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Başvekil Malatyadan geçerken bez fabrika- Çekoslovak hükümetile ü -

sında tetkikatta bulundu izahat aldı nın anlaşmasi i kanları çok z 1 

Bahçe Ergani bakırı 'Hatay 
tnahallesi - - · - - Milli bayramı 

1\.lınan.ya 111'Lidal1ale ederse 
ingitere ve Frans~ b s-

Dün işim düştü. Bnhce ma
haııesino giltim. Gezdi~im yor
lerdo buralarda yeniden bir çok 
taştan evlerin yapılmakta oldu· 
~unu memnuniyelle gördüm ve 
btınları gözden geçirdim. BahçA 
mahallesinde oturan bir Çok 
Jurtdaşların son zamanlara ka· 
dar ottan yapıp oturdukları mes 
kenleri hoglar; hakikaten me
deni, kibar, güzel ve oldukça 
~engiıı Mersin için bir yüz ka-

Cumhuriyetin 15 inci yıldönü- Hatay meclisi 2 

münde işlemeye açılacak Eylulde topla-
la seyirci kalmı acak 

tj l'ası idi. nuıılarrn terkedilerek 
1erlerine taş binalar yapılması 

ırıemuuuiyete değer. Bunu kay
dettikten sonra bnzı noktalara 
iearet etmeyi bir vazife bili)·orum 

Bu mahalle halkı tarafıııdao 
hpılan evlerin Belediyemizden 
ırıueaddnk pll'ııılar ve krokiler 
dairesinde yapıldıA-ına şüphemiz 
Yoktur. Eeoson plft111 ve krokisi 
Belediye Fen dairesince tasdik 
ettirilmeden ev yaptırmak imkan 
haricindedir. 

Başvekil E lazağda fir1illi müdafaa Ve ki· 
li ve ordu er~anı tarafından karsı/andı 

~ 

Malatya 26 (Hususi muhabilfettiş, Korgeneral Abdullah Tan 
rimizden) Baevekil D. CeHl.1 Ba· doğan tarafrndon karşılanmış ve 1 
yar dün saat 12 de hususi tren kendisine mıntaknsı hnkkındaj 

ıe Malatyaya muvaımlat etmiş izahat verilmiştir. 
vo toznhfıratla knrşuanmıştır.Baş Ba~vek il Elllıığa ınuvasnlnt 1 
vekil Mulntya bez fabrikasıııı rn · Jarında ist ,ısyoııdıt Milli Müdafaa 
inşaatı bitme fü:•)re bulunan Vekili Geııornl Khım Özalp, Ü 
me.keııleri gezmiş ve tesiRat hak çüııcü r n .mi müfettiş Tahsin' 
kında izahat almıştır. l•'abrikndu Uzer ordu erkanı \•e binlerce 

• • 1 ' 1 
3 lıın amele çalışnoakhr Baevekıl halk tarafından karşılanmıştır. I 
IJir müddet istirahnllen soıırn Ergani bakır madonleri iş 
Elüzığa hareket etmiştir· !etme nıürtürü mnden hakkında '. 
Elazığda Celal Uayara izahat vermiş tesi 

EIAzı~ 26 (Hususi) Başvekil 
1 
~alın tamamlanmakla olduğunu 

1 
Cehli Bayar dün saat 17,15 de VE' Türk bakmııın Cumhuriyet 
E11lzığa muvasnlat etnıietir. 1 bayramın<ta işlemeye başlayaca 1 

Başvekil yolda Uumumi Mü ğını söylemiştir. 

Yalnız biz bunu kafi bulma /ktisat Vekilinin beyanatı 
Yoruı Bahçe mahallesinde otu-

raıı ualıçocileriıı- bÜ)'Ük bahçeci' Memleketimizde mahsul va-
ler de~il- ekserisi fakirctır.Bunlar 
Pldn ve kroki için uzun uzadı- ziyeti memnunlug~ U muciptir. 
Ya masraf ve külfot ihtiyar c>de ... 
tnezıer. Ayni zamandu yaptıra· 
Caktarı evler için, sokak, cadde 
\'e mahallenin vaziyetini göz ö· 
llüodo tutamazlar. 

ihracat mevsimine şevk ve neşe içinde 
giriyoruz. Buğday rekoltesi ik; mislidir 

Ankara 26 (Radyo) - Izmir 1 mişlini bulduğunu öğrendim. 
den 1 tanbula dönen İktisat 1 muhtelif memltıketlerle yap 

Hemen hemen tamamen ye
niden yapılacak olen Bahçe ma· 
hailesi, cadde ve sokakları için Vekili Bay Şakir Keseuir AnA tığımız ticaret anlaşmaları nazarı 
lleledıye Fen Heyetince şimdiden dolu ajansına veı·diği beyanatta itibara alınırsa bu senenin ihra 
esastı bir proje vo kroki hazır· 1 

ezcümle eöyle dom iştir: catrna neşe \'e üınidlerle hazır 
lanır yaptırılacak evlerin mn· I . - Bu sene umumiye.tle. is lanmaktayız, 
hallsri mesken yaptıracaklara tıhsnl fazlalığı memloketımızde izmir Fuarı 
bu pli\ na göre gösterilecek olur 

1 memnuuluğu muclbtir. Ankra nu seneki fuar geçen sene 
ııa Mersin şehrinin güzelleşmesi 1 

dan İtmire giderken riyaset eti terden çak farklı bir tekümül 
hesabına cok iyi bir harekette 

1 tiğim mıntakadarda aHikadarlar göstermiştir. Turizm bakımrndan 
bııtunulmuş olur ve rast gflle 

1 ıa yaptıı!'ım temaslarda üzüm 1 da büyük kazançlar elde edil 
batıçolerin arasmda, caddelerin ! ve incir mahsülünün geçen sene mi~tir. lzmir Vitayetınin, Beledi 
llıubtelif yerlerinde evler görül- ; ye tek~h~I ettiğini h~buba~ I si~iıı çalışmala.rı semeresini ver 
llıez. Bu suretle harici manza- rekoltesının geçen seneııın lkı mıye başlamır;ı,ır. 

rası da güzelleşir . \ Filistinde tedhiş devam ediyor 
Yine eunu da buraya yaz· 

tnadan geçeıniyeceğim. Şimdiye 1 
• d b. ·ng·ıı·ız ha" k·ım mu 

kadar bu mahallede muntazam cenın e ır 1 -
~\'ler olmaması. doh1yısile kana-: av·ını· 6 kurşunla o .. ldu .. ru·· ıdü 
lııaeyoıı, Beledıye suyu va elek· 
ltik tesisatı yapılmflmışlı . Mer- • 
8İniu her mahallesine yapılım Nasra - 1 aberye yolunda Arap cetelerıle 
·~u tesisatta?, te~v~rat, tan~ifat, • giliz müfrezeleri şiddetle c~rpıştılar 
AQ-ım ve saıre u-ıbı her nevı re-, rn ı 
llirnleri veren ve her tür· Kudüs 26 "Radyon - Bul telerile İngiliz müfrezesi arasın 
1
li kanuni mük~llefiyetini ifa e- sabah hüviyeti meohül bir Arap, da_ 6 saat süreıı şidde tli ~ir 

nacak 
Antakya « A.A » 

Hatay meclisinin 2 eylül 
938 Cuma günü öğle -

1 Alman yanın as~eri hazırlığı, Hinlaynin Nazi şef /erile dai· 
mi f em ası endişeleri çouallmakta~ır 

Londra 26 (Jladyo) Royter 1 Yarı resmi mnlıfc11ere göre 
den sonra 14,30 da açıl don: fngiliz diplomasi malıfolleri Jngiliz zimamdarlnrı ıcin yeni 
ması kararlaşmış ve bu Lort Rımismnıırn tQekoslovakyn bir tedbir mevzubalıs de~ıldir Fa 
karar resmen l·ıAn edil- d k' t tk'kl · t' · · d'l 1· l a a ı e ·ı · erı ne ıcesıııı ı <ıra • kat Alman) a Çeko lovak)·nya mü 
miştir. İlk içtima için hu le takip etmektedirler. dahaJe ederse gArek lngiltere ve 
susi davetiyeler çıkarıl- Prag hıikümetiyle Südet Al gerek Fruıısa buna asin seyirci 
mıştır. ınanları arasıııdaki bir aıılaşmn klilmaynruklordır 

Kabine meclisin açıl vücuda getirilmeRinin temamile 
masından ve devlet reisi imkansız buluıırluğu neticesine 
nin seçilmesinden sonra varılmakla fakat Almaııyauın 
teşekkül edecektir. Her Çekoslosakyaya karşı her gün 
Vekalet için hükumet ko biraz daha sertleşen tavrı eııdi 
nağında bir oda tahsis şe verici mahiyette ıelfıkki edil 

Coıı Simoıı hükumet nnınıııa 
pazartesi günü söyleyeceğı ııu 

tokta vnziyeti taçzih edeeek ''e 
meselenin İngiltere tarafından 
göı ünüşü hakkında lııgıliz efku 
rıumumiyesiııi te11vir edecektir. 

edilmiştir. mektedir . 
· 1 "' 2 Alman gnzeteleriııin şiddetli Hulasa pazartesi günü ot·ta Mecl isı n açı acagı 

Eylül Hatayda milli bay ' neşriyatiyle meseleyi ilzam etme ya Çemberlayniıı yeni bir görü 

h 
1
1 
ıori, Alman askeri hazırlığı \'e eü atılmış olacaktır ki bu da ram sayılacak ve erse 
nihayet Hinlayinle nazi şefleri orta Avrupa işlerinde daha ener 

ne kutlulanacaktır. ı 
:------------- arasındaki daimi temaslar bu en 1 jik bir hareketin ifadesi olacağı 

diş nin başlıca kayıınğıdır. 1 sanılnrnktadır. Gözne yolun~a~i içme 
f 

.. . l Çin fedaileri faaliyete gecti 
ennı tesısat yapı a- - - • 

rak açılacak Demiryolları, garnizonlar, ka-
Gözne yolu üzerindeki I rargahlar berha Va edildi 

cfçme• l•ir kaQ sene evvel bazı 

sıhhi maıızurıarı ileri sürülerek' Seyyar Çin kıtaları Japonlara cok ağıra 
kapatılmıştı. Fakat halkça öte·! l l b k f . :. 
denberi şifa hassası tecrübe edil 1 ma o an as ın ar yapıyor 
miş bulnan bu su son defa sıh T 1 ı,ı I.' J • • • ı, J 
hat direktörlü~üııce t&krar tahlil nyyare er gaz yü~ Ü ulr apon gemısım yadı ar 
ettirilmiş ve hakikateıı bir çok 1 
hastalıklara karşı şifa hassası Ilankeu, 26 (Radyo) - Jvi· 
bulunduğu anlaşılmıştır. r şang'a doğru ilerlemekto olan 

Yalnız bu içmede fenni terli Japon kıtalnrı Qinliler tarafın · 
bat ve sıhhi tesisat bulunmadı dan imha edilmiştir, füııkiaııg 
ğından vilayet hususi muhaselıo 1 üzerine taarruz edeıı japonlar 
sinde lüzumlu olan tesisatın ya nğır zayiat vererek çekilmişlerdır 

Ronkinin şimalinde çin mu 
pılmasına teşebbüs edilmiştir. kabil taarruza oir sırnt boğaz 
Tesisat tamamlanınca içme hal boğaza çarpışmadan sonra siper 
kın istifadesine açılacnktıı•. harbi halini almıştır. 

M 1 
• • f' • Hankeu, 26 (Radyo) - Bir 

uame e vergısı mua ıyetı \iapon petrol gemisi çin hava 
kuvvetlerinin şiddetli bombardı 

yeni bir kararname manı neticesinde yanmıştır. 

Dün Yukia japon ta} yare 
kararğahıııa sokulıın çin fed:ıileri 
kararglihı yakınışlar iki cephnne 
deposunu bombalnmışlardır. 

Tiyou çin, 26 (Radyo) - Soy 
yar çin kıtnları bir baskında ja· 
pon garnizonunu imha etmişler 

vo Honan şehrine girmişlerdir. 
Bu kıtalar Honana muntazam 
Qin kıtalarıımı gelmesi üzerine 
şehirden çıkmıelardır. 

Çinliler Yuhan • Tiyonçiıı • 
Pekin • Yuduani demir yollarını 
tahrip etmişlerdir. ------

neşredildi ispanya harbi ge"1 çok amansız/aştı 

Ankara, - vekiller neyeu Cumhuriyetciler Ebrede 16 
Muamele vergisinden muaf tutu 

ıttcak baz• maddelere aid yeni bir Frankist tayyare düşürdüler 
kararname çıkarmışıır. 

Ksrarnamede zikredilen mad 
delerin M unmele vergisinden Is-'den bu mahalle halkımıı bunlar I . k A 1 k' ua"ı· ·• musademe olmuş ve on dorı 

d Cenınde as erı ıa ım m • nı A .. - - . k 
an mahrum edilmesi doğru o· . - . kur un atmış arap olmuştur. Dığerlerı aç tifııdeleri, aşaıtıdliki mOesseseler-

la . . nın uzerıne G 01 ş mağa muvafCak olmuelardır . 

Frankistler T oledo istikametinde bir 
ihata hareketine teşebbüs ettiler 

. llıaz. iç sokaklar belkı bu ıh· ve hemen kaçmıştir. Kurşunla n : b' t .
1
. de kullamlmal'lrı şıırtlle kahııl U 

lıy 1 . 1 . · · b' -d . t vu musndemede ır ııgı ız olunııcaktır· Barselon, 26 (Radyo) - Si· mumi 'kerargfilıın bildirdiğine 
dotaç arının ıza osıbı~~~ 

1 
ır ~~ - rın hepsi de hedefine ısabe et askeri ölmuş ve biri ete yaralan l · erra Pnndols ve Mora, de Et.>re'de göre, Frankistler Ebre mıntaka· 

b- _daha bakliye 
1 ır er . a ~t miştir. Ağır surette yaralı ola mışlır, Araplıtrdan on bir mav \ 1 - mal, ltbal, alım ve sa vukun gelen bir hava mulıare· srnda yeni bir ilerleme kaydet· 

Ufuk ve ana caddelerde şımdı· rak Hayfa hastanesine kaldırı zer külliyetli nıiktardR cephane tım veya ihracı veya bunlardan besi esnasında, cumhuriyetçiler, 
de b ı ı · mişlerdir. n u tesisatın yapı mnsı a· lan hakim muaviııiıı hayatrn ele geçirilmiştir. devlet lnhisarındu bıılıman madde 16 Frankist tayyare düeürmüş· , _ 
~ıındır. ~lisnl olarak souksu cad dan ümit yoktur. Çeninde müte Kudüs 26 "Dadyo,, - Akka !eri imal eden fabrikalar. ler ve kendileri ancak bir tek Estramadure de duemnnın 
clesioi ele alalım. Son bir iki cavizin yakalanması için on iki hapishanesinde bir arap mnh 2 _ Seker ve glikoz fabrika tayyare kaybetmişlerdir. butün mukabil hücumları tardo 
ay içinde bu cadde üzerinde saat holkıu evlerinden dışarı kfımü her ııo sure.tle elin? geçir ıarı, Türkiye. mahsuUltıııı işliyen İhata hareketi mi? 1 lunmuştur. 
0rıu mülecaviz ef yapılmıştır. çıkmaları yasak edilmiştir. diği bir pıçak~a bır lagılız ~s~~ tasirhaneler, taslr fabrikaları, pri- Madrid' 26 (Hadvo) - To· Tage mıntakasındn, F'rnn· 
l>aha bazı evler de yapılmakta, Kudüs 2G "Radyo., - Xası rını ağır ve bır Arap polısını na fabrikaları. ledo eyaletinde Frankistler, Pu 1 kistler, Elkanpillo ve Puetro de 
oıı on b . d 1 ·çı'n ra - 1'aberya yolunda arap çe de hafif surette yaralamıştır. 1 d ı A b' ' k c 

ee e\'ın e yapı ması ı c:: 3 Kuru yemişleri ve hu bu en ° 0 rzo .,ıspo nuo şor e San Vıcente köylerini zaptoımie· 
~Sebbüslerde bulunuUıiaklıdır. nın yolu araba, otomobillerin şe\.ılıüsleri de halk kalpten ge batı, nebati ve hayvani mahsulAtı ııubunda 30 kııometre kadar me !erdir. Üç gün zarfında Frankist 
llU c dd - · d · b 1 • 'd' g leb' lec"'"' b' ı d · b' 'stek .. e zevkle Ya pıımuk v ç"pler·ındeıı ı>· amu"u j;afede taarruzlarıııa devam et· a e uzerın e yerı u unup raııat gı ıp e ı C'r.ı ır şe- en erın ır ı • k' d i ed v ' ı l 7· mekte ve aynı istikamette bir ler, on köy ole geçirmieler vo 
da tnedent ihtiyaçlan kareılaya kilde yaptırılır, ışıklandırılır,et- par. Gezme ve eğlenme yerı çe ır ea~ n eni ayır(Çanıt~ke ,em ztoı· ihata hareketi yapını ya çalışmak 1700 kilomelro murabbaı arazi 
cak tesisat olmadığından ev yap rafındaki bahçelerin cadde üze- dar olan eehrimizde bunların ya yen m essese er. e ı • KUŞ • • • • 
t - . . . 1 ' k 1 1 tadırlar. Frankıstler, ToledO)'a zaptetmışlerdır. 
ırarneyaııların adedi de az de- rindeki kısımları Belediyemiz pılması ~un ı~ıdır. . - yll, suol ylln ve sun pamu ma Kasares eyaletleri hududunda ' 8 1 b b rdım 

~İldı'r ' . •arafından go"slerilecek şekil ve Sehrın guzelleemesı ve su1-1· yerleri hariç). s· Al . 1 k ' k'I arse on om a an 
• . . . . . . ıyera tnmıra nın se ız ı o· d'ld' 

Soukstı su caddesi ayni za- teshil edilecek ağaç cinsleri üze lenmesı ıçın Deledıyemızı.n pek 1 4 - Makine ve aıau ziralye metre kadar cenubunda kaiİ1 e 1 1 
ltıa 1 · d'I' b ı r 11 az masrafla yapılması kabı! olan \mal ve tamir mllesseseleri. I'uerto de San \'ikorte'ye kadar Barselomı, 26 (Radyo) 13u nda Mersin halkıımı ilk ba- rinclen teşcır e ı ırse ura a ı 
h11 1 ı bu iei elıemiyello nazarı dikka· 5 _ Maden "''vherleri, ta · ilerlemişlerdir. sabah .. Yünkers,, markalı on tay . tda kozinli yeridir. Bu mev- görülüp gezilmesine doyum o - . "t' 

111 ' te alacağına ise şüphe atmıyoruz. ırnrri ve izııbe ve tasfiye fabrika- Fran kocuların tebliği j yare şehri bomlınrdıman atmış· llıde binlerce Mersinli souksu maz. kendi ev ve bl'ıhçelerinin F t A 1 b 
llıesiresine gider. Eğer buresı· güzelleşmesi için yapılacak ta· 1Ua iC aş ları. Snlamaııka, 26 (Radyo) - tir. Bir hafıf yar.ılı vardır. 
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Altın, platin, güınüş eşyaya 

1 Şehir Ve Memleket Haberleri 1 Müthiş bir facia 
iki tayyare Devlet damgası ..................................... ._ ....................................................... .... 
çaı pışt1 Bunun içiı1 20 vi1ayette 

teşkilat yapılacak Evvelki gün Kema-

l Aıık•:~; ~:.~:~ - c.ım Posta ile nasıl tebliğ Tok:o. 26 ~-~~ - iki ıayy•· 
I 14 ölü 200 yaralı 

DAmiryolu Adliye evrakı 
Memleket dahilinde satılığa çıkarılan 
her nevi altın platin gümüş eşyaya mec· 

buri devlet damgası vurulacah 

huriyet hükümetinin demir )'O) ed i ı ecel{ lİDiD birlbirlerlyle mUsademe et• 
siyasetinin büyük bir zaferini meleri ve fullrlkalar Uzerine dU· 

datıa idrak etmiş bulunuyoruz Posta Telgraf umum direktörünün reis· şerek yangın cıkarmaıarı aeuce· 
Dünden itibareu Kemahla nhım sinde Tokyo'nun endüstriyel vu· 

Memleket içinde satılığa çı 

karılan altın, platin ve gümüe 
ten mamül eşyanın değerinden 

fazlaya satılarak halkın aldatıl 

masına meydaıı \'erilmemek ve 
spküldtörlerin suiistimallerine ni 
hnyet verilerek alış verişin emui 
yelle 1apılması için devletin se 
ri tedbirler alın, k kararında ol 

ğunu 1azmıetık. 
Bu tedbirlerden en mühimi 

mahiyetinde olarak altın, plfıtin 
ve gümüşten yapılan her nevi 
eşyaya damga vurulması mecbu 

riyetine dair bir kanun proıesı 

hazırlanmış ve Kamulaya takdim 

edilmişti. Projeyi tatilden önce 

tetkik etmiş olan Maliye encü 
meni maddelerin mühim bir kıs 

mını tadil etmiş yeni bir metin 

hazırlamıştır. 

Her kesi alakadar eden pro 
jede memleket dahilinde, kuyum 
cular tarafından yapılan mücev 

herlerle aldkalı esya ve üc gram 
don aşağı vezindeki mamuller 

' diğer memleketlerde mecburi 
damgaya tabi tutulduğu halde 
bu gibi eşyanın damgalattırıl 

ması ve yalnız altın, platin ve 
gümüşten mAmul eş~·a ile, kapla 
ma ve yaldızlı masnatua Ayarı, 

derece 9e mahiyetlerini gösteren 
bir damga vurulması muvafık 

görülmüş ve buna ait hükftmler 
konulmuştur. 

Mecburiyetler 
Memleket dahilinde satılığa 

çıkarılan her nevi altın ve p!Atin 

ve gümüşten mamül aşya ile 
kaplama ve yaldızlı masnullta 
fiy ar derecelerini ve mahiyeti eri 
ni gösterir devlet damgası vur 
durma1a sahipleri mecbur bulun 
maktadırlar. Prlaota elmas ve 
sair kıymetli taelarld işlenmis ve 
taş kıymetleri satışa esas olan 
eua ile vezni üç gramdan aşağı 
alan mamulata damga vurulmaın 

murluklarına getirilecek olan es leketin dört bucağını saran de liği altında bir komisyon kuruluyor ru~larıoduo birinde on Uç kişi öl· 
y1ioın tahlili neticesinde taay7ün miryollarımızla birle~mişlir. Bu muş ve 190 yaralanmıştır. Dört 

edecek ayarı, bunların nizamna 
melerindeki nizami ayarlarrna 
uyğuu çıktığı takdirde devlet 
damgası vurulacaktır. Ayarları, 

ayarlarındaki ayarlardan aşağı 

çıkanlar, sahihlerinin muvaffaki 

1eti şartile daha aııaA'ıda nizami 
derecesi üzerinden damgalanabi 
lecektir. Bu şekili kabul etmi 
yenlerin eşyaları ile ayarları, 

asgari ayar derecesinin aşağısın 

da ise aliikalıların huzuru ile 
kırılarak idade edilecektir. 

münasebetle dün Kemah istas Adli eçrakın posta telgraf telgraf ile yapılabileceği alaka · bina yanmıştır. Tayyurelerde uu· 
yon s ı !inden Nafia Vekaletine ve telefon idaresi tarafından te b darların taleüi üzerine, mahke· lımanlıırdan UçU derhal Olmüş, be 

t l f 1 
. , şı ağır surette yarahtomış ve pli 

şu e gra ge mıştir: liğiııe dair hükumetin Kamuta y a me reisi veya hiih;ın veya mua 

Y k k h 1 k
, lolhırdan bir de paraşUlU açılma 

c - ü se de asi e Tür vermiş olduğu kanun, Maliye en meleyi yııpan mt:ın.: i tarafından milletini d . t Al • • uığınduo dolayı yere d!lşerek ezil 
me enıye a emmın en cümeninden geçmiş ve Adliye tensip edilecektir. Tolgraf mas· 

ön safhalarına ulaştıran Atatürk - . .1 . iması do r b mişUr. 
ün yüksek irşadları ve Sayın encu~enıue v~r.ı mış 0 . - ra ı u vasıta ile teL ! :ği isteyen Facia sis yüzünden olmuş 
Nafia Lekilimiz Bay Ali Çetin· layısıyle meclısın bu devresınde taraftan posta ücretinden ayrı Tokyo, 25 u.u. _ Domel sjııo 
ka1aoın bü1ük enerjisile ilerle çıkmak ihtimnli kuvvetlendiğin· olarak alınır, sı, bu sabah Tokyo clvarınd8 
mekte olan demiryolu ferşiyalı den, alAkalı makamlar şimdiden Posta telgraf ve telefon ida Omori'de vukua gelen tayyare 
mız bu gün Kemaha varmış ve hazırlığa başlamı~lardır. resinin bu kanuna tevfikan ya kazası ile yangın hukkmda aşı:ığı 
Erzincan Valisin;n huzurunda Mali1e encümeni proj ~ üze· pacaA-ı tebliğ işlerinden dolayı daki ınUtemmim mı:ılOmatı ver• 
Erzincan ve Kemah vilayet ve rinde bazı tadiller 1apmıştır. ~u alaca ğı ücretler, Adliye ve Nafia mektedir: 
kaza erkan ve memuriyle ve ci tadillere göre arzuhal, layiha, vekillerinin müşterek teklifi üze! Havada çsrpıştıo lay.,ueler, 
va~d~ıı gelen binlerce halk küt ı davetiyP, celpname, karar ve riııe 2721 sayılı kanunda yazılı 1 sivil cntrenmnn tayyareleri idi. 
lesının candan alkışları ve se ildmlarla icra oe ödeme emirleri şekilde ve aori bir ta ·r .1 t ' Çok kulıo sis, görUş kublllyetioi 

. l . d d x. - l J rı e ı e es il b 1 vınç erın .en . O,o;?n goz ~aş arı' mahkemeleri, sorgu h~kimliğine 1 bit ve tayin olunacaktır. Bu su· ı aztt ınış u uouyordu Çarpışma 
arasında ılk tıreuıu bu gun sa 1 müddeiumumilik ve icra daire· retle a 1 k t L. 1.1'.1 . . bu sebepten vukua gelmiştir. TaY . y pı aca · eu ıf'i er ıçm ad· . . 
at onda Kemah ıstasyonuna lerı"ne aı't diğer evrak posta telg 1. 1 t ·r . k yar(!leıdeu bir taoesı eskı blr tısb 

namedeki eşyanın nizami ayar . · • ıye ıarç arı esı anunuoun 12 ik b . . !arına tevakkuf etti,...i ve 1·aıerio vardığını derpıe ederım" raf telefon idaresi vasıtıısiyle nc:i maddesinde yazılı tebliğ mas r anın Uyük bır halk kUtles\ 
1!0 

Bir çok k·sımları lehimlen 
miş veyahut birleştirilmiş mü 

rekkep eyaıım hepsi için bir be 
yanname verilecektir. Bu beyan 

6 "' ı 1 dolu avlusuna dUşmllştur Benzın 

hiç bir kısmının (lehim hariç Orman kanunu tobliğ olunacaktır. 1 rafı alıı'.mıyacaktır. .. , deposu iştial etm\ş ve al;ş derhal 
olmak üzere} gösterilen nizami 1086 sayılı hukuk usulü mu Tarıfede yazılı ucretleri, ka civardaki iki eve de si et ıe 1 .. bl" f ray ey 
ayardan aşağı almadığı bildiri Venı· ta/ı·matname hakemeleri kanununda tebliğ iş nun arı.na. g ere te ığ masra ı~ı mişlir. Buradtt dokuz kişl ··ımuş 1 

1 
• -b · f verınesı lazım gelrn taraf peşın . 

0 
' 

ıecektir. lerınden dolayı mu aşır hıra ın· . . ikı yüz kişi yaralanmıştır YaraJI 
Alınacak resimler çıkıyor dan yapılacağı yazılı olan hu- olara k ödıyeceklır. Yukardaki larıo ekserisinin vazlvetl.eri ağır 

suslar P.T.T .. memurları tara· fı~ra dışınd ·ı .kalan veya. adli dır. Diğer htyyure de ·civarda bir 
Damga resmi olarak altın 3444 numrolu Orman kanunu 1 t ı 1 1 b tından bu husustaki nizamname · muza ıaro ~ naı 0 an ara aıt u evin llslUoe dUşmUs pilot ile bir 

ve pllitin madenlerin her gra- na ek talimat vita1et orman mü- l luırnn teblığler hakkında resmi \ 
d k - -

1 1 
B hükümleri dairesinde ifa edile· müroselata tatbik edile h-k- Y~lcu ölmOşlOr. Evde oturanlara 

mın an on uruş ve gumuş ~ş- 1 dür üğüne ge miştir. u talimatna cektir. 
1 

. n u um bır şey olmomışlır. 
1aııın her gramından 25 santım me teksir edilerek alakalılara da- Geri bırakılmasında zarar er cl~~~raı~ ~dec;ktır. t 

1 
r . • Tayyure kazası ile yaogıoıo 

alınacaktır. Altın ve p!Atin kap· ğıtılmıştır. bulunan hallerde tebliğ muamale . a ~ gra ve e e on ıda insan ıaylatı bilt\oçosu şudur: 14 
!oma eşynnın damga resmi be- Pek yakında tarife bed~li üze si ve hukuk usulü muhakemele· ı 7sı ~em~r _ardının kusur veya ölU, 200 yımılı. 
her parçadan 25 ve gümüş kap· rinden gerek mahrukat ve gerekse . k .,3 - • 1 ıma 1 yuzun en Veya mücbir -----rı anurıunun lw uncu maddeA b 1 1 . . d h h M ' • 
lama eşyanıu beher parçasrn- kereste satışlarına başlanılacaX-ı . . . . . - - . se ep er ıarıcın e er angi bir arsııya grevı ıs sının ıkıncı fıkrası şumulune gı- sebeple ıiyaa uğrıyan adli evra 
dan da 10, ve yaldızların beher öğrenilmiştir. bl . ,...1 k . l ' k ı k 1 

__ . . . . ren te 115 erde ı ta ı 1A im kın yeniden tanzim ve tebliği 
parçasından da 7,5 kuruş olarak Orman mudunyctı, kış ıçın veya aldkalı meroiin tensip ede· ' · · 1 :ı. 1 

1 k
t K ı k h·ı.· . . ı ıçın tızum u olnn masraflar pos-

a ınaca ır. ırı ara sa ıvtne hazırlıklarına şımdıde~ ~aşlamışt~r . cegi katip veya adliyeye men-
1 
ta kanununun toahhüdü 'olan 

iade olunan eşyadan alınacak Ormanlarımızın ekse~ısınde tetkık 1 sup bir memur tarafından ifa müraselutla all\kalı olan hüküm sirayet ediyor 
damga resmi yarı olarak alına- ler yapmakta ve kcşıfnameler ha-,olunacaktır. Jeriıı e göre ödenecektir. Marsilya 26 (Radyo) - Dok 
caktır • zırlanmaktadır. 'l'ebliğin h a o g i hallerde Telgraf serviHinde kaybolma ameleı;i MarsllyAdaki hareketin 

Yukıirıki hükümlere tAbi eş veya gecikme vukuuııda telaraf Korsika, Cezayir, Tuııus ve FaB 
yayı, dükkAn ve mağzalarında Darısı Mersin Portakalcı/arına kanunu hükümleri tatbik oluna limanlcırına dn teşmili karıırJaş 
buluııduran amil ve sahipleri bu D caktır . Adli tebliğlerin ifa sureti tırılmıştır. Bu limanlarda da 
kanunun tatbiki tarihinden iti· örtyolda bir portakal satış ve bll tebligatla alUkaJ! mürasi · b~oda~l böyl(•, geceleri ve pazar 
bareo altı a1 zarfında darphane lerin tevdi, teslım ve iadesi hıı· ~unlerı çalışılınıyacak ve fazla 

ve damga matbaası müdürlüğü kooperatifi kurtıl tıyor sm~lariyle bununla alakalı mua · mesai saatı zarfında iş görülıni 
ile damga memurluklarına be- moleler için bir nizamname ha·; yecekiir. :ort dö. ~ukte bu kil 
vannamelerivle müracaat ederek DO t ı "II 4 T" k" ,.... d - h · k zırlnnacaktır. Evlerinde bulun· ı rar bu guudeıı ıtıbaren tatbik 
# # r 10 usueı. - ur ı ~ı para a mueta sıle alacaktır · d "l · b 1 
met(•ut eşya1ı damgalattırınak 7enin en mühim bir portakal Es\clden ihtiynç karşısında mı)·anlara evvelce yapılacak ih· ı 0 ı mı.ye aş amıştır. 

Bütün limanlara 

mecburiyetinde olacaklardır. merkezi olan Dörtyolda satıe nı u,llarını daha çiı.;ek mevsımiı.ıcle barııı şekli ve verilecek müddet Lı .rıanlar ve doklar mili! 
kooperatifi kuruld 

1 
ı- ,... tos fO.t pahH~ıııa sntnn bnhçecıler bu ııi.rnmnamerle gösterilmiş ola 1 federasyonu umumi veya kısnıl 

Altın eşyanın a1arları bin Prejeuin tatbikine Ait bütün ta .. t" k 1 u. ? .a..,us 1 şimdi ihtiyaçlarını kredi koope caktır. Adli tebli~leree, posta 1 g~ev y~pılmasi için her hang~ 
de 915 750.580.500 ve gümüe ee· masraflar ilo elde edilecek vari- kyoDo.~ tım 

1 
uru udseçbımı hyapı 

1
a ratifiuden avans almak 8 uretile kaııununun bu hükümlere mu· bır emır verılnıle oldu~ü haberı 

mecburi olacaktır. 

valar l b" d 900 800 datın bu" tçe1e nasıl geçece~ı· ra or yo umuı a u ayır 1 IAf" d ki h. · - · k • k d'r # ın ayor arı ın e . , ts _ le u ı e ece or, IQ bır luccarın lıalif olan hükümleri tatbik olun nı alı suretle le ·zip etmekle ı 
\'O platin eşyanın da binde 950 hakkında projeye hükümler ko- teşekkule kavuştu. ve komisyoncunun ihtikArı ile mıyacaktır. Radikal sosyalist partisi 
olduğu takdirde ayarlarmı gös· nulmuetur • Bu teşekkül Dörtyoluıı el:o karşılaşmıyacaktır. p · 26 "R 1 

Damga vurdurulması mec- oomikı· ~urk~mufl üzeriude bküyük Bahçeleri hastalanmış veya Bir heyet kurulacak ~rıs . . ad~o,, - Ba 
terir devlet damgası vurula deQ'er 1 ın ısa ar doğuraca tır. . . . . Yeni proje il 1086 1 Daladıyenın rıyaEıetı altında to.P 
caktır. buri

1
eti teşkilAtı yapılan mahal- M- t h .

1 
h lk t k . 'h yenıden fıdan yetıştırme ışıne 

1 
k k 1• h ek, 

1 
~aykı 1 j lanmış olan radikal - SosyaJis& 

Altın ve platıu ayarlarında lerde yavae 1avaş tatbik oluna· !At Jk~ a sı a akr. ı ıstıbsa koyulmuş bahçeciler için de kre ıu u. usuı•us m13u3 a eme erı n fırkası icra komitesi bürosu onll 
ını ıme satayım ımden eş d. k t"f" d ı · ·k ııununuıı ~ , 134 135 136 ' 1 . · 

binde beş ve gümüate binde 
00 

lcağına ve bu kanunun tatbika- ı b" · · · - - · 1 oopera 1 1
• uzun va 0 1 1 ra . · '. ' . : I b:ışvekı ııı soıı nutkuııda çızilrnı& "' para 8 a ılırım dıye duşunmıye t k r t"I 1 k t 117 ııcı nıaddelorıyle 131 

k 
. • - d d "d t k' k t ı- . za yapma su e ı e meme e ' . 10<'1 . olan icran ta defama tamam ile 

i i nızamı musaa e verilmekle tın a ı are, a ıp ve on ro u cek. Her kooperatıf. ortağı por portakalcılıhının inkişafına bü dd · f k b k 
1 

t 
- - k · ı b 

1 
D b D 5 ma enın son 1 rası ve u a itimadı oldu,...uııu teını· ı1 etmı·ı:ıtir· 

dir. Al ın ve gumuo aplama ea ıle stan u arp ane ve amga takallarını kooperatife değer pa B 
6 

'il "' . ' yük imkaDlar verecektir. ütün ııunla diğer kanuıılarııı projeye Kabul edılen bir takrirde 
raya (kaplama) veya (yaldızlı) Matbaası Müdürlüğü ve merkez rasıle satıp parasmı alacaktır. halk bu hayırla teşekkülün ku 
hükılm ve7a resimlerini muhtevi ile vilayetlerde Defterdarlıklara Bu memlekeketle her sene tüc rulmasından memnun te sevinç u 7 mıyan maddeleri kaldırıla· cümhuriyetçi ekseriyet torafıJJ 
devlot damgası basılacaktır. baRh damga idareleri vazifelen- car ve komisyoucuların kazandı lidir, cakhr. dan kabul edilmiş olan bütüı> 

d 
.. 

1 
. - Bu projeye göre posta, tel· eosyol kanunlara itaat lüzumuJJ 

Altın, p!Atin ve gümüş ena ırı ecoQ'ıne g öre, lüzum göru- ' h • k M • d , ı eı·r ag""•r apıs ararı ersın e raf ve tı lefon idaresi vaeıtasiyle i dau bchsedimekte ve kırk saat 
ile kaplama ve yaldızlı eşya, ~n ma ~nllerde kullanılmak üzre 1 adli tebligat işlerin i n lam bir in l lık iş haftasının ahvalin icabıııll 
damga vurulmak üzeı·a cevherle dığer bır kadronun ilAvesi lüzum tizam içinde cereyanıuı temin ve 1 intibak euirtlmesinin lıic bir ı• 

lu görülmüu· altıo p!Atin ve gü ,,..emıvr·z mahkeme E I l ğ ı · 1 ·ı rlnin tahlili ve ayarlarının tes - ' • ' 1 'J . - v enen erço a ıyor bu hususa dair talimatname ve man tedrici bir hareket teşkı 
b

·t· . . d h d muelerden maddelerle, kaplama • d•k d•ld• 1 etmi ecex.· vo si u b. t hll ı ı ıçın arp ane ve amga Since tas l e l l f Temmuz ayı ı·çı"nde Beledı" ye sirküleri tanzim etmek ve rv· 1 y ısı yase e ır a _ _ _ ve yaldızlı masnuata damga vu- sa ı -1 v- d 1 l c · · · ıA e matbaası mudurluğtine vemerkez rulmasının iyi tatbiki Vın latan 1 1 sin işleyiş tarzını devamlı bir 1 vu ucu. e ge_ m ~e egmı ı ıı~ .
1 

.
1

A 

1 
d b 

1 
d " Karailı kazası nıo Nergisli ev enme memur u~unca 22 çiftin mürakabe e tA!J. t t k 1_ 1 etmektedır, Çuııku 40 sa allık ıe 

1 e " uyat er e u uoan amga bul kadroları da geniaJetilm"ıat'ır k.. - d H ı z b k Y ıı ı u ma ' uzum h f b 1 · ı l · - o 'il v 01un en asan oğ u ey e niktlhları yapılmıştır.Bu senenin lu gördüğü diğer bütün tedbir· ' a tası ne eyne mı e ış bur 
memurluklarına ibraz olacaktır. Bu kanuni mecburiyet dola llalili Tarsusun Çoçakdere orma 1 d d l h • { evlenme istatistiği Mersinde ge leri almak vazifeleriyle mükellef , s~n a ~e . e ~o. ceoa. ın içtima 

Bu hükii.mlere gÖl'e taciJ ve 
ya Amilleri tarafından tevdi olu 
nacak bütün eeya için amil veya 
tacir veyahut musaddak .. vekiller 
tarafından bu ananın cinsi, ma 
hiyet, ayar ve vezinleri gösterir 
bir beyanname verilmesi niecbu 
riyeıi konulmuetur. Sair eahısla 
la ait olup satışa çıkarılacak 

münferit ena beyannamelerinde 
ayar ve mahi1etlerinin gösteril 
·mesi mecburi değildir. Cinsi ve 
ayarları bir, fakat vezinleri muh 
telif eşya için bir be7anname 
kabul edilecektir. Beyaonamesiz 
h iç bir ee1a damga memurlukla 

yısile, ayrıca Japılan tatkikler nında kasten öldürmekten suçlu ı . sıyasetı reılmını talbık E:'deu hat 

net
icesinde memleket dahilinde Karaisalınıı1 llacıkırı ko··.,u-nden çen seneleriıı ayni ttylarına nis· . olarak bır heyet kurulacaktır. h . b" 1 k tl k b 1 e 1 Bu heyet, posta telgraf ve teleı angı ır mem e e e a u v 

ancak Ankara, İzmir, ~;skieehir, Mustafa o$tlu Akbaş Ahmedin betle daha fazladır. 936 senesin lfon umum m"d" - - . 1.,... . tatbik edilmiş değildir. 
Af ı 1 El

A x. Balıkesir Türk Ceza kanununun 448, 51 u urunun reıs 16 ı I A · t dk"k d"k l ı 
yon, çe' ' cıZl,o;, ' 31, 33 üncü maddelerine tevfıkan denberi şehrimizde evlenenlerin allında Adliye ve Nafia vekftlet . )'nt e 

1 
.ro ~. a ~osy 

Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, 1 . 

1 
lıst fırkasının sanayıın h-ımaye 

on iki sene ağır hapsine ve mü fazlalıı tığı görülmektedir lerıle posta, telgraf ve telefon . d l . b. h IA k l ' 
Malatya, Kocaeli ,Gümüeane,Kars ebbeden hıdematı Ammeden • "d . . - ·ıı . d'1 sın en ııç ır zaman a ı a 111 
Samsun, Se1hao, Gaziantep,Kon B [ J• E • ' ı 1 arasının mumessı erın en te· I mış olduğanu ilave ediyor 

memnuiyetine ve mahcurlar bak e e ıye ncumenı şekkül e1liyecektir. Bu heyetin . __, 
ya, Corum, Trabzon vilii10Uerin kındaki kanunu medeni hüküm l ı O 1 b k M f 1 

' 
de bu endüstrinin inki~af halin- top antısı alacağı kararlar doğrudan doğ- enız an u· ettışı 

y )erinin tatbikine dair Mersin ruya tatbik ve icra olunacaktır. 
de bulunduğu tesbit edilmiş ol- Ağır Ceza mahkemesince verilen Mersin Belediye encümeni 1. Pro~ere, ~ali1e encümeni~!in 
duğundan şimdilik bu vilAyetle- karar Tsmyiz mahkemesince tas dün toplanarak günlük işler ü· ılave attığı bır maddeye gore l Limanda tetkikat 
rin ralnız bir kısmına münha· dile edilerek iade edilmiştir. zoriude görüşmüşler ve gelen 

1 
proje. 1 eyli'il 939 larihindeu iti • • M • ld • ı k - ıo d ı 40 r ı j ıçrn ersıne ge t sır oma uzere a e ıra Satılan ormanlar evrakı gözden geçirerek lazım baran yürürlüğe g~re~ektir. Bun 

maaşlı birer kim1ager ve ıo . . 1 dan baska bu pro1eoın telgrafla .,. "" .. • 
adet 30 lirtı maaelı birer damga Müzayedede bulunan Gülnar gelen muamelelerı yapmıştır. Dı tebligata dair ol a rı hüküınleri· 1 Denlzbank mUtelLlşleriode~ 
memurluğu ihdası muvafık gö- kazasının Kızıl Aliler Devlet or ğer taraftan intihap günleriuin 

1 
nin meriyet tarihi, Adliye ve Na 

1 

B. Fikri Altuy dtln lnonu vapurif 
rülmüe ve buna Ait hükümler maoından 1226metre mikap çam y oklaşması dolayısile Belediyede fıa vekillerinin müşterek teklifi le lstanbuldan !,;!ebrimize gel~Iştlr· 
de konulmuştur. ağam ile 11304 kental çam odu üzerine hakanlar h eyeti tarafın B. Jt'ıkrl Altay Mersinde lımıJ~ 

Darphane ve damga matba Projenin tatbiki için ayrıca nunun satımı Orman müdürlü hazırlıklara ehemmiyeths devam tayin olunacaktır. Kanunu, Ba işlerinin denizbunka devri mevzll~ 
ası müdürtütü ile damga me· bir de nizamname yapılacaktır. ğünre yapılmıetır. edilmektedir. kuıılar heyeti t . tbik edecektir. Uzeriode meşgul olacaktır. 

rınca kabul olunmayacaktır. 



SAYFA 3 YENIMERSIN 27 Ağustos 1938 

Rakamlarla Türkiye 
Dünyada Neler oldu Neler oluyor 

MERSiN ilAN 
Pi YASASI içel Vilayet Daimi encu 

26- s - 938 meninden: 
lı Hang\ ·y:~a;·da hangi mes 18 bin kadem yül<seklikteıı Kilometreleace yol yürüyen Pamuklar Kıı . s. Ku.S. Silifke lwslarıesiuir 

le 1 

Kıevlant 35---= 36 5:i7 lira 62 kur U" bedeli 

kler, daha çok top anmıştır? geceleyı·n paraşn·· tll:\ 1·ndı· 118 ,ı L' k" I" Dağmalı 27 " lOrkiye'niıı yekunu 7 .936.612 "' yasmua ulr OY U Kapı malı 26 hşifli larııira l İŞİ 14 

Yaflar Ve 
Meslekler 

Olan erkek vatandaşından K E) lul 938 tarihine rastlı 
a.383.269 zu gibi en büyük Bir sene evvel 22400 ka-ı ya salıverdiği zaman belinde- Gecen glln varşovada oza kısmını, toprak mahsülleri dem irtifadan gündüzün pa ki h.uvvetli elektrik fenerini cumhurreisinin oturduğu sara KKırma 1 v ; 5

5
,
5
o yan ça rşamba giirıii saat 

kendinde topluyor. • raıüt ile yere inerek cihan re· sık sık sallıyarak mevcudiyeti ya ihtiyar bir .. köylU .. gelmiş B';;ğ~~~:rÇ!~dar - oııda ihale Pdilııll'k iiıre 
Biz, çifçi bir mil'etiz de koru yapan GV'Vynne Johnı ni yerdeki hava memurlarına ve cumhur reısıyle gorUşmek S t d 1 5 ' ..t çık f!kSiltmfl) e çıkarıl 

dii!inı ·ı., zaırıan. d~yandıi!ı- · t · t· Y U St ü · · er ana 
0 

v .. ~ v isminde Galli bir İngiliz bir bildirecekti, ıs amış ır. an s ep d ısmın Yumuşak 87 mıstır. lllıı rakam işte budur. Bu mt1 d 5, ,5 • ıu üzerinde şu noktada dur. kaç gün evvel de geceleyin Aksi tesadüf olarak aıağı e oıan bu köyHl 118 yaşın Yerli buğdayı 3,75 iste klilerin -!O lira 35 
lllak icap eder: 19~7 s:ıyımın l8 bin kadem irtifadan para ya kendisini salıverdiği za- dadır. Oturduğu Rondikle Çavdar 4,87,5 kurıış tutan muvakkat 
da ı,;if"i nüfusu, daha çoktu şütle yere inmeğe muvaffak f b 1 ,1 Varşova arasındaki 150 kilo· A d 1 laf 3 25 · k l 
193 

~ k ma:ı ener ozu muş ve şua • . na o yu • lPıuır ı:ı t ma >UZUllU 113-
5 sayımmda bu ra arn, olarak gece cihan trekoruou . t v ff k 1 metrelık yolu yUrUyerck ket Arpa azalmıştır. Kurulmakta .o'an yapmıştır ışare vermege muva a o a· etmiştir. A d 1 milrn ılrnl t> nin muay)·en 

d f h 1 d . R .. A • .. na o . 4, : · 5 l 1 f 
evlet sanayii inkişa a ın e Evvelki rekorda kendisini m•ı_n,ıştbı~.l'kuzgkar ıds·e· ~araşku- Yirmi yaşınday~cn Rus Y•rlı' alı'vre yeni M 3 ı · .nı ıırH " ~ll gün \'P, saaltP. 
~lan kUçUk endUstiri. memle tayyareden attıktan sonra an itil ı e ıkr ı t~ . en ısını uza - ordusunda nefer olan bu köy N~hut ekstra • . s:~ :i ıçr.l vilayP.lİ dainıi erıcii-
llette yani iş sahalarının me~ cak 18 bin kadem aşağıya ara sev _etı.nış~ır·. . .. ıu 1857 Leh isyanına iştirak Fasulye 7,5 nwuiue mliretcaatları ilan 
dana çıkması ve kısaca değ 'indikten sonra paraşütünü aç Hava ıdaresı cıvardakı bu elmiş ve cihan harbinde hey · olunur. _?7. 31 . 4 -8 
ten hayat şekilleri, vatandaş 1.. k" ı · h · · · h k ulaf yerh ı .1,25 mağa muvaffak olmuıtu. Bu un O)' erın a aıısını are e men hemen yUz yaşına yakın M · k 5,'25 6 ları, turlu turlU meslektere sa t' · .. b' ercımek ıar i 1 i N 
b 

defa dahi kendisini on sekiz te ge armış ve tayyarecıyı ır ken Leh gönllllilleri arasında S hl 130 
ip olmıya sevketmiştir . . _B. u, '- f d l k · · d l' b 1 a ep 

h d 
bin kadem acagv ıya attıgv ı va- un 8 1 ıçıo e sa ımen u • bulunmuştur. Yakın zamanla- T 1 - 18 

er, ayat ha~min\n yuksel ıgıne ... i T . atı çogen 
dl. eıı kuvçetli delildir kit ancak yere 4 bin kadem :uştur. ayyarecı hem~n Not lara kadar çalışarak hayatını Balmumu 73 Mersin Askerli~ Şubesi 

Reisliğin~en; 
ıoı . Yaş uıerinde mcs'e 't tah kaldığı uman parrşütünü aça , ~r~v.?n .. t•~:yare mey anına kazanan bu adam son günler Cehri 8 

&ılıerine geçiyoruz. o · 14 yaş bilmiştir. golurulmuştur, de elleri titremeü-e başlsdıöı S 15,5 
5
'9 -17 l o•v b'l v• d k' b f tı tı usam 

•tasında olanhudan i:S )J i Mumaileyhin gece cihan re .•~er. 1 egıc.ı e 1 arogra için artık çolışamıyormuş bu Yapağı 
latandaş toprak mahsuller koru yap1&cağınd~o İngiltere hangı ırtıhlarda seyrederken uzun yolu cumhurreisinden g· h 
23 9ol vatandaş s ımayı ve kil 1 v · d'"' · • " t · l ıya bava idaresinin malumatı bu- aşagıya ın ıgmı gos ermıı 0 • kendisine yardım istemek için ş k 
ÇQ\( sanatlar, 3 193 vatanda~ılunduğundan Salisbury ovasm 

1 duğundan gündüz cihan reko- yilrllmUş Aar d ı 
lıcaret, 1.86R vatandaş nakli d ı . . . d' na o 
Ye ve muvasala, 1.6'23 vatan aki dört tayyare meydanı ru yapan tayyarecınm şım ı- Zavallı asırlık adamın is Aydın siyah 
daş umumi idare ve hizmetler hazır. ~u.lunuyor .. d~ .. Tayyar~ci 1 d~ gece ~~koru .ya~tı.ğı bütün tediği yerine getirilmiş· Yıkanmıı yapak 
•~rbest mestekler; t 811 va- kendısını paraşutu ıle aşagı· dunyaya ılan edılmışhr. tir. Güz yunu 

n2 
48 
45 
45 
76 
65 
ss 

47 

Yt~~1 f!k subay }'elişe

ceklPrden askeri tanı eh-

liyetnamesi olanla r l -Ey-

tandaş ev ikHssdiyatı şahsı K biımetlerde çalışmaktadır. Bu p L Y L'I 1 • • onya malı tiftik 
ra Ya, haddi arasında mesleksiz apaztn U3Ştn8 1 a 0İ0m0u( a lfSIDIZ ya (Sİlfa ederim Yozgat 

ler çoktur. 2.916.468 Fakat 1 1 - - Keçi kılı ıP bu rakam içinde talebeleri ve ge en er Atlintik denizinde ingil. alalam, bir bisiklet alalım, fa ,. dabağ 

110 
50 

25 
41 

ltil-938 de )'fldtık subay 

okulunda bulunmak üzre 
sevkediltıcekl~rd ı r. Yerli 
ve y3bancı lm giuile rin 

27 -Ağuslos 938 giiniine 
kada şuh~mize müracaat ıf Çocukları unutmayınız. Hollandada Groningon na terenin Bermud ada~arı vardır kat otomob~l alamayız... Pirinçler 

Yaşı 15 - 24 arasında hiyesi polis mahkemesij Bu adaların merkezı Bermud - Sebebı? Birinci ne•i mal 23 
Olanların yekunu ı .. lo7.898 dir hafta tatili kanununa r ı ayet dur. ~2,000 nüfusu vardır. - Bugüne_ kada_r kü

0
çük ikinci nevi mal 20 1 . I' 

B 8 7 389 B l d k k d 
- ı b b 26J 280 etme erı azımdır. ı.E\'-

u erkek nUfustan o · zu etmediğ'ı için nah 'ye papısını ugün er e canı ço sı ı a amıza motor il ıç ırşey Çay ' .; 
to~rak mahsUlleri, 145.694 il mahkum etmi ştir. Papas günU lan bir kiti varsa o da bu so~madık. Size otomobil alır Kahve 110 h'ıl - 938 de okulcla bulun 
~'.~~~ i v:mu:.in~::re s;:at~ı'; evinin bahçesinde bir dikiş adaların valisinin canıdır, Bu sak herkea otomobil alacak Badem, çekirdek mı yanların hu kaya ola-
""'ett.ır, serbest mestekleı', 

6
.
206 

ma kinesiyle dikiş dikiyormuş zat eski bir generaldir; emir halkan rahatı kaçacaktır. Bu- içleri • · ı I ki d ... "' - ·ı · · d · · · · t b'l ı T 1 b d · · 65 •~ö~ara ıa urın aasker-
" aı ev iktisadiyatı, şahsi hiz- bunu gören bir jandarma pa· vermege e:mır erıoı e yerıne nun ıçın 11ze o omo ı a amı atı a em ıçı 

Otellerdir. Yaş ilerledikçe pas aleyhine hafta tatilino ri- getirtmeğe alışmıştır. HAlbu· yacağız. IAcı • ,. 45 lik kanununun 89 uncu 
rrıesleks\zlikte azalıyor ı5-24 ayetsizlik suçundan ötUrU bir ki bir isteğini yerine getirme d :ali mecliaten çıktı ve de Acı çekirdek 3f> 3
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Yaş arsındaki erkeklerde an· zabıt varakası tutmuştur. Pa diler. i i; Urfa Yağı 90 
eak ısS.754 mesleksiz vardır. pas mahkemede çalışmak kas General vAli, ada mecli - Ya otomobil ilınmlZ !çel ., 70 illin olunur. 3·3 

Bir de 75 ve daha yuka tiyle değil vakit geçirmek için sine dedi ki: yahut istifa ederimi,. ---------.1--L--A--H----
rı yaşta olanlara ~tit meslekle dikiş dikti ğini Höylcmişse Je -Teftişe çıkmak için ba· Galiba Bermunda baıka 
rı verelim. TUrkıyede yaşı mahkeme bu mUdafayı varit na bir otomobil lazım, bir oto bir vali tayin edecekler. İçel Tapu mu·du·rlu"g""u"ndın 
75 şi geçmiş olan 87 932 va görmiye rek papası 3o floren mobil alınız banı.. ~ ....... .. · 
tandeş vardır. Bunlardan para cezasına bu parayı Meclis nazikane cevap ver Çırılçıplak bir 1 )lersin Karadivar köyünde şarkan yusuf mu-
60.33s U toprak mahsUlleri. ödemedig"' ı takdirde Ü" glln di: J '· 1 k · l T .. · ·

1 
• 4

0
1

9 
u 

8
anayi ve küçUk sa " uanaöz ral garuen ıar şırua t>n arsus"şosesı ve uemır 

hapse mahkum etmiştir - Emredersiniz bir araba 1 nattar, 2.o72 si ticaret 7of:ı · Bugünlerde Berlia varye- yolu larlası cenuben kumluk ile çevrili bir kılada 
llakliye ve muvasala, ı,054 telerinde numara yapan bin Uınuml idare ve hizmetler, ser 4 Asır evvelki tilılü cımhadar, hokkabadu eski ölçüye göre kırk döniiııı tarlPlllll İngiliz taba 
hest meslekler,i56 ev iktisadi muzikicılar arasında bir de sandan Andonaki Mavronıali kızı Atiııe)·e ail oldu 
Yatı, şahsi hizmetlerdedir. Bu Gaz maskesı· çınlçıplak danıeden bir artisti\_ d . A""' 33 ... .. ı:::.4 1 &.· '1a h dd. d l ı/\ da es guna aır uuslos 1 gun ve v sa.v• ı uır tapu 
.J ş a rn e O an ar m · kız vardır. ismi M•tea Meri- c 
leksiz sayısı 19.r.69 dur. fild olan bu Amerikalı güzel · kayıt surPlİ ibraz edilmiş ise de buna. ail lapn 

Son olarak bUtUn erkek Gaz maskesinı cok yeni ı la mücadt.1e etmek için çareler d 
lerd aid mesleK rakamlarını bir icıtd oldug"'unu sanırsınız arıyorlar . Hastalı~m en fazla ansöz çırılçıplak sahneye çı- kaydı hü~umet konağanm yangmında yandığırıdan 
~ T · d 3 383 269 ~ kar ak yalnız ellerinde tuttag· u 
erelim· Urkıye 0 · · tabii. Halbuki hiç te öyle de müstevi hulunduğu yerlerde ya mezkur larla''I ahara sa•ıuak istedi

0
inde 11 7·9 938 ~atanda'ş toprak mahsUlleri iki büyük yelpue ile vllcudu J " 

527.345 vatandaş sanayi ve ğil 16 ncı asırda da gaz mas şıyanlara mikropsnz temiz bir nü örtmeğe çalışıyor. Matea- giinüne tesadüf ~den çarşamba güuii kfl~İf ve lalı 
k.0,.Uk sanatlar. ~o6.7o6 vatan keleri vardı. 0 a~rın gaz mas hava tf'neffUB ettirmek istiyor nın bu yeni danslarından babı 1, 1 f d 

d 

" . ıdl\atı yapılacağındı: n veraset ve lasarru i d iasın 
aş ticaret, 118,576 vatandaş kelerı vardı. O aHrın gaz maH lar Mikroplu hava baharat te· eden gazetelerin neıriyatına 

l\akliy\3 ve muvasale 38o,484 keleri bugün karnavallarda masiyle temizleneceği için bakılacak olursa gllxel Ame- da bulunanlarm nıahalline giden memura ve ~ler 
~atandaş umumi idare ve hiz kullanılan takma burunlar şek içersinc keskin baharat doldu rikalı o yelpazelerle vücudu- sin laJHI mürlfıriyeline miiracaallan il~n olunur, 
metler. serbest meslekler linde! bir maskedir. O zaman rulmuş snui bir burun takma 186,968 vatandaş ev iktisadi nu örtmekten ziyade açmağa ----------------------Yatı mesleksız, meYleği meç ıar salgın bir hastalık sırasın yı düşilnUyorlar. Ve dedikleri muvaffak oluyormuı. tSereket ı l l H 
bul veya muayyen ohnıyanlar da iogiliz doktorları hastalık · ni yapıyorlar. versin oynadığı ''Kelebek ve 
3,.,oo,984 tür. örümcek " isimli fantastik Mersin Bele.iye Riyasetinden 

Yarın kadın nufusumuzun Beıl'ınJe sıcaklar Berlin sokakıannda otomo~il dans unasında üzer;ne çevri rıe işlerle meşgul olduğunu tah U len rengarenk projöktörluio Hal binasrnrn soğuk su caddesi iiztırindeld iki 

lil edeceği.. çok fazla bolluğu sihirli ziyosı açık tarafların d ii kk lİ ili il ta d i 1 e il u ııı 11111 i lı ela şek 1 i ile i Cra g edil-

f indik Pınarında örtüimeıine yardim ediyor· mesi ve lla 1 tla lıiliııdek i rııevcııt lıel:\11111 ıla d iik. 

Son gunıerde tstanbulda Bir müddet sonra Berlin muı. _ kan haline sokulnası 15 giin müddetle açık eksilt 

Güref müsabakala- olduğu gibi Rerlinde de daya sokakları otomobilden geçil- .---...-------· mflye konulmuştur. kttşif bedeli 1342 liradır. bu 
rı yapılacak nılmıyacak sıeak günler yaşan mez bir hale gelecektir. Çiin J ( H i M ( 8 S 1 H e~siltıııeye ~irıııek isıeyeıılt>r keşif dedeliııiıı yii1. l e 

FINDIK PINAARI MUH· dı. Dört buçuk milyonluk bir ku yeni halk otom•billeri çı· 7 ,5 ııisbetiıııle lt>ıııiırnt verecek ve tit".aret oda ·ıııca 
l ARLtGINDAN= şehri böyle bir sıcak dalgası kttr çıkmaz herkes mutlaka =N=--=ü=s=fi--a-=8°1 ... =5=K=u=r=u=ş=tu=r=• kayıllı olduğuna dair vesika ibraz edecet\lerdir. 

30 Ağustos Zafer ve uçak kapladığı zamon dondurma ondan bitane satın alacaktır. Abone ı Tilrkiye Haric; Bu inşaata ail proje ve şatname 7 . kuruş be-
bıy:amı şerefine Fmdık pına· sarfiyatıda mllthiş sure' te artı Fabrika birinci seri ol· 1 del mukabilinde b~lediye fen dairf'Sinden satm Şerait c;in ic;in 
randa güreş mlisabakaları ya- yor Meseti en sıc1ık günlerde mak Uzere 300 bin otomobıl ahnacaktır. 
Pıl kt Gü b" · cı'sı·n Senelik 1200 Kr , 2000 Kr aca ır. reş ırın e Berlin halkının 17 milyon 500 çıkaracaktır. Bunların hepsi Eksitluıe 2 eylül 938 cuma günii ~aHl l l de 
lO lira değerinde bir koç, or· bin kilo buz ve 400 bin litre şimdiden satilmıştır. ÇllnkU Altıaylık 600 

lOOO b 1 d' d · 1 d p la ... d l ı · l · layı kazananlara 75
0 

kurut Oc; aylık 300 500 ~ e ıye aıres n e ya ı cagın an a ıp erm mu-
değerinde bir toklu verilecek- dondurma ııarlelliği teshil olun bu halk otomobili yalnız 485 :iyen gün ve saatle belediyede müteşekkil eııcii-
tir. Sayin Mersin halkın!n o muştur Su sarfiyatının da liradır ve bu parada haftada ı=B=ir=a=y=lık==ı=oo===V=ok=t=ur-==. =• mene müracaal etmel~ri ilan olunur. 

g\in Fandıli pınarına gelmeıe gilnde 900 bin metre mikabı iki buçuk lira ile Menecek· Resmi ilinatın sabrı 10 
riai dileriz. na çıll.tığı görOlmUştOr tir. ._K.u.r.uı .. t.ur •• _____ _. 19 .. 21 - 24 - 27 
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Huskuvarna Dikiş akinaları 
Dilnyanın en sağlam en kuilanışlı 8 n U C UZ 

H IJ S K U VAR N A: DİKİŞ MAKİNALARıDIR. 
El , Ayak , Dikiş ve Nakış , salon 

Elektrik ve hulasa dikiş makinalarının 

Hnskuvarna ; . lsveç çeliğinden mamul 

bütün aletleri garantili dünyanıu en ta

nınmış ve en eski markasıdı. her çeşidi ve istenilen yedek parçoları 

mevcuttur. 

, , •••••••••••••••••••••• , 
:Nisaiy•~ 011ratoru ve Doğum ~1ütahassısı: 
• DOK.TOR. • 

i A.-Yakup Aslan ! 
: Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı : 

• Almanyada tahsilini ikmal etmiş • 

• Hastalarını her gün 8- ı 2 ·ı 5 - ı 8 e • 
! kadar kabul muayene ve tedavi eder. ı 
• ADRES: Mersin Bozkurt caddesi : 
: Yoğurt pazarı No, 1 • 

'················ ·····" 

11 Lira;7ı Fotograf makine;i"J 

1 
Bütün Dünyaca lanmmış (KODA K) markalı kutu 1 

ve körüklü makinelerimizin son modelleri geldi. 
Haftada 1 lira ile kutu 

t » 2 » » körüklü 

1 

bir makine elde edebilirsiniz. 
F otoğrafçılcı rla amatörler için her ue vi fıJ m 

melzeme ve ilaçlar her yerden ucuz ve bil 
lıas~a tazedir. 

Saat ve Gözlük 
Her cins ctp, kol, masa ve duvar saatlerimizi tavsiye ederiz, 

fiyatları mutedildir, Fenni Zeiss maıkalı numrolu ve ayrıca gü-
neş ve toz gözlükleri de geldi. . 

SEDAD SAHiR SEYMEN 
Uray caddesi No. 41 - Mers'n 1 

Taşra siparişleri acele olarak gönder~ 

Yurtdaş 

Kızılaya 

.ırtmım1mm1ummmı B.ll'llm'mtmmı' il Vıktorya Bisikletleri ı 
i ~ v 1 
~Dayanıklı , 1 

IHafif ve 

~Süratlı . _ 1 
ijllir Hisikl••to ~alıip .• j 1i 
i!olnıak iı;iıı lıehP- ' g 
§ııırlıal ' 1 
~(Viktorya) Mar~ah bisikletleri terci~ e~iniz= 
~ Sağlamlığı ile şöhret kazanmıştır. 1 
il Top ta ıı ve per" keıı de satış yapılır, alıcı 1 
l ıara kohnlık ~östPri!ir . = 

aza olunuz~ Sat.ış ye_r··, . M@rsin Merkez Aankesı altında 1 fg . fçel kontuvarı. ~ 

I 

* ,.. 
"'" ..., 

• 1 
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"' SIHHATİN İZİ KOR.UYUNUZ! * 

- :r~ ASIL 2'1.1: I 

KAYADELEN lf 

1 

1 • 
SULARINI IÇMEkLE 

Sıhhat ve fçtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 

1 
1 

Bt·rrak Kaleviyeı; "loo sm3 suya sarfulurı a n N. lo 
rııiktları,, 0.2 sm3 

Mt1cruu srrtlik derect·si "Fransız,, l.5 
Uz,j maddt·ler icin setrfolunan müvP-lli-

Görünüş: 

Hrrık 

• Koku 
: Re rıksiz 
;:,Kokusuz 

dfıllıunıuıa litrede o.4o mgr. g 

iHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 

Mazırllkh Davranını 

Siilfal "SO 4,, lilred~ 0 .0033 gr ı 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 il 
Nitrat ''No 3,, ,, 0 .0040 &'i 
1\itr·at "No 2,, \ 'Ok i8f 

Ta,11 ; I"'aıif 
Teamül; Mlılfldil 

Auıorı,· ak ''Nll3,, Yok ! 
Ff.tınin Pn son usullerirı.e rİ=1\'P.l ~d .. r~k kavrıadı~ı verindPn itiha· 0 

ren istasyorıo ~~ular içi kala)' h k·rıı va niıli boru farla lçi ~nıernıer döş~li g 
lwllnrhavuzlara dökülnu~klt>dir. Oradan th hiiliın Fizi~i ve ~İm)e\İ .C 
Hvs;ıfını nıulmfaza edflrPk ve lıiçbir ~urt•llf. t•I d11ğmP.d~rı lıu~n~i kim- : 
yagerimiz~ ve ı\cfana Sılıltal B~karılığtrıın layin tılliği Sıhlıiye mc~nın- il 
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