
ıı 

JP 
rı 

,ı 

Ankam 4 (Hadyo) .Alman 

Sahibi v Umum Ne rly t 
MUdUrO 

FUAD KBAŞ 

Çarşaınba 
5 

devlet reisinin Dnıızige golocegi lıa

bori tceq·iit otıneıııi~tir. llitler nn-,, . . Tnl lılar~l:ı ıuı .. ı . Wıl'SID 

TEMMUZ 
1939 

~~-----------------
•·ak ... ,. mr.i pnrtisi l'Ci~i ~ıfütile gelehi-

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Yılı;, sayı 
11 3332 FİKİR. GA.ZETESİ Iecektir. ~~DEL t K. SİY ASİ HABER ........ --.................................... -..................................................................... ... 

Bugun Hatayda Bayram Var Ebedi Şef 

c Şanh Ordumuz Atatürkün , 
iskan kanununda tadiller 

eçen b ü H · · Erzurumu şerefle.n-1 
6. sene ug n ataya gırmış, on 
•rale h lh ~ d k l dirınelerinin yıl rce a taraTın an arşı anmıştı 

Halkın toprağa 
hakkındaki 

bağlanması 
hükümler 

Lı dönümü kutlandı rıatayda yirmi seneden Bü1ük Millet Meclisinin son Esasen bu halk eenelerden,diyle yin~ bu mıntaknnın ahalii 
Ankara 4: a.a. [Radyodan] toplantmnda ilk müzakeresini beri bu toprak üzerinde çalıe asliyesinden olan veya herhangi 

beri akan gözyaşları Ebedi Rof Ata.tiirkiin milli raptıeı iskan kanununda dfQi makta ve topraQ'ı ieletmektedir. bir sureUe yerleşmek mnksadiv 
• eikltkler yapan proje, göçmenler Yalnız namlarına temlik etme le evvelce bu mıntakaya '-"elmiı 

miicatlcle esaslarını h:ızırla- e 

bugu•• n dı•n mı•ştı• İQin ve lopraksız köylü iQio bir mekte ve batta mukaddema tem bulunan loprasız vera az toprak 
mak iizro }~rznrumu ~.ereflen Çok eenı· hu~ku-mler kovmaktadır ı·k d"l . 1 v , , ı e ı mış o anların ternset ı ro h Qiftçilerin esas ilib1ririe mut 

.t\nt k dirmelerinin yildfüıümü bü- Bu hüku~ mlerin lamamı valandae ı· ı · t'k ı· · btl k 1 
hiriı...·. a ")'a 1 [Huımsi mul~-1 tak.va ve lsken<lerunda. bu ır e 10 ı a ını e J&pamama lak surette topraklanmaıarı ve 

• ..,.1 :1 tün meıulekett~ parlnk bir tar iehiaedir. tadırlar. 
~- t l:uen} - Yarııı (bu!!u·· n) 1 günden ı' tı· baron toplanmaya 1 1 · gııresı· ı'stihd f d'l ~1rrauı _, şekilde kutlanmıştır. Bu itibarla bir çok alAkah leıe hem bu mıntaka dahilin rer eııme erı a e 

1 

lnn }{ an vo şanlı orilumu- ba.,Inmışlardır. Aynı zamanda 1877 har- ıarı olan fe kanonlaemaa. bek deki Türk dilini ihmal etmie, mietir. 
"'il ataya girisiııin yıldiinü Saat onda parti, beledİ'-'e · b ı · t Ancak gerek toprata baQ'la 
'il-. l • " binin dfüıüm yılı münasebeti- leoen projenin mucıp se ep erı unu mue olan yerli halkın topra 
la). ,, •nası münasebetile Ha erkanı ve birçok zevat Ordu le de Aziziye tabyasında mu- ni ahroruı: ta bath\nmalarını, mOstalsil bir nacakların ve gerekse mahalle 
t" ırı her tarafında bu mesut eYine gidecekler ve burada 1 •ı _ 2510 sarılı kanunun I hale gelebilmelerini, hakin ta rin hususiretine göre bu baj 

11tı b azzam bir fören yapı nuştır. 
~ Uyük ınera imle kutlu· ihtiyar bir köylü aflkeri mu- ikinci maddesi hükmüme göre aarruflarını temin etmek ve hem lanma eekli Vekiller Heyetince 
llacaJctır E 1 d"kk" ı ralılıa. ımız Şükrü Kanatlıya 8 1 8 tahdit e.d.ilen 1 nnmaralı mınta ı de ga1rı müetakir bir u.ziyette. tesbit olunur kardi konmak ıa 

ili • ver, ll an ar u gar aşve-
~:~al.l~rala.r, oteller ve sokak· ~a.11ta.k~ıl~nlabrı1.1ı~ 1~1e1.tvagbie v1.e1e ;~~f.~~ ka dahılınde bulunan toprakeız 1 kalan bu halkın bu auıretlerı retiyle de hususi tazlıetlere kar 

eff ., kı·ıı· ve ref ı·kası halkın ve aeairin bu mıntaka 1 dolarısiyle takaddüe eden ve e bueu i k 1 • t'h ı· le daıı~ ı l>ayrağımızla. ye~il cektı'r ı s arar arın ıs ı ea ır -.r v içinde topraQa baQlanmaııına ve memleket asayieine tesir eden 
d~ı:ı İtib:r:ıilli .. rıonkl~rtl~ tliiıı Sa~t on birde izcilerin ve Berıı·n g•ıtt•I bu surelle yeniden rerlesmeeine ahtalin önüne geQmek maksadi kanun hükm~n~n talbik sahBBın 

n sus cnmış ıı·. mekteplilorin i~tirakile istik- e : aynı kanunun OD ikinci madde le kanununun 12 nci A ve B da alacağı ıshkAmetler tayin 

haı;ternsiıne biitün ~elıir, kiiy lfıl mar~ı stiylenerek ınerasi- 1 
eiuin A fıkrası mani olmaktadır fıkraları teklif edilen eekilde ta edilmietir. 

lira~ ve esnaf fo.,ekkülleri iş- me uaşlnnacak ve bunu bir Ankara 4 a.a. [Uady~dan] Ezcümle bu mıntaka dahilin dil edilmietir. III - Hazinere ait araziden 
............_ edecektiı·. Kiiylüler An- geçit re mi tH.kip edecektir. Bulgar ajan. 1 bildiriyor: I de bulunan Brükiler, R~vanlılar iSKAN ŞARTLARI verilecek toprakların 2510 sayılı 
, .____ i "Bulgar Ba~vekili Ki)seivn- gibi adetleri mühim bir rekuna ı - A fıkrasırle; Türk ırk kanunun 17 nci maddesine baQh 

ligi/iz • Fransız _ Sovyet g6 riişmeleri ; nof ve refikası maiyetlerinde- baliğ olan zümre ile ZerlAu gi ve kültüründen olmıran biQ bir toprak tevzi cetveli dairesinde 

Q i
ki zevatla birlikte dün gece bi oturması yasak olan yerler aeiretin, göQebe veıa ferdin bu ve borQlanma suretirle verilmesi 

aiti k Devletlerl
• resmi bir :.dnıret i!.'in Berline den kaldırılan ve bu mıntaka mıntakara reniden rerleemesine 

1 • h·ı· k · ve namlarına temliki esas itiba 
lıarekot etmi~lerdir. 

1 
da ı mde rerJeeme makeadıle izin veritmemietir. 

il' 1 Ba:?Yekil istasyonda kral kendiliklerinden gelen eehas: II - B fıkrası; iki bend al rirle kabul edilmiıt ise de bazı 
l'\endı·ıerı·n·ın muvafakati Ol· jvekiller ~[ebu:'<lar Alınan bu madde hükmüne göre topra tında tanzim edilmietir. mııhallerde görülecek lüzuma 
th ; .' . ğa baQ'lahlmakta ve binnetice 1 bendi7le: ötedenberi bu kereı parasız olarak verilmesi 

'•iaksızın verı·ıecek garantı•ye Y~. ve ~ugo.slay~·a dıploı~ıutık gayrimüetakir bir vaziyete düe mınlakada bulunan aşiret efrn icabeden ahvalde bu toprakla 
ınuıııcssıllerı ve dalın lıırçok mektedirler. 

muhalefet edecekler zevat tar:ıfınılı•n uğurlanmış , Filhakika ayni maddenin H Erzurum - Erzincan hattı 
tır. · fıkrası mucibince soyca Türk Erzurum hududuna gı·rd·ı 

t. Arık·ı .4 [J' d d ] 1 b ı · .1 ı·ı ! olup da dilini unutmue veya ih 
1.1.a\'a • r:ı ~ a.tı. ;\.a yo fiil nıış o dnğu dn un:.ı. oır uO l Fon Noyratın ' mal elmis bulunl\B köylerle aei halk bayram yapı'yor 
~aı. . ajan ınm Mo~kova mu ol:.ı.rak gUstorilebilir, uıı·ı } • 1 retler etrafının, ahalisi 'fiirk kül 

1 Hllliı·ı·,.()l". F M h f 1 n . . Snıııldıgıııa göre 1 iııl:.ı.ıı- U 8 iZ arı türüne baeıı körler ile nahiye 
11,: .. -u gıJiz - li'ru11"1 ·1• - ~o,· \·et I k a Aılkar·ı 4 a ·ı [I>ad"odan] ~"•" " '' ;-;:, " diya, I.ıotony:.ı., Jitvanya ·en- kaza ve vil yeller merkezi cita ' ' " · " -' 
ilat~llıeleri horlınııgi bir taf- dilcriniıı uıuvnfnkatı olmaksı- Çeklerin karşısında rına rerleemeleriue mesai · kanu :ı Erzurum - Erzincan lınttı riya$etinue toplanıuı koıııis-

Bu münasebetle Valinin 

bh .a.Iınaınnmı tır. ~1amafi t' nu mevcut ise de bu mıntakanın ! Erzurum lıu·1 tıduna gı·rmiı;;tir. yon trenin Erzuruma varuo:ı 
11 g · o; zm tahakkuk edecek garan ı- l u • • ~~ı 1Jrüşıuelorin son olnnya ye mulıalofet edeceklerdir. maneviyat arı bozul bazı sahalarrndaki halkın ekse il Vilttvct halkı bir hnyrnm ğı (J'ün için yapılacak biiyiik 

l 
lU.tılıakknktır. d ğ • • J ğ. t. riyetini bu zümrenin teekil etme . . : . 1 r G .. u .. merasim progı-nınını tc:-;bit 

~. to~·te. . . Diğer taı·aftan İngiltere u a ıçın ae iŞ ı- lılİ ve ııahiye, kaza, vilAret merJ !'levıncı l~llH O< ll'. ece gıın uz etmoktedir. Doıniryolu üzerin 
'l.iı:ıı... ı aJaıısıııııı evvelkı •·,ı·aıısnd •,• Baltık d"''letle- ·ı · l e<l'l t~ . t 'I> l\:ij t hl ve ll • ., u rı l"OT k ı . ... 1 r üh' . ( OYaın 1 {'Jl ra\• eı·:;-ıya l doki hilciiıııle kasabalarda ua 
t'-tın· e iğlerind.o bu sefer , ez erı ve cı.-ar a ının m ım 1 • • • • • 
taıı.ı, 1 • koliuıcsı'ııı' Suvyet Rus rinin gnranti altına alınması miktarda iskAna miisnit bulun' ayın yırmıımıde Akkaloyo nu hu biiyiik giiıı için hazırlık-

- •
11 

.. Prag, (a.a.) - Hobemıa te b ı 1 ı b ı t 
" 1 ı•ı · · t ı k1 d ·· b t "Ckı eı· d maması sebebi1le bu madde mu~, u un:ıcnktır. ar a8, nmıs,· ır. 
~ı: t ' u olızi \·nno bir , ekil- ıa • nn a ııı 11 c .. u- • .. . 

ltu k . " 1 ' k . Moravyaya gonderılen kıtaların hükmünden dahi tamamile istifa ------
~ne alınn- ~iiniil<lüğii de siiylonıııe ·tedır. hiQ olmazsa bu ha valide altı ay de edilememektedir. Son -------------------
"'11 • L H . • A.T kt b kalmaları hakkıuda Bitler tara· Uzun senelerden beri bura 

errRa arıcı"e ı~dzırının me a u .., tından terilen karara rağmen tarda faşamıe bulunan ve bu 

'-luı b•t fi k k Von Nourath'ın muhafız kılım !ıümre1e dahil olan balkın tasar ,------------
' 1 ara 1 an Un Un Un üo ay kaldıktan sonra Prağ'dan ruf undan, esBBlı bir suretle rer 

k b I 
• • •• • t• ayrılacaktır. )eşmek haklarından mahrum kal • • • • a u unu ıs ıyor Von Nourath'ın etrarında maları; kendileri için bir istikrar Kemal Paşa nahıyeıınde dolu bır mılyon 

N, -- buluoanl11r. Qeklerin haemaoe eızlıA'ı ve rlevlet içiıı de her ba ı liralık zarar yaptı 
'fl dzır, bitaraflık. projesinin U~radığı tavırları lrflrtısında Almanyadan kımdan bir çok mahzurları da 1 

enai rnuvaffakiyetten dolayi müteessir. gönderilen kıtaatın manetiratı bulunmaktadır. ' 

bozulduau için bunların baeka Sovyetler Birlig-İ JIDİ~BD 
~''ı~,'~11Rton "a.a.• - Harici1e •mensup kongre ez ai1le 7aptı bir mahalle nakilleri IAzım gel 
''~ııı lll beranatta bulunarak 1 tım ozan görtlımelerden sonra diQ'i söylemektedirler, cavıp vardi 
'\ l>ro~tce letdi edil&n bitaraf meclislerin meeul encümenlerine Von Nouratb'ı mobıfaıa et 
~llt,r leeinin n~radıQı ademi tevdi edilmie~ir. Bu teklifin nıek Ozere Almınrada'l reni 
'it a

1
!•1tiretten dolayı müteee tongre aıaaının veya hükümet bir kılanın gelmesi beklenmek· 

Ilı ~ııa · tedir. 
ll ~li•ıe 

1
11nn •örlemiıtir. Naıır erkanının eahst kanaatlerıne ta 

Gelen cevap lngilte
re ve f ransa harici

lng iliz hükümdarla- ye encümenlerinde t"'ıı ıı:en h~ricire encümeule mamile tatbik etmese bile timdi 

1 
il ll:ıe\t rlerıne aöndermie oldu kine tamamlle tatbik etmese bile 
'· h1t 0 Plarda bildirdiği veQhi eimdiki vaziretin icablarıoa uy rı ~ısıra 'gidecek tetkik ediliyor 
t, '"atı ı. k z ,
1 

'll:ıha ı~ kanununun silAhla gua olması ilibarirle ongre a a 
t,llıeıı:ı68~~o· konmasını derpie s .nın ekserifeti tarafından ka 
'a ~etaın Qın sarfettiği garretle bul edilece~ini tlmid te zannedi 

lltıı eu 6deceQini kaydettikten rordum. Teklifin birkaQ rerle 
Ilı ,, oları ilAte etmielir= reddedilmesi, aerek sulhun mu 

Londra, (a ıt.) - 8undar 

Express gazeteEinin Londra dip 
lomatik mebafilinden aldığı ma· 
hlmata alfan bildırildiıl'ine göre, 
lngiliz Kral te Kraliçesinin önü 
mOıdekl sene baelangıoında Mı 

•ıı , Gecen 27 maJısta Pitt· hafaıaeı, gert\k&e memleketimi 
~llt11 ' lltoınrn•a göodermie ol ıiıı beynelmilel münasebetleri 
tıll:ı ~I llıektupt d . h t · I nin en azim menfaatleri bakı ıırı rlyıret etmeleri pek mohte 
~ .. t ar a ıza ·e tı . . . . ldl 
•t11~ 1 llıaddelik sulh te bita I mından benı ~üleeeır etmıetır. ~m~e--~r·==-=======~ 
't iti braa..

811110 11 
' d Altı maddeden ıbaret olan bo 

ı, Qıııı ın eu ıu ı ame f 1 manda memleketimizi rilıde 
ııll:ı eketıını 

1 
i tekli , ra nız harp zuhurunda 

h,t~ 'llleai rot ı n harbe eQrük memleketimizi muhafaza etmek rilı dünraca tanınmıe olan hu 
tı111~~ kor:ıırı Unda silAhlara am bakımın:!an deQil, ayni zlimanda koku düvel oerQereai haricine ~, 
~~ 1~1 lıı aeını derpie eden · ki bu daha mühimdir· eimdiki karılmıe olacaktı. Bu eerait da 
"~ı~Ge8111~•raftık kanununda da kanundan vara onun muadilin iresinde benim iQin raptlacak 
ıı11i ır, her .:.1duQuna kaniim. Bu den zirade harp taraftarlarının eer bu teklifin kabul edilmesi 

11 llı,81
1 1 ıneclis encümenle cesaretini kırmak bakımından hususundaki garretlerime devam 
Ve muhtelif partilere da en iri bir çare idi. A1ni ıa etmekten ibaret kahror,» 

Ankara 4 •Radro" 
Paristen bildirili1or: 

Son Sovıet cetabı haricire 
nezaretine gelmietir. Fransız dip 
lomatik mahfelleri cevap hak 
kında ketumiretlerlni muhafaza 
etmektedirler. 

Harici re · oeıareti ceubı tet 
kik ile meeguldfir. ÔQlere dOQ' 
ru alınan malumata göre B. Mo 
tolof ren iden f ngiltereden tashi 
hat istemietir. B. Bonne Londra 
nın Fransız elQisirle uzun bir te 
ıefon görüeaıesinde bulunmuelur 

lngiltere hariciye komitesi 
de dürı öğleden sonra toplana 
rak Sovyet cevabmı tetkik et 
mietir 

Ankara 4 a.a. •Radrodan" -
lzmir gazetelerinin verdiği haberlere göre geçen cuma cetiz 

te rumurta bürüklül}Onde raQ'an dolu ve eiddetli fırtınanın rap 
tılı tahribatın balcılık ıaribinde hemen hemen misli 1ıörülme 
mietir. 

Kemalpaea kazasında iki bin hektar bağ tamamen harap 
olmnetur, Maddi zarar bir milyon liradan faıla "ımin olunmak 

tadır. Buradald balkın ellerinde boş topraktan batka bir eey 
kalmamıetır. 

Armutlu, Kızılca körleri hicrete mecbur kalacaklarını tilaıe 
te müracaatla bildirmieler te iki heyet göndererek banka borQ 
tarı ile vergi borclannın affini istirhı\m erlemielerdir. VilAret 
ziraat müdürlüğüne mahallinde derhal tetkikat yapılmaaını bildir 
miedir. LAzım gelen vardım bunlara ıapılacaktır. 

Mısır llariciye nazırı Sof yayı 
resmen ziyaret etti 

Ankara 4 a.a. "Radro• -
Mısır harioire nazırı Abdülfettah YahJa paea, resmen, 

Bulgarietanı ziraret etmek üzere Bükreeten Sotrara geı 

mietir. 
Tuna üzerinde resmi merasimle kareılanmış bo sabah huea 

si trenle Sofyaya varıelarıoda baetekil ve barioire nAzırı vekAle 
tini ifa eden dahıliye n&ıırı, Türkire, Yunanistan, Yugoslavra 
Romeo:va diplomatik erkanı, Mısır elQiliAi ve erkllnı tarafından 
kareılanmıetır. Bir manga asker ve müzika setam resmini ifa et 
mie:er. Nazır, kral sararına giderek defteri mahsusu imza etmie 
tir. Ôğte yemeğini hususi olarak Mısır elQili~inde remieterdir. Bu 
akeam eereflerine dahiliye nAzırı tarafından büyük bir ıirafet 
terilmie ve zirateti bir kabu' resmi takip etm1etir. 
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Nevyork sergisi ve 
Türk pavyonu 

Heyetimizin ikinci raporu geldi 

YENi 5~JERSIN 

istimlak edile-' 
cek hıısusi Meyveli ağaç 1 

ormanıar Fidanhk rı · 

Sayfa : ı__,, 

Güney Yurdda 

-Folklör-

Alalar sözü -De~iıet 

!stimlA~ Le~7ı:n4;e edilecek Ziraat Vekaleti faydaiarı gö.1 
Ticaret Vekaletinden : fıekıyeli havuzları, haricin gü· olan hususi ormanların vergi 1 •• ı f · d } ki · } h d • 

Nevrork Sergisinde "Devlet aeeli ve sıcak sokaklarile tezad kıymetleri ve istimlak bedelleriı' fl} en 1 an } afi IS a 8 Jyüf 

- ·14 -

Derliyen: Sait l)ğUI 
• Gemi azıra almış. i 
• Göz değil ra budak 1er

0
• Paviyonu,, muzdan baeka ikinci tee;cil etmekte ve insana serinlik hakkında hususi idareler tarafın . ' . ı 

bir pavironumuz daha vardır. ve ferahlık vermektedir.. d 1 k ı Zıraat vekillet!, ztraat kal I naklarımızdan biri olan me.,,va • Gözünü budaktan ._kı 
an ıan ıe ayıt ve malumat ve . . . . · 

Bu pavyona a Türk Mahalle&! .. Gazete bundan sonra "isten . . _ _ , kıamamızda ve mervecılığımız cılığımızın daha zıyade fa.,,da 
manAaına gelen •rürk Sitesi,, bulun careısını andıran _güzel rılınesı ruzunden istimlak isleri de büyük faydaları görünen fi ' verir bir hale getirilmesi yolun 

adı verilmietir. pazar,. dire usı!landırrlığı uin içinden çıkılmaz bir hale danhkların tevsii isUl.hı için sel daki faali.,,etine hız vermie ola 

maz. ,ı 

• Göz görmeyince göoiil ~ 

Türk Sitesinin resimleri ga 1 Sümer Bankın idare ettiAi eatıe geldiği, orman idarelerinin vaki 
1 
niden tahsisat vermistir. İlk caktır. Cumhuriyetten evvel bir 

zetelerimizde Çıkmıe ve (hakkın kısmındaki seçme ena"lı birer talepleri Oıerine ver~i kaııtlarir 1 olarak 1\aatamoni civarında bu dönüm bile me.,,ve fidanlıQımız 
da 1ine gazetelerimizde bir har birer anlctmakta, Eti Bank kıs· le bill\hare h" 1 . luaan kasabava 12 kilometra me yokken bu gün Kastamonu, ~iğ 

tanır. oı· 
• Gözden irak oıan g6P 

den de irak olur. 
• Gömleği ruka. bO' 
• Gezen ra baduna '' 

1 
orman sa ıp erme 

lı malümat verilmietir. mıııda da eu sözün nazarı dik .t , saf ede ve Cumhurreisimizin bu de, Irmak, Erzincan, Kütah.,,a, 
ı a edılen aynı ormanlara ait ka · · . ı Türk Sitesi Serginin en eeQ 1 kati celbettlğini ,azmaktadır: . . . . _ . 

1 
havalıd6kı se.,,ahatlarında bılhas Qanakkale, Alıtn"la, Tarsus, z 

ğazına. .. 
r cıı 

. • Güzele küpen 1akıeı ' 

me yerlerinden biri üzerinde in; •Maden amelesinin yaettyıe eart rıtların bırıbırıoe mu bayın bu sa tetkik ettikleri meyvalı agaQ mir civarında Mereinlide, Arifi ye 
ea edilmiıtlr ve bina itibarile 

1 
larını daima daha ziyade irilee lunması dolllyıeiyle aH\kalıların ; lar fictanlıQ"ı isi Ah edilecektir. Aydın, iz mir, Oireen, Antalya, 

pek harcı Alem olan katalog · tirmek T·irkiıe Cumhuriıetinin mahkemelere ve devlet şurasına Burada yeni binalar rapılacaktır Gaziantep ve Malatyada olmRk 
mimartsinin teairlerinden uzak 

1 
iQtimai praQramına dahildir.. müracaat etmeğe baeladıklan an l Ziraat VekAleli, bu reni ted üzere 17 rerd mesahaları 3589 

kalmıı, milli aılOp taeıran na· f Yine ayni gazete, teshir etti laeılmııtır. I birler ile pek fe.,,izH gelir kar dekara balia? olan fidanlıklar ku 

dir binalardan biridir. Alt katın ~imiz mOze e11aeını birer birer Mallre •ekAle!i bo vaziret9 s k :t" 
1 

, rulmu"tur. Bu meJVcl fidanlık 

kıne atlas ne.,,ıeein, ~· 
• Gücün geri döndüğü • 

sak (1) köpea?e yaradı· oc• 
• Gt!Ql kuyruk saııam•tı 

teke veQ'ilemez. ~· 
• Ge_ndi sörlireceatini d0;;.ı 

memelı de, ilk sörlir_... 
düşünmeli. 

da lokanta, bar, kahve, :careı. anlattı~tan . ve _Tür_k Sitesinin ı· bir son vermek üzere alakalı la ar Yuayet ennde larında elma, incir, zeytin, 
fnhiaarlar kıer;ıı, Eti Bank kıs l cepheeındekı sebıllerı ve Pat"IO· ra tavzih rollu bir tamim ıollu 1 k• ·ı dık, ka1ai metzuları üzerinde 
mi te Bacı Bekir'in aatıı reri, n~muzun kareıeında !nea edil· yarak bu emre aıkırı hareket ı yapı an opru er çalıeılmakta vera bu merveltır 

• Gılvur eline teabih 
oır git:>i. 

balanmattadır. 'Oıt kalı da peri mıı olup pek beQ-enıleo Ttlrk ı ile birlilite dia?er her ti\rlü mey 
rodik ıerıilerlmize tahsis olun· Oeemesini tarif ettikten sonra eden memurlar hakkında kanu • ' ••• 

• Göoıll kimi aeterse 
odu~ , 

* GeQinmeQ'e aönlüm ol_. 
dı~ından adını sormadıırı• d' 

• Gördün bır b<Scü öldOr 
öyle acı 

muetur. Devlet Pavronumuzda ifade olun ~i takibat yapılacağını bildlrmie, lJç büy_.üh köprünün 
Türk Sitesinin fıskı"leli ha 

1 
mue olan Türk idealleri üzerin tır · 1 İnşaatı bitti 

va vera sus fidanları ıelietiril 

mektedir. 

•azları ve kueluklarına alıetırı de uzun uzun durmaktadır. 1 . . , j 
lan beraz güvercinler burasını world Telegram Gazetesinden Gaynsafi ırat üzermdeu Elazığ, a.a. - Cumhuriyet 
serginin en ferah verici ve ca.zip 

8 
. . . t d h hOkOmetinlo şarkta yaptırmaktu 

. . . . . ergıyı zıyare e en mu ar T arholunac""k olduğu uç mOllim köprunoo inşa 
rerı hatme getırmıetır. A,ıu.,,a rir eöyle yazı.,,or : "Bilmem P.iz u atı tamamlanmıştır. Bunlar Pertek 

Bu fidanlıklar imkan ve ih 
tiyac niebetinde daha ÇoQl\ltıla 

cak ve genielelilecek\ir. __ <ı_>_A_k_s_a_k~:_T_o..;;p_a_ı·_d 

iskan kanununda tadiller. 
bakan duvarları Türkl"leye ait sergide en çok be~endiğiniz ıa kazanc Vergi/eri - Potu yolları Ozerlnde Alışan ve 
manzaralarla RÜBlenmietir. Bura ri seçtiniz mi~ Bana sorarsanız ' GtHUskOr, Hozad yolunda Siogeç, Halkın toprağa bağlanması 

hakkındaki hükümler 
daki foto~raflarımızıo mevzuları Türk pnv.,.onu üzerinde herkesle G . Keban J olunda Qıpsuyu köprüleri 1 

f · k ıak 1 erok venıtlen i~e bnşla-
ve ne asetı oo a a uyandır- bahse tutuemara hazırım. Qini . • .. . . dlr. Eski devlrlF rde yolsuzluk ye 
maktadır. . - - mı~. geı ok otodenberı ışe de-· köprUsUzJOhQo çok acısını çekmiş · 

ıle ortülO cephesi 'e guzel ke . . 1 ° fi 
Ecnebi görişile Türk Sitesi; merleri ile bence Türk patronu :aın atmış h_uıu~~mn gayrısafij olan EIAzığ ve bavallsl balkı Cum -Birincinen artan- d~n alı11m'181 'e kendiıio!ll b~ 

Ttırk Sitesi hakkında Ame serginin en güzel reridir.,. ırntları vergılerıne matrah tu huri yet idaresinin ~e onun nafus· rııı Vekiller heyeti karari"lle r nıden bir sefalete düeme••.,d r· 
rika gazetelerinde pek sih .. yie· N \'' Rec r G t • d tulan ıniikellofler vo bu ara- sınıo vocude getirdığl bu eserler meccanen 'erilmesi muvafık gö bir Adaletle kabili telıf del' b' 

o ,~ o aze eıın en d k ll kt' f' · k tl b den doları çok sevine liçerisinde işte bu ai bi h oı• 
k!r razılar Qtkmıetır. Amerika a o e __ · ı __ ~ır ·e. er. eyan. na 1 bOyO':lerlmlze V'-' MllJl Şefimize 

1 
rülmüş ve fıkranın bu bendi bu e allere o 

d Q k a t 1 r ·1 ek bü r.k "İnsanı teshir edecek güzı;I me ı t lı tt kl 1 "' " • .1 . . kalmamak üzere topra"'ı 9ere~. a ı an g ze e e n P "lu likte olan Türk pavyonunun bi .. u~u ~ou ercı e ı crı ve karşı derin bağlılıklarıoı knlbden ' suretle tanzı~ .edı mı~etır. .. t . • ıı6• 
bir adode baliğ roıduğu dJeüuü hırıncı kanun sonuna kadar gelen duygularla bir defa daha, TOPRAK ÜZERiNDE iSTiK goa erenıa. iekaaı rapaoıP ,J 

lürse pavyonlarımız 1 hakkı ada zim için mimarlık bakımından monsuJ' oldu klan Yaridat dn.i 'izhar etmektedirler, Bu köprOle j RAR TEMiNİ met olması dolayısirle şahsı tıl 
ı h 1 · ı·r d d.l · ıa "k fi lis tarafındıin açılacak bil 1

6

1

01 razı anları u Asa etmenin bile ıs ı a e e ı mıye fi t.a~a a_~ı relorino vnr.ı ile kevfiveti bil- rln açılma töreni öollmOzdekl haf 2 - Yukardaki madde hük da 1 . ' 
mQekül oldu~u anlaeııır. Lehi urdır. MeselA mallarını ırı gos . . : . . • . h Umumi MUfettlş General Alp müne göre verilecek toprakların , va arda huineniıı dahi ~ı' 

k hl . . tlırclıklorı tak<lın1o arzulıalın malik ile birlikte hasım ıı>8' ıl mizde .,,azı lan }'azılar tıakkında terme ve tee r etmek ıstı yen • .· . rr· • . _. • doğtto tarııfındıın yapılacaktır. müstehlikleri namına temliki ve • 
bı·r flkı'r ... ermek ı·c·ın bunlardan ticaret mftmeesilleri Türk pu.,.o 'oı ıldı ı tarıhı tnkıp edon tal.. ·ı ı 1 - · d · "k girmesi esası düşüuüldliif _..ı 

~ 1 
• • 1 ver, en topra ~ ar uzerın e ıstı bu dd b "' e r 

bir kanının baıı parnaları a11ah11 nundan türlü türlü fikirler alalvıııı yılının başında defterlen Janonyanın Havat ma efe ir fıkra ilıı' 
" " w • • • 1 r 'J rarın temini makeadiyle 2510 eıa miştir. 

11 ra alınmıetır: bilirler. Orta bü1üklükte bir ee nı ta ·<lık ettireceklerdir. Bu S h A yılı kanunun 23 üncü maddesi; A . ıi• 
N k T G d h. . b' . h • . . rb 1 a ası sya ynı zamanda eaheı s•. ı•t 

evyor imes azetesin en ırın. ır tıc~ret anesı _ıçın L un gibi miikelleflor bütün mun- bir fıkra ilavasiyle tftdil edil· rafın<ha vaki olacak idd'' 
11 

"Türk pavyonu uzun asırları dan ıdeal bır yapı eekh olamaz. molelerini tn dikli deftere kav · insanlar yn ken ilerini çok mietir. aQılacak davaların bir · ınildd' ııo 
dolduran Türk kültürü ile Garp Altı köeeli sekli ile Rzami dJre u d ki . . t k .· :. kuvvetli, yahut da pek zayıf ve Bu kanun mucibiııce e~haea tak}•idi muvafık görülmüe '' .

1
,,, 

c cco oı 'e a 'un senc:-;ı fısklr hissettikleri yani ktı.,bede " 
cede tabii zi"la temin etmekte l 1 verileceek olan toprakları; hükii maddeye (temlik tarihindeO ti dinamizminin ahenkli imtizacını 

canlı bir eakilde ifade etmekte· 
dır. Qini ile örtülü harici sathı 

•e güzel io avlusu ile serginin 
en ziyade dikkati celbeden bina 
!arından biridir. 

ve ancak iç taraflarının tenviri ~onunda hl!mço kar te zarar 1· cek bir şeyJerl olmadığı zaman mtlti mahalliye tevzi ve tahsis et baren 3 !tene geçtikten 1100,J 
ne ihti.,ao kalmamaktadır. Duur hesaplarının mnayreıı miid<lct €9mpeıyallst arzulara kapılırlar. müetahikler tarafından ,ocdl 

1 
• • • • • • : •• on otuz sene zarfında Japonya- tiğine göre bu topraklar üzerin .,,, 

lıırındaki oymalar kıymetli eeya ıçındo malı) e daırolorıne ve- nın sskert kudreti ehemmiyetli de herhangi bir suretle şahsı tazminat dhası açılabilir) ıı. 
rı gayet sanatlı ve tesirli bir su recoklerdfr. Ancak bu suretle suret e inkişaf etmi~ olduğu için salie tarafından vukubulacak id ildve olunmuetur. 1,~ 
rette teehir etmere müsaittir.. d' k" .. k 11 rı . .1 . bazı doktrinlerin orada kök sal- dialara karşı göçmenlerin ve yer Şahsı salie tarafından ~01.,0 

ır ·ı mu ·c 0 erın vergl erı ması pek tablldlr. Esasında pek bu gibi dhalarda; masarifi b''' 
Seni ağaçlarile gölgelenen Sonu var - · fi · t ·· · ı t ı lestirilenlerin hukuk usulü mu 

-------------------- gayrısa ı ınt ıızorın< on ar 1 tehlikeli olım bu doktrinler her hakemenin Jalnız 9e ııı4P ~ 
ı. lrnkemeleri dairesinde ihbarda bil'" 

Ko•anda Lecı'" bı•r Ql·ıe kavgası YO tahakkuk ettirilecektir. fi\. sten evvel Japonyı:ı'ya zarar ran g_ö_Qmen_, iskftn edilen ef .. tJ 
"""' T~ kt dl o · ı d. k d bulunmalarına muallAk tutulmak h ll"'r "" 1. k"l t· 1 k verme e r. erçı ş m ıye a nr ta mıh dahı bu eehas ioln J~· 

..ill.R ıyo ve ·a e ı m ·ararı J d i d. 1 l'kl . s b h ı 1 h . . d h. ,..ıv 

B · k k d • • b • . . . . apooya a yen ın n sa ı erı ızın e eme ıa azıaenın a ı baeına bir külfet teekil e•"' l f gen Ç, iZ af 0Q1 Dl } f nı dcftordnrlıklara bıldırmı~ yüz l>loi g çmiş değildirler. Bu yeni malik ile hirlikte hasım t d' ~ k ki e ır. . r' 
bulun111", krtadır. mi tar muazzam olmama a bera meokie girmesinin temini msk ıy... d' kta O·• ı d u•· f d •• •• d"I rıaWl bir QOk "!erlerde 1,1 Y U m r u ll ber ihmal de e ı emez. ÇllnkO Badiyle kanun Ulyihasına bu ee · ' b b•' 

bu koçak azlık pek bararetll bir rı iea~ . eden bu gibi e~ --

Kozan - Eski Kabaı;akal son dcre<'e kı;r,an Selllheddin 

k<iyündo sonu çok feci bir ai- kardeşi Ferda.nenin karnına 

le kavgası olmu~tur. Bu kiiy- olanca hızilo bir yumruk atı 

Yeni elektrik propagandaya girişmiş bulunmak kilde bir hüküm ilhe edilmiştir masarıfı mabakemenin; bıP ı•· 
tadır. Kanunda bu yolda bir bük ki!Atla tedarik eUia?i ınııb'~t' 

tesisatı 

Yor Ve "a. ıı kız oldn1tu ye- lçme ıu filitresine kadar civa!' 
de oturan bir gen9, kız karde " va ı b 

babçelerio istifadeleri i9in eirket re düşüyor. 

Do d 1 l mün mevcut olmam&Bı: hemen ü h .,.._..ı nya a nsan ara hemcinsle o n, armanının satılması 
11
,. 

rlne karşı kin aşılamaktan daha her tarafta bir istikrarsızlığı dA· ti1le tahsil edildiği ve iki e'I,, 
kolay blr eey olmadığı lçln Hlt· vet etmie ve zavallı göçmen, böQ'ründe kalan ve hiQ l)it •ol' 
ler'in nazısrlyeleri bazı Jspon mah mülteci ve iskana ta.bi bulunan taksiri olmırao zatalh .röodl~~ 

şini bir yumrukta öldürmüş

tür. Hadi enin mahiyeti şu-
tarafından yeniden elektrik hat- fellerlndeo çok rağbet görmQştOr. eşhasın taaanur edemirecek de sefalete dılıtılt&l gör&ltlD••';I 

Biraz sonra komşular ye- Sadece •yabancı. ve •Yahudi, recede zarara uQ'ramaeıoı mucip Bo gibi hallere mAoi 011.; 
tişiyor yere düşen Ferdaneyi kelimelerini •beyaz adam,, veya olmu~tur. maksadirJe de bu maddet'_." 
kaldırıyorlar. Fakat kızın m •zecı. kelimeleriyle tebdil etmek HükOmeti mahallire tarafın ~. karbedildiği takdirde A.11~ 

dur: 
Seldlıiddin Öztürk adında 

katiydi. "Yeni milliyetçi Japon dan müstehliklerine tahsiı edi- rıfı muhakeme hazinere f" 
ki genç, ihtiyacına binaen düğü anla~ılıyor. mı"etlr birliği. nln lideri doktor Şimona· len araziyi reni malikleri sene lir) kardı konmu•tur. ""~ 
annesinden istediıti para.n ala 1~ zabıtaya akı;etmiş ve Se . ka, Tokyo'daki gOrllşmemlz esna lerce ielettiği ve imar. ibra etti ... oıJ""J 

bA l"l d ı· J ' l'k ' ı ' ı ' ' ~;ında bana BÇıkça söyledi ki par hı' halde senelerce eon°ra ortaea 
3 

- 2510 sayılı k• P'' mayınca kızıyor, evde bir dil a ıe ( ın yakalanmıştır. amız 1 ı~ erı ame esı tin bQ 1 
.. , 17 inci maddesine ilioik (I~ •.•• o 

1 · S 1A il \1 1 tisi en yUk sömQrge devleti' Qıkan bir eahsı salieiô bu toprak dl ~r 
kavga.~ı bıı,hyor • Bu sırada ~ın en feci tarafı e a- olan lnglllere'oln Asyb'dakl arazi - . d h k "dd" . 1 .k . tevzi) cetvelinde iekAnı 4 oı'' 

l dd . . k f lfe ' k t uzerın e a ı ıasıy e ı ameı 1' kız kardeşi Jfordane, «anneni ıa llllll Jıonüz bir aylık evli ıya e n sini ter e mesinl ve bu misali dha etmesi Veya meui müdaha Verilmesi iktıza eden foprll f,t' 
boşuna üzme ayıp değil ıui olması ve kız kardeşinin do bUtOn dl~er beyaz devietlerin tıs le kararını alması ve ona muka tarını; mutlak her taraf&• 

l . l ·ı S d ı . B l d" t . l"k . 1 . kip etmesini lstlyecektir. Asyıı . .. .. - - me~e lmklla ro'·tur. ,·,~' sana> ke ımo erı e elfılıeddi- kucağın a ıeniiz altı aylık bir, e e ıye emız ı ıe erı ame .Japooya'oın bayat sabıısıoı teşkil b ıl zavallı goçmen kortunun hak • ili .,, " 

ni tedip etmek i tiyor. Buna çocuğu bulunınasıfür. lesinin bir .örnek gi"!inmeleri edermiş . !arını takip edememesi binneti- Arazinin inbatı kabil' ~ 
__ ......;;.._,----~----..;.-.-...;... ____ .______ için bir kı.,,afet teebit ed&relc Edmond Domertte oe ellerinden ieledikleri bu top kı.,,metine ve vüsatine gö'~•" 
Siirtte Buğday mah K k "IA 1 kendilerine elbise ve eapka rapl ı Petit Patisien rakların alınmasına sebep ol· oımı temin edecek toprak ~ .. ,P 

lii b k ti . aça 1 an şart arı . maktadır. od~fı ıf 
BU ere e 1 ıeçot ıı!nlirdu: tırmış ve dftn ameleye elbiseleri ;:=--==~==~-==~~~~ rı tehalüf etmekte bulıJ 1 oJ 

lir dırı ıcıı ao ıırıı• ni tevzi ettirmietir. J 939 Jzmir enferı Halbuki iskAn edilen eeha dan . 'eril9cı;k topraRıP :.J r 
Siirtten ıehrimiz Ticaret mü 

dOrlOQOne verilen malümata na 
ıaran bu eene hububatın normal 
neıvuneaıaeı deum etmie ve 
Maııı ayıoda havaların kurak 
gitmesi yüzünden fe1iz ve bere 
keıini nisbeten gidermiştir. Bu 
nunla beraber geçen ıene"le na 
zaran mah!lulAtta yüzde on, bir 
fazlalık vardır. Gecen yılki bu~ 
dar mahıulü 16 bin, arpa mah 
suld ise 7 bin ton olarak tahmin 
edilmieti. 

hı ••ra ıçıa 10 llBŞ sın iskaoını, "lerleemesini hOkO kemiyet ile tali.,.idi oıu•• 1, 
tıc. ••'• ıcıa 10 ıırıış 1 

ııtrı •et• ıct• eo 1ıı,., Köpekler temizle- nasyonal Fuarı met yapın 1 e. ielirecegi toprağı rüımemietir. tJ' 
ıımmh ucıt ııtalaıdaıı her dıruı ıcıı hükumet kendilerine göstermie· Esasen tevzi cetteliD ti 

OD ltırıış tllltt. llutU oa defa ı~el • bir mı"lyon • t • fl8 ...J 
~lr 1111 lclı ı'° klraş &Umatur Bir ble1 nf)'Or ffi UŞ 0fl- tir • terilen miktarın her tafl f ol~ 
ııt olmak Gurı bır 11ıır keUıııt lftlarıudill • ğ ğ d Bu hususta göçmeoin, iekAn rilmeeine da imkAoı rnadd ...ıl• il 
boşlııtlır •btwa 80 hart IUbtr Mlhnl•ıtr. Haziran 939 a.,,ı iQinde eehri nın u ra 1 ır " ... '"' 
eır tteot 11111 11e> ııarrıeıı lbareı oııııaltdır. • edilen sahsın hiQ bir sunu taksiri dığından verilecek to~rll fB I" 1 ııorı 11urdu ruıa her uıır ıçı• btber,. mizde 44 köpek öldürülmüştür Mallarınızı şimdiden olmadığı ve hüktlmetin kendisi rının; mahellio husu8ıyel ""'O''~,ı 
ftrlerlıe •1nca on lı.ıınş alınır Önümüzdeki ·a \ lar bu cihete da ı . t . h" ·ı ... ..ti 

ucoıı. 111nıarııı 110 ııarrı r~cmo.ıııesı ıhı• ' h l ta ıeıs e tı11ı toprakta çocuk, QO rağın verim kabiliyetı e ,ıı;41 dır. ıı ııı ıuarı recea llblu arrıca pıl ı.uı ha önem verilerek baeı boe hay azır ayınz, luğu ile çalıŞlı~ı halde ha"latını eip olmak üzere tesbili jl• 
tnh• ıa1>ı•ır. •anların ortadan tamamen kal 20 Ağustos _ 20 Eylt.H ba~lamıe olıiugu toprağın ara, görülerek VI ıncı fılct• 

ki\ca~ı ümit edilmektedir. _ dan seneler geQtikten sonra elin ediJmiıtir. 

tı, 

'ti. 
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Ankara 
ltQc1 

Yoıunda yarınki 

TENi MERSiN 5 TEMMUZ 1939 

Bübeşte ~ir ask hi~ayesi [ml ____ @JI 1 l A N 

~ERSiN Mersin tapu sicil muhalızlığından • U,ç genç Tuna nehrine yuvarlandı 
Proğram Hükreş (Hususi> bura yel kıılar kendi araların Pı Y !\.SASI Elvanlı elyevm Çeşmeli kariyesiııin k ıııl çağıl 

"" 'l'lirk:- -- da eşin~ az ıe~a.ı~r e~i- da görüşerek bu iş bir · =: 4-7-989 =:@ nıev kiiııde vaki tarafları (Şark an Raziye ıar ' ası 
• htı 

1 
1Y• Radyodifüzyon I~ ıı garı p ve f ecı bı r va Ka ııiha ~· eı ve rmeği düşün 1 Ku. 8 Gar ben Yanık U asarı veresesi il asan ve Fa t nıa ve 

~~ • •rı, Türkiye Radyosu O mu~l~r: . . nıüşl~r ve üç gfın evvel PAMUKLAR . Huriye ye taksimen geçen tarla Şimale n ibiş 
11'• Rııdyosu. hırı 15,. d.ığP-rı 18 ya- Genç <kızlar kayal:ğı) de j Kevllınd. 44,45 1 Me.hın .... et ve k.ara Veli tarlası Cenuben Mehnı el 
DALGA UZUNLUGU şııada olan ıkı kız kardeş, lien sarp kayalıidarın lize Dağmah 40 ,ı ? 1639 111. J.83 Kcı. 120 kvv genç bir adama aşık ol~ rinde Jonikaya bir rande Kapamalı 38 1 Ah oglu Hahl tarlası) hududile mahdut (8) llö-

~~ Q. 19. 7 
4 

m, 
15195 

Kco. ııı uş la r ve işi ıı garibi ne v iı verm işltrılir. ~.::;• P. 37, nü nı la rl a aslen senetsiz olarak köle Dıırnı uş Nanı 
I DtGi; ... T. A. P. 

31
,
70 

m, bak~n. ki, genç .ad~n! ~~ ~~ıı.ç aılanıa orada da lokart• ~~:25 şahsın veraıile oğlu lfa~anı terk ve Basanın da 

O' 

I' l!ca. 20 Kn. bu ıkı ıuzkard• şııı ılı.ısını ıkısınden birinini hemen K. köttüıü yok 330 senesinde vefatile oğlu Yanık Hasan ve kız 
ıi• ÇARŞAMBA 

5 711939 
b~rdeıı büyük. müsavi seçıııesi için yapılan ıek ["·ç~ğidi 1~ ları Fatma ve Huriye ve Emineyi terk edip bun-

12,30 Proğr•m 1 bır aşkla sevıiiege başla . lır, yine netice vermemi~ Yerli çiğidi 4 lar babalarıııın öliinıünii nıiitea~ip diğer gayrı 
~· 12,35 Türk müziği _ Pi. ıııışıır. ve Jonika: Koy~A~~~ı 51 I menlı.ullerine birlıkte meyaııelH;ııde yaptıkları ha 
c1 13.00 M 

1 
k t ti liomanyanın tamnmış - Ne vapayım ikini rici ve nzai taksimde me k ·\r tarla Emineye ı·sa-

"· •· eme e ııa u:•- b" ·ı . 1 . J ' ' Şık 47,48 u leri l•nı ve meteoroloji haber- ır aı r.sırıe n~ensup ~ ~n zı de aynı kuvvelle sevi A:adol 46.41 bel eyledikten sonra 936 senesinde vt-ıfatile koca 
kız kardeşhırmden bırın ' 'Orum. birı'rıizı· lercı·ıı n..L Aydınlı 53 C k Al k k l d 13 J r. sı • on ur ımel ve ızı Ha vanayı ter· ey e iğin 

tt~.~5.14 Jp\üzili ( Karııık ~smi Maı·i ve diğerinin de mek elimde değil. Yıkanmıı 80 d 

9~ ~ı. ~ ıle•>Jnad!kr. . . d k' Ce~abım vermiQtir. TKı~fctiikkıh ss, en ~alısile tescili talep edilmektedir. ''"' ..,, - s :i ııo,ıao bu gı1.,,·rı menkulün Tapuda kayıdı bulunma. 
19 

oıram om a 1 mırı ~ 1 genç bundan sonra üç gene 
'ı v.es M&zik ( Strauu un aşık, ik.i luı~dfşteıı birini ~ltola f!İrettk pek mÜııi BTJGDAY dıAına göre senetsiz tasarrufauan olmak üzere 

~ 1" 
1
1

5
• TP ... I) ·-· bırak.!r. öbürünü sevPbil- e.ssı'r bı"r lıalde Ş"l•re dxn B w d rt 4 5 939 senesi Temmuz ayının 24 üncü giinü huk u-

:7, urk müzığı (Faııl ı. r. k d" L d. <: • ' u ug ay, ıe ',., ' o ~ti ) me~ ıçın en ı .en ıne meğe başladılar, fakat Diyar Bakır 4,50 ki vaziyeti ve evsafı hakkında mahallinde tahk.i-
~. 20.00 Memleket oaat iy• ~ıfıkkım b olıuağ~b .~a.~ışıılıış, tam sarp kayalıklarııı Üze ~::.cı::ak ug kat yapılmak iizere memur gönderileceğinden 
eti. ' 11• ve meteoroloji haber· a &l u leşe ·~s~ın ~e~ rinden geçerJerken, olduk Yerli 3,25 mezkur gayrı menkulde alAkası olanların tayin 

tekrarmda kalbıoın ıkı ları iri ~ayalardan biri KEPEK 
~~-15 l<onuım• kız içinde aynı lıızb, ay yerinden kopıııu•ve üçü ~;ha ~ olunan müddet zarfında ~)ersin Tapıı sicil muha-

l. 
01

·30 Türk müziği 
111 3 

kla ve tanı maııasi- birden altından l(;cı>ıı Tu fızlığına veyahut mahalline gelecek ıııenıııra ıııü-

1
2. De~•n bebyin Sakba P~ırevi le müsavi olarCjk çarptı- na nehriııin ıuav( suları racaat etmeleri liiıumu ih\n olunur. 
t t l e sa a '" ı Guş ey- - ~ .. .. Vı ·ı .. . ARPA ! , ~ bülbülleri. ıgu . '-.urımuştur. e nı ıa na duşnniş~erdir. Arpa Anadol 

,, '- ~tık Muıtoıfa Sa.be ıukı J eı ışı aluruııa bırakarak Garip bir tali eseri ~:~!~ Anadol 
~~ t .. ••ere gönül verdim. bf!klemeklen başka çare olarak erkt>k nehrin cere ,, yerli 
dt· S. İci· · Ke•an ta~simi. olmadığı kanaatme var- yanile hf>men sahile sü- Çavdar 
_,ı a.ııı, 1118 Üz H6zza111 ıırkı mıştır. rüklen~r~k kurtulmu fa Mısır 

6 ... ~ezıin kimuye. iki kız kardeşe gelin k~l zovalh iki kız ~ard~ş 
di._ b .: • Halk türküsti la· CP. biçbirisiei müşt~r .. k boğulmuştur. Zavalhlarrn 

PRİNÇ 
Pirinç Maraı 

, •adan ovaya. · 1 · 1 AIA -~ · · .. Halk türküsn Da- aşkından diğeri hesabına ceset erı ı il bulunma 
a. d,._ göriinür bağlar . ft>dakArlık yapruağı göze mıştır. 
''tkl\aif bey Kürdilibicaıkir alamamışl:.ıı höyl+·ce iş Şimdi iki sevgilisini 
9. ~ ~engi rubaarın• büsbülün sarpa sarmış- aynı zamanda kaybeden 

11 
t'tki •11ıan Nihat l< ürdilihi- tır. Jonika, pPrişan bir halde 

,r· )ot, r t•rkı Gözümden gitmi Jonikanın da beklem~ düşiiniiyor ve merivi mi 
il ıo. . M siyaseti takibine başlama yoksa ileaoayı mı ·dalı~ 
bıl tliıa • • ahayyer tiirkü bu , k 1 k k d' ..... · t ıı. • ıı oııdördü. ~• .. g~n~ ız arın aş ırıı ço sev ıgını ıa 41 kesti 

.._ 21,ıo H ft 
1 

k t k busbutun kamçılamış ve remh·or 
"ııttı a a ı pos a u- I · · 

ıztırap ar11u arltrmıştır. bugiin biitün Rom:ın 
~l,25 Neıeli plaklar - R Günler gP-çiyor ve ya bir facia ile hilen bu 

~tııad, t,30 Müzik (Bayan Fer geı1 ç adam bir liirl ii kara çifte aşkın dedikodusu ile 
aoı01: ... ~rki1a tarafıadan piano r~m Vı.~remiyorJu. 1'iha- meşguldür. 

~'-t 22,00 Müzik <Küçük or- Ana şef kati 
1 ... ~Şef : Necip Aıkın ) r . 
~iıa chu111a11 Dördiincü aenfo 1 Ana şefkatı, layetena lerine iki kulak ta kabili 

,. Ceyhan 
Susam 
Keten tohumu 
Burçak 
Kuş yemi 
Kum dan 
F aıulya şark 

,, Anidol 
Nohut ı•rk 

,, Anadol 
Mercimek Şark 

Ana dol 
" Börülce 

Bezelye 
Bakla 
Patates 

ÜZÜM 
Üılim Antep 

> Nevıehir 
> Karamın 

KAYSI 

4,25 
3,70 
3,20 
3,75 
3,75 
21,22 

20,21 
20,21 
18 
9, 
4, 
4,50 
5 

l 
12.13 
16.25 
16.~5 
6 
4-,G2 
10 
yok 
yok 

> 
> 

yok 
> 

~ .. R.~:~ası 1 hi gibi uçsuz bucaksız. riz; siz bize iki kulak bu 
ota,, ebbardt moıkarada bunun küclik bir misali lun t 

a.. ~ valıı 1 • • • • uz. 
!~,~~~ly Golvvyn Cambazlar 1 oı stt>kholm f(3Zetaeılerın Kulaksız genç kulak 

Kaysı kurusu yar 
maca 

Çekirdekli 
Malatyl 

yok 
> 
)) 

> 

'•fi ot) de okuduk. bulamıyordu, kulağını 
S • 1\ •11

1
• Zınder Polka bu nda'l yirmi sene kinı ke~lirip başkasına Badem çekirdek 

t ,, ko k v· d .., 1 Q • l . 6.' mza ıyana ale vel stokholmda bir r.o vermege razı our,... ıçerı 
('!. y ceviz kabuklu yok 

't ~llleppe 8 A .ıliıe"i dünyaya gt>ldi, nur Halbuki genç delice > ir > 
., ecce •-,r . ·r .. b" .... ı. · L A L Y l pu gıbi giirbuz ır og f\P. uır genç •IZ3 <1Şl•ll, Btadem iç tath yok 

ti,~3.oo San ajanı haberle-ıl~~dı. Ancak bir kusuru kızda ayak diremişti: Qekir•~\aili' : 

1 l A N 

Mersin orman çevirge mDdürJüğün~en: 

Kental 
3240 

Cioıi 
Çam ankaz• odun 

Beher kentalınıo 
muhammen bedeli 

Kuruı 
12 

1 - içel vil~yetinin Mersin kıızası dahilinde karı 
cıklar ormanından (3240) ~enlal çr.m enkazı satışa 
çıkarılmıştır. 

2 -- Beher kentahnın muhammen bedeli 12 
kuruştur. 

3 - Şartname ve mukavelename projelerini 
görn1ek isteyenlerin ~lersin Orman bölge şt-fliğine 
müracaatları . 

4 ·- Salış 5-7·939 Çarşanıba günü saat lı de 
Mersin orman müdiiriye\ binasında acık artırma 
~uretile yapılacaktır. • 

5 - Muvakkat teminatı (3o) liradır. 
6 - Talihlerin şartnamede yazılı vesikaların 

getirilnıeei IAzımdır. 20-25-30-5 

i LAN 

Mersim Orman çeıirge müdürlüğünden : 
Muhammen vahit fiyat 

M. Cinsi Lira K. 
651 Çam ağacı 4 9o 

1 - lçel vilAyetinin Gülnar kazası dahilinde 
Kızdkaye De•let ormanında 651 metre oıi~Ap lfk
res~lik çam ağacı 17 -6-939 gününden ilibaren 
salmşa çıkarılmışdır. bi" .. 

11
" r -~ talaw't, k•tpı daha doğrusu iLi eksiği ~ ben L.ulAk&ız adama > acı 3',40 

23 
lıut bona11 (fiyat) 1 ffrdı: Kulakl:..rı yoklu varmam! dıyordu. Yier,laıbit 19 

~) ·20 MllzOC ( c.,~ .. d· bu nur topu gibi çocuk . bu~u haber alan an =u~ark ~8•29 2 - Çam ağacının beher metre miUp gayri 
2
15 

lkulak~ız doğmuştu. işiti nesı oglunun baş vurdu , Anadol SOT200 nı&lllulünün nıuhammen bedeli 490 kuruştur. 
'-"'l,()524 y k' w .... d k . . k d' ş b:~.. : arnı ~ro~am· yordu ancak kulak Y"rle gu o lora gıtl!,. .. en ı Mazı ark 20.JO S 'lll~IOnl k,, , , •

1
'1 . d 'k' d l'k 

1 
k kulaklarını kestırıu oglu • Anadol 20,30 3 - ~artnanıe ve mukavelenaıne projelerini 

t . ema IÇlH Bft lfl Jmj brı.n e 1 1 e 1 ten >aş 3 na tak.m~~ını isl~di. ~:ti~P yok görn1ek isteyenlerin Mersin Orman Çevirge mü-
~ t "a!li . l ır şey yoktu. 90 d .. I' . ..,.. G'"I löl .. ~~~~tef~ anllr müdafaa aa b .. .. .. ı. Ameliyat mu aff· k· Çay urr ugune, u n: r orman ' ge şefhğıne ve 
~ı ''\t ı. '-'lıatfild ve-rdiğiıon u çocuk buyuduO•U v a ı K&bve L, ··..ı- 1 .. ..,.. .. 'l!I. 'rlıı _ barp lehtikeıi lıak du bu günlere yetişli. O yeıl1 J apıldı, r·ılı.at dolı. S•hlep An .. arada Orman M un ur ugune nıuracaal etnıele ri. 
Ol ..:Q •ozleri ıöylemiıtir: k I L l l k l ki d Çığit yağı 43 ., 7 n .• •• ~~ •p ••k•nılmaoı kabil zaman u a.sız olnı~sının or ar u a arı nere en 4 - Salış 7· -939 (.;uma gunu saaı 11 de 
~'c•lc birıe~ deiildir ve acısım duydu. Hiç bir bulduklarım söylemediler M-ı11Sin orman çevirge nıüdürlüğli dairesinde 

0ıı-. ~~~l~ketin hiçbir b•I- kız yüzüne baknnyor, hiç Annesi bo~ kalan kulak - ben bahtiyarım diyor yap,ılacakdır. 
) lt anıyor. 1 · · b' .. dd ~ct,''bi önlemek için en iyi bir kız onunla evlenmek yl e~leeıoı ır mu et saç du, seoi se,tliğiw ~ııla 5 Satış unıu .. , k t a u.~ulı'le 

~ lı o,, lıı 
1 

k ıstemiyo d arı e sakladı - mı o up acı ar ırm 
41,r lir 0 ma br. r u. • evlendiret,t~IJl •cin saa- yıpalacaktar • 

~ C)ı.-., ~rlcek ve her kadın, Çocuk. estetik opras böyle şey ne kadar . '"?'1' • • 
:S:'•ı ~i:eaıar olaan, bugllD yoıılar yapan doktorlara saklanır. Çocuk bunu du deııme hudud ~ok! 1 6 - Mnvak~at tenıinalı 240 liradır. 
~-~, h 1 Yapaaakla ıulh ufı .. · 'k' · · 1'1' a:ıl•n mücadelede bir baş vurdt~: . yunca çok mu\eessır oldu ı ı gencın mk:\bları 7 - Taliplerin şartnamede yazıh vesikavi 

'61or demektir. - Dedılerkı kulak ~er Fakat ana memnundu: kıyıldı. getirn1eleri 1:\zımdır. 20-25,30.5 .. 
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Kelvinator 
h·ava dolabı 

Masrafının az, tamirinin kolay lığıyla 
şöhret salınıştır 

Ktdoinator soğuk hava dolabının azami masrafı evinizin 

ihtiyacı için alacağınız buz parasından başka bir şey değildir 

cenubun boğucu sıcaklarında 

Kelvinator 
Az masrafla uzun vade ile, beş sene garautili olarak temin 

edilebilecek yegAue Soğuk hava dolabıdır. 

.J NADER TiCARET EVi 

M AR K O N i YE S P AR T O N radyoları satışında da rekabet 
ka~ul etmez durumunu daima mu~afaza etmeUedir 

i 

Nisaiye Opratoru ve Doğum M ütahassısı 
DOK.TOR. 

A. Yakup Aslan 
Türkiye ve Ruıya Tıp fakültelerinden diplomata Almanyada tahsilini ikmal etrııiŞ 

H astcı larını her gün8- ı 2 ı 5 - ı 8 e kHda r kabul muayene 
ve tedavi eder. 

Bozkurt caddessinde 
ADRES: Yoğurtpaıarı 

No.1 

iııııiııl-------------------------------------------------"" 
SUMEBANK 

Yerli mallar pazan müessesesi 
Uray caddesinde bulunmakta olan 51 numar.alı dükkftnlarını 

Gümrük meydanında Akdeniz oteli altındaki 8 numar•1 

DÜKKANA NAK.LETıv.rİŞTİR. 

Pek yakın .. /a aatışa başlıyacağı yeni mağazada MemurzarO 
1 Altı ay vade ile v~resiye satış da yap1,lacaktır. 

----=============•==========-
Şimdiye kadar sadece kundura ve sarraciY 

Satışı yapan 

Yerli mallar pazarı 
Sayın müşterilerinin arzusuna uyarak diğer şubelerinde olduğu gibi Wômum YERll . 

f ABRIKAlAR mamulatmı satışa arze~ecektir 

Dikiş, Elektrik makinelerinin daima en ucuz, en sağlam ,, Yerh mala kullanmak, yerliyi t-msaline üstün tutmak her vatandaş için bir borç old 

oe en kullanmağa elveriş/isini müessesemizde kadar bunları şık , sağlam ve ucuza mal edinmekte hem iktisad erbabının ve hcrııde 
zevk severlerin aradığı bu yegane şey ancak YERLİ MALLAR pAZARLARfN 

BULABİLECEKSİNİZ DAN TEDARİK EDİLEBİLİR. 

J. N:ıder ticaretevi •========--
Gümrük meydanı No. 12 l .. _ ..... ___ ~------Sağlam, şık, ucuz her ne ara.)'orsanız mağazamıza koşunııl• ______ . _____________________ ,,,,,,,,,,,_ 

'::-=.-=.-=.-o-i~K~K ... ~A~T~----=----.. -:__-:__-:_____ _.../ı 
Osmanh Bankası Fotoğraf Makineleri, 

SAYIN HALKIMIZA 

Fındık Pıııarı ve Gözne yaylaları11a nnıntazarn 
servisim iz başlaıınş<lır· .. Sa~ıı~ halkı.nıııı n heı: ~iiı:I 
ili istirahat ' 'e ınenrnumvetım leırnn e<lecegınıı 
vad eder. ttıuhtereın h

0

alkınıızm Akın gaıajma 
miiracaaL etmelerini temenni eylerim. 

Akm gara)• sahibi 

29-ao Bakı Harma 

T. C. Ziraat Bankası , 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 TUrk lirası 

Şube ve ajanı adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf 
hesaplarında en ez 50 lirası bulunanlara aenede 4 defa 
çekilecek kur'a ile aşıtğıdaki plAna göre ikramiye 1 
dağıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Lirahiı 4.000 Lira 
4: " 500 •• 2.000 ,, 
4 ,, 250 •t J .000 ., 

40 ,, ıoo ,, .t.ooo ., 
loo ,, 60 ,, 5.ooo .. 
120 ,, 4o ,, 4.Soo ,, 
160 ,, 2o ,, 3.~oo ,, 

DİKKAT : Hesaplardaki paralar bir ıene içinde 
50 liradan aıağı diltmiyenlere iknmiye çıktığı tak: 
tirde •/o 20 fazlasile verilecektir c 

Kuralara senede 4 dafa, 1 EylOI, Birincika.nun, 
1 Mert ve haziran tarihlerinde cekilecektir. 

Yeni Mera:n Baıımevinde Ba111mışbr 

ı LAN Türk hava kurumu Koltuk rakımları, 
Memlekette tasarruf ha Saat Çeşitleri, 

raketinin inkişafına bizrntt bu•• yu•• k p•ıya n kosu Renkli Gözlükler, 
arzusunda olan Osmanlı Ban-
kası, Aile Sandığı (Tasarruf Termos Çeşitlui, 
CUzdanı ) hesabına tevdiat 
yapanlara kur'a keşidesi su· 
retile aşağıdaki ikramiyeler 
evzie karar vermiştir. 

Keşideler 25 mart ve 25 
EyJQI tarihinde icra olunacak 
ve her keşidede aşağıdaki 

ikramiyeler dağıtılacaktır: 
TUrk liralık 

ı adet T. L. 1000.-
4 ,, " 260.-
5 ,, ., 100.-

25 " ,, 50,-
50 ., ,, 25.-

Ceman 85 aded T.L. 500Ö. -
Türk liralık ikramiye, 

Aile sandığı hesabmda
ki mevduatı kur'anın keşide 
edildiği tarihe tekıddOmeden 
altı ay zarfında: 

T. L. 50.- Türk lirasin· 
den aşağı dOşmemiş olan her 
mudi bu keşidelere iştiraıı 
edceldir. 

1 Fenni SiJn.netçi 

Sıtkı T ann Oıer 
Seri ve ağrJsız süuuel 
yapar. 

Fakir çocuklaraparaız 
Adres; Tarsus paşa ga

zinosnkaşısır 

3 üncü keşide 11 Temmuz 939 dadir 
Büyük ikramiye 50.000 liradır. 

Burulan h(tşka 15,000 12000 10,000 lit·alık 
!K.R.AMİ"YEL ER. 

(10.000 ve 20.000) liralık iki adet ruük~fat vardır 

Şimdiye kadar hiıılerce kışiyi zengin f•deo 

BU PIYANKOY! 

iştirak etmek suretile sizde 

SEDAT SAHtR SEYMt:fll 

UHA Y CADDESİ No. 41 

---~~~-------_.....--::-~ 

Sağhk 
Eczanesi 

Taliuizi deneyiniz. 

1 l A N 

içel viliyeti ~aimi encümenin~ın · 

1 

1 Mersin Gümrük karşısı 
her nevi AvrııP'! 

·----- Yerli eczayı tıbb:
ye vemiistahzara 
bulunur. 

Vil~yet aygır dtıposundaki mevcul (4) A~' ~ır
dıın 939 mali yılı zarfında toplanacak olan 60 lira 
muhamruP.n bedeli tahmiıwn (400) çuval giibre; 
Açık artırma ~uretilP. satıl :i caktır. 

ihalesi s .. Temmuz 939 tarihine rastlıyarıPerşeıu 
be günü saat ( l 0) da icra kılınacağından talip. 
ı .. rin yiizde yedi buçuk nishetindPr tutan 450 ku-
ruşluk mu vak kat tem inalı makbuz veya Banka 
nıe~tubnnu hamilen o gün lwlli saatte Daimi En
cümene baş vurmaları ilan olunur. 

20 25-30 .5 

---------~ 
YENi MERSJ.! 

Nüshası 5 Kurue~~r 
Abone ı Türkiye ttar 
Şerait için lc;id 

f 
Senelik 1200 Kr .. 2000 

Aıtıaylık ooo ıaoo 
Üç aylık 300 500 
Bir aylık 100 Vo~ 
=~~~==---- 10 
Resmi ilinabn ıabfl 

Kuruıtur. 


