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1 
• • Mısır Gazeteleri 

R. . h kö ın ta ı ı o ayısıle vazıfe· 
'ı'• aı, ••ki !~,:~,~'J1;~~ıı° Cumhuriyet ,Türkiyesinin te· ,~~:·::;:e~~;:,ter~ den ayrılan Bilecik Valisine 
ire Andre Tardieu'uün Gringo e 

ıeejwaıeteııiode c;ıkan bir maka kamülünden Sitayişle mahsu•u imA;aladı bir mektup yazdllar 
ıa,i:'ııetamiıde de belki de hiç 

~·~- b~~::;~,. ~:,d1:~·~:::~ bahsediyorlar ~::.':ı':.:11 ~~~~1~~~:~1,::~;~ 41 sene fena ~ir ~atıranın ze~unu altında kalmadan vatana 
baa~~~IJesioi, garip ve eüpheli Ka~::.~ar:u~~s~.a~ıı~~::~~·~~i:~ tinde mihnıandurları, ate~emi ~izmeı yeryüzünü.ı en asil ~are~etlerin~en bir tanesi~ir 
Cqltlh ~aslarla taaı1ao, faka& Jiterleri olduğu baldo bu sa-

hıc b~tı1et Tü .. kiyesi hakkında den: hah Anadolu ekApı·o~ilo ı,ıchri Ankara 17 n.n. [ Hadyodan] 
1 
bir ark:ıdıışııı morıılokofüıteali 

k,lld'ır haberi olmııan, hatta Mali,;·o yokilirniz l!'u~d 1

1 

mize gelınişloı· ve ist:uıyon~:t Bilooik vali~i Ali Uıznnın ~i ugrnnda 4J smıo lıiçl.ıir fe-
"'A 

1 
lllemtekellnde bile artık Ali- ı T ı l l " ı· ı I J' 

"'"''' h e-ra ı ranı;ıı vaııya. vapurı ~, Korgenora Sa ı ı, genern \.e tahdidi sin <lolayısile vaziftı:--iıı na lıatırnııırı zohııııu nltmda 
111.,1_1

6 
Ase • frkirleri müdafaa e& 'l JI · · t.. Al d"'l b 

"il 
6 .u ısır arıcıro n.ızırı > u -,mal OHkçe, Kurmay yiiz aşı den nyrılıuası icabotti!!iııılen kalmaılaıı uzuıı bir hizmeti kr. ıneegul hir zattır. Bu gün 

1 
• ,. 

11 

Pıtrlern . . . . t'ettah Ya. hya p:l~a lle l>ir ikte.
1
1..t'an Alptekin ve dnl.ı:-t. bir Dalıili_,.e Vekilimiz Paik Öz- devlet ufrruııa ,nıırnınııız yer ter ) • euto eıs&omıoı, oıorı .... 

•dct l~ktlıneı kurmeaa elverieli İskeudorıyoye vasıl olmuş YO ço1r zevat tarafından ı~tıkhttl trak kendisine uşağulaki mok- yüziinün en a il lıl\rekotloriıı-
tıı 9dıldiQ'i için mebusluktan ay !?chirdeki Tiirk. 1\lısır erkanı 1 etlilmi~lonlir. tnbu göndormi,,tir: don bir tanesidir . 
•. 

011 etır. Halıl Versay muahede · tarafından bii)·iik bir samimi Ankara Palastaki hususi Sayın Bay Al: Riza Biitiin mesloktaşlarımızla. · 1 ııe le • 
ketıdı ~ 8 '.deler okur u biraz da ~·etlo kar~ılannıı~tır. dairelerino yerleşen Hotzin- Vali bilcümle memur vo miistah-

laırı sının mesulü olduQ"u o Di 1 l\[ısır gazotelori bu husus- ger ınaiyetiJo birJikto Hiy:ıse- Bilecik 1 dem arkadnşlarııııın lıopi i 
İlira~n 9akatlıklarıudan hiç lıirinj t ta yazdıkları yazılar<la; Oıım-: ticumlınr kH~kiine giderek 13 Temmuz 9:3H tarihinde .

1 

için ayni tıkibotlcr diler, hu 

etıneı. ı hnriret Tiirkirosinirı tek:l.uıii. saat 10 30 <la defteri malHm- sin tahdidine vnsuliiııit;ı: dola· ııı:ı:dıarfrct.teıı dolan ~izi Vo-llıok lugiı &ere ve Fransa gibi de • Hind.eki 8İiratt:m halı~otınekte su iınz~ltuuı~tır. yısilo vazifcnizin hitam bul- kldot fü;mına tolırik ederim. 
leritraei memlekeılerindeki münl vo dfüıyadaki mali kredimizin -- - duğu ınalı'ımuıııızdnr. Kıymetli ,·o mfü;tcit meslek-
~L aeaıere lüzumundan fazia k t · k Yahudı· AJ·anı :1· • ·b k ııeının · yü ·sekJiğini tebariiz e tırer" ~17.m gı i yiiksc · seciyeli tn~ ve Arkadaşını. rıı. 1 ~et vermemE-ğe alı~melı ::.\laliyo Vekilimiz ı Fuad .Ağrn\ınm reı-imlerini ------
beı Blıım dikkat edeceğimiz c, l ·ı· / • ı· K k • ı •ki • nı b B. :FC ı-\J> .A(H~Afıl 1ncHNmektedirler. naı 1% er ın ZQ ıma· as a m 1 p 1 e rı I-'ra at uatlak i umuru i hued ır , e 

~~~:;:!~:1~:~:~·:1:P!~~:; Halayda iktisadi 1 neb!~:=~~;~;n . istihlak vergisi_m ____ u_a_f_i_y_etin-
1erd~:688İnden de istifade etmiş hareket başladı .Ankara 17 n.a. (Radyodan] den istı•fade edecek DjLI • unlar arasında Taraieu ı 
"1.1 l'A 1 Büyük Britanya lıiikftme-oı ... ' urkıere inanmak doğru ,4 k b • / "k/ · • h / • ı · .J k 

"'it tinin Filistine muvakkaten nca U ip t erıti a l ıma tnae u//a-tiııd ~caaı, H11ta1rn Suri1e üze 
1 

k,d b_kı Türk iddialarına bir mu y k b. d I k d u en mü gitmek istiyon Yahudilere hu- nıldığını isbat şarttır 
d, :1 ıne teekil edı.ıce4i iddiasın a ın ,, .zaman a • en erun n raya girmeyi ktıtiyen menot-

üluna~lar da vardır. him bir ticaret Ve transit merkezi 'ıneıü üzerine Yahudi nj:ını Halıcılıkta miistaıuol Kast nıldığından vorgidon muaf tu-

111111 F'akat me&buatın bılyük kıs olacağı anlaşılıyor I reisi a~:ığıdaki tebliği milJet- kan İpliklorirıdoıı be~ nıınıara I tulnıası alakalı V'Okalotco 'ilgi 
•a~'· l'ü.-kiyedeki Fraasıı bü 1 da.şlarına hitaben ııoşrotıııi~tir ya kadar (5 ııunınra lrnriç] li makaıııata bildirilmi

1
tir. 

tıııc1 ''ı;i1ıi MaBBıglı' .. ın pek re Hahıy refı kimızdou: 1 ha1atıııı1.ı da &imdiden mahsus ı «Biitün Yahudi milleti ln olanlarının ıııiiıılıasır:uı Iınlı Bu <lnrumn göre boş ııu-
tıııı ~Ve doQru beyanatındaki Haleyrn anualiına kavuşma bir iakieaf 1ıöze çarpme_ktedır_. gilizlorin bu za_Ii_m k.ararına imalin<lo kull:uıılınakta o]du· nınraya kadar olnrı ipliklerin 
'• 'ıL · Akiındir. Zamao, hedis~ler n- ... e b 1 1 k ı J •• l 1 J • ı· d k l 

il sı üzeriue Halayın her tarafın I Çareılarımızda açılan 1enı 1enı kar~ı koymak ı~ım lıırle~eco- on • un arın ıa~ "I\ ~a ıa ar mun ıa~ıran ın ı ııııa ııı o · u lıti t

1 

llleınleket arasındaki elbir da mahsus lıir iktisadi f_aaliycıt mağeıalarls ie müesseselerine 
1 itfa ye ıniicadolemizde de ınu- da İ'!İİınalleri miimkiin bulun lanılacağına gfüo IIlUt]ak f SU• d1 .. ,. •reat1arı, mütemadifen, Tar b f ıı t ı 6 

.... bılelamıe \'e u aa ye gun g ç rasılayoruı . 'Yaffak o]aca1t-ız. Demistir. ınadığı anla~ılıııı~ olduğun- rette istilılfı.k Yergi~indon istis h,L 
96 

Ooun fikrinde olanlar_,ı tı· kra arlma~ö baalamıelır. J 1 ° ' d b d ı '1. 

"•ı-. .. ., 
8 

v b h E .... ıc kenderun eartların an mozktlr ııuınara.ra kadar nası, o~ vo a ın ynı\:nrı ııu-oıı11 .. Cıkaracak, Massigli te Bu cümleden o_ıarak. il as • .e 6 11 r· kL 1 • • ~' 
·~ il 81tfıodan olanları Lakvire 88 eehrimizde büyuk lıır hare da ismi bile gemireu Qeeit çe9il ur ıuıu genç enmız olan katıkauı ipliklerine biı· ınarada olan İpliklerin ise itl-
~eklir. kel göze carpmektedır. Vaktile mallar ve her ihti7acı temin ede kayıt ,.e formaJite.re tılhi tu hal ~ırasmda halı imalinde 

Pra Payasten 7apılan hububat ibra cek euA bulunmaktadır. Bu iki Tam nieııcudile tulmakınzııı munfi~·ot tathik knlJanılacağı lıoyan edildiği tı111 llea İQİo dikkatte tutttca . . k b 1 d& le d"I • b d 
1 

k surette vergisinin teıııiııata 1
t b' • catı Jımaııımııe iutikal eı&ihi gı civar eehir ve asa a ar n / e ı mesı, e~ ve a rn nı an aır· ır iki mOhim nokta var & ça ışıyor 1 • ı. gl k d k l 

· ı. . . · ki ...a bı" r ka" me d k' · ı·kl · . ua ana.ra .vur n so ·u ınası ~ 0ırı ı bi Mersin limanı vaeıtesııle ra keuderuna na eııen v •numara a ı ıp ı · orın dığor r, •e belki eu baeta 
0 anı k ki ~ ı Anl·ara 17 n n [R td,·odan] vo lıilahnre lınlı imnlincle k11l-"•ıı ı · pılan ihracatıo bir ısmı ile ruf taciriu açtı arı mıt&aza ar " ••· · ,. 1 • :. 

1 
ınensucn.tta kullnnılınn. 

1 
iın-~JQe oı •atkının Tôrklerle aevıe transit ıelerinio mühim oir kıs d4 yerli mallarımızın eouı ile Aldığımız ınnlnmntn goro k.·~n dalıı·ıı·ıı<lo ol<lun-11rıdaıı 1anıldı~ıuııı ispat edildiği tak 

qar" an umumi meylidir. Ne ı k de T ·~ o dirdo teıninatnım knldırılncn-h\l~·. ne d i ~er hadiseler, lıu mı eimdiden . s en ruıı 9881 ta yazı makioaları, radyo, frıgider ürkkuşn filosu Toııımuzdan . . 
"·~· siyle yapılmağa başleumıetır. çe eiektrik eeyasının har çeeidi Tb t d'I 1 bunların halı mwlıııt.le knlJ:ı- ğı Iazımgolmoktodir. tı 11 i L .. 

1
0de Turk düemeubQ'ı fik · ı ı area aın nıevou ı o ça ış-

~ llCkl Bu gıdıele Çulrnrounın Ce1han eskiden dsha ucuı fiJetla satıl malara baı:ılarmAtır. 1 s "'•ııı fl&tirme~e muvaffak ola den ılıl>areo cenup mıntakaai7Je "f ır on 
:• b~~~~· İkinci ooktıı, Fransa Maraş, Gaziantep ve Kilis de da maktır. Etimesutta. ;J262 uc;.u~· ya- -------------------
G,0k 

1 
aten pek kıymetli ve hil olduğJ halde bütün eark ti insen az günler ioinde tllcu pan gençler lnönii kampında 1 

~llııı doaııarımıı bÜluomftsıdır. lhetleri ilhalAı ve ihracatın lima de gelen bu urlıQ'a eehit olduk ü365 defa lıavalııumışlnrdır, ,------------ haberler 
~~i :r 1'ürkiıe10 bu gün kıl he oımız unuaeiyle 7apılacagı mu hn sonra lskenderunun Jakııı Bütiin bu uçuşlarda en 1 

~---.,~1~elioi veren pek nadır hakak 8811 ıabilir, bir Atide şarki Akdenizin en mü ufak bir arııa bile olmıuh1t-r_ ll --------------l'il~t rıo sayısını boyuna artır 15 ı · Q • K • 
:ır lbı~ı~tfler. Aramızda artık hiQ Mamafıh şehrimizde iktisadi him bir ticaret va traoail marke nı Anadolu Ajansı memnuni- nglltere enız aşırı omı-
11111,ı, q aebebi kalmamıe oldu faaliyet saloız liman islerine zi olaceQ'ı hakkındaki iddianın ~·etle kaydeder. 

~ llöre, Yani Frenee ile Tür münhasır olmayıp dahili ticaret boe olaQ'ıaı anlı1oruz. seri Varşovada 
·~· ·~·L . ---------------------- L d o 1 ldlltıb·~dıki münaaet>etltrı oy o re 
•r ~ erı bulandıran imtİJBZ H a t d Ankara, 17 (Radpodan) -
tolili:•ri •lltıcileri ile kötücül a y a İngiltereni n Deniz Aşm Müdafaa Nazırı &a1yere ile Londra 
'tb llCılar · k t Y apfı"'ı muahedevi den Vareovaya gitmietir. Buradfl PolonJa erkAaı harbiıeaiyle h •tti~ ıstınet na ta arıoı fS 7 

. 'tı,ri lerine görf, ba münase 23 r d · l indi· .ad L ,J• görüeecektir. 1
'

11
k,01° iotrıeafı dalma musbet 22 Veya 1 emmuz O meraaım e mu arad ecııyor Konueulecak mebahis hakkında müllllea sordedtın lugilir., 

t'\ &it~tte_ ?leuaktır. rilecek F ranaız ba)'rafı yerine Loodra - loriltereoin Va Fransız gazeteleri bu görüemelerln hakiki bir lngilrz • Leh i&ila· 
~ i' "' 

1
0

1
0 ıiındilik raptla L ıioıtoo büyük elc,ilitioe tario fını doQ'uracağını te logıli; subaylı.rıoın Polonyada, Palooralı 

it ıı~i bltıGııfeıh lesiniz eeıderi Türk ba)' rafı çelıileceR . edilen Lord Loıhian eerefine bir subayların ise Leh ordusunda hizmet xörmelerl hususunda hal· 
,,rk'llıı:eıarına ve hanlarına ziyafet verilmietir. Eski baevekil !edileceğini 1ezmaktadırlar. 

fıL rek L' ma•bua• \ ,.,. [R ;ı odan] Mogol Sovyet Lord Coro bu münaseb11tle br'r 
t 

11 İt ' ~ranaız ' ' .1. ııknra ı, a.a. ft<ıY • k . t d k V Ekodöparı gaıet~eidE-; Londra siyasi cemiyetleriııde lrıgillz 111 
'rt llerrıi ı·ıe temaslarımı hl' notu ıra e er1: erea7 mua • F' • · . H . . _ 

"'it 
1
" },ransı~lar Hatnpn ta l· t 1 • . . üd t . . Leh ekisperlerinin Türk cansız eitısperııe otzıngerıu vucu ~11:~ t~ıık, ~nlara Türkire1i ayyare erı . hadesmı m asa atmıe ve Ver 1 n· . d .. - ·ıd·t· ti 

tı~~'h .1••ınırnt tarafından ta yesine deYaııı ediyorlar. Yarııı ııef muahedesinin bir ook müı dile emelılerin bir mukave e ın aynı zaman a g;:ırueu u un!l 
~ ·•ı \leta . G .... k h t kil duleUer uratt a h lb ı razmakta, De7li Herald ise Alm an kıtaatıııa hem doQ'u ve hem 't'\~~~:~iae~·r~!mt:~ii ·:er~~~: Ueylıaniyo ve Havnli:<iııdeki ene ır-ıançu o. u- k~ Ver~BJ muahAd:ıi~~ı, ıe:ki~ bAtıdan. t~arruza i?1k4n vermiyecek her eey görüşülmekte-oldu· 
ı 8 tadır. ~,ransızlar taııınmoıı ~elıirden dudunu geçtıler edenıerıo meekti'r müstakil dev gunu bıldırmektedır. 

Jrı. 1 ı· kl d - - Jetleri esarete mahkQm ettikleri l -.-----F-------.. ----
1
-.-.- A 

o lzmir enter- ayrı nıış o aca ar ır. Ankar~ li a.~. l.R.adyo<lan] 1 oi beıan etmie te eöılerlni eu' Hotzınger ve ransız buyük e 9ısı ta-
l faQ.lh. 22 veya 33 Temıııux giinü Royter &Janeı bıldırıyor: ı kelimelerle bitirmietir: tü Lün L b • l L koıvdu/ar 
U\'.. -.,,onal Fuarı .Mogol Sovyet 1ayyaı·eleri .- Diktatörlfikle idare edi rR RQ rıne çe enR J • "" sabahı en son kısmı da şehri 
~ ·•ıily . hududu geçerek llatı şimalin len memleke&leria dahUI itleri Aakara, 17 (Radyodan) -i~ On mÜşterİ-ı tamamen terketınış bulunaca- deki Polaki şehl'ini bombar- biıi allkadar etmeı. Fakat dik Bu eabeh eehrimize gelmie oleu Orgeneral Hotıinger öQ'le· ~. llQrax. d n d ·· ı;ı ı · ·tloki :Frnıı-ı t · ı d' tatörler fikirlerini millt hudulla . 

1 
. . . ut&lla ES 1 ır • om an o gun ,,.c ııı dımnn ~ ?ı~ş er ır. . rı haricine de tatbika kalkııtıkla 1 den ıonre Asım Gündüzü, Numan Menemenoıoğ unu, Valııı zı· 

~a~1 .. 1l'tnızı şimdiden sız bayrağı askeri merasimle 9 kışının yaralanma8ıle rı zaman beeeriıetin hüriyeti raret etmietir. ÔA"le 18m 9 tini Ankara Palasta yiyen mumaile)'h 

~Q t ay Martage marşı çalmnra.k indi netkoleııen bu ta.~rr~z h~kk~n 1 ve dünya sulhu tehlikefe düee saat 15 de Fraoaız Büyük EIQisi Matigi ile birlikte Etnografra 
Aa. IOz, ı da Mant;nko lıukuınetı ~ıtl cektir Hürirete ve suıha baP.'lı ~ ş f A - kü kk k . -'Clılatoa _ 20 Eylul rilecek yorinc de lstikJftl nıar detle teşebbiiımtta bulunmuş- mitıetİer buna ula mü&Bede ~et . müıedine ııiderek Ebadı e tatpr a mu va al abrıoe çe-

şile Tiirk bayrağı çekilecektir tor. · 'mireceklerdi:. l lenk ko1muıtur. 



1 

18 TEM~~ı UZ 1959 SALI VENi MERSiN 

Danzigde M. Ali Oran 
Yeni vazifesine 

hareket etti 

Say"4: ,,!_, 

Hatay ~1üsa
bakalarına 

ISivasta selin yap
tığı tahr· at iştirak edecek yiJıd

B i r nişanlı kız ve il{i çocıık cülerimiz seçili1°' 
Bir ktıvvet darbesinin netice

leri ne olabilir? 1 l Yüzme •eri müsabakaıırı•'' 
La ~I1ribuno Des ~ationaldan 80 e {3 p ı larak hoğu l d \t lar beeinciai dün Mersin fdınao ıot 

Danzia meselesi karıeık gö- topraklarına girecektir. lngiltere s 9 8 _ ıı h 1- I _ dunun deniz kolunda 7sP
11111111 

e ı a ,u &Va ı1e ye ou körunde evlenmek üzere ni _ ... ed• 
rt1nebilir: Hakikatte basittir. ve Fransa anlaemaları mucibin · ,:tan deramlı yağmurlar baz ı şanlı bir kız o lan sultan eiddet tır. 100 metre sertest 1uı ... rl 

Fakat bu meseleyi daha iyi ce Polonyanın yardımına koşa- t k ı d r b ı 1 f D · h 
11 

mın a a ar a urarlare k.se eb li Ja~mur esua fıında bir türlü r an emır an, 100 metre 

anlara bilmek için bir randan caklardır. Bu harp demektir. Al ye vermiş, b zı köylf,ri su bas ı ü 1- d K 1 M 200 ırıelrf köye dönıniyen kard e şlerini ara s un e ema eti.", 
eehirle limanı, eehirle halkı öte manya muahedelerle bseka de9 mıetır. Haflk 'tı bağlı Süleyma ıı i oOt 

d 1

. 
1 

b 
1 

t mak fızere evinden Qıkmıe, ot kuı bağalamada Selahaddin 
ren an ıman a ona a~ ı pos a lellare de bağlı olduğu için, ye, Demirci, Eldives, Kmlviran ..ııl 
lel

araf, kanallar, demı·rvolları ı h d h k- ı · biçme~e giden kardeşlerini ara büz, 400 metre serl estte 'fur•-
ft , ıarp, emen er al umumi bir oy erı dolud•rn müteessir ol 

gibi hizmetleri birbirinden tefrik beti alacaktır. muetur. Sö~üllü köyü sel alın mıya baelamıetır. Sultan köyden .Köle birinciliai kazaıımıeısrdıt· 
etmek ıazımdır. Bu metodun kusuru Polon- da kalmıstır. Ha fık'e bağlı Ge- epey eQıldıktan son ra hava iy i Beden terbiyesi lcel böl1

811 

Nefs eehrin Akibeti başka va ha k f b" t 1"111 h. · · T Q den iyiye k&rarmıya ve yaamur b•o , re eme ır ecaviz zen- a. na ıyesının epe ı:ı köyüu Baekenı Sa1 ıu Valimiz 13ur 
türlü tayin edilebilirdi, fakat hiri vermesi olduğuoo bir rerrle de dere kenarında oyuıyao 88 eiddetini artırmıya baelemışlır. . . . . 1s 
maziyi kurcalamak ne1e yarar ? okudum. Zevahir, şiiphesiz, fa B. M. ALİ OH.AX kiz yaşında lsmail ve on bPe Sullan kardeşini ararken. birden Tekerın hımeyelerı altında oıO 
Bugün muhakkak olan şudur ki kat )'8nlış zevahir. Malumat sa- 'l'arsn:; [Hususi] _ ı yaeında Esma adrnda iki çocuk) bire derenin köpürmüş dalga la I hazirandan beri rapılao bee l•' 
Alman olan halk dillerine. men hib hiç kimse buna aldanmıya-ı l . D 

1 
·ı· ·· ~ t' ı· 

1 
knndilerini sele kaptırmışlar riyle kareılaemış. kRçmell isle sabakada yüksek derece al•

0 

1 
• eler·ıne sadık kal· k r k - · · zmır a ıı ıre 111uıet ı~ ı- "' .. . ' mı·ase de mı19affak olaroıyarak - J\ıet ee erme. aoan ca tır; cı at dunyadakı ıosanla . . . • • ı bo&ularak olruOş l~rJır. Bundan " _ arasından seçilecek yılzUO" 

k 
· t kt d' Ha•ta· Mıll ı h · . . ğıne tanrı cdılou Tarsus ka'-· . . kend 'ın·ı sele kaptırmıatır • Se ' • ma ıı eme e ır. • · tı rın epsı mnHlmat sahıbı olını.- • . " 1 baeka Sultan nd ı nda nıeeıılı b ı r " ·. . 1 Hı:ıtayın ana vatana kaf&Jfdl 

ter Cemiyeti zaafı rüzünde'l, dığı ve Alman propagandası n~~kamı B. ~IclııueJ .Alı. Oran 
1 
kız da kendisin i ~ele kaptırrrııe den sonra Sullnuıu cesedı hır. ~ 

Beck hükOmeli siyaBet yüzün- DJnıig senatosunun kararında dun mnhallı ınemurı_vctı olan ve boltu lnrak ölmüstür. HadiEe ağaca takılı olarRk bulunmus\ur 1 bayramı münasebelirle 
21 

,e o 
Hıtlorio dahli bulunaıadıı?ını ve hıııire hareket otmi~ ve istns şöylA olmuetur: Köy halkkı bu genç kı7.ıD ölü temmuz tarihinde Japılacak iı 
Danzigi ilhak fikrinde olmad ı- vonda memurini ıııiilkive ile Kay rı d ı b i nahiyesinin Kızıl müne çok a~lamıştır. sabakaya gönderileceklerdir· b• 

ı · . k d ~ı_nı b~ıün ~üu~aya yayacaQ'ı, birçok ıı;ovat tarafından nğıır- Görülmem;ş bir vaka • • e_n ebruknda rapılacak olaO se1 
ıçın, ~a ve gor ınsanların bu lanmı~, hir kıta jandarma dn musa a aya yalnız Ankara, 4 
farazıyeye aldanma! - k- ı K d • f d ı hau Hatav .,.e lnel bo·· ı ae)flri f 

. arı mum un 1'081!lİ t;Oltı.mı ifa otıııbtir . ar esı tara ın an {azaen ı " e 1 

Hitlorio hem emrini ıerioe geti- olduğund~n ba~ılurıoın bu hu· ı l\fomailovh tren 'hareket ~ lzücüleri ietirak edeceklerdir. 
86 

recekleıdir. Hitler onlara Dan· susta endıeeler ııh:ıır etm~lerini .. • .. .. .. 0 .. ı d •• •• l k" l 0 gemizrlen Kidecekler yoJculıJ~1' 
zigi kendisine teslim f'lmelerinı ve bö)· le bit faraziyenin vukuu ıetmo<len Oll l'C butun rnesanın ll ru en 1 r ÇO c ll { alla v . . J\,,, 

il 
· · k ,rını g 1derkeo lirtmle, d00" 

den burada nasyonal aosyallsl 
propogırndaeınıu nüfuz ve inki
eaf etmesine müsaade ettikleri 
iQin, eehir bugün Hi\lerin adam 
!arının eliudedir te bunlar rarın 

söylerse Danzig kendisine teslim halinde ortaya koyacak hir mu ayt:ı ayn ° cm~lı l"ı -mı~ gös- b b } • l l • · yasa 
edllocekt;r, ıadaca Danzigin Al· kabale tarııuı tercihe temayül torıloıı sıcnk nlakndan dolayı 3 3 8} e il 8 g} zli C8 gö fn Ü ( Ü d e tapnrla yapacaklardır· i 

manJ•J• baaıanmasının ilAnını atmolerini yersiz bulmam. l<11ekkür otıııi~tir. ciiler;m zden kim lerin gidec•l
1
'1 

isterse, bu arıuaa derhal rerine Fakat a il bir mukabele? Kıymetli idareciye bayırlı Adana (HJsusi) vuılu bııbçc de k\ mtıtrtlk bir me bö:geın i z bu gün tssbh edeot 

getirilecektir, eu vefa bu hare 2 - Meehur gazetecilerimiz yolculuklar diler, yeni vazife 8 ,., y Yme~hi " llTer0•1ııındıneuo7.tucr .. unma H~Usnanu ıt1rhğtt gömllyorl1tr. t ir · 
" u u .. Hu motbiş alle ftıclası üzerin 

ketten sonra bir ı:lebiail yapıl· den biri "Neden seoatoııun bu :ıincle de ınuvaffö.kiyetler te- oğlu Yusuf Kell , sekiz yaşlur ı n den b'r hartıu:oora i:ıudtırmıtmızıs 
dıAı tekdirde, bugünkJ mdtehey kararı kaaeısınde Polonya aükü menni odoriz. dtıkakl çocuğu Ft!rldi snanet ·euı y8 pılen bir ihbar ozerlne dcrhııl 
rlç h11llerinde halkın hemen ta· LU muhafaza elınelı?., diye soru rlyor. Fcıktıt Ftırld ı;Onnel döşe Bey mahallesine giderek arıışlır 
mamı • Evet. ceubını tereceklir yordu? Polonyauın Danzige ihti Yeni Hatay posta pulları ğlne yatırıldık tın ve bu cemiyette ffitl ve incelemele başlıyor. M . (J' Danıig Polonıanın ten~ffüs f&Ol JOklur: Otlynia'da daha ıno tı&zır bulunan dağılın sylt başlıs • Bey ID8h ıllesl heyeti lhliy1t omıtör Nuı; tar 
cihazıdır. Polonya ondan vaz dern 9e mükemmAI t>ir limana dıktan çok kısa bir mllddet son · resi ve bura h8lkı . bıı şeklide iş fınc/an ça/ııtırı/ttllJ' 
geQemeı; bu şehir vasılaeiyledir sahiptir. Yıtluız Gdyoia il~ iktifa Es~i pullar da seri ra Yusuf Kall~nlo OD Uç ytışlarm lenmiş bir clnııyetto bıtherlerl ol 
ki o huiQle irtibat \amin eder; ederek Daıızigi terketsiul B ~ı ha/inde satılıyor dttkl diğer oğlıı Mt:hrntll Akıf, N -ı medıklıtrını IRrarla zUylUyorlardı ya baş/andı ~ 
ihti1acı olan hım maddelerle kaQ haha lıJlnde Dar.zig bo,alır, g ırnd taklidi bir tabancayı eline Jtındısrmıt metııik mezıtrlıkla EyJQlde lstaobulda yııpıf8c• 

Güreşçilerimiz 

mamu
•t tası•eları bu 9aa1ta ile rıhtımlar ıasızlaaır, kanallar .. e Aııtakya (Hususi) - Halay ttlmış ve kıırcıtlıtmışlır. araşlıımıtlara başlıyor ve çökmllş 1tl oıO • " .. d ı · A k d b ı B d t b b ı oltın 'fOrklye gllreş blrfncilia 

alır te gene bu usıta ile malla demir yolları issiz kalır. Hiıltır e• e\l namına n ara a ası u esna u ıı ııoc' er nası 1 bir mezar lçlode cesed bulunuyor IJlll' rıoı harice salar. Bo ilibarla Da• bir mezarlıkla, harabeler üze mış ol•• mnhlelıf kıymellesdek , ., pall•mış ve çıkan ~urşuo dO· Mezardan çıkarılan l•'•rıdin cesedi sab•~alarına lşllrU edece~ ~•' 'ilı(A. 
. plsla pulları tedavüle çıkarıl şekte yııt ım Ft!ridin başına isa· üzerinde yapılRo teşhislerde kur gemız gUrefçllerlol çalıştır"' , 

ıiaiaPolonra geQindirir. Polon rinde hôkmeder. betle bir taraftan girmiş ve kııf a şunun kııfdlıtsıoı deldi"'l tesp ı t ı J)I 
l B 

mıetır. Bu pullar he:n klişe ve 6 üzere ,Beden Terbiyesi G~oe 
ra devletinden ayrılarak, A man - una eu cevap verilebilir: tasım delerek d iğer tar öf tan çık ( dilerek defol ne mUsaade veril ııt0 

B
. hem de birlik itibariyle ga7et rektörlOğU tarafıodao göoder , 1 

garnizonuna merkez olduQu za· ır mezarlıkta da olsa, ha l!lıtk suretUe aerbtıl :oıumone se mlştir. ft'~ - b ı - . ca .. in olduklarrndao kolleksiyon ı b b · k ve Ş"hrlmlze ı t v man hemen Anide kuvvetten due ra e er uzerıode de olsa hüküm .. ., beblyet vermiştir. ! Fer din a ıtsı , annes·, ar " muvasa a ınıe o 
l k b 

cularla pul meraklıları tarafın d t kit dll · 1 d gO kO b Jş ol' mOetür. Buaüo de a1nı Akibete e me gene ir şey ifade eder Bu ani clnayet karşısinda aşı ev e mı ş o ııp ayrıca 8 
o nus amızda blldlrllın ~ 

maruzdur' Halkın hissayı onu Belki t Akim olmak Hitler için dan kesr~tıe mubayaa edilmekte Etırldin bobıtsı Yusuf ile llnnesl mabıtlle ihtiyar heyet\ bı-ıkkıodtt güreş monltörQ Nuri aBY
1 

Alman ta tarafına Qekiyorea men pek zi1ade ehemmi, ~ti haiz bir dir. Sııkine biç kimseye haber verme kıınuni takibata tevessUI olun· dOoden itibaren Mersin fdOI~ 
faatleri de Polon1a1a ba~ıar. eev dejtildl!'. Danıigde o bir Veni pulların tedavüle çıka den fııallyf'te geçerek Ferldl Ha muştur. t ,,. • · k · il t d v Yurdu binasındaki ringde 

8 
• 

lete Danzigin dramı budur: oütuz ve itibar zaferi arıyorsa rılma~ı üzerıne es 
1 

a ay e 1 c h l k ı· J trt" 
Bir randan ar.zu, öte randan bu suretle zaferi kaıanaoak ve le ' i sure&jlı Türk palhrı postal ey anca ıra po ıs müuürD yete buşlamıştır. DOnkO '

0 

ı;t 
zaruret. ıtibarı yükselecektir. O zaman nemizce teda 'ülden keldı~ılmıe Ô manl11ra Mersinden 12 goreeÇI 

k · h ı d ldü mu'", öldüru"' l- ak t ı tı 
Versar munhedel!i müelliflerı titremekte olan bazı deflellarin tır. Bunlr anea sen al n e sa Bir adam namaz r em ş r. ••'' 

ba hususifetni nezarı itibara ala ona doQ'ru koetukları. tereddüt tılmaktadır. dü mÜ Bölge başkaofığıod&P ~· JI 

rak Danzl
"ai ne AlmauJavs, ne eden bazı devletlerin ona teslim Yeni HatRJ pulları 22 lEm kılarken vuruldu ra y p 1 t l 1 oıard• 

111 
' k d d -ıd kalacak Ş ~m. (fhısuei) -:- Bırkaç gün 

3 1 ıtn amme or ..1f 
de Polonyaya vermielerdir. Dan oldukları görülecektir. Sulh oep muza a ar ıe arn ° ••• · gOreşçilerede Grt-keromeP gdOıı·~ 23 temmuzdan itibaren T. C da evvel mezunen BaıtdaUan Lüb· ~ 
ziglilerle Polouyahlar her \ki hesiniu bu yüzden zaafa uQ'rıya CeuLan zaL t s suçlula nana hareket eden Irak Polis usullarıoı öğretmek için keO .ılı ilarafın menfaatine olarak iebir- caaı ml~ skauıl111or? ~u1 h

1
Adi•e ile ~:::::~,'-• auraıj edilerek knllanı JIJ U( a_ ( (1 umum müdürü B Haeim Ülti, rlnln Mersine gOnderilmesl !JI~ 

liti J&pabilirlerdi. Bu iebirti$ti ceeare ı ırı an mıl et er hall'ı ş'ıd~etle arama~ta~lf Suri1e hududu yakınlarında ta· rildiğlnden iştirak edecekferlJJ 
k 

- ~.,; Gerek eski 9e nerek yeı i 
devam etti"'ı' mu-ddetne Danzig mu uemete curet edecekler - .. b d k b' ' k l k ,,. " f ıt f anoaeıo an oı an ır • ureun a yısı ya ıoda · artıcektır. 

1 
... 

·d· ? pullara her tara ten re&t:.>et az r istiınat bir rebh iQİTJde ra•a· mı ır ------ o .. lmüaıu-r T ıı l t 1 " la olduıoı.uodan "Ok gecmeden C h (H i) G " • a m ere hergnn saa ..ı 
mııtır. 

Fakat birdenbire Hi!ler or 
tera oıktı. Danzigi ele gaQirmek 
istedi: Dıeardan bir tecavüz ve 
ra içerden taraftarlarının bir 
kunet darbeeirle değilse bile 
ruaı ruae te mahir bir hazır 
lıkla eehre hAkim oldu Simdi 
biU6a ihtiıacı bu fili zaıiretten 
reımiret kesbetmesidir. Meseıa 

Danzig senatosu Azehırının hÜ 

rük ekseriyetle eerbest ~ehrin 

is,ikla.liuden uz a-eçtiaini ve Al 
manraıııo idaresi altıoa girdi
Qioi kararlaetırrabilir. 

Bu kararın bugOnlerde te
rilmeaine remak kalmııı oldu2u 
98 bir mcldde& ioin tehir edildiği 
sörleniıor. Yarın bu krrar teri 
lirae ne olabilir? 

Üç f araıiyE ı 
1 - Umumiyetle kabul ed i· 

len ilk faraıifeye göre, Polonya 
bö1le bir teeabbusü teahbütlerin 
çiğnenmeei, ha1att menfaatlerine 
bir tooatüz te:Akki edecek, ken 
dinl meıra müdafaa vaziyetinde 
telAkki ederek; daha müessir su 
rette müdafaa edebilmek iQin 
ıillhlJ kunetıerlrle serbaat ıehir 

Şunu da ilhe edeyim ki Füh 6 " • 
0 >' an usue - ecen Buradft türlü tefaiclerli mu· dB" mevcutlarının bileceQi zannedil n c c h c b k çukta baQlanmakta ve 20 ... 

rerin Dı:.nzigden garbi Prusya· &e e ey anın a ra öyüude oip olau bu hadise hakkındıı ga v rO" 
mo öbür ucuna kadar tanktan mektedir. esrareogiz bir vaka olmu§, bir zetelerim verd iği rnalOmate göre tama ermektedir. Nuri B

3
Yto 

k d b
. k" • k k u Haaim u" ıvı· Esasen a"ab·ı bı·r muvtıffııkıyetler dileriz. 

aa er en ır opru urarll , K ~ adam namaz kılarken 9urulmuş " v " Gdrniayı istllA etmesi ve iki lf go·z suyu hasla lığ l ınüble t a bulunmakta I 1 .~ tur, Bu hadise hakkında edindi t L 1 (.1' f 1 JI' Prus1ayı birleeıirmesi kolay ola ve tedavi için Lübnana g31mek S anuu • Ulrft8 as 8 
Caktır. Bu Suretle Sabl·ıaı'z kala· ld • (tim malOınala nazaran Cabra 

A t l 
• d • • ta idi. Müteveffa hemşi res ı le bir • d L 

cak 9e kueatılacak olan Polonya n a yaya ın ırı I köyünden ve l'erl gelenlerinden likte otomobilde gelirken taban uzenn 8 yapılaCll 
teslim olmı1a mecbur kalacaktır Ankara 17 n.u. [Radyodan] fsmail yatsı ezanından sonra casını karıetırm ı ş bu esneda 
Ve Bitler artık bir mezarlık ve Vakıflar elilo Kukgüzdon kendi evinin avlusuuda namazı çıkan bir kureun harauoa niha bİSİUel ~OŞUl8fl 
harab~ler üzerinde hükmelmi· .i.lntnlya ovnsınn indirilen 28 aı kıl nakta ık en, a ı lu çiti di yet VPrmişli r. ~ &. ....... ,.. yecektır. l binden meçhul eller lrak bük llmati tahkikata el i& t

0 

. kilometrelik sn lıarkı açılma . tarafından koymuetur. lEtaobul · Edirne ,et• ıl' 
. H~rı~, hayır! Paeı_f te9_ekkel 1 .. • . .. .. ·· . . • . . 1 aLıla~. sekız on kureuodan i!ki lu üzerinde 28 temmuıdfl t•P .ıı 

sıyesett bıze hayırlı bır sı1asel toıom onuıuuı<lokı lıatt,ı ) a- lem ıılın sol böğründen ve kaba Al' R' T ı '1' 

olarak görün~ü~or. • 1 pılacnktJI·. l elinden İ'fabet etmekle yere yr.t ı J ıza unca oak bir kilometre s1lra& '' -O 
3 

lıuç -b"f . ..~ . <l lı"'kA t d"~ T c· Ak h. temmuzdada156kiloıtl'''',·.~· 
- e e uncu ır arazı ye: 1 .ıu.Ol'fl8ıın e u ·uıne namı mıe ve •eer kureunlar da elbi l eTT tan Ş ! lTe lı•I• .~ 

Senato Danzigin Almaozayaj ıııı lıııluııınnk üzre vakıflar' sesinin muhtelif yerleriııden geQ ! kavemet bisiklet müsab•.11., ~' 
ba41andığını iUlo etti. Fakat yal .. d .. . . 'd 1 . 

1
. !' tayin edildi koeuca göndermek suretı .... 

. umum mu ur ınuavını ve ı a mıo ır, d'IBV"" .t oız senato ko::ıuenıuetur: Hıtler b' Silah 1 .. ·t h lk 1 Ziraat Bankası memurların bölgesince de letirak e 
1 

;ır" 
. .. . . a· h re mocli~inden n· zat bnzün ses nı ıeı en a koe ı ı.ı bır eey soylememıetır. ır al· ~ muş:.a da ·ı . 

1 
k 

1 
l dan VA kıymetli gençlerimizd"n Beden terbiyeEİ gene 0ı-' 

kın t>aeka bir halka bsQlılığıoı Antalyaya müteveccihen şeh- • mu ecavız er açmıf ar Al "ı Rıza Tunc· aı terfiau Akaehı'r il if -' · d v törlüAünce tanıim ed o> '"' 
ilAn etmek hakkıdır. Fakat dA- rııniz<len ayrılmışlardır. ır. Ziraat B,rnka81llB tefin e1ilmiı; pro~rama nazaran bu ıo 1111 

'' 
~eti _nezaketle reddetmekte de lsmaılin yarası pek a~ır de olduQ'undan dün mahalli memu . r k d k bötgeıeriJJ 1,~ 
otekınio hakkıdır. Hıtlerin ma- mahrum f'tmeJI kabul ederse, .ıı. · 1d · H d" . _ . va ıe ıra e ece r'1'' 11 

Ö 

_ • .k. 
0 1 

_ 151 ır. a ıseoin neden ileri gel rıyetloe muleveccıhen yola Qık cak bir koeucu göoıi' .. ıı 
sum g ruomeaıue ve ı ı r z u bütıln dünra öniınde teCll9Üzün diQi te kimler tarefıııdau ikA ' . iıdfv ~,t 
bir si1eset takip elmeaine mani meeuliretini kabul etmie olacak mıetır . . . ıcap etttiAindttn böıgeaı dil' iJ 
olmak için onu sarih ,bir ~cevap tır. Ve bir muharip hakkındttn edildi~i hakkında hiç bir malü istasyonda hır Qok se•dıkle 26 eubatlan 23 nisana 1'• bil' 

• ' t k t · t d ri · vermiye. etet veya hayır demeye şüpheye baeladı~ı takdirde si· ma JO ur. rı tara ın an uıturlanao arkada pazar yapılmıe olaı.ı 88 bır• • 
mecbur etmelidir. "Evet, derse, IAhı elinde pek sağlam durma Zabıt ıt faaliyete geçmie ve eımıza hayırlı rolduluklar diler. let 1arıelarmda en faı18 11" 
Danıigi ilhak etme1i ve Polon maya baelar. suQluları eidde~le takip e\m9kte 

1 devamı muvaffakiyet temenniain !ık kazaomıe olau koeucıJ 
rarı kendiııine ait bir bak,an Heııri Guernut dir : 1 de bulorıuruz. bula aöuderileceklerdit· 

~, 
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1'6rk· Poat •ye Radyodifüzyon 
~~ •lth, TOrkiye Radyoıu - l 1 -

•ra Radyosu. Yazan : Ali Rıza Tuncal 

,:~l.GA UZUNLU{;U Bıı hadise kendisini esaretten kuıfarmış inkilAplar yapmış 
l ı lll . 183 Kcı. 120 kvv kısa bir zamanda muasır milletler arasına O'irmiş biziın aibi 

•l\ Q L C t) 

20 ~ · 19,74 m. 15195 Kes. bir millet için ne büyük bir bahtiyarlıktır. 
9'6s ''· T. A. P. 31,'10 m. Cumhuriyet hükumetinin sınai halkınmaya verdiği 

Kca. 20 Kvv. ehemmiyet hem geniş ve hem de şıımulludur. Ilu da binnetice 
S /\ L ı 18•7/19J9 çiftçileı·imizin refah ve saadetine matuf bulunmaktadır. 

' Durmanın zamanı geçmiştir. Çalışma ve daima ilerleme 
12·30 Proğram. devrinde bulunuyoruz. 

oıO ı 12.~5 Türk müziği Memleketimizin iktisadi bünyesini teşkil eden ziraat işle-
ı•t 2: · · .. Neveser pefı evi. rinde en fazla rluyulan iht~yaçlardan biri de nufus meselesidir. 
ııt ''ıkSıd,ttin kayoak Neveser N~fu~u .~ğaltmak da mılli vazifemizden birini teşkil eder. 
-• 3 1 liicrınla hanp oldu. 'Bır çıftçmın çatısı altında candan adamı ne kadar çok olursa 
rJ l'r Stiabattin Pınar Nihavent : ~şler~ ? k~dar. düzgün . ve emniye.tle gider. Her çiftçi ziraat 
-• 4 _lcı liıla yaııyor. ~ ışlerıııı gorebılecek .m~~ınele.r ~edar1k etıneğe çalışıı:ken diğer 
1, s · · . -Santur taksimi. ı taraftan eleman yetıştırılmesını de unutmamalıdır.Z1ra pamuk 
t>f f~ · • • - Nihavent ı.rkı kör 1 ziraati kol kuvvetind~n istifade edilerek meydana getirilen 

' dtki dalg b' b k · b' · · e' •. ıa ıuva ır a . ır ıştır. • 
ı• ~lc~'t~kkar Mahur ıukı Pamuk memleketimiz için bir nimettir. Bu nimetten 
~ ndını ben una. azami derecede müstefit olmayı her çiftçinin bilmesi ve 
~ı• 13 oo M 1 k t t öğrenmesi lazımdır. Zaman zaman köylere uğrayan ziraat.in 

tı • em e e saa •Y• l · ı'' 1 •j .. 01 1 
.. h \karanlık kalmış yer erı V3rsa aydınlatılmalıdır. Pamuk 

0,a ~tle.· ve mtttroro OJı a·ıziraati evvelce de söylenildiği gibi fenni şartlar dahilinde ve 
iPI 

1
1. bilgin sözlerine riayet edilerek ilerletilmelidir. En son sistem 

ı Str, 3· 15.14 Müzik ( Ricbard ~let ve makineler dururken bilhassa vakti hali yerinde 
" .. na eıerlt.ıiaden - Pi) : ?tanlar için sapanla çift sürı~ek, el_~le. tohum ekmek, .kazma 
19 oo p _ I ıle tada çapalamak artık dogru degıldır. V,e böyle görülecek 

8 19.05 Mı~g~karn( L . 1 işin neticesiıule de fazla bir kar beklemek m~nasız olur. Elzem o, uıı ucıtnne l k' . b' . . . 
tr ilin pi ki d ) l o an ma ·ıneyı ır kışının, eğer kudret yetmiyorsa bir kaç 

"' L 19 15 T • kuın ~~- (F arkadaş hatta bir köy halkı birleşerek onu te'ınin etmelidir. 
qtht' · ür müzıgı Hı 1 

IJ' '>ı) İptidai tarzlard~n kmtulmak tasarrufla olur. Her çiftçi 
tı ~O.oo Meml. ket 11at aya kazancının bir kısmını mutlak olarak saklamalıdır. Her 

1 'J 1 
bttl ~111 ve meterooloji ha · , hangi bir müşğül rtnında namerde mühtaç olmadan biriktir-

c•ı 11· diği para ile derdini kapatmalıdır. Bu şekilde hareket eden 
oı0 ~O.ıo Koouşma kimselere ihtiyatk~r derler. 

~ 0.ao Tiirk müıiği (Kli· ihtiyatkarlık ise Türk'ün en güzel, en esaslı meziyetle-
( Proer.. . d b' 'd' ~k •·•aı ) rın eıt ırı ır. 

•e 1 ''• Radyosu küme ıea 
ııe' 'l heyeti) 
eı•1 2 
1~ l.to Konuıma 

~l 25 Nt-şeli plal.lar - R. 

~- ~ 30, ~rkeatra proğramı L 

~İlet b kdıaıı Mendelasohn ve 
''tk •kk,nda Halil Bedi Yö 

t11 t f d ~l ıra ın t n. 

- Son -

Oldu 
Oluyor 

Kayıp kayıp... bisıklet kayıb .•• 
~"tt ·45 Milzlk ( Radyo Or. 
l . ~·· · Sef : Praetoriuı) Nim şehrinde G org~, - Ş~sede dolaşıyor 
~~btid~'del.,oha Butholdy IGair \Ud ad·wfa bir gPııç ıtum hu bisıkleti gördüm 
, G '' unrtüril l I ' 

2
: Bizet ıcnfoni Do majör kaıarıcın yolunu Hı mu~ . . sizin olduğunu tamdım. 

lie.t ı!~Od Müzik (Scbubert in Nim h~ l~anın yüzde 1 Cala n h!rsız şoseye lJJrak 
. 

23 
n en - Pi.) altmışı lusıklelle gez~rler ;.HŞ get:rdim. 

.- ~:•it_,i> San ajana haberle soka~ların .her köşesaode Bişıkleli çalman isik 
- ~,,, ' eıbam, tahvilat, kam kaldırama bıra Kılmış, du I t' · ld' d' 

'ukut b fi ) e ı gerı g~ ı ıy6 meru 
,; ~ 23 2 or1aıı < yat vara dayatılmış bir bısık 

l ) · O Miizik ( Cazband 
1 

Jl _ .. .. nun, ad;ıma teşekkür 
et gurursunuz. . .. . 

21
5 

. edıyor. ustehk bahşış da 
· 5.24Yarınki proiram. Gaıraud nam genç, . 

d · ı.· verıyor. 
böyle duvar ıutrıe hıra 

1 L ' ı· k ld Gairaud çaldıaı bisik ~ l\UI ueym ı kılmış kaldırıma, ~ ırı . . . " 
~ ''n k b' ,·,Lıeı·ıııbı'rı· letın "-uue aıt o' doğunu 
~,, •ıı profesörlerinden ma oumuş ıs ,. . . " .. 

~'ııdePeıart. kuı beyinleri ue usulacık atlayıp kaçı bılıyor~~ nu·.rkfze. götur~ 
.. ~, lbtlb.ım incelemeler k k far sakla yor, bısıklelı · leslını edı 
'""tt te • yor, a şama aı . . . . . . 

rr: ta netıceye var- .., . 'ki k. yor adrt>sım ısmını verı 
t myor, rger bı:ıtı el fl •- ' 

l~ı,; l<u, beyn· 200 000 pro , 'd ld l'r bili .. •or yor. Bısillrtin sahibi mü tt -.,d ı · me ar o uguu•ı, J 

' b"" '" mntetekkıldir. s k aı. ·ı >••Un racaaı edince bisikleti tf>S 
-. i 1 d' k' k 1 a, a şam t;PC v "ı • 

tıL.. b ç 11 ır ı, uş ar • lim eduiu k · (·1 ğ 
,.. t,Q ~tatlarını iAtedikleri evine gidiyor: · llU O uu unu 

fm1~------------~~ 
l\1ERSiN 

PiY ~SASI 

1
. == 17-7-939 == c 

Ku, S 

PAMUKLAR 
Kevllınd. 
Dağmalı 
Kapamah 
Kozacı P. 
Karma 
l11karta 
K. kötlüıil 
Koze 
K. çiğidi 
Yerli çiR'idi 
Koyun derisi 

YAPAGI 
Şark 
Ana dol 
Aydınla 
Yıkanmıf 
Keci kıh 
Tiftik 

BUGDAY 
Buğday, sert, ıark 
Diyar Bak&r 
Ana dol 
Yumuşak 
Yerli 

KEPEK 
ince 
Kalan 

ARPA 
Arpa Anadol 
Yerli 
Yulaf Anadol 

,, yerli 
Çavdar 
Mısır 

PRİNÇ 
Pirinç Manı 

" c~yban 
Susam 
Keten tohumu 
Burçak 
Kuş yemi 
Kum dan 
Faıulya ıark 

,, Aaadol 
Nohut t•rk 

,, Anadol 
Mercimek Şark .. Ana dol 
Börülce 
Bezelye 
Bakla 
Patates 

ÜZÜM 
· Üzüm Antep 

> Nevıehir 
> Karaman 

KAYSI 
Kaysı kuruıu yar· 

maca! 
Çekirde"li 
Malatyi 

Bı dem çekirdek 
içleri 

Ceviz kabuklu 
> iç 

Badem iç tatla 
iç acı 

Çekirdek tatlı 
> aCJ 

Yer habtı 
Harnup 
Kitre Şark 

> Anadol 
Mazı Şark 

> Anadol 
Cebri 
Mahlep 
Çay 
K&bYe 
Toz ıeker 
Kalan ıeker 
S•hlep 
Çığit yağı 

46, 
40, 
39 
H8. 
37.50 
15,25 
yok 

> 
> 

53, 

46,47 
45, 
53 
80 
55, 
110,130 

4,50 
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 
yok 
yok 

> 
> 

yok 
) 

yok 
> 
» 
> 

yok 
61 
95 

» 
yok 

40, 
23, 
2 
30, 
80-200 
30, 
lQ,25 
18,2i 
90 
305,840 
90 
26,QO 
29,60 

43 ~~ "--~-edebiliyorlar. soruyorlar. O ,Ja Gairaud 
~~· ,;: ~onra Profeı~r Fotoğraf Makineleri, yu bulup bahşış veriyor. ----------
'~'' t, ı Clnı kuşların bır- Koltuk T akimlan . . N •• b t • ~§§§ ~ı~ . b, ~'''P dost olduklara . ' Gaıud böylece geçı 0 e ÇI : 
l~fet ::• ciaıten 1.uılula 1 Saat Çeıitleri, nip gitlerken nihay~l gün 

lt llleınelerinin ıebeb· Renkli G&zlnkler, b' " =§§§§ Ecza ne 
... '· 'ıtırıcak )erden ır gun yakayı ele = 
"''t "11ıt · T ermoı Ç~ıitleri. l 
,

4
°•11,, ~•lıraı beyhude zab veriyor, hap~e allhyor. 

"ı~:· 1\ '8u itin ıebebi mj- SEDAT SAHiR SEVMEN Yalancının mumu \'al 
~I '1f beyinli olduk .. j U dd . N 41 • ı 

ray ca esı 0 · 81)'8 ~adar yanarııuş 1 
SAÖLIK 

18 Temmuz • 939 da 

Ecuneıidir. 

l B T E \nJ lJ Z I 9 3 9 

1 l A N 

Mersin Ticaret ve sanayi o~asın~an. 
Odanın ticaret sicilinin 1167 sıra rıumarasırıda 

'e ikinci sınıfında. muka~·yet ve müs<·cerl lbtuy 
iş Ttir f}ruited şir· k~tinin Cflayi~) esas mukavele
nanu'sinin ~· ~tli11ci ıuatidt· si naueil>i11c~ umuru ida 
resi Önıer c .. vdel Tür kmerıillinin uhdeSİllP. tevdi 
Pdilrl i ği 'e m ıımai l ··~ hi şirkPl miilırilP. birli Le 
(Ö. Türkmenillı) diyt' tıla cağı imzanın fı.,r b~knu 
dan şirketi tam bir salahiye&le ilzanı ve teııısil 
edebilec ği lf> 7··93-i tarihli dilekçelerile bildiril · 
miş olduğundan ~C)fıyelin sicil kayıtlarına işaret 
edildiği ilan olunur. 

16-18-19 
-------------------- ------------~----~ 

1 l A H 
Mersin ticaret Bankasından 

DAVET 
~Jı-rsiu Ticaret Bankası T. A. Şirkflti Nizamııa

m~sinirı bdzı nı'4<ldeltıı inin 2999 numaralı bankalar 
kanurıtJrıun h iıkiirulerine göre tadıl e ıfilmek iizere 
A~oslos 2-939 Çttrçamba giiuii ba1ıka binasmda fov ·
kalade surt>tıe üğ l edt>n aonrJ saat 4 de içliın:.s ede
ceğinden tayin edileu giin ve Set alle lıissedarlörıu 
bizzat veyıtlaut hil vr kale lıazır l>uluııru~lan ilan 
olu nur. 

f l A N 
Mersin in~isarlar mü~ürlüğünden 
ir ı lıisarlar idare iuirı nı r. rsin ve taşra ambarla

rı için bir !'enP. z·t rfrnda mPrsirıe gelecP.k lah ı aıi nen 
lo,ooo lon cuvctJlı t ·nlarırı i~kt1 l ede mauualardan • 
alrnıp isk.Plede va~orılara ve şrlıir için<l~ idare 
«HU barlara na ve a m t arlarda n i~tasyonda vttğorıla .. 
ra ve iskflltıde nıcı uı ı alara ve htas)·onda vağorıhr 
dan idare anıbarlaruıa nakıl ve isıit' araba ve ha· 
maliytısi ı 7- 7 -9 ·~ 9 tarihinden itibareu on bt>Ş ~ii n 
müdıfeıle açık t·ksihmeye koHmuştur. 

tahmini luyuıeti 7 500 lira o 1 aıı lm iş için alma 
cak muvakkat tenıinal 562.50 lirad ı r. Şartname 

inhisarlar id"rf>sinded ir. Eksiltme 1-8 939 Salı gii 
nü aaat l ı de yHpılaca~ıır. 

Tetli plerin nıu vak kal l~nıinatlarile beraber la• 
yin olunan gün ve saalla mflrsin irılıisarlar mti
diirlü~iintlP. bulcınnıafarı ilan olunur. 

i l A N 
İçel Nafia mü~ürlüğün~ab 
ı- Mersin giimriik lıinası 3,4 numaralı anbar

la rın ahşap döşerueleriui 11 beloııarmeye talı vili ve 
diğer ufak lauıiratın yaplınlnıası için tanzinı edilen 
4 799,20 liralık kt>şif e~·rakı üzerine J7- 7-939 tari
hinden il~baren açık t>ksihıneye konulmuştur. 

2 ._ Eksihnie 5-8 939 tarihine rastlayan Cu
martesi günü iaal l 1 de Nafıa miidürliiğünde ya. 
p1l~caklır. 

3 - muvakkat teminat miktarı 360 lira olup 
nakdtın vP-ya muteber ba•~ka meklubunun mal san 
dığına yatırılması lazımdır. 

4 -- bu iş rhakkrnda fazla ıuahioıal almak is
e)enleı in l\afıa müdürliiğiine 

ilan olunur. 
miiracaat etmeleri 

18-22- 28 4 

i L A N 

Mersin vakıflar müdürlüğü uen 
· Mikdarı 

Bedeli 
muhemmen 
Lira Ka. d6nilm Vakfı Nevi Mevkii M•ballesi 
750 00 2-l Cabbar zade Bahçe Köy içi Şahin köyll 

Hiillin evsJfı )' azılı 
939 pazar lesi gii nii sa al 

c 1ğ11ıtlan talip olanlarla 
sunda olanların Tars'us 
müracaatları Hizuruu ilan 

balu;anın miilkiyfltİ 317-

1 l de kali ihalesi yapıla 
malumat fldinmek arzu. 
vakıflar memurluğuna 
olunur. 

12-18-25-30 



S\YFA 4 YKNi MERSiN 18 TE'1~lUZ t 9!!/ 

İLAN 
Mersin Ziraat Bankasından: • 

~lelre 2 

Borclunun adı Köyü .. Cinsi Uörıiimii Hissesi Mevkii DUDU __,/, • ----
y~hıaa)ak Tarla 5514 36,60 o Sarkan ve Şimalen fhcı ,,,,ustafa e\ lath1rı tarla~• Garl.wn Uacı ll~h,vıl 

evlallal'ı tarlası Cenuben Mulla Yusuf hağr. 
Köse Ali kızı Btıhiye 
Felhi~~' Mehmet oğlu 
Musıafa, Mehmet lhılusi C:Jvuslu 

~ . 

llehmet hafı<lesi Fel
hiy•~ 

Köse Ali kızı Hehiye 
v~ Fethiye ve mehnıet 
oğlu mu~l~f d, meltm~t 

" 

. , 

" 

965 3/20 

6547 1/20 

o 

o 

~arkan ııı•ıstafa oğlu isıııail ıarlarsı Garlıen llalil ılıralıiııı evlaıı.rı 191 :;~ 
Şirnalen Alı oğlu Ahmet ,.e .\hiuel oğl u ıiitdımel 'e Paq,ucu Fatma ıar 
CeuulH1e Emin tarlasile bu tarla arasındaki hark il~ mahdutduı·. 

Şarknn uıustafa oğlu isıuail taı·lası GJrben Halil ibr~him larlası Şi 1113~:o 
Ali oğlu Ahıut•l ve Ahnwl oğlu nıelııu~l '/e parptH'U Fatma tarla~· cenll 
Emin tarlası ile bu ıarla ara~uuluki lıark ile mahdut. 

Hulusi yahnaYıak ,, 55 t 4 36160 o Şarkun köy H~ il>rahim 
llayri) e harıımdan ~J u~ta fa 
tarlası. 

çavuş lıeheresi Şinıaleıı }"USnf tarlası G»r~ 
çavuşa gPçen tarla Cenubt>n Hüseyin evlAI 

mustafa oğlu Ömer ,, ,, ' 36760 Jt7 Allaballab tepesi Şarkan ve Şimalen tarik G ·ırlıe rı çocuk .\Ji .\f Plımetce oğlu 
c~r k.,s Kndir C+>nuben vHd i ikfln hır~ız ~lahmut evlal'arı. 

1 1 \~ 
ikrıı e) 

• 
muSt<1fii oğlu Ömer 

" ., 27570 ı , 1 inci iörtni Şarkaıı çaklfrl<~ r i~cu elyevıu Müftü tıfı~fl(Ji G Hb~ n lıark 
fı ~ 

Cenul.en 
ilyas nıusa tarlası. 

Ömer kızı Elife ve co · • 
cu~ları ,, " 82710 4]28 o S k K . . 0 4 .ı· 1 ş· l IJiulla Alı' evlıttl9~ ')ar ·"n oınıın urmuş 'e •"'Vlltıuıs lal' ~sı ıcul:t ~n .., 

larlası 'e müfd efendi c~nube!a tur zade hacı laması . . 
mustafa oğlu ruahmut 
ve mehıuel ve Tevfik Akarccı .\rsa 3<'0 Ar2 Tu ma nıı 

,11P 
. Şarkan i~lm arsadan ıulifrez nıehuH t Uakya ar~ası Şimaleu işbu ar~ d 
nıiifrez Ayşe hane ve a•S..\~I Garben tarik c~nubı»n 1arik. 

mustafa oğlu rualımut 
ve m• hmel ve Tevfık yalına yak Ev o l /2 o c' Şark.au dere i~en dyevm keh Şimalen ruustafa henesi G .trbPn parP11 

ı\li hanesi Cenuben ktlı İ~flH elve,,, m tarik .. . 
TürkiJe Cumhuriyeti M~rsin Zira~l Bauk~sına '814 No ili karrnn mucibine' t:Jksith~ndif'ilmiş ipült>kli tıo·rcurwn ltiksidirıi vadesiııde vermf'dı~ıe::v 

den. d?layı borçl~rı n.~uac~eli~·e~ ke~beden yuk~rıda isimleri y~zıla lıorçluhırm lhuıkr.mıza birirıei o· re~e. ve bir.ir.ıci !'ıratfa !.ııot+ kli l~rtatur m ·z~.t)r k~,1~ ~ 
na ı--tınaden r~hın hukıuune gır·en yukarıda cıns hudut ve ruıkları yazılı gayrı meukuller 18·7-939 tarıhrnden ınbaren 21 guu ~onu 8~8- 1 9~9 ~alı g 
en son pey üzerinden on glin miiddt>tle a~kıya alııı~c.tk~ır. • .. ,,, ~ 

On gün son.ra ki 18 8 - l y39 Cuma gli n ii s •at on ahırla k w ti iluıl ~!"İ yapılaca k1 ı r. A.,k ıya a lınrlık t fi n sonra !"İiriilt Ct>k pt>yler a. k ı bed.-:lirıi n ~ u~.d tl 
den aşağı olmaması şarttır. Pey para~ı sürüleıı p ·yiu ~ iizde yedi Luçuğu dur. il ı ale bfAdt-ıliııiıı lH Ş lP biri p.-~in g ·) riy~ k:ıl:.ın lıfş taksitte öıJt>m~k. uı~~ 
t.arıkada cari usuller cfaırfsin<le ikri.1Zala k~lbedilt'C ·klir.. Kati ihalenin icra~ 1 ·ıda teminat akçasıurn rnahsubunılau ~oura il ı al~ lıeıh liodt1n verilıuesı .ıPe~ 
gelen mıktar tak ide rapl P.dilecek kıs mı n kann ni nnrnm.-lt>(µri 7 MÜn içinde tfl;kt>nııuiil t'll iril mesi ve ö . leıı n ed ı ği lok d i rde talip "az ~.-çmiş arledıle,,,f 
yeniden aruırmaya çıkarılaca~ lır. iki salış arasmdak i r .. rk ~irincı miişı~ rrnin lemi nal a~ çasırıda n uıahsu p ed ilf.c k k afı gel ıuediği takdirde iiSl 19 

vaz g~çen müşteriden tahsil fdilecektir. . . ~~i 
Bankadan bai~a ipott>k sahi\>i alacaklılarla diğer alucakhlarrn b 1ı gayn mtlrıkuller üzerindeki haki trım e\'J akı müslıilelerilt! birlılüe bıldirrnelerr ~ 

takdirde hakları tapu sicilile sabit olmadıkca satış lJe:leliuin paylaşmasrnthın hariç ~alacaktır. 
Mülerakim . vergi, dflllaliye, ferağ harcı, ve s:ıir nnsrilf'1ar rniişlf1 riye aittir. ()ah :i f .ızla nıah)ma• alnrnk isl~y•·ııl .. rin b rnkaruıza miinıc .atları 

1 l A N 
Mersin orman çeviğe mü~ürlQiü.n~en 

Mulıumuwn 
vahit fıalı Kental 
Lir,. K. nıikdarı Cinsi 
oo 12 9950 En~az çam odun·u 

1- igel vilayeliniu Tar~us kazası dahiliude Gülek 
boğazı Devlet ormanından 9950 kental enkaz 
çam odunu satışa çıkarılnıışlır. 

2- Cam odunun beher keulalınıo mubammen 
• 
bedeli 12 kuruştur. 

3ı.-_ Şarınanıe ve ruukavrlenarue projı>iPrini gör
mek isteyttnlerin Mersin orman ç~virge mii: 
dürlüküne Tarsus orman bölge Şt>fliğine V•~ 
Arıkarada Orman Umöm miidürlüğlirıe müra 
raeaat etmeleri. 

4 - Satış 29-7 . 939 Curua i t.-si gürı\i saat l ı de 
Mersin Orman Çevirge miidürliiğfa dairesindr. 
yapılacaktır. 

5 - Satış umumi olup açıl arllırma ile yapılacıık 
dır. 

6 -- Muvakkut temin~tı 9o liradır. 

7- Tetipler in şartnamede yazıla vfsaiki g~tirme. 
leari IAzmıdır. 

12- 18- 23 -· 28 

Vatandaş; 
Haı>a telllikesini düıün ve kurumuna 

yardımet. 

1 .-Sayın Bayan ve Baylara-
sAKıN ALD.6.NMA YINJZ 

Halis memleketimizin limon çiçeklerile imal ve 
takdir eC:lilenÜlgen Kolonyalarının benzerine dünya 

Itrıyabnda tesadüf edilemez Sinirlilere Hastalara şifa 
ve bayat Ciğerlere kuvvet verir. Bu emsalsiz Kolon 
yaları ıizde bir kerre tecrübe ediniz. Dikkat piyasa- 1 
da taklitleri çıkmıştır. Ülien markasrna dikk•t ediniz 1 
ve ötede beride yapılan bir takım kokulu suları 
kolonya diye aldanmayınız 90 derecelik kolonya yal 

nız Ülgen Itrıyat mağazasında Ülgen kolonyalarıdır 
Her dakika ispat etmeye amadedir . 

o 1 Halil 90 D. 
Limon 
Kolooyaları 
Şipr 
Fujer 
F.Ulya 
Ful 
Leylak 
SünbnJ 
Zambak 
Menekte 
Yasemin 
Divinya 
Pompeia 
Flora mi 
Revidor 
• 

Çoban Ülgen knmleri 
Akasya \' •ih krem 
Bet çiçek Yağsız krtm 
Nerkis Acı badem kremi 
llk bahar Çil kremı 
Altın damla f jaj kremi 
Fetıı Masaj kremı 
Kadın teni ulgen briyantinleri' 
Soır de parı Yağlı briyantin 
Unutma beni Lıkıt briyantin 
Krep döşin Yağsız briyantin 
Oripn V ezelin Jıkıt 
Sipahi Sampoan 
Kadın Saç losyonu 

Sıç boyası 
Talk pu draıı 

::i:!::~::::::::O:=t~Q======== 

Mağazamızda Avrupanın en yüksek fabrikala11 
olan Soir de Paıi Koty Gerlen Foevil lnoksa Dersey 
Şi'pr Su1.e Tokalon Piver Butun Çeşitleri vardır. Fiyat 
lan gaye,t ucuzdur. En zarif hediyelerinizi ancak Olgen 
ltnyat mağazasında öulursınız. 

Uray caddesi No. 24 Ülgen Itrıyıt mağazası 

T. iş bankası 
1939 

Küçük cari hesaplar ikramiye plôrft 

32,000 lira mükafat 
Kuralar. 1 Şubat, ı \layıs, ı Eylul, 26 

Ağustos, ı ik'.iııcileşrin 

Tı\llilll .. EHINDE ÇEKiLECEKTilt 

---ikramiyeler: ______ -= 
ı Adet 2000 liralık = 2ooolira,, 
5 ,, ı .ooo ,, = 5.ooo ,, 
8 

16 

60 
95 

250 

4~5 

" ,, 

" . 
" ,, 

500 
" 

250 
" loo ,, 

50 ., 
25 ,, 

- 4.ooo ,, 
= 4 000 ,, 
== 6.000 " 
- 4750 ,, 
- 6,250 ,, 

32.000 

En az 50 lira mevduab bulunan beıalar kuralA'41 

dahil edileck tir . 

~--~---------"!'---................ ~ . .ı.ı..ii...-------~ 
'lı"' 

T . 1 Ş Banltasana para yatırmakla, y•lnıı pir• bıtl 
tirmif olmu, ayni EUnanda talünizi de dentlllİf 

olursunuz. 

Yeni Mera5n Bııımevi11de Baadmııtar 

____________ , ________ , ________ _ 

~i 


