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Hayat ucuzlugu K6ylü
nün hullandığı efyada 
mühim tenzilat yapıldı. 
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japonların icat Hattı Kesildi 
Talebe 
ve disiplin 
Meseleleri 

ingiltere- j aponya 
---

lngiliz elçisi tekrar müzake 

• 
ın 

l Al manya - İngiltere arasın da 

Bir hadise 
Almanlar rngilterenin Viyana ateşesini tev~if ettiler 

Japon mezarı /ngiliz. elçisi şiddetli protoatoda bulundu 
Maarif Veklleti, talebenin Almanlar henüz ce~ap vermedi 

IDektep iQi ve dıeına eamil haya Japonlar müzakere için Çin harbine oluyor• 
relere memur edildi 

h ılzerinde 1eoi bir disiplin kur • . Londra 19 (Radyo) İngil&e 1 Viyana konsoloııu erkAnından 
lllak kararını vermhJlir. Bu di mücJaha/e etmeyi şart koyuyorlar Çinliler sev/iulcefY renın Berlin elçiliğine mensup yüzbueıııın tevkifini Almanya 
Oiplinin eekli H kullanacak olan ---------. ---------- I ataaa Tt · · l ·1· -
lllek•A .d ıı · . . Londra 19 cHadyo• fngılle \'gazetesi c Japonya logillerenin noktalarını İf~G " mı 1 

er. munını ngı iZ yuz nezdinde şiddetle protosto etmiı 
MllP ı are 9e mua ımının se • 5 ba. eı Berlıuden Avusluryaya tir. Konsolos du·n sabah ta .. k ·ıt 

llbire&i nedir, bilmlfor•- aneak renin Tokyo büyük elçisi Japon manevralarına nihayet vermeli ettı•ler d k " _ _, gı er en Alman zabıtası tarafın edilmi•ti. Aradll 36 t t·oıı. · 
börle bir karar verilmit olmaeı Hariciye Nazariyle halledilmesi dir• baelığı altında yazdığı bir dan tetkif edilmietir. Yüzbaıı " n saa geQ 1

•
1 

bu gftne kadaT detam eden mG lbım gelen Japon - İngiliz mü makalede diyor ki : Hankov 19 (Radyo) Royter· bAIA Viranada mevkuf bulun halde halA mevkuf bulunmakta 
Dakataların, pelr te 1abına atıla nasebellerinin tesbitiue b!lşlamak Eğer lngiltere Japonyanın den : Aıkeri vuiret Yangtse mKktadır . dır. LondrA mehafili hldise1e 

calr teJler olmadıtını iebat et üzere yeniden müzakerelere gi Hankeu üzerine ynptı~ı harekA uzunlu4unca Cinlilerjn lehinde Almanyayı protosto ehemiyet atfetmekte gazeteler 
IDİf demektir. tı durdurmak fikrini hAll besle inkiıaf etmejte dltam etmekte- Almanyanın bütün diplomatik 

Husuıi1e& ~e ifadeleri olan 
bir çok vakaları, terbiye sistemi 
ıniıln 9e hılr inzibdt e1&aıodaki 

inzibıtsızlıtın bir köeesioe beğ 
la1nık huıuıoııdaki manlıksıı ıs 

rar, niha7et dataf t kaJbetmie 
ve llt8arif hıya&ımııda bilhassa 

talebe in cemiyet ve mektep ter 
biJe gibt bir mevıonun konu 

ıulma,ı icap ettiQi anlnıılmıştır, 

Diaiplinio tekli ne olursa ol 
ıuo, bir ihtiyacı ıkarıılaması ba 
kamından dıln bu hususta bize 
kareı cephe alanlara raQmen, 

bir gerilik &aJJlmaaıoa imkan 
Joktur. Her hangi bir sistem 

bir terbtıe aksaklılma ıitap et 
ıneti, muaaır terbire ve kfütür 

haratını ele alarak bir ricat ve 
ra terbi7e meıl@ti (}zerinde bir 

irtica saymak, en hafif tesiri ile 
ilmi bir katra1ıem mahsulü de 

lildir. ilim, ifrat teJa tefrit ara 
ıında, her ikiaine de muu etme 
den hfikmünü verir. Terbiye ve 

tedriı randımanlarım111, nerede 
arııoı·uz. ne ile ölçftroruı: 

Talebe H t•ebeoln terbiye 
si ile malumat sevi1eeinde değil 
ini? 

rişecekıir · dı·r. J 0 ponlar bu-•ün cephelerde L d 19 (R d ) f · ı k yorsa Japonya için yapılacak .. • on ra a fO ngı le ncza et haricine c;,ıık&ığını yaz 
Diplomatik mahfeller Japon tek iş görüşmelere nihayet ver ağır zayiatla geri püskfirtıllmOı renin Berlin olçisi Henderson maktadırlar . 

lngiliz müzakerelerinin inkıtaa meklir . lerdir . lml!l~~~~~!!!:l!Iİ!!ll!!!!!!!!!~ı:l!!ll!:~e!!!m!!====~==-~=====-
u~ramadığını !bir iki kere veri Huacgmei'nin earkında Su· Fra s d E d. 
len randevuların bıız1 poletik u Hankl u harekllında lngilte n a a n ışe aung'un etrafındaki bütün sev 
Zl·yelle." ctolavıs·ııe . başka bir za re üçüncü bir devlet olarak or . ı külcen noktaları Çin kuvetlerı 

mana ~alik edildiğini bildirmek taya Qıkarsa nıiyeı o zaman tarafından istirdat edilmiştir. Bu Lort Rons·ıman du·· n bu 
&edir . müşkülleeir. Çünkü ortadA mev ikuvetler eimdi müstahkem eehir 

Y
Toka)'O b19 cuRaddiyo• IHoekmi zubaehsolsan Jeaponlemensfaatil:ir. ~~;~r~~:u;~~~a:::rr;i:atet~::ı:~: sahada HinlayinJ a görüştü 

&imdiden kesilmiştir. 
Huangmei Çinlilerin elinde Almanyanın devlet içinde devlet lıurmaya 

1 Susung~ tehdit alLtnda bulun / • / k h 
İSVİçre ftükQmetide yahudi duAu içia Japonların vaogtse- ye tenmeaı muta arp istemeaidir 

nin ıimal sahilindeki harekeLleri p 19 (Rlld ) L t R · 

lere karşı tedb·ır alıyor &emami1le akim kalmıe adıfedi· rag 
1
.
0 ~r unıslmatbuah Henla1in - Runismlln 

ıı . . mania Ledl dün ıımalı Bohem mülılkatına fevkalld h . 
lebıhr · radaki Dnbav eatosunda Hen· . . e e emnıı Jet 

- ~ ..,.,.._ atfetmektedır. SıJaai meb rı s-
i. l l L l k ak •Jı • • etüdl • • layinle birlikte ö~le yemeğin i a 

1 
u ta yan ar ırRÇI 1 ı eaının erını Hitler 7emi1ler, yemekte Henlaynin ~e.t ~imanlarının hükümet tek-

bir çok Vesika/ara istinat etiiriyor yakınlariyle Lort Runismau he· lıfını reddetmekle mühim istifa 

Fransı ,,,, Genel kur• . ıı. ı b l deler temin ' ettikleri kanaatinde ,,_ yeti aZ8Sl ıazır U unmuş ye 
Roma 19 (Radyo) - Irkçı vaziyetlerini tetkik etmekte ve 

!ık .akidesinde. İlal1a.n . etüdler~ 1 hristiraıılarla yahudilerin cc.b 
harıçte de veeıkalara ıstmat ettı ı ren katolik olmalarının eskiden 

rilmektedir, 
1 

menedildilini 1ahudilerden me 
Almım gazeteleri, ltalfanın muriyette 9e;a askerlikte kulla 

bilhassa yahudiler meselesile ya nılmadığını tebarüz etıirmekte 
kından alAkadar oldu~unu raz 
maktadırlar. Bu gazeteler ırk ile 
dinin alAkası olmadılmı da teba 
rüz ettirmektedirler. 

Roma 19 (Radyo) - Yahu 
diler bu baeta ruhani mecli 
başlı~ı altında Vatikanda çıkan 

bir gazele yahudi ihtilafının du 
durulmasını istemektedir. Ayni 
~azetede yahudilerin tarihteki 

dir. 

lsviçrede 
Berlin 19 (Radyo) - Muhte 

lif fsviQre kantonlarının birlikle 
ri merkeze duet edilmielerdir. 
Buna sebep AvuRturyadan lsviç 
reye giren yahudllere karsı ted 
bir almak iQin toplantılar yapıla 

rak bu meaele görDeülecektir. 

l mekteıı sonra misafir eatouun dir. Övr gazetesi di7or ki : 
may baıkanİ 8 parkında bir gezintiye çıkarak c Almanyanın ısrarına raQ"· 

görüffi Ruoitımanla Henlaıini ıalnız men ÇakoeJovak1adaki ekallifet 

) H
. 

1 
bırakmıelardır. Görüımeler saat ler asla toplu bir halde d0til· 

Berlio 19 (Radro ıt er ıa· 17 re kadar devam etmie ve . -
at 18,30 da Alman1ada bulDDaD milliyetlerin heyeti umumiyeai dır. EQer Alman7a Oekoılovak 
Fransız genel kurmaJ baekanı mevzuu etrafında haber mahiJe yada devlet ioinde devlet kur 
ve subaylarını kabul eımie 98 tinde konuemalar yapılmıetır. durmak is&iıorsa bu aalA k4bul 
yanmda üç oeyrek saat ahko1· F.ransızlar endişeli edilemez. Zaten bunu istemek 

muetur . Paris 19 (Radyo) Fransız de harp istemek demektir • • 
Fransız genel kurmay b1te· 

kanı Hillerin yanından aJrıldık 
tan sonra Fransız büJük el9isile 
Mareeal Göringin şereflerine ver 
diA'i öale zi7afetinde bulunmue

lardır • 

Eaer hadis61er ve mfieavir 
lerimiz, bize bu sahada müsbot 
bir ee1 ıö1lemlyor, lıilAkls •oıa 
ran tefler,, denilebilecek bir ta 
kım terbirevi ve ahllki hadise 
ler tuku bulu7orsa, 1ap1Jacak 

ee,, aeneilmin gene terbire !_e hayat UCUZIUv • U 
llleaıetin anahtarları ile, bu ha 
diıelerin kabuklarını kırıp içine 

ln~ltarı · itılya 
Romada temaalar 

devam ediyor 

1 

Ameri~a haıiciya nazunmn nutku uasıl karşılandı 
Nutuk tam bir Sulh ıınsuru 

. telakki ediliyor 
Yalnız Almanlar bunu totaliter devlet-

::~,~~.ve metleri 1beriude dur Köylünün kullandığı eşyada 
Ortada ıu veya bu tekilde mu••h•ım t'onzı•JA·t yaptldl Roma t9(Rad1o)loailiı mas 

lllUhakkak bir aksaklıaın mevcu ~ A lahatgüzarı bu gıln de Hariciıe 
diyetini iddia oden bizler, büt~n nezaretine giderek Nazır Ko~' 
rnaoakaealınmızda hio bir za Hükftmetin altılı hayırlı adımlarla ma- Ciyano ile görü9m61,6r. Aklft 

illan orta oatıo dafak •era fail mulatımızın iatihlaki gittik~ artmalffa den mammata göre mael•h9&1G 
ita ılatemioi murad etmit deli T- zar Ci7ano ile geçen haftaki mfl 
llzdir. Fikir haratımızda bu ka Hükümetin, hay~h ~cuzlatl ruea indirilmiş ve kiloda 11 ku IAkatta oldutu gibi lspan7a me 
ctar iptidai ve geri bir iddiaya mak davasında . mühım bır yer 1 rueluk bir ucuzluk daha tamln selesini mevzuobahsetmielerdir. 

kalkacıık tek ioaan mevıubahs tutuan sınai mamullerin ucuzla edilmietir. L • d b 
Olamaz, Olaa bile, o, köşede kal tılması üzerin~eki baearılar de 1 D:ğer taraftan bu yeni tenzi } fl erg 

lerin politikalarına müdahale aayıyor 
Parla, 18 a. a. - Havas bil· cib mecburi1etindedirler bir ta· 

diri1or: rafta kanunlara muvafık bir tarz 
B. Hull'ün nutku, bütıln eko da nizam ve muahedelere hür· 

nomik mahfillerde ook iJi kartıı met 1olu, diler tarafla kanun 
laıımı~ır- haricinde hareket ve kunete mü 

B. HQU'üo sô~lerhıde buaıln racası ıoıu. 
kfi Atruı::a Vazi1etifte sarih ima· Fıranaa'dı ba son fikre atfe· 
lar a.Qrdldüiılnden dolayı bil· dilen ebemmiıet ıaradan gelmek 

hassa derfa akisler: u1andırmıe· tedir. Sulboo, biribirlerjne a1nı 
tır. prensible ballı bulanan bütün 

Amerika Birleeik Devletleri milletlerin bu birliklerini aoıkca 
.... b" fk b. rk "' vam elmektedır. Bu meyanda, ıat muamele vergisine de tesir M oskovad o 

ır an 1 1 Ye ıçare 1 .yı~ı bilhaaasa köylümüz tarafından I yapacagı cihetle trnzil!H nishet ıa nin •ıaahhüt altına girmemek. bildirmelerile kurttılaoağınll ka 
nından b•fka hiıt•J beA"ıldır. istiblllk edileo sınai mamUlatl artmıtı ve evelki yüzde 20 tenzi ananevi poliLik preosipi bu 00 naat tardır. MeselA sulhun ida 
Ancak, talebeye daha mBtekA M k v ıs •AA• lıletbıv ·ı üzeriude de durulmaktadır. IAta ilAveten 1eniden rüzde 16 oı 0 a · - tokta 1eniden teıiı edı mie ol· mesi bahıindo transız • ingiliz 

. inil bir terbi1e teltkklai daha ce N' k " b .-.1A tt b. · ııı.t t h kk k ta1 yareci Lindberg 98 reflka&1 -•·ı b b F 'd . 1ta ım u mamu aa an ı tenıı a a a u eUirilmiıUr. . k •- ~ era er, ranaa a umu· aotantı ~ok esaslı bir unsurdur 
lllıJet9i, daha atır batlı, daha ri olan kapuı bezi fistları evel 1 Bu gftn ucuzlutan umumi ba g6n la7yare ile Moı 09811 mi hiBBiJ"' bu nutkun B. Hail . · . · .. _ · rdi 8 B Lind Zıra, bu antanıın selAbetmde 
-zih bir ruh baleti vermek, mu ce Jılzde 20 nisbetinde ucazlatıl iatiblAki artıraoatı muhakkak. •0 1 gelmıele r. ' ' 98 afan ve Ruzvelt'io eski nutuklarına . 
ııı · ı · b 18 A~stoıMa Moekou oi . . . . . hlo bır ıılbhe ıoktnr. Amerika 

•mi talebe kert11ıuda daha mıetır, Ve hu arada bezlerin ip doğundan detlelin fedakArhğı erg ... nuaran bır terakkı teıkıl ettıQı . .k d 1 1 . . 
Jilkıek ve ıa1anı hürmet birı 1ik adetleri, aıırhkları ve diler da istihldkin artması derecesin varında Tueimo ta71are meyda merkezindedir. Bırleıı ~' eı erınm ka9unlara 

htnklde bulundurmak, onu so etaafı tesbit edilmie ve bezler de bafiflemlı olacaktır. nında 7apılaoak havacıl~~ r:•J Fransada, bilhassa nptkuo ~~~:~ık :ız~m müdafilerine ae 
kakta taıa tutalao bir meczup moar1en 16 tipe aJ'rılırak fabri Nitekim oeker ietihlAkimiz ramında hasır boluoace a ır • Amer:ika efklrının bOUln mil tır 1 1 

m za ıreı. Avrupa'da de 

vaıiyefüıden kurtarmakta bir za katarın kArları da müı&tthlik le erelce 60 ton kadar iken teker Amerika ,ıetıerin refahı ve emni>~etioin tmo~raailerinin vazir•üni ancak 
ıaronıtttr. .hine tahdit edilmiıti. iberine menu Hrginiu tenzili •çok mılstşnit bir hal arzeUilin8ı arsın edecek mahireUedir· Bu 

lıte, bthOn baaıaa bulundu Bu suretle pi7aaada müte ve binneıice tekerlerin ucu&lama K J L-- 1 daha sarih olarak kani olmakta sebepten dolayı B• HOl'Dn nutku 
tumuz noktalar bunlardır. Yani madiyen serbest imal edilerek sile DU iıtihllk hemen pek kısa GftGuOyd rcurfl ne

1 
bulunduiu. cDmleıi tebarüz etti bir sulh unsura olarak tellkki 

lalebe1i, cemııet ioinde ve meli satılaıı buler bir kalite H fiat samanda 96 bin ıona fırlamııtır. va.z~et altJCM . rilmektediİ'. edilmektedir' 
tep ha1atında bizim veraset va esasına baaıanmıetı. Pamukla ve diler aana1i ıu . v . 19 R d K ı Nibaıet B. Huıran eu cüml0i Almanya nas'I karşıladı 
llloraltmle taktiıe etmek istiya Bu defli iıe devlet büdcele leleriude de lılihlAk artıeı hisse • allnaton 

4 8 ro• ~~ 9i de bilb11ea ka1dedilmekteair: Bcrlin ıs•·•· - Alman politik 
tuz tinden yeni bir fed•kArlık yapıla dilmektedir. Su halde bfttDn bun da bir lehdld• marası kalırrı •Mme&ler, iki 7oldan birini ter- . • ,. . 

Maarif VekAletinin yeni diıip rak istihlftk vergisi ~kanunu ta ıarla birlikte memleketin umumt Amerikanın Kaoada7a kal'fl hd• mahfıllen, B,Hul un nutkunu totalı 
lla ıartlan ıie olursa olsun, tek dil edilmie ve bu tadilAl netice alım kabiliJeti ve ferahı artmak tı harekeıi hakkmda Ba1teki1111imdi1e kadar Amerikanan ıal) ter devletlerin dahili poltikalarma 
'•r edelim ıeni bir faide, renl :1inde bir kllo buden evelce alın , tadır. be1anatı muhtelif tef11irlere u•ldımından iaUfıde etmedilioi ~ bir müdahale mahiyeti~de telakki 
bir. barekeUlr. makta olau 15 karuı terai 4 ku · - Sona ikincide - ramııtır , llu1teh Kaltdaaıu ran e&mitUr, eylemektedir. 
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20 AÔUSTOS 1938 Cumartesi VENJ MERSiN Sayfa: 2 
Or.nanlardan nasıl istifade edilecek 

Enternasyonal Doğu bölgesinde Sovyetlere göre: 

umum MUdürlük 
Alakilı-mclkanlıara yeni bir 

talimatname gönderdi 

Gençlik ko11gresi 
toplanıyor 

Net1ork 18 cA.A• - Enter 
nas1onal gençlik kongresi mesa 
isine baelamıştır. Nevyork lltıle 

Köylü 'l'opr.aksızlıktan 
Toprak sahi psizlikteı1 

Kurtarıhyor 

Hadiseler 
ve neticeler 

Moskova, 
diriyor: 

Tas Ajansı bil-

Kereste ihtiyaçlarının temini, izin müd
detleri, köylülerin faydalanması 
hakkında teyit kararlar: alındı 

· di7a reisi Laguardia kongıf'yi 
'ı açarken söylediQ'i bir nutukta 
ezcümle demietir ki : Iğdır (Hususi) - lnbat kuv etmektedir. Gödebekli ve Aratan 

Jurnsl dö Mosku 
ne neticeler,, başlıklı 

da ezcQmle dlyorkl· 

"hadiseler 
başyazısm 

c - Enternas1onal gençlik veti ife meehur Tadır ovasının köylerinin en kı1metli tarlaları 
kongresini seldmlar ve bu genQ müslesua bir köşesi vardır: Ali her sene taean aras nehrinin su .. Bir kaç h1ırta bOtQo dOnya om 

-Dünden artan- 1 müsavi fasılalarla dört taksitte liği sulh için mücadeleye duet kızıl. ARrı dagı eimal eleğinin ıarı altinda harap olur, ve yüz nazarları, Hasan gölnnao bulun· 
Orman Omum müdürlüğü- tahsil olunur. İlk taksit bütürı ederim. Bu kongre. baelıyan hemen dibine serilmiş olan talı terce aile, ekinlerinin başında duau uzak mıntukaya dikildi 

nfin. rurtddaki ormanlarından bed r . d ve di"'er harpçu manenalaı a karşı sulh minen G - 7 bin dekar genişliğin boynu bükük kalırlardı . Şimdi ,repon mllltralstlerloin blrbirıoi 
1 · ' f ,J ·ı · h kk 

0 ın yuz e onu 6 b' d k' b k ı· k t ki d t h iki 1 d k i nası ıstı a1Je edı eceğı a ında t k iti • d t olmak - pener ır cevaptır . • e ı u ıymet ı topra parçası bu köylerden bir çoğu Alıkızıla a p e en a r er , ora a, ya ın • . . . a s er 1uz e o uzar u· 
yaphQ'ı muhım bır \ahmatı nee- h . . k"x. d a d Kongre1e yirmi bee millete ayrıea, Bulakbaşı pınarlarından vcrleatirilmi" ve kendilerine top bir harp tehlikesi yaratmıştı· fa. . • zere esap ve ızın uaı ın ere 1 - k' I b 1 

1 "' v 
retmıelik. Bugua de köylüye olunur mensup 4o milyonluk organize ge en musta ı va o suya sa rak tevzi olunmuatur. Bu yeni kat sovyeller blrllıtloln kuvveti . 

· ı - · · · ı· · bip olmak hususiyetini de taşır "' lh lltlk l"b ti tam tarı e uzerınden verılecek ilk taksit izin kağıdının ak genQ ı~ın 600 kadar delegesi iı bölgede bir yıl zarfında ihya ve su po asının se a e saye 
ağaQlara ait olan kısmı neşredi · . 1 b' l"kt . t d' 1 tirAk etmektedir. Kongreye ge dı . edilen üzüm bax.ıarrnıo sahası sinde, bu an için uzak şarkla harp 

ll) e ır ı 8 peşınen e ıye 0 U• k · Türkıln Çelik iradesi önünde 5 ı k t b t f dil 1 ti 
yoruz: re Amerıkadao gerek difer 4 bin dekarı bulmuştur. Fakat teh 1 es er ara e m ş r. 

O Üd - 1 .. " nur. ı k ti d - 1 eriyip giden Ağrı hadiselerini E ı alb t bttt rman umum m ur uau · 'f b d 1 1 1 mem e e er en 1uz erce sel4m kanalları uzun zaman metruk nternasyons m ua , a-
" Tam tarı e e e i7 e teri e · meaa1·1 aeJmektedir ' müteakip ihtiyati tedbir olarak bi, Sovyel - Mançu hududund .. kl nun 1aptıQ-ı .talimatnamenin ü k · · ı d ü d b · • kaldığı için bu verimli topraklar .. 

çüncü maddesinde 1azıh enafı ce ızııı er e f 7. e on eş nıs · bu mıutaka yasak QCVre içerisi 1 b Ih vaziyet ile alakadar oldu. Bunun· 
haiz bulunan köı!Oler bir istida betinde teminat alınır. İspanyada- ne alınmış ve bu suretle oralar, susuzdu. DeQ'erli içe ay san la berab~r. dnnya E'fkArı umumi 

Talimatnamenin üçllncü mad geçen yıla kadar, 1alnız yabani Olgun'un teşebbüsü, BaekOy ve 
ile bölga eefliRine müracaat e · desinin (C) fıkrası mucibince ko domuzların ve vahşi hayvanların Taşburun nahiyeleri halkının yesinlo vaziyell tamamlyle ve sa 
derler. Bu isti dalarında bangı operatif haliude birlik teşkil e- F rankıstler ebre cetelAngAhı taziyetinde kalmış yarıHmlarile ilkbHharda baelı1ao rih surette kavrayabildiği söylene 
ormanlardan ne eartlarla ve ne den höylülerin müracaatları ha h l tır. kanal açma ve temizleme ameli mez. Bunda en bllyOk kababıtt 
mikdar kerestelik, kaplık, odun k f SQ i /erini alml-'llar cu· mhUrı'Je' hu· ku· meti genen vesi·, 4 bin iani Qalıatırılmak su birçok gaıettılerl hataya sevke· linde bir tarAftan orman eı i r • v ı "'"' "' 
ve kömGr istediklerini bildirirler sene bu ıasak kaydını kaldır retile sona ermio ve bölge yeni den asılsız j11poo neşrlyatıdır. Ba 

muameleleri ikmal edilmekle be Salnmanka 19 •Radvo• Umu 
Verilecek bu istidalara talimatna 1 mıatır. Doğuda emniyetsizlik den suya kuue&urulmuştur. Su zı jıtpoo mahfilleri yalnız hadise 

raber di"'er taraftan i 11leme ima· mi kararo1..h tebı · x. d' or · w 
medeki t'rifat gereQ'ince nahiye IS "' •a 15 e ıy · mefhumu artık kalmamış olduğu yun geçtiQ'i 1erlerde gelecek se lerl Japonya için dısba iyi fttkat 
müdürlülilerinden tasdikli ihti· IAt ve nakliye plAnları hakkında Ebre cephesinde dün rapı nu bilfiil ifade eden bu karar, 1 ne pamuk ve çeltik ekmek üze kaklkate uymıyan bir vaziyette 
yar heyeti vesikalarının baQ'laa umum müdürlükten talimat ta lan şiddetli bir muharebeden milli ekonomi bakımından da IA' l re, köylüler şimdiden topra\darı göstermekte değil, fakst umumi 
ması mecburidir. lep edilir. sonra düomRnı nehrin sağ sahil dır için mesut bir kazanç teekil nı hazırlamaya koyulmuetur. manzarusıoıo mQtenakıs ve karı· 

Bu istidaların her sene mart Münferit köylülere tam ta· lerinden tardettik. Tayyareler şık kalmasınde da aıakadar bulu 

ayı içerisinde terilmesi 14zımdır rife bedeli ile verilecek kereste · g.,nie faali)'et göstori)'Ordu,Diıer Hayat ucuzlug"u İspanyada nuyordu, Tenakusu ve kıtrıŞtk va 
Bu sene müstesnadır. Bir köy lik eşçarın meteut bulunduQ'u cephelerde kayda eaıan bir hA 

takdirde izin sahiplerine lit su dise 1oktar , -Birinciden artan- ziyetio, hadiselerden mesullyet 
den vaki müracaatlar topluca Hük~met limanları- lıissi duyan ve b4diseler hakkın 
bir istida ile yapılır. hızarlarıoda ielenmeai serbestir s tf B' J' .. • Bana pamuklu mensucatın u da hakikatti bildiren haberlerin 

V..:ki müracaatlar bölge oef- Birletıik kö1lüler ise ayrıca oyye ar lf ıaı 932 - 937 arasındaki giddikçe na bombardıman nUfuzlarını kırmasından korkan 
liğiace takibolunarak talepleri gösterilecek eaaslar dahilinde iş· artan istihlAk miktar tarını göste J d • kimseler için çok lDzumludur. 
knrşllıyacak vüsat ve tahammül letme merkezleri tesis etmege Yühaek adalet di- ren aeağıdaki rakamlar bariz bj uevam e ıyor Mamafih, mesele, enternasyo 

deki ormanların phln Ve)'& rapor mecburdurlar : Vanl seçildi rer misal teokil etmektedir: -•-.ı•~ . nal matbuatın sandığı kadar kem 
ları hnzırlamr. (5000) kental o izin kA~ıtlarının tasdikini Seneler lstihUlk miktarı Londra 18 (Rad10) İs şık olm11ktan çok uzaktır. 
dun ve (1000) kental kömürle müteakip orman \eslim ve tesel· Moskova 18 •A.A•- Sot1et 982 22.100 Ton panya hükumet limnalarında bu 

lümü kaim damga ve mesaha 933 lunan lngilız gemildrine karşı Japon mllitarlstlerl HasangölO 
(500) metre mikAp kerestelik eo· lAt b x.ı ler birliği yüksek meclisi, Sov 24 700 • yapılan bombardımanlar tekrar mıntakasında sovyetler birliğine 
cara ait rapor te planların tas· işleri ve sair muame 1 a. 

1 
yetler birliği 10ksek adalet dita 934 26 400 • att bir tepeyi ele geçirmek iste 

diki baı:ı mühendislere aittir. olarak gönderilen izin kAQ'ıdı nı seçimini 1apmıotır • 935 26 800 • sıklaemıetır. mlşlerdlr. Fakat banda muvaffak 
" · · d k' hkA daı'resinde 93 28 0 Evvelki gece Frankist ta1 PUln ve raporların tasdikini proıesııi e ı a am M ı · -k k 1 · 6 .5 O ,,, olamamışlardır. Japon kıtalarıoıo 

fi . . ec ıs, JU se ada et dıvanı yareleri tarafından bombardı 
müteakip bölue aefıeri vefa cereyan eder. Bölge ee arının 937 33 4, 0 .. blltOn hOcumları tardedllmfcıtir. 

• "' nın 45 Azasını &eQmie te yüksek d 'I (H 'lf ) ı · ı· " 
merkezlerinde bulunmadıkları yetişemedikleri ahvalde kendile· divan . rx.· ' tff kl

4 
G r Görülü1or ki 932 senesinde man 8 1 en 1 ern ngı ız ga "Zaozernaya,, Qımkufenk te-

tııkdirde yerlerine kAtipJeri tara rinin mesuli7eti altında mamu· j kotu re
1

1
.
8 15.ınt~ yı 1 

al b' ot ıkn ı bütün memlekette ancak 22,100 misinde tf'lsiz memuru ölmüştür pesi sovyetıer birliğinin daima e. 
ki . ge ırmıe ır. apı an ır e 1 Vaporun Süvarisi de yaralıdır. 1 k fından örnegi ilieik olarak gön liltın damgalattırılması ve na ı- ı ı·r ü . 1• d " . . ton pamuklu Cmensucat istihlAk l nde almış ve balen de ellnde 

• • •1 . • • ı zerıne,mec ıs ıvanıoa 1ırmı Frankist ta11areler bu b 1 t 
derilen izin kllQ'ıtlarl verilir. re tezkerelerının verı mesı ıçın ı tane de Aza muuini seçmietir. edllirkan 937 senesinde hu ~istih gün de Ylikante limanını bom u unmuş ur. 

Bu izin kağıtlarının muh· mesaha memurlarını memur ede 1 IAk miktarı 33,400 tona çıkmış bardıman lıtmiş ve lngiliz (Ju Şon hadiselerin basit olduğu 
tevi1atı (1.000J lirayı geçmediQ'i bilirler • . .. _ 1 D d } } tır ki, artı& nisbeti fÜ:ıde 4o 1 liya) gemisini batırmışlRrdır. Mü kadar sarih hlllAsası işte bııdıır. 
takdirde noterden tasdiki mec· f~io kA4ı.dı, ~eter. ko1lunün I 8 ay} 8 8 e f bulmaktadır. rettebat kurtarılmıştır, GörlllUyorki jtıpoo militarist· 
buri değildir. Yalnız damga heyeh umumı1esıne ısterae ara· b Hüktlmetln attığı hayırlı ted DiQ'er taraftan dün gece teri, son hadiseler esnasında ken 
kanuııu mucibince icabeden larında seçecekleri bir vekil na· a 8 tı birler sayeoinde gerek bu sana (Akua) adlı fransız gemisi de ak dllerlne verllen dersleri hazmede 
pulların ilaakı mecburidir, Bu mına verilmiş olRun nakliye tez _ a -• ••- ri şubelerinde ve gerekse diğer denizde batmıştır, Vaka yerin memlşlerdlr. Her halde bu sebep 

h h ld h kö 1- , k l b l ten dolayıdlr ki, Japon a&keri mu mikdarı aoan akitlerin bebeme· kerelerinin er a e er Y u fstanbul Hususi) -· Kasta sanayi mamfıltltlarımız üzerinde den geçme te o an ir a man va 
· • ·1 s· uızım ' 1 poru Akuanın mürettebatıııı kur messUleri, iki tarar kılalarının va hal noterce' resen aktedilmesi ıçın a1rı a7rı. verı _ me '. •

1 

monudadan bildirildiğine göro ki umumi isl hl ilkin gitlikQe da zlyetiol tesblt eden bir mazbata 
lfııımdır. dır. Kooperatıt halınde ıse nak- son günlerde yağan şiddetli yağ ha çok arttıAın1, amal mamfila tararak Cebelitarik limanına ge ile bir baritısyl imzadan istinkaf 

Bin liraya kadar olan izin tiyeler kooperatifin mümessiline 

1 

murlar Dada1ın ortasından ge tın ucuzladıQını te bunların neti t=rmiştir. etmişlerdir, Son hadiseler esnasın 
l Kazazade geminin süvarisi ve kağıtlarının izin sahiplerinin verilir • çen se i taşırmış Kenarındaki bir cesi olarak da umumi refahın d" lkl defadır ki, J'tıpon militarist 
ı mürettebatının ifade~ine nazaran 

hepsi tarafından imza edilmesi Oduna Ait nakl~ye _ te:ıkere- 1 çok e' eri su b~smıştır. Başöğret günden güne daha çok tahak gemi eiddetli bir infilak netice teri, nazarı dikkate ulınıtk isteme 
icabeıtiğiadoa köylülerin hepsi- leri ster olarak ölçuldukten te men Basana aıd olan ev selden kuk ettirildiğini göreceğiz. dikleri vaziyetleri tesbit eden ha 

k de batmıştır Geminin bir serse Uin daire1e müracaatları müm- kentale tahvil edildikten sonra en ço zarar gören etdir. Bü Ş · d ritalara karşı glllOnç birtantlp:ıti 
her ı.k .ıs·ı de naklife tezkereleri· tün analar ı_u1a_ kapılmış, Ha.sa. 8 ffi C} V l } Il a ri mayına çarptığı tahmin edil göstermektedir. kün buluumadıltı ahtalde mesa- k 

1 1 
k k mektedir. 

ha memurları marifetiyle köyle ne kaydedilmek suretiyle mesa· nm aJınva ıdesı e arısı ve ı 1 
, • ••. ••• • 

1 
Bununla beraber, japon miJI 

h . l · h 1 t f ndan verilir çocuğu da birdenbire basan sel 8 • ph J ı ti 1 k. d'l 1 ı ı d rinde izin sa ıı.ı erme imza etti a memur a~ı ara 1 •• den kendilerini kurtaramamışlar ır ce ane ueposu H d • 1 ·ı 1 tar s er 1 en ı er ç D ne erece 
rilmelidir. imzaların alelusul köy Sterin kao kılo kentale muadıl dır Dört Celied kasabanın yakı l anar umversı esı fena olursa olsun, bdzı vakalarJ 
ihtiyar heıetince tasdik olunma olduğu bir numaralı iıahname· nı~da bulunmutur pat adı nazarı dikkate almak mecburiye· 
sı IAzımdır. nin on QçOncü maddesindeki sa ' AmE'I'İ kani 0 en eski Qni tindedlrlea, Hasan gölO mıotaka· 

lki nüshadan ibaret olacak rahat dairesinde ta7in te teshil Terilir , · Şam 18 a.a. - Şam citarın versitesi Harvard'dır. 300 On ~ıoda bOtOn j tpon hOcumlarıoıo 
bu izin kAaıttarının bir nüshası olunur . C) Birleeik kö1lüler: Arala• da kAin mezze kasabasında bir en yılını kutluladılar. Onlver gerl pQskUrtüldOğll bir v11kıadır 
·ı · ııı · ı · d""" • h s d k t•f h ı· d b' J'k cephane deposunda gece yarısı Japonların anl11 11mad.. tesblt edl ı gı ere terı ır, ı .. er nus a ı MOddetin sonunda bölge eef rın an oopera ı a ın e ır ı ıanaın Qık 11 r sitenin 1.6oo profösörO ı 2.ooo "' •• 
ise idarede dosrasında saklanır. ı · t f d k • ler te•kil ve orman idaresince mı ı · . . len askeri yaziyete hOrmet etme erı ara ıo an ma ta muayenesı w • Çok miktarda melinik infi talebesı vardır. yl kabul mecburiyetinde kılldıkla· 

1000 lirayı asan akitlerde 7apılarak tanzim kılınacak ra- aösterilecek mahallerde işletme lAk ederek citardaki binaları tu 

K k 1. ? rı da bir vakladır Xlhayet ayak 
ise talimatın üçüocil maddesinin porların orman bae mObendis- merkezleri tesis te ioleme ve trıturmuetur. Kasaba tabliye etti aç amuur var 1 şarktaki son hadiselerin tebaroz 
B. Fıkrasındaki münferit köylü· liklerince tasdikini müteakip il· nakli7e plAolarını orman idare- rilmişıir. Yangın saat bir buçuk E f 

1 
k b ettlrdl"'i başka muhı·m lıı'r V"ka 

J 1 k b 1 1 k l · · · k'll d ı o ez a am ur ispanya IS .. erin top uca asa a ara ge ere gililerin teminatı ret te hesap· sının gösterecetı ee ı er e tan- ta söndürü müetür. Dört biua ha daba nrdır ki 
0 

da sovyetler bir· 
izin kağıtlarını imza etmeleri ları kapatılır • zim te bfi1ük nisbetlerde ziraat rap olmuotur. da vardır. Hele bir bUyOk e iatlnin kuvvetinden ve .hpooyısnıo 
mümkün olmıyan alıtalde izin B) ... 1" f 't kö lülere;Adam tekAletince verilecek nümunele· insanca zayiat yoktur. yalet vardır ki otuz iki de sovyeller birliğine karşı bir harbe 
k"'"' d ı · t k " un erı 1 · d k d' k l l b' k " · ' F a&ı ını nam arına ımza eme baoına ve sanatına göre azamf rme Uy~UD 8&0 ı ~e J.ğer ap 1polonya i e 80V)'ef er 1r 1Şl 48mburdur. aaoeQ tam hı1z1rJ11nmış blr vaziyette bu· 
üzere iQlerinden birini tetkil ede 1 k· laklar. ıırat aletler ımalı, orman • l da Luarda çok kambur vardır luoduğuoden g"yrı, jıtponların al· 
bilirler. o ara ' . baktyaaıoın kırmetlendirilmesi araıında bıt meae e Yery<rın d b. ·ıy k man mUttefiklerlnden .Dmit etıık 

Ha tekilletnamenin haricen 10 metre mikAp gayrı ma· ni intAo edecek imalAhn deruh· • ••• • n e ır ~ı on .. am lerl fili yardımın hayali mahiye 
tanzim olunarak noterlikçe tas· mut kereste teya te edilmesi ve muhasebe te 9a- Moskova 18 8 , a. - Tas bur olduğu tahmın edılıyo~· tidir. 
dik olanması IAıımdır. . •o kental odun teJa ıııma tarzlarının te fia& mora· ajansının bildirditine göre, httri Her kamburun yilkseklı Son hadiselerin hnlasası işte 

Talimatın (C) fıkraaındaki 2o kental kömür terilir. kabelerinin Orman Umum Mü 1clye Komiseri muavını Potme ii20 santim o ldt·ğuna göre budur ve çıkarıl11cı1k neticeler de 
birleşik köyUilere verilecek izin Kö11ünun bulunduQ'u zirai dtırlüfünce 1apılabilmeıi earh· kin bu gdn Polonya sefiri Gi kamburların tutarı iki ,yüz şte bunlardır, 
kftğıtları kooperatifin kanuni saha istihsalfttı ioin lüzumlu o- nın kabulü gibi ieleri iQin teeki· dovski'1i kabul etmiotir. Sefir bin metre yOksekliğiode bir t -----------• 
mümessili tarafından imza olu· lop tekAle*"e tasdik edilecek IAth hale .celEcek te Ziraat te· hükümetinden aldıQı talimat mu daac. teşkil edecek • 

..., 'b· d P ı d k. s f 6 yaşıoda ölmllş ve beş kere 
tiplere UfiUD me7n, sebze te kAlelinin teıbit edeceQi ioletme cı ın e 0 an)'a a 1 ovyet se a 8 ı· b• d . . nur. 

izin kağıtlarına terilecek 
müddet bir numaralı izahname 
nin sekizinci maddesindeki sa-

diler maddelerin sandık 98 kap ve kon'trol plAnını kooperatif ha ret ~e .k~osoloshanenin normal 81 80ft8 I ır a am evJenm:ştır. 
. k 'b d k kö ı.n.ı (b) faalı1etını sekte1e uQ'ratan hadi Con babaı:nnıo UçUncD 

tarını ve zirai Aletleri 7apma11 lınde ta ı e ece 1 u ere ı · h ıı· · · b Lt kl'fl d C S 't ı'smı· d 3 · . se erın a ı ıçın azı e ı er e on mı n e o ya karasındandır. Hakiki onnesı 
ve imalAt döküntülerini bu mRk fıkrasında yaııh mıkdarlar her buluomuetur Bu hadiseler neti şında bir lngilizin bes annesı t . . bi 

rahat dairesinde tayin ve tesbit satla teya vekAletin kabul ede kooperatif Azası iQin on misline cesinde Sov;et makarufnrı da ?~ıhz ola? Con~~ bab.ası 
olunur. celi eekilde kıymetlendirmeAi Qtkarılmak sureti1le hesaplanır Polonya sefaret ve konsolosha vardır. Bu adem dünya yo rıs1 Amerıkalı fdıgerlerı R~st 

izne bağlanan kereste. kap teahhilt edeceklere a1rıca bee VekAletin m6saadesi7le bu nis oeal hakkında mukabil tedbir zUode beş anneli lik insan Şatıanyal ve spanyol dör 
hk, odun teya kömürün bedeli nıetre mikAba kadar kerea&e bet daha zi1ade artırılabilir. ler ittihaz etmielerdir. rıd· Babası milyoner iken 46 kaoinla evlenmiştir. 
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P
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., Oağmah 27 28 
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k . · zuuuua mı ıet er cemıyetın en r ınc arısı o ere şarnakla ıdı Otuz ·senederı 1 ld • .. 1 • • Sert anadol 

Yatında gOzel bır Fellah şimdiye kadar 82 çocuğu dOn 18 108mış :_. ugucnu Boy demıbıotırn. k Yumutak 
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llDl ahım 
1 
Ş3 ki M~s~rı.n lerını IAyıkı ıle kendısı de cemıyetı mümessilleri arasında Çavdar 

• n tnccer arından bırıdır h 1 y t . lllleıı . . . alır ıyamaz akınları bre piyese gireceklerinden korkan· Anadol yulaf 
elin muhtelif yerlerı h. ş k' . d d . d' ı - ül n n · ı · A •aki sık sık seyahatleri ım a ının ~vam e en ~z. ı 1 ar gor m ?t r. Hatta ıç erın· rpa 

iye kadar otuz izdivaç vaçlarına manı olmak 1çın den muharrıre mektuplar ya• Anadol 
Prnaaını mucip olmuştur. şerriye mahkemesine mOraca 

1 
zarak piyes eıbası arasında Y uli alivre yeni M. 

O dörttenfazlasına mOsa at etmişlerdir O kıtlp işlerine olup olmadıklarını soranlar da Nobat ekstra 
etmiyen şeriat kaounlarıjcocukların mUdahelesini şid olm:fthr. . b 11 Fuulye 

uymak için her yeni izdi detle protesto etmektedir ~-a"?". u skuaL·-ere: 1 Yulaf yerli • - r..11erımıo •lll'aman arı Mercimek prk 
bir Yahudi, bir gazeteci, bir Sahi 
pipaz, bir komiıer ve bir zan· T thep .. 
goçlut. • çoıea 

5,10 
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3,2J 
10 
3,15 

4,12 
s 
5 
6 
,,,16 
5,10 

140 
20 
74 
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Milyarder Semuel insül 
Oılunı 3 ıtlyon dolar borç buıktı oğlu 

barcu ıltı yüz sınadı ödeyebilir 

Dan ibaret kısa ve çok Balmumu 
tevaire mliıait pir cevap ver· Cehri 
miıtir. Susam 15,5 

Sevgiliainin hatırı Yapalı 02 • • Siyah 
Nevyork - Geçenlerde yon 200 bin sterlinlik bir borç ıçın Şark 45 

'rıate ölen SamOel lnslllin bıraktığı görUlmUştor. O bu Pariıte Leoni iıminde bir Anadol 40 
~ İ)'etnameaintn açı1ma11 bO borcun oğlu tarafından teıvi ıenç kız ~evgiliai ile konuıur- Aydıa ıiyah 44 
~ merakla bekleniyordu yesioi arzu etmektedir. ken delikanlı kıza: Yıkanmıı yapak 80 
drıda beş şilin haftalıkla Samuel ioıUIUo oğlu el - Beni •evdiğini ispat Güz yuna 70 
başladıktan aonra dOnya yevm bir İngiliz gaze esinde için barikQlade bir ıeyler yap Konya malı tiftik ~JS 

lll en bOyOk zengini olmağa muharrırdir. Kazancına göre malısın Yoıı•t 110 
•ffak olan Samuel lnsül babasının bar~unu ödemek i Demiıti Kız aevgıaiai ia Keçi kıh 40 

fttıoo birinde kırlı milyon çin altı yoz seneye muhteçtir b.a~ et~~~ için ne yapmııttr • clabai l 25 
'lerltog servetintn birden lic Mllfliı ihtiyar bu vasiyetna bılır .mıımıı . . Pirinçler 
~unu görmUştn. Şikagoda mesi ile oğluna allı yUz sene Tuvalet. m~ıaıının llzen~ Birinci nevi mal 21 
Ollın vasiyetnamesinde eski muemrrer olmağı ml temioet d• b~arhan bırd ''!e ~aaır il~cı ikinci aeYİ aal 20 

lbiı...11rd . ,..
1 0 

.1• ktedir · nı ır t:mle e ıçmıı llzerıne Çay 280 
·1 erın Or, una ç mı me · b' • t 1 t · · ır şışe uv• e ıspırtoso yu K&hve 102 

Canm kıymeti ilin Tayyareci kadın Ali a E 
;"hart tayyaresiyle beraber 

8Ybotdu. Tam bir sene kadı Tarsus Ticaret YI :sanayi 

varlamaş e.n .•onrada bir kutu Badem, çekirdek 
krem yemııtır. içleri 

Tatlı badem içi 95 
Acı ,. ,. 50 Görülmemiş 

bir Sürpriz 
Acı çekirdek 
Urfa Yatı 

35 
90 
70 

; 1 bucak bucak aradılar. Bili 
ot rnusunuz Amnrika hllkO İ d :eu bu araştırmaıar için ne ISID 10 Türkiyemizin kıymetli ıanat 

lçel ,. 

6 
8 

7.f,5 
ıı 
16 

59 
46 
41 
45 
82 

2~ 

t'l 
310 
103 

98 

36 
93 

r rfetti. Yüz dört milyon kir, Manyatizme, lıpritizm, 
r,llk. Sicil numarası (457) Sini Hipnotizm, Telepoti, Katlep· 

R R si , Ruhiyat ve Falırizm 
eis u~vet rı bı' rl l)cı' • M h uta assııı SADETTİN 

Y[Ni MERSIH 
ha k:~heat~~~rc~:~i~undan da Tarsnsun caminur ma- ORAL MERSiNE Gelmiş 

hallesinde kilin A~'ürün tir. 
Sözün~a ~urıcak mı cırçır ve bu7. fabrika ~ • Tarla Palasta memleket 

. . • . . halkına heyecanlarlarda 
b . Milan fabrık11tOr~erıode~ sahiplerinden Hakkı Mırı bırakacak ve ruhlarım 
1l~ugedçen0 haftba Vftened1 •~--kası ci, Mehmel Oarandeli ve okşayacak fen tıbbın ka-
. o a ç a a ,oruu,ooo b 1 tt·~· h 'k ı hra pa k d . Ba~i Daraıu\tali "lar..afrn- u e •&ı arı a ı numa-

ra aıan ı ve. " 1 " t kf 
- Bundan sonra komar dan ltaşkil edilen hususi ra ar gos erece ır. 

OJrıarnıyacatıml şirket (Akürün P.lrP.ır ve Bu fırsatı kaçırmayınız ' 
Acaba sözOnde duracak . Y Y tafsilAt el ll~nlarmda. 

Nüshası 6 Kuruştu 
Abone ) TOrldye HarlC 

Şerait için 

Senelik 1200 Kr , 
Altıaybk 600 

Oç aylık 300 

1000 

500 
Bir aylık ıoo Yoktur. 

Resmi ilbatm aabn 10 
Kuru,tar. 

rrıı dersiniz? buz fabrık.ası) un vam 

Satılık Ev 'a' L d Tarsus noterliğinden 11 
" ır ılÇ para 1 er ı 9 .. 936 tarih ve Hollandalı bir genç ge - • 

1 
d Mer~inde Mahmudiye ma h~llesinde Kiiçük Ha-

c:ıe11ıerde Budapeşıede 
00 

do ~36 1 ~umara 1 musa : mam eivarmda 151 numarRh soL&kla 15 numa
~ Y•tında bir ııenel ezdi dalı.. şırke_l _ m?lne.lesı riılı ev salı.lıktır Burası 192 melrtı murabbaında 

nç Oldo. geurmelerı uzerıne tıea: dôrl oda bır mutbahtan i barellir Evin bahçf)si, su 
•ercı·Ho11andahyı mahkemeye rel kanununun 42 ncı lulumbası ~e Ç•'Şmesi, elektri~ tesisatı vardır 

ıler. ve 5 ı 6 neı maddelerine .~lmak isteyenlerin \. ~ni Mersin idare memu-
l Mahkeme reisi ezilip - 1 e~ı gencin mesleğiol sordu. göre 19-8-938 larihinde _ru_r_•3_ı_u_u'!l"ra_c_a_ı_a_r_ı _____________ _ 

taır dediler Odaoıız sicilin 45 7 nu- .i L A N Mahkeme Hollandalıya : · ı 
•ncak ioo engo para cezası ı marasına kayıt ve lescı 
•erdi. P 

1 edildi~ini bıldiririz. 

V .AX.J:T Y AKLAŞT:t: 
Vlll nci IZMIR ENTERNASYONAL FUARI 

20 Alustos 1938 de açılıyor .. 
Yeril ve yabancı ber nevi tıcarat, sanayi ve ziraat emle· 

•111nm sahldığı, 
lelt, renk koku, ınıelllk ve cazibenin kaynaşutı, 
MOılk. dans ve ber tDrlD eğlencenin coşkunlaştıtı, 
IZMIR ENTERNASYONAL FUARINI 

ve gDzel IZMlftl ziyaret ediniz 1 • , 

Yol tarifelerinde 0/o 50 - 0/o 75 ucuzluk 
20 .AGUSTOS · 20 EYL'Ô"L 

Satılık cins inekler 
Oe•l•!zir~at i1let11lari k~uıau T lkir çif lili liılirliilldtl 

' Ç•flıgın dıkk.at .. \le ~lıua ile y~ • ışurdığı u .. ı~p 
ırkı ınelderden muhtehf yaşla iru~kler satılacak&ır. 
! intıkler çok güzel ve bol süt veren cinslerdf'ndir 
HlnıaL arzu edenlerin çiflik müdürlügüne miiraca 
alları. l 3- 15 

Kirahk Ev 
M_es~diye n~ahalltısindtık i evin üç oda bir sofayı 

şanul ust kal ıle bahçesi kirahklır. Tatlip olanların 
Ziya Oka murac.ıatları • 

1- 6 

2o Ağustos 1938 

i L A N 

Mersin Belediye Riyasetinden 
Belediy~ bahçesi illisalmda ki par~ ta taşlan !ıir 

büfe binası inş~ t>llirilectıktir. 

54 ı liradan ibaret bulunan inşaat masrafı 
müşteri lar~fmdan sarfedilecek ve buna mukabil 
en çok üç yilhk kira bed(lli ahnnuyacakıır. 

ProjP, şartuam~ üç kuruş mukabilincl~ fpn 
dairflsinden ahnabilir. 

Bu irışaaı ;l(;ık tıksihme suretile 31-8 -938 car 
şamba gôrıü saaı 11 d~ ihale edileceğinden ta.lip 
ola:~larm k•· şif bedelinin yüzde 7 ,5 nisbetinde mu 
vakkat leminal nıakbuıu ve ticare\ odasmca ka
yıtlı ltulunduğuna dair VPSika ile muayyen giiu 
ve saalle belediye dairt-sindeki. \f>Şe~kül edeceu 
encümt~ne müracall etmeleri ilan olu n11 r. 16.20.2•,2s 

i L A N 

Musin Baladiya Riyasetinden 
Belediyeye ail Taş iskelesinin dairede mev

cut şartname ve proje mucibince tamir edilmesi 
açık olarak eksihmey~ konulmu~lur. 

Bu eksiltmeye girmek istiyenler keşif be,leli 
olan 1913 lir 90 kuruşuu yüzde 7 ,5 nisbeıiude 
muvakkat leminaı vermeleri ve ticaret odasında 
Laylllı bulunduklarma ve \)u tamiratı )'apnuya 
ehliyeti oltluklarına dair ,·esika ibraz elmeleri hi
zımJır. 

Elsihme 31-8-938 çarşamba günü saat 11 de 
beletliye dairesinde yapılaeağmdan taliplerin mu
ayyen gün ve s:ıaue belediye dairesinde müleşPk 
kil encümene mürae-1at eınu~leri ve projP. ve şart 
namenin ıo kuruş mukabilintle belediye fen mii
dürliıgiınden ahuabilflc~ği ilan olunur. ıs.20.24.28 

1 L l N 
16-7-938 tarihli resmi gaz~tede inti~r edilen 

istih1'~ vergisi kanununda flÖrülen tadilAt üzerıne 
fabrikanuz mamulAtı bez fiyatlarını aşağıda göste 
rildiği vechi le indirmiş olduğu muzu sayın müşle· 
rilerimize bildiririz. 

Eb'adı Fi 
Tip il Seyhan bezi 75X36 6,42 
,, VI Horozlu bez 7 5X36 6, 1 O 
,, VI Şapkalı 85X36 6, 70 

1 -- Satış p~şin bedelledir. 
2 -- kir balyadan aşağı satışlar için 010 2 

3 
zam yapılır. 

Sif masraflarile balya ambaluj bedel
leri müşteriye a~uir. 

T arıuat~ V Raıimbey F. 
müateciri 

Salih Bosna 

Viktorya Bisikletleri 
Dayanıklı 

1( ullanıılı 

Halil ve 

Hir Risiklete sahip 

loıma~ için bebe

lmehal 

l(Viktorya) llbh mi~ıtleri tercih ı~ini 
5,ıf lamlıfı ile 16/aret lıazanmııtır. 

Toplan Ye pere1kende salıf yapihr, alıcı

lara kolayhk gösterilir. 
'·fll yı'ı · Mersin Merkez Bankası altında 
'11 • lçel kontuvarı. 
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&AYFA 4 YENi MERSiN 2o Ağu~tos l 

r~ Huskuvarna Dikiş Makinaları 
1 Dünyanın en Sağlam en' kiullanı'Ş"h e n U C U1Z 

' 

H I~ S K U VAR N A: 
El , Ayak , Dikiş ve N~kış , salon 

Elektrik ve hulasa dikiş makinalarınıfı 

her çeşidi ve istenilen yedek parçalar'ıl 

mevcuttur. 

DİKİŞ MAKİNAL.ARıDIR. 
Hnskuvarna ; lsveç çeliğinden mamul 

bütan aletleri garantili danyanıu en ta

nınmış ve en eski markasıdı. 

H U S K U VAR N Ar Naliış makinal~rı ayni şekilde ve ayn'i, b=iJyüklükte"ki diğer Dikiş 
m llintilarınclan yiJ%cle e!li ucuzdur. 

1 Mersi~ees~ı~~~ı tG~!aiBm~!n~~~ N~~J~.y~~~~~ G ~rk!~~ e.r.il'm ektedir. 
~----..... -.. .................... ~------ııiııııiııilİllllİıııiııiım .. __ ~~--~-...-.·.·.-.-.-.·~•-•.•.•.•.•.12:u:s:::s::':':.--.. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-. , •••••••••••••••••••••• , 

:Nisaiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı: 
• DOKTOR. • 

i A. -Va kup Aslan ! 
• Türkiye v• Rolya Tıp fakültelerinden diplomih • 
: Almabyada tahsilini ikmal etmiş 
• Hastalarını her gün 8-12 15 - _ıs e 
: Radar l<aöuJ muayene ve tedavi eder. • 
• ADRES: Mersin Bozkurt caddeıi : 
: Yoğurt pazarı No, 1 • 

'······················' 

• f1 ~iraya Fotograf makinesi 
1 Bütün Düoyac tınınmı (f<0DAK) markalı kütu 

•e tüklü malLineleri izin son modelleri geldi. 

:-&BilHI 

Altın rüya. 
Haftada 1 lira ile kutu 

1 Kolonya ve Esansları 
~ 2 » » körüklü 

bir maki e elde edebilirsİDİ%. 
ı Yaz neldi, Her zaman size lizını olan kelonyaları· 
•nızı AVINIOYA K11lonyalırı satışevinden te.min ediniz! Fotoğrafçılarla amatörler için her nevi fılm 

mel eme ve ilaçlar her. yerden ucllz ve l;il 
has. a tazedi . 

•11\..olonyalarımız en guzel, temız esanı 
B /ardan yapılıı, derecesi kuvvetlidir. 

Saa ite 6özlük Fiy:tllar11111z hr.r k istıye el v~rişlidir. Esans 1 
larıuıız i..e lPminathdır. 1 Her cins cep, k.bl, maslı ve duvar saatlerimizi tavsiye ederiz, 

fiyatları mılıt'4ı1t0;, Fenhl Ztiss markalı numrolu ve ayrıta eil· 1 'toplao s:ınş yapılır. Sipar.h~ kabul ed ı lir. 
ntş ve toz a-6zlülılerl de gıldl. İ 

SEDAD SAH R SEYMBN Lütfen bir defa tecrübe ediniz. 
Ü ray caddesi No. 41 - Mersin 

Tatra ıipariıleri acele olarak: sıöndcrilir. 
ll Mersin Uray caddesi No. 2 
li Cemal 1'nık 

le lf& ,. -. & it!IBWBtm&ı& 

' 

t 

İLAN 
Merısin icra dairesi den ; 

Takdif olunan. 
Kıyn eti 

1269 60 

cinsi 

tarla 
mayıs 935 

66 

313 80 tarla 

mikdarı 

metresi mevkii 
1587 Şömendifer. 

islasvon .. 
civarı 

623 
" 

" 

Hududu 
Şarkan Çarli1ı, gar.ben Ş# 
şali, şimalen Tarsus cad· 
desi, cenub~n yrni yol 

Şarkan, gnrlrnn h<l ziof'• 
şinıaltm yol cenuheu ç0' 
lis. · 

Alacakh. Selanik Bankası umum Miidiir de li· vernrt ~loris. 

Borçlu: Mersinde IJacıYakup oğ1u Ônırr v~ dHuwdı Ziya. 
Yuliarıda gösterilen gayn menkul açıİL artırma ve pe· ~P~==ı =~~~.==-~~~~ 

tin para ile muhammen kıymeti yüzde yetmit l>etini buldu Sayın lrsinlilerin 
ğu surelte 21~9 · 938 tarihinde sliıt 9 da merain icra t 

daireıinde en çok ve en ıon artl~ana ihale olunacaktır. 
1

' Nazartj dikkati.ne 
Tayio edilen zamanda artırma bedeli mezkur gay . Sıcaklar baılatlı, kışıu' 

ri menkülün muhammen kiymetinin yüzde yetmiş beşini yiyeceğiniz yağ ve peynirle-
bulmadığı taktirde en çok artıranın teahUHll baki kalmak b 
üzere Attırma 15 gün daha temdid edilecek yani 6-J 0-938 rinizle unlara benzer 11d• 
tarihinde saat 9 da yüzde yetmit beşini bulduğu surette maddelerinizi Soğuk hava 
en çok artırana ihale olunacaktır, deposuna vererek muba-

Artırma ıirtnamesi 21 8-!138 tarihinden itibaren icra faza ettiriniz, 
diirdinde açık olup berke• tarifından görülebilir· Attres: S.llm Şemef 
İpotek Aaliil!i alacaklılara diğer alıkadırların gayrı menkul lfb .. aran 
üzeriDdeki haklannı buıusile faiz ve masrafa dair olan iddi· Soğuk ha'{a deposu 
ii1 ndı ~Vtlikf nl ıSUelerile 2o sıün içinde icr• daireıine -~ 
biltlirmeleri lilımdır. 

H zırhkh oavranınr 

Aksi halde hakları Tapu ıicillerile saliit olmaClılica s~tıı y ılr .J 
bedelinin paylaımaııadan hui9 kalırlar. ArUrmay.:a ittink urwaş 
edecek olanlar gayn menkülün muh mfrie'li kıymetinin yliz 

p 

de yedi !>uçuk nlsbetinde pe~ akçası veya müteber bir u 1 z ı I aya 
Bankanın teminat mektubu vereceklerdir. r\ 
'f.eklifi vaki olan alıcı satıı için muayyen olan :zamanda 
İC dtıilregf de bulunmadığı bulunupta artırma mecliıini terk aA z a o 1 u n u ı 
etlji talıttrtle yüksek teklif valti olursa almaktan vaz geç· 
miı addolunacaktır kendısine ihale olunan kimse bedeli -
ihaleyi vermease ihale fesb edilecek ve aradaki farklar-
dan ve zararlar8an mesultutacaktır ~--~==--------==-----~ 

-~ı~rsin : V ~ı l i M .. rs111 
Alıcıların Mersin icra memuruna muracaat etmeler; ilin 0 • I 

olunur· nasımevım e Ba. ılmıştır. ~ 


