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Fransız matbuatının neşriyatı 8. Eden Bir Milli Piyango idaresi kuruluyor 

~oyyet hükQmeti müzakere- y . b' ••• · b" • A Hasılat bir taraftan bütçeye irat, diğer taraf. 
erın neticelenmesi için son enı 11 taarruzun ~tun ..': tan Milli müdafaa hava kısmı bütçesine 
bir gayrette bulunmalıdır lrupayı har~e ~ürDkhyecegıoıj tahsisat kaydedilecek 

~?•kova müzakerelerini in lııtaa uğratan soyluyor 
Q~ı'/,. Çok geniş bir mıntakanın garanti A1tkarn i a.a. [Hadyodan] 

kanıın layihası umumi heyete sevkedildi 
tına olinmasının istenmesi keufivetidir İngiltere oski Hariciye ıın Ta11are pi1angosu dnlet 

' J B Ed 1 . • • " t pirangosu halinde idaresi hak ~nk - zırı . en uır zıyaıe esna 
~r knra 7 a.a. [ltadvodan] Lövr gazetesi de, artık "'ınd .. 

1 
k kında Maliye VekAletinco hazır 

.1 ~ 0 s O\•• •• k • ı · ... · b . " a Hoz a ara : ı ' 0 ı"ek"'letQe me"lı"se ııen b cL ımıza ·ere erın- Sovyet lıiikıımetı şu ıtıne;.ı; l '{T • • •• .. anan te na " Q 'V 

ah .1 , • : • ı enı bır taarruzun bu tun k 111 ·h leri 
10 

ııeue~ lı ran~ız . ga7:et.e- tiikeıımez ınii:.ı:akerelerın netı- • .. ... . . _ gönderilen enun 11 ası umu 
~~arn e olennı hallı cıhetınm celenme~i için son bir gayrette ~ vrnpaJ ı. h~~~~ suı uklı) ece mi herete sHkolunmueıur. 
dırı !Lsıuı dogru bulmamakta bulunmalıdır demektedir. 1 ğı kanaa.tı butun devletlerce Kanunla, han kuuetlerioe 
tiy6a0r. B.unlar.uaıı J>füi Pari- Jurnal gazetesi ise; .Mo:-ı- 1 anla~ıhııı~tır. İngiltere -ve rardım etmek gayesiyle Ma 
1 ga t fı ı k liye reka!eıine b•lh hükmi etin .7.e o ı; ovyet malı e kova ile yapılan miiza erele- , Fransa bu hususta sHz vermi., 

c) Biletlerin satıe eekli ve toplanan Merkez Bankası umum 
earıtarının teEbiti, ajan ve bayi müdürü İIE\ Ziraat Hankaet 
!ere 9erilecek komisyon miktarı umum müdürüııden ve Dieanı 
nın tayiui. muhasebal Azasından iki zatla 

d) Piyango mallarının muha nakit ieleri umum müdOrüaden 
fazası, müteşekkil bir he1etin mQraka 

e) Piyango işlerinin iri git beııine labi olacak te bu heyet 
mesi ioin lüzumlu tedbirlerin illi ÜQ arda bir toplanacaktır. 
bazı. Her keeide biletlerinin ta 

le dekı ak· l .. t ·1 .k , 1 eahsiyeti haiz hususi hukuk hü 
\. te ve l~ ı ore gore n~ı ~ ri inkıtaa ugratan ~aı ; ov-\ lerdir. Ru iki devlet beynel- kümlerine lAbi 9e her türlü ta Pirango idaresinin hesapla 
~ildi · . ranımnın Mı ır gıbı vetlerin ltffiçre Hollanda ve . . . . . rı te idare hefelinin kararları 
Lnı sını ıniidafaa a.zıninde · • ' k t (' ı ınılel nızamııı te~ısıno lıızme- Hrrufa ehil bir milli piyango Maliıe vekaletivJe Merkez Ban 

hından evvel o keeide ikramire 
te amortilerini tRmameo kareılı 
yabilecek bir meblAA'ı Cumhuri 

Una Danıagilen ba.ılı,·ara - a :.a-1 k d r· k. 1 

lohı n devletleri bir ara,·a kk 
1 

k" d"' 
1 

, k, te hazırdırlar. Hu da ancak idaresi kurulma ta ır. ur ıre kası tarafından tayin 
iki mürekip tarafından 
be edilecektir, 

yet Merkez Bankası banka idare 
edilecek Rinin hesabıudan bloke edilecek ı• a"' · na • a e'·e · a ar o an '<'O ı tıı "'lak suretilo veya bunla, ."' . > t lıd"tl ·· ·· d t ·cddiit ot- de kareılıQ'ı nakit olmak üzere 

\, ~·~rdım h d S uzun hır ııhanm gnrantı altı 1 e ı er unun o eı pı·rango keaı·desi hakkı münha %sy . us.usun :ı ovyet . . • . , . .. . . v 

~ti: a ılo mutabık kalman na. alınmasıuı ısteınesınden, meınekle ı~.lbıl olıu .ıktıı' de- sıran bu milii piyango idaresine 
l 

0
r • ı · · 1 kt d" · t· 

mürake 1 tir. Banka, ikrami1e te emorli 
ı lerin tediyesini de deruhte ede 

Murllkabe heyeti 
Piyango idaresi Cümhuri ~. · ıııiiteve Jıttır. ' eme • o ır. l mış ır. ait olaeakbr. 

lı !/~ Bu idarenin muameleleri ar 11•tinde milli ve müıtakil bir hükumet Izm ird e tırma, eksiltme 9e muhasebei si reisinin baekanıı~ı 
ret Merkez Bankası idare mecli 

altında 

cektir, BileUere ait her türlü 
muamele vergi 9e resimden affa 
dilmekledir. 

- Sonu ikincide 
hurulmasına gayret ediliyor umumiye kanuniyle Di9auı mu 

1 
Kapah atış poligonu beeebatın vize 9e kon trolüne ıa 

bi olmı1acaktır. Irak Başvekilı· fevzi Çdkmak tara- Dört kişilik ıdare heyeti 
lı •• . 1 fından açıldı Milli pirengo Maliye ~ekAle 
'l li k " • • s d b d ı b • U1le Cumhurireı Merkez Banka u metı n 1 n a a a ' n IS . Ankara 7 a.a. [Hadyodan] Sl 9e Ziraat Bankası tarafından 
Suud y .b. do ti k 1 hıııirtlo Kiiltiir parkfa ya. tayin edilen birer liza jJg piyan 

Polonyanin Oanzig senatüsün~en talepleri 
Danzig, Polonyanın gümrük 

mıntakaları 
hudııdu haricinde kalmamalı. ve emen gı 1 s u • pılm:ıkta olan kapalı atı~ po- go müdüründen terekküp eden 

1 """ b• ıd· d• ' ı· b l u· · · B l do"'rt kı'11ilik bir idare heveti ta Ankara. 7 a.a. [Hndyo<laıı] : haricinde kalmamalı. ara dayandlglnl 1 lr 1 I .ıg~nu e e ıyo r_~ı~ı . e ıçet. w 1 j 
1

0.1.un nutkunu ınuteakıp Ge- rafından idare edilecektir. Polorıyanın yakınua Dan- !3 - .Almanların rıhtım 
"'l p· "d e hereli 11u vazife : ;1,ig senatosuna g<indercce~i ta l " t f · ' J\rık . A • • • • ,. ııelkurnıay ba~kanımrn .ı.~ ara- ı Yan go 1 ar v ı . . .. . b • ımaıı , pos a ve ~ııııondiferler 

l ara 7 n.a. [ Hndrodan] mıllı ve nıüstakıl bır lıukn- , 1 -r~ • ( ~ k l f' _1 ıeri görecektir: lebı as:ı..,.ı<lakı u~ prensıbe da- d k " 
1 

t 
1 

l kk . t 
rak · ı . şa .J.! en;ı a ·ıua ' tara ıııua.ıı ' 0 Y o ı rnn ro ıa -ına rmye 

ti •i • Pnrlemontoımnda lıa · , ınet kurulma ı için gayretler i a) Piyango plAnınıu tanzimi yanmaktadır. d"J 
1
.
1
. D . 

1 
• .. 

1 l\'as t k l . a<;ılıııı~tır. 1 - Danzig Almnu•·ava e ı ıneıno ıc ır. aozıgc e ıı. -llJd • .. e müzn ·ere erı e na . :ırfodildigiui boyan otmi~ Ye· ve keşi delerin tertip ve icabın ·' "' 
a oı ı "' · s ·t · • l t d ilhak ~dil memeli. l mnu kiiltül'üııüu serbestce ia ~Cq a an .I..'\ urı aı paşa müteakiben harici siylHset hak } Il gı e f 0 0 da tadil ve bunların ilAnı, 
Illle dem· f k. · l . . . . I 2 - Dnnzig Polony:mın I kişafmda flolo11ync:ı hiç bir }l··ı. ış ır ı. km<la da· Irakın c1iinya su im b) idare ta satıe ıelerı ıçın .. .. k · 

bijı. Uıefıuıetimizle lbnis uud ' . . . _ k d gumru - mıntakaları lıuuudu ıualıımr görülnıeıııoktedir. 
ı · :~llletj d b ·ı t° için ~aıniıııi emeller be ledığı Bir harp malzemesi ıeekilAtın ıcras•, budce te a 1 --------------- ---------
il'll\ı· arasııı a azı •• ·- , k<l . .11 t ro ced9ellerinin tanzimi. ',Son 
l· 1.:tkırıı t 1'" l · ı ı· · ni c.lo tlarını A . cnı.1. mı 0 ne"'arefı· ı"hdas - -------- - - -an ~ 1 r O ~ ı :1. Hl J l ı- ı ' • • A .. 

b aı·ın nıu ~ b" k "ld lerinden seçmiş olan lıuktııne 1 ------------------
'lJi . ıısııane ır ~o ı e 1 1 . d edı·ıı·yor A · k 

h. l\tiıı 1\r b "" .. tinin Sndnlın<l, bnıssuu "O merı ayı ı----------- h b 1 '% .lU.lSll"lll YOJ'I\ utun ı . . · a e 
h .. 11lı.leJc0tı . h k 1 ... k ' Yeınoııle ittıfük gıbı Ankara, 7 a.a. [Hac.1.votlan] •------------ r er 

11 orın ıı em ırı-ını ·a . b üL/· h 
~~} etınckteyi1r.. <lemi~ °vo Ira iki saglam temel ve vosıkaya Lortlar kanı:ırasında bir Har e sür H ıyece 1 -------------- ------------

~ ~ t:ni.Iyoıı liralık bir istik 1 clayanclığırıı, Irakııı bu d.~:,t- harp mnlzoıııosi ne.ıareti ilıda amilin efkarı umu- Yugasl a vya n 1 n An kara setı• r·ı 
~rı t eruıış olun t ngiltorenin lııklarının )h ıra veya dıger sı hakkındaki ovv~lce Avam • ki "f • · 
lit, arıe oınahatını bildirmiş- ' Arap lıüktınıotlorine de te~mil kamar:ısının tasvip otnıi~ oltln l mıyeye arzı te ı ı Reisicumhurumuz ismet lnönü tarafın-

Sii· 
1

1 
edildiğini götıııeyi nr:wladığı- ğu kanun lftyihası kabul ediIJ reddedildi 1 d k b l d.ld. 

t' 7,lerj 1 u·ı· . ı . . k .. l . ·1 t . t• an a u e r ı ltı~ d ne e .c ı ıstın ınese e nı s(>ylıyere - ıwı erıne nı ıaye mı~ ır. Ankara 7 a .a. [Radyodan] 
e 

1 
• t• Ankara, 7 (Radyodan) -

odorok; bura.da vermı, ır. ·~ana (lektrı·~ lıı'rket'ın·ı Nev,·orkta.n bildiriliyor. it "' Yngosla9yanın reı.i Ankara sefiri dün eaat 11 de mutad D Amerikan deniz aşırı bir merasimle Reisicumhurumuz Milli Şef ismet İnönü ;tarafından 
eniz ticaret filomuz büyüyor Belediye devraldı harbe sürükliyecek amilin ev- kabul edilmietir. Kabul esnasında Hariciye Vekılleli Genel Sek-

' velce efkarı uınuıniyeye tırzı- releri Numan MenemencioA"lu da hezır ... bulunmustur. 

"lflgifjz tezgclhlarma 12 mil· eirke~i:~:·~.-;:d;:.d,:•:.,;:•k~·~: ~:k!~i',.~ı~n ::.!~:ai~:~ı~:,~·, ·r. BiJyük Millet meclisi dün toplandı 
•Onluk . . 1 cag""" ız kıoda müzakerenin cerren et Muhtelif kanun layihalarını 

la gemı ısmar ıya mekte oldulanu bundan önce ç·ın - Japon 
"'G4 razm•ıtık. kabu 1 etti tlııaetin buna dair hazırladığı lôyiha Bu hnınıtı.ki müukere 10 Harbi 

__ !"ecli• ruznameıine alındı na ermie ııerekli etrak ve mua 

1110 .\nk~ . . . mele Adana beledire reisi Ba1 iki yaşında 
llıı "1u,11 a, - HükOmet, tıoaret 1 ihtiraca cevap verebılecek bır Kaaım Ener tarafından imzalan 
4 11

da11 n kuttellenm~ıi bakı- 1 vaziyete aıetirilmcısi te bu gan mak üzere bulunmuıtur. 1 .Ankara 7 a.n. (Radyodan) 
~>lb,81 Cok lllühinı bir kanun (ıe tuıul iQinde bir taraftan mn Enelcede bildirditim ibare Çin - Japon harbinin ikin 

~~11•t ttt h~zırlamıo 98 Büıük out eaki gemilerin 7eriae yenile elektrik eirketi 5 riizbin liraya ci yıldi>nüınii miinaı:ıehetile 
•.' baıç:c1ıai~a vermieıir. LAıl 1 

rinin ikamesi ta bir taraftan da satınalınmıetır. 80 bin lire peein Deyli Mey! gazeteı:ıi yazdığı 
\ t1a encumenindeo geomit . ·ı ı · 
'ıııı t11arn fılo mevcudunun çoğaltılması ı e o arak v~rıleoek, mıltebaki kısım bir makalede; ,J apmıyanın 

'ı t il, l>en~'be alınmııtı~. . Bu rideoberi mutla:t bir zaruret 
1
20 ıenede ve rüzde 5 faizle ifa {)inde kazanmış olduğunu ı:ıC>y 

\ e , . ı anke. ııemt ınııı 1 • ı 
ı;'~1,1 •ır ihtiucıar iQin lnaıitiz 1 halınl .alm.ıe bulunmaktadır. o unacektır. . . . lediği ınuvaffakiyetlor ancak 
~ 'tııtı ileten Verilen 12 600.000 Nıt9kım 2~08 ~um aralı ks . Gerek elektrık eırketme '8 kağıt üzerindedir. Göriinüşe 
ı. Q l) 'l)eniıb . · o unla bedellerı hazıneco öden· rılecek para için ve gerekse eeh 2'Öre Japon ınuvaffakh,eti bi.i 
oıı.~ •tı ank rerıne kuı u k . . . . ..., "' 
~ ~Grıa et Denlırolları Umum me üzere Almanya1a hır kısı~ ı rın ımarına gerekil masraf için yüktür. Fakat hakikatte yal-

lla ıı •t to. tarafından istimaliol 1 reni gemiler siparie edilmie idı 
1 

imar bankasından iıtikraı rapı nız demiryollarile müstahkem 
Q, ltaklllektedir. Bir kısmı teslim alıomıı ve bir lacek \'e bu iıte Azami kolaylı mevkileri i~gnl etın~lerdir. 

~ltor tl~et muci P sebeplerin kısmı da peyderpey. te~lim . alın J ~ın gösterilecetini Dahilire Vekl .J aponlarm Çiııle mühim 

~t' ..... lıı : . ~~kta olan ~u aıemıl~rın fıloy.a (imiz .Ba1 ~a~k Ôztrak Adana bir ticaret anlaşması yapılma 

Ankara, 7 (Redfodan) -
Türkire Bürük Millet Meclisi bugün Rafet Canıtezin riyaseti 

altında toplanm ı e te ruznamesinde bulunan muhtelif kanun ıa. 

yibalarını te bu arada Devlet Denizrolları ihtiyacı iQin lihım 
gelen gemileri ve aaireyf satın almak üzere 12 milyon 600 bin 
liranın sarfına mezuniret teren kanun Jilyihasiyle 1940 da rapı 
lacak nüfus düzme, tapu ve kadastro Umum Müdürlüğünün Ad
ll1e VekAletioe raptı, köy öQretim kursları kanunu, Türk ceza 
kanununun 494 Onoü maddesini deQietiren kanun lhihasuıı ka 
bul etmietir. 

Bundan sonrA dilter maddelere geQildi. Sümerbank serma
resine 19 rnil1on liralık talıs!set ilavesine ve Hate1da til4ıe& 
kurulmasına, foprakkale te t ~kanderun hattınıo cshnmasına dair 
kanun U\yihalarını tasvip te alkıılarla kabol aımielir. 

Meclis rarın saat onda tekrar toplanacaklır. 

Mısır Hariciye nazırı Belgrada müte
veccihen Sofyadan ayrıldı ı, ltı•ı. lıuıeadt h , d ıllıbak etmesı1le dahı arıoek bır beledıye reıaıne vaidde bulun 

t ı '411i11ı ara.ımız a k k" .1 . • . sı ihtimali de tahakkuk etme-
\allı llbı, bir mevkii olan Dev 181m es ı gemı arımız lecdıt muelardır . miştir. Çin dolarlarının gene Ankara 7 _(~adrodao) - -
~1 11 bo,~"' 11dt bulunan munta edilebilmiş olacağında~ !ukarıd~ I . HulAsa ~dana belediıe reisi . , ,. . . Mısır Harıoıye Nazırı Abdülfettah Yabra peea dun Sofıa· 
rıt, ba•tıa ~1 Purculuttu hizmeti ı 'azılı gayeye tusul IQtn da hı' DID buradaki faeliretı Adana Çınde kalmatu Iıyençınııı nb- dan Belgrada hareket etmietir. Nazır istasyonda kralın mümas · 

l t 'k ıf~eı iÇio filonun keJ bir Qok yeni gemi aıparieioe ih eehri adına bürtık ıemereıer ve lokasına sebep olmuştur. de· , eilleri, Hükumet erkanı, Kordiplomatikler tarafından uaurlen· 
ernııet itibarile hakiki tiJaQ tardır. recek darumdadır mektedir. mıthr • 
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TARlllTE Kibritkutuıarı Evlenme 
Postacıhk (u ak) CumhuTiyet bayTa· 

kilğıtları 
y \.Z \X v 11.. . 1\.~.t\J~ .. \ l)A(w'• ' mına kadar.yeni bir Bf.~lediyelere ve kÖJ'İere Dahi· 

liye vekaletince paraslz 
verilecektir 

1 ;l ..._ : r. u..;amottm .. 
şekil verıl cek Hükumet merkezinde börte 

oldufu gibi Taıralarda da Bey
lerberleri, Sancak berleri, kadı· 
lar te subaeılar [ her biri kendi 
mektuplariyle ulak fÜrüıürlerdi. 
Bu ulaklar ereri ve gemi iri 

olmıran a\ları bejtanmeılerdi. 

Bunlar bindikleri atları zebuu 
oldukları rerlerde bırakır ol 

7erlerden zorla baekalarınııı at· 
larına biner giderlerdi, 

Ulak belAeına uJtramıe bir 
adam ıöyle aöylı mie: 

Me~er bir eefkati rok zalim ulak 
Hud&1ından habersiz miifeid u 

.Ak 
Oıkıp lılambulan bir giln er 

mfe 

Denizden -Oıkiidar ıehrine 1rir 
miı 

Birbirine kalmıı ıotcuları 
Koruvermlı al için halk iQre 

zari 
Getirip ıubaıı ildemlerine 
Nice atları bakmu gemleriue 

Bu ahır ihtiyar ettikte ahır 

tor. Kendisine kare.ıı duranlara 
dayak aımıetır. inhisarlar idaresi, şimdiki 

2 - Yine kanuni Süleyman kibrit kutularını değiştirmek için 
Tebrizdeıı BBğdada geldiği va tedkikler yaptırm1ıkta-'1r. Umıımi 
kit kıeı orada geçirmie, o kıe yelle inhisarlar idaresine vaki Ankara - Evlenme kağıtla olup birinci sınıf cüzdanlar öc 
BaQ'dattan etrafa bir çok ulaklar mUracaatlardan anlaşıldığına göre rı ve nüfuR kütüklerine tesQille lira ikinci sınıf cüzdanlar bir li 
çıkarmıe, BaAdat ile l\ ueeybiu piyasada satılan şimdiki kibrit ri hakkındaki layiha ruznameye ra te üçüncü sınıf cüzdanlar on 

arasında ulaklr.rıo birıdikleri at kutuları, halkıo zevkiselimini ok 1 alındı Layihanın aldığı son eek kr. bedele tabi tutulacakt r. Ev 
lenme akitleri evlenme ieleri me 
morlar tarafından doğrudan do~ 
ruya nüfus idarelerine bildirile 
cek ve bu bildirmeye müsteoi 

den nüfus kütüklerioe tfleçil eai 
lecektir. Tür ki} e haricinde 1apı 

tan evlenme akitleri konsoloslar 
tarafından Hariciye tekilleti va 
sıtaairle bildirilecek, ancak Tür 

kire haricinde konsolosluklardan 
baekR makamlarca rapılao ev 
lenme akitlerinin nüfus idareleri 

0 e bildirilmesi meoborifeti koca 

ra ait olaraktır. 

lardan redi süz tanesi zayi ol şamamaktadır. ŞlkAyetlere mevzu 1( la göre evlenme ielerinde kulla 
muetur. teşkil eden noktalardıtn biri de, nılan kftlıtlar maliye vekaleti 

3 - Lütfi paea 941 tarihin kutııl~rınctao bir kısmıoıo yarısı ı tarafından tabı ve ihzar ed ilir. 

de beylerbeyi ikeıı Mısır muka boş hır halde bulunmasıdır. İnhl Dahiliye vekilleti tara 
taat heP!lplarını fstanbula götü sarlar idaresi, bu hususu da önle fından belerliyelere ve körlare 
ren bir kao adam gelmift. Bun meğe çalışacaktır. 
lar Konrada bir gece kalmıelar. Yaptırılacak yeni kibrit kutu 
ertesi gün kendileriee seksen et ları, Av upada emıaline çok rast. 
urilerek rola oıkmıelar. Bunlar lanan zarif mahfazalar eekllode 
bu aldıkları a!Jarın birer rtane olacaktır. Bunların, kUçUk çanta 
sine binmtıler birer danesini de lar ve madent tabakalar hnlinde 
redekte eletmielerdir. imali için inhisarlar idaresi Sumer 

4 - Erbil hakimi Yeıid oa bank lle temaslarda bulunacaktır. 
lo HDaerlo adında biriıi Ar11 Diler tarartan haber ıldıQı
pııea zamanında kendi ielerinilmıza gOre moteşebbla bir TDrk, 
takip için kırk nefer adamlarir 25 sene garantlll bir kibrit kutu 
le ata binerek laıanbul bolunu su muhafazası hazırlamıştır. Bu 

1 
tutmuelar. Bunlar rolda ve izde mubsfaıa Oç satıhlı olacak, lkt 

pıiraeız olarak verılecektir. Bu 
kAllıtlar damga resminden te 
hertürlii harçlardan muaf evlen 

me itlerinin bu resmi ka#ıtlar 

dan baekaeına razılmaeı te evle 

nenlerdeo her hangi bir eekilde 

mHraf alınmaaı ra11k olacaktır. 
Evlenme cftzdanları OQ sınıf 

Yüzme teıvik 
müsabakaları 

Deniz ticaret filo
muz büyüyor 

Sayfa:" Y 
Güney Yurdda 

-Folklör-

Alalar sözü -Deyişi\ 
- 47 -

Derliyen: Sait LJğOf 
Gözleri telfecri okur, 
• Göıü ıaeı yarar. 
• Gözlüye gizli oımaı. 

• Göze rasek olm8Z· 
* Göz payını alır. ~o· 
• Gözünü budaktan 81 

maı. ıo~ 
• Göz göre göre kötO 

yaptı. 

• Gözüm ı11rı1or, 

• Gözftne dizine dursuıı· 

• Gözüne koruk suyu. 

• Gözünü toprak doyıJt•00 •• 
• Göz rumup aQmadaD ' 

kıt geçti. ;ı 

• Göz ıomulonca k~Y111 

bilinir. ,il 
• Gökten palan · ratdı P 

di bot111oa ıetti, 

• Gökten ne rıtdı d• '' 
götürmedi. 

• Gökte ararken rerde ı,ol 
do. 

Buluumue sahibi ranındd hazır zengin ve fakir kimin atı olur : salbında Ebedi Ş2t AtalOrkOn iki H Tt·uımu;r, n;rn Pazar g-ü - Birinciden artan-
Demio paea kulu1om ben ha· sa olsun binerek letanbula git 

1 
ttıribl pozu. bir sathında Mllli Şet nü idman Yuriln ])eniz 1{0 _ : BinaenaleJh 3525 numaralı • Gök kandil aarhof• 

bir ol mişlercJir. leleri biltikten sonra tsmtıt lnöoUnUn en son portreleri 1 1 .. t "k .. kanunla kabul ve t:ısdik olunan • Gök gibi gürliyor. 1f 
B ı . . . I 1 b unt a ymmıo llSn mıı~aba- . f • Gö - d dl u yana uzmet ıçin tutmuşum yıne ulak suretirle etaııboldau olunacaktır . Diğer boş satıh da k 

1 
' anlaşma ıle temin edilen kredi Q'un dire~i alın ı r 

'ol k 1 
. h lk l 1 k\b lt k ,., b . d 'l kt" ·a arı \'a,ınlac·aktır. ı den b k . . • G.. • ı bt rsfdl çı ıp yo da rme a a za um , r Ça mar;a ts sıs e ı ece ır. · u ma saı IQın ayrıtan 2100 onu r sırQa sa 

Verip atın anın bir dahi tut- ler yaparak Sancaklarına varı Çakmak yasağı, memlekette J 100 metro serbest, 400 000 tu.giliz lirasına tekabtll ede J kırılırsa yapılmaz. 
muı mıılardır. Bu adam aont'adaııl kibrite revacı arttırmı;tır. Cumhu metre serbest, 100 ınetre sırt cek .mıkt~ra kadıır taabhüdat ve • Gönül azabı. 

01 at ereısi de bu sözü etmie baeka bir ıuçıan Diyarbak>rda rlyet bayramına kadar bu işe ye 1 üstü, 200 metro kurbağalama sarfıyat ıcrası selahiyetioi mun • Gönül derpusa r 
Ki ben dahi Bilal ata ada- aeılmıetır. ol bir şekil verllmeğe çalışılacak. I .. ı tazammın olarak bu layiha ha· ,. Gönülden .rönüle rol '~,. 

bayrak, kurek vo yelken üze- , zırlanmıetır. • Gönıllsüz köpek av s' 
mııım 5 - Hadım Süleyman paoa lır • 1 

lfukarribi çakeri u hemdemi 946 yılında donanma ile Hindie rindon yapılacak olan nıih~a- , Girieilecek taahhüda&ıo bir maı, 
rim taııa gitmie idi, döoüete Yeme }3 U Y 1} lıakaların hakonıliklorine Zilı sene zarfında ikmal te intacı • Gönül kocamaz. 

Anın da atını vermit reuo ol ne uQ'ramıe, gemiden çıkmıetır. .... ........ ,. _ ni Koc;ak, Edip Boran, Hüs-1 imk.ııneızlıkları da derpiş edile • Göolümrlen düştü. 
B . t d h" ı heman 1> rek la 0 ·h ı..:· • • • • Gö ül ı; ~· ' . / ır a a a ı rap emıo aea zabitten k9thudasiyle fir A d 22 b • nü ve Hasa 0 .. 'k t . , 1 anın uırınoı maddesı n .. onama~. 

ol mi kadar ttdaınını !ulaklarla tı nayur a rn n urepı - ayııı ı laahhüdatın ileri yıllara geçiei lı·man halierıJ11rı 
Ol h - 1 h .. ı· o]uıımuslar<lır. olarak ifası aalllh" ti • a k ~ atın sa ibi mus n bir oe tanbula 1 oııamııt Bu ulak kafıle goçınen ge ıvor 1 ı •re nı n tı 

. ! ., ı bulunmaktadır. 'l'~rl 
msan si JOlda at, katır, hacın ne bu ı 1" • / ki ı 

Selim te kendi halinde müe- labilmielerse binerek Mekke . etımbul, - Bu sene ıapı· ı··ent On para 1 ar Gene birinci ma<Jdede ineaat 
laoak muhacir nakliyatı için hal "' . · a . . 

lüman Q ,,zze - Şam ve Halep •ıoliyle 1 ki b"t k - d" - ır. - .ı\falıvo Vek:1loti ufaklık ve ımal tın sure~ı eeyrıne fe 
zır ı er ı me uzere ır. n gu · 

Varıp atına rapıetıkta ana letaubula varmışlar. 1:4"akat bun ne keder kdfi miktarda vapur pnl'a lıulıraıııııa sohepiyot ver bunların tahakkuk uzl1etlerine 
Uluk eormueki kimsin söyle lar lstauhula varıncıya kadar da kiralanmıe olacaktır. Bu esne rnomek için bronz on paralık gö_re e~neei icinde sarfedilmesi 

ban-ı ıı d ı ı · k mumkuu olamıyan talısısat m "ı k 
10 ar a zu um envaını 11 emıe Romanya v~ Bulgaristnn'daıı ı;ı artmal';a karar vormi~tir tarların -ı k. 

Demle ol tanrı kuluyum ben !erdir. aoatatana 22.000 millettaşımız J> · , ı mu ea ıp Eenelere dev 
er merd .,u on }>:l'rnhğnı ~.ekli tc:-ıbit ri imkAoını temiu eden hu-ku· m 

Dahi kimsem rok andan özke 
bir ferd 

Heman etme1ip ana rahim 99 

sabri 
Eyerletmiı ol atı anda cebri 
Binüben roluna olmue retan 
Eten elmemie ol cahı akilan 
At eıeai baka kalmıe zaru 

hayran 
Demle ay ederek ey büce Sü· 

lerman 
Ben ne diyim gayret senindir 
Mededeiz kullare rahmet se-

nindir 
Bu sözü dedu1ri dem ran rana 
Duası oku eriemlt niıane 
Ulak Şehir içre er!emieti ancak 
Hem ol aaal eriemiı ceheli 

hak 

getirilecektir. Gelecek millett;ış· 
Bir milli piyango larımız Orta Anadolu ıle Trak edil mi~ olup dnrphnno yakın- : konulmuetur. 

idaresi kuruluyor }'a'ra rerleeıirileceklerdir. Bu da b maga ba.~lıyacnk'.tır. 1 Lh.ihanın ikioci maddesin 
husustaki hazırlıklara şimdiden 1 de kredıdeıı sarfedilecek meb!A 

8. Hakkt Ç t . ğın faizleri.rle birlikte karaıJan 
baotanı l mıetır. Gelecek muhacir e tn ı " -Birinciııen artan-

ması eekalı derpie edilmietir. 
I>iyan 1ronun lıasıiatı lerderı Auadolu'fa JGrleştiril e Tavas Orman mühendisli- ı A•ıcak detlet demir 11 • 

H i e e t dl ed·ı k ol<>o cek olaular Tuzla'd' akı· karaoıı·ne gı· ·· ı· · · 1 1 fO arı 1
& az n y ev ı ece .. nıua;. 111 IA'~no eskı . ~el Or- 1 Jetme umum müdürlüğünün bün 

piyango safi buııılatı bir taraftan merkezine, Trakya'ya gidecek maıı mulıend111 ınuavını Hak- yesindeki teseLbüslerin geJiri 

bQtçeye trad, diğer hsraftan MllU olanlar da Marmara Ereğlı'~io kı <;otirı foyin e<lilmi~ ve key uzun een~lerin gösterdiği netice 
MDdısfu Vekaleti bava kısmı bOt dekı· karanı·ıae k ı· k fi t k ı· · ı mer eı ne çı arı ıye ·on< ısıne lildirilwi~tir. Ye onaran bu g ibi ıaabhüdatı 

çeslolo levazım ve tecbizatı har- h:ıcak ve buradan sevkolunacıtk k&reılamak töylo doraun bürük 
biye faslına tahsisat kaydol:ma. tardır. ~luhacirleriu kı~ bastırma . Mersin istasyon hir gayretle aucak normal mee 

caktır. dan nakilleri İQin. Azami e_üratle 1 ,r • • raflarını kıpa ta bilecek bir kıya 
Piyango id11resloe ait mallnr hareket edllecektır. Bu muoase · şeTlığı I fette old ıı. d k "d u.un an redı en sar 

devlet malı addolunmuş ve bun betle Homaoıa ve Bulgaristanda .1\Iersiu istasyon ~efi Bur 
1 
fedilecek mebaligin taksi~lerini 

tarı çalanlar, ihtilas edenler, zlm da lüzumlu tedbirler alıumıı bu 
mete geçirenler veya ber ne s~· luumaktadır. han Avmman terfian altıncı/ ve fai~zlerini kapatmak üzere 
retle olursa olsun suiistimal eden m111taku. işlotme:-;i haroket mü mezkur umum müdürlütün büd 

ler devlet malları veya paraları z ey tı" n f'otti~liğiue vo yeri r .. . 1 celerine konulacak tahsisatın ev 
Vakılmıtı1 ıuroup ataltında na· bakkanda ika olunun bu gibi suç !ola istas'-·011 ı.ıef~ Nno 1.e' zıpa- . tel ki sipariete old uQu gibi hazi 

gAh " · ' " " ı oc~ atı açan . . ~ 
tarın CeZ881DJ &Orecekler~r. f kıı rs ı arın} n tayin e<lilmiı.ıJerdir oec~ temıoı zar~rı bulunması iti 

Tepesi GıUlpt a ~· o kemrab Biletleri, Dierlerlode .. ı iyat Y • barır)a bu tabeıeatın büdce ıker 
D8Qılmıt tiıroi ılıilldl boJnu tan fazlaya satmıya kalltışanlar . Burhan Arzuman ~elıri- eılıQı hakkında hftküm derc

1 
"ıne 

Unutmoı ıoldmle her türlü D ;.;...J_.l l • / • d " 
iti da 20 liradan 100 liraya kadar r ·G_rtn111 1 ne ıce Bll mız e u;..ı;un ~eneler Anba.r mü lüzum görülmemietir. 

Durup ıt arık Ozre 881 0 sa· para cezasına çarpılacaklar ve e dürlhğünde ve İ!ltasyon şefli- Ulribanıo GoGhC&l ,. dör 
tim tış hakkım kaybedeceklerdir. lımir (Hususi) - Mınıaka ginde bulunmuş, güzel mna.- düncü maddeleri mutat hılkdm 

Batak otmaı ol orada o zalim P.lyungs idare heyeti azaları ıertıncilik mü&itbastıılılı, 638 mela"tı t·· halka !erdir,• 
b. ti l k bil t bllt ı- · · ' ucc:arana ve Tarihte bu alalr zulümlerine ızme er ne mu a P rango ma ı 1ılı iQtnde baıarılao ııler Proje eadur: 

b . e 1 d b h ı bl rrüsterdin-i t h·ı"tl lı k ail hAdiselerin bazıları tee ıt ç 8 n en er aog r nam ve hakkında bir npor haıırlıyarak 9 · .. ~ c 1 a 1 er ese "Devlet demiryolları isletme 

Limanımızda buluuıD 1o 
baodralı Kızılırmak vapuru ~' 
hisarlara ait tuz çıkarmalıU" ,,J 

1 rıv 
te vapuru Devlet demiryol 11 ııı•' 
ait kömürü Qıkermekta, V\ıt 
tae vapuru gaz tahtire elOl6 1ı 
Danimakta bandralı lrıaod 11 .,,ı 
puru nafia1a ait truea et ,,4 .,, .. 
makta Alman bandralı oı(IOI'_ 
vapuru Ankara memurin lı •' 
ratifine eeker oıkarmakıa, .,\l_.&I~ 
bandralı Dona vapuru kroo> 04 
tiye, etmekte, Yugoslovya ~11 
ralı Vimur vapuru yulaf tılı 

1
oi 

etmekla, Türk bandralı B~r~çıO 
ye vapuru kömür tahli1eıı 1 d'' 
beklemekte olup Italyan b•0 ~ı 
il Obedira vapuru da &roıJJ ,ıı 
deni rüklenmek için bekleoıe 
dir. 

Yeni Adam çıltl' 1, ,r• 
Yeni Adam'ın 236 nuOI ,tıl 

denia nüFiliası Qıkta. BD )JiJ.l 
Yeni Adam'da lsmail Halılı' >• 
tecıoQ'lu HüıarneUio aoı~' ••' 
let Hamdi, Yanue Kbtlll' ~ 
Toklu, Adnan CemaiL -~ 
Karnar. Norallan ~411111· f . 'r' 
Bekir, Fuat lzer, Enver rl•

01 ,tJ 
ıah yaaıliir .. ruimıu. » ~ 
rete, dıe ıosye&e, kıllttır b• rd'' 
ri, haftanın dOeOnceleri 

1',ıt' 
Bu kı1metli g11ete1i "' 
ederiz. ~ 

edilmietir : suretle para alamıyacaklardır. Şu . kendumıı sevtlirınh~, maiyeti umum müdürlü"'u- ı"h•ı"•acı ı"çin 
•ekAlete gönderilmietir. Rapor '( 5 • ' 

1 - Kanoui Sfile1man BsA' kadar ki piyango mOdUrUnden 1 nrkadaşlarıınu <la lıiisnii ıııua muhlelif tipte yeni gemiler inea KISACA l'f 
dattan Gökteı:ıere geldiQiodeJ başka diğer Azalara temsil ettik dA zeıtin durumunun zmir vila .. 1 tırr 

. melesi ile muhabbet ve sev- etıırı mesi ve sair vesati, teçhi İçel, Cerhao, HataJ "~ 
Vezlr lbrahlm Paea Delibali adın lerl vekalet ve bankalar tarafın retınde her seue biraz daha sa zat, malzeme, aıat ve edevat si · o r 

· · 1 k h .... k - · hl ti ı k lfth d ·ı · · i h · · · k mütetişliA'ine Maraı nıebOI •• 1•' da birıııne u a u mu vermıe. dan munzam zme er oe mu a a oQ-ru gı tııı, ıti salatın gısını aıauınıştı. pariei ve buulıtra milteallik her ... 
Delibali kendisi te adamları iQin bil yOz lıraya kadar Ucret verebl arltı"'ı , .. bilhassa köylu·nu·a açı y . " r. 1• h" 1 • ·r k iesör Hasan Reeit Tauku& a "' onı vazi,elorini tobrik turu ızmet erın ı ası ma sadir 
retti'i kadar at alıp letanbula lecektlr. Murakabe heyeti azaları edHmietir. 
aitmlf, rol da kimin elinde at ise piyango idaresindeki vazifele lan zer tin bakım kurslarından edM ba~arılar dilori;r.. le 12 600,000 lira fa hdar gele § ·•'' 
butmoı lee zorla alıp aötürmOt rlni fahri olarak yapacaklardır. çok istifade ettiği görülmüetür. cek fıllara geQioi taahhütlere gi ııOr 

Bu kanunun neşrini muıeakip lzmir villlreıiodeki zeytin aQ'a KOçOk ilan şartları rieme~e Münakaldt vekili mezun Adana ta7yare alanının ,,ııo 
J 939 Jzmir enfer Tayyare cemiyeti mevcudundan cı miktarı 7,077,757 ye baht ol ucat. ııaaıardu: dur. Ankaradan gelecek bir beY' 

piyango idaresine veıilecek iki mue, zeJtin ıetihsalAtı 25 milJon ~:;::~:~:: :! !:~ Bu taahhüdat kartıılıgı 3525lzurirle rapılacaktır. 
naqonal Fuarı mllyon liradan ilk idure ve tesis kiloyu bulmuetur. Selamurahk Cç dera lçlo 10 la.... numaralı kanunla taıdlk edilen. § ,,. 

masraflarlyte ikramiyelerin Oden olarak 2 milyon kilo, yaAa ayrı 04
'
1 detı ıçtıı 80 Klrıış anlaema mucibince aQılaıı kredi lngiliz Lordlar Jı•IP ..ıı•1 

bir milyon mÜŞİ0fİ- l k r· 1 k lk " nenmıı klçot llt~ao ııer deruı lçie kloııı t mes ne A ' ge ec m tarı ay· lan 23 mil•on kilod ç k ı oa "'"' ılınır. ııeseıı oo •at• aetrtidllecet den teaıinle de•let yollarıiııletme harp nezareıı· ı' hdaıı bık .,.ti 
rıldıktan sonra fazlası blltçeye · J ur. 1 arı an lılr ııan ıçıo 11ı1> tarıış aııııaeatur sır t.ııa1 " Ol ,. nin uğrağıdır. irad kaydolunecaktır. Gene kanu rd miktarı 5 milyon kilOJB :ba ıık ılmak lıerı ber aaıır kelime aralarıadıtl umum müdürlüaü biidcelerinde kanun IAJihaaını kabul el 

D
uo nesrlnden ıtlbaren 6 ay için lif olmuetur. ııo,ııthr m1tıem ao hart ıııııar edıımı,ıır. açılacak hususi bir faZlıt irat ta ·' 14 

Mallarınızı şimdiden . Bir kir.ot illa 11() barrıeıılbareı olmılıdır, y 1• 
de tayyare piyangosuna ait ayol Son on atfnelik zeytinyağı oorı Batırdın raııı her uıır ıçııı bahar.. tahsisat olarak ka1dolunur. Japon)'adan Amerilı8 ,,-

hazlrlaylnz k esal le T rekoltesı·nı"n tetkikı"nden 1 rarıertı• •1rıea 011 tııraJ ıııaır s · · · 111"" 0 • yat, evra v r vazım ayya an aeıl iden ııhıanıı ao barrı c.ıçm'llllesı ı1ıım eneeı •.Q•.nde earfolunmıyan 

1 

bal edilecek mallerdan ~1oo 
20 Aiustos _ 20 Eylül re cemiyeti rarafındao milli piyan dıQı üzere zertinya.?fı rekolteain ~-08~b~~ı~~r1 reçeıı ıııaıar •111u paı ıarı ı meblağ aynı ıee sarfedilmek iiıe bir gümrük resmi ifası d 

.:ı-:====•=;;;;;ı:;;;;==---=---;;;:; go idaresine devrolunacaktır. de yüzde 24 bir artma vardır re müteakip senelere denedilir• mektedir. 

.... 



~ ~AYFA 3 IENI MEP.SIN 8 TEMMUZ 19~9 

o· 

,f 

ıt 

t 

•• 
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PiY t\.SkSI 

i l A N 
lçel Orman çevirğe mü~ürlüğündan = RadyoıunJa yarınki 

profram El--= 7-7-939 ==~ . Muhammen vahit t'•alı 

Lira K. 

-5-

1 
Tiirk~y7;.;~~zyon 

poıtaları, Türkiye Radyosu 
Yazan : Ali Rı?.a Tunc.al Ankmra Radyosu. 

D k · DALGA UZUNLUGU ra T 11 abıl tarlalar yazın hububat hasadı kalktıkdan son- . 
0 sa -~~nınuz, Ağustos ve Eylül aylarında derin olmak şartilc 163" m. l83 Kcı. l20 kvv 

aj~ ur. Sürülüp bırakılan 1arlalam (felhan) denir.. Alt, üst T.A. Q. 19.74 m. 15195 ~Kes. 
..: .. en topraklar kıs vairmm~arını ferah ferah içer. Kış ğünle- 20 Kvv. T. A. P. :n, 'O •· 
'uıın • ~ . o 94 
da b rnusaitzamanlannda yani KAnunusani ve Şubat ayların 65 Kes. 20 Kvv. 
lama ll .tal'lalam ikinci bir aktarma daha yapılır. Topı'?klaı:ın CUMARl ESİ 8/7/1939 
rn· rnıle kabarıklı"ı ve yumuşaklıirı bu suretle temın edıl-

ış olur. t> " 13,30 Proğram 

u ~ıılama suretile pamuk yetiştirilen tarlalara her iki sene- l3,35 Türk mllziği 
ı e hır kere ve kış mevsiminde çiftlik ğübresi dökmelidir. Su- 1 • · · · - R11t peırevi. 
a~7k'~an tarlalara da ara sıra gübre dökmek çiftçinin menfa- 2 • Abdi efendi Raıt ı.rkı 

t11.asındandır. Senin aıkmla çik oldum. 

P S • F aık bey Raıt ıarkı Bir 
••uı.. ..... ki . . . d d a_..1 b . ....., - e m lfl · ame llturull em. 

PAMUKLAR 
Kevlland. 
Dağmalı 
Kapamalı 
Kozacı P. 
Kırma 
Iskarta 
K. kötlüıü 
K'>ZI • 
K. çiğidi 
Yerli çiR'idi 
Koyun derisi 

YAPAGI 
Şark 
Ana dol 
Aydınlı 
Yıkanmıı 
Keci kıh 
Tiftik 

BUQDAY ifa.,. · · "d d N' be · k d · 1 4 • .•• - K••a• tabimi. tııGA.a_ l ~ ayı ıptı asın an ısan ayının on şme a ar o an . • 
fııı ~t Çukurovanın pamuk ekme mevsimidir. Bu iki arı zar- 5 • Lutfı bey .. Hıcazklr ıarkı Buğday, sert, ıark 
illada ve toprai'Yın ı 2 san ti arat devrei hararetle olduğu bir 1.e- Sana noldu gontU. ~~:~0~akır ~ llill Pamuk"tolıum;ınu ~ere atmak kftrlıdır. Pamuk tohum- 6 - Arif bey Hicazkir taıkı Yumuşak 
R~ırıa (çiğit) namı verilir~ Ekim me..vsiminde bu çiğitler bir Açıl ey goncai ı~dberk. Yerli 

n evv ld _ 1 1 · .. d 7 • Arif bey Hıcazkir ıarkı KEPEl{ ekil ' e en suya konur. Guzelcc ıs atı ır. Erte~n gun e G d ld . 01 0 lü 
ır. nı Ü açı 1 yıne g y z ince 

lttib·Parnukekimi işi şekilde olm-. Biı·isi sepme suı·clile uiheri yar. Kalan 
zer ruakinesiledirA 13 00 Memleket ı1Ut iyı-

Sij ,. Serpme suretile ekim: Felhan ekim günü bir kere daha n, ajans ve meteoroloji habeı
heh l'Glfır. Biderci ıslatılmış çiğitleri bir tenekeye doldurarak leri 
Q~r dönüme altı, yedi kilo isabet etmek üzere toprağa ataı'. 14, 10,15.30 Müzik (Dına 
top~ lllütea.kip üç demirli tabir edilen mahaJli sapanlarla miiziği - Pi.) 
eu klar karıştırılarak tohumların gömülmesi t''min edilir. 18, ~o Proğram 
araısuretle ekilen çiğitlerin tamamen toprakla karışması vr. 18,35 MOzik ( Souıa nın 

ARPA 
Arpa Anadol 
Yerli 
Yulaf Anadol 

,, yerli 
Çavdar 
Mısır 

Ku. 

45,46 
39,40 
!l8 
87, 
36 
10,10 
yok 

» 
> 
> 

51, 

47,48 
46,41 
53 
80 

s 

58, 
110,120 

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

2,so; ; 
2 

4 
3,35 
yok 
3,14,45 
3,62,5 

yok 

Lir ~~nda hoşluk kalmaması için de tarlanın üstü sürgü ta- martlaıi - Pi.) PRİNÇ 
ılen bir aletle tapanlanıp bırakılır. 18 45 MOzik (KDçük Or- Pirinç Mauı 42 

llıak Mibzer makinesile ekim: Pamuk ekimini makine ile yap- kestra '_ Şef : Necip Aşkın) ,, c~yban 20,21 

ltıj~tiı~ok ?ı.uh~~ıktır. Bunu~ jçin iki t~ı·l~ ma.ki~e. icacl .edi~- 1 _ Liemann Valı bostkn Susam 18-20-21 
llıih· · 4iırıncısı (kızaklı) mıhzer makınesı, f kıncısı (Dısklı) 2 • vvilhelm vvıcek Mart ~::::k tohumu ~,2,50 

M. 
102 

Cinsi 
Çam 4 90 

1 - içe' vil~yetinin \itil nar kazası dalı • linde tah
ta yükseği Oevlel Ormanından 152 nwtre mikap ke 
restelik çam ağacı 19-6·~39 gününden ili baren 
satı~a çıkar ıluuşdır. 

2 - Çam a~acmın belıer metre mikap gayri 
mamulünün rHl ı lıammen lıedt>li 490 kuruşdur 

3 - Şarlnarue ve mu ka velerıa me projelerini 
görmek isteyenlerin Mersin orman çevirge nıiidiir
liiğün~, Gülı:ıar orman bölge Şt>fliğine ve Ankar~-
da ornıan umum ınüdiirlüğiine müracaat etmeleri. 

4 - Satış J o. 7-939 pazarerlesi günü saat 
11 de Mersin Ornıao çevirge müdÜJ lüğü dairesin 
de ya pılacakdır. 

5 - Satış umumi olup açık arltırma usulile 
ya~alacakdır. 

6 -· Mu vak kat teminatı 56 liradır. 
7 - Taliplerin şartnamede yazıla vesik.ayı ge 

tirmeleri lazmuhr. 
Zl-27-2-8 

1 L A N 

Mersin ~ele~iye riyasetin~en 
ihracat mallarının ve aınbahjlarımn hammaı 

k.anc(jları talıriUatından ku~tar~hnası ve sikletleri. 
nin slandardiıe etliluıiş kahlar içindH sevk olun
malarrnı temin için aşağı ıla i(i tedbirlerin alınma
sı kararla~tırılmıştar. 

1- Anbah~ja konulan malların azami sıkleti 
şu olacaktır. 

Kilo 
1.iyj l:~ecmaki~esidir. ~ızaklı .. mi~zeı~- ~akinesi ~el' t~~·lü ara- 3 _ Culo Tbomseo Dua . Kuş yemi 4,50 
la11 k ek kndrettedır. Makmenın onunda topraktaki moloz- 4 _ Gustav Lindner Şarak ıl• Kum dan 6 50 Ctwiz içi, elma, narenciye mahsula. 
bir· ~".ir:ak luzum~uz otları keseoek kı1.akları vardır. Diğer hı Bakiis ıerefioe danı Faaulya şark 11.12 lı, Saft · lıkları toz h· Jinde krom, sabun, 
I._ IYJlıö d k ·-·d· . } ld • b l' A ad 1 16 17 ~da . ı:ıl e pamu çıgı mı mu ıtaç o ugu rutu et ı yere s _ J. Straus Yaraaa opere- ,, n ° · j plil çuvalları. 
rııak·" 1~tlir:ip bırakmasıdır. Bıı ekim makinesi diskli mibzeı· tinden (potpuri) Nohut ı•rk 6.50 
dekaınesınden daha elverişli iş görmektedir. Bir günde 30-40 19 15 Türk müzig·i (ince M~~cim~kaŞd~!k ~,75 72 l:n, razmul, kPpt1k, paspal, t(iğit, ku 

rara · k k -rl' ' ru kaysı, kuru erik, kuru elma, ku o· ~I e ·me t~uır. ••Z , .... ) " Anadol 10 
"1etc. ~sk}ı mibzer makinesi; temiz ve kumşal toprakları ek- .. Börülce yok ru tut, knru kızılcık, kuru ayva, ku 
~f~·:çı~ kullanılır. günde 35 dekar yer eker. Bu makineleri .20,00 Memleket ~~at ayal Bezelye yok ru şeftali. kuı u ceviz. 
~ı~ erı.mi.z isterle~sc Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka- n,. J}ı ans ve meteoroloıı haber· Bakla > 

ne rnın:edehilırler. len. Patates • 90 Her nevi hu bu bat, kuru sebze, pi-
p 20,tO Neıeli plaklar · R ÜZÜM rinc, sisam, fıstık, bulgur, kuru iizfım 
~uk fidanın14 bilyümeıi: 20.ıs Tiirk mllziği Üzüm Aatep yok kah

0

uklu ve kabuksu:l badem, ıuah: 
~~il)~Yet M,art ayında toprak:mık~nkAfi ısınmış iseek~len 1 - .... Puselik peırevi. > Nevıebir > lf p, bulum, mazı, raziyane, yonca 
~~iti r .on veya onbeş gümle ve Nısan. ayı zarfında ekilen 2 • llri Puselik beste Her gör > Karaman ~ 
~teker ıse beş veyahut on gün zarfında toprak altında filizle- dü~ periye gönül. KAYSI lohumu, cehri, acı ve tallı çekirdek 

il haşlarım yer yüzüne çıkarırlar. 3 _ Şakir ağa PU1elik prkı K•yıı kuruıu y.r· yok ler. 
~ ..... kanı. uk nebatı havanın hamızı karbonunu yapraklarjle SüDbüliıtan etme etrafı. Çmkac• ._ : ıoo Klitlü, koza hararları ve kaba pa. 
'lil,A eli e irde"li " 
~dı~ ier aksama sevkeder. Ensicesi halis bir "Seliloz"dur. 4 - iıbıkın Buselik t•rkı Gö- Malatyi > muk balvaları. 
ı~ hQ havanın içindeki müvellidillıumuza pamuğun iştiha nül v<-rme bi vefay•. · 120 Yapak ;e Tiftik hararları. 
fltrtt Y6rnesine ve canlanmasına hizmet eder. Bundan başka 5 - III. Selim Buselik ıarkı Badem çekirdek 
~a, ~n içinde müvellidülhumuza, azot, kükürt, kalsiyum,~ Bir bllr cefa hoı dilberdir. içleri 220 Pamuk balyaları. 
~ıUsy · manğanezyom, kılor, demir, alominyum. fosfor ve 6 •••• _ Ylrilk ae••İ . Cevis kabukla yok 2 - - Bu mallardan parnu k ve dfl'İ balyaları 
1liharorn~i bir .çok mad~ler daha vardır. Bunları nazarı 7 - ... - Saz Hmai. > iç 90,95 Yapak, Tiftik ve pamuk hararlarmdan ve yüksek. 
~l!IGrıet rakp&multyetiştirilecek her hangi bir arazide •~h- 8. Rabmibey Kürdilibicazkjr B•dem iç tatlı 62 sik~elleki sandık. ambalajlarından gayrı bilömunı 
'tıl h' azla ve iyi olıunilmesi için hu mevadm kahili temes- ıarkı Sua ey caDUDın canı. iç aca yok 
1\ ~ı:rn halde b~lum~as~ ica~. Buda toprağı iyi bir şekil- 9 • Oım•n Nihat K&rdilibicaz Çek!'dek t:!• 40> ambalajların tahmil ve tJ hl iye ve naklinde kanca 

p ek surotıle te mm edılır. klr tarkı Akıam gllDeıi. Yu hıbiı 19 kulla_nma~ yasak lır. 
~k t•-•• ........ ; 10 • Selihattin Pınar Kllrdili- Harnup 2 3 - Çuvallar ve h~rarlar çürük 

ıı· f>a ...... k k b hicazkar ıarkı Aıkınla yan•n Kitre Şark 22,29 1 • k ... 1 k d.k. 1 11~nıe '''u tohumlarının toprak ahında kolaylıkla ·a arıp .. lü . > Anadol 80-46 ma ı o mayaca , agız arı sı · ı ı ış e 
ve çok ya
dikilmiş ve 

a Ve fil' l . . . s b b . ..J • gon me. M ş k 20 l 'k' f k 1 ki b 1 L ÇQrı ı ız enmesı ıçın ..,. u atın on eşın.en Nısan ayının 11 _ S d tt' I< k M b azı ar .30 ıer ı ı tara ı u a ı u unaca.tır. 
~~llll~"ıe· kadar va yer yüzfme çıkan filizlerin hüyüyüb boy yer 

1 
k• eNın ayna .. u ay > Anadol yok · d' ·ı· k 1 

'lq • ar ı e z•m•n gorsem Cehri 20,2 r:, 4: - Çuvallar denize 111 iri ı r ·en mauna ara 
dar ıçın de Nisanın on\leşinden MaTIS ayının nihayetine 

L l~a~mura ihtiyacı varwr. ODU • Mahlep 90 atılmayıp olu~lar vasıtasile indirilec(>ktir. 
~u.l'th zıran ayında yağan yağnıurların pamuk fidanlarında .. 20,so. Kon~ım• ( Dıt po- ~='•e ~~~,s4o 5 - Ağuslos 9:i9 tarihinden itibaren gerek 
f11ldanası~ ettiği t.acrübe görmüş bazı ihtiyar çiftçilerimiz tara- btıka badııelen? S.blep teshil t>lunan azami s:Jdetten fazla ağırlıkla anıba. 
~Ya 80Ylennıektedir. Filltuklka ileride pamuk hastalıkları ıı,o5 Temınl Çığit Y•i• 43 laj yapaniar ve gerekse menınu olan ambalajlarda 
~ıcJa. ll.ıııcta, RQrece~imiz bir takım emraz ve haş.lralın Hazi- 22,00 Haft•bk poıta ku-1---------- 1 8 1 d' 
tı\~tir. Yağan Y\lğınurlartın mütevellit olduğu teshil edil- tuıu <Ecnebi dillerle) f kanca kullanan ar e e ıye kararma aykırı h.are-

~a 21,30 Mllzik (B•le mGziii. Nöbel . ket ettiklerinden dolayı cezalandırılacaklardır. 
~he\~·uk fidanlarının tutmuş olduğu <larak ve çiceklerin • Pi. ) 1 ÇI Alakadarlarm hahP-ri olmak üzere il~n olunur. 
ı~f. tıdan~ı dökmesi ve aynı 1.amanda henüz daraksız, çiçek- 23,00 San aj•nı haberle-
deır. Suıa%. v~r~ bunların da tutunması için tarlal~ra s~ ve- ri, ziraat, eıham, tah•ilat, kam' Eczane 
~q~ıyı~ğ· a. ışı Temmuz ayında yapılır. Evvelkı bahısler- biyo-uukut borsası (fiyat) 1 
~k h ıtnız gihi biltessa açık kozalı pamuk tarlalarını 23.20 Miizik ( Cazband ~ 

ıısusıında hiç ihinalk.'\rlık göster meğe gelmez. Pi. ) j 
8 Temmuz· 939 da 

HALK Eczanesidr. 
- Sonu Var - 23.55,24 Y arnıki proiram, 

Vatandaş; 
Haoa tehlikesini düfün ve kurumuna 

yardım et. 



SAYFA- 4 YENi MERSiN 8 TE"MUZ t 9~ 

Kelvinator 
Soğuk dolabı 

Masrafının az, tamirinin kolaylığıyla 
şöhret salmıştir 

• 

Osmanh Bankası 
t LAN 

Memlekette tasarruf ha 
raketinin inkişafına hizmtt 
arzusunda olan Osmanlı Ban
kası, Aile Sandığı (Tasarruf 
CUzdaaı ) hesabına tevdiat 
yapanlara kur'a keşidesi su
retile ttşeğıdaki ikramiyeler 
evzie karar vermiştir. 

Keşideler 25 mart ve 25 
Eyltll tarihindf3 icra olunacak 

1 l A N 
Mersin belediye riyasetinden : ·beı 
Gaz ·J .. pol Jl'I civarında toplanoıış olan ta~rı .. 11 

on h ı n araba ruiktarında~i çürlimüş şehir supr'~. 
tiisii açık artıl'nrn usulile saıılacaktll'. Lalip ola 

11 
la rın nıuha m nıf' n sü prlinlÜ lwdeli ol~ n 250 Jjra~;r 
) liz ·J~ 7,5 ni~betinde muvakkat teruirıatla bera. 

7 ~ 1 .. .. 3 d 0 l 1 · d 're~ııı· 18 . · 939 ~,a ı gnnu saat l e ot- P.c ı~· e aı ': 
3
• 

dH tfşek~ iil edecflk Belediye erı cünwnine ,_.ur 

· ve her keşidede aşağıdaki 'ı l A N 
ikramiyeler dağıtılacaktır: 

caat eyleuH~leri ilan oluııur. ~ 

KeltJinator soğuk hava dolabının azami masrafı evinizin 

ihtiyacı için alacağınız buz paraaından başka bir şey değildir 

Türk liralık M 1 r t . ~ .ı 
1 adet T. L. 1000.- 8fSln IC8f 8 ve sanayJ 0 8Slnu80 da 
4 ,, ,, 250.- Odamız lİCJrel sicilinin s ·:5 SJra ııumara~ııı 
5 " ., 100.- ve birinci sınıfında ıuukayypt v~ müsecc~ı rra: 

25 
" ,, :~·- ·Caddesinde idlıal~L ve ihracol işl~rile nwşğul ~U· 

cenubun boğucu sica~ larında 

Kelvinator 
Az masrafla uzun vade ile, beş sene gar ar tili olarak lenıi n 

edilebilecek ye>gane Soğuk ha va dola hıdır. 

.J NADER TiCARET EVi 

50 
'' " .- 1

1 tafrı Si,.ahi v~ karJt-ışleri kolrf.krif şirkf'lİ tarafı~·. 
Ceman 85 aded T.L. 5000.- ,u 

TUrk liralık ikramiye. dan Odamıza verilen 20 6-939 tarihli islida da .. ~9 
Aile sandığı hesabında- 1zii geçen firma altındaki ticaretlıaııelerirıi 3-6 9' 

ki mevduatı kur•aoın keşide 1 tarihindt'n itibaren terk ve talili ıicarel eyledi~' 
edildiği tarihe tekaddnmeden ' Hri'rıi bildirmiş olduklarından 4.7 _939 taribiııt~f.I 
altı ay zarfında: u 

T, L. 50.- Türk lirasın- k~) f ı y~l sicil k a yıllarına işaretlr ka yılla rmın JÜŞ 
dan aşağı düşmemiş olan her l diiğii ilan olunur. .__./ 
mudi bÜ keşidelere 1ştiralt ·ı-L A H 
edcektir. 

1 Fenni Sünnetçi Mersin Ticaret ve sanayi o~asmdan. 
Sıtkı Tanrı Over Odamız ıicarPI siciliııin 931 Sıra nuıııarasınd' 

1
. Seri ve ağrısız süuuel .. ,e 

fevkalade sımfmda mukav\•et ve müseccel vag yapar. .JJ A 
1 Fakir çocuklaraparsız pamuk Limited şirkfllİ {\'apal) müessislerinin 4· ~ 

M O · V S p ff J O H d f d d L L l Adres; Tarsus paşa ga •939 ıarihinde 0,Jamıza vP.rrlikleri istida .ı~ ~l)ıt 
A R K N 1 E A ra yo an satışm a a reıaue 

1 

._ ___ ..Jz-,in-os_n_kn .. şı-sı_r _, grç~n şirketi l w4 - ~39 ta ~ihinden İlibarrn ıasfı)~ 
~abUf etmez dUrUmUnU daima mU~Bf8Z8 8lffi8~t8dİr edilm~k iiıere f.ı~I YP-liı:e ııihayel verildiği IJilJ·t• 

I miş olduğuıııtan 7 7 939 ı.af'ihiude sicil kay1LlarJ111
'
1 

1 h~rkin ~dilmiş olduğu ilan olunur. ~ Y(Ni MfRSiN 
=-=- ' 

Dikiş, Elektrik makinelerinin daima en ucuz, en sağlam 
ve en kullanmağa elverişlisini müesseaemizde 

Nüshası 5 Kuruştur 
Abone \ Türkiye Hariç l 
Şerait ) için için 

i J in 
Silifke belediye rıyasetinden 
3 -7 939 tr.rilıinde ihalesi ,apılacak olan bit 

EULAB!LECEKSİNİZ Senelik 1200 Kr., 2000 I< 

Altıaylık 000 1000 

J. N rıder ticaretevi 

Uray caddesi No. 51 
Üç aylık 300 500 

1 
Bir aylık ıoo Yoktur. 

Re-::i~~ iJina~~tırı~ 10 
Kuruttur. 

'--------------------------------------------
·-Sayın Bayan ve Baylara-

sAKıN ALD ı\NMA YINIZ 

Halis memleketimizin limon çiçeklerile imal ve 
takdir edilenÜlgeo Kolonyalarının benzerine dünya 
ltrıyabnda tesadüf edilemez. Sinirlilere Hastalara şifa 

ve bayat Ciğerlere kuvvet verir. Bu emsalsiz Kolon 
yaları sizde bir kerre tecrübe ediniz. Dikicat piyasa· 1 
da taklitleri çıkmıştır. Olıen markasına dikkat ediniz 

ve ötede beride yapılan bir takım kokulu ıularr 
lıolonya diye aldanmayınız 90 derecelik kolonya yal 

nız Qlıen ltrıyat majız111nda 0Jıen kolonyal111dır 
Her dakika iapat etmeye amadedir. 

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

Halis 90 D. 
Limon 
Kolooyaluı 
Sipr 
F'uıer 

1 Fulya 
Ful 
Leylik 
Snnbül 
Zambak 
Menekte 
Y.aemin 
Divinya 
Pompeia 
Florami ' 
Revidor-

Çoban 
Ak.sya 
~eı çiçek 
Nerkis 
Uk bahar 
Altın damla 
Febş 
Kadın teni 
Soır de para 
Unutma beni 
Krep döşin 
Origan 
Sipahi 
Kadın 

Ülgen kremleri 
\'ağlı krem 
Yağsız krem 
Acı badem kremi 
Çil kremı 
Plaj kremi 
Masaj kremı 
ulgen briyantinleri 
Yağh briyantin 
Lıkıt briyantin 
Yağsız briyantin 
V ezelin Jıkat 
Sampoan . 
Saç losyonu 
Saç boyası 
Talk pı· drası 

========~======== 
:Mağazamızda Avrupanın en yüksek fabrikaları 

olan Soır de Pari R'oty Gerlen Focvil 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 ÜJgen ltrıyat mağazası 

Yeni Mersin BHımevinde Ba1ılmışt >r 

1 T. C. Ziraat Bankası 1 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100 000.COO TUrk liras ı 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

Para lıiriklireıılere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasıoda kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf 
hesaplarında eo az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa 
çekilecek kur'a iJe aşağıdaki plana göre ikramiye 
dağıtılacaktır. 

.t Adet 1.000 Lirahir 4.000 Lira 1• 

4: " 500 , 2.000 ,, 
4 ,, 250 ' 1.000 ., 

40 ,, 100 , 4.ooo ., 
loo ,, 5o , 5.ooo ,, 
120 ,, 4o ,, 4.Boo ,, 
160 ,, · 2o ,, 3J>oo ,, 

DiKKAT : Hesaplardaki paralar bir sene içinde 
50 liradan aşağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı tak 
tirde 0/ 0 20 fazlaaHe verilecektir 

Kuralara senede 4. dafa, 1 EylOJ, Birincik~nun, 
1 Mart ve haziran tarihlerinde cekilecaktir. -_____________ .. 

1 Kuhık, Hoğaz, Hurun ~llitaha .sısı 1 
DOK.TOR 

Ziya benson 
Hastalarını herıün saııt onbeıten ıonra kabu 

ile muayene ve tedavi eder. 
Mersitı; Haıtane caddesi Veli Tevfik fabrikası 

sokagı Eczacı Supbi evinde: 

,, ·u 
mahalle num(.-zirıe ralip zuhur etmediğinden ekS~ 
menin 10 giin nıiiddetle lt>mılhlirıe belediye erıctJ' 
meniuıizce karar vf• rildiği ilan olunur~ 

ıı-ıı-Di KKA T~ 
SAYIN HA LK.I:M:IZ.A 

Fııulık Pıııurı ve Gözne yaylalarına nıuııtaıH!11 

servisimiz başlamışdır· . ~ayın halkınıızıu her ~ 11 
• 

ili istirahaL ve nıemrımıiyetiııi temiu e<leceğı"' 
• • 1 

vad eder. .. uhtereıu halkınıızın Akın gaı aJ11 

nıiiracaal etmelerini teuıenni eylerim. 

Akm gara)• sahibi 

29-30 Bakı Harı11• _,, __ ....,. __ 

I===========::::;:====::;:::==========-=---~ r.:a -L:.:11 

• 

UCUZ iLAN 
İŞ VE İŞÇİ 

Satılık, Kiralık Evi, Arsası, Eşyası olanlara 

Cenubun en çok okunan ve 
tutunan gazetesi olan 

..- W(gfMD IMJ~~~~rM -. 
Okuyucılarımn arzusuna uyarak bir kUçUk 

1LıL.~ i'.ARtl!.,ESl HAZIRLAMIŞTIR 
Bu tarifede Damga kanununda yapılın son tadilat nisbctinde 

MÜHİM BiR UCUZLUK VARDIR 

Satılık, kiralık neyiniz varsa veye ne almak 

istiyorsanız 

fş mi, İ. çi mi arıyorsunuz 
Tenzil~tlı KÜÇÜK iLANLARIMIZDAN istifade 

EDİNİZ ~ 
r.:t ._.-& l!!I=============== 

I 


