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Şükrü BALCJOCLı 

Sahibi ve Baş muharriri 

(Sayısı herQyerde2 kuruş;] .. --- Pazartesi· .:. ., 
~ 

Selim: ÇELENK 
Neşriyat Müdiirü 

V.~~Ja~c~eye ait yazılar~Neşriyat ~ •tı uru , adına gönderilmelidir Abone : '. Yıllığı : 5 Lira 
il" 1 ; Yabancı. ' memleke tlere .8 Lira 
an arın her kelimesinden 

5 kuı uş alınır ücret pe~indir ~Günü geçmiş sayılar 5 kuruş 
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Başvekilimiz petrol sahasındd Dünkü bisik-

D 
.. . Jet koşuları 
un Erg<ınıqe gelen doktorRefık Saydam 1 Yeniv~ mühim bir 

bugüıı Siirde muvasaıet ederek µetrol rekortesi~ edildi 

k d k k b 
T k B~den terbiyesi bölge 

m~ nfa QSln Q tef l affa UıUnaca Ba~kanlığı:tcırafından tertib 
edilen bisiklet ko~ularının 

Senelerden beri dev •m eden araştırmalar uihaye• miisbet ve 
nıemlekc tin yüzünü güıdürecek b:r ~; ;> kilde ueticelenmiştir
Buiunan petrol, Musul petrolleri ayarında .Jlup bütün Türkiy~ 

nin petrol ihtiyacını karşıladıktan sonra dışarıya 
ihraç t diıect-k vaziyettedir. 

Jördüııcüsü dün yıipılmıştır. 
Ayırıdilfie - Antakya arasın· 
<la ve 50 Kilometı elik me· 
safe üz-=rinde yapılan bu '<o 
şu bizzat Bölge lfaşkanımız 

Vali Sökmensüerin nezare· 

Ankara 28 (a .a ) - Refa· Faaliyetin devamı netice· nacakiır. tinde yapılmış ve çok heye· 
katinde iktisat vekili ile ma- sindedir ki bugiin ayni saha· petrol bulunan mevki c .ınlı olmuştur. 
dt n lt."lkik ve arama enstitüsii da pet rol bulunrnuştur . Bura· tren yoiuııa yakındır. Arazi Bisikletçilerimiz, geçen 
Uınum müdürü olduğu halde daki pt·trol Irak petrollerine vaziyet i akıtma tesisatiyle koşulara nisbetle daha mühim 
Şark vilfıyelıerine seyahat e- benzemektedir: Zengindir. p~tro:ün i.s taııyona kad;ır İn· bir rekorCtesis etmiş ve 50 
dt!n Başvekil Doktor Refik Tetkikatın ikmalini ve hesap· dirilmesini mümkiin kılacak kilometrelik mesafeyi 82 da-
Saydam dün akşam saat 23 )arın yapılma:;ını müteakip şekildedir. Kuyudan p~trol kika 54 saniyede kateden le Malntyadan Elazığa varnıı~ petrol istihsali için icabeden çekilmesine de.vam edilmek· İskenderunlu Mustafa Kurt· 
"e E.lazığda geceyi geçirdik· tesisatın kurulmasına b-tşla· tedir . cebe birinci g~lmiştir. ikinci 

lerı sonra bugün vila· ------------------••••-•=n 83 dakika 26 saniyede yani 
Yet dahilinde tetkikatta buluıı· 1\ T t • t yarım dakika farkla 23 tem· 
muş ve akşam saat 17 J e Er· J y 0 rv e Ç e V QZ ıye muzdan Süleyman Uçar üçün 

Vcılimizin köy 
tedkikleri 

Dün Karaksıya 
gittiler 

Valimiz Şükrü Sökmeıısü· 
erin._ köy -·tedkik:gezileri de 
vam -etmektedir. Valimiz 
bu sabah refakatinde Vıla
yet Jandarma K'.omutanı bin 
başı Muci? o_lduğu halde Ka 1 
raksıya gılmışlerdir. 

Vali muavini 
Dün Ankaraya gitti 

Vali muavini Akif lşcan 
dün sabah Ankaraya gitmiş 
tir. Akif hcan vilayete aid 
bazı i~leri vekaıetler nezdin
de : takip ,"'derek temaslarda 
bulunacak ve bir hafta sC>nra 
şehrir •• ize avdet edecektir . 

Muavinin gaybubetinde ken-
disine Mektupçumuz Refik 
Kuzucu vekalet edecektir. 

İyi yolculuk dileriz. 
kaniye hareket eylemiştir. cüıüğu 85 dakika 17 saniye 

Başvekilimiz, Ergani bakır •tt •k •dd •ı • ile Gl'nçsrordan Mahmut b ·· b k ı 
gl l Çecl l eşlyor 

u musa a a arın sonuncusu 
lnaderıl erinde tetkikatta bu- Hüseyn dördüncülüğü 85 da· önümüzdeki pazar günü sabah 
1tınduk t an sonra Siirt vi· kika 52saaiye ile Nençspor· leyin yapılacak ve bu seferlri 

laYetiııin Pıe~iri kuasrnda Alman taarr~uzu durdııruldu dan .Şü~rü 1Eray, . beş~nciliği 'mesafe 75 kilometr~ ola 
ltıeydana rıkarılan petrol mın· • • 93 dakıka 25 samye ıle Oam caktır B b k t" t '" F k t l h J 1 d d . u mu~a a 1\ ne ıce-
11kasıııı Zİ}aret ederek tetki- a a Çe ın nı u are >e er evam e ıyor. za, oilhncıhğı da 94 dakika sinde biı inci derecede ka-
kaııa l.ll'lunacaktır. Müttefikler Norveçe miitemadiyen as- 28 saniye ile Ha- zanan bisikletçilerd~n iki kişi 

* ı.a· ı Hilmi kazanmışlardır. Türkiye birincilik koşularına iş-
i Siirt vila;e~i Jahilinde ker çıkarıyorlar - Alman 2 '> yıatı çok Yanşlar büyük bir inti· tira< etmek üzere seçilecek-

~lıınan petrnl, yurdun her ağır - · Vliittefikı ~ri ' 9 uncu hat p kon- zam ve mükemmeliyet içinde ferdir. 
tatar d · ı k ı S')na ermiş ve daha sabahın Dün elde edilen n .. tı"ce 

ııı a sevınç e arşı an· seyi dün Londrad ı toplanarak sun '· lnışt S l d b erken saatlerinden yollara Ankara ve 1stanbula ni1'bet-
" tr. ene er en eri uzun J(.)t O etı• t etkı· k ettı• dökülen binlerce halk spor- le daha müsait ve fevkalaAd c 
•· Ucu ve masraflı bir me· V azıy •aıd f ki · d k 1 cularımızı heyecanla ve can- mükemmeldir. Bisikletçileri 
~ I eıı sonra meydana çıka- l.on<lra 28 A A _ _ ı' te ı erın o uzuncu yüks~k ı a · · h k · el .. k dan alkışlamışlardır. miz biraz dalıa gayret eder 

l 
ıı petrol çok mühimdir. . • arp oııs eyı un a ~am ~33 N_orveç Cf'plıesınde umunıı 

1
' Londrada toplanmı"tır. Kon- Türkiye!birinciliklerine işti lersP. Türkiye biriııciliklerin 

h serıesindenberi bizde b Al ı "" l' t:! I ır ta:ırruza geçen m~n a- · seyde Fransayı Başvekil Re· rak edecek olan bisikletçileri de büyük bir muvaffakiyet 
$:"(tol ur ama işinin geçirdiğı ·k d d" ı ' ·b 3·1 k k d "'(! h ) rın __ tazyı ı eva.~1 e ıyor. no ile Başkumi\ıı<lan Gene . srçmeK üzere terlı e ı en azanacd lar ır 
d. a an okuyucularım ıza bil- D b mu ır uşmanın .• ıevzıı azı · ral Gamlen, Amiral Darlen 

meyi faydalı buluyoruz: EN SON üAKlKA 
w 

19 
vaffakiyetleriııe ve İleri ha- ve Hariciye Nazırı temsil 

e . 33 de, petrol arama nshıü . .. 
1 

• 
1 

b reketlerine rağmen, mütte • etmişi ir. Konseyde-, lııgillere 
lıya11 psuııun khrU ma;ıy .: a.ş fik kıtalar bütün mühim mev n :ı rrın ~ Başvekil Ç~rnber !ayn 
ılk etrol anı na a alı) elı zil eri ve şömendöfer hatları· Har•ciye Nazırı Lord Hali · 

Romanyada ihtiyat tedbirleri 

vıı · dt-fa olarak Mar<liıı ~Siiro 111 sağlam bir surette muha· faks, Bahriye N,ızırı Çörçil 
\ti;Yetlninde başlamış, muh- faza etııı~ktedirlt-r Birçok ile Ha .. a ve knra . ord~l~rı 
l;ı 1

1 Yerlerde yapılan sondaj· yc-rlerd,.. diışman ıııüfrezt'le · k~man<larıı w l3alırıye bmrı · 
lıal ... du 1327 metreye inildıği . . . t rruzları ag~ ır cı Lordu haz•r bulunmuşlar· 

t· b rınııı yenı aa 
Bu µetrol ulu.1 amamıştı. zayiatla ve püskürlülmüş esir dır . 
rı 1

11d~n sonra sondaj maki· , . Bu Toplantıda billıassa 
1 e Ctı s·· d . d H 1 • aıınnııştır . N k" . 1 ıtoy~ nr cı\ arın a e ııııs orveçte ı vazıye t görü ,ü -
\ıe ~ Yakınına nakledılmiş Almanların s~ri bir neli ınüş ve son iki gün zarfmda 
bar Urada yüz metreden it i· ce c-lcfo etmek için giriştikle ki ınuvcıffakiyets i zl ı kler i n •e· 
lu eıı Petrol emareleri bu- ri l>u bart~kele rağmen, müt bebiaraş l ırılııııştır.13u hususta 
~~~~aya başlanmıştı. Bunun tefikleriıı Noı v !Çin muhtelif Ç'Jk mühim karar:ar ın alııı<lı ı· 
tııiy •ne bu mıntakaya ehem· limanlarına askl"'r ihracı nor ğı ve ınüttt, fikler;n Norveçe 
kı" et Verilrniş ve burada Tür· mal bir şeklide v .. uiiyük bir mümkün olduğu siiratle ye· 

I t'Oı11 • h • k ) •• d tltik 1 tıya\:larıua kifayet faaliyetle devanı etmektedir. ni ·ıtaat ve ma Zt'llle gon er 
ltc kleıı l1aşka ihraca da ye· Hıwada, müttefikler lehi nıeğe karar verdiklc-ri haber 

b e ı · k d" İlec ğ.eagııı petrol buluna· ne aşikac bir salah mevcud .. v.er•i•lm•e-t•e•'r•.•-•••• 
kil.>t:ı~ 1 ~nlaşılmışhr. Mütea- tur. İngiliz ve Fransız tayya 
Laikaı: a~alide Kerbent, Ri· relerinin Alman hava üsleri
"~rıııd vıc: "-Crnal, Beşiri ci- ne yaptıkları bombardı-
rj · a soı d ·ı •lnıişr 1 aı ara devam e- manlar çok iyi netic'! ver · 
ti ''· Pet J • k Al t ••de ç 

1 
ro arama ışl'!- miş ve l>irço man ayya 

ltıiıleh a ıştırııan Amerikalı resi tahrip olunmuştur . Nar 
b n~sıs G . d l 
l lı ~ahadü raıg de en ço~ "kte mühim bir ha ise o • 
ecegi h k Petrol bulunabı· :amıştır. Bu mıntakad~ ş_i_d· 
llısı, a kındaki ··t h f l k k rınllıı mu e as· detli bir kar ırt•nası ıu ·um 

flbut v n noktainaıarlarını - kted"ır c t . surme . A. - Müt 
!yıt etmiştir. Londra 28 A. 

Eınir Abdu'lah meın-
10 ketimize geliyor 

Ankara - Şarkilürdün 
hükümdarı Emir Ab Jullahm 
Türkiyeyi ziyarf'!l edeceği 
Ammandan bildirilmekte . 
dir. Eoıirin memleketimize 
yapacağı bu seyahat pek 
muhtemel olarak 15 mi.yısa 
doğru ı>lacaktır. 

Yeniden ve mühim surette arttırıldı 
l3li'<reş 29 A .. U. . Havu Aj1ns1 bildi riyor : 
Romanya Genel Kurmayı memleketin müdafaası bakı· 

mından ihtiyat ve mürakabe tedbirlerini arttırmıştır. 

Petrol kuyularına askeri muhafızlar ikame olunduğu gibi 
ilk defa olarak Bükre..şteki h wa istasyoııunrt hava dafi 
topları ve asker ye rleştirilmiştir. 

Norveçf e son vaziyet 
ihraç hareketi devam ediyor 

Londrrt 29 A. A. - Alman hava kuvvetlerinin faıla 
faaliyetine: rağmen müttefik kıtaların Norv e- c; Iimaıı l ;ruıa 
ihracı muvaff,,kiyetle devam etmektedir. 

Stokholın 29 A .A. - Norveç hükum eti l{e.;mi bir teb 
lig nFşrederek son Alman nderi Norv~ç topraklarında 
kovuluncıya kadar mücadeleye devam t>dileceği ni bıldir· 
~ • kte ve Norveç kıtaatın ,, yardım eden Fransız v lngi 
lız ordularma teşekkür etmektedir. 

Macaristand2.ki yabancıların kontrölü 
Bodap~şte 29 (a.a) - Macar hükumeti, Macaristan· 

daki yabancıları kontrol için yeni bir kararname neşre • 
}emiştir . Bu kararname ile, arzu edilmiyen yabancı meı~· 
lekete kabul editmiyecek ve gizlenenler hudud harici <'<li
leceklerlerdir. ikamet tezk~resi olmıyan yabancıların 24 
saat için bile olsa otd ve evlt>re kabulü yasaktır. 



Sayfa - 2 

Biti al/ık 
devri geçti 
D nınıarka ve Norveç teca 

~ uzlerinirı bütün Avrupa kı· 
tasında cı lı b.r tesiri olmuş· 
tur: bu kıtadakı devletler ar· 
tık b raf değildirler; gayri 
mu .• arıp ırl r. Çunkü bitaraf· 
ık içııı h"ç ,bir teminat kal· 

ı .ımıştır 

Gc::rçı bu Jevletler .;ila· 
lıa sarılmak ve müttefiklerin 
safında Alınanyaya karşı harp 
etmek niyetinde değildirler. 
Fakat hepsi bugün yarın ge 
lebilecek bir tehlikeye karşı 
müdafaa hazırlığı ıçindedir
ler Bu hazırhğın ilk tezahü 
runu, her tarafta. Alman suy 
kast ıhtimnlll!rini önlenıek 
tedbırleri teşkıl etmesi dık· 
kat edılecek bır noktaC:ır. 
lıç bıriııin müttefıklerden 

korkusu yok; h i ç b i ı i 
1 ıı g i 1 t e r ~ veya Fran 
sudan emniyet ve hürriyet· 
1 rinın tehdit edildiği veya 
dılec ği fıkrinde değildirler 

ht>psı, müttt-fiklere mal satıp 
satmamakta serbest oldukla· 
rı hissini ıumamen rnuhaf aza 
etmektedirln.; ancak vdlev 
haraç kabilinden olsa, Alman 
ıhtıyaçlarını 'öde ıe k mecbu 
riyetiııde olduklarını görmek 
tedırler. Bu mecburiyet taz· 
yıkı, Holaııd:t Belçika ve İs· 
vıçre gibi, doğrudan doğru 
ya müttefiklerin cepaesi içi· 
ne girecek memltketlerde 
azalıyo-; muttefiıderin, dola
yısile , geç veya güç yar<lıın 
<lebileceği memleketlerde 
artı} r. 

Aı tık kimse tecavüz ihti 
ıoalı haberlerine hayret et
miyo~ Telgraflar (sveçin iki 
Ü' onra hücum :ı uğrıyaca 

gınd ı mı balısedıyorlar, 
kims . fakat bu nasıl olur ~ 
deınıyor. Durup dururken 
mıltt: lere hucum ed lıne~ıni 
tabı gorüyor. Bu ruh hali, 
>izzat totalıtP.r rejim ve top 
yekun lıarp maıılıkçıları ta
rafıııdan yaratılmıştı:-. Bey -
n lmilt-1 hukuk, milli masun 
luk. yaşam,\ hakkı gıl>i insa· 

ınüe-,sesel rin birer ına 
sal odu u, zayıfların her an 
kuv\ arafll'd, n l>ir 

Lı kleıne 
lnıctdığı 
1 ı r .ıtı l 

pj ılıııiş 

u hddıs , ıııh ı-
ııg•wkıı harl>ı buıü ı 

A v r u p a nıillet -
lt-rinın bır hayat memat, bir 
hürrıy t veya esaret harbi 
şe i t' okmaz mı . Hatta 
.ıc ıba, bu facialnr tekrarlana 
t krarlana kılanın dışarısına 
ıray ·t etmez mi ·. Yarın nt! 

yapaca ı bilinmiy ıı, bilinme 
ı manasız ve mantıksız gö· 

rur: n kuvvetin, fırsat buldu 
ğu ıman, hıç, ama hiçbir 
kayıt ıl mul-..ayyed olınadı~ı 
111 guler k yüze söyliyeıı 
kom u ar \ e dc-stlarla, iğıı~ 
ustund yaşamak l:ıssi bü . 
lÜıı beşeri kıymetleri ısyaıı 

tirmez mi ~ 

Bu kıla üstüııdeki milli
yet hak/arı tanıııJığı zaman· 

YENIGON 

Almanlar lsveçe de hü-
cüm edecekler mi? 

. imza sıılahigefi 
!skenderun Ticarat ve Sana) i Odası 'Riyasetinden: 
Iskenderunda Mareşal Çakmak caddesirıde 55 nuına 

F, ansız matbuatına göre, Hitler Norveç. 
teki vaziyetin inkişafını bekliyor - Rib-
bentropun beyanatı ve bunun akisleri 

Paris 28 A.A. - Bu gtin matbuatı Ribbentropun beya 
kü Fransız gazeteleri umu· nalını mevzuubahis ederek 
miyctle Norveçteki hrırekfü bu sözlerin utanmazca bir 
ile Alınan Hariciye Nazırının yalan olduğunu, mevzuubct
nutku etrafında tı>f!!iratta bu- his vesikaların tamam le 
lunmaktadırlar. Salahiyetdar uydurma ve safsata bulundu 

ralı binayı ikametgah göster ·ıı v~ •ticaret ve Sanayi:O
dası:ıda 65 sicil numarasmd,ı nıukayyet bulunan Türkiye 
Cümhuriyeti Merkez b·mkası lskenderun şubesi bankayı 
ilzamen yapacağı b'luoıu'J} muamelatında musaddnk im
za şekilleri dairemizde m hfı.ız birincı ve ikinci derece· 
de imzaya salahiyettar isimleri aşağıda gösterilen zeva· 
tm imzdları kullanacağı ticaret kanununuıı maddei mah· 
susasına tevfıkan İlan olunur. 

Birinci derecede ıııızaya selahiyettar 
Müdür Muhasebeci 

askeri şahıslar Norveç ğunu, Alman propagandası 
teki vaziyeti şöyle hülasa ııın Hare doğurduğunu yaz· 
ediyorlar: maktadırlar. 

Ekrem Savaş 
İkinci derecede 

Nusret Görkey 
imzaya selahiyt:ttar 

Hasan Sümer 
Hitler, lsveçe hücum et- Ribben!ropun beyanatı 

meden evvel Norveçtr'ki va hcıkkında havas ajansının muh 
ziyetiıı lnl:i~afını beklemekte· telif kaynaklardan aldığı 

V11sfi Bayol 

• .,Ç~i f~t~ç"!lli Y~i,~r f~-~A~çıtmkıaDaEır~tt~ırll&m~a 

daş! ilanı dir Alınanlar şimdi Norveçte malumata göre, beyanat A· 
bir muvaffakiyet kazanmak merikada göz boyamak v~ 
için büy:.ik bir taarruza geç lsveçi uyuşturmak şeklinde Türkiyede büyük küçük bü 

bün çiftçilerin emeği mahsulii 
olarak her yıl yuvarlak hisap 
dert milyon ton buğday yeti 
şıyor. 

mişlerdir. Fakat son gelen tefsir edilmiş, ltalyada ha· 
haberlere göre, Alman ileri yal ınkisarı ve hayret uy an-

ııarekatı bif tevakküf devresi· dırmıştır. 
11e girmiş bulunuyor. Şiıııa· Diğer bitaraf memleket 
le doğru yapılan Alınan ile- ferde İst! bu beyanat kaba 
ri harekatı durdurulmuş ba- ve yalan masallardan yapıl· 
zı noktalarda düşman cenu- mış bir kumaş olarak tefsir 
ba doğru rücate bile başla- edilmiştir. 

Dört milyon ton buğday 
demek, tonu yine yuvarlak 
hesap, 50 liradan iki yüz mil 
yon liralık bir kiymet demek 

mıştır. bu arada Osloya İngiliz n1atbuatı ne tir. 
BüyGk veya küı;. · k lıer çift 

çi birbiri üstüne istıhsalini 

yüzde oıı arttırsa, 400 bin ton 
fazla buğday yetişmiş olur. 

harp malzemesi çıkarmak diyo"" ? 
istiyen birkaç Alman vapu· Londrn 28- Ribbentro· 
ru da ::,zapledilmi~tir. pun Beyanatım mevzuubahis 

Berlin ~8 A.A. Alman eden lngiliz matbuitı bu be· 
Hariciye N.ıızırı Fon Ribben yanatın Alman efkarıumumı· 
trop dün yerli ve ecnebi bü- yesini uyuşturmak ve lsveçe 
tün matbuat mümessillerini emniyd telkin etnf'ek için 

400 bin ton fazk buğday 
demek, 15 milyon lira fazla 
para demektir. 

davet ederek beyanatta bu tamamen uydurma yalanlar· 
!ur.muş ve harbi Almanya- dan ibaret olduğunu yaza· 
nın isteme.Jiğini, müttefıklı:- rak, Alman Nazırı tarafın· 

Denıekki, çifıiçi yurtdaş; 
Yalnız buğday mahsul üııü 

yiizde on ı.;oğalhrsan, yurdu· 
n1uza 15 milyon Türk lirası 
fazla bir kıymet girecektir. 

:-İn hiçbir sebep olmadığı fan mevzuubahis 'edilen vesi· 
halde Almaı•yaya harp ilaıı kalan kati surette tekzib e· 
dmiş bulunduklarını söyl• mi~ Jerek hunların tamamile sah lier arlı 1 rırsan ayrı, ayrı 

yüzde on çoğallıhrsaıı senin 
ve memleket geliriniz ne ka· 

tir. Nazır, Son Norveç hare it" olduğunu yazmaktadırlar. 
katına sözü gt-tırerek, Al 
ıniin ordularıııııı burasını İş· 

gal etmelerini muhik 
göstermiş ve eğer Almanya 
,{ört saat dcıha geç kalı;.ıy,Jı 
Norveç İngilizler tarafından 
işgul t:Jilecekti ,, dedikten 
sonra buııa detir Norveçle 
çok mühim vesikalar bulun· 
duğuııu söylemiştir. 
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danberi kasaba nüfusunda 
me•nleketler bile istiklalleri
ni emniyetle muhafaza ede· 
gelmişlerdir. llirg~ıı milletle 
rin tecavüzuııdeıı masun ola
rak yaşıyabileceği ümidi, bu 
kıtada do{Yınuştur. Gurp kül 
tıiru, büıün insaniyeti hiç ol
mazsa istikbalden tmin kılan 
prerısiplerirıiıı iflas edip git 
tiğiııi, orta çağdanberi de · 
vam eden bütün müc<ıdel~
lerin heba olduğunu görnıe
ğe mahkum olacakmı dır '! 

lsveçe mi't Balkanlara mı'( 
Hollanda ve Belçika yalıut 
İsviçr~ye mi'? Yalnız mı, be
tttber mi? Bu sualler şu es 
nada milyonlarca insanın, hü 
riyet, hak, şeref, yuva, çoluk 
çocuk sahibi, medeni v~ ile· 
ri insanın vicdaıılarıııı yakı· 
yor. Huyır, dünya en ivtidai 
zamanlarda bile hiç bir cihan 
girin hükmüne ram olmamış 
tır. Bu sel bir yerde durur. 
Temenni edelim ki çok tah
rip t•tmeden dursun! 

{ULUS) Falih Rıfkı ATAY 

Budapeşf e dar artacaktır, orasını artık 
sen düşün. 

S e rg . . d u halde bu yıl hiç vakit 
l s l n e kaybetmeden malısulüııü en 

Tiirk paviyonu parlak a~ağı yüzde on arttırnıağu 
ınerasiınle açıldı çalışır. Bunu yapmak elin~e-
Budapeşte '.l8 (a.a.) dir. 

Beynelmilel Budape.ıjte sergi· Çiftçi yurt<laş; 

gün parlak merasimle açıl- Türki.yede her yıl yetişen 
~indl!ki Türk paviyonu evvelkıl 

mış ve paviyoıı Macar kralı dört mılyon ton bugday yüz 
Naibi Amiral Horı1 ile hü- <le ellı arttarsa,iıci milyon ton 
kı1md erkanı ve mümtaz ze· fazla buğday eder. 
vat tarafından ziyaret e"dil· iki milyon ton fazla buğ-
mi.~t:r. Kral Naibi, çok sa- <lay ne demektir bilir misin'( 
natkarane tertip edilmiş olan 100 milyon fazla Türk li-
sergiyi fevk.tlade beS!enmiş rası demektir. 
Vt' takdirlerini beyan etmiş· bu misali sana (Damla, 
tir. Sergi bütün ziyaretçiler <lamla göl olur) diyen atalar 
tarafından büyük bir alaka ~özünün ~,üyuk maııasını con 
İle seyrt-dilmektedir. Iandırıııak için söyledim. 

Türk paviyonunda Amiral tDane, dane ton olur. ton 
Horti ile maiyeti şerefine lar allııı olur.) Bunu unutma! 
bir çay ziyafeti verilmiş v~ Daha fazla ek ve daha fa;.. 
bu çay, iki kardeş millet ara la biç; 
sındaki derin dostluğun par Çiftçi Yurtdaş: 

lak bir tezahuruna vt•sile ol Türkiyf'de hn s .. ne 50 bin 
muştur. ton pamuk yetişiyor. 

Atık yayla 
sında 
Kiralık otel 

l3eylanın en güzel yayla 
51 olan Atık köyünde munta 
zam bir otel müsait şartlar 
la kiraya verilecektir. Talip 
ler l~ırıkhanda doktor Na 
zerte müracaat ederek görü 
şebitirler. 

Bu tonu beş yiiz 
25 milyon lir.ılık bir 
tir. 

lira<laıı 

kıymet 

Pamuk mahsulümüzü t"ll 

aşıığı yüzJf' yirmi ttdtırısak 
yurdumuzu 5 milyon lira faz 
la kuzandırıııış oluruz. 

Pamuk mahsuliiınüzü en a-
şağı yiiıde 20 arttırmak se· 

l 
ııin elindedir. 

Kolları sıva, pamuk cen· 
gine 4ltıl! 

lskenderun icra memurlu· 
ğundaıı: 

lskeııderunda mukim iken 
ha!en mahalli ikameti meç· 
hul olan Dikran Avadikyan 
ın Abbas Vekile (50) Osnıarı 
lı altını mukabilinde n·hirı 
ettiği 1 kenderuııun 3 iiııcÜ 
mıntakasıııda kain 86 parsel 
No lu bir bab hanenin para 
ya çevrilmesine karar veril· 
mişıir. Mezkur ev iki kısım· 

dan ibaret olup birinci kıs· 
mı iki oda bir mutfak bir 
abdeshane bır salon ve ikİ 11 

ci kısmı da tahtani bır fev· 
kanı ıki oda bir mdtfakta0 

ıbaretlir. Elektrik ve su tes;· 
satı )'Oktur. Muhammen ktf 
meti (350) liradır. 

4,6,940 sah günü saat 11 
den 12 ye kadar Jaıreıni;.· 

d ' k 1 k b" ' . r.ı~ e ıcra ı ıııaca ırıncı av 
arttırmada muhammen k1yıı1 e 
tin yüzde 75ini bulmak şar· 
tile en son ve çok arttıra 11111 

üzerine birakıacaktır. böyle 
bir bedelle alıcı çıkmadığı 
takdirdi'! arttırma 15 &Ün 1.1zıı 
tılar:ık. 19,6,940 çarşambB 
günü ayni saatlerde icra ~r 
lırıacak ikinc-i arttırmada ~ 11 

çok artlıranın üzerine ihale 
edilecektir. 

işbu gayri menkul üıer'. 11 

de bir bak iddia edenle~~ 
ilan tarihınden itibaren " 
gün içinde evrakı müsbitele 
rile birlıkte dairemize ınli~ 
caatları lazımdır. Aksi hal ~ 
htıkları tapu sicilile sabit 0

1 8 ıı mayan alacaklılcırla diğer 
kadarlar satış bedeli p.ıyla~· 
masıııdaıı hariç bırakılırlar;1• 

Bu baptaki arttırma şa:;3 
namesi ilan tarihinden 1 

·ıı 

No: ile dairemizdt" herkes• 
gön·bıımesi için açık bll)l.ııl~ 
durulmaktadır. gcisteriıe11J 11 
!erde arttırmaya ıştirak e ee 

' ler şartnameyi okumuş, bıl'' 
lüzumlu.malumatı dlarıık. 8 l 
lan t(·mamc::ıı kabul etıll'~ 
edılır. ,~ 

• alııı 
Dahu fazl,t maluma• 1111 

. • 1 • 1 tB ıstıyen erııı ıer zaınaıı, s' .. ,,e 
olanların muayyen gun ti ı 

atlerde mulıammeıı kıY~e d 
.. d 7 b . [Jetıfl yuz e u 'uğu ıııs 

1 
... 

~ . e ıv 
pey akçası ile memurıY ııf 
ze müracaatları ilan ohın 

Neşriyat f\lüdürü: 
Seliın ÇELENK trn•şt11 

C.H.P.MatbaasıııcJabas 
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