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a l ltrak ~ ı 
O ı arını nııyorsuııuı da 
: ru ~l: veya h,.la.rını 

1'e l ıteıııer~et .. Avrupa' da ge. 
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Ç • uyor lllUl:)U-
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Yata nasıl olabi· 

- A... Yok~:ı bilmiyor 
musunuz? (Burad:ı meslek 
adını gizleme,k istiyorum) 
... ci ... nin getirdiklerin 
den! Her sene bir iki defa 
Avrupa'y:ı gitmiyor mu? 
Bir iki defa bavulunda 
kendisinin kürkünü geti
remez mi? Tanıdığ'ı ve 
bıışka bir h:ınıma kendi 
kürkünü satamaz nıı? 

Ufak tefek hediyeler· 
den, şu veya bu kizmetlc 
bir yabancı memleket!3 gi
dip de kendisine veya. ka
rısına şu veya bu eşyayı 

getirenlerden, zaruri ihti
yaçları için alış \'eriş eden
lerd~n bahsetmiyorum. E. 
sasen usullerin de bu hu
susta bir takını tabii mu
sama.ba lıadlart var. Ha
yır, bunlardan değ'iJ, dö
\'iZ ve ticaret eşyası ka-

. çakçıla.rın<lan, ve kibar, 
birinci sınıf lral, tlst taöa
ka. ka~kçıl!ırmdan bah
sediyorum. Ve kendi ken
dime: 

- Za•allı cigara kAğıdı 
kaçakçısı! Hudut da~la· 
rında bir bPybe şekrır ka
çırmak için · beyııimlen 
kurşun yiyen biçare ser
seri! Bel kemerinde sak-• 
ladığı bir kaç altından do-
layı hapistP. çüriiyen bet· 
baht sabıkalı! Diye söy
leniyorum. 

Bu se-vviatJa yalnız 
d~v]P.t değil; cemiyet de 
miicadele eder. Eğer bir 
cemiyetin ahl!l.k müsama
hası çok g<'niş otursa, dev
ietin ne kontrolil, ne ka
nunları, ne de ~za tehdit
leri tıaın sem resini vere
bilir. Bir ecnebi tütün fab
rikası mü<lüriinün yanın

da' ta.nıdık.Jarımdan biri 
şu vakaya şahit olmuştu: 
- Müdür küçük memura 
tabakasını uzattı, dol<lur
nıasını ric:ıı. etti, memur 

-Sonu 2 nci uyfada-

Yeniden karğaşalıklar 
oldu 

Eski Kudüs şehri İngiliz 
kuvvetleri tarafından 

· lamaınen işğal eml~i 
Ankara 25 (Radyo bugün l{udüs da 

yeniden karğ:lşalıldar olnıuş asilerden 
iki kişi öln1üş dört kişi de Jaralannııştır. 
if ednişçiler bir köprüyü dina n1it1e boz
muştur. 

Eski Kudüs şehri İngiliz kuvvetleri 
tarafından işğal edilnıiş, asksri müfreze
ler şahrin hakim ,yerlerine yerleşnıişler
dir. f{udüsta kışlalar yapılınca yerlerini 
alacaklardır, İngiliz garnizonları dnin1i 

Ron1a 25 .Radyo: 
Resn1i bir Japon 
tebliği, q Kanton.un 
işğalini tamanıla
yan Japon kuvvet
lerinin bu 'gün saat 
19,50 de HanKeuya 
girdiklerini ·bildir
ınekteClir. 

lş~anhsının:kor
~uuu ~ir şirtet 
Türkiye İş an

kası ve Türk T-e
cin1 şirlieti tarafın- . 
dan merkezi Mer
sin olmali üzre l<u
rulan dört yüz bin 
lira sermayeli İçel 
Pan1uk ve Yağ A
nonim şirketi esas 

olarak Filistinde kalaeaktır. mukavelesi Bal{an-

/N.. o , ~ l lar 1Heyetince1 tas-
~ mal lflı y <§) Qı a dik edilnıiştir. Şir-

1 ket yağ ve [müşta-
Müstemleke lehine nümayişler 1 katın~ . ait İmalat! 

1• unculuk ve sanayı 
ya pıııyor. işlerUe iiğraşaca k-

Ankara 25 (Radyo) Aln1Clnyada nıüs
ten1Jeke lehinde ycıpılrnakta oltın h zahü
rat devanı etnwktedir. Görinğ ve polis 
kişlalarınöa n1erasin1ler )'8pılnııştır. 

ispanyada 
APl<ara 25 (Radyo): İspanyada 

vıhnda devletin eınoiyet hareketinCJe bu
lunanların reisi cuınhur tarafından af e
dileceğinin n1uhten1el olduğu bildiril
nıektedir. 

BiQgôJ ~aza~HtJn adı 
değiştirildi 

Bingöl vilayetine 
bağlı Bingöl kaza
sı adının vilayet aöı 
iltibas etn1emesiiçio 
Karlıova olarak Cle
ğiştirilmesi Bakan
lar Heyetince<kaöul 
~dilmiştir. 
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Kibar 
kaçakçllar ! 

- Baş tarafı 1 uci sayfada -

tabakayı doldt!rdu veci
gara ad~dine göre bir 
bandrol kağıdı da. kopa
rıp yırttı! 

Çünkü bu ecnebi dev
letini çalmağı aklına uile 
getirmiyordu. 

Bir ta.raftan sıkı ted
birler. ve diğer iara.ftan 
terbiye ve telkin ! Sokak 
afişlerine kadar her türlü 
vasıtalarla. telkin ! 

Hatta ~u pahallı ucuz 
meselesinin hakikatı üıe

rirıde bile mukayeseli Lir 
yazı, bir izah ç1ktığ"ını, pa
ra ve fiyatla,· mcseltsi 
hakkında Yatandaşbrın 

tenvir edildiğini görüyor 
musunuz ? 

Ankara'da iken tmıı 

dığım bir i ogiliz, Loıı<lra · -
da esvapların çok ucuzla
mış olduğunu söyladiğiın 

vakit: 

- Evet, size göre! Diye 
cevap vardı, çünkü ingi
liz lirası türk lirasıua mı.

zaran kıvuıetinden vüzde . . 
elliye yakın kaylJeUi. Fa-
kat ben eski aylığımı alı
yorum. Bcniın için esvap 
hfı.la 12 ingiliz lirası! Hat
ta lJ:ııı eşyada. fiyatlar 
da farketti. 

Yani bu ingiliz vatan
daşı, bizzat, bir ingihz li
rasının 10 lira ettiği ve 
bir es"abın bize Lımdra'
da 120 liraya mal olduğu 
şartlar içinde idi . 

Yalnız ~urası var ki 
Avrupa ile münasebetleri 
olan, yahut sık sık gidip 
gl'lf'n veya orada ikamet 
ıne\ simleri tesis t-den im
tiyazlı talrnkanıu kolay 
lüksü, haıin dedikodulara 
sebeb oluyor! 

F.R.ATAy 

(Rc§l<diy©--
---H©l~~rrD~IFÖMÜ~ 

Polonya Çekoslovakya 
Demiryolu 

ŞEHİR ve 
İLÇE 

HA ERLE :l İ 

Alman ·_ · Polı~~ 
1 

mua~e~esı 
··- Ankrra 2J (~lı 
yo) On yıllık lr ııl. 
deti hit~nı 

1
1

0111 

Alnul n - po , 
· on " 

Ortaok lbilD 1 
n1uahedes1. eıı· 

1 
daha tecdıd 
cektir. 

ll=Il~Ulk~\fÖIFD~~ 
Fransıı 

Ortaokul Öğret 
nıen ve öğrencileı-i 
dün saat U te Hal
kevin<le toplandı -
lar. Direktör Ziyn 
)(1lıcözlü l·ürk de 
vırı n in n1uhteli f 
cebheleri etrafında 
bir saat süren bir 
konfra ns verdi. Bi 1-
hassa Türk ulusu
nun ekooon1ik alan
da il ~ rlen1esinin se
beplerini izah etti. 
Bankacılıktan, De
miryol ve f hrika-

~in kıtaatmm çıkar~ığı 
yanğm 

Ankara 24: (Rad
yo) Bütün Kanton 
şehri ve civarında 

lardan bnhsetti. 
Türk toprakla

rını kan dökeıek, 

can vererek koru -
yan, istiklaline ka
vuşturan şe hitleri- 1 

mizin hatıralarına 

sayğı g-ö~terildi. Bü
yük Şef Atatürk 
nıinnet ve şükran
la anıldı. Konfrans 
dinleyicilerin «var 
olsun Ata n1ız» söz
leri le niha vet bul-

w 

du. 

kkıfı Ordusu ha 

Üç Me~'us~ı 
ifşaatı 

Jı 

Ronıa 2J ~;i, 
Pa ristcn bıl ~ 

~ ıı1e 
yor: Uç ~ıı 
nıecliste f rDfl· 

d~ 
dusu hakk•11 

11 

h. ·r. ~ttı 
ınü 1111 ıışa 

lunnıuşlardır· 

V @llflfi')c§l9cdl8 
~üyük lb>üır ©ıDtoll"il &' 

Ç©lk~ODoğo 

~ebeke Türkiye ve Bu'ğaristan Mu~ilıriı 
müteşekkil~ir ~ 

Ankara 23 ( Radyo) Polonya ile Çek- Çin kıtaatının çı
oslovakya arasınd~lkİ deınir ~·olu normal I kar~Iıkl~r~ ya~ğ!n 
olarak dünden itibaren nıün~kalata baş - ateş1 hala hakım 
ı t 

bulunn1aktadır. 
amış ır . 

1 Varna'da biivük bir 

1 

le istifade etti~ıırı \ 

alt un kaçakçılığı şebekesi şı l mıştır. ~ ., \ 
Şinıdiye k:ıdar yakalanmıştır. Şebeke Bundan 1J3 ;1' t 

~©fyc§l 
~Yökc§l~'ltu 

Tahkikat henüz netice
lenmedi 

Y .. ı~ı:ıll 
insanca hiç bir ö- Türkiye ve Bulgaristan ,.ahudilerını ~ 1~ 

Yahudilerınde ınüte~ekkil- çıran bir ~ebc~r Ll 

lün1 kaydedilnıe - <lir. Kaçakçıların V:.ırna, Çlkarılmı~tır. ııo~c 
nı;ştir. Sivil c.ha- İstanbul arasırı<la ça1ı ~:ın bir yahtidi s:ı lıı~L 
linin şehirden t ~1 h- kömür kayıklarından bi- ı s.aport için ~:ıı:ı 

d 
lıı ası vcrnıı~tır· 

)iyesi urnıuştur. 

Ankara (Radyo): lennıcn1iştİr· Fakat 
Sof ycıda neşir olu- bu cinayetin kö

Cenuba giden De
nıir yolunda Tren
ler dünden itibaren 
işlemenıektedir. UlusSesi~ı 

t 
1 nan resnıi bir t eb- yünde de bazı kim- ı---------

)iğde, Bulgar ordu- seleri öldüren kati- 1 ola bi ınek için bü-
su Genel kurunıay lin bir eseri olduğu "k d ı ·· td -· ı · . . yu a a n1 arı o u- t 
Başkanı ı e yaverı- netıc~ s ı n e varı 1- .. d . _ .. . l rup oll an sonra 
nı oldu ren katı 1 nıaktadır. · t'h d .., · · 
hakkında ki adli ta h· \ Katilin bırak tı<rı bir 

1 
n 

1 
art e ece g 

1 111 

k
'k h _. . . k o yazmış ır. 
ı at enuz netıce- n1e tüpıde n1eşhur 

• 

Cümlh1lYlırüy®t 
~ 

~©ıyır©ımolf'll@ r. 

Fevkalad~ bir şekiide ç~ 



~lfl) k©ı lf' ©1 <dl©! 
~ Lik maçları 
e Pe~livan güreşleri 

'\n] 
b <ara 2! f=> d 

ı u~g.. ~a yo 
Sl tik un Ankara'da 

\, 11iaç] 
kıO vtlı11 • arına de-

kar. t\~ılıniştir. An
n b c\ gu .. 

~~il İrlj . cu-gençler-
~ k<\t~gı .. n1açıııda An-

ı liO'u .. 

1 

{{aza~ cu bire üç 
1 v nn1ıst H b' .el} ·. ır. arı-

, ernir . 
~c!~ Çıtıda D s~or n1a-
. a 2 en11 r s p or · ıJıl . &cı ı . 

'
11
,er ı~ttltıb ı p geln1iştir. 
.:.'1 lik ul'da ya P• lan 

ıı~ ' c(llt'll1tlaçlarında da 
d9 t a a(/ h saray Beşik-

. tl~ 1 ·ı <tl itl;ı. nçında 5· 2 Ga. 
sa ı·a ~ y, - Fener-

kaçakçılık 
~ lanununa göre 
&' alına 

n para ce-
zaları 

lerİ~ ~~ıça~cılık kanu-
1 aaıt . 
aı-, .· Pdra cez~-

!-iıtnd · c_ 

~lah.'lll~ ıye kadar 
\·eriı· 1 heyet ı~rce 

ıvo u Çı~~ ~ r u. Y e n ı' 
t ıq) t .. 
~rı ihl ~tün ve tü 
~ " lıs ·, 1 . ll bu ı . rı U'OU-

~iıj ley etlerin ka. 
b~ı V<ı%i fol~ri nd Una en 
Sı • n p·ı ı ı . '" r a ceza -s ş erı · j ~lh nı n1a ha ili 
111etet~eza n1a hke
Cl,-; •ne v~ı· · . 
b \(111tük rn~!tır .. 
l lt kabil Vekaletı 
<ttıtı1 Para ceza-
b ntetı·ı 1 \(cinın <ı < ve İn-
~ th bundan bo·· 

•ınh lJ y-
,J ~lahk. n i sulh ceza 
y t()ltı11 enıe1eri ne dev

lıı!\ tnnsını "l"k c9 \(tu b·ı . ,. a a-
l dırrniştir. 

bahçe nu1çıo<la da 
altıva sıfr Fener-.,, 
ha hçe, Top h n ne-
Günt ş nıaçında 2-1 
Günt'Ş kazanınıstır. . 

Ankara 2-t Radvo 
J 

Bugün ~1ül;ı vırn'Jn 
Bulgar Peh .. libani 
Cı ro ara sın da k i 
musabaka'c.Ja 50 da
kika da Ciı o t,1-
ha nımu I t'<len1cye
rek sa hayı terk et
tiğinden ~lüla_yun 
galip ilan e<lihn ; ş . 

tir. 

Bayanlar ... 
Artık uzak 

l\lenıleketlere 
saçlarınızı ondila 
için gitmeye ha· 
cet yok •• 

Moda Berberi Hamdi 
Onada koşunuz bıı biiyük 

bir fıı sattır 

Yurtdaş! 

Kaça~çıvatan 

Hayini~ir 

Çin-Japon 
Harbı 

~inliler Japonlara ~arşı sonuna h~ar 
mu~are~e e~ecs~ler 

Mareşal Çan kay şekin memleket 
işierinden çekiieceği bild:riliyor 
Anknr~ 25 Radyo: Çin njans1nın bil

dirdiğine göre H(ınkova şehri taarruza 
b;1 ş 1 ayacak olan J •ron kıtalanna karşı 
hazır)nrınııştır. Şdıirde sivil he:dk tenıa
nıen tahliye edi ln1iştir. Japon askeri dört 
cebhedeıı şehrin üzerine iler len1ektedir
ler. Çinliler Japol ara karşı sonua kadar 
nıuhnrebc edt ceklerdir. ~1Hreşal Çan kay 
Şek in ınen1lekt t iş!eriuden çeki it. ceğini 
bil<lirnıtl< tc. <lirler-. 

Mardin Belediye Riyasetinden 

S9.yı 1062 

-PİYASA-
1 Cinai · r _ Kiloaa 
ı t ıcr. ıı sh 

Bu~day 3150 
Arpa _ .. 2 175 
Un (8ir çuval) 650 _ !-
Darı 3 -
Nohut -5 -
~lerciınek 3 -
Pirinç '>'> -..,..., 
Sade Y ao- 90 -

1 Teı:eyağ~ 
Zeytin yaitı 70 --
Yün 30 --
Deri 35 -
Badem 20 -
.Badem içi 95 -
Ceviz 12 -
Ceviz içi 
~1ahlep 

Mazi 

35 --
67 -
12 

Kesme Şeker 35 
Toz şeker 31 
Kahve 120 
Sabun __ 45 -

Çay 815 -
-Kuru:~.:- 15 -

-
Pekmez 15 
Hal --,50-

1580 Numaralı belediye kanununun 54 üncü mad-

Mardin 
icra ~airesin~en ı dtsi mucibince belediye meclisinin teşıin :sani 938 mu

tat topl? nusınd a. rn iiz:ü~ Prc e<l ilecak r iizname aş:ı~ıd a 
gösterilmi~tir öniinıOıdeki te~rinisani 938 avının bi
rinci Salı günü sa"at 14 de y;pılarak toplantıya tcş. 
rifleri ilan olunur. 

Mardin merkez pelc<liye meclisinin teşrinisani 938 

toplantısını ruznamesi. 
1 - Encümen azaları intihabatı. 
2 - bir Sent-lik mesai raporu. 
3 - 937 Kati hesabiyle idare hesabi. 
4 - S:tir zuhur eıiecek beledi işler. 

Mardinde Yahya 
oğlu İbrahin1 on1a
ya bir kıta adı se

netle 550 lira vernıeğe 
borçlu nerede olduğu 
bilintneyen l\1ardi
nin Şehidiye 111ahal
lesinden adım oğul
larından Yusuf oğ-
1 u ~1ehmct Sadıka 
kanunen tebliği icap 
eden öden1e enıri-

ABUl·tA VE .LAN 

ŞARllARİ 1 nin ilanen tebligine 
karar verilmiştir. 

·----~'bone ~artları lı----

MUddet Türkiye için Haric için . 

Üç Avlı-"Tı . " 30u Kuruş 5CO Kı.;ruş 

Altı Aylığı 450 ,, 800 :ı 

Seneliği 800 
" 

1500 » 

İLAN ŞARTLARI 

tıa.nın hetıer satırından (10) Kuruş alınır. 
İlan neşrinden mesu-liyet kabul edilmez. 
Günü geçen nushalar (10) kuruştur. 

İşbu ilanın gaze-
tede neşri tarihin
den bir ay içinde 
borca karşı bir iti
raz ve bir diyeceği 
varsa bildirn1esi adı 

, zazılı n1ehmet Sadı-
1 ka tebliğ ı11akan11-

na geçnıek üzere 
keyfiyet ilan olu
nur. 

.......................... ... ....... 
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'"' refli ananesi kiler- suz bir yuva kadar p 
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