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Alman Manevraları Seferberlik Mahiyetinde mi? 
Köycülük H ı· · 
Meselesi atay mec iSi Londra • Paris endişede 

Necip Ati KOçOKA Mebus seçimi 30 Ağustos Enternasyonal gerginlik dolayısile manevra-
.... !,~:~~~1.~:i;~:d~:m;:~~~: ı günü yapılacak lar:ın tahdidi içiri teşebbüsler yapıldı 
İtibaren köJlÜ ve kö,cülük iele- ikinci mu'"ntehiplerin tesbiti bitti f' . 
;::~. ~~;'::0~:,~=m~~~~;,::,~: ııısıindeki bnlı i~ıiıaı Hitlerin maksadı 
veoiz bir tarzda ifade etmişti. Ye Aym yirmisine ka~ar me~us namzetliği müracaatlan kabul Karışıklık 
:~ı:~:~.m~~!·~:~ ;.~d!·~:. edilecek. Meclis Eylôlde açılacak BiJtün şiddetile de- Politik vaziyetler üzerinde 
ha ıiıede periıandı. Umumi har 

bio alırlıklermın en büyük e· Antakya 13 (A. A. nın hususi muhabirinden)Hatey seçimi Vam ediyor kati tesir yapmaktır 
seri kör üsUinde görilJfiyordu. ne esas olen kayıtların ikmalinden sonra ikinci müntehiplik Kudüs, 13 (Radyo) - Bee 

Yeoi reJim o l(Ünden Jba güne için ilAu edilen müracaat müddeti zarfıuda Orlodosktan bae ~i!Ayl~lıh~~~:n ed~~enkdü~eab~j:~:· Südet mese'As'ı Almanyayı memnun eJecek '8Lt'lde hal-kıdar taıi7eLi laahib ile utrae'"} ka diler unsurlardan müracaat edenler ikinci münıehip sayısı ., il U y 1 
tı. Kör kanunu, AeArın kaldırıl· ı kadar olduğundan bu müracaat edenler ikinci müntehip seçil ~~\:rı:ra~~e~!:~kta~a~~un:daa ~:~ ledı'lmezse Larekete geçecek c'ıhaz hazırlanmıe oluyor 
mBBı, ve diter kö1UlJO ilgilendi mişlerdir. Antakya Alevilerinden iki müracaat fazla vardırki il \1 
ren kanunlar hep bu 1eni hare bunların de istifa edecekleri haber alınmıştır, Ortodoks cema söndürme saati l~slıit edilmiştir. ~ 

1 Bugün memleketin muhtelif Londra 13 (Radro) Havas askeri h~rekdlın pek de muvafık 
kelin müıbet ifadeleridir. Fakat ati için 19 Ağustosla ikinci müııtehip seçimi yapılacaktır, 2o kısımlarında birkaç vaka daha b·ıd· . Al b" "k b 

1 
b·ıd · .. 

Camhuri7et reJ'imi 7aptıA'ı bu All>ustosa keder mebus namzetleri müracaatları kabul edilecek kaydedilmiştir Cenin civarında ı ırıyor : mHnyanm uyu u u1nmıyacağını 1 ırmıştır. 
• bir kamvooun' altına konan bir manevra hazırlığı haberleri üze · ugiliz poletik melııUilinin ielerle köycühlk meselesini hal· ve 3o Ağustosta mebus seçimi >'apılarek Hatay meclisinin ey , 

k bombanm infilAki neticesinde iki rine İngiliz. ve Prnnsız diploma- kanaati Almanyanın hazırladığı letmie delildir. Köycülilk dava- hllun ilk haftasında toplanması t6min olunnca tır , 1 
İngiliz polisi hafif surette yare· tik mahfelleri Almanya nezdin· muazzam manevra enternasyo-ıının halline henüz 1eni başlı· ı l l . . l d . 1 

1 
• t - · t · k 

Joruz. Kô7cülük iei zannedildi· A man tayyare errnrn yo şaşırmama ası lanmıştır. de tahkıkate lüzum görmüşler na vazıye uzerıne esır ma sa 
Bir taksinin altına konan dir. Almanya tarafından manev- diyle yapılmak istenilen bir te· 

ti ılbi baai& te kolaJ dejildir. bir bombanın infilAkı üzerine ra hekkmda verilen izahat tat- zahürdür . 

Kö1oölftk her eeJd•D önce siya ,. kı· ta_yya re de bir 1ahudi ölmüet~r. . min edici telflkki edilmemekle Manevra bir ihtarmıdır ? 
sal bir görftı lanı te bir sos Vefa kapısında bır yahudı d" Lo d 

13 
(Radvo) 1 .

1
. 

t b" - k b" b b 1 ır . n ra , ngı ız 
ral meseledir. Belçika, Hollanda 0 0 ~sunde 4reı ır om aTethı Yarı resmi mahfellerde Al· hükumetinin manevralar hakkın 
Fransa, lnıiltere. Şimali Ameri• Dün de fırtına bahanes·ııe mış ıse e patlamamıştır. e • . . . . 

ditkdr bir vaziyetle ilerlifen a· man manevraları ıçıu genış ter I da ~lmanye nezdınde resmen le 
ka te Meksikoda en ehemmiıet raalerı dalıtmak ic;in P9lia hna l~bat alı?mn_sı bir nevi seferber· ! şebbüsutıa bulunduğu biJdirili· 
li devlet meıel•riodeu biri ola· Çek topraklarına indi ya etee etmietir. tık mehıyetı.nd.e ·~görfilmekle v.e 1 yor . Almanyadaki faaliyetin di 
rak telAkki edilmekt~dir. Bu Hi· d ıı :.e 

1
. bunun gayrı tabıı olduğu teyıt ğer milletlere karşı bir ihtar me 

barla bu me~ıu arni ~amanda 1 Çekoslov~kyanın Berlin elçiıi tayyare- uçe soy ıyo r olun~a~tadır. lngilte~e ve Fran 1 hiyetinde oldu~u kanaati kuvet 
en muQlak bır ekooomık meae· ı sa hukumet mahfellerı enternas

1 

lenmektedir. Bazı mehafilde Sü 
ledir. Şimdi eodQıtrinin bir mer ı lerin faaliyetini protesto etti . Hayale Lapıhnak cinnet yonal gerginlik dolayısiyle ZB· det mes~les i nin Alın_aııya için 1 
kea etrafında toplanması mı 1 1 man ve mekAn bakımından ma memnunıyete eayan bır surette 
Joksa köılere saoılarak endüstri Prag 13 (Red70) Saat 19,Jo 1 caklardı~ ,, h f ,J, • it' ı t l"k hd ·d· · 
ile ziraaun bir atandardiıas1on da her birinde birer ta11are za çekterın protestosu 8Zlf lftllllln ClltlJI tr ?~vra arın a 1 v~'.a ta ı ının ı halledilmediği takdirde faaliyete 

1 ıyı olacaeı kanaatını Almanyeya geoecek bir cihazın hazırlığı gö 
ic;inde inkltıafı mı memleketin U· biti bulunııo iki Alman tayyare Berlin 18 (Radyo) HavAstan Roma, 12 a. a. - .Manevr:e· kareı izhar e tmiş ve muazzam 1 rüldü~ünden balısol unmaktadır. 
mum! kalkınması bakımındın~ si Morafyade karara inmielir • Çekoslovakyanın Beri in aefiri Jerin sonunda kıtaların kıral ö 
daha res1011el bir harekettir ~ Tayyareciler hava eenliklerine iş geçen haftıı Çekoslovak toprak nünde yaptıkları g~çit resmin · 
Bu cihet ekonomi te sosyoloji 

1 
tirAk için Müııihten Vıyanaya tarı üzerinde iki Alman tayyare den sonra B. Musollni bir nu · 

ıahalarında çalııan mütehassıs giderken havanın muhalefeti yü sıniıı uçmasını proloslo etmietir · t~k ~öylemie ve ezcümle demiş 
adamları çok derinden meegul zündeo yollarını şaşırdıklarını Dünde bir Alman tayyaresi Çek tır k~: n· b. k k I 

· - - · B - un1anın ıroo ısım a etmektedir sô7lemielerdir, Tayyarecıler hu toprakları uzerınde uçmuştur, u d 
1 1 

ti k h 
· . . . rıo a oı; ar pa ar en a 

Bu memleketler köycülük ktimet nezaretı allınde bır otel tayyare uçarken bır arbede es yale kapılmak bir cinııetfü. Ha 
ıabesında mpaııen te müsbet de bulunuyorlar, Esbabı müeed nasında ölen Südet Almanının zırlaıımıımak ise l.ıir ciııayehir. 
bazı dftslorlar elde etnıielerdir dede görôlmezııe serbes bırakıla cenaze merasimi yapılıyordu , Biz, hayale kapılmıyoruz, ve ha 

Aoeık her memla.ketiııekonomik Ç d h k •Jd l J• zırlanıyoruz. Kıral, muvazzaf ve 
ıartlerı. muhit icapları ayni de in e arp ço şı et en ı ya ihtiyat hepinizin tamami1le 

hak ettiğini?. sitayi9lorini size 
lildir. Belçikada elde edilen ne b ı d bildirmekliğ ime beni memur etti 
tieenio Anadolu kö1ünde aynı ı•aponlar ozu u Bu manevra günlerinde saRlam 
ınuuffaki7eti temin etmeai çok bir disiplin, kuvvetli bir moka 
tüpbelidir. Bununla bereoor u vemet ve yüksek derece bir ant 

muml esaslardan islifade atmek ç· ı·ıe ·ıe ı·yor Japonla91ı renman gösterdiniz. Bu başka imkAoını de daima göz önünde 1 n 1 r 1 r 1 ' 1 ' türlü olamazdı, Jı:ira siz liktörün 

tutmak gerektir. agv ır zay·ıat verdı·ıer yetiştirdiği imparatorluk fethe· 
Memleketimizde bir iki se· den nesle mensupsunuz. 

nedenberi kö1cülüğe do~ru cid 
dt adımlar etılmıelır. Köy büro. 
lerı devlet uzviyeti içinde bir 
hftcre helinde doQ'duQuna göre 

Saatte 90 kilometrelik müthiı tayfunlar 
da denizden. Çine yardım ediyor 

lMM biı~iai4' aeaw sahası Honkonr, 13 (Radyo) - Çin 1 neticesinde matlup olmuşlar· 

~ek za~itlerinin ~eyannamesi 
Ölürüz fakat ricat 

edemeyiz 
ioine ıirmie demektir • kuneUeri tedri~en Honao'ı_o ei· 

1 

dır. Çiıı kuvvetleri ja.ponlardan 
Villye& merkeılerindeki kör maline dottu ılerlemektedırler. ıo sahra top&J, 14 mılral7ôı te Prat • Radyo. - Çek zabit 

blrolarının bo ıftnka faeliret Bu koneUer birbiri ark•BJlldan bir çok Jal fekiA&iıı~ etmielerdir leri cemiyeti Çekoslovak. efk!rı 
ıahe1ı heoGı basit olmasına rat 00 kaza ıap&e&mithNNMr. ŞapeV Ja,»orllarıA zayiatı umumiyesine hitaben bugün neş 
men dOne nuaran ileri bir a· eyaletinde Çin kuvvetleri vast Honakong, ı 3 ( Radyo ) _ rettikleri beyannamede ezcümle 
dım•hr. Her ııerde bu sahada mik7asle ilerlemlelerdir. Yengtse'oin eimal sahilinde Sa· şöyle demektedir: 
bir barekel aörfinmekt.edlr. Yal· Japonların kuvvetle ellerin· suog ve Honagmei mıntakalıırın ( Herkesten evvel ölüm~ m~ 
nıı köıoülülü her mınıaka baı de bulundurdukları Şansi eyele· da vuku bulan tuA'1an dola1ısi1 ruz b~~nan ~ekoslw~ _zabıtl_erı 
k• türlü anl•maktadır. Bunun tinin anahtarı ve bir sevkül<~en le japonlerın birçok tank ve top J Ma~arıkın. va,ıyet~am~sanı . yerıne 
ioi~ köycülük PQlitikaaının hio noktası olan Niantzekuan'da Ho· tarı harap olmuetur. Kiukiang getırmek ıçın and ıçmışlerdır. Dev 
olmflZBB ana hatları bir sistem. pei eyaletinde &iddeUi mulıare- civarında bir hava muharebesi let otoritesine ne bir kelime tari7. 
hıliM,e ~er.kelPftPıı idare. va teı- 1 

beler olmuetur. Japonlar da bu· esnasında iki japon tayyaresi dü ve nede hır jestle sarsmadan sesi 
kia edihneli«ir • . f reda atır zayiata utraoueı._rdır. eüruyf" lmüeltürh. d.d. ni yükselten bizler Çekoslovak 

KöyciHatio b• trGa en zi· Çinlilerin zaferi Ta un e 1ı 3 ı R d efklrı umumiyesine şunu beyan 

1 
Ş hay ( e ıo ) ederizki : 

tede kendini gÖ9tıerdili saba Hoogkong, 13 ( Radyo) - . ang .
1 

' • ·ı · Bizler yaşayabilir ölebiliriz, 
k · Tabeıt edı en ıepon gemı erı zan 
ör kooper•tıflC'ridir · Koopera• I Çinlilerin Nenkin - Hanıtov d·ıd·ı· x. saatte 90 kilo· Fakat rical edcmeyi« ) 

rı ·ı · k b" · k ·k d 1 ne ı ı ıne gure 
ı_ o•. ı ızım_ ? onomı um e e· , mıntakasıoda mukabil taar .. uz· metre aalratle Kiuklengın içine 
r_ımııden birıdır. KöJ koopera· 

1 
Jarde buluomalArı üzerine japon dotro ileri iyen bir &aJfon tara· 

hfleri1le kö7lünfin eo derin der lar Mangtee'uin her iki sahilinde tından tehdit edilmietir. 
di olan boro&ao da küylü1ü kur 

1 
bulunan kuneıler.inden. bir kıı Bombardımanlar 

Maearistanm 
Silcihlanmaaı için 

mlJ.zakereler 

Fransa- italya 
iki devlet mütekabilen teba

larınrn seyahatını menetti 
ita/yadan Fransoya Fransadan italyaya 
seyahat edeceklere pasaport verilmiyor 

Paris 13 (Radyo) Hariciye ı vermediği ve şahsi seyahaliı; de 
nezareti tebliğ ediyor : 6 Ağus tetkike tabi tutulduğu olmuştur 
tos tarihind en itibaren ltaly nıı 13 Atlustos tarihinden itiba 
memurları halyan tebasına Fran ren ltalya tarafından tıılbik edi 

saya eahsi veya toplu suretle len muameleye mümasiltedbirler 
pasaport vermeyi tatil etmişlerdi alınmasına maatteessüf zaruret 

Fransa lıükıinıeti UUi me hası l olmuştur, lşarı ah ire kadar 
murlerrn kendi başlarıua hare Fransızlarm Jıalyeya seyahati 
ket etmiş olmaları ihtimaline menedilmiştir, Yalnız Fransız 
binaen vaziyete derhal müdaha seyyahlarının kısa bir müddet 
lede bulunmuş olmasına raAınen için halyaya gitmeleri bazı ka 
ltalya tarafında sarih cevap ve yıtlarle reddedilmeyecektir, Bu 
rilmemie ancak 12 AQ-ustosta takdirde de seyahatleri zaruri 
Öğrendiği eey hıılyanın Fransa kılan esbabı mucibe hudutta 
ra toplu seyahat için pasaport izah ve imza edilmesi mecburidir 
--~--~-----------------------------~~ 

ispanyada harp safhası değİfti 

Fra~kistl.er 
Şark cephesinde geniş 

arazi işgal ettiler -------..--Hükü.metciler Moskovada 
Garpta f rankist cepheyi yar· 
~ı~hnm i~dia ediyorbr 

Sovyetler yiikıek 
meclisi topla~dı 

l\Ioskova 12 a ~· - Tas ajan 
\ Salıuqankaa 13 ( Radyo ) - sı bildiriyor= term.ak, kö1Jüoüo iılihaal eme-l mını bu mıntekeJa aetketmiıler Henkeu. ıa (Radro) - Ro1 

lini kı1metlendirmck '8 çalıe · I dir. Hengeov'uo eimal gerbiain ter ajansından: Japon ta11arele 
bıeoın_ hekkıoı te~me~tir • .. 1 de Kiasif:! muharebes1nde 650 rinin Uşang ve Naıeng eehirleri 

Koı kooperalıflerı kendıaı· den fazla ıappn ölmil,aur. Yangt üzerinde vAsi mikyasta 1epmış 

Umumi karargAh teblil} ediyor: Sovyetler hirli2i yüka(}k mec 
Herrera Deldüke ve ,Kastuerada lisi birlik sovyeti, reisi Aııdrevin 

Budapeete 13 (Radyo) iyi idüşmauın mukavemoti kırıldı . in başkanlığında dün Kremlin 

ne karoı bazı kimseler terAfıo se'nin şimal sahilinde japon ku• oldukları hava seferleri neticesin 
dan aöeıerileo bır takım engelle vellerinin bir kısım Tsin&han te de bu iki eebir abelisioden 600 
re ratmeo bir ook rerlsrde mu Taihu dallarına çekilmieler te den fazla in"anın telef olmuı ol 

....., ... ._.. 9iolileriu bir mukabil &aarraıa dula riuıeı edilmektedir. 

haber alan mahfeller Macaristıı ~leri harekAtımız devam ediyor. ısarayında ikinci içtima devresine 
nın silAhla~~a hakkının tanın fElreelsjiro cephesinde sıra dal'· baolamıe_Lır. . . 
mesı ve kuçuk antant devletle ıerı işgal edilmıetir Bu ılk açılııı celsesıt de, bır 
rinde bulunan Macar ekalli1e1le Barıelpn, 13 (Radyo) -· Mü QOk fabrikalar ve kolkozltr mü 

-Sonu lkloclde- 1 Sonu ikincide Sonu lklnolele 
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14 AÖUSTOS 1938 Pazar VENi MERSiN Sayfa: 2 

FIKRA .Yeni bir harp 
Bir Dönüm Noktası Muvaffakiyetli pld· 1914 den ltırklı olarak Cezaları nasıl 

inönünde Muamele vergisi 

Yazan: irfan Hazar nör uçuşları b k alınacak 
ı 1 H b h bl SOD Velimle tıkadım'· Ankara 12 a.a . • Türkkueu Başka cephelerde aş a 1 .. t

a yan • a e!.: ar 2430 savılı muame e vargısı v kamplarında toplanmıe~ olan ı 
devrelerini yaşıyordu. •*• gençlerimiz temmuzun son ikin şekilde patlak verebilir kanunuuun 21 inci maddesinde 

Bir gece, saat dokuz buçuğa Gazetenin yazı işleri mQdU ci haftası içinde Jnönündeki plA yazılı filimlerln tekerrüründe 
d /1r d d h zin bl 11rı m • Q t lefon ediyordu· 1 cezalara bir misli zam olunacağı o6 ru ra yo au a r ati a a, r ne e · nör merkezinde 5718, Ankarada 8 ( •L 8 k'I• 1. ı ( l 
dır koptu!. - Yeni Ankara radyosu ne ki Ergazi mötörlü tayyare mek e Ç(l\8 aşve 11 UÖY e söy üyor ·ı ~~~~e~~!~t!~· e~~ec~:k:::s~ar~a~ba f 

Bu ağlayış yavaş yavaş bıç zaman başhyacak? Üç buçuk mu? tebinde 2920 uçue yapmışlardır. . _ _ ir Mahye vekaletinden vilayete k 
kırığa ve nasıl anlatayım bilmem, Lakin dQn de Oç buçukta deni· Temmuz ortalarına doğru çalış Almanlar Belçikayı işgal et mılletten butun bu fadakdrhkla ı bir tamim gelmıştir. Bunda deni 
btzl de radyonun başında ağlata yordu.. maya başlamıs olan motörıü tay tikleri zaman Spaak on beş ya ra katlanmasını ietiyebilirdik. Bi yor ki: 
cak derecede ateşten bir ııtırap O gUo Ankara radyosu için yare mektebi&de temmuz ayınııı şında bir çocuktu • .Memleketi ış taraflık politikamızda bu ~unle ı - Kanunda bir fiilin te 
bttllnde içimize dökOlmeye başladı gazeteye tam on defa telefon e 12 çalışma gününde 476 saat 5 gal altına girdikten sonra, lzer 1924 araamdaki en bariz fark iş kerrür sayılması için muayyen t 

O anda, radyoda ağlıyanın dildil dakika uçuş olmuştur. cephesinde bıılunan Belçika or te bu noktadır. Hu günkü cihan bir müddet içiude yeniden işlen ~ 
inip çıkan göğsOnO saııki elimizle Beş kişi bizzat ıeJerek yeni Motörlü mektebin bu seneki dueuna katılmak için Hollanda da devletlarin karşılıklı bağlılık miş olması IAzım geleceği hak t 
tutacak albi oluyorduk! radyoyu sordular. mesaisinde 11 ağustos günü ak hududunu aşıp kaçmak teşebbü tarı göz öoütıde tutulacak olur kında h3küm sevkedilmemiş, te 

• ti şamına kadar 15 genQ motörlü kerrür mutlak olarak zikredil (Ağlama) diye onun morarmış Ben, bu tecessDsU bayre e tayyareler üzerinde yalnız uçma sünde bulunmuş fakat muvaffak sa, tecrid edilmek imkansızdır miş olduğund n tekerrüre esas 
dudaklarıııı klrplklerimlzle dur· karşılamış olacağım kl ldarehttne ~a baalamı•tır. Yapılan 8638 olamıyarak Almanların eline düş politikam sadece bit' BelQika poli f' k • 

1§ v v fiilin birinci ıilden ne adar za • durmak istiyorduk. ye gelen okuyucularımızdan birisi uçuşta en küçük bir arıza dahi müştü. I<üçük Spaak iki yıl tikası olmasına rakmen sırf bu man sonra ika edilmiş olduğu 
Muvaffak olamadık! yQzllme baktı: olmamıetır. müddetle Almanların esirler ka yüzden Oslo milletler gurubu ile nu araştırma~a mahal yoktur. 
Bu ağhyao, bir kızdıl Habee - O, bizim hepimizin sesi lnönü kampından mesafe re rargô.hıuda kalmıştı. sıkı bağlarla hağlı bulunuyoruz,, 2 - İlk cezalı verginin te 

imparatoru Halle Selasenln kızı1 olacaktır, dedi; milletin seslı artık korunu kırmak üzere uçurulmuş Spaak'ın gençliğinde baeın • - Politikanızı muhalefetle kerrüre esas olabilmesi için bu 
ve onun göz yeşları, ne olursa kısık Vfl çatlak bir ses değll, dOo olan 2 kieilik bir plilnörümüz dan geçen bu mac6ra, onun üze karşılaşmadan görebiliyor musu verginin katileşmiş olması icab 
olsun yıkılan bir vatanın arkasın ya içinde gUr ve yüksek bir rad· loönü istasyonunun üzerinde ser rinde çok derin izler bırakmıştı, nuz.? eder. Verginin tarh sahası ta hak 
dan akıtılan kanlı göz 1aşlarıydı. l 70 sesl lıtlyoruzt best bırkıldıktan sonra Kütahya O tarihten beri hemen hiç kim Hayır, Bu gün ben hala dıe koku hayırlıyan bir başlangıçtan •• * Dllnya lçlnde..... ve Afyonu aşmış a~s~ma dol?ru se, kralın dış politikasında çiz politikamızın Milletler cemiyeti ibaret ve degişmesi daima mel 

Bir Japon gazetesi yazıyor: Yirmi yıl önce kim "derdikl cere1anlar kaldı.R"ı ıçın ~aud~kl! dilli istikameti onun kadar be ve kollektif emniyet esAslarına buz bulunduğu cihetle tekarrü 
cQlnUlerle Kanton civarında bir süklDm pOklOm kutu, dOnya· nın cenubunda . Al~m.escıt,, ko7u nimsemiş değildir. dllyAtılmasını lstiyen kamoyun re esas ittihaz edilemez 

yaptı11ımıı harpleri, rftdyonuzun uıo en gOzlde tllozotlıırmı, eo gD fanına k~ra1a ın~ıetı~. Alına~ Baebakan diyor ki: tazyiki kareısındayım. 2430 numaralı kanunun 16 
başında lstedl~lnlz gibi dinlemek zlde allmlerlot, en gDzide gazete mk.elsafe, dud~ hat d~zerınd~~nd_ 1~- " - Bundan iki 1ıl eve), Kaldı ki, kendi partim bile mttddesi mucibince muamele 

il i l nzld - is enlerini 1 ome.re ır ve uaya or un u · · ·· · · ki · · - ı· k d r olanlar lstersen)z, ıotten şu •• ve.. mevce c er o, en g e muz Y lü"'u-au· tem·ıo etmekted"ır. Bir kralın kabine azalarına çızmış Cenevrede soyJedığım nutu ar vargısı yuz ırayA a a 
b 1 l 1 e ko & la tetkik hiraz ve 1üz liradan ler arasında gezlolnlzf toplarımı· ve en yeni ha e_r er n, ve n r baaka pldnör Ankara istikame olduğu istikamet, kendisinin eah da Milletler cemiyetinin prensib 

ı 1 1 k i gOz " fazla olRnlarda temyiz komieyo zın ateşi, tayyarelerimlzin bücu· kunç bale er nı, en acı 1 
tinde lnönü üzerinden serbest si politika mahaulu degildir. DM lerine elverecek şekilde mütalaa nu kararile kati1eemekte oldu 

mu •• • yaşlarını kUçQcUk vncudunda top bırakılmıesa da bu pJAnörümüz let reisi vermie olduA'u bu di tarda bulunmamış olmakla beni gundan, her hangi bir cezalı ver 
Parmaklarım, bir tOrlO bu lı1acak ve bunların seslerlol mağ de 45 kilometre uzakta eskişehi rektiflerle sadece halkın hisleri muaheze etti. Peki ama acebn gioin tekerrüre esas ittihaz. edil 

mevcerelerl aramaya ıanaşmıyor rlpten meşrlka kadar dağlar, taş re inmeğe mecbur kalmıstır. ne tercüman olmuetur. Yerilen benden, çinli bir mümessilin 16 memesi için bu safhaları geçire 
dul Lakin içimden, kolları kopan lar ve ummanlar aşarak arz Os PlAnörler ta:v1arelerle çekilmek direktifler parlementonun muaz züne karşı Milletler Cemiyetini rek katileemie alması vo ayni fi 
ve kaburğaları parçalanan adam- tUndekl botun kulaklara yayacak! sureti1le lnönüne getirilmişler zam bir ekseriyetinden 1ard1m övecek syrette destanlar eöyle ilin katileşme tarihınden sonra 
lann baykınşhırtnı, başı uçan ço Radyo, mini mini sırtında bir dir, görmektedir. cİtıtikldl politika memi, itimat telkin etmemi isti tekrar incelenmie bulunması icap 
cukların ve alevler içinde 1anan knıtnr ve telAkkt lnkllAbı taşımak lzmı'r fUBfl mıu adını verdiğimiz bu 1eui yordı. Benim Milletler cemiyetini eder, 
kadınların SOn "l"'hklarını ayan tadır. O, medeniyet tarihinin dö· JTk ·ı b t d ~ kürtarmak hususundaki meto 3 - Her hangi bir fiili te 

)'., bl ı ı ı dıe po 
1 1 

a ı e se ep en °• kerrür etmiş addedilmesi a1ni 
beyan duyar gibi oluyordum! onm ooktalarındllD r s 0 

may?t Hazırlık/ar tamam• muetur. Bunlardan biri, Alman dun, bu cemiyeUeki buhranı kav lifin daha evvel işlenmie ve bun 
içimin kulaklannı bUtOn kuv kuvvede namzettlr. 1anın Reo'i tekrar iegal etmesi kavrıyarak ona 1ardım etmektir. dan dolayı tarholunan cezala 

Tarihten Bir Yaprak: lanmak üzre kareısında Lokarno paktının Yoksa bunun bu günkü uıiye verginin katileşmie olması ıaru 
lımir 12 a a - İzmir fuarı aciz göstermesi, diferi de, Habe tinde kendisinden mümkün olmı ri bulunmasına ve 21 inci mad 

ı J nın açılma gününün yaklaşması eistan meselesinde İtalyanın MH yan seyleri talep etmrk değildir. denin A. B C ve D fıkralarında 
41 J sene evvel bugün ercıe münasebetiyle fuar komitesi çalış letıe"r cemiyetini hezimete uRrat augünkü Alemi temenni ve <tr ki fiiller de yekdiA"erine ayrı ol 

• · d b • rı., .. k b • malarına hız vermiştir. Bu sene mış olmasıdır. zu edildiği gibi de~il olduğu gi maeına mebni, bu maddenin her 
IQ01 e ır ur men eyı fuarda vilayetin muhtelif kazaları Biz taahhüt altına girdiği lıi kabül etmek gerektir, hang. bir fıkrasında yazılı bJr 

t • için ayrı ayrı günler tahsis olun miz hiçbir mukaveleyi 1ırtıp at Cemberlayııin kollektif em fıkrasındıl Jazılı bir fiilden niçin isyan 0 ti k l madık. Biz sadece büyuk kom nivet hakkında pılrlementoda dola1ı ceı.alı vergi katile& muştur O günlerde o aza arın 1 tikten sonra, diğer bir f ıkrasın 
1 gençleri mahalli ve milli oyunlar şumuza, Avrupada bir sulh unsu söylediği nutuk, küçük millet da vazıh bir fiilin iaJenmesi ha 

- Ben 200 akçe kazanmı· ti1ar dımdızlak olutermieti. l k · ı d" 5· · · .. ı d'k ı k k d- - t bl h 1 " 

oynıyacaklar eğlenceler tprtip e ru o ma ı_s e ıaımızı soy e ı ere areı ço urus r are tinde de ikinci fiilin mükerrer Jorum ki, ıiıe 200 akçe vergi - Haydi eimdi evine git.. k d ' l · · · · t d·~· · k ı B d ı 
deceklerdir. Ödemiş ve Bergama ve en ı erıne sızın ıs e ı.ınız et o muetur. en e onun a savılmasına imkAn yoktur. Te vereceğim. Bu,ihtiyar Türkmene en bü· ı · IAk 

1 
d t k k f · 1 

Bunu sö1le1en ihtifar Türk rük hakaretti. Başını eaerek 76 da üç ve dört eylüle tesadüt e ı ve sizlerı a ı:ı a an ıran eey, s ra birli te kolle ti emnıyete acı kerüre esas olrcak fiilteriıı yek 
men Sükliın Koca yumruklarını rüdü ve o gece bütün taraftarla den günlerde Ôdemis zeybek ve tejik bakımdan çok 'ehemmiyetli yorum. Bunun ne kadar lüzum diğerinin ayni olmaları IAzınıdır. 
aıkmıo batırıyordu: rını sildhlandırdı. efeleri pek meşhur olan millt oyun olan topraklarımızın henhangi lu olduğunu günün birinde dün 1 

_ Blın kazanırsam hüktl· _ Hakkı arayaca~ım, mille· tarını oynıyacaklardır. bir kimsenin eline kolayca geç yanın idrak edeceğine emını~. Suriye. [rden 
mele vereceğim vergi7i bilirim ti so1anların cezaBıoı vereceğim Bu sene fuara hemen bütOn memesi meselesidir. Bu itibarla, Ancak, tu arada memleketlmın 
elbet!. Hırsız değiliz ki.. diyordu. ticaret odaları iştirak etmektedir herhangi bir müstevJlye kar~ı emniyetini maalesef bugün mo 

Vergi toplıyan VeziriA.zam 1527 Jtlı 12 ağustos günü ler şimdi ye kadar fuara resmen bütun varlığımızla müdafaada dası ıumamile geçmiş olıln bir Sinırında bir hadise 
Hersekli Ahmet Paeanın oilu 411 sene evvel bugürı Hurrem pa iştirak eden hükümetler de şunlar bulunacağımızı size garanti ede ideolojıye bağlıvamam,,. 
Mustafa Beydi. Ona İçel sancağı ea büyük bir ordu ile bu hak dır Almanya Belçika İngiltere ltal riz, dedik, Böyle bir politikanın Umumi bir harp çıkacağına Amao, 12 a.a. - Suriye • Ma 
nın sa1ım1 verilmişti. Bire bee sıztıaa is1an eden Türkmen Be ya Iran Sovyet Rusya yunan ve en birinci şartı . kunelli bir Bel dair Avrupada dolaşan eayialar j vraOşerla hududunda Mavraüşeria 

oldu 

vergi toplanı1ordu. Kadı ile KA ğinin üzerine yürüdü. Fakat her filistin çika meydana getirmektir. Bun dan bahsettik. askerlerinden iki nefer Surly~ ara 
tip, merhamet etmeden halkı e· eeyi göze almış olan Sllklün v' • d dan dolayı kuvvelli bir orduya • _ Harbin önüne geçilmez zlslne girmişlerdir. Suriye Jıındar 
zirorlardı. lbtiynr Türkmen ise Koca, düsmanı kola1ca mahvetti ıyana a taraftardım ve gene bunun için bir şey olduğu kanaatlııde deği maları tarafıodan kendilerloe tes· 
haksızh~a köpürmüelü, Onun Kareılaşmada kumandan Hur· dir ki, hükumet, maddi ve şahsi r B h tt t' . . bü ı Hm olmaları tekllt edilen bu iki 
hiddetini görenler: rem Paea da öldürülmüetü. fm· Sok.ak 1 emiz/iği ım. en 8 a op ımı~ım ve . asker, bu emre itaat etmedlklerln 

- Peki baba, dediler biz dada gelen Malatya BeJi de 400 hiçbir fedakArlıktan çekinmiye tün. ü~itlerim tamam~le bunun ' den surlytliler ateş ttçmışlar ve 
senden fazla iatemiyoroz. Bir süvarisi ile kılıçtan geçirildi. kongresi toplanıyor rek müdafaamızı ahemmiyetli aksıdır. Fakat şayet bır harp _çı ı bunlardan birisini yaralamışlar dl 

F k • d ı Tü k surette kuvvetleıımiatir. Belnika k k ı rs bunun 1914 un 
1 1 ranlıehk oldu. a a. ne .e o sa r men Ankara, - Sokakların temiz " v aca o u a ' 1terlnı de esir almış ar, ,yara anan 

Süklün Koca derin bir ne· Be1i sona kadar hükumete kar· !iği ieine Ait beynelmilel eehirler rıın herkesle u}u_ ort~ . ~üıtefik bir tekrar olması Jazı~geldiği~i nefer hatanede OlmOştOr. 
fes alarak rürüdü Evine aidiyor eı duramazdı. Di1arbakır Be1· birliA"inin tertip ettiği ÜQÜncü 1 o~mıya.ca~ı.nı; ıst~.k1A!ı~ızı!1 ıeh aklım almıyor. Böyle bır harbın : • , A 

du. l!"akaı bir ~kaQ adım sonra lerbeyi Hurrem Paeanın kunet kongre 24 aQ'ustosta Vi1ana'da 1 dıt edıldığını gorduğumuz za 1914 den tamıtmile farklı olara~ Macanstamn sılaManması 
yak..:sına rapıetılar: li ordusu kareısında daA'ıldıldı- toplanacak ve dört gün devamı man harp edeceğimizi kendisine başka cepheler~e patlak vermesı ~ 

- Sen nasıl hükumete kar tar. Birçokları öldürüldü. edecektir. Bu kongrede hüktlme anlatıp onu ikna etmek suretlle ihtimali az deQ'ıldlr.,, f . • -B!rln~l~en ar.tan:-. 
eı geli1oreun.. dife azarladılar Tarihin bir köeesine sıkıe· timiz adına iç :Bakanlık, mahalli • ( J rının vaııyetını tes~ıt ıoın k_O 

Sonra ellerini, araklarıoı baaıa· mıe olan bu takada Türkmen idareler genel direktörlüğü H. Moskova~a Sovyetler büyük meclisı top anuı çük antant devl~ılerıyle Macarı~ 
dılar· Bir berber geldi. Kadı: Be1i en eevdiQi arkadaeların• F 'k T- b 1 caktır B. Tü tan arasında muzakerelere faali 

k b aı uren u una , 
1 

d b"I · · - Çabuk ıu ibti1arı kaza a1 etmis, bir ook adamları öl- , 
1 

yet e devam olun uğunu ı dırı 
ren 18 aQustosta lstanb_ ul dan Birinciden artan 1 5 - En. ternasyona anlaema vor, ••amafı' bu müzakereler A döndür .. dedi, mOetü. Fakat hllkQmet memurla lk d 

1 
k ı aı 

Berber, SüklOo kocanın sa· rı da uzun müddet bir daha hak 1 Vivana1a hareket edecektır. messilleri ile kültüre_ ı tesekkül(er 
1 
ıarın tasd. •_ve enans yonu a miral Hortinin Almanya se1aha 

t J k P 1 d Muamele Vergı·sı· murahhasları, kordıplomatik ve nunu proıesı, tinden dönmeden evel kati bir kallarıoı, bıyıklarını trae etti. h sız ı ra amamış ar ı. 

Sovyet ve Jabancı basın mümes 6 - Ferdi Çalışan iş müee eekle baA"lanamıyacağı aibi eim 
Köycülük Meselesi şikayetleri s:ııeri de hazır bulunmuetur. seselerine ait atlardan vergi ka di de ümit verici bir şekilde 

lsanbul 12 _ muamele vergl · Molotof, Kalinin, Kaganoviç, Vo nunu projesi, ilerlemiş değildir , 
(Birinciden ut•n) 1 halde buna da bir çare bulaca· 

v~ffakireU~ ArOrilmek~edir. Artık Q'ını Qmit ederiz. Köy koopera· 
köylü hakıkı menfaaho nerede liflerinin muvaffakifetİ köy kal· 

olduğunu çok güzel takdir et· kınmasının en mühim bir unsu · 
mektedir. Ancak kooperatifQllik rudur. KooperatifQiliQ'in köyün 

oldukça rüksek bir kQltür sevi· BOSJal ve ekonomik hayatı üs· 
resinin mahsul11 olduau iQin tat 

tOndeki müabet neticeleri birden 
bire hasıl olmaz. Ancak kö1 iei 

bikıtta bazı hususlarda zorluk 
çekildiğini de itiraf etmek !Azım 
dır. Temas ettifim köılülerin pl4nh ve sistemli bir tarzda ele 
kendi ifadelerine göre faiz mik· alındılı zaman, en kısa bir za· 
tarı biraz · ıükeek oldutu sör· man ioinde çok fa1dalı n~ticeleri 
1 kt d. görecetiz. Dahili1e ve Zıraaı ve 
enme e ır. . . . . • b" 

b [ Z
. kAletlerı bu ııtıkamette cıddı ır 

Da a eeaaı faizle ıraat 
Bankasının bu gün para ikraz rol takibe baelamıelardır. Ken· 
etmesine maddi imk4n bulunma dilerine muvaffakiyetler dileriz. 
dı$tına göre hükOmetimizin her Necip Ali Küçüka 

sine alt şlkllyetler tetklkledlllyl olr. rosi~f, ~!kı"koykan, l~daınov,. Kudşı· at s!g• i~, Sovyetler birliği zira 'ıspanyadaharp safin.Si "eu ... ·ı~ı·ı 
Bugün de esnaf teşekkOller o D çev :ve yu se mec ıs r yase. JUi U f 
murabhaslım dinlendi. Tetkikat vanı azasının hükumet locasına 8 • Yüksek meclisin birinci .. Birinciden artan 

birkaç gUne kadar nihayet bula gelişleri, eiddelli alkışlarla kareı ve ikincı iQtima devı·eleri arasıu dsfaa nezareti tebliğ ediyor; 
caktır. lanmıetır. da riyaset divanı tarafından Çı Şark cephesinde cümhuriyetQiler 

Birlik Sov1eti, içtima devre karılan kararnamelerin tasdiki. parlak bir muvaffakiyeL göşter· 

30 frankist 
Almanyaya geldi 

Himburg 13 (Radyo) lapan 
rol nas1onalisUerinden 3o kiei 
bu gün Alman1a11 ziyaret mak 
eadiyle bir Alman vapuriyle 
Hamburga gelmişlerdir, Bunlar 
Almanyanın muhtelit ıerlerini 
gezecekler ve oasyonal sosyalist 
konııresinde bulunacaklardır , 

sinin aoa#ıdaki ruznamesini ka Birlik So'9yetinin toplantısını mielerse de Siyera üzerıne çe 
bul etmietir: müteakip, milliyeıler sovyeti de,, kilmeye mecbur olmuşlardı~. 

1 - Sovyetler birlilli 1938 reis Seernik'in baekanlığıada Garpte dil~m~_n Cephe~ı J~ 
devlet büdcesi, toplanmıo ve birlik sov1eli tara rılmıetır, Eksılaıırada ıı~detlı 

2 - Sov1etler birliQ'i ile fe fından kabül edilen ruznameri muharebe devam etmektedır. 
dere te muhtar Cümburiretler ittifakla tasvib etmi&tir. ev, Yejov, Jdauov ve Kruştev 
de adli1e sistemi projesi, Akşam üzeri, sovyetler birli 1 bulunmue ve Staniııin locaya gi 

3 Anayasanın 105 inci mad ği 10ksek meclisi teşkil eden her j riei on dakıka devam edea eid 
desi mucibince sovyetler birlilli lki sovyet, müşterek bir toplantı 

1 
detti alkışlarla kareılımmıştır, 

yüksek mıthkemesine aza sec;tmi, rapmıştır. Hükümet locasında j Sovyetler birliği malı ye ko 
4 - Sovyetler t>irliği vatan Stalin, Molotof, Voroeilaf, Kale 

1 
miseri devlet büdçesi hakkında 

daolıQ'ı kanun projesi, 1 oin, Kagonovio, Miko1ao, Andre raporunu okumuıtur. 

()1 
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i L A N 
~lçüler ve Ayar Müfettişliğinden 

Elektrik abonelerinin nazarı dikkatine! 
13- 8 - 938 M · t kt 'k ş· k r d ti . · .. C.-. H } k E 6' ı · K s. Kus. 1-. ersao E e rı ır e ın e saa erın m~ayenesı ıçın ~i OOVyet 8VaCI l Ilt0fD38· IJOmfe f 0JOIY80 yaramaz Pamuklar -~10 41 bir ayar istasyonu kurulmuştur. AboneJer nezdıode bulunan 

8 Kıevlant 27 28 bilumum damgasız saatler peyderpey muayene edilmekte· 
e Y Ü !18} f 0kÜf}3f1 çocuklar Dağ malı 26 dir. Şikayeti olınlar bir istida .. ile dairemize. ~ilracaat ede-
~. b' I Kapı malı 5 6 cek olurlarsa saatlerine daha once bakılabılır. ı l l do"omu"ıtu"r Bir.çek şehrinde ırkaç Koza ı:.' 2-Şirke' yenı' abonelerine takacağı saatleri ayarlayıp ~ Eatern11yonal havacılık dan gene Tu aya k b " l 

a f . • • cocu :rleşerek oyun oyna Kırma v 26 müfettişJiğimiza damgalatmağa mecburdur. Ayar damgası 
e ~ederasyonu (F: A.' J.) ~ovyet 1 • . K~rtaçAev .. bu uçuşu ıkı kı m?-k istemi!jlt'r ne oynıyalım Kozacı parlagı il şeklindedir. Evinize takılan saatlerde bu damganın bu· 
ı i •dın tayyarecılerı Ossıpenko 1 ,ıhk bır planorle ve yanında diye düşünürken içlerinden Buğday- Çavdar ı_ d'kk t d' . O . d damga yoksa müfettiş· 

l.nıako ve Raskovanın uçu- bir yolcu ile yapmıştır. Bu birisi haydin çocuklar Giyom Sert anadol 5,10 1Jı~~m~sma 1~ at e •.nı_z. zerın e 
tıı T ı' · · Ö k" 5 5 gımıze ma uma verımz. 8 

neticesi ile Kartaçev, Ko· ı uçuıun meaafeıi 191 kilomet· e 1 oynıya.lı~ demış. le. ı Yumuşak • B-Bazı tetkik ve tahkikAhn yapılabilmesi için 938 se· 
P '0tov ve Klepikovanın planör ı re 348 metredir, Enternaayo ler de bu fı krı kabul ctmış Yerli buğdayı 3,28 nesi bidayetinden bugüne kadar şirkete abo?e. kayıd olan· 
: 'çuşları neticele:rini, enternas- n•l havacılık federasyonu bu ler. Çavdar 4,5 lann isim ve adreslerine ihtiyaç vardır. Bu gıbılerın en g.e~ 

)onal relLor olarak tasdik et· I uçuşu birden fazla yerli pli· . Araları~dan on yaşında Anadol yulaf 3,1 b bir hafta içinde dair~miıe ~?racaatla .. isill! .~~ .adreslerını 8 

'-' t' " . . hır kız çocugunun başının Us azdırmaları ve bu gunden ıtabaren mufettışlıgımıze habe~ 
il lf ır. . norler ıçın hareket noktasına tüne bir domates koymuşlar Arpa !ermeden saatlerinin değiştirilmesine müsaade etmemelerı 

. S?vyet kadın tayyarecıle · dönüıln mesafe enternasyonal On beş yaşlarında Vinkler Anadol 1',lO kendi menfaatleri iktizasından bulundu~n iJan olunur· 
ti Ussıpenko, Loma~o. ve Ra.s 

1 

rekoru olarak ilin etmiıtir. adında bir çocuğuda "işte de Y Hli alivre yeni M. 3 • ı "' 
~ova, 24 mayıs tarıbıade Sı· Ayni güJ Sovyet pUlnör mişler. hazırlandı şimdi at Nohut ekstra 5 6 1 8 n 

8 •~ıtopol • Evpatoria • OçAkov üstadı Korotov da ayni yolu b_akalım vurabilecek mi fasulye 6 8 ( 1 Q M.d. ı· "u·nden 
Sıtaıtopol yolu üzerinde tek t k k' il'k b' ıa .. 1 1 stn? 1 Yulaf yerli .1,16 Ç8 rman U Ur Ug 
-otörlil deniz tayyaresile e t ııEı t ar p nolr eh yap- Çk~cuk yirm! ba_dım geri Mercimek ıark 5,10 Muhammen vahit fiyatı ı 7 . • . 1 mış ır. n erna•yona a vacı ye ç .. ·ı lerek eslu ıı· tüfekle . 

140 ~ 49 kılometre 213 metrelik · lık federasyonu bu uçuıu da kııcagızın başındaki tomatise ' Sahlep 
. uçuı yapmıılardır. Bu ne- tek kişilik plinörler rt koru nişan almış ve tetiği çekmiş ı Tatlı çoğen 20 

M3. D3. Cinsi Lira K
9

. 
-~ 29 X Çam ağacı . . . . 4 O 

ftite, Enbrnasyonal havacılık l k k b I t . r Kız birden bire bir çığlık ko Balmumu 74 
tderiıyonu tarafından C-bis 0 ara a u e mıı ır. . parmış Çünkü kurşun kızca; Cehri lO 
1!1lıfı kapalı devre meaafele· Fede~asy?~' Baya~ Klepı ğızm kalbine isabet etrr.iş Susam 15,5 

ı--iç.-1 vilayeliuin Tarsus ılçfı sı dahılııu_le kar-
tı gahk devlet ormamndara 329 )13. kerestelık çam 

ti için enternasyonil kadın re kovanın bır kııı yolcu ıle hat· tir. t Yapağı 
~oru olarak kabul eylemiıtir. tı mü.takım ile yaptığı 125 Giyomtel tasla~ı .yaramaz! Siyah 

10 Haziranda Sov etler • kilometre 6.18 metrelik pli- arkadaşı~ın kanlar ıçınde yu 
1 
Şark 

~r •v. .. y .. varlandıgıoı görUnce kaçmış lıgı plinor uçuıu Qstadla- nor uçuşunun da D ıınıfı ka- fakat biraz sonra ormanda ! Anadol 
l'ı1adan Kartaçev, Tuladan kal d1D rekoru olarak kabul eyle· ı gizlendiği yerde yakalanmış 1 Aydın ıiyah 
~r•k Çerne gitmq ve ora· miıtir. tır. Yıkanmıı yapak 

52 
45 
40 
44 
80 
70 

ağacı satışa çıkarılmıştır. .. 
2-Çam fŞcarmın beher M3 gayrı nıamulun 

46 IHUhamfilf>ll lrnbelİ 490 kuruştur. 3- Şartname 

41 ve mukayt>lename projulerini görmek isliyenlerin 
45 '1ersin orman başmühendisliğinE>, Tarsus orman 

Güz yunu 

F!~~a~a ISflO~~~IZ askeri 1 v .}~~:~~1 dü~!~~:~~ğ~~~ :~~:~'~.~~~ıı ~O~kmeıerı ~:;;:~:·t• tiftik iio 
tayyarenin pilotu sahilden iki birinde başlamıştır. Yeni mah artık varid de2ildir. • dabai 25 
'bil uzakta denizin orıasıoda sUIUn Avrupada az o1aeağı ve Bilakis mUstehsil memle Pirinçler 
Uevrilmiş bir sandalın etrafın bu yüzderı buğday fiatının ketlerde mahsulUn ucuz olarak Birinci nevi mal 
~boğulmak Uzere iki Qç ki çok yUkseleceği ve bir çok elden çıkarılması mecburiyeti I ikinci nevi mal 

21 
20 

280 t•nio çırpınmakta olduğunu memleketlerde enkıntı çekilece karşısında balkın eline az pa Çay 
t~rrnuş hemen telsiziyle tay ği tahmin olunuyordu. ra gireceğinden endişe edil Kahve 102 

hre meydanına malumat ver Halbuki havaların iyileş mektedir. Badem, çekirdek 
ltıiştir. Tayyare istasyonundan mesi Uzerine dünyanın yeni Bu sene butlln dünya içleri 
~lefonta polise haber verilmiş buğday mahsulU ez olmayıp buğday mahsUIU rekor senesi Tatlı badem içi 
•za mahalline silratle bir mo bilAkis hadden fazla mebzul olan 1928 mahsUIUnc nazaran Acı • » 

95 

2~ 

~1 

310 
103 

98 

miihendi~liğine ve Aukarada orman umum mu
dlirlüğiine müracaat t:'lnıeleri. 

4 - satış ı 9 8-938 Cuma giinü saat 1 ı de 
~tersin orman başıuülıendisliği dairesinde yapıla. 
caklır. 

5-Satış umumi olur~ açık nrtırma usulile ya
pılacakLır. 

6 -Muvakkat teminatı 12 l liradır. 
7 - Taliplilerin şartnamed~ yazıh vesaiki getir-

m~leri lazımdır· 7 - 1 O· l ~-14 

i 1 i n 
içel Orman m ühendisliüinden 

tar yetiştirile,.ek yUzmek bilmi olacağı şimdi meydana çıkmış 2no milyon buşel lngiliz kilo Acı çekirdek 
Yen Uç kişi muha;ckak bir tır. MOstehlik memleketlerde su olup (27 milyon kilodur) Urfa Yığı 

35 
90 
70 

Muhammen vahit fiyatı 86 
M3. D~. Cinsi Lira K. 

93 314 X Çam ağacı 4 90 aıurnden kurtarılmıştır. halkın buğdayıo pahalı olmasın fazlaolacaldır. fçel ,, 

~ d 20 ·ı L ı, L' kA Geçen seneden kalen vene B mı JOB mırı ıazanan utr SiS sanat an buğday s25 miıyon buşeıdir 
. Geçen sene eldeki buğday 150 

ia . lngilt~rede Grasi Fe~ds ' kurları a~ası~da bır anket aç milyon buşel daha az idi. 
lllıude bır şarkıcı kızıu ı~d h şu n~tıceyı. aldı ., Binaraaleyh yeni mahalli mev 

~Olardan sinemalardan muzık İngıltere ımparatorlug_unn siminde bUllln dünyadaki buğ 
boııerden ve lngiliz kükUm en iyi temsil eden Uç şıthsıyet day stoku bir milyar 150 bu 
~rlarından senede aldığı pa vardır. Sekspı r, Neltmn ~re~i şele baliğ olacaktır ki geçen 

tutarı 2o milyonu bulmak Fels. Bu kadıuın buğun Ingıl senenin stokuna nazaran 425 
ı tadır. terede btlyük şöhreti va rdır.I milyon buşel fazladır. 
, b· . Bu umum! harpten evvel ~ Londra muzik hol lnralıçe İ 

lr ışçi mahallesine dört yol 81 ~U~te_mlekeler radyosu kıl Uzun ayakh ~ayanla 
'bında şark1(11r söylUyerek 

1 

ralıçesıdır. 
·~il eri başına topluyan fakir Senede yalnız 9 milyon 1 Bukalemun ~ay 
bır kUçUk kızdı. Hiçte gOze( I frank filmlerden 150000 frauk K h' d k . T 
değildi. Fakat sesi onun o tan radyodan gene ayni miktar! a ıre e .c~ an ıngı ız~e 

-;;;m-.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

YENi MERSIH 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ı Türkiye Hariç 

Şerait için için 

Senelik 1200 Kr ., 2000 Kr 

Altıaylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir aylık 100 Yoktur. 

Resmi ilinatın satırı 10 
Kuru,tur. 

~an k k' k ·ıt 1 1 frank bir kere müzik hollerde gazetelerden bırınde ş5yle bır 
. es ın, yumuşa şırı 1 1 ı , ilin okumuşlar. Kazakistanda Sem;palatinık eetn kendisini bugUn meehur sahneye çıkmakla alır. 1 k 1 d 

eteni r k d h Y k' 1 Sinama yıldızı Mae Vest «Up uzun ve daplar ayak civannda um ar araıın a mü 

Mamut iskeletleri 

şKı~ ~k ~ar. ~-eş ~r 1
' 1 dOnyanın en çok para alan ar lı bir bayla tanışmak istiyor teaddıt Mamut iskeleti bulun-

ç . rası !r gun: • tisti olduğunu övOnerelı söy; « • •• ,. adresine mektup muştur. Fakat bu mamut is-
lrı • - Benı bu ~esımle butünl lerken beriden Grasi ı •a mOracaat. ,. keletleri sular tarafından ol· 
gııtere sevecektir. Aff d . . ben senden BllyOk kocaman ayaklı dukça tahrip edilmit bir vazi 

D . . e ~rsınız b d ğ · · b ld emıştı. fazla alıyorum tecrDbe edelim ayan ara 1 1 eşını . u umu yettedir, 
Gradi Felds evela çamaşır . ' bulmadı mı maUim değıl amma Kara denir.inde Bieliy ada 

Cıtık ediyordu. Sonra tiyatro ıstersDen. · t' aynı gazetede çıkan bir ilan ıında iki buçuk metre uzun· 
) emış ı. . bi d t' girmek istedi. Fskal ti yat Bu kadın fakirlere ve he 

1 
Ozerıne bey Bukalemu~ D luğunda bir mamut İfİ, Oren 

tonun mUdUrU kendısine ilk le eski mahalleHinin fakirleri 
1 
!e~ce mektup aldı. ilan şu burg civarında Tok nehri ıa· 

8htadan dedi ki ne her yıl çok para vermek ıdı. . . billerinde de ı,3 metre uzun· 
- Scntiyatroda muaffak tedir. Kendi adını taşıyan bir « Benım hır bukalemu luğunda ikinci bir mamut di· 

oıarnassın evvela çirkinsin di vapur vardır. num var, Adı da Freddir. ti bulunmuıtur, Orenburg ci 
~erek uzaklaştırmıştı. J 938 < Hayat kırkından sonra Bu yaz yazlığa çıkmak istiyor varında bulunan bu dili 48 ki 
~lltnda bir ingiliı gazetesi o başlar. 1 

dum. Birçok kişi buka1e.muo logram ağırlığındadır. 
besıedi&-im için köşklerin• ki Yanı· oset alf a~esi 

,_ ralamadılar. Kiralamak isti 
V AKIT Y AK.LAŞTl:: 1 

yenler ( .•• ) adrese mora Osfer Halk Marif Komi 
Vlll nci IZMIR ENTERNASYONAL FUARI Cdat etsinler.» serliği rus alfabesi esasına da 

1 Birkaç glln sonra gazete yanan yeni bir oset alfabesi 
20 Aiustos 1938 de açılıyor.. , ıerde şu teşekkür intışar et· vOcude gatirilmiştir. 

Yeril ve yabancı her nevi licarat, sanayi ve ziraat emte· r Vaktile Oseti de kullanı 
•eıoın~ satıldıQ'ı, , •• 

]fık, rtnk koku, gOzelllk ve cazibenin kaynaştıtı, « Bukalemun F red ile sıi lan arap harfleri kaldırılare k 
MUılk. dans ve her tnrıo eğlencenin coşkunlaşhQ'ı, bibi aldıkları binlerce mektu lnkilaptan sonra bunun yeri 
IZMIR ENTERNASYONAL FUARlr\I ba et,vap vermekten acizdir ne lalin alfabesinden alınmış 

ve gtızeı lZMl!tl ziyaret ediniz 1 • • 
1 
ler Kendilerine köşklerinin yeni bir sistem konmuştur 

Yol tarifelerinde 0/0 50 . 010 75 ucuzluk kapısını açanların hepsine Fakat rus alfabesi oset dilinin 
alenen teıoıekkUrlerini bildirir· edalarını daha iyi bir suıeite <o AGUSTOS - 20 EYLÜL Y eli , ler. ifade eylemekte ·r. 

1-içel vilayetinin Tarsus ilçesi dahilinde Gft. 
vur ini devlt·l o rmauıntlan ~ 14 M3. kertlstelik 
çam ağacı salaşa çıkaralmışlır. . 

2- Cam eşcarınrn lwher Ma. gayrı mamülli
nün m;ılıammen bedeli 490 kuruştur. 

3-Şartna me ve nıu ka v~lenanıe pr~)eler.in~ -~ör
mek istiyf'nleriıı ~1ersirıorman başmulıedıslıgıne, 
Tarsus orman ıuiihendisliğiıı e ve A11karada or
man umum müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

4-Satır 19-8.938 Cuma günii saat l Jde 
Mersin orman başmühendisliği daire.sinde yapıla. 
cuktır. 

5-Satış umumi olup açık artırma usulilt~ ya
pılacaktır. 

6-~luvakkat teminatı 116 
7 - Taliplilerin şaı·tnamede 

mt>l.- ri lazı mel ı r. 

i L A N 

liradır. 
yaııh vesaiki getir-

7 . ı0-12-14 

Mersin Ticaret ve Za~ire Borsası ~omiserliöin~en; 
Bu ayın ı7 iııci çarşamba giinfı saal .ıo da 

Encümen intihabı y~pılacaktır. irılilaap edel.Jılec~k 
ve edilel>ileceklerin li ·Lesi Horsa salonuna Laltk 
edilmiştir. . . 

Talimatname mucibince rey sahılıı olan zeva. 
lan reylerini k·· ll :ıruHak üzre nu•zktir gii!'. ve saat
le Ticar~l ve Zahire Borsasına gelıuelerı ılan olu
nur. 13-15-16 

TARSUS AMERICAN COLLEGE 
AMERiKAN ERKEK LI SESi 
Dersler 27 Eylülde başlar 

Tam de91eJi lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik 
edilmiıtir, Tnrkçe, lngilizce, Fr~nsızca okunur, Ticaret ders 
leri vardır. 

Yatılı Ocret 230 lira, gündOzlO Ocret 50 lirachr. 
Kayıt muamelesi yapılmaktadır. 
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SAYFA 4 
1 L A N 

Devlet Demiryolları 6 işletme komisyonnndan 
Ceyhan istasyonumuz Büveti iki yıl mUddetle kiraya 

verilmek Uzere pazarlıb kunmuştur. Pazarlık 22-8 - 938 
pa1..artesi gilnü saat 2 de Adanada işletme mUdUrınğn bina 

1 sında toplanacak komis_yooca yapılacaktu· Muhammen 
bedel 16o, Muvakkat teminat 12 kati teminat 24 lira 
dır. isteklilerin 938 yılı ticaret odası vesikası. bQveti i~let 
meye ehil olduğuna dAir belediye ehliyet nufus ve iyi ahlak: 
vesikaları teminat akçaları veya banka mektubu ile pazar 
Jık saatindeo bir saat evvel komisyon reisliğine müra~aatla 
muvakkat temiaatıaranı yatırmaları 

Bn işe ait şartnameler ve mukaveleler Adana, Mersin, 
F. pa~, Mamure Bahçe, Osmaniye. Ceyhan istasyon şeflikle· 
riae veya Komisyonumuza müracaat halinde bedelsiz ohtrak 
görUIQr. S-10·14·19 

i L A H 
Mersin Posta Telgraf mü~ürlüğün~ın 

1-Mersin postahanesile istasyonda posla va -
gouları arası çift atlı )'aylı araba ile posta nak
liyatı miıteahhitliği 30-7-938 de bir sene müd
deLle yapılmak üzre eksiltmeye çıkarılmışlar. 

2-Aylık ücreti 5o senelik 600 lira olarak tah 
min edilmiştir. 

3-Şartname ~lersin P. T. T. şefliğinden pa
rasız istiyenlere okutulur. 

4-Açık eksiltme suretile ihale U>-8-938 sa
Jı günü saat 12 de Mersin P. T. T. müdür
lüğü odasında müteşekkil komisyonca yapılacaktır 

5 -Muvakkat teminat 45 liradır. 
6-- Şartnamenin 6 ınca maddesinde istenilen 

vesaikı taliplerin komisyona ibraz etmesi mfcbu-
ridir. 3-7·1O-14 

i L A H 
İçel Hususi Mu~asehe direktörlüğünden 

YENi llERSlN 

Rizenin Hasır Koltuk Takımları 1 
YENİ PAR.TI GELDİ 

Siparişlerini kaydettiren müşterilerimizin takımları emirleri 
amade bulundurulmaktadır. 

Yeni modeller.imizin bütün malzemesi halis Rize malıdır, ls
tanbulda yapılanlara her suretle faik olup tahta aksamı {Fındık] 
a/acmdan mamuldur, /io.tlerimfz rıkabd olunamıyacak derecede 
ucuzdur. Cen11p vildyıtltri zazfoo ve bohçelırl için sipariş kabul 
olunur. 

TERMOS 
Sıcaktan btınalmamak için (1 ermos) a sahip olmak lazımdır 

Bu sene Termosların alemin/um ve bat kapaklı cinslerindm mada 
bir, iki, üç, dDrt ve beş defa -/lalın kırılmaz cinsleri de gtlm~tir' 
Çelik Termos/arımız ile beraber yemek, dondurma, tereyaf!ı için 
/ıuSllsi termoslar da vardır. 

Sedad Sahir Seymen 
Uray caddesi No. 41-Mersin 

Taşra siparişleri acele ğönderilir 

r~o;;;:~~:;;~~~ 
~ Ahmed Kayaselçuk f~ 
~ KURUŞ KEBAPLAR" l ı KURUŞ KEİıAPJ.AR ~ 
l le. 15 Mersin kebabı koyun l 20 Yumurtalı salçalı ke. l fo 
aıı eti ile. 1/ 20 Kltazlı kebı.p ~') 
~~ 25 Yoğurtlu kebıtp sade l 20 Keme kebabı ~l 
l le yaQ' başlama et suyile i 20 Patatisli kebap 
aı J US Kuş başı kebap l 20 Baharlı kebap 1~ 
~ J 20 Domatlsll kebap 15 Sade maydanuzlu ke. ~~ 
1 ~ i20 Patlıcanlı Urfa usulD l 20 Yağh hamurlu et tep ~J 
~ ~o Sulu kebap Adana ,, side ı tt; r, 20 Sarımsaklı Antep ke. 20 Çiğ köfte ~~ 

~ 
20 KUlbash · 5 Salala, Cacık, Turşu ~l 

~ Şakarya lokantası ,~arşısında 37 l'ıo. !:ı· 
~ ORNEK KEBABEVI VJ:tJ Lokantasında (J 
~~ Yakarıda yazılı kebapl•r ile daha birçok yazıl- ~~ 
ı tıe. mıyan keb•plar ıırf koyun etile yapılır ve muhhlif "ı 
'alJ YEMEKLER bulunur, 1~ 
(;J Sayın müşterilerimizi memnun etmek için ~~ 
~~ yapılan bu laahhiilten urn~k keb~rcısı Ah- (J 
~J met çekinmez. BiR TEORÜBE KAFtOıR ~~ 

~~~~~6~~~~~~JP Hususi idareye ait cins mevki, numarası aşağa 
da yazıla üç parça akaratm 938 yılı icarları hizala_ 
rrnda konulan bedeller üzerinden Ağustosun 20 ı 
inci cumartesi glinü saat onda ihaleleri yapılmak 
üzre içel vilayeti daimi encümenince açık artır
maya konulmuştur. 

Sayın Marsinlilerin 
Nazarı dikkatine 

Sıcaklar başladı, kışın 
yiyeceiiniz yıi ve peynirle
rinizJe bunlara benzer ııda 
maddelerinizi Soğuk hava 
deRosuna vererek muha
faza ettiriniz, 

isteklilerin şartnameyi görmek üzre Hususi mu 
hasebe müdürlüğüne ve ihale günü belli saaua 
yüzde yedi buçuk nisbetindeki teminat akçesi 
malLbuzunu hamilen vilAyt-t encümenine müraca
atları ilAn olunur, 
Cinsi Mevkii No. ıı 

Maj'aza Eıki pOltane bitiıiiinde 4 
tt ,; ,, ,, 8 
,, •• ,, •• 14 

Yıllık kua bedeli 1 

90 lira 1 
90 -',, 

tol ,, 
4-9-14-19 

Adres: Selim Şemsi 
ltb•ıırın 

Soluk hava deposu 
1 

*•~··-··--.. ··--·-·• .. ~**•* * ~ °" SIHHATİNİZİ KOR.UYUNUZ! * 

E KA y ADELEN il 
I SULARINI IÇMEkLE I 1 

• 

Sıhhat ve lçtim-.i Maa•net Vek&letiain 672 numarala rapprq 

TAHLI~ RAP0RU 
Görünüş: Berrak Kaleviyet; "loo sm3 suya sarfulunan N. lo 

Renk 
Koku 

: Renksiz 
;~Kokusuz 

Tadı ; LAtif 
Teamül; Mutedil 

mikdarı,, 0.2 sm3 . 
Mecmu sertlik derecesi "Fransız,, 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvelli-

dülhumuza litrede o.4o mgr. 
Sülfat "SO 4,, litred., 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Nitrat "No :S,, ,, 0.0040 

· Nilrat "No 2,, yok: • 
Amonyak ''NB3,, Yok • ~ 

Fennin en son usuller~ne riayet ederek kaynadığı yerinden iliha: ı ,/ ~ 
ren istasyona kadar iri kalayh kAlvanizli borularla iri mermer döşelı 

y y i titıl.tıt.lııl u· bellurbavuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve kimyev : ('' 

1 
evsafım muhafaza ederek ve hiçbir suretle el değmeden hususi kinı-
yagerimize ve Adana Sıhhat BalLanlığmın tayin P.lliği Sıhhiye m~mu- • , 
ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar iA YADELEN suyu ile -~ 

! yıkandıktan sonra doldurulmakla ve ağızlar.ı Sıhhat memuru tarafan- * 
.. dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir. * 
« * 

.1 
... 

14 Ağtı~tos ~ l 8..18 ~ 

i L A N 
Mersin Posta Telgraf müdürlüğünden; 

l -- Mersin poslahanrsile limana geJPCPk ve 
gidecek vapurlar arası k'1yıkla posla nakliyall 
müteahhitliği 30-7-9ö8 de bir sene müdd~tle )'a .. 
p1lıuak iizr~ eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 --Aylık fcret 45 se11Plik e40 lira olarak t~h 
min edilmiştir. 

3--Sartnanrn ~lers·n P. T. T. şefliğiıu)tın pa 
rasız olal"ak isıiyenlrre okutulur. 

4 - Acık eksihme suretile ihalP- ı 6 8 938 sa .. • 
h giinii saat 12 de Mersin P. T. T. u ihhir 
lüğü odasında müteşekkil komisyonca yapalacakllf' 

5-Muvakkat teminat 40 lira 50 kur11şLur. 
6--Şartnc menin 6 111c1 maddesinde istenileo 

vesaiki t:-tlipltırin komisyona ibraz flmPsi mt>c .. 
buridir. 3-7 .ıo 14 

1 l A N 
16-7-938 tarihli r~smi gaz41tede intişar edileP 

istihlak vergisi kanununda ~örülen tadilfıt üzeruıe 
fabrikamız mamulatı bez fiyatlar1111 aşağıda göste 
rildiği veclıile indirmiş olduğumuzu sa~ın müşt.,· 
rileri nıize bildiririz. 

Eb'adı 
Tip il SeJlıan bezi ' 75X36 
,, Vl lloruılu bez 75Xa6 
,, VI Şapk~lı 85X36 

ı -- Satış p~şin bedelledir. 

Fi 
6,42 
s, ıo 
6,70 

2 - - Hir balyadan aş«fğı satışlar için 010 2 
zam yapılır. 

3 - Sif masraflarile balya ambalaj lıedel
leri müşteriye a · uir. 

T.arsuıta M. Raaimbey F. 
müsteciri 

Salih Bosna 

IHTIVARLIK 

l?.eşinizden Geliyor' 

ONA KARŞI 

Hazı~hkh C>avr'anuil 

, : 

* ...... - ..................... - •• * ~. JN• ... : Yeai M•r•İD eu.-.rı;vradi a...ı ... tar 

. -.ı. :l . . useowwww ...... o ..... 


