°o 
""'· temmuz tarihinde bir ııola ver_, Matbuat bu müneeebelle m "ydanaVer • L. 1 ha,· rıtı kurtarılır "'••r · · B • d'I metnı :11 mıyeCeH derman olurlar diyo sevindik. '" . ' · 

ıah Atı,1 r a 15 a a •Rd1odırn• mıelır. u ııun neşre 1 en Fransız hariciye nAzırınıo craptı ı · Kim bilir- boll·' l · ·· .. , ha · " Ankara 15 •Radro" - Doktorlar dn. goldilor. Oe.ıı: . ' ı..ı m ış ııze 
.& , ,\Ld rıciye nazırı ekse eudur· "' b h · · h l "lııı u 61feıt h y . hılkü . lskende gl azı ta rırı veya eifa i dekle Amerika hukumeti tar1are diler, bizi muayene ottilor. r.ın< o uğ.ra~ılmaktadır. JGınlıi-
'•' '•ı ıı •. ahya paeanın Kraliut matı . raeronları da neıretmekle oldu S . ·d ı . hı· bolkı de lıonii~ vakti nıer-
~ tııs,~. raretı münaaebetiJle run aanca!lının Türkirere varıl 

1 

ibtiralarrnın sırrını muhafaza ordular 'e soru~tnı u aı ·· 1 ı,lir: . ı reımt lelıliğ neeredıl m!si husunda 23 haziran ıarihiu aundım halyan hükume•i budek ioin fabrikalarrtaki bilcümle ec Fakat ondan soıırıı bir ses ıunu golmemiştir. 
~t a.,,

1 
• de Franııı ve Tclrk hükumetle leraa1onlar hakkında da a1ni ih b"I 1 . . çıkmadı. Beklivoru~. Umutla- . Vilayetimizi yeni şerot1oıı 

ı,l r ha . . . ne ı ere ro vermıelır. • dıren sayın valimiziıt bıı köy 
Q' 11 \>ah rıcıye nhırı Abdül ri araıında bir anlaıma vukua lıraı lra1ıtlaranı bildirir. Söılendi"ine 111yorıız. 
'•ııtı l:t 

18 
Ja Paea 11 temmuz gelmie oiduğuuu matbual vasıta Pariı a.a - Havas ajanın 15 göre 1eni avcı • İnşallah iyi olur ağam halkının bu doı·<lino bir ~nro 

Q'~ tı,, .. ~lllıııa kadar Yunaniı sifle ö~renmielir. tebliA' ediyor: ta11arelerinio eüralı 275, bom dedi. bulacaklarını ümit odor vo 
tat ~ abQ~ la . Velitıhd tarafın ltaıra San Remoda toplanan Tılrk . Fran11 ı anlaemaları bardıman tar1arelerinln ise 300 Tren uzaklardan göründü. bunu kendilerinden dileriz. 

''"'Gııeed~lınie te baıtekillelmüUefik dule·ıer 7üksek boose mefadı hakkında ihtirazi karıl mildir. Merak etmeyiniz. Her lıaldo Yenicenin ikinci bir derdi 
,,~ li11 

18 
rdır, 1 inin 24 4 f20 kararı mucibince ııı.r il~ri süren haılau notası Pa sizi de dii~iini.irler. Her ilcr - de içecek suyun olma111asıdır. 

~.t~~ •• :t•~ar. &onunda en manda teren devlet sıfatiyle keo riıte 1Aka7t bir eurelte kareılan Nafıa Ye~ilimiz Zonauldakta din çaresi bulunur. Gene ya- Su, sıhhat işlerinde başta. gel 
''ıı llt 01, ını hııle rekditerioe di haberi ve muuffakati olma mıetır. Buua binaen Fran11z hO .. zarız. Büyüklorinıizo tekrar diğiuo göre buna da bir hal 
Q' 1'11ln81~ trlııır te Yunaeıis dao mOzakere ve imıa edilen ve ktlmeli kuvuetle muhtemel ola An~a~a, l5 (Radyo]- Dun anlatırız. Miistorih olun de· çaresi bulunmalı ve halk su-
.,~ ~b•raı e d~ıtluau bir kat da mandanın hedefleri ve a1ni ıa rak bu nota hakkında hiQ bir Ere~~ı lı~~~ını g"ezen Nafıa elim. Aynldık.. suzluktan kurtarılmalıdır. 
~ 1 bıtlia·hırrnieler ve müete manda alAkadar ahalinin arzusu muamele 7apmıfacak belki sade vekılı Alı Jj uad Cebesoy ak- Kompartiuıana girerken Yenicede moııınuniyotle 

' 1118 karar termiıler ile de bariı bir teıad halinde ce mutat veçhile notanrn ahndı şam üzeri buradan Zoııgulda.- gayri ihtiyari cludaklarıın1n ! haber aldım. Devlot u'oınİl' · 

ııörGoeo ba ınlıımıoıo mıfıd tını bildireoekdr. ğa hareket etmiştir. arasından şu mısra çıktı. -Sonu ikincide-
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Tarihte meşhur atlar ,Ahmet Rıza Şimdi de bfrbirine mi girecekler 

Gültekinin Savaş atları ; işcen ~~~~yeti 1 Tirolda ilalyanıar 
ı GGney Yurdda 

-Folklör-

Atalar sözü -Oıyiııl 
Buudan 1200 sene evvel Yam tar adındaki boz ata binip ı ·r evkif edilenler tah Yerli kadınları ve genç kızları Tirei halk 

A.srad_a hükü~ süren büyük bastı. O at da orada öldt1. Ocüa 1 fiye edi/Jilet şarkılarını söyledikleri için hapsetti/er 
hır Turlr devletı vardı. Bu de~- defa Kadimlik nam doru ata · (H • 
l t

. T k ·r · ki · k . . 1 Adaua ususı) - · Bundan e ı o ro ur erı urmu~to bıuıp bastı. 01 at da onda kaldı k. . I o'ldr İt ı t B ı "k' k h-
0 

1 I 1 ı Ay evvel bır pazar gecesi as ~ 8
• a.a - a 1a - s-

un ar ı ı asır adar ok metle 26 raeında Kırğızlara kareı . . . vicre hududunda bulunan "Daily 
· · ·d · · 

1 
d' T ı · f!llt yol üıerındekı avınde mel{ rını ı ame ettırmııı er ır. okyo asker sevkettik. Süngü batacak 1 • 1 ' Ekıpreıı. 1Yazetesi muhabı.rinı'n · · · 1 hul bır e tarafından tab nca a , 

hQktlmetınıo kuvvetı arttıkça kadar kari söküp Gökmen orma . "ldü - 1 • • " bildirdiıt i ne göre sözler iue itimf t 

O
. h"k- · h · · ıle o ru en eahrımız eczacı ve ın u umetı arıcında bulunan nına çık tık. Muhabere ıaptık. ı . 1 . edilebilir logiliz ve Hollandalı _ . _ . kımyager erınden Ahmet Rıza 

bütilo hQkumetlerı ortadan kal Gultekın Bayerko beyaz atına 11 . . yolcular. Tırollu kadıoların ve 

d 
o:a ı M 1 k ti · · k . b. . f 1 h- 1 şçen cıoayetı tahkikatına ait ıruı ar. eme e erını endı ınıp ırayıp ucum etti Ba1 er genç kıılarıu Tirol halk earkıl 6 

- k k · zaman zaman okuyucularımıza 
ul elerine attılar. Bu hükume kooun bacağı kırıldı . I Kırğız ha j hAb 11 rını söyledikleri iQin Chuisa'Ja 
tin gittikçe bQyümesi Çinlileri nını öldürdük. Ülkesini aldık er ' .

0 ~mıetım . hapsedildıklerini beyan etmie· 
korkuttu. Çinliler bu Türkleriıı O rıl Türkeelere karşı har ~u ~adıse _ııe_ aldkadar görülen lerdır. 
içine tefrika Raldılar. Bu tefrika bettik. Gültekin: Bşıto nam kır am~ ~e Hıcrı adında iki kieinin D.j'er cihetten "Nevs Chro· 

'

(izünden Tok.,oların bir kısmı ata binip ht!l ı· m(\V u en sorguya çekıldiklerioi cum et ı. b · ıd· d. . . 
O

. ı · ı · 'd · ı . ı ır ırmıetım. 
ın ı erın ı aresıne geQtiler. ncı nehrini geçtik. Demir-

Bu sıralarda Tokyo hllku kapıu asker sevkeltik. Kara Aldığımız malumata göre 
metinin baeına Kutluk han geQti Türkeelerle Gültekin harbetti. ' me~~uflardan Ceyhan zabıta 
Kutluk han Çinlileri ma~lup etti Şalci kır atına bindi hucum etti. ' ~mırı_ ~a~ lzehin kardeei Sami 
Kutluk vefat eUi. Çocukları kü Kara Türkee kavmını orada il- ıle Hıcrının devam mevkufiyeti 
çük olduAu için devletin baıııaa laf etti. ne mahal görülmediği neticesine 
kardeei Meoeo .:eoti. Bu ıaman Karlık kavmi ile harbettik . v_arıldı_ı;tıııdan bu iki . ki~io~n tah 
lar Kutluk hanın o-"'ulları retiQti Gu-ıtek· !)O d "d· lıyelerıoe karar verılmıetır. Sa a y ın o raeın a ı ı. Alp 
Bu hanıo o~ulları araeında Gul Şalci kır atına binip hücum etti mi ile Hicri derhal serbest bıra 
tekin kahramanlığirle temayüz Karlık kumrnı öldürdük. 1 kılmıelardır. 
edirordu. Meoeo'oun vefatından Karagülde harbettik. Gülte, Ciııaret etrafıadaki tahki 
ıonra Gültekin büyıik lkardeei kin 31 raeında idi. Alp Şalci kır kat ve letkıkat d_er.inleetirilmek 
BiJga hauı ri1aeete geçirdi. Çin atına binip fırlaJarak hücum te ve esrar perdesınıo açılması 
ilerle savae devHm etti. Gülte- etti. Az olan kevım oradea yok na çalışılmaktll .hr 
k!n bütün savaelarda bıi'lük kah oldu, 
amanlıklar gösteriyordu. Ezgil kavmi ile herbettik. 

Nihayet Qinlilerla barıetılar Gültekin Alp Ş1lci kır atına bi· 
Fakat diQ'er devletlerle 11avae nip hücum ~tti. O at oraja düe 

Bartın -Amasra yolundaki 
Kuşkayası kitabesi 

nicle, gazetesinin Bolıauo mu 
habiri bu mıntakayı dolaetıktan 

sonra fazdı~ı bir razıda halkın 
eimdiki hrleli ruhiyesi sükaneı 

bulmadığı takdirde Alınan aha 
linin tehrici için jandarmalara 
ıardıın etmek üzere üzere hal· 
yaııların askeri kıtalar gönder
mek mecburiyetinde kalacakia· 
rını kardetmaktedir. 

Londra, a.a. - logiliz mat· 
buatı bu sabah ltalyanın Tırol 
mıntakasında Bolzano eyaletin 
de yanı ltaı.,an - Alman (Eski 
Avusturya) hududundaki ecoebi 
terin ihracı meseleı;iyle uğraş· 

mııh devam etmektedir. 
Bu tedbiri intaç eden sebep 

ter hakkrnda tasrih malftmat 
elde edilmesi ve iki gündenberi 
birbirini rıokzeden haberlerin eksik oJmıyordu Bu savaelnda tü. Ezgi! kavmi telef oldu. Bir ••• · 

Gilltekin atlarına binip saldırı· rılda bee defa harbeltik. Bartın - Bartın · Amasra dolaeması matbuatın endieesini 
rord\J. Gültekin'in savaeları ınu Dolfu Balık ta Giiltekin: Az eosesi üzerindeki tepede Kueka çoğaltmakiadır. 
zafferiretlerle sona erirordu. man kır atına binip hücum etti raeı denilen resimli te yazılı 

ve hunun iQin de bütGn ecnebi 
müşahitler in evvelden uzaklae· 
tırılmasını istemiş olması müm 
kJndür. 

(Deyli Herald) gaıetesinin 

diplomatik ıouhabiri Ryni kana
ati izhar etmek•e ve ltalyn hükO 
meti tarafındrn verilen kararın 

tatbiki esnasında bazı acıklı sah 
neler cereyan ede<'eğini belki de 
kan ôökülec~ği,ıe tahmin eyle 1 
mektedir. 

ltalyan tebliğinde bu mınta 
kada oturan ecnebilerin casusluk 
yaıtıkları zikredilmekte ıdi 

(Deyli Heralrt) gaze&esi teb 
liğ de bahis mevzuu oları ltal · 
yan gizli polis tP.fk ilD.tınıo isnad 
tarını muhik gösterecek mahi· 
yelle bu 'mıntakada bir tevkif 
had isesi vaya diğer bir vaka 
cereyan ettiğine dair lngiliz ma 
kamlarına şlmdiy~ kadar bir 
haber gelmediğini kaydeyle· 
ınekıedir. 

Ni.,uz Kronik! gazetesinin 
Bolzf\nodaki hususi muhabiri, 
hal ya hükumeti tarafından veri' 
len kararın lıu mınıakada büyük 
bir memnuniyetsizlik doğurdu 

ğuuu haber vermekte ve tjÖy le' 
razmaktadır: • 

"Şehirlerde bu plAn bir de· 
ıece1e kadar tatbik edileb;lirse 
d~ dağlardaki Alman köylüleri 
mukavemete hazırla.umaktadırlar 

-54-
Derliyen: Sait IJl&lf 

Herkes dengile tepiıir· 
• Hayır öemez. 
• Hasta hail mi ·so~srtıı~al 
• Herkesin yoruldolll< r 

han yapmazlar. 1,ı • Huvardanın şaekıoı be 
gi1er kıe günü. 

• Ha1a damarı Qatııunı• sJP 
• Hesabını bilmiyeo lı• 

elinden gider masat. 
• Hesaplı bae sğrıınll· 110 
• Her koyun kendi bac• 

dan asılır. 

• Hurege gibi, 
• Hergele gibi. 

• Ham olduran. . ·riO 
• Gorkoo demie ki bırb' 

den kara ıavrularım. ,_ 
• Gurbette övünmek haııı,,. 

da türkü QaQ'ırmeğa beıı• 
mie 11' 

• Kııtga bizim 1orgaoııı 
eıoda imi ~. "' 

• Garip itin ·koyru#O bf 
~ıoıo araııoda ol urıo tJf• ,ı· 

• Garip kueun 1uvııeıll 1 

IAh yapar, ,,• 
* Garibi dövmüeler de 

arkam demie. 
. ·tet t 

'" Gurbete tae atma Y1 ,,r 
der, denize tcıe alma b• 
gider. 

•Gayıba~ 

Milli güreşçilerimizdın ~ 
ş~hrimz gençleriniçalıştlrl" 

Gültekin: Qinlilerle, Çaça Altı adam süogüledi. bir kaya bulunduğunu · bütün 
sOngO ile, Kır~ızlarla, Türkee· Kueğuluk nam rerde Oıtuz Bartınlılar ve bir çok al!kalılur 

Taym is gazetesi, bu hususla 
eöyle yazıyor : 

"Lisanı Almanca olan hal· Paris, e.a. - Yukarı Adige 0ııt' 
meselesi hakkı oda tefsirlerde lzmlr mınt k .,, goreŞ - . .J kın Almanyaya ve'la huduttan 

8 
a.. ıır· !erle, Karlık ve Ezgil kcıbilerile larla harbetLik Gültekin, Azğın bilirler. 

te O~uzlarla harp etmietir, Gül· yağız atına binip hücum etti. Kuekayasının efsane halin 
tekin 47 raenıda olduıto halde Bir adamı sanQtı, Oğuz kavmiJde dolaean mazisini ardınlatma 
korun senesinde ölmüetür. Eski orada öldü• Üçüncü .defa Oğuz· nıa, Bartın ve civarının eRki ta 
TQrkler rıllara birer ad takar lorla Yol nam yerde harbettık1 

rihi bakımından faydalı olaca~ı 
lardı. Gültekintn öldü~ü sene de Gültekin Azman kırına binip nı düşünen halkevimiz, geçen se 
lcorun senesi idi. Gülteklnden hücum etti. Askerini süogüledik ne, bu kaya üzerindeki yekpare 
bir kao sene sonra kardeel Bil· Memleketi zapteltik. kabartmaların fotoğrafislni aldır 
ga han da vefat etmie ve h ikO . Ezgin ti yanında Oğuzlarla mış, kitapevi kopye ettirmiş ve 
meti idare Eıdecek adam kalma harbettlk. Gültekin azgın yağı· tercümesine teeebbüs etmieti. Bu 
dıAı iQin memlekPtleri O~uılar zına binip hücum etti. Oğuzları kitabenin r azısı, bir kaQ mü es 
tarafından zaptedilmie Tokro orada öldürdük. seseden ~okonmadı ~ı" kaydiyle 
Türkleri de tarihe karıemıetır. Baharda Oğuzlar bastılar. geri geldikten sonra, nihayet 

r(}Oltekinin vefatından sonra Gültekin Öksüz nam kır atına son gönderildi6li Ankara Tarih, 
ıeQeni yani kardeeinin o~lu binip dokuz adı.m süogüledi. Dil, Coğrafya fakültesinde okun 
YulA Tekin Qinden mahir usta Yukarıda verilen izahattan m_~e ve_ t~r~emesi halkevimize j 

bulunan Üınanite gazetesi di· x. o N ı B k b [aılS 1 uzak bulunan İtalyan eyaletle Dur · ur ay ur şe r ~.ı sor ki: ,e.P'-· 
riae nakledilmesi hususunda çllerlni çalıştırmak ozere -" 

" ıO~w 
Bertin ile Roma arasında bir Almanya biızat Breonerio mize g~lmlştlr. Bugün ilk 
itilAf hasıl olduğu muhakkaktır. iegalini temin etmek i'.ltiyor. Al man yapıJacııktır. 

Bu hususta nioin resmi teb· rnan kıtalurı ve malzemesi daha 
lij>alta hulunmadı~ını anlamak eimdiden göhderilmeye •>aeleıı· 
mümküu olmamıetır. AdigAde mıetır. Roma ve Uv. lin zimam 
a:ıırlardanberi yaeıyan . Alman d arl arının hiddetine rağmen bu 
cemaatrnın dağıtılması, Alm an hakikatleri ecnebiler meydana 
milli hissi için acı bir darbe leş çıkarmıelardır,. 
kil edecektir. Komünist gazetesi ~ecen He 

Holki do knıı diikiilet"ek ziranda ıki Alman fırkasının 

Alman hükOmetinin bu elim hal1an topraklarıua gönderildi 
ameliyenin sessiıce yııpılma~ıını. ~ini tasrih etm akledir. 

Erzincanda Su Tesisatı 

Kurutilek suyu 
Yüz ottız il{ibin lira sarfile 

şehre getirilecek 

Yüzücülerimiz Hatay mi' 
~a~alanna çahıırar 

ısıt' 
Hıttayıo kurtuluş goaO 

1
os 

derunda yapılması mukarrer J 
deel 

me mllssbakalarıoa iştirak e .,-
yOzQcOlerln seçUeblJmeJerl 

1d~ 
~ı· çalışmalara devam ol ııoaı• 

Yeni Belediye pır~ı 
Tarsus (Hususi) 1 ~ 
Asrt sahne ve sair 1111 JI 

eaatı ikmal ediien bel~diY'"'~, 
9 )'Üz lira bedel icarla Ba1. ' 
ri Taıırıövere ihale edillJJ'ı'1 '' 

lar ve mimarlar getirtmiıı, am· anlaeılacağı üzre Gültekin eavaş gonde~ılmıetır. Tercüme eudur: 
caaıoın aavaelarını tarihe • mel hmnda Tadak Saour, Eebara "Şahane sulh ~e müsalemet 1 
etmek ic;in abideler diktirmiıı ve Yam tar, Kadımlik, Bayerko, na~ına, imparator TiberiuP, Oto j 
taıların üstOne savaelarıoı yaz· BaeQ'o Al Şalci, Azman, Azgın, udıs Oermaııicurı'un Şerefıne; 
mııtır. Ba razılarda Gültekiu'in V3 Öksüz namlarında dokuz ata Auguetusun ka1d1 ha1at earlı 
sataeları sıraaile razılmıe te bu binmie ve bu atların isimleri ta ile rahibi ve iki dafa ineaat kı 
BBVBflarda Cüıtekin'in binmie ol rihe geçmietir. Bunlardan dört taları kumandanı olnn ve konsol 
duRu Rllarıo isimleri de kayde tanesi satııŞ merdanlarında öl· Taurus Statilias ıarafındao ken 
geçmietir. Satae meydanlarında mOe birisinin bacaQ'ı kırılmıetır. disine bir mükAfat verilme3i için Erzincann- Şehrimize içmeı Aynı tuzlada da ire binası 
ölen atlar da kahram!lnlar gibi Vr. Hüsameddin devlet h_aıinesi~e tekl'.f. edilmie Saf_u ge tirilmesi iQi~ hazırlanan ve tuz amb1rtaıı ve dekovil te 

Şüheda ruhutıd 
mevlit tebcil edilmietir. Eski Türkler Karadağ olan Oaıuıı Julıus Aquılla; daıtı proıe Nafia VekAteııoce tasd ı k sı· t .t ı:ı. 1 h 1 d . . ~ . sa ına aı p ı•n arın azır an 

sauelarda ölen atların isimle· yar 1• JOl ıstırahat yerini kımdi edılmietir. Ba prOJefe göre eelıi . 
rini de kahramanların isimleri yen İ tip topla f parBBı ile inea ettirdi,' J re yedi kilometre mesafede bu 1 dığı da haber alınmıcıtır. Bu bı T;reus (Hueusf) .. etıid;' 
araeında rad ederlerdi. Tercümenin altında l külte lunan Kurutllak köıü sırtların naların arsaları istimlak edilmi/ •. arıare ve bihun f ·dl ~ . b' c • mızfn ruhu için y~ icaJPI jl 

GGıtekin adına dikilen abide Londra, aa. _ Herecanlı nın ır notu vardır. daki menbadan çıkan eu ile, ge re baelanmıeıır. Memlekette tuz t b 1 8 .n oı••, . · . · an u arazıd hususi JP ı• 
)erdeki razılar Türklerin eski bir baehk altında •star, gazeleei Bu suretle anlaeılmıe oluyor ne bu cıvarda~ı kara su topla bol va çok ucuzdur. Tuzun kilo !erinden Tarsuslu hafız .Abdi 
yazılarıdır. Bu razıları Tokro reni tipte 94 milimetrelik bir ki, Kuekayası oinevizler zama nacak ve demır boıularla eehre 5 kuruetur.Evvelce çorak toprak ri Ak b" bit '" ketirilecektir. m fa ın tarafındaD 
!ardan ıonra v501lar da kullan İngiliz tarrare defi topunun sır nında degil, Romalılar devrin tarı hayvanlarıaa yalatan ve su lüd olruumuetur. 

l d 
• F k ı l · TesiPat ikmal edilince, Erzu 

mıı ır ır a a zaman ge mıe larını öğrendi~ini bildirmekte de JOntulmuetur ve takriben 25 retle havyanlarınıo tuı ihlirac• 
bu raıılar oootulmue ortadan d" D" d- b. t" .1 k rumda her e•de taırikli ve mus 

ır. or u ır ara1a ge ırı mo asırlık bir mazisi vardır. Gene Juklu su bulunacaktır. Bu bü 
kalkmıetır. Asrada Orhun dere! suretile bir arup teekil edilen 

nı temine oatıeau köylü cumhu Dotam 
k 

.. tercümeien anlaetlı• or ki, bu lıa -k t ı· satın b ı b · ı · ·"· 
ioinde dikilmiı olan Gülte in bu toplardan her biri taJrare· ;/ yu es aearı a ı mesı •vın 

r!yetin baış~rıcı ve raratıcı elle Matbaamıı mDoeJlid 

ri sayesinde bu~ün bol bol tuza j Ce AI Düıgenin dün bir b"d ı · d k. ı ya, dağ ıarılarak açılAn bir ro 132 bin lira harcan&caklır. Yapı 
a 1_ e erın e ı razı ar muam~a nin teekil etti"'i müteharrik he · halınde kaJmıe bu yazıları kım . • . . lun hatırasıdır Bu fol ·halA ba lan keeıf tasdik edilerek beledi 

defe eleklrıkle tevcıh edılmekte . ı · · 
kuusmuetur. meıdana gelmlptir. o" 
YOL İNŞAATI 1 El eveynini tebrik ed8

'' ıe okomamıetır. 
1 

h . . . , zı bakıreleri görülen ve eimdi yeye ge mıellr. 
ve nam ı edefı otomotık bır · L t Niha1eı bundan kırk rıl ev tt t k . · 

1 
k . harap oımuı bir tas köprürle TUZLA ARDA NŞAAT 

sure e a ıp er eme tedır· E · · · · · 
Tel Danimarkalı profesör Tom- 1 h baıflanan Amrısra . Pofleaonva rzıocan ınhısarlar ıdaresı 

Belediye önündeu postane zade uzun ömürler dileri• 

Bu top ar, ep beraber faa- .. ;/ . k 1 · · · önüne kadar olan kısma parke 
ıon bu razıların alfabesini kee yolu olsa g~rektir. bır ço tuz alarda renı yenı bt 
fetmiı ve bu vazıları okumara lirete geçerek ?OOO metre JUk· na 1 pav.,onlar 1ııptırmaktadır. döeenmietir. Çareı nııutakaonda 

sekliıfe, dakikada 50 beaabile, 56 Kitabenin bir asır eve! nee muvaffak olmoetur. d·ıd · ""· Bunlard&n bazılarında iueaat ki rolların iki tarafına kaldırım 
ear librelik obüslerle ateelemek re ı ıaı eserlerdeki izahat gö .. 

ezcüm tedir. ,rülmeden daha fazla mlltalea ser beelamıelır, Bilhassa Pülümür 7apılmAkladır. Herkes dükkanı Ba razılar arasında 
le eunlar okunmaktadır: 

Pederim han vefat ettikte 
kOQOk .kardeeim Gültekin 1edl 
raeında taldı. Amcam devleti 
kurdu. Elli bin Çin aekerila or
manda harbettik. Gılltekın ıara 
olarak bGcum etti. Qinlilerin ku 
mındıoını tuttu. 

21 rıeında Çaçaaunge ile 
harbettik. ihtida (Tadak Saoor) 
boz atına binip bastı. O at ara 
da kaldı. lkiooi defa lıbara 

1939 lzmir enter-

naayonal Fuarı 1 

bir milyon müşteri- 1 

nin uğrağıdır. 
Mallarınızı şimdiden 

1 

hazırlayınz. 
20 Alustos - 20 Eylul l 

di elbette doğru olamaz. kazası mıntekaeındaki Alla tuz nıo önünü betonluurak şehrin 

fındık Pınarında 

pazar kuruldu 
Güzel varlalarımızdan biri 

olan Fındıkpınarıoda halliın ri 
recek. içecek ,zarureti nazarı iti 
bara alınarak pazar aıünlerine 

mahEuı olmak üzere geçen hafta 
dan itibaren pazar kurulma 
aa baıtaomııtır 

ıaaında yapılacak daire binası imarrna hizmet etmektedir. 
bee yüz ltraya müteahhide ihale 
eıiilmietir. Kemah tuzlasında da 
civarında ve daha uzaklardan 
tuz almaga gelen köylülerin is 
tiraha ti arının tem ini ioin Lir 
müeteri pav1onu kurulması dü 
eönülmüe halkın ranındaki yük 
ve binek lıarvanları loindg bü 
rük bir ahırın ineaasına da ka 
rar • 9erilmietir. 

Bisiklet sampiyonasma işti
ra~ edece~ gençlerimiz 
TDrklye bislklet ıamplyona 

sıoıı iştirak için şehrlmlzden Seyfi 
Katarı Vt' Hikmet Esen seçllmlş

J erdir. 

Seya~aı Notlıı 
- Birideincn artaD__. -ı.a!' 

yolları, İ8tasyondnn b.U j.~' 
su vermeyi knbul otııu~· . ~~ 
nız nakil tesitiatı ıneeel~ 
mış. ..ı/ 

ı __ , .... 
Her r.aman halka. ~" 

·c)9r· 
lon kolaylığı gfü~teren 1 

(B ~-
~imdiden te~ekkiir ccıer e('~ 
çok lıayuh i~iıı bir aıı . ~r 

. .. Jlllt 
netic.,lf\ndirilecoğinı ti 

rim. 

1 
~ 

9 

J 

• 
4 
5 
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Ttırkjye Riadyodif6ıyon 
Poıtıl - 10 -

Mersin Ticaret ıe sanayi o~asın~an. 

\ 

PiY J\.SASI Odamız ticaret sicilinin 1167 sıra nuınarasında 
::= 15-7-939 =-~ 'e ikinci sınıfrnda mukayyet ve miisfced ll atay 

. -------ı--K_u...__8 iş Tlir (}mileıt şiı· k~tinin (fla~· i~) esas ·mnkavPle-
PAMUKLAR namesinin ~· p,dinci maddt'si mucibirı c~ umuru ida ~ilk 1 1'1.. T•lriye Raclyoau Yazan: Ali Rıza Tuncal 

•rı Radyosu. 
DALG 938 senesinde Tarsusta 350 . lıin Mersinde 70 ~in 

16a A UZUNLUÖU ve lçelin diğer kazalarında 20 hın dönüm pamuk ekıl-
1'.A ' 9 

11. 188 Kes. 120 kvv miştir. 928 senesindeki faaliyet sahasına nazaran vihlyetimiz 
2Q ~ Q. 19.74 m. 15195 Kcı. dahilindeki pamuk zcriyatı IO sene 1.arfında bir az daha 
9(6- ''· T. A. P. 31,'10 m. genişlemiş bulunmaktadır. 

a Kes. 20 Kvv. Esaslı pamuk ziraatınm terakki ve inkişafı için saha 
P f\ZAR 16J7/1939 .genişliğinden ziyade istihsali çoğaltmak ve kaliteyi yük-
12.30 Proğram. seltmek işlel'İne ehemmiyet verilmelidİI'. Bu da hiç şüphe 

•i 12 'i5 Tnrk müziği ( ~ ıa. y~~i. yerli pamuklaı.'1mızın tohu~l~rm~n z~:ade (Klevlan~) 
k Ptoğram) cınsını üretmek f enı u usuller dalulınde ış gormek ve makı-

~ta1cır1 Rad kek küme ne kuvvetlorinden istifade etmekle mümkündür. •t yo•u er · · · 340 b. h k ••z heyet' Umumı ekımı ın ektara varan çu ·urova mın-
13 00 Mı ı-•- t t taj\asmda ~evi 160 bin balya pamuk isti~l edilmektedir. 

tı . em .. e •aa aya- . 1 . k l k 
L • aj,111 t 1 ·· b _ Bunun 120 lıın balyası ıarıç memleketlere sev o unma ·ta 
oe l ve me eoro OJI a .,..ı d h'l' d . ·ı l k d'l k d' 'tri. ve geriye kalanı da yuıuumuz a ı m e ıstı ı :.\ · e ı me te ır. 

~ 13.15 Mnıik (Kkç&k Or.. Pamuk Borsaya clalıil mevadda~ old~ğu i_?in ~rsalarda 
tat,, Şef N . A k ) satılır Ve her yerde pamukların kalıtelerıne gore lıır kıymet 

ı : ecıp ı ıa · . 1 . 
lb • liei11z muakel ura or· verilir. Adana, Mersın ve zmır borsaları pamuklanmızın 

2 •ıı Pollrası f!atlaıına esas teşkil eder. 
... : Moıart re ma1'ör divt rti· """llt d Pamuk ve pamukçuluk bıkkında ıon ıöz ; 
J 0 111 menuet dınıı 
•tk 8Pero kocbmann Ebedi Hühlsa; pamuk mahsulü kıymetli ve alemi medeniyette 
4 . ~~' en büyük bir: vasıtadır. Pamuk en fazla Amerika'da yetiş-
5 . l' •b~k ltalyaa ıere•h tirilir. En çok pamuklu bez ve kumaş dokuyan memlekette 
"•le 0••n Viyana blllyaları İngilteredir. Dünya yüzündeki insanların yüzd~ seks_e.ni pa-
b • ,_,. muklu bez ve kumaş kullanır.Bununla beraber; gıyecegı, yara-
) , Fıçbiels Çard•ı No. 2 sına saracabrt ve altına -;Şilte yapacağı da dahil olmak üzere bir I 

r ranz königıbofer Tirol adamın senede 5 - 6 ..kilo pamuğa ihtiyacı olduğu ı.,,sapl 
8 .'I p"';11

0. • edilmiştir. _ _· . 
~il ul lıncke Emıne Mısır Bir çok memleketlerde bu gun pamuklan, ka~ıtlaı, 
9. er•dı sinema filimleri, oozane !Pamukları, fotoğraf çerçeYeleri, traş, 
~o. { Brabmı mı car dansı karyola ve oda takımları yapılmakla dumansız barutla.r 
ıo . ·2 fitiller. halatlar, yelken bezleri, iplikler ve bunlara mümasıı 
li (~ .liotmaon Tbrym eııane daha bir çok eşya im<\l edilmektedir. Bilhassa dokumacılık 

~~) hususunda pek ileri gidilmiş isimleri ~yıla.m~yacak kadar 
"'" · 1S. t4.SO M6zik ( ke· mütenevvi bez ve kumaşlar meydana getırılmıştır. 

:;ıolın -~I) Pamuktan iın~l edilen başlıca kumaş isimleri .şunla:dır: 
1 •30 Program Basma, Vnal, müslin, eponj, pazen, organdı, patıska, 

~ii ı:·35. Müzik (~eıı oda mü :pilw, markizet, ti\lbent ve saire gipi.. . . . ·-. . 
~tk~•~ıpı Ôzgur ve At~ı Hiç şüphe yokki senel~rdcnberı e~ıp b~çt~gım~z bu 

19 lh) . niinetten istifade yolunu d~ hıze Cumhurıyet. h~kum~tı. ~ah-
19:00 Çoçuk sa~ta '8lmiş bulunmakt~d_ır .. Eskı.Llen pamuğu ~endım~z yetıştırıyor 

'•t 1, 112S Türk mllzığı ( ince fakat istifade şeklını bılemı)'orduk. Ne hır fabrıkamız ne .de I 
~ 1) 

1 
dürüst bütün bir tezkilhımız vardı. Bu ~ün, A~a?a, Mersın, 

1 tı, ~ 1\f•mWHt ~. aya-
1 
Tarsus, lzmjr, İstanbul, Ereğli, Kayserı, Nazıllı ve Hereke t 

b,tleli. ~e m.c~.9J!>J• ha- gibi senayileşen memleketleıimizdek.i iplik •. h;-z ve kum~ş, 
ıo 1 . ı fabrikal;nı dünya yüzOnde sayılı hır yer ışgal etmekted~. 
20· ? Neıeh plakı,.- • R Bu fabrikalar sayesinde pamuklarımız knf"aş oluyor ve hız · 

l l:> ı~ "ij# 1 . • 
2 • . . , • H • 1 bu kumaşları gıyıyoruz. 

, . Ozzım peırevı. · - Soııu Var -
~- h• • · Hnuam beste Al ----

.. s:J•li peıçemin. PAZARTESi 17-7-1939 7 - ... - Hiçaı~ir saz ıe· 
~~' ll:_ettio Kayn•k Hüzzam m•İsi. 
l' al: ~zijg ç6klll. ı2.so Projrapa. 8 .... - Muhtelif ıaı Uf!r-
;1'da . ta Şen Seğib ıarkı 12.35 Tllrk mllziif - Pi. I . b 1 
~ ~ , .. ,. erı ve oyua ava ın. 
' • • • • ~11• 13.00 Meq1leket •~at aya 
• · "-tmençe taksimi . • ki .. h 21. tO Konuıma 

ild·i~ ;_ liılk türkGıü Bi,'yer rı, •J~nı •e mettor oıı a- 21.25 Neıeli plalllar -· R. 

• . "'-1 •dair. berlen. . 21.30 Müzik (Y araıa ope 
tt&ı • • li lk k iak 13 15 14 Mllzık ( Karııık 8 J)ol' , 1 tilr 818 ID et _ • ' retİnİD 1 iiKi ve 2 İllcİ perde-

~~dr• lllıak.P,t, provam - Pi) . 
•ye 1-1 01 ü k"' d'l'b' 19 00 Proiram lerı - Pi.) 9 '-t'- n ı r ur ı ı ıc11 h q lllıtrıptamı. . lg.05 Mliıik ( Debuuy 2 00 Mlluk <KOçllk Or-

t,ııı "aek p, JDidi d' 

~:;•::.~· !g: resi Önıer Ct ydel Tiir kmerıilliniu uhdflsi11~ t~vdi 
Kapumah ;19 Pdildiği \e muma1l ~~ hi Şİl'kfll nıiilıdlt~ hirli le 
Kozacı P. 38 
Kırma 37:50 (Ö. Tiirk nıenilli) diy~ alacağı imzltnın ht>r bakım 
Iskarta 15,25 dan şir~ eti tam bir setlahiyelle ilzanı ve temsil 
K. kötlilıll yok 
Kon ~ edebilec .. ği 15. 7-93~ tarihli dilekçelerile bilcliril-
K. çiğidi > miş olduğundan kc~' fıyP.lin sicil ka) ıtlarrna işaret 
Yerli çiiidi > 
Koyun derisi 5:3, 

1 

edildiği ilan olunur. 
YAPA(H 16-18· 19 

Şark 46,47 
Anadol 45, 
Aydınlı 53 
Y ıka11mıı 80 
Keci kıh 55, 
Tiftik 110,130 

BUGDAY 
Buğday, ıert, ıark 
Diyar Bfllar 
Ana dol 
Yumuıak 
Yerli 

KEPEK 
ince 
Kalın 

ARPA 
Arpa Anadol 
Yerli 
Yulaf Anadol 

,, yerli 
Ç•vdar 
Mı11r 

. PRİNÇ 
Pirinç Maraı 

,, Ceyhan 
Suıam 
Keten tohumu 
Burçak 
Kuş yemi 
Kum dan 
Fasulya ıark 

,, Anadol 
Nohut ı•rk 

,, Anadol 
' Mercimek Şük 

,, 
Börülce 
Bezelye 
Batila 
Patates 

Aaadol 

ÜZÜM 
Üzüm Antep 

> Nevıehir 
> Karaman 

KAYSI 
K.lyıı koruıa yar· 

maca 
Çekirdekli 
Malatyi 

B•dem çekirdek 
içleri 

Ceviz kabuklu 
> iç 

Badem iç tatlı 
iç acı 

Çekirdek tatlı 
> acı 

A,50 
4,50 
4,50 
4,50 
3,12 

2, 
2 

. yok 
yok 
yok 
35 
3, 
yok 

» 
23, 
21,22 
18 
yok 

4,50 
4,25 
yok ,. 
6,25 
6 
4,75 
9,10 
yo" 
yok 

> 
> 

yok , 

yok 
> ,. 
> 

yok 
61 
95 ,. 
yok 

40, 
23, 

. 
1 l A N 

T. C, Ziraat Bankasından 
Adanada tüccardan Selim Dikili kaya 
.\ş~ğıda taC-.ilatı yazılı üç adet Sflllf>l mucihiH 

ce lhcı Ahmet B~lwes:ıvi ile müştP:rrk bor.cunuz 
olan 950 lirayı bank aınız size temlik eilecek tir. 
Temli ld kabul ederek meblağı nwzk uru ha nka . 
mıza defaten tediye etmenizi ve bu bapta~i vesa 
iki almanızı ihtar ve konko .. dato lf~klifinde bulu. 
nan Hacı Ahmet B ~ hrıe~avi mahdumlarının ala
caklarwrn içtima giinii 19 Temmuz 9 ·19 tarihind~ 

Mersin barosunda yapılması kararlaştırılmış oldu 
ğundan mezktir içtiıuaa iştirak etnıeraizi ihbar 
•!deriz. 

Tarih Mahal Lira Numara 
7 5-939 Adana 450- 298 

22•5 939 ,, 260- 521 

21-5 939 ,, 250- 522 

950 -

' l A N 

Tarsus Bele~iye ~aşkanhğm~an : 
Atatürk cadciesindl! halen mevcut parke kal

•hrımdan \>a~lanıak üzre oc ıtk mektebine kadar 
kt>şif ve ~<il'lnanu~si mucibiuce (4200) nwtre mu. 
rahb~ı parke kalıJırım taşı vazıyesi ve ikiGtara. 
fıoda bulunan bordür taşhrının JPni kal.lırıma 
yanaştırılması açık eksiltme surftile ihale edile
cektir. Muhammen kt'şif bed .. li (1761) lira olup 
muvakkat teminat akçP-si < ı 32) lira (53) kuruştur • 
ihalesi 20-7-930 Perşembe günü saat ı ı de yapı
lacağından isteUilerirı şartnamfsini belediyemiz
d~u aramaları ih\n olunur. 

7·· 11 13-16 

i l A N 

Devlet Demir yoffan ~ mcı işletme komisyonundan : 
1 .,, t ,.~t. Ziya Şeterabaa rehme • 1 aprea un ke.tra - Şef : Necip Atkın) 

ı ~O ()1~ Ron~, açıl. fauae.) .• . ı . J, Strauu Viya11a orman-
\'ita, ~ Nıbat Nihavent tar 19. 1 S Türk mlizııı (F Hıl larının efsanesi (•ala) 

Yer h.bit 
Harnup 
Kitre Şark 

> Anatlol 
Ma11 Şark 

2 
30, 
8C-200 
30, 
ıs,25 
ı 8,2!> 

~ Mersin depomuza 1-6 940 tarihine kadar gtıle. 
ce~i l~hmin edilen 4öoo ton maden köruliriinÜA 
vagonlardan d~ponun miirıasip bir nıahalline lWh
liye ve istifı ile 2501) ton tahmin edil~n kömürtin 
makiut>lere tahnıili işi şarlnamesi v~çhile miile
ahhide verilmek üıere açik ek~iltrneye konmuştur 
Tamamnıın muh~pınu~n bedeli 990 liradır. Fakat 
curuf meyanındaki ko~lar miiteahhide ait olacak
ur. Eksiltme 19-7- g39 Ç~rçaruba gün ti saat ı'6 
da Adana işletme rufltfiirliiğfı binasmda yapı1acal 
tır. Hrh"r tonun tahliye ve islif ı muhammen be-

~ ıı.o;•kı bana dudağıala. heyeti) 2 - Gaaglbergeı· K6çllk top-
~~~ .... Bo MOıik ( Riyueti 20.00 Memltket 11at •ya Jantı (Revl eaterımeııo) 
l ~'t) Ddoıu. Şef: İbıan ra, ajaaı ve meterooloji ba· 8 - MOHOlsHJ Bir sk , .... 
' ' 'tııer lolı berleri. 4 - Feaeire Ay-Ay-Ay 
~ '-' engrla opera 
~ ,_,ld '''' 20.] 5 Koouıma ( Dokto· S · Hayda Y aradılıt 
\ ,l, t~ftl V •la run ıaati) 6 • liıet Arleziyea ıllit No 1 
it~;) L, juiv-. RJW'!SIDID 20.30 Ttlrk mllıiii ( Ses a ) Prelude 
l . l 0

) ~ 'tha·~ ve ıaz eaer erı b ) Meauetto 
~ ~le~~ 0 '••ky Cvue aoiset 1 • · • · - Hicukir p&fl.evi • c ) Adaaietto 
~-~""'den ıarlr melodiıi 2 - Zekli d-,de Hicazklr pes- C ifl 
~ ilet V H· . 1 bi d d ) ar oa il f ertber opera · le ıcrı ~ a e. 

(, 2L~taıi \ 3 - lbrab~m ef. HiıdKAr pi'- 23,00 San ajanı babule 

'1t
2 

-. .. ,. . A11tclCll-11 aja_lll ı' kı Yok hıllfıD hem mOdara. ri, zir•at, eıliim, bfiillit, 1fiia 
' aı 2.oo •O 4 - . • . - Keman taksimi. biyo-nukut bor•••• (fiyat) 

2) lllilzik ( Cazbaad 

1
5 - Rakim Hicazkar ıarkı Bek . M 'k b d 

'ti 2 45 ledim ta f49cre kadar. 23.20 llu ( Caı •• 
~~Son ajllnı haber 16 - Nuri bey Y&rllk •••ai mız Pi. ) 

P• oft .. , ı..- ,_ qk ile. 23.55,24Yarnıki projram. 

I' 

> Anıdol 
Celari 
Mehlep 
Çay 
Kahn 
Toı ıelıer 
Kahn ıeker 
s.~ 
Çığit yajı 

9d 
305,840 
90 
26,g() 
29,60 

43 

deli 12 talunilin de 18 kuruştur. Şartnameleri 
Nöbetçi "•rsin d .. po şj.)Wğine v~ konıis~onunıuza miira-

caal halinde bedel-iz göriiliir. isttlklileriu 939 yıla 
§!§§!§ Eczan~ ıicart•l od :ısı Vt>Sikası, nufus lf'Z~eresi ve p()lisden 

tasdikli eyi ahlfık bel~.,Jtlri ve Adana veznemize 
yatıracakları 7 4,25 lirahk nıuvakkat tPminat mak-

i 

huz ile tam vaklinde eksiltınede bulunmaları. 
tSTtKAMF:l' Eczı11e.idir. 

2-7-11-16 

16 Temmuz • 989 da 
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Cenubun en cok okunan ve tutunan gazeteı,idir. ı Kelvinator 
• • içten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 

YENİ lY.IER.SİN DE BULURSUNUZ Soğuk hava dolabı 
S i y a si g ü n d e 1 i k -g a z e t e 

YEN I• M ERSi• N . ıı Yılhk rasııa~ız intişaı·ıııda ki ·muva 
• ffakiyctiııi halktan gürdiiğü rağbeti 

Masrafının az, tamiriniı1 l<olaylığıyla 
şöhret salınıştir 

- - lıorcludur . 

YENİ MERSİN : 
• 

Sizin gazeteııizdir dertlcriuizi uilekle
riuizi Yeni Mersin sütüuları acıktır . 

Keloinator soğuk hava dolabının azami masrafı eoiniıitı 
ihtiyacı için alacağınız buz parasından başka bir şey deli/Jİ 

. ~ 

: Okuyuınız ve okutmaya çahşımz. 
ı 

YENi MERSiN İVIA TBAASı 1 

T aba a it b üt u n i ş 1 eri u c u z v e s ü r at 1 e y a par. 

En yeni ve çok çeşitli harfleri YeniMersin Matbaasrnda bulabilirsiniz 

I}:()~~ OO@W@& O~V~fMOlL(gfM l}:()LA~lFlL[g~(Lrg 

. 
1 

cenubun boğucu sicaklarında 

Kelvinator 
Az m~srafla uzun vade il.,, bfŞ seıw garantili olarak l~nıin 

t><lilehi lf cek )' tıga11e Soğuk ha va dolabıdır. 

• 

KİTAP GA2 E:TE VE :ıv.IECMUA 
TABI YAPILIR. ..J NADER TiCARET EVi 

• 
Resmi Daire ve Müeı&eselere Ticarethanelere ait her çeşit defterler evrakı matbua 

Fatura ve saire en nefis bir tanda ve beğendirmek tartile yapılır. 

hariçen yapılacak siparişler kabul ve ezeldengö11Je1ilir. M A R K O N i Y [ S P A R T O H radyoları satışında da rakı~ 
Nisaiye Opratoru ve Doğum Miıtahassısı . 

ka~ul etmez durumunu ~aima muhafaza etmekte~ir 
. 

DOK.TOR. 

A. Yakup Aslan Di1'iş, Elektrik makinelerinin daima en ucuz, en saı/af11 
ve en ku!lanmağa elverişlisini müessesemizde Ttırkiye ve Ruıya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etmiş 

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

BULABİLECEKSİNİZ 

·-Sayın Bayan ve Baylara-
SAKIN ALDANMAYINIZ 

Halis memleketimizin limon çiçeklerile imal ve 
takdir edilenÜlgen Kolonyalannın benzerine dünya 
ltrıyabnda tesadüf edilemez Sinirlilere Hastalara şifa 

ve bayat Ciğerlere kuvvet verir. Bu emdlsiz Kolon 
yaları ıizde bir kerre tecrübe ediniz. Dikkat piyaıa· 1 
da taklitleri çıkmıştır. Olıen markasına dikkat ediniz 

ve ötede beride yapılan bir takım kokulu suları 
l&olonya diye aldanmayınız 90 derecelik kolonya yal 

Bozkurt caddeı~nde 
ADRES: Yoturtpazan 

No.1 

J. N ader ticaretevi 
Uray caddesi No. 5l 

rllİİll----------------------------------------------------~ 
Mersid orman çev r ge mü~ürlüüün~en 'I ~ -------~ 

L .• er kenıalınırı nıulıaınınen T. İŞ ban kası 
Kental Cınsi bedPli Kuruş 1939 
3240 Cam enkaz odun • 12 

t - içd vilayP-tinin ~lersin kazasmrn gözrıf 
YH \' lası civarında Karı cıklar ormanından 3240 . .. 
k~nltıl çam erıka o<lonu serbes satışa çıkarı!mı~tır. 

2 - beher l\enlalımn n1uhammen bedeli 12 
kuru şlur. 

Küçük cari hesaplar ikramiye plôfl' 
' 

32,000 lira mükafat 
Kuralar. 1 Şu bal, ı \layıs, l E) löl, 26 

nız G'lıen ltrıyat mağazasında Ülgen kolonyalarıdır. 
Her dakika iıpat etmeye amadedir. 

----=============o 
Halis 90 O. 
Limon 
Kolonyalara 
Sipr 

Çoban 
Akasya 
tJeı çiçek 
Nerkis 

Ülıen kremleri 
"•ğlı krem 
Yağ11z krem 

3 - Şartnamfl, mukavele projtılPrini görmek 
istsyenlerin Mersin orman bölge ŞPfliğine mü-

1 racaatla rı. 

Ağustos, 1 ikincitfşrin 

TAHillLEHİNDE CEKiLECEKTiR. • 

Fujer 
fulya 
Ful 
Leyllk 
SOnblll 
Zambak 
Menekte 
Yasemin 
Divinya 
Pompeia 
Fi o rami 
Revidor 

ilk bahar 
Altın damla 
Febş 
Kadın teni 
Soır deparı 
Unutma beni 
Krep döıin 
Origan 
Sipahi 
Kadın 

Acı badem kremi 
Çil kremı 
Plaj. kremi 
Maaaj kremı 
ulgen briyantinleri 
Yağlı briyantin 
Lıkıt briyantin 
Yağsız briyantin 
Vazelin hkıt 
Şampoan 
Saç loıyonu 
Saç boyası 
Talk pc drası 

=::=:::;=:::::::=Q,======== 
Mağazamızda Avrupanın en yüksek fabrikaları 

olan Soir de Pari Koty Gerlen Foevil Inoksa Oersey 
Şipr SU7.e Tokalan Piver Butun Çeşitleri vardır. Fiyat 
lan gayet ucuzdur. En zaı·if hediyelerinizi an~'lk Olgen 
ltnyat mağazasında bulursınız. 

Uray caddesi N o. 24 Ülgen ltrıyat mağazası 

Yeni M,erlin Baıımevinde Baıılmııbr 

4 -- Salıt 22 7.939 Çarşamba fÜrıü saat 11 
ıJe )lersin crman binasında yapılacaktır. 

5 - muvakkat teıuinatı (;)o) liradır. 
6 -- Taliplerin şarl11amed~ yazılt Vt>Sikaları 

getirmeleri nıf>cburidir. 6 ı ı · J6 21 
• 

Kulak, Boğaz, Rurun Mlitahassısı 
DOK.TOR. 

Ziya benson 
Hastalarını hergüa saat oobeıten ıonra kabul 

ile muayene ve tedavi eder. 

Mersin; Haatane caddesi Veli Tevfik fabrikası 

sokağı Eczacı Supbi ~vinde : 

Vatandaş; 

ikramiyeler: 
l Adt'l 2000 liralık= 2oo@lira,, : 
5 

" 
1.ooo 

" = 5.ooo ,, 
8 ,, 500 

" - 4.ooo ,, 
16 ,, 250 

" 
= 4 000 ,, 

60 ,, ıoo ,, = 6.000 ,, 
95 . 50 475u " 

., - ,, 
250 

" 
25 ,, - 6,250 ,, 

4nn 32,000 

En az 50 lira mevduab bulunan hesalar kur• l
,,d, 

dahil edilecktir . 

-~----~·---------------~ ,ılı" 
T . iŞ Bankasına para yatırmakla, yelnız p&r• bı 

tirmiı olmaz, ayni zamanda taliinizi de depelllif 

olrsunuz. Haoa tehlikesini düşün ve kurumuna 1 
yardımet. 1 ---------~·---.ıı!i-----~ 

~ 

' b 
p 

' b 


