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ingiltere Bahriye Nazırı Parise Geldi! Mihverin Yakın Şarktaki 
Uğradığı Hezimet NQıır diyor ki: fngiliz politikası, fransız politikası diye ayrııiGenelkurmay 

T~rkiyt:1, Roma · Berl in mih t maktnd r; kısmen Baküyü ve 
G)rı Politikalar yoktur. Tek bir lngifiz .. Fransız politikası vardır Başkanımız 9erlerıoden kaLi ~ur~u.~ k~rlul 1 Ru~ petrollerini de örtmektedir; 

1 
muetur. Darbe muıhıetır. lkı lo , aynı ıamaııda Mıı~ırı da örtmek 

ngiıı·ı,·z ordusunun bı·r yıla varmadan bir İzmire geldiler ve taliter defletin hükumet merkez Ledir, Türk 90 Mısır orduları 
terinde bu darbenin eiddeli his arasında baelamıe bulunau doe 

mi.iyonu bulacagv ına ve bu m•ıkdarın büyük merasimle tıedilecekıir. Homaaın Akdeaizio tane müuıısebelleriıı ittifaka 
k f d l yakın earkıoda büyük emelleri ı müncer olması muhtemeldir • 

...,, .. . • arşı an I ar vıırdı. Berliuin emelleri ise da Alnrnn · İ&alyan heziml3tinin durmadan artacagına SQZ verırım Ankara f) a.a. [Radyodan] ba bürüktür. Yakıo earka mati 1 eumulüııü daho iyi ölçmek için 

F Goncl kurmay ba~kamrn1z kiyet -fere ayni hesaba gelecek 1 Homa ile Beri inin planıerıııı ıa 
ranıa Hariciye Nazırı da mukabil nutkuıida demiştir ki: Mare~nl }'evzi Çakmak diin olau 1akrn eark d~vletleriyle '. sarlaınak kilfidir, 

I n c l h b h b. t - h k lzınirc gelmiş Ye biiyiik teza bir ittifak iki mihver devleti! Evtela Danziogi eıe geçir 
ı.:)aJ} afifi er sa a }f ,aarruz ve arp Qf• .hüratla, kar~ılamm~tır. Bu IQin lüzuınlurdu. müslümanımek. Tshdı l ahıada fakaı Larp 

kusı· le tıyanmaıa· fl ebedı· yen devam edemez lıuünasebetle ~elıir baştan ba- memleketıer!nezdindeki teeebbüs . siz olarak Polooyauın teslimiye 
l~a. bayraklarla donatılını~, bu JÜzdendir. Fakat Türkıyenin 1 tini elde etmek. O zaman kori 
1 k' l t kla Freneı~ · İngiliz cephesine giri 1

1 

dor meselesini orıaya koymalı. 
l) J\. nkııra ~ [R!'"l~·o]- nazırı n. Bonno cevaıl vere-jgrubuuun talıakküınlinii k:ıhul !iIDuhtelif mev ı ere a r .. i bütün b ı 

1 
t o b · ı k p ı 

.., 
0

' 1 v u ça ıeme arı sı ıra I ene nrpsız o an o onyanıu 
arı11ten lıildirilivor: rek: 1 edemezler. Dedikten sonra: yapılıuı~tn. 

1
. irca etınişfü. lraıı, Suriye, Fı:isl ikinci bir defa boyun e~meeini 

t . ı 1 ' l · 1 Kurmar başkanımız, Va ı l) ngiltere Balıril·e nnzırı ngiliz - "Frafün7. dostluğuı nsanların hor ı:ıabah bır • tin, oarki Erden eimdi birer ha elPe etmek Denizdeıı ralııtası 
a · " . l~!evkii ıniisfalıkem komutam Ü 1 

h rı.e golıni~ bur:ı.da l~raııs:ı. uun geçirdiği imtihanlar piş taarruz ve bır lıarp korku-,... . . . 
0 

b .·. t sımın ardında kalmıetır. ç te kesileu Polonya otomoıik olarak 
oaı · ' ı · l ı a· ı •Beledıye roısı um uın:e ı d' ~· ı· mevk·ı ·ı ' · -L· · l mı· ıı · t b" t ı d-.. ırıye nilzırı şereflerine hir mi vo tecriibe ile teeyyüu sıyle uyanma arı e >O ıyon < e-

1 
•• · ' : ~ me ıreı;ın u ..,u un vazı venn e ııye ı atına uee 

O&l • • 1 ' ı D ı tl · · Halk .Partıı.ıı azaları. ro~ını .,ete hekı"mdı'r bunlar da 'l'u-rk lcekti ~ e zıya.feti ve ak~am Balın_ eylemiştir. Bizim dostluğumu- vaın &edemez. ev o erıınrn, .. .. • • i · 
Yeı·ı ı . . .. . ·. k" . ·k .• k ve hususi te~ekkuller nıuınes· ye, Sofyetler birliği ve .Mısırdır\ ikinci devre: belki Slovakya 1 er cemiyeti tarafından za artık kımsenın şuplıe et- bu ~ebeplo<lıı ı a:ı eı 1 uv-

1 
' . 

bir akşam zivafeti verilmistir meye hllkkı voktur. Birleı;en vetleriııi artırmaya çalışmak- ı silleri, Giizol yalıdakı tayyRa~e Gerçi petrolleri büyük bir' yı ilhak suretıyle bürümüş Ma 
B ' · ' · ' t il ı alauında kar~ıl:.ımısluruır. ır kısmı itil ariyle lııgiliz fe Fran 1 carisıant Romanyaya kareı sef 

u ziyafette Haridye na- iki imparatorluk geni~ top- a ır. j • ' ı·' ]·" ·e sız olan .. irketler tarafıodao ieı I ketmek. Macar ordusuou Alman ~ır l) n·· 1 . t l k kıta asker ve po ı~ se .un 1 il· y 1 
n. Bonne ve dalıa lJir~ok raklara ve muazzam niifus nnyn, ın ımp:ı.ra or u - , . '. : . . . 1 Ik ailen Romanya, Almanvaya bel , gönüllü!eri1le takfiye etmek. Bu 

)·~ı- 1 1 ı ·ı ıt' · .. ınını ıta etnıı~, lnnlor,~e ıa , I 
ıı.ııek şahı;ıivetler hazır hu· kiitlelerino malik bulunmak- arın ııe er yapan ecc"ıııı, s.u ~ . . .,, _ ·ı 

1 
ve ki yarın kendisine tankları, tar 

1 
rada harpsiz olarak Romanya 

lunın ı • · f'ettikleri •ra,·enin <lünya sn Ilı ::\Iaresal ı~ ou;ı ~akın. ğ l u~ ardır. Ceımvet reısı tadır. .1 ı ' d k lı or- yareleri ve bütüo motörlü top nın teslimiyetini elde etmek, bu 
ngiliı kralının v; lngiliJr. lmparatorluldarınıız, A "'- Ye emniyeti iı;in oldugunn ııi- ! onun şah~~~ .~ ·_a raıu.~:.1 çu kıavetlerini besliyen gıda eek dutlarını Macarisleo lehine tadil 

llah1·1• ... .ı ,,, ]' · rupamn her lıanı•i bfr devlet lıavet anl:unı~tır. Dedi. 1 dnm uzu buyuk bu ı-ıc~ b 1 Yü liude geri dönecek olan petrol ve si.,eseıini Alman .,anın tabıi . ye nazırı ua ~ ransa "eı • ,, • · • . .. , , 
81cıuu lı ı k sn.ygı ıle selamlamı~hr. vermektedir. ( yeti .altına koymak. ı urunun ı::ı:ığ ığına ·a- H t d b O i · 
deb} · · a ay a ayra m :;\faroşalımız re uevmo Ruııya da iki mihver rletle Üçüncü defrede de Yugos erını kaldırmışlar<lır, · fi d'l · ı ı· 

h mısa ıı· c ı mı~ ert ır. tinitre pol b.ııkımından beslemie lavya üzerinde de ayni ~ekllde 0 urada. Bahriye naxırı bir 
tıut k• ı• • tir ft> elAıı da beslemE1ktedir. h:ırekate geQilehilecekti. Bulgarıs 

ilk s<iyliyeı·ek ezciimle: Dün şanlı ordumuz un Hataya girdiği Başve 1 ımız Fakat harp patladı~ı tekdir tanla eıılaŞımık burada eu bü 
Pransa ile İnbriltere ara- de, geçeıı harbin mıııalini hatırlı rük rolü İtalya oynıyacakh. 

sıııaaki antant kordiyal sevki gdnün yılcl6nümü R. Saydamın yan Romanya ve Rue1a petrol Bu suretle Yunıınlstao ve 

~~biisile yapılmıştır. Demek büyük tezahüratla karşılandı kk •• 1 • leriui vernıireceklerdir. Tllrklyt'ain hudutlarına kııdar gl 
ransanın ittit'aklı\1' politika l T eşe ur e rı Buuuo, daha uzak olan Rus den bir nevi ltnlrun - Alman, ha 

~ının yerinde olduğunu vo I Antakya f> llimmsl) -ı .Antakya YU lskcndel'unda ı petrolünden mahrum kalınca Ro klkatte münhasıran Alman bayat 
:.~nun müsbet v:ıkalarla toha 1 Knhraruan "~. ~n!ıl~ ord~~ yapılan ınernsiıno hiitiin lınlk Ankar:ı. 5 ıuı. [H.adyoclan] men petrolünü ale geçirmek için sııhosı yaratılacaktı. TOrkiye'yl, 
Uz ettı·g· · .. leıuı·ıoı halen muzun Hataya gın~ının yılılo ,·e etraftan 1releıı binlerce Ba!'i,vekil doktor Uefik 1 Alman yaya bir vesile olacaa:tı mı Surlyb'yi Kııfktısyu'yı, M:!sul'u l mı ı-my ,, r .. .. .. ~ . , o 1 .ngi}iz politikası, ]l'ransız po uuınu olması muııa::!chotıle bu k<iylii i~tirnk etıni~tir. Sayilaın Kabotajın Tiirk bay 

1 
s.öyleoecek? Helki, fakat harp he göstererek oou Almao - İtalyan 

lıtikası d'. a ·rı anı politi
1
giin Hatnyın biitiin şehir, ka-ı S. t d Od . ır·- ran-rna intikalinin yıldfinümii hada ordu, donanma ve hafa tauıfıoa çekecekler, soorıı Uç is 

1t l J) e ) • 1 k l . d ı ... "k t a.ı on a. r uevıne eıı 1 b 1 k ti . . . L°hlıik d h ' tik tt h k t ki d a ar yoktur Ceınberlnvn Ha aba ve öy erın e uuyu - e- . rı . .1 t· . b' 1_ ..• 1 .. ve deniz bavraını ıuüna:;ebe- una arının ısı e ece6 ı ame en ıı a e e geçeer er i 
lı'" • 'i • ' h.. l Mt . 1 ( ı mı~ ve 11 

l) ar ır .. oy u ı · . .. 1 petrol miktarını bir' go-z o··nu-0° Kıır .. deolz'ın şlm"lf de b ,, ınks "\'e Daladh·onin kurduk za urnt yapı mı~ ıı, .. . .. ..,. l tile rcHmi vo husu8ı ıııues!'leHo . . • _u "' .. .. n u.,, ay, 
la : . Tn benalmlı her taraf türk ınurahlıa!'lınuz ~ukrn h..ırnnt 1 ' . _ 1 ~etırelım. Her buyuk deflet 25 kömtlr ve petrole; Karadeolz'ın rı tek bir ln•rılıı - Framnz · ::; 1 • lorlo hırc;ok zovattnn alaıkl:ı.·ı · . . . . 
J10Jit·k b bayrakladle doııatılnııs An- nı ]fotaylılarıu mııınot ve . 

1 1
•
1 

. k .. ılA 30 mılyon tonluk bır ıstıhla cenubunda, yakıo şarkın petrol 
1 a~ı Yfl.rdır · '' . • • rı tehrık to O'ra aı ına at !;il· . • , a 

l . ' · . .· tnkyanın uıulıtolıf yerlorıııo şiikranlarıııı bilılinııi~tir. 1 _ .·. 0
• ~ kkiirleri- : kı goze a.mak 1 umdır. Halbu ve pamuklıırıoa, Mı ırda Snveyşe 

t kı memleket keııdıleııno biiyiik takı xaferleı· kurıılmu.1 .. •• • • .. lıklı tehı ıklcrıle te.,o . 1 ki Almanya ı 700 000 ton seote ve Mısır p::ımuklımoe dottrn. Bun 
arı,ı Yapılan mevdan okuma-1 • 1 Bugumnı gocesı şolıırdo lıu ııin iblil.ğınn .A ııuı.lolu n,ıarnu- tik petrol imal eder, bu Umikıar !arıt muvaffak oluodu({u takdirde 

llın • tur. ·· k ıı· ~ · · l" ·ı ,·apıla 1 t · l <l' t lllahiyetini anlaıuışla.ruır 1 Halkııı neşesino payan yu ır ıeneı a n) • - nı ınoınur o mı~ er ır. üç haftalık harp ihtiyııcıuı knr Alınan · hılyıın mltıvert dUnyaytt 
"e · 1 bakim olııcııktı. C"kllcaaı·hdıını:·.d a buna karşı koyalyoktur. caktır. u·ç v'ıla"yet·ım"ız.len yu·zme eılamıya ancak yeLer. A l d ,. U Stokları oldu~unu biliyorum yn z~mıın a, denizaltı rno 

BU .. yu·· k M · ı ı t mecı·ısı· fakat bu ı;toklar Almanyayı larıoı ve kruvnzörlerlni ttııımt httd İki imparatorluk ordu. u 1 1 e ~-ı ~· . ·ı 1 

'd d 1 dinde ÇOğöltııc:ıklar, nunlarla At. arası d t d ·ı...., o ge ırıncı erı uzun zaman 1 are e emez, l)a lU • n a irtiba var ır. ~ raıı- ı Ok il• Akd 11 
s D.. t l k d k • k' ı 1 b lk' lti . as yan:ıs e enız yo arını 
lz Orılusu dünyanın en kuv- Un Op an ara ruzname e ı b SUS I ta faya ve e 1 acarıs keserek, kendilerinin yakın Şark 

"etli Ordusudur. maddeleri müzakere elti ' Hatay ayramına ta:~. da petrol vermesi icap erleıla bulacakları potrolden loglltere 

ord Bir yıla varmadan İngiliz ı İştirak ecleceh ce ~-lmauya Romen petrolleri ile Fransa'yı mahrum edeceklerdi 
ı Usunun bir milyon<lan fa.z- Aılkare, 5 a.a. (Radyodan) ıyare Cemiyetinin ı;iyengo evrak ı 
a ı · T. B Mı'llet Meclı'sı· du-n Re· d f 1 • · d d'I kt Ankara, 5 a.a· (Radyodan) ne güfenebilir mi? EvvelA bun PHlo muhteşemdi. Fransa ile Oacaıt b 'kd 111 fe etererının evre ıme el • . , 

d ı::>ına vo u mı. ar 1 oldu~unu Qnünc~ eehıelarla olan 22 femmuz Ha tar bayramı- ları fethetmek Jl\zımdır. Bu pet logıltert- oln sllQblanmelarıodakl Urnıa<lan artacagma. sl>z veri fet Canıtezin r JBBeti altında 8 v u 

1 
Y toplaomıt Raınamede bulunan muamelelerini •e piyango ihtilaf na Ank;ıra, Seyhan ve lçel vilA roller tabii rom~nler fakat belki gevşeklik dolayıslvle 1938 de bu 
d~ruın. Demiş ve iki devletin ikinci aıDaakereler1 repılacak arı hallinin Tayrare Cemireıı yellerinden bölge birincileri işti de Ruslar ve Turkler tarafından ı plana msnl olmamıza imkan yok 
el Unyanın en miihim ve mo- maddeleri mOzakere ve taefip ne bırakıldıA'ını bildirmlıtir. rak edeceklerdir. !müdafaa edilecektir. Soura kuru 1 tu; 1939 dk tse bu işi ancak Tor 
l ern donanma.sına malik bu- etmie, diterlerioi mOataceliyet Bundan sonra dul et daire- 22 te 23 Temmuzda Jüzme ıarıo tutuşturulması mümkündür I ktyenin en mllblın roln oynıyaca 
.~ll<lugunu söyledikten sonra kararile muıakere •e tasvip et· leri kırtasireei i(1in verilen ı,5 98 80 sporları müsabakaları ra· ı Niharet bütün bu petroller yal ğı btr set yaratarak başarmak 
<aaleriııi şu surotle bitirmiştir mittir. milyon liralık kredi 2 milyon pılacaktır. nız Almanrayı ÜQ ita dört ay, n kD dil B t . d" 1 d 

t Millt pirangora ait sorulan liraya iblftQ' edilmietir. . . . . m m n . u se ştm ı yer o e 
"'t • ki milletin l'ulıu ihanet Bu mftoaE9betle Aoavatan Almanya ıle mütteHklerını sekız "Ilı bir suale cetabeu mazbata mu Meclis rarın tekrar toplana . yUkselmlşllr ve her gno daha 
..,. •Yen ana.nelerle zenginleş- harriri Sırrı ceup tererek Tay- caktır. sporcuları ıle H11ta1lı sporcular on hafta idare edebilir. kuvvetlenmektedir. 
"""lA b ı ilk defa olarak tanıemıe buluna Meseleyi her ucundan çevi Y u unnıaktadı r. 

:a , ... .1 ,1 • ar ·ı,le . b •• k L' h 1 ·ı ı· caklardır. rip tetkik edebiliriz. Mih,er, Şımdlllk Almanya ve ltalya 
her iz dostuz, kuvvetliyiz ve guHul ım ' n uyu ulf iZ a 1 er ıyor • harp halinde (lngilLere ile Frau kuderlo makas cllvesinl boş kar 

(! no suretle olursa olsun l ingız Heye ti sa da ayni vazıretıedlr) harbel şıhımıya Çalışıyorlar. Romö'da Tür 
«)?heyi kurmaya muvaffak Su tesisatı İQin yüzbin ira 'mek toin lüzumlu petrolü bulun klye'oin yerine Bulgıırlstanı geçir 

aca~ız. f d.} k Ankaradan istanbu- duttu yerden almak mecburiye mek ıazım geldi~! söylentyor: Bu 
......... 1'~ınn nutkuna Hariciye Saf e l ece la gı•ttı' tindedir. Amerikedaıı. Felemenk ıar 
_ ~ la vakit geçirmekten ibarettir. b• Hiodistandan, Rusyadan vera 
qızı Hal" ev'ınde Halayın Lurtu Hakumet konağı, park İnf aalı sona.ereli Ankara 5 a.a [Hadyo]- yakın earktan (fran fe Irak) lm 'fllrklyb'hln tenıı:ıll E'ltlğl şey Bul 

1 l 1 Bir ıuüudettenberi .Ankara<la di birinci kayna~a ancak Alllls garislan'dao bam başka bir eey-
Ulb •ğ b t'I l h• t Ankara 5 a..a. [Rndyo<laıı] ~ ~~~~a. 0

.ulunan ve ~elı:,ın,.. on bulunan lngiliz heyeti bugiin okraıwsuou eearak varmak dlr. TUrklye, Rusyu'yı örter: Ro. 
ıq nıse e 18 ez& ura lğdırdan bildiriliyor: . buyuk bı~uıs~ .olan lıuk.um~t İstanbula lıarokot etmiştir. mümkündür, halbuki lngilterA manya ita Yunanistan'• himaye 

.ı\nkara 5 a.a. fH.adyodan] Iğdırda belediye imar ı~le ko~a~ı bıtınıştır. ~u . lı.ına) a. Sü9eyeteo hakimdir. Rusya Al eder: Boğazların b kçisldlr; Şarki 
llatn'· k t l mu··nn e- ri biiyiik lıir hızla iJorleınek elh hın lira sarfcdılınıştır. <lla.n "u teilı·satıııın ellı' bı'ıt lı'· manyaya ve Hitl9r poliLikaeına ki dl k k ~t· ·' ur u u~u •• H"·k A t k n. • " "' Akdt•nlzje bA m r, ya ın şar t ı1e 0 ı· H .· · · · tedir.Şehirden on bA.11 kilonıet u ·uıno ~onaFıı cıvarın- ı k k b't düeman kaldıkça ruR petroilE1ri (!~~ """ ze alke-v ınde ıkıncı _ -y • da vapılınakta. olan parkın ra ı ısmınm da in~ası ı • orter, petrol On iki kara yolundım 

~ap"ıolarak biiyiik tt-zalıürıı.t ~e k~zakta ~grdı dagı :t~~lorm b111;,iıni do sona. erıniş ve U· ınek ü~redir. ne güvenmek kabil deltildir, birisini keı.ttr. Ooun içindir ki Tor 
\. 

1 nıı~ ve ht ı·r 1 t· l e 1 suyun g ıra a ı 1 maın ı>arke •]tiRetilınekte olan Dördüncü petrol eahaeınıu klye'olo lngillz - Fransız cephe ,.,h Y mu o ı ıa ıp er te . . . B 1 d' lı k muma aı~ılmııthr ' , ~ - d · T- k · d 
" '\'esi} .1 .. "ki . . nı ının ıçın o e ıvo an a. _ :s Y • ll d ,.. 1 ·ı "'{ lı 1 onua ~ ıse ur seddı var ır 1 1 1 R \l 

8 1 1 ltar e ı e huyu erımıze ından yüz bin lira· istikraz Igdırda bu ı;ıeno feyiz ve yo ar an ~e 11 "' r ınc< ç:ı- Türkiye yakıo l!Rrkıu pel ıs oe geç ş oma e er lo çin 
.... Şı duyulan lilİikraıı hisleri- t · t' bereket her senokinden fazla- vu~ cadde!'lı ta.ınaıueu hitam rol kayn"klarına aöıüren yolu vabim bir hezimet teşkil eder. "'e t . .. ,. e mış ,11'· . . . . . ... ., 

ercumau olmu~lar<ırr. Bır ıııüddettenberı yapıl- dır. BaraJ<la yenı yapılmakta bulınu~tnı. kapamaktan daha fazlasını 1ap La .Hepubliquc'den 
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Nevyork sergis· ve 
Türk pavyonu 

1--1ayvan1 ar 
V f.~rgisi m iirt1-
rtı zamanı 

Adanada yeni bir 
çırçır fabr· ... ası 1 

Sayfa : 2_....., 

Güney Yurdda 

-Folklör-

Atalar sözü -Oeyişet 

Heyetimizin ikinci raporu geldi Melire vekl\leti, hartanlur 

- Dünden artan - dukça rağbet görmektedir. 
9ergisi müruru zamanının bae 
langıcını tesbit \le 9illiyetlere 
tebliğ etmiştir. 1839 sa)· ılı hay 
unlar vergi kanununa göre mü 
ruru zaman ihbarnamesinin teb 
l i ğinrten ilibaren :hesap edilecek 
tir. Tarhedilmemis vergiler için 
kanunda tayin olunan r üc sene 
lilr mürürü zaman müddeti icin 
de vergi tahakkuk etfüilip ih 
barnamA tebliğ 6dilmie ise gene 

Cue Mecmuasından : Rakılarımızı sergi veeileaile 
•-rurk Sergisi alaka ve ze~ · Amerikaya unutulmaz bir sekil

kinizi tatmin edecek bir çok eey de taoıtabilmeh ve bu malı1ma · 

lerle doludur. Pavıonun kendisi tımıza daimi bir mahrec temin 
eski Türk mimarisinin • güzel edebilmek için rakı, " Arslan 
bir nümunesidir. Duvarlarındaki Siilü " adile ortaya atılmıstır. 
resimler, mozayikler, her tarafın Sergide umumiyetle kapalı eiee 
daki hA9uzlar, iç avluııunun fe· ile içki satışı memnu oldu~un 

dan içkilerimizin sürümü lokan 
rahlı manzarası sizi teshir eder 

la ve barda kadehle yapılmak 
Yukarı katta baha biçilmez ha tadır. 
lılar ve diller müze eşyası var 
dır. Aıaaı kattaki lokantanın 

remekleri fiatQa mutedildir. ln 
8'Da egzotik bir ze•k temin et· 
mektedir.D 

tebliğ tarihinden tahsil müruru 

NeW Yorker Mecmuasından: 
•Açılma haıuaunda birinci· 

terden biri olan Türk Patronu 
na keef•ttikten ıonradır ki Ser 
gi Reisi Mr. \\'halen1in kaQ af 
dır Tür~ sergisinden neden bu 
kadar oevkle bahsettie;ine akıl 
erdirdim. Nevrork'la bir trene 
bindikten 20 dakika sonra ken 
dimi serin, gölgeli bir a9luda 
oturur ve güzel bir orkestra din 
ler uzirette buldum. Gözlerim 
fıskırelerin akışını takip ediyor 
du. Önce faprak dolmaeı,fmidye 
dolmaaı, börek gibi İstanbul me 
ıeleri getirdiler. Bu eeçirdiğim 

tecrübenin ne kadar zevkli oldu 

zamanına başlangıç sayılacak Heyetimizin raporunda rakı 
İQin törle deniror : "Rakı, ile tır. 2898 sa1ılı havyanlar •ergi 
riıi ioin deumlı bit pazar temin si kanununa göre tahsil mürur 

zamanı baelaogıcı, tahakkukun edecek kadar tululmuetur. Dun· 
ildn ve cezalı vergilerin de teb 

yanın en bürük Kombine malla liQ' edlldiQi malt rıh takip eden 
ıası olan Macy'" Departemen Sto mali Jılbaeı olarak kabul oluna 
re, Ticaret Ataeeliglmize mi!ra caktır. Evvelki mali rıla tesadüf 
cAat ederek müeterileri tarafın eUiQi takdirde tahsil müruru za 
dan ta ki olan rakı taleplerini manını verginin · taalluk ettiQ'i 
nasıl kareıla1acagını sormuotur. mali rıldan baelıyacakhr. 334:! 
Türk çarşısı sayılı hayvanlar vergisine gere 

Milli zevkımizin, milli zeka 1 verginin taalluk ettiği mali rı 
ve kabiliy.etimizin numuneleri l 1ıu sonundan itibaren bir mali 
halinde nesilden nesile intikal · rıl içinde tarh edilmiren ve tar 
ederek hala ~raeı1an tarihi ea l hedilip de katileetiQi mali yılı 
nat.la~ı~ızı ta~ı.tm~k garesile _elieı takip eden bes mali yıl içinde 
lerımızıo en ıyılerı ve en guzel de tahsil olunmıyan hayunlar 
leri bir heyet tarafından seçile vergileri mürüru zamana ugra 
rek ıııergiye gönderilmiııtir. Bu racaktır. 

serginin mübaıaa vaya emanet 
sureti1le sevki 9e sergide satışı 

gibi muameleler Sümerbıınk tıı 

rafından deruhte edilmietir. 
Amerikanın en genie ve ie 

tira kabili1eti yüksek bir pa 
zar olduğu düeünülcrse elisleri 

Yabancı dil 
mualiimliği 
kıırsıı 

~1alatya Şirl{eti faaliyetini 
gittikçe genişletiyor 

Şirketlerin umum müdürü Adanada 
Tetkikler yaptı 

Adana - Malatya bez ve ip lumum makinelerini ~ayet mun 
lik fabrikaları Türk anonim eir tazam bir şekilde önümüzdeki 
ketleri umum müdürü Bay Ziya mevsim için hazırlamıe bulun 
Tahsin şehrimize gelerek eirke maktadır. 
tin buradaki fabrikaları faaliye Uzun senelerdenberi işletilme 
ıini tetkik ettikten sonra dönmüe mie bulunan pamuk presesinin 

tür. de itinalı bir surette revize edi 
Umum mOdür reni alınan lerek matlup neticeyi •erebilecek 

çıroır fabrikeeını da gezmietir. 
Yeni istasyon civarındaki Zi 

raat bankası bir numaralı çırçır 
fabrikası (eaki Şinaai fabrikası) 

fekle ifrağ edilmie oldulunu 
duymak tarız. 

Mükemmel denilecek kadar 
bir nisan 939 tarihinden itiba muntazam tesisat ve reni bir 
ren Malatya bez •e iplik fabrika idare al&ıuda meuime girecek 
Jarı Türk anonim eirketine geç olan Malatra bez 9e iplik fahri 
mio bulunmaktadır. kaları eirketi Qıroır fabrikaları 

Malatya eirketi, Adana men nın müsterilerine aıAmi suhulet 
sucat fabrikasındaki çırçır imalll ve kolaylıQ-ı göatereceAini talı 
tıhaneEini de temamilş yerıi fab 

1 
min eden ve bu müessesenin 
' rika~a nakletmio ev tesisatını mıntakamızda hayırlı ieler ba 

kısmen yenilemekle beraber bi earmaaını dileriz 

Seyhanda bir facia 
~~~~~~~~~----

Yıkanmak için nehire giren 
on dört yaşlarında iki çocuk 

Suların ceryanına kapıldılar ve .. 

Quna anlamak için sizin de bu 
nu arnen tekrar etmeniz Elllzım 
dır. Türk puronu serginin en 
io acıcı yerlerinden biridir.• 

Türk Sitesinde bir aylık 

faaliyet: 

mizin bu piyaeadn tanınmaeıoın Ankara - - Orta tedrisat mü 
t t b. k k. Ok Adana - Seyhan nehrinde lcorkunç vaziııet karı:ıısınd.. ı'kı· ı 9e u unmasının ır co uç esaeselerinde yabancı dil mualli 1 v " 

Sitenin her kısmı bü1ük aıa 
ka uyandırmıetır. 
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Derliyen: Sait Ui"' 
• Gelen berim ıgiden pat8111 ' 
• Gözünün kurdu kırıldı· 
• (' . B siir ı ectı orun pazarı 

eşeğini Ni~dare. 

• Geçmiee mazi derler. 
• Kendi düeen aQ'lam•:Z· 
• Göç geri dönerse toP81 

deve öne düear. 
• G kııt· öz görmezse gönül 

!anır. 

• Güç, gılcü yetene. 

• Kiti akranıodao azar. 
• Gunee balçık ile ıııtao· 

maz. 

• Gün dolmadan neler dO' 

aar. 
• Gülme komeuna gelir ba" 

eına. 

• Gön roka rerinden deJlıılt 
• Göo kendini gide ıidB 

düzer. 
• GörOnen dattın uıalı ol• 

maz. 
• Geçtim çerezinden uat60J8 

bileme. 
• Gün var rıl besler. ııl 

tar gün besler. 
• Göncü, göneni. 
• Gülünü seven, tikenini de 

sever. 
• Gavurun 

müslümanın 
olurmue. 

tenbeli keeieı 
tenbeli ;derfif 

• Glhur gemisi gibi raoystı 
gider. 

• GAvura kızıp ta oruQ boz· 
mal}a benıer. 

• Geç olsun da güç oımsııııı 

• Geçmiee mazı derler, 
• Geçmiee mazi, renmiee ktı 

zu derler. 
• Geldiei, ~illisi •ar. 

Tiirk lokantesı: !de•amlı bir 
alAkanın mevzuu olmuetur. Bu 

a'.lnat 96 elişi eubelerimiz !çio mi yetiştirmek makeadlfe geçen bir facia olmue ve on dört ya~ ~ocuk ferrat etmeğe baslıyorlar 
ne derecede mühim oldu6}u ko larmda iki çocuk suların cerya ve bu acı feryatları duyao civar 
larlıkla takdir edilir. Bu 'itibıır 111 lEtanbul üniversitesinde açıl nına kapılmışl.ırdır. Bu hadıse daki balıkçılar derhal imdalları 
la elielerimizin sergide Türk mıe olan Fransı:r.ca, logilizce ve etrafıud ' elde ettığimiz maluma na kotıu1orlar, Lakin iki kazaza 
Sitesinin carsı kısmıuda teşhirin Almanca kurslarına bu 111 da GO ta ~ör~ vaka eu suretle ceryan deden ııncak biri, Hasan ölüm Küçük hlfSİZfar 
den bürük faydalar beklenmek ıalebe alınması Maarif VekAlelin elmıetır: den kurtarılabiliyor ve H"yri, ~ , d 
tedir. ıce kararlaetırılmıstır. Alınacak t 'klA h . 1 ya a an 1 husasta heretımizin raporunda s tı al ma aııasınde Giritli Ecenin kurtulmasına imkan bu 

Elielerimiz nefasetlori bakı olan talebe bir yıl İstanbul üni 
ı:ıo-rle denmektedir HaEıaı.ı oğlu O.il. dört ~aı:ılarıııda lunam.'."or. 1 ••• 
v • mından pek takdir edilmjetir. ' versitesindeki rabancı dil kursla v 1 ' 

•Türk lokantası sargının en Ancak bunların mihim bir kıs rıoa devam edecek. bu müddet , ~ayr~ ~cesoyl ıle ay.~ı mahalle Boylece suların ceryanına ı 5.7.939 tarihinde gecelet'.O 
b6Qenilen 9e ra~bet gören lo mının gümrük ihlilfıfından do- r d h b" . d t en e ım oe- u on dort yasların kapılan Hayri Ece ortadan kar saat .ı,20 kararlarında MersioıO 
kantalarındsn biridir. Bunun zar 10 a er ırme 81 R 0 uzar da Hasan ev ık · - ",ı\ol d b ı ı 

laıı Mayıs sonlarında gümrük lira hr.rclık verilecektir. Bu bır ve 1 ~ gun Oa e e~ 0 uyor. Bahoe maballesindrn çalmakt•0 
delillerinden biri olarak sergi ten çıkarılabilmie olması ve kıy yıllık tedrisatta muuffak olanla s~nra yıkanmak uzere nehre gı Bu oldukça acıklı hadise1e sabıkah Kerim o~Ju onbir yatırı 
münasebetile Neoorkta bulunan metlerinin rüzde doksanına ka 1 h . 11 •• t k . 1 k ü dı:vorlar ve karal&r buca~ı al adliyece el konulmus olup tahki d T h . . delJ 

. . B 1 rı a sı erını a vıye e me ze f a a sın ve aynı mahalle Belçika elması tacirlerının, e dar gümrük resmiııe Uibi tutul b" 1 d d · ı· . -"' dı" kler ·ı tında A gan bucağının sağ lttra kata devam edilmektedir. Hayri d• 
b" re ır yı a ı ını osren . . . . . . Ahmet Nebent of}lu on rasııı oika Pu1onunda cok güzel ır mue olmaları dolay11oıiyle mayı- memlekete gönderileceklerdir. Ta fından suya giriyorlar, fakat ne Ecenıu bu eekıldekı fecı akıbetı . . . ıre 

lokanta olduğu halde, Ne9york sın son haftasındaki satıelar lebenin seçme imt ihanları 25 ve birde yUzerek ilerliyen bu iki sonunda derhal dalgıçlar vasıta Şaban adındakı Çocuklar Sılıf 
mtlcevhercileri eerefine verdikte matlup derecede inkişaf edeıne 26 eylUI pazartesi 9e salı günle çocuk birdenbire suların cerya, siyle bütün o ci ı ö 'd<t araştırma 1 ticarethanesinden 22 adet çiıık0 
ri yüz elli kisilik ziyafet için miştir. rinde fstanbul üniversiteAinde ya nmlı kapılıyor ve boğulma lehli lar yapılmış ıakin za•allı çocu 1 su tası çalmıe olduklarından 1• 
bizim lokantamızı tercih ettıklel Bu vaziyet karsısında Sergi pılacaktır imtihanlara yerli ve kesi geçirmeye baetıyorlar. Bu gun ceseti bulunamamıstır 1 k 

1 1 
d 

H · · N k' ük k · . . • a anmıe ar ır. rini zikredeblllrim,• eıetımız, evror un Y se • rabancı bir koleJ •eya lıseden ı 

Amerika matbuatının lokan ve zengin tabaka halkını, Büyük 9eyahut bir muallim mektebin Eato.nyadan g.elecek Oeyli [~sprese göre ı~s_e_h_r-im-iz,_d_e_h_a_v_a_.ve 
t h kk daki neafraatıne I mağaıaları ve matbuatın bu 1 den mezun olanlar aıın.,cakıır. k / 
amız a ın " 

1 ~ • 1 · • • ı emtıa ontenıan a- • . rutubet vazı·yetı· hir örnek olmak üzere de, Nev ne~ıd sanal ııı erıneh aıt_ eu~u? arı 1 Alın acaklarda olgunluk imtiha y b t f 1 k 
k. 1 .• . . , Dl 1 are eden mu arrırlermı çar nını vermie olup olmıyacakları d _Jeğı·Jt,·kı·k en 1 1 ara 1 bıJ rork halkının boş va ıl arını ıyı 1 IAk d ı. . . t 1 rı n a Uı r 1 Dün şehrimizde hata 8Z . . . eımız a a u a ar etmeı.r ıcıo O· ı aranmıyacaktır. Kursa alınacak 

geoırmeeıne rehber Jı k eden haf· ı •• b büelere gir i em i •• i r. Bu led bi 1 ar ıah •İl m Ü ddellerin in iki mi. yapıldı kan u n u luti u geom iu, rüz~ar cen •P~l~f 
talık bir me.cmuadan eu . satırla~ ı rin. iyi __ neticeler vereceA'i ümid j li müddetle ı.ıaarif vekAletı em 1 sanı d 3 50 t h ı 11 ... 

Tü k 1 k 1 °1 Eeton"a ile mer'i ticaret an· re e , me re ız ı:t e alınmıetır. r o an asına a edılebılır. rinde çalı•maıı ve tedria müdde ' · 
Y 1 k k v !asması mucibince mezkur meml .......... ~ tır. • diııce rakı ıımarlarıoız. a nız Etiban ısmı ti içinde dıearda hio bir isle l d . . . Günt1n en rt1kaek ıubune&ı 

fonu da unutmarınız ki Türk· Türk Sitesinde Etibank ma meşgul olmıracaklarını taahhüt lekeUen gelecek emtia kontejan On ranrn lfrne 
lerln kendileri de buna •Aralan denlerimiz ve maden siraseft· edeceklerdir. larında baıı deA-ioiklikler rapıl / • 37,4, en düet1Q'ü iae 23 11nfürr•d 
S6tO. adını verirorlır. lki rakı mizi tanıtmak üzera çok muvaf mıetır. Bu deA'ieiklikler pamuk ge mıyormuş olarak kaydedilmietir. 
Sızı •ertanlarla: kareııaetırır. fak bir teehir rapmıehr. Türkiye "' Franaa mensucatına, pamuk ipli~ine •e S6 

v bav9 llA t tk 1 • b k Londrı, a •• - Amerikan par Rutubet derecee; rGıd• ikincide ıralan keeildiQinizi do· Hacı Bekir mamülah tr·car•t anlaşması ' a ı u a a aıt olunma ta 
.., dır ıamen osunun bltaaaflık kanunu dir. rınınız. -OçünoOrO tanire etme Bo bernelmilel taoınmıı fir ' nu kabulU hakkında tefsirlerde 1 4' 

rioiz. Qılnkü kendinizden geçme manın Ne•rork'ta aergi haricin 1 Temmuz 939 tarihinde ni Kiremit h.ıraızı ,-.ıji.ıill ..... .....,......., .. _iııİııiııiiı"""'""",;...;. ..... -
niı ihtimali urdır. Anosonun deki bir mahalde buradan usta harete ermesi lAzımgelen Türki bulunan •oeyll EkspreR. gazete IK.:IS!ACA 

1 k 1 • .A lr t ı aması )' k / d si şöyle yazığor: maaum kokusuna aldanmarınız, ar 9e aıan ar KOturme ıure )·e • Fransa ticare an Bv a Q an 1 I 

·ı " - Amerikan mumessller Genel Kurmar Baıanı4'1 sert eerdir. Türk 8ergisi sizi tı _e raptıQ'ı i~alAt se~gide bü· ı hükümleri Pariste yeni _cere~an 
teshir edecektir. Burara bir defa ruk rağbet gormektedır. edecek müzakereleçin bıtmesıne Muhtelıf tarihlerde Mersin meclhılnln kabul ettiği kanun bl lzmiri ıereflendirmt§lerdir. 

P · d'k 'l · · k dar Mahmudiye mahallesinde araba ı k ı ı ı L ı ı ŞI dl girdikten sonra baoka yere git erıyo ı sergı erımız 1 intiıaren Temmuz sonuna a z m pe ş m ze "e m yor. m l § 
kf · 1 S ·d ı k · · cı Kürt Mustafa oglu Halid Be 

8
c meye ttrzunuz ve va ıoız o · ergı ~ mem e etımıı ve 

1 
uzatılmıetır. 1 d . H Ik p kl vaziyette Amerika mub8rlp Romadak·ı ecnebi matb&J 

ı , ,_, emın a artisine ait ve aile mı1 acaktır. Hesabınızı Türk puyonlarımız etrafındaki alaka "'· ~ ~ mllletlere silah gönderilmesi ta rdili 
Sergisinden doQruca eve gitmek yı daima canlı tutabilmek için 1939 lzmir enter ~!~~~r:~r~~~tec~r~ıu~:~m Y~~~~~ rnttarı değildir. Bununla berRber sekreteri gazetesine gönde ııeı: 
Qzere ıutunaz n tasavvur edılen hare~elli teehir 1 sahne pordesile kiremıt oaldı~ı tayyare ğönderllmesinde mahzur bir makale yüzünden meml• 

Lokantamızda Türk )'emek· tarzı ile el Akalı tedbırler arasın 1 nasyonal Fuarı aıılaeılmış olduA-undan adı geçeo görmemektedir. Fnkat Amerikan 1 terke davet olunmuetur. 
leri Amerikada dikkati celbet da tertip müddetleri de dahil 1 · yakalanmıe ve eattı~ı kiremitler hıyyarelerlnln bize pek faydası• § 
mielir. Gazete ve mecmualar lo- olmak üzere biri iki, di~erledri bir milyon m üşterı- de müsHdere edilmiştir. <fokunmaz Bu tayyareler talimler 1 Ro•e .. elt, mebasan mec11•f 

k birer nr müddetle deum e e b d " " kantamızdan bahseder en re- nin uğraX-ıdır. ve kısa bom ar ıman uçuşları ~'"° 
meklerimizi uzun uzadıya tarif cek Perirodik ı-ergiler tertibi dı) e; Küçük ilan şartları lçld elverişli ır.e de avcılık için nin ambargoyu kabuhlnOn 
etmek'edı·rıer. eünülmüslür. .1 sk·ı Mallarınızı şimdiden ıaçak ıı.taıardn: kılfi der~ cede sOrallerı olmadığı padaki harp ihtimalini teerio ef • 1 -·Müze eeyası 1 e e 1 lir defa itin se Karıt ti 
Sigara ve rakılarımıı: Türk sı.natları 25 Haziran . BOi hazırlayınz. hı dera 1~11 Go ""' için uzıın taaliye ere imkan vere lediıli kanaatin1edir. 

Sergide sigara aatıelarımızın Nisan Eul·\I ~,14;!;.'~~a ~ ~:~: cek bir hareket sahasına da ma § 
1
20 Ağustos - 20 , u ilk bulunmamaktadırlıu. Ba şart ümitlerin fevkinde bir seyir ta 2 - Turizm sergisi ı . 25 .. _ ııo,UDlı Uçat ıuaıardu ber dıruı Jçın R' edB 

H kııruf alınır. llueıı OD dırı netredlloıeek lar altında bizim için yapılacak Batarın kur&olueu iZ kip eUiAi heretimize bildirilmek Temmuz tün meseleler hakkında fazla bır 111a ıçtıı Ho ıma, •lım.akur lllr kJlıı &IJ 
ıedir. inhisar idaremizin Nev ~ 3 - Türk mimari sergisi tafsilAtı ihtiva etmomekle bera ıık oııııat aur1 ber uıır teıııııı araıarıad.atı şey burada ve Kanadtı'da daba de ikinci defa büyük &ezahOt• 

1 25 A hustocı • bo,ıaklır ıııa sıeıaı 80 hart lılb.ar edllııilşıır. k 'ıkta da mllhlm mat tab ı"k rork'ta imal ettiği hususi am· - 5 raber Türk Sitesinin bir aylık eır u cn llh ı :ıo harııenıbareıoırıııııdır. ço m r a 
4 - Çini motifleri sergisi .k M lb t ıMrı ~·ıırdn rıııı her mır ıçıa beber.. ları kurmuktan ibarettir. baUljl~ paketlerdao mAda Türki 1 - 25 Eyliil faali~e~i ve Amerı a . ~ un ının rerıuı • a1rıu •n taraş ılınır 1 Amerikanın kararını bıırp 

rede ımal edilen sigaralar de, 5 - Yarının Türkiyesi 1 - 30, sergımızle bu kısmı ıçın _yaptığı Kdçbk llblarıa uo barcı J!Clll~ıııesl IJııııı 
"' 1 • h kk d j efkll d1r. 8a ııılk\lfl (CÇU lllolar IJflU pal lolrl 1 lmalahDID yeni h1Zf8 0eV8ml hl rüksek olan mamOI tütün güm tik Teerin . . _ ceşrırat _ a ın .a ~m.um . . • resıu ıabı4ır. kıp etmelidir• 

rılf}ünün iniııanıına rağmen 01- I Bu hulba, temas ettıaı bu rı~ıza musbet bır fıkır •erebıllr. --------

kutlulanmıetır. 

§ 
750 Yahudı muhaciri Brgf' 

Iuyadan arrılmıetır, 

~rıu 
t \' 
~r. 
\.rı 

~~ 
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1 
ve fevkani 

lira 

Yazan: Ali Rıza Tunca1 

llud!aııları pamuğu koyuna benzetiııler. Va nebatatın koyu
\'e bı derler. Filhakika koyunun eti derisi. yünü, boynuzu 
'~klaı·ı nasıl ayl'ı ayrı işlere yararsa pamuğun da J~er 
rneueri aşka başka sahalarda kullanılır. Pamuğun bu lıız-

nden sıra f geldikçe bahsedilecektir. 

~un yetiımesi : 

~ ş· Parnuk lıattı üstüva<lan lork derece cenupta ve kırk dere
~~lllald·e· kalan memleketlerde yetişir. Yurdumuzd~. b~ 
~Pra~hılındedir. Bu bakımdan pamuk istihsaline en musaıt 

1.artlan biridir. 
Bı · ı· B ~ud zını ·pamuklarımız lieş - alu ay& kemale ~e ır. u 

"::t zarfmda 25 santiğrattan aşağı düşmeyen hır sıcak
~r. ıntaşda "elma bağlama ıamanına kadarda hOl yağmur 
tf · Parnuk fidanı elmasını yQrdikten sonra fazla rutubete 
~laç Röstennez. Yalnız pamuk\ann olma esnasında ne ka-

kuraktık olursa o kadar iyidir. 
~/'Ylık vasati h~rareti 25 santiğrattan aşağı düşen. mühit

. Pamuk nebatı normal olarak yetişmez. 

~uk ekmeğe müaait topraklar : 

~t ~ayatını te'min ve idame euecck maddeleri, diyer neba
~ıL· ·I> 1 Paınuk da topraktan, sudan ve havad~n alır. 

ltıakla arnuk toprak bakımından müşk.ül~senl ~ır ne~at ohna
tırıi 1. ı.)eraber ne~ vünernasının vazıyetıne goro ekım yeılc
tıııiın1k1 1~1 ova diğeri yayla olmak üzere iki kısma ~yırmak 

tındür 

l'iıkla~~rnuk .kumsal arazide olmaz. Y.umuşak ve ~ı~,~ t~p: 
!aranı ıs~er. Pamuk ekm~ğ~ en ~~sa1t y~ı·~er nehırlerın ıkı 
takı Yıgd1ğ1 balçık ve kıllı arazı ıle kabıh nufuz olan top-

ardır. 

Sonu Var -
.......................... ________ .----~----------~---------, 
Dünyada Neler '-...____ ________ _ Oldu 

Oluyor 

DALGA UZUNcUl'.itJ 

1639 .m. 183 Kcs. 120 kvv 
T.A. Q. 19.74 m, 15195 Kes. 
20 Kvv. T. A. P. 31,70 m, 

9465 Kca. 20 Kvv. 

PERŞEMBE 6/7/1939 

12,30 Proğram 

12,35 Tiirk müziği 

1 - . . . - Nevue:r peırevi. 
' 2 • Sadettin I< aynak Neveser 
şarkı Hicranla harap oldu aev
da • 
3 . Selahattm Pınar Nihavent 
ıarkı hal• yaııyor. 
4 - . . . - Keme1ate ıtak~ 
S - , ••• Nihavent ıarkı Kör 
fezdeki suya bak. 
6 - Neıetkir mahur şarkı Gü 
cendim ben sana. 
1. • ... • mahur saz semaisi. 

13 00 Memteket saat iya
rı, ajans ve meteoroloji haber
leri 

l:l,15, 14 Müzik ( Karışık 
proğram - Pi. ) 

19,00 Proğram 
19,05 Mtizik (Tenor Mcco 

rmack ın söylediği iki melodi 
- P.I) 

19,15 Tilrk müziği (Faııl 
heyeti ) 

20,00 Memleket saat iya 
rı, anı ve meteoroloji haber· 
leri. 

20.15 Konuşma ( Ziraat 

Salon sarıya boyRnacık Baati~0.30 Türk mil&iii 

ev, ~ay Roose.vell ubeyaz viden nefrel ederim. Sa ı ..... Ferahfeza peırevi. 
dil~"' dahilinde baı1 la- lon s .rıya boyansın.· 2· İsmail Hakkı bey Ferah· 

ea, t ve ısl dıat vaiilıra- birkac giin bay Lin . feza beste Çağlayan cuyi si· 
ktlHş b .. · . ı .. - d rişkle. 

~~a · unu haber alan coln suratlıyuı; yuzun en 3 - lsmail Hakkı bey Ferah· 

~i/' •ı g~ıetelerir•dfln düşen binbir parça olur- feza şnkı Ateşi •ıkın 

PAl\IUKtAR 
Kevlland. 
Dağmılı 
Kapumalı 
Kozacı P. 
Kırma 
la karta 
K. kötlüıü 
Koza 
K. çiğidi 
Yerli çiğidi 
Koyun derisi 

YAPAOI 
Şark 
Ana dol 
Aydınlı 
Yıkanm•ı 
Keci kıh 
Tiftik 

BUCDAY 
Buğday, ıert, ıark 
Diyar Bakır 
Ana dol 
Yumuşak 
Yerli 

KEPEK 
ince 
Kahn 

ARPA 
Arpa Anadol 
Yerli 
Yulaf Anıdol 

H yerli 
Çavdar 
Mısır 

PRİNÇ 
Pirinç Marıı 

" c~yhan 
Susam 
Keten tohumu 
Burçak 
Kuş yemi 
Kum dan 
Fasulya şark 

,, Anadol 
Nohut ,llrk 

,, Anadol 
Mercimek Şatk 

" Börülce 
Bezelye 
Balda 
Patates 

Ana dol 

le 1 .hu ll»Ünasebetle şöy .. Ju. 4 • İshak varan Ferahfeza ıar 
~ır fıkra anlatıvor: lJir hafta sonra baş-ıksı Steyre~lmHekkikçinb. F bf ÜZÜM t" · . .. - smaı a ı ey era e 

ip... P.y;,z ev» in ı0akin k~lip bay t•rıcolnun JU· za tatkı mehtapta giizel olur. Üzüm Antep 
"tıtJ .. .. .. 11 .. .., .. .. x .. 6 F hf 8 > Nevıebir 

ıq· en Lincl in büyük zunun gu • ugurıu gurun. . - . . . . er• eza az ıe- • Karaman 
l ar, L 1 1 • ! maisi 

44,45 
40 
38 
~7. 
36,50 
10,20 
yok 

» 
) 

) 

Gl ,53 

47,48 
46,47 
53 
80 
53, 
110,120 

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

2 
2 

4 
3,62 
vok 
3.12 
3,75 

yok 

21,22 
19,20 
18 
9, 
!!, 
4,50 
5 
l J.13 
15. ı G 
6.50 
G 
4,50 
!),10 
yok 
yok 

> 
> 

yok 

~11 r Rdlonunu ne ren ce yaııuıa sor.u c u. i ı · b . H" k KAYSI 
,ı; b b - me met Necıp ıcaz ir k 
~ O\ıat· ... d- .. .. Salon ne reuge o- ı Kaysı uruıu yar yok 
ıo~d J ,\cagını uşunu - . 1 ıarkı Görmezsem eğH sevdi- maca • 

u. Nihayet: ya nacak'! dedı , ceğim. Çekirdekli 

~Pt' Mavi olsun dedi· e. Lincoln gfılüms~di: ı' 8 • Refik Feraan R .. t ıarkt Malatyl 
lllav· ' . .. Yaktı cihanı ateıin. 
bu ıye boyansm. - Nıhayf.l bu gun ara 9 _ .•• _ Halk tirkhi karfl 

liıı nn dul7an bayan mızt.la anlr.şma oltlu n1a · ı da kara yonca. 

Coln isyan elli: kul bir neliet~ye vardık: 10 ••.. - Oyun bavaıı. 
' Mavi mi dediniı' Ma Salon 9arıya boyanacak .. ! 21•25 Neıeli plaklar • R 

21,10 ~o••ıma 

b· Akıllılı ilı deliler ı ... _: ~i~~ Mıwk <Opera.,,. 

ııır 1 Laoda ınülıim bir anelerindf'n birinde d6J 22,00 Miizik <Küçük Or · 

lit'(;k~şa oldu. Dediler bö}le bir lterübeye . giri.ıkeatra Şef: Necip Atkın l 
1 Yle i 1 ı. • d ı· 11 -J. Breuer İtalyan ıarkııı 
~r L . Şer vaı· r.1 e ı şildi. On sekiz deh ,.e on 2 • j. Strauu Bizde (Vıls) 
fıt~ı~ u ışlerde akıllılar.•an isek iz akıl ı piJano keman: 3 • L~opold Çiğan bayramı 
b~ ,ı muvaffak olurlar konseri vt-rip manzume 4 - kari Blume Göl kıyılarında 
1 \teYişe . . . . ' 15 · Vilfred kjaer Senerad 
~t Yük ' ~ıddelh ılıraz okudu. 6 • vv.Czernik Gib:el aanatlar 

b Seldı; Olamazlar!.. 18 deli içinden 12 I töreni (ÜverUb) 

~Q <l \l llaüuakaşa uzaym deli birinci mükAf · l' ka ... 7 · • Franı Doello Pariai• mad 
t Okto l • len sokağında 

Bad~m çekirdek 
içleri 

Ceviz kabukla 
> iç 

B•••• it tadi 
iç aca 

Çttlrirdek tatlı 
> acı 

Yer hıbğı 
Harnup 
Kitre Şark 

> Anadol 
Mazı Şark 

> Anadol 
Cehri 
Mahlep 
Çay 
K&bve 
S•hlep 
Çığit yağı 

yok 
90,95 
62 
yok 

) 

40 
lY 
2,50 
28,30 
80-200 
20.30 
yok 

> 
90 

43 

llududu Yemini tarikıam )<>S:.Hı Es 't ~ığ ·l emla-

No. Tarilıi 

144 Eyliil 
33;; 

Hududu 

No. tarihi 
146 " 

1 
llududu 

1 No. laribi 
148 ,, 
Hududu 

1 
No. tarihi 
150 " 

\llududu 

1
1 

No. tarihi 
152 " 

· 11uduıtu 

k ı a rk:.esı la rı kıa m CP plı ~si tarı kıaın \'e 
Esat eınlAkı il ·~ mahdut 

Cinsi H, metre m2 mevkii kiymeti 

tarlanın :rn biı 8,549:>,1?32 Yaramış k. beh"r H. 
sada 7 hissesi Lira k. 

ü5 27 

Şarkau lıacı Mehoıt l garb"n Mustafa 
ve ibralaim Şiuıalen Zübeyır yolu Ceaıu 
ht'n Salcı yolu 

Cinsi H. metre m2 mevkii kıymeti 
,, 4 i ,5279,94 28 " 54 39 

Şarkan llacı ~leh mel vert'SPSİ Garlrnn 
Hcılil Uamza ,.e şürPlüisı Şimalen M us-
ta fa ve ibralıiıu CerıubPn yol. 

Ciaıi H. metre m2 mevkii kıymeti 
" 8,8253 304 ,, 54 39 

Şarkaıı Çohara k U) uları Garlıen İbrahim 
v~ ilısan Şinıal~n Ziibf':yır yolu Ct>nu 
b~\ n \l usl<ı fa Ye ilJr.ahi m 

Cinsi H. metre m2 mevkii kıymeti 
" 7,4463,4944 ,, 108 78 

Şa 1 k ~ı n ·ıp Garhen tarik ıarn Şim ıl~n 
Efgan ~ilı Mdımel baha"ı c .. nub fl n ke 
za ~ih M· hmetelyevm şif il~ nıalıdut 

Cinsi H. metre m2 mevkii kıymeti 
" 68.9476 ,, 163 17 

Şark au mezat' başı Ga rhen ~ ust~fa v 
ılnalıim \inıaleo ZiyHnı t ~olu C nu 

ı \len ~1ustafa VP. ilirahim 

1
, No. tarihi Cinsi H. metre m2 mevkii kıymeti 
154 47,1602,1:!12 65 27 

1 Huıhuİ.u Şar.k a;; ı~ rikı:ıuı Garb•• ıı "~·ol Şi malı•rı 

1 

yüzhc,şı Arif C~nuherı Til (lğlu. 

No. tarih Cinsi H. metre m2 mevkii kıymeti 
1 345 K. evvel 335 ,, 10)123, 24:6 ,, 87 : 5 l Hududu Şerkaıı, Garb•·n Fe yzu lla h ağ.ı Şi nıa 

len AJarıalı ibr:\ hiuı ıarlası Cenuben 

Alac1< kit 
bcwclu • 

Ziamt>t yolu 

belediye vekili avuk~t Haydar Asutay 

YlizbHşı oğlu Arif 

Birinci Artırma rıın ya pllacağı yer, gii n, sa~ ı; 

8•8 939 S. 9-- 10 ~adar icrada Salı giinii. 
ikinci Artırmanın yapılacaAı ~·er, giir, saat: 

23·8 939 S. 9-to kadsr icr'4da Ç:uşamha glirıii 

t- t9bu glyri menk1J.!Qn artırma ıartnameıi 8 - 7-939 tarihin 
den itibaren 839-11 No . ile tar.sus lcradaireıinln muayyen numara 
11nda herkesin gör•bilm~ai için açıktır. İlanda yaııh olanlardan 
fazla malQmat almak fateyenler itbu ,arınameye .,.. 989, 11 do17a 
numaraaile uıemoriyetimiııe müracaat etmelidir. i 

2 - Artırmaya ittirak lçin yukarıda yazılı kiymetin yOde 7 ,5 
niıbeıinde pey Teya milli bir bankanın teminat mektubu te•d · 

edHecektir, (124) 
3 - İpotek sahibi alacaklılirla diğer alAkadarların ve irtifak 
hakkı 1Ahiplerinin gayri menkul Qzerin<teki haklarını huıuaile faiz 
..,.. masrafa dair olan iddialarını itbu ilan tarihinden i'ibaren yirmi 
1 on içinde eTralı:ı mOıbftleerie blrlikıe memuriyetlmh;e bildirmeıed 
ıeap edu. Akli balda Jaakları tapu ıioilile ubit olmadıkça utıt bedeli 
nta paylafmuından hariç kalırlar · 

4 - Göıtertlen günde artırmaya lttirak edenler artırma 9art 
aa~eılal okumuı •• lOııumlu mlaumat almıt •• bunları ı.euıam•o 
ka~ul etmlt ad •• itibar olunurlar. . 

&- Ta7iıı edlleıı ııaman4i.a gayri menkul Clç defa b~ırıldıktaa 
ıopa en çok artırlna ihale edılir. Ancak artıma bedeli muli•mmeo 
kl7meıiD yGııde yetıııııit betini bulmaz Teya aatıf iıteyenin alacat!P• 
rQchani olan diCH alaeaklılJr bulunupta bedel bunların o gayri men 
kUl ile teıııineclilmit alacaklarının mecmuundan fazlaya çılr.mana en çok 
artıranın taabbüaa bak\ kalmak Gzre artırma on bet goo daha tenadi t 
Te on be9inoi gQnO yanl aynı ıaat 9 da yapılacak arhr,mapa 
bedeli ıatıt isteyenin alaeaıtına rücbaoi oll.n riiğer alacaklıların o ga:fr l 
menkul ile temin edflmit ıafaoakları meomuuodan fazlaya çıkmak 
şartile en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde cdilem,Jzsc 
hale yapılamaz ve satış talebi düşer. . 

6 _ Gayri menkul kendiıine ihale olunt.n kımıe derhal Teya 
t'&rilen mühlet içinde parayı vermene ihale kararı fe1hQJuııaı-ak 
kendilinden evTe! ·~ yük1ek tekltte bulunan kimıe arbatmit oldugu 
bedelle almag-a ra.11 olursa oııa, razı olmaz, vesa bulunmazsa hemeu 
on bet gOn mOddetle artırmaya çıkarılı P en çolr. artırana ihale e4Üir. 
lkl ihale arlatndaki tar~ ve geçen günler için yüzde S den ıhuıp 
olunacak faiıı ..,.. diger urarlar ayrıca hükme acet Julmıkıı&ın aıe 
muri7etimizce alıcıdan ıahıil olunur· • '133,, 

2004 Numareiı icra ve iflas kanununun l '2 inci madde 
siain 4 Uacil fı~rasınıı tevfikan bu kayrı menkul sahip 

'hı r ardan mürek- zandılar, ı 8 akıllıdan ıse '. 8 m•k 8 b .. b Al kö 
. t' b · · • ı • c on err p y-

lıı ~r rulhol takınu teş ancak 2 Si derfce aldı: lülerinin dans havalan N .. b t . 1 
ltlı eı)ıldi. bu deliler takı bir piyahist ile bir viyo. 23,00 Son •janı haberle- 0 8 ÇI §§E§§ 
\ı ().. b. 1 . . . b . 
".~Jllı, 'ır a~ılh İle maç onıst. r•: zıraat, eı am, tabvı~at, kam 1 E , ne 
11ler Nelict-: A.kılhlar de işin asıl tuhafı· Jüri ·ı bıyo-oukut borsası <fıyat) CZCi t 

Ierinin bu haklarına ve hususile faiz ve mesarife dair 
olan iddialarını il~n tarihinden itibaren 20 gDn icind 
evrakı mUsbütelerile bildirmeleri aksi hatde ha~Jarı 
tapu sicillerile sabit olmad1kçtt satış beP.~linin paY:l~ş 
mosından hariç kelf.caklp.r> Gihetıe alAkadarlann ~şbu 
maddenin mezkQr fıkrasına göre bereket etmelen ve 
daha fazla mulnmat ıılmak istiyenler 9:~9 i 1 Dosya 
nnmarasila Tarsus İcra Memurluğuna mUrııcaa tıar 
ilan olunur. 

e 2 
4 

' • 23.20 Müzik ( Cazbınd J 
lıa .' ıu:ığlup oldu. heyeti akıllılardan mür'!k Pi. ) l 6 Temmuz· 939 da 

81here asabiye has kepli. 1 23.G5,24Yarıukiproğram.~ SA(;LJK Ecunesidir. l 



SAYFA- 4 YEN\ MERSiN 6 TE\IMUZ i 9_!Y 

Kelvinator 
Soğuk hava dolabı 
Masrafının az, tamirinin kolaylığıyla 

şöhret salmıştir 

Keloinator soğuk hava dolabının azami masrafı, evinizin 

ihtiyacı için alacağınız buz parasından başka bir şey detildir 

cenubun boğucu sica~ larında 

Kelvinator 
Az masrafla uzun vade ilP, beş sene garantili olarak temin 

edilebilecek yegane Soğuk ha va dolabıdır. 

J NADER TiCARET EVi 

M A R K O N i Y [ S P A R T O H radyoları satışında da rekabet 
ka~ul etmez ~urumunu ~aima mu~af aza etmekte~ir 

Dikiı, Elektrik makinelerinin daima en ucuz, en sağlam 

ve en kullanmaf a elverişlisini müesseaemizde 

BULABİLECEKSİNİZ 

J. N ad er ticaretevi 
Gümrük meydanı N o. 12 

SUMERBANK 
• 

Yerli mallar pazarı müessesesi 
f Uray caddesinde bulunmakta olan 51 numaralı dükkftnlarını 

Gümrük meydanında Akdeniz oteli altındaki 8 nunı•'' 
DÜK.KANA N AK.LET:ıv.t:İŞTİR. 

Pek yakınt-la aatışa başlıyacağı yeni mağazada ltfenıurtarO 
1 Altı ay vade ile veresiye sat·ış da yapılacaktır. 

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

Satışı yapan 

Yerli mallar pazarı 
Sayın müşterilerinin arzusuna uyarak diğer şubelerinde olduğu gibi ~ilômum y(Rll 

f ABRİKAlAR mamulat mı satışa arzedecektir . 

Yerh mala kullanmak, yerliyi f'msaline üstün tutmak her vatandaı için bir borç ~ıdıı 
kadar bunları şık, sağlam ve ucuza mal edinmekte hem iktisad erbabının ve beoıd• 

zevk ıeverJerin aradığı bu yegane şey ancak YERLi MALLAR pAZARLA.RIN 

DAN TEDARİK. EDİLEBİLİR. 

~=========•===========~ 
Sağlam, ıık, ucuz her ne arayorsanız mağazamıza koşuntı1' 

·-----------------------------·-----------------~/ kn 
1 l A N 

Askeri satm alma ~omisyon riyasetin~en 
miktarı muhammen bedel ilk teminat 

Cinsi Kilo Lira Kr. Lira Kr. Gün 
Saman 390000 5460 00 400 50 22· 7-939 

1 Saat şekli 
i Cumartesi 15 kapalı zarf ı 

l 1 Mersiu garnizonundaki kılaatm ihtiyacı olan 
yukarıda cins, miktar, muhammen bı~del, IHU'\'Uk 1 

~-------.......-/ Cilı 
Fotoğraf Makinelerİı 

Koltuk Takıml•rı, 

Saat Çeşitleri, 

Renkli Gözlükler, 

Termos Çeıitleri, 

1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1~ kat tenıir•atile ~ksiltnı e gün ve saatları yazılı yenı 
----. Osma~n.!!l.!!ı.!!!B.!!!!!!!a!!'nl!!k!!!a!!!.•5---1 .. .,

1 

m ati desi açık ek s l ltnı e ile ek~ ill meye konu ı d u. ~~ ...... --~/! 
-------------- 2 - Eksihme Meısin Askerlik şubesinin iist ka 
--- say 1 n Bayan v B Bay 1 ara t LA N tında 3Skeri mcılafelde A~keri satın ~ın a koıw~i -

SAKIN ALDANMAYINIZ 

Haliı memleketimizin limon çiçcklerilc imal ve 
takdir edilenÜlgen Kolonyalarının benzerine dünya 
ltrayabnda tesadüf edilemez Sinirlilere Hastalara şifa 
ve bayat Ciğerlere kuvvet verir. Bu emıallıiz Kolon 
yaları ıizde bir kerre tecrübe ediniz. Dikkat piyasa· 
da taklitleri ç•kmışbr. Ülien markaııoa dikkat ediniz 

ve ötede beride yapılan ' bir takım kokulu sulan 
kolonya diye aldanmayınız 90 derecelik kolonya yal 

nız 'GlieD ltrıyat mağazasında Ülien kolonyalandır. ' 

Her dakika iıpat etmeye amadedir· 
. 

Hallı 90 O. 
Limon 
Kolonyalırı 
Şipr 
Fujer 
Fulya 
Ful 
Leylik 
Slinbül 
Zımbak 
Menekıe 
Yasemin 
Divinya 
Pompeia 
Flora mi 
Revidor 

Çoban 
Akaıya 
Heı çiçek 
Nerkis 

o - -

Uk bahar 
Altın damla 
Fetıı 
Kadın teni 
Soır deparı 
Unutma beni 
Krep döıin 
Origan 
Sipahi 
Kadın 

ÜlieD kremleri 
)'ağlı krem 
Yağıız krem 
Acı badem kremi 
Çil kremı 
Plaj kremi 
Masaj kremı 
Ülgen briyantinleri 
Yağlı briyantin 
Lıkıt briyantin • 
Yağsız briyantin 
Vazelin hkıt 
Şampoan 
Saç loıyonu 
Saç boyası 
Talk pudraıı 

=========~======== 
Mağazamızda Avrupanın en. yüksek fabrikaları 

olan Soir de Pari Koty Oerlen Foevil Inoksa Dersey 
Şipr Suze Tokalon Piver Butun Çeşitleri vardır. Fiyat 
lan gayet ucuzdur. En zarif hediyelerinizi ancak Ülgen 
ltnyat mağazasında hulursınız . 

Uray caddesi No. 24 Ülgen ltrıyat mağazaaı 

'Yeni Mers!n Baıımevind;-Baıılmışbr 

MernJekette tasarruf ha yonu ıarafmdan yapılacaktır. 
reketioio inkişafına hizmet a - Zarflar aym giinde açılış saatrndan bir 
arzusunda olan Osmanlı Ban- saat evveline kad:.r kabul edilir. 
kası, Aile Sandığı (Tasarruf 
CUzdanı) hesabına tevdiat 4 - Fazld b lgi tıdinmek iste)·en isleklıler 
yapanlara kur'a keşidesi su· askeri satın ~ınıa komsiyonunda ıue\C\ll olan 

1 
retile ttşağıdaki ikramiyeler ~artnaıueleri lrnr giln görelıilirler. 
evzie karar vermiştir, 6 . ı ı . 15. 20 

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

i krarniyeler dağıtılacaktır: 
Türk liralık 

1 adet T. L. 1000.-
1 4: ,, ,, 250.-

5 ,, ., 100.-
25 " ,, 50.-
50 ,, ,, 25.-

Ceman 85 aded T.L. 5000.
TUrk Jiralık ikramiye, 

Aile sandıA'ı hesabında

! ki mevduatı kur,anın keşide 
j edildiği tarihe tekaddUmeden 

altı ay zarfında: 
T. L. 50.- Türk lirasin· 

dan aşağı dUşmerniş olan her 
1 mudi bu keşidelere iştiraıt 

edcektir. 

1 Fenni Sünnetçi 
Sıtkı T ann Over 

Seri ve ağrısız süuuel 
yapar. • 

Fakir çocuklarapar11z 
Adres; Tarsus paşa ga -

zinosnkaşısır 

1 L A H 

Mersin orman çevirge mü~ürlüğün~en 

beher kenıalının muhammen 
Kental Cınsi btıdPli Kuruş 

3240 Cam enkaz odun • 12 

1 - içel vilAyetinin Mersin kazasmm gözue 
yaylası civarmda Karıcıklar ormanrndao 3240 
kental ç~m erıka odunu ser bes satışa çıkarılmıştır. 

2 - beher kentahuın nıuhammen bedtıli 12 
kuruştur. 

3 - Şa rlna m~, ıuu ka vele projı-IPrini görmek 
islS) enlt>rin Mtlrsirı orıua n bölge ŞPfliğine mii
rac~rntl , rı. 

4 - S~lıt 22 7 939 Çarşamba piirıü saat ı ı 
de Mersin crman binasrnda yapılacaktır. 

5 - muvakkat t~n1in·ıtı (3·1) liradır. 

1 6 -- Taliplerin şartı uruedtı )' ~zılı vtsikalar 
tgeLirmelrri mecburidir. 6 ı ı 16 21 1 

Sağlık . 
Eczanesi 
Mersin Gümrük karıı 
her neui Aııri 

Yerli eczayı tıb 
ye vemüatahsaf 
bulunur. / 

HNi M[R_lli 
.. şt" 

N ushası 5 Kur~r 
Aboae ) Türkiye 

~~ 
Şerait lçia 0 

Senelik 1200 Kr.. :; 

Alhayhk 600 "° 
Oç aylık 300 

ıoo 

Vatandaş; 
' • I 

Haoa tehlike•'" I 
düş ün ve kurııf11" 
ardım te. 


