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Değirmenimden irıenk ka.·ı Adam : ! Hatay tetkik gezi-
sabaya gitmek ioin, 1olun kena· - Efendi, dedi ; ojtlunuzu • d dö Jü/ 
rında 98 Qitlanbik ağ~clarile çev bir koketle evlendiriyorsunuz. sın en n er 
rili bir ulunun muntebasında O kadın iki sene benim metre- VilAyetimiz orta ve ilk okul 
bulunan çiftliAin önünden geç simdi. 8öylediklerimi isbat da öğretmenleri maarif müdürü Şe 
mek icabeder. Kırmızı kiremHJ edirorum. lste mektapları 1 . • fik Ergündüzün baskaulığı altın 

Amerikanın Paris Sefiri mü
him bir nutıık söylt,di 

lerile, garrı muntazam sı.Jrette Baba ve anası her se1i l'.>iliyor· da Hataya bir tetkik gezisine Amerikanın lstanbul bayra 
delinmie esmer geni~ csphesile lı\r hatta onu bana vermeği de Qtkhklarını daha enelce razmıe ! mı münasebetiyle Pariste ve 
anbarların tepesindeki rüıgılr u~etmielerdi. Fakat oğlunuz tık . Bu geziye maarif müdürü Champagoe'deki harp meydanla 

"Beşerl7et içln en bD1ük ci 
nayel, lüzumsuz rı:ıre te fena 
bir dava ioin askerin cesaret ve 

fırıld&Qile, degirmen taslarını 1 Hik d 1 1 d b · - d" döndüren makarastle, sonra, si onuna a a ar o~ ı an erı, n~ Eıgun uz, orta okul direktörii rında heyecanlı merasim l apıl fe ragatine baevurmaktadır. Ame 
rahlanmıe sap rıtınlarile bu, o'llar. ve ne de guıel kız ben ~ Şeref Erdogdu, orta okuldan mı eıır. Pariste P icpus mezarlı r ikad ·1 ve Fransada bütün dün 
hakiki bir kör Qiftliği • • asla ıste~lyorlar. Ôrle zanne_d~ ı be~ öğr&lme.cı, ilk Ogretim ispek gıoda Amerikan lejyonunun es ya meçhul akserlerinin, harbi 

NiQın bu ev bana dokunu yorum kı, o, bundan sonra bırı terı ve diQerleri de Mersim, Tar ki muhariı>leri, La Faıette'in ha milli siyasetin tabii bir aleti te 
yor? NiQin bu kapalı büyük ka sinin karısı olamazdı. j auu, _Silifke, Anamur, Mat ve Oül f tırasını, heyecanlı bir eekilde lıtlrki eden ıefltırin e: "KılıQ kal 
pı içimi sıkırorY bunu anlııa· Metr Ester mektuplara ba- nar ılk okul öğretmenleri olmak ·anlatmıelardır. dıran , kılıQla öıar• dediklerin• 

mırorum ; fakat muhakkak _olan karak : . üzere ceman 63 öQ"retmen ietirakf Chalon . sur • Marne'de duyuyoruz, 
bir eer varsa bu beni ürperlıro_r. . - Pekdla, dedı. BuJurun etmiştir. meçhul Amerikan askeri leviha Mil1onlarca insanın yaptı~ı 

-Folklör-

Atalar sözü -Oeyişet 
-48- . ıoı 

Derliyen: Saıt lJ 1 

Gönlüm tamali 
• Gönül neler ister. ı 

• Gönüllü köpek ıeı:ııe Ôıe 
• Gönül kimi severse g 

odur. dl 
• Gönlüne bir ok sapleP p•~ 
• Göte direk denize kll 

olmaz. 
• Gölgesi ağır. ib5,ıı 
• Gö ge etme buka 

istemem. 
• Gölıe senden korkar· tıD~ 
• Gölün kadrini bülbll1 

0r 
• Gülü tarife ne bacet 

çiçek tir biliriz . ~·ı· 
• Gülü seven dikeoıP8 

Oradan geçerken etrafla_ derın bır bardak ıe.rab rılı~ız. ÔQ'retmenlerimiı lskenderun \sının aQıhs töreni münasebetiyle fedakArlığın boea gitmemesini 
bir ıüküt hiseediliror. Kopekler Adam ceup verdı : A t k B"JA k"k ·ı · ı 

b de
. n a ya, ı unda tet ı gezı erı Amerika sefiri B. Bulitt Teka ve sa~ kalanların ölülerin verdi"'İ anır. ııt· 

bavlamıror, tavuklar aQ'ırma Teıekkür ederim; susuz 1 H t · ık T" k ' 
5 

' ~ • Güzele bakmak seftP 
dan kaQıeırorlar. lQerde hiç ses ğilim, Qok müteeıE.irim. Jılpm~s _ar ~e . ~ aya ı ur üd maaeları NAzırı B. de Ribesı dersten istifade edeceklerini um il aakerının gırdıtı 5 Temmuz bay ve adlire Nhm B Marchandeau a· • Güzele ne rakıenı 8'' ~,r 

'

ok. HattA katırın Qıngıratı ve aırıldı. 1 d- - d b 1 ' 1 e ırorum. • au-tendı" hı'nı· z da""ıarıt ramının rı onumnn a u un h- · t d - f · · ~ a 
bile . , Pencerelerin be1az per Baba renk vermeden girdı. urıre avasıoı moda aa ıçıo Dünyanın bütün propağan 
deleri 90 bacadan çıkan duman sofrada eski rerine oturdu ve muş~~bır; 

1 
• . d t can vermis olan Amerika asker dası, toprakları meçhul askerler rağdı. aeet1 

~~r ~:.o~:~;:ceg:.rrı meskiıo bir mek ;;ı•ea~:i:!" ı~:;:~ Este• •• 1 :•ndk~;~;:•::;~:ıu:' ;~~~ası= ı :~;:::• h~:~:.~:l~k1;•01~i:~:;~;.n ~:k d~lı~::~:~.i!i:::::~a~ııe:t~ da:ı~!~••m• tarlı ta d . ~ 
Dün günün tam ortasında oğlu beraberce kıra gittiler. Dı- 1 d~ 1 1 gun n ı3s0tıra at . 1etmıle ker dve 1 Fan sız Adli re Nazırı, nut te ruhunu temizliremiıecektir." J • Gülme komeuna geıır 

_ 1 un saat h:, trenı e s en e 1 kunda ezcümle demiştir ki· s r - - - b. · · k B ıına. ri 
kasabadan dönü1ordum. Guneş sarda uzun zaman kaldılar; dön d .. 0 1 • 1 d . · e ı r sozunu ıtırır en • Güneı oamur ile sıfatı dO' 
ten sakınmak iQin, çiftli bin du dükleri zaman anne halA onları run ÔA~ neee ıçın_ e_ gebmıe er r 1 "Vahdetimiz her nevi ayır l Roseveltin B. Hitler ile B. Muso 

5 6retınenlerımız u seya t bb- 1 ·0 · f k. d d . • Güu dolmadan neler 
varları borunca, çitlenbik ağaç· bekliyor. A • • 1 ma eıe us erı ıu ev ID 

8 ır . l iniye göndermış olduğu tDesaja ~ "' 
hattan Azamı d~recede 1stıfade Vatan mız e 1 ,.e•ı·n m·h t · . . . 1 ı.ar. rtv !arının gölge&lnde ilerliyordum. Metr Estev ona oğlunu ge . . . .. 1 1 

" ' 
1 

ne ve ım temas ederek demıstır kı : • Güuesin do~du~u 
ÇifıliQin önünde, rol üslünde. tirerek : j e~tıklerı~ı- s_oylemekte ve me~nu tihanlara katlanmağa famamile Bu saatte hatırlasmlardır ki elini uzatır. 

k k 
nıyetlerını ızhar e1lemekteduler hazırdır• 1 h 1 k · · · H. 1 

ueaklar seesizce bir arabara - Madam, dedi, onu uca · meç u as er, ıoıaoıyettır. ız • Günü doQdu. ,s· 
kuru ot rükle\irorlardı. Büruk la ! o bedbahttır. J ı, t"ff • 1. . ~m~rika sefiri B. Bulitı de j met eder, ölür, fakat eti Atları • Görülmeyince inaoılo> tıJ 
kapı aQık kalm1eh· Geçerken bir • • • anın ıoopera 1 en ueyan· ı mıstır kı: raear ve hükmünü verirler. Gövdenin gi rmedıği 1ere 

::,' ~it:ı;!n~;1~:e0:a:ü~t:t~:s~: bahs:~:i~:t;~u~Ar~u~u~ı;:da:e~!~ namelerinden Tedavülden taldınlan \ Gizli nüfus vakası ~ırakan eı~ı ;~::::;ne gGteDIJJ
88

iO· o0 

d i d b Ş il · ber onu dsha çok se~irordu 0
uP .:::~:dna: -a:.::m~~k~tlia ~= ;;· HattA onu başkasını• kolları Haoa vergisi alın- eski nikel paralar muhtar ve ihtiyar heyetleri kO::~a~:.~ iti bir bor ı•' 

1 
• 

1 1 
k ·h·· b . arasında ııöıterdiklerinden beri k T • G'· - ... ü B ·-·ıno d d-'-'V' 

ma 1 pan.o ODU ÇO ı .ırar ır mıvaca "ı"lo hesabı"le Safın T • d•t k oruoıı ursa~ 
adam aôrdüm • , Dardam. Ueek daha kat' iretle seviyordu. Yalnız ._, n. ı I eczıye e 1 ece l 
ı d 

,... . . \' baekaınna blreer bahıetmemek· 2834 2836 RaJıh kanun mu l k Ira kın dış ar an uırısı ya aSQll : 0 ınaCQ Dahiliye Vekdleti g izli nü-
- Suaes, bu. QifUiğin sahibi. ten de gurur duyurordu. !ete cibince kurulmus olan tarım ea 
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O, oğlunun fel4ketinden beri onu öldüren de bu oldu, :ıavalll tım ve tarım kredi kooperati 2257 numaralı mAlleni ufak ' fos vaknlarından mesul olanlara p Ü} İ tİ ka 81 
çocuk 1 • terinin iktisadi buhran vergisi lık kanununun k. . . . hükmolunacak para cezaları ile 

börledir ; dedi. para se ızıocı ı . . ,ıı 

Bagdat, a a. - Irak P~o 
mealoeımda harici siraset JV.f Ilı 

Bu esnada ıirah ııirinınie Bazı defalar bütün günü dolarısiyle verdikleri beranna maddesi hükmüne te~fikan kabaha\ sahıplerı ıapılacak tah 
bir kadın ve küçük bir çocuk, bir kösede kımıldanmaksızın ge meleri tayyare resmine tabi ola 30 11-938 ıarihinrlan itibaren te : kikat ve cezalarııı tahsil mercii 

ellerinde büyük raldızlı dua ki · çiriıor. Diğer gıinler, kudurmue mıracağı alakalı makamlara bil da vıi l den ka~ dırıl.an bronz o n I h-ı kk ında vila yetlere bir tamim 
kareleri esnasında söz al80

18 bö 

tabite ranımızdan geçerek çift- casıntt kendin i toprağa vererek d irilmistir, kuruşluklar ıle n ıkel 25 kurue . rapmıştır. Tamime göre nüfas 
liğe girdiler. tarlada on gündel ikçinin rapa tokların muhtelif mahallerde l vakalarının vak tında ihbar edil 

Adam iJQve etti : mııacaQı iei tek basına f&pıyor le dansetmek iıtedi; zavallı ka halk arasında mübadele tasıtaeı I . 
_ .. • Çiftliğin sahibesi 

90 
du. Aksam olunca, (Ari) ın ro- dıu !artı meserretten ağlıyordu olarak kullanıldı~ı haber alın memesrnden mesai olanları vilA 

kOçQk oğlu Arinden dönüyorlar. lunu tu\uyor ve onun önünden Gece rarısı yatmata gidil mıe •e bu cihetin önüne geçilme yet ve kaza idare heretleri ta· 
Oğlunun kendi kendini öldürdü eehrin çanlarının eeei durulunca di. Herkeste eiddetle uyumak ib si için tedabir ittihaz edilmişti . yin edecekler ve ceza takdirin 

QOnden beri her gün duafa gi· ra kadar ıürüror, hiQ bir zıım2n tiyacı vardı · · Jan uyumadı. Sa Bu sur~tle ortadan kaldırt den euel ihbarik9yfi1ette kasta 
derler .. Ah, efendi, ne felaket daha uzaklara gitmiyordu. bahleyin, küçük kardeei, onun lan eski paraların madenleri ye cürüm o lup o lmadığını aramak 

Babuı hAIQ matem elbiselerini O.cıu börle hergün meyus büttin gece hıçkırdığını anlat!ı oi darp edilecek paralar için de s ızın haksız ve lüzumsuz karar 
giyiror; onları ona ·çıkarttırma· ve 1alnız gören çiftlik adamları Ah, muhakkak ki, o tamamile tu kullanılabilece~i hesaplanarak lardan çekineceklerdir. Köyünde 
nın imkanı yok . DiJa ! Hüü ı . ne rapacaklarını bilmiyorlardı . tulmuetu. bunların meta olarak sahn alto 

B
. f JAk .. k k k ı • • gizli nüfus vakası bırakan muh 

Araba hareket etmek için ır e u e .. en ço or u uror • ması muvafık görülmüe olduğuu 
sallandı. Ben taziyeti derin öQ· du. Bır defa, sofrada, annesi, Ertesi sabah, gün doğma dan bronz on kuruslukların kilo tar te ihtiyar heretlerinden ha 
renmek istirordum. Arabacının rae dolu gözlerle on& bakarak: dan, anne, birisinin odası önüa aunun 15 ve nikel 25 kurusluk ber alınan her vaka için ayrı 
ranına otarmak iQin müeaade - Pekflla; dinle Jau: Eiler den kosarak geçti~ini işitti. Bir ların kilosununda 50 kuruıtan mü ayrı gizl i kal mıs müteaddit va · 
istedim, ve kuru otlar içine otu sen hereeye rağmen onu istiıor bisei kablelvuku ile: bayaası karar altına ahnmıetır kalar iQin toptan b ir ceza veril· 

rarak bu acıklı hikayerl orada san biz onu sana alacaQu. Dedi. - Jan, sen misin'? dedi. meein~ dair kanund h t 1 

tafıilllile öQrendim. Babası macubi1eUen kızar Jau, ce~ap •ermeden merdi Otomobillerin arkasma takılan 1 madıAındau bunla; s~:~k:ndoa 
•*• dı ve baeını rere eğdi. venlrri çıkıyordu. B . b l t umumi kanun olan ceza kanunu 

Adı JaD 'dı. y1·rmı· 1 aaıoda, Jan, basile cevabı red vere Annesi alelacele kalktı ve te agD'} ara a arı a-11 na göre muamele 1apılacaktır. 

bı·r k ·b · ak· 1 k rek çıktı. halükle sordu: • L k b. ız gı ı s ID ve us il, açı ,,, e an ununa ta ı' Gizli nüfusta kabahat nevinde 
alınlı ve ıaQlam rapılı saranı Bu günden ııonra Jan ıaoa - Jan, Dereye gidiforsun'? k 

b 
· Jan, üet kata Qıktı,· anneai tutulacak l meıdana .. Q• . an_ vııkalar için muh 

hafret bir kör delikanlısı idi. ma tarzını değietirdi; e eternı 

1 
· k · · • · 1 d k de onu takin edivordu: tar ~e koy ıhLıyar heyetleri aza 

Okadar güze dı i bütün kadın nı temın ı9ın ıa an an en r ' Otomobillerin arkasına takılan larına bu auçl d 1 
lar ona bakarlardı; fakat onun disini neeeli gösteriyordu. Yeni - OA'hım, AllA.h aekına ! · · bııtaj arabalarının r 1ç kırme . an ° ayı ayrı 
kafasında ralnız btr tane raeı- den balolarda, kabarelerde te Jan kapıyı kapadı ve sür f - . . . . l ayrı verılecek para cezaları ye· 

k (A 1) 1 k ı b 1 i d Ô 
·'f l'ı. güvü "ekti. ı uzerıoden resımlendırılerek künu 300 lira ç . kt 

rordu. Bir küçti r ı ız • aınm rer er n e g ru me.e , " tatbikat yapılmadığı rapılan in yı re mıyece ır. 
Bir defa ona. kadife ve öantela baeladı. Hatta (Fon Viyer)in ten Annesi, karanlıkta ıa1if ve celemeden anlasılmıe olmakla s İ ı k • 1 
ar arasında, (Lis Darl) da raıl si bile (Farandol raksını kendiıi titrek elleriyle PÜrgüyü arıyor ve otomobillerin arkasına takılan ı a m a maca yem vapur a-
Jamıstı. idare ettl. - Jaıı, rurum, söyle bana baA'aj arabaları (bagaj taşımaQa f f..' J"ld" 

Bu rabıta, çiftlikte enela Babatı (artık erileeti) diror fıe rapacakaın'? di7ordo. mahsus el arabaları) mahiyetin un evsa 1 tesuıt Bul 1 
memnuniyetle kareılanmadı . Kız do. Annesine gelince, onun iQin O esnada bir pencere açıl de bulunı1uklRrındaa badema 
hoppahkla tanınmıştı ve babası dEI daima bir korku urdı te QO ması ve avlunun mermer döee bunlar 674 üncü gümrük tarife 
bu köJden deQillerdi. Fakat Jao, cuauna daha fazla nezaret edi r.ı eleri üstüne düeen bir vücut kınununa göre muameleye tabi 
(Ari) lı kızı her eere rağmen bü rordu . , . Jan, küçük kardeeif aeıi • • ve hereey bitmitılir. olac~klardır. 

logHtere taratıodım 

ketlm!ze açılan kredioln 

miyle logllterede Suvan 

memle

blr kıs 

tün konetile istiordu, ve : ıe böcekhanenin ranıt aşında ra Zavallı çocuk kendi kendine 
- O bana verilmezse ölürum, tıyordu; zavallı ihtirar kadın (Onu çok seviyorum ve onun İQİD 
dirordu. da onların odasının ranında, öliiforum!) dirordu. 

Bu iıi rapmak zaruri idi. gecelerin böceklere bakmak be· Ah, biz ue zavalli kalbli iu 
Haaaddıtn sonra onları e•lendir hanesirle, kendisine bir 7atak sanlarız . Bununla beraber garip 
me~e karar verildi. h.azırladı. tir ki hakaret ve istihfaf aokı öl 

Bir pazar aksamı, QiftliQln Qiftçilerln piri olsn (Sent durmedi. 
avluıuoda et balkı yemegi bitir Eıuva) bayramı geldi. Bu sabah, kasaba balkı. 
mek (lzere idiler, Bu hemen be Qiflçilikte sonsuz neıe • • . (Estev)in oiftliği tarafında böyle 
men bir dütfin remelt! idi.Niean herkes için Şatonöf ve karnamıı kimin ba~ırabilecağini biribirle 
ıı kıı orada roktu, fakat zaman earablar raamur gibi raaıror. rine soruyorlardı. 
zaman onun eerefine iQilirordu. Çatıpatılar. hant fieekler, rengA Anne. Avluda. eebnem ve 

Bu ıırada kapıra bir adam renk kAğıt fenerler • . Yaeasın kanla örtülil taomasanıo önünde 
aeldi ve titrek bir sesle (Mösrö (Sent Eluva!) ölüncere kadar ölü QocuA'u kollım arasında fer 
Estet) ile ralnızca konuemak daıısedildi. Ktiçük kardeı reni yadı figan edifordu. 
is&editini sörledi. Estev kalktı 08vabını rakh •. Jan bilhassa ÇEViREN 
te rola çıktı. memnuu görünürordu: Aııneıir H. Antebelli 

Hatayda liman teskiliti 
Honter. 

lant firmasına ılpar\ş edimlşkeo 
sonradan b~zı sebepler dolaylsly 
le durdurulan on bir vapura alt 

Hatayıo aoavatana ilhakı mn mukavele üzerinde meşgul olmak 

nasebetlyle Hatay sahlllerinde 11· Ozere MDoakale Vektıletl tarafın 
man riyaseti, llman memurlukları dan bir komisyon teşkil edllmlştl 
ve liman işletme teşkilCıtı yapıl· Komisyon bu husustaki çalışmala 
maı;ı içlo hılZlrlıklara ba~laomışhr · rını bitirmek llzeredlr. Öğrenildi
lskenaerun'da bir liman riyaseti ğine gOre komisyon evvelce De
kurulacak ve diğer tQll yerlerde nizbank hsrafıodan hazırlanan şart 
de Uman memurlukları ihdas edi oamelerl esttsh surette değiştir 
lecektlr. lskenderuo limanında mektedlr. Yeni hazır. anan şartnb 
Uman umum müdllrlllğO tarafın melere göre lnglltereye ısmarla 
d11n liman lşlelma teşkilatı vUcu nacak olan gemiler eski şartname 
da getlrllecek ve İökenderun li· lordeki evsaftan daha başka tllrlü 
ıİıaoında sllratle teslıiıat lnşıtsı için f olacaktır. Gemiler daha çok sü 
tetkikler yapılacaktır. ratll ve miktarları da fazladır, 

vekil Nuri S.ıit paea, lralı ~l
nissuut hükumeti arasıııd 11, r1 

nasebetlerde bazı ihti1Af1', 0 ~ 
tığını tıildirmie •e Bağd•d ~r 
ibtilAfları Mısır'ın veyabll~ e ıl 
bir memleketin hakemlia10,~: 
die hazır oldu6lunu ilA'e e 
. 1 

tı r , 06' 
trak ile İngiltere ar8111 ~of 

münasebetlerden bahsede0 r ıij 
Sait pasa, askeri hazı_r~ık 1~i' 
lrak'a beı milron lngılıZ J lı l 
bir istikraz vermis oıao . ~ıı~' ~. 
renin doatane eemahalill1 

sa kaydetm iştir. ıef 
Başvekil, Filistin ıJJ88~ ,rfl 

tama'3 ederek, lrak'ın, d 1~8 ,r 
memleketleri ile beraber~,4.J 
nist siyasetinin ortadaP. D'' 
maeı ve Fılisti.cıde mill1 

1 
kil bir hükümet kurulıJJ 89 0el 
garretlerine deum ede 
bildirmiııtir. ~' 

N ı hayel hükOmeliıl ,,~ 
siıasetini tarif edeP b' ~si 
lrak'm faaliyetinin koıJJf~ı:ı'' 
oiz ve islAm memlette!'~rıs•'J 
hisar erleditini H bırJtd'~ı; 
bat pt.lttı dl~eri de ;ı ~ 
hükumeti u Yemeu il' eİıjJ 1 
paktı olmak üzare ,ki ~lf I 
daıandığıoını tasrih ' f'lf 
lbniHuut Arabistanı re fi f 
ile olan ittifakın Mıeıt• d'I. 
~er Arap bükua:ıeUeriPe 4oll 
mil edildiaini görıne1'.08 ° 
izhar eıliyer~k --s-öııeriO" / 
ret vermiotir~ I 
K.ISAC..A. . ~ı 

·ııe• f 
Türkiye Bürük frfı " ~ 

ıi 11 Eylülde toplanın• 
ıaı tatiline girdi. /ı. 

§ te fef, 
Şehrimizdeki ıı•'~O'' 0 moa m6meHilleri ı:ııaı 

8 
do 

rAsiode bulunmak Qıet 
kara1a harekel ettiler· ~/ 

§ "" Surife reieioumh&ı 
istiftt etmistir. ~ 

§ cer11ı9 ~f 
Çin sularında te ııe' t 

mis muhtelif me~ıek~ıJ t>1 
kuvvetlerinin ıooılA.lO 
roo 2•0 bindir. 

' 
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/tqdYoıunda yarınki 
Pamuk 

ve 

i l A N 
M ERSiN içel defterdarlığından 

Pi y .ı\.SASI Kazası Mahallesi Cin~i !fiklaJ'I ~luhaınmen u~deı 
Profram 
-.......... ,.._ 

Türkiye Radyodifilzyon 
Poıttl 

Pamukçuluk 
-6-

ı~== 
s-7-939 ==l§). )tersin Nusratiye Arsa 60~12. 54n5 Lira 

PAMUKLAR 

S Hududu Tetraf~yin t2rik şelfon ve lw~os \'e laKu. 
, ___ rik v~ sahibi senet Şarka11 yol liarben sahihi se 

~ilk •rı, TOrkiye Radyoıu 
•ra Rııdyosu. 'fazan : Ali Rıza Tuncal 

1 DALGA UZUNLUCU Muntazam bir şekilde sulanan pamuk tarlalarından 
l.A

639 
ID. ,..183 Kcı. 120 kvv sulanınayanlara . nazaı~n. iki misli ve daha ziyad? mahsul 

201( Q. 19. 14: m. 15195 Kcı. alındığı tecrübe ıle sabıttır. Bundan başka su, rengın parlak 
946 ~ ''· T. A. P. 31,70 m, ~e ely~fın daha uz•.ın. olmasını da to~miı~ ed~ğinden pam?-

1> Kes. 20 Kvv. gun pıyasa kıymetını de arttırır. Gunduzlerı sıcak oldugu 
PAZAR 91711939 cihetle tarlanın sulama işini geceleri yapmak muvafıktır· 

12,30 Proğram Pamuk tarla11nın otlarını döğdürme : 

d 13,35 Türk müziği ( Ka- Pamuk fidanlarının aralarında yetişen yabani otları 
111 küaıe ıes heyeti) temizlemek için bir ~pa işi vardır ki muhitimizde buna (ot 

13 00 M k dö- ürme) derler. Ot düğdürıne, pamuk fidanları çiçek ve 
· em(e et ıaat iya- d k • k d d . 

tı, ,. _ _ ara· tutuncu~ a ar evam eder. Bu mevsımJen sonra 
le,i l•na ve meteoroloji l:iaber· yapılırsa çiçek ve darakların dökülmek ihtimali olduğundan 

zararlıdır. 

kt 13,15 Müzik {Kilçllk Or- . Pamuk fi anları )'a ·ım !netre öoy aUıkd n ve lfökleri.d~ 
1 ~tr, -Şef : Necip Aşkın) derme daldıktan so~ra yabanı otların ırf toprağın kuvvetını 
ı,t F eliıt Glaımer kırlan gı( emmOktan ~aşka nır ı~a~rr:atı olamaz. . 
h' 111 Vedı ı 2 _ vvaldemar G• Paınugun çapa ışlerını de görebilecek makıneler icad 
~sh Çılcır keyfim Viyana şu edilmiştir. Çapalama işini bu makinelerle yapmak çok rnuva-
3 11 flktır. .Mesela bunlardan biri (kaymak kıran) makinesidir. 
ıtı'; E:duard Künneke Ledi Ha (Rotary-hoe) namı verilen bu makine pamuk çapası yerine 
4 

1 loıı operetinden potpuri. kaim olmak üzere ve pamuk ekimiııi müteakip yağan yağ-
S ' Miçbeli çocuk oyuolar1 ınurlardan sertleşen toprağı karıştırmak için kullanılır. Bir 
d · Miroslov Sbilik tıponyol Çift hayvanla çekilir. Bir giinde 35 - 40 dekar araziyi işle-
G '

111
• yecek bir kudreti vardır. 

ltt~ J. Strauss Sabab bavadiı Bir <le a~. çapa ı:nakinesi vardır. Bu makine bir tek ı 
) fVıta) hayvanla çekılır. Ve hır günde 15- :?O dekar yer çapalar. 
8 'Dohoaoyi Düğün valıı Çok basit ve kullanışı kolaydır. Bu makineleri Türkiye Cum- 1 

G · •vııter Noack Romantik lı u l'iyeti Zimat Panka mdan tedarik etmek imkanı vardır. 
•trtür. - -· Sonu Var -

14,15,14 30 Müzik (Şen -PAZARTESİ 10 7.1939 ir üçüncü konuşma Leh müzi 
l•tk.ı,.r Pi.) ' 12.30 Proğram. ... . kisi Halil bedi Yönetken. 

1 ~ w 12.35 Türk müzıgı - Pi. 2 ı .25 Neşeli plaklar _ R. 
18

13
0 Pr~g~am 13.00 Memleket saat •ya 21.30 Müzik Piyano sola-

ııınıtii ,~S ~uz0ık ~. Şen oda rı, aj•ns met,orkloji haberleri. ları Ulvi Cemal Erkin ı 
bocekı .rahım zgur ve ate, 13.15, 14 Müzik ( KTrııık 22.00 Müzik ( Küçük Or-

trı) proğram - Pi) kestra - Şef : Necip Aşkın) ' 
19.00 Çocuk ıaati. 19.00 Proğram 1 - Ernsorge Köy evinde ışık 

hty 1,9,25 Türk müziği (Faıı1 19.05 MOzik (2 inci rapıo lar (Vals) t 
t~ı) pi Listz Pi.) 2 - Ludvvig siede Sigara için 

tı, • O,oo Memleket saat aya 19.15 Türk müziği (Fasıl kız t 
leli J'na ve meteoroloji haber· heyeti) 3 - Arnold ~feister Bohemya 

· 20.00 Memltket 11at aya rapsodi~i . J 
~0, 10 Neıeli plaklar . R rı, ajanı meteoroloji haberleri. 4 - Heınz Lınk İntermezzo J 
20,ıs Türk müziği 2o.15 Konuıma ( Dokto~ 5 - Cari Frick Ren kıyıların-, 

1 • li· run ıaati) · da ben evimdeyim. 
~ · ş 1~11 peşrevi. 2o.3o Türk müziği Halh 6 - Vittorio Giulianı Yalnız. 
diQı· erıf içli Hicaz ıarkı Der türkkleri sana senerad 
a. ~ u~ın•na döktüm. 2o.6o Türk müziği 7 - Viktor Hruby Viyana ope 
~tılaıa traf ınemdub Hicaz mah- 1 - Selihattio Pınar kürdirh. retinden potpuri 

11 0 t r 1 1 s Al · h v· 4 ' a ı. cazkir şarkı Ne gelen var. ~. oıs pac ernegg ıyana 
~t ~di fahri Hicaz ıarkı Ba- 2 • Şemsettin Ziya kürdilihi- su)ılı. , .. . . 
5 . k '• Çemenzar olsa. caıkir ıarkı Güller açmış hüı ah ) K

0
uçukd ge3~t1 rte 1~.1 'ğ' 

6 •nu t k . . .. pera a 11ii e muzı ı 
• tı a a sımı. nuoe. ) O be d · · 

t. -ı111t 1 . . . . c ra n e sezmtı 
"lçilirltıı türküıil nce ayır 3 - Artakı ilürdılıbıcazkar ıar d ) Paraf.erde atlı karınca. 
) • · kı Ay dalgalınarken. 23,00 San ejaaa baberle
\1't (\-rçiğar tiirkU benliJi ıl· 4 • Boioı kiirdilibicukar ıar ri, ziraat, esham, tah•ilat, kam 
~ . k.•çıktan. kı Güller açmıf. biyo-nukut boraaıı (fiyat) 
~ili ~•llıeıı Hnuam arkı Sü- 5 - Lemi knrdilibicazkir farkı 23.20 Müzik ( Cazb•ad 
9 . - R"çen ömrüm. ~azlauelı bültilU. Pi. ) 
''t~ "tbaıet Necip Hüzzam 21.20 ~fillt müziklere da- 23.55,24Yaınlii ffroğram 
:~i:ç.,,., •ç•m•m aöyli- Dilencilere yardım 
~ "'-~~ Ab111edia Karcığar t•r Yerziizüuün dilencisi Klüp az~ farı, )'Ol da 

'tı gönülde bin tQrJü. en bol di)· arı istanbuldul el acau bir dilenci gör .. 
~~~ ~!·00 MOıik (Riyaaeticum sanm 8 yınız. Cenubi Afri- dükİeri zaman para yeri 
~~t) lldoan S f · Jh K·· b k · b. / t. e • san un . kaıun Yohanfsburg şeh- ne u arnPnu1 ır yap. 

/ ~. j Str~uııs Nikı ~ rinde adım başmda bir rağmı veriyorlar. Karne. 
;''•• •cb.kikovraky Çi~ekler dtlenci vardır. leriu yaprablarmı topla-
-~- a,tli · . D'l .1 d 1• k yan dilencilf-r akşamları 

~ttn oı Leı Francs Jogeı • encı er en uı an ki .. b . d. 'h . 1 

Kevlland. 
Dağmah 
Kapumah 
Kozacı P .. 
Kırma 

lak arta 
K. kötlüıü 
Koza 
K. çiğidi 
Yerli çiiidi 
Koyun derisi 

YAPAGI 
Şark 
Ana dol 
Aydınlı 
Yıkanmış 
Keci kıh 
Tiftik 

BUGDAY 
Buğday, sert, ıark 
Diyar Bakır 
Anadol 
Yumuşak 
Yerli 

KEPEK 
ince 
Kalın 

ARPA 
Arpa Anadol 
Yerli 
Yulaf Anadol 

,, yerli 
Çavdar 
Mısır 

PRİNÇ 
Pirinç Meraf 

,, Ceyhan 
Susam 
Keten tohumu 
Burçak 
Kuş yemi 
Kum dan 
Faıulya şark 

,, Aoidol 
Nohut ı•rk 

,, Anadol 
Mercimek Şark 

,, 
Börülce 
Bezelye 
Bakla 
Patates 

Ana dol 

ÜZÜM 
Üzüm Antep 

> Nevıehir 
> ~araman 

KAYSI 
Kaysı kurusu yar· 

maca 
Çekirdekli 
MalatyA 

Badem çekirdek 
içleri 

Ceviz kabulHu 
iç 

Badem iç tatlı 
iç acı 

~kirdek tatil 
> acı 

Yer fıabğı 
H81'DUP 
Kitre Şark 

> Anadol 
Mazı Şark 

> Anadol 
Celiri 
Mahlep 
çay 
K•hve 
Sahlep 
Çiğit yağı 

45,46 
39,40 
38 
37, 
36 
10,20 
yok 

> 
> 

5J' 

47,48 
46,47 
53 
80 
53, 
ııo,120 

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

2,so ıtrc 
2 

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

42 
20,21 
18-20-21 
9,2,50 
4 
4,50 
6 il 
1 J.12 
16 .17 
6.60 
G 
4,75 

10 
yok 
yok 

> 
> 

yok 
> 

yok 
> ,. 
r> 

yok 
90,95 
62 
yok 
> 

40 
1~ 
2 
22,29 
80-46 
20.30 
yok 
20,2!i 
90 
305,340 
110 

43 

nel emlaki Şimalen mork Oe1 ek ve Bagus Cenu
ben Tarsu" \'Olu He 

" 
Huktimel civarında kain \' arası httziue\'e ve \U ., . . 

rısıda Şakir bPslros vereselerine ait olan ve hazi-
ne hissesi ile birlikle lemamırıın hilmiizayede 
satılmasına rizaen muvafakatlan alınan ve yuka 
rıda hudut ve evsafı ~·:ızılı bir par.;adao 602 ınel 
re ıuurabba arsanın mülkiyeli p 11 şin salllmak iiıe 

re 9 7.939 tarihinden itibareı' tfJ gün ruüddetle 
müzayedeye konulmuştur. 

25 7-939 Sah gli nü saat O'ıda ihalesi yapıla -
cağından t~lip olanların yüzöe yedi buçuk teminat 
tarını müstahsiben defLerdarhkta müteşekkil sat1~ 
·omıs,'onuna mü caatları ilan olunur. . 

9-1:1-20 -22 

1 L A N 
Tarsus ~ele~iye riyasetin~en 
Tarsusta vagonda tPsliuı ve topr~kkCtle taşı 

olmak şarlile b~lediyemiıc~ <so,o o) atlet parke 
taşı açık t ksihnıe sureti le satın alınacaktır. Beher 
taşın mu haınm~ n bedt li sek iz buçıı k kuruş olup 
twyPlİ umumiyesiuin muvakkat lemi 11at akc;a ·ı 
318 &i !a 75 kuruştur. ilwlfsi 27 Temmuz 939 pHr 

şerube glinii s1at 11 de belediye ~ucfüııerıince 

yapıfncağmdan isteklilerin ~artname örm~klerini 
belediyeoıiıden arJmah.ırı ilan olunur. 

Zayi ikamet tezkeresi 
291533 ~ayılı ikamet rezkerenıi zayi 

msiui alacağımdan eskisinm hükmü 
ilan ederim. 

r.uinı. Ye· 
olm~dığırı ı 

Tarsusda gar~un Salih 
karısı Hadice R~ halı 

Zayi ikamet varakası 
~lersin Emniyet dair esinden almış olduğum 

28-9-937 tarih ve 29-72 rıuruar.4fı ikamt»l varaka
suu gayipeltim. Yenisini a laca~ımdan evvelkinin 
hükmü kalnıadığmı ilAn ederim. 

~1er~in Vil) aıu Rigerds 

1 Osmanh Bankası 
t LAN 

Memleke ne tasarruf ha 
raketinin inkişafına hizmet 
arzusuoda olan Osmanlı Ban
kası, Aile Sandığ.ı (Tasarruf 
CUzdam ) besabıoe tevdiat 
yapanlara kur'a keşidesi su
retile Hf&ğıdaki ikramiyeler 
evzie karar vermiştir. 

Keşideler 25 mart ve 25 
EylQl tarıihİnde i a olunacak 
ve her keşide<ie aşa~ıdaki 

ikramiyeler dağıtılacaktır: 
TUrk liralık 

1 adet T. L. 1000.-
4: ,, " 250. -
5 ,, 

25 u 

60 ,, 

., 
,, 
" 

100.-
50.-
2
~ 

o.-

Güven 
Sigorta Sossitee 

0/ 0 10 ratlı Aile sigortası 

hakkında bir misal 

MİSAL 
30 ya~da bir kimse 25 ıe 

ne müddetle 5000 liraya aigor · 
at olursa bu müddet zarfında 
her sene 193 lira ücret öder. 
Sigortalı vadede hayatta iae 
5000 lirayı bizzat alır. Sigorta· 
lı vadeden mesela sigorta ol
duğu tarihten bir sene ıonra 
vefat ederse ailesi aıağıdaki 
paraları alır; 

Sigortalı meblağın 
% 10 u derhal.. . lira 500 
24 •ene muddetle 
her ıene aermay~· 
nin % 10 irad ola-
rak;.. 500X24 = 12000 
Vade gelince ai-
ğortah meblağ 5000 : · letil usanan Vohanesburg hal lu e gı 1 ~ 1 . .' ı~aç arı • ,.. onc,v 11 • 1 . o an pararı ~ up .. asasın No" b t • ~§§~§ ~ '-b•hr' • 0 m•1

• antazı .. ~,, bir klüp tesis ettilt'r. d e ÇI = 
~ ıer Bourre" fantiı-1 . . . .. an alıyorlar. 

Ceman 85 aded T.L. 5000.
TOrk liralık ikramiye, 

Aile saodığı hesabında-

ki mevduatı kur'anın keşide 
edildiği tarihe tekaddUmeden 
altı ay zarfında: 

lira 17500 
Sigortalı meblağ, ancak 

aigortı\nın vadesinde, sigorta· 
lı berhayat ise kendisine, si
gortalı vadeden evvel ölmüı 
iae hak sahiplerine tediye 
edilir. 

~ «Dılencıiere yardım» klu.. hu usul hakkile tatbik §§§Eczane 
(~ot 11150 

Anadolu aı·aaıı bii. Klübe her aza olan ediltıcek olursa Yohanes! 
erv· ') 

2200 :•0 . senede on şilhıg veriyor burgda dilencilerin yüz-
it 2~ As ıık Cazband Pı ı· ki d" k d .. r 1 1 .. ~ı.., , ... ,23 s . h b ·.eı ı yapra ı ır arne eyuz aza aşacagınaş 1 ıp 1 

t )' OD •J•ns • er 1 
•tınki proğram. 1 ah yor. he yok tur. 

9 Temmuz 939 da 

SAGLIK Ecuaesidir. 

T. L. 50 .• Tork lirasin
dan aşağı düşmemiş olan her 
mudi bu keşidelere ıştiraıı 

edcektir. 

MÜMESSİLi 

Vasfi Orgun 
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Kelvinator 
Soğuk dolabı 

Masrafının az, tamirinin kolaylığıyla 
şöhret salmıştir 

Kıdvinator soğuk hava dolabının azami masrafı, evinizin 

ihtiyacı için alacağınız buz parasından başka bir şey değildir 

cenubun boğucu sica~ larında 

Kelvinator 
Az masrafla uzun \'ade ilf>, beş sene garatıtili olarak temin 

edilebilecek yeg~ne Soğuk ha va dolabıdır. 

J NADER TiCARET EVi 

'M ARK OH i VE S P ART O 1 radyoları satışında da rekabet 
kabul etmez ~urumunu daima muhafaza etmektedir 

SUMERBANK 
Yerli mallar pazan müessesesi 

Uray caddesinde bulunmakta olan 51 numaralı dükkanlarını 

Gümrük meydanında Akdeniz oteli altındaki 8 nuınar•11 

DÜKKANA N AK.LET]Y.[İŞTİR. 

1 

Pek yahın.:la satışa başlıyacağı yeni mağazada MemurtarrJ 
Altı ay vade ile veresiye satış da yapılacaktı1·. 

~~========•==========~ 
Şimdiye kadar sadece kıındura ve sarraciye 

Satışı yapan 

Yerli mallar pazarı 
Sayın müşterilerinin arzusuna uyarak diğer şubelarinüe olduğu gibi ~ilUmum nml 

f ABRİKAlAR mamulitmı 10 Temmuz Pazartesi satışa arze~ecektir 

Yerh mılt kullanmak, yerliyi emsaline üstün tutmak her vatandaş için bir borç oldtıi' 
kadar bunları şık, sağlam ve ucuza mal edinmekte hem iklisad erbabının ve bea:ıde 

zevk ıeverlerin aradığı bu yegane şey ancak YERLİ MALLAR pAZARLARfN 

DAN TEDARİK EDİLEBİLİR. 

~::::::::=======•===========~ 
Sağlam, ftk, ucuz her ne arayorsanız mafazamıza ko,untıl• 

i l A H 

Alay salm alma komisy9nu riyasetin~en : 
~li k tarı l\lıılıammen bedeli ilk teminat ihale 

o~ 
lla 

-~ 
'·~ 
di~ 
tdıt 
Çile 

&~ 
~ır Dikiş, Elektrik makinelerinin daima en ucuz, en sağlam 

ve en kullanmağa elverişlisini müessesemizde Cinsi kilo Lira Kr. Lira Kr. 
tecı 

Gün Stt at Şt· kıl ~ ~~tı 
28-7 939 15 Cuma Kapalı ı~ ~~i Sade yağ 14400 14400 00 1080 oo 

BULABİLECEKSİNİZ Yulaf 460000 18400 00 ı:i80 oo 28 -7 -939 16 " " ,, ~. 
~a 
derı 

J. N ad er ticaretevi 
Uray caddesi No. 51 

.uersın garnızonun a · ı ıtaatrn ı ıtıyacı o an yukarıda cins, miktarı, ,, 

1 
1 u . . d k . k . ı . 1 010' 

hanıınen bedel ve muvakkat leruinalile eksiltme g!in ve saatları yazılı iaŞ6 

\'em madd~l~ri ~apalı zarf usolile f-ksiltıueye konuldu. ri 
'----------.. ---------~,-=ı=F•e•n=n•i=S=ü•n=n•e•t•ç•i=~ 2 - Eksiltnıe ~ı~rsin Askerlik şubesi iisl katında askeri mahft>lde askf 

satın alma. komiS)onu ta.~afından yapılacaktır. ,. b~I 
Sıtkı Tann Uver 3 - Zarflar a)·nı gunde açılış saatl'1dan bir saat evvPlirıe kadar k:J 

·-Sayın Bayan ve Baylara-
SAKIN ALDANMAYINIZ 

Halis memleketimizin limon çiçeklerile imal ve 
takdir edilenÜlgen Kolonyalarının benzerine dünya 
Itrıyatında tesadüf edilemez Sinirlilere Hastalara şifa 
ve hayat Ciğerlere kuvvet verir. Bu emsalsiz Kolon 
yaları ıizde bir kerre tecrübe ediniz. Dikkat piyasa- 1 
da taklitleri çıkmıştır. Ül2en markasına dikkat ediniz 

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

DiZ Glıen ltnyat mağaıuında Olıen kolon yalandır· 
Her dakika iıpat etmeye amadedir. 

Haliı 90 O. 
Limon 
Kolonyalara 
Şipr 
fujer 
fulya 
Ful 
Leylik 
Sonbül 
Zambak 
Menekıe 
Yasemin 
Divinya 
Pompeia 
Florami= 
Revidor 

Çoban 
Akasya 
Seş çiçek 
Nerkis 

o 

Uk bahar 
Altın damla 
Fetaş 
Kadın teni 
Soır de para 
Unutma beni 
Krep döşin 
Origan 
Sipahi 
Kadın 

ÜlieD kremleri 
Y •ilı krem 
Yığıız krem 
Acı badem kremi · 
Çil kremı 
Plıı kremı 
Masaj kremı 
ulgen briyantinleri 
Yağlı briyantin 
Lıkıt briyantin 
Yağsız briyantin 
Vazelin Jıkıt 
Şampoan 
Saç losyonu 
Saç boyısı 
Talk pudraıı 

=========~======= 
~fağazamızda Avrupanın en yüksek fabrikaları 

olan Soir de Pari Koty Gerlen Foevil Inoksa Dersey 
Şipr Suze Tokalon Piver Butun Çeşitleri vardır. Fiyat 

Seri ve ağrısız sürıuet !edilir. ~ 
' 4 F 1 l. • ı . <l. k . · k 1·1 k · · oıııı yapar. - aza uı gı t> ınnıe ısteyen ıslr ı er a" ·erı satan alma koınısy 

Fakir çocuklaraparaız da mevcut olan Ş~ rlrıamdrri luı r zı- nıa n gön bılirler. 
9- ıs - 19 -2J Adres; Tarsus paşa ga-

zinosnkeşısır 

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

Sermayesi : 100.000.coo TUrk: lirası 

Şube ve ajanı adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

Para birik tirenl~re 28.800 lira 
ikramiye verece~ 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf 
hesaplarında en az 50 Jirası bulunanlara senede 4 defa 
çekilecek kur'a iJe aşağıdaki plAna göre ikramiye 
dağıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 L1rah" 4.000 Lira 
4 " 500 •• 2.000 ,, 
4 '• 250 ,, 1.000 ., 

40 ,, ıoo ,, 4.ooo ,, 
loo ,, 5o ,, 5.ooo ., 
120 ,, 4o ,, 4. 800 ,, 
160 ,, 2o ,, 3.200 ,, 

DİKKAT : Hesaplardaki paralar bir ıene içinde 
50 liradan aşağı düımiyenlere ikramiye çıktığı tak 
tirde 0/o 20 fazlasile verilecektir 

Kuralara senede 4 dafa, 1 EylQI, Birincik~nun, 

1 Mart ve haıtran tarihlerinde çekilecektir. 

·------------------------------

m===.=.::::::;::============~~ 
ucuz 

İŞ VE İŞÇİ 

AR.IYANLARA 

Satılık, Kiralık Evi, Arsası, Eşyası olanlar• 

Cenubun en çok okunan 't/8 

tut&ınan gazetesi olan 

..- \V/[gfMO ~rgfRı~DIM .._. 
Okuyucılarrnm arzusuna uyarak bir kUçUk 

İLAN TAıtlın~sr HAZIRLA~ıışrrıR 

Ba tarifede Damga kanununda yapılan son tadilat nlsbetiıade 
MOHlM BİR UCUZLUK VARDIR 

Satılık, kiralık neyiniz varsa veye ne aırnak 
istiyorsanız 

fş mi, İ çi mi arıyorsunuz 
Teazil!tlı KÜÇÜK iLANLARIMIZDAN istifade 

lan gayet ucuzdur. En zarifhediyeıeriııizi ancak oıgen Vatandaş ., 
ltnyat mağazasında bulursınız. 

rr.ı 
L::ıl 

EDINl. z ~ 

Uray caddesi N o. 2 4 Ülgen Itrıyat m•ğaza11 I Haı>a tehlikesini düşün 

._--------------------- tyardım et. · 
Yeni Mera.5n Baıımevinde 8aaıl111ı'tır ve kurumuna 


