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B. Cel&I B ·y rın beyanatı Londranin 
İslahat programı muvaffakiyetle tatbik edili- Fransanın Almanyaya karşı.sesini yükseltmesine vesile oldu 

yor.Tedip harekatı müsbet netice verdi Çekoslovakya bir taarruza uğrarsa Fransa 
yı yanıbaşında görecektir 

----------------------
Paris'ten Avrııpa 
Vaziyetine bakış 

Necibali KüçOka 
Müzminleşen İspanya harbı, 

taman 7.aman dünya milletlerin
de yeni he)·ecanlar yaratmasına 

1 oğu Manevrası 
Milletimizin ordusile iftiharda 
hakh olduğunu göstermiştir 

0 o ğ uman ev r asının kritiği Romanın ka 
yapıldt 

aat 
ta~nıen, vaziyete bir atışkrntık Boşvek il T uncelindeki seyuhat intibala-
baeıamıştır. Çekoslovnkya mese- 8 b k b • 
1 si de n=hayet müzminteşmiye rıni Atatüfke arzetti ugün üyü ır 
doğru gidiyor. iş politiknoıların resmi geçit yapa 
ltıünnkaşa masasına düşmüştür. lsıanbul 30 (na<l)o) flaşve- vaffakiyeti kahraman ordunun 
Geçen gün alman manevraları kil B. Celal Dayar Tunceli se} al şanlı başbuğu şofim Atatürk'e cak 

Askerleri • 
iZ 

İngiltere Almanyaya arşı 
elinden geleni yapacaktır 

~------~~-~-----~~-

H itler ihtarın manasını anlamıştır. f ran 
sızlara göre rical yolu arıyor 

Paria'lo halk arasında hayli he· hatindo.n ldtaııbuln döıımüştür.ıl nrzeltim . Elazığ, 29 (Hususi) - ~ rna- Romn 30 (Haılyo) Roınn si-1 bakılmaktadır . 
hcana sebep oldu. Manevra mü· Anadolu ajansına se)·uhati inli- Tedip harekatı ııg Halkeviııtlo Tunceli mııılaka yasi ınahfelleri İngiliz e[karıu- Fransada komünistlerin 
tıaaebetiyle on büyük askeri balarıııı ıınlataıı Başvekil ozcüm Orada iken Dersim tedip sının umumi kritiği yapılmış, . . . lı 

1 
• mumıyesının eynolmilel lıii.dise beyannamesi 

devlo\leriıı tarihinde bu kadar 0 şöyle demiştir : harekatı imar ve ıslahat işlerile bütün goneraller kurmay subay 1 k 
l 1 b 

_ er arşısında gösterdiği hassa- Paris 30 (Had ... o) Qeko 10 • 
Çok asker topladığı pek az gö· c - Ellizığda yapılan ordu meşgul oldum . Askor'i ve rr.ül- lar ve üstsu >ay nr u munasc· . J 

b 1 H ık . l d t J sıyetten müteessirdir . Çekoslo- vak mesele iııde gazetelerin \'o 
t(ilmüatü, Hudiselerlıı manevra- mtlııe\·ralnrıııın son safhals•rrnı ki alakalı Şahsiyetlerin mahimat ete a ·evı sa onun a op an l 

v 1 d vak meselesi üzeı inde tol)·anın bu-lı-ııı s· ya.,·ı malıfellerin iltif ki." 
h olan ııisbeti ,.

0
k yakııı oldu takip ettim. Manevralara üç ko- ve nıütalcalarını dinledim • mış ar ır. _ " .,, T Saat lam 15 le Genel Kur kaııanti şu merkezde buluııuyo : üzcr"nde durdukları me\ zu "ll-

Qundan, herkes, bu vaz'yet kar lordu iki süvari tümeni iştirak edıp lırırektitı müsbet bir lngiltercde Almnn ... aııın uz- ,, 
notioe vermeye başlamıştır . Kı- ınay Başkanı Mareşal Fovzi Çak- J dur : 

Şısında ha ... li düaündü Fakat ge ediyordu . Knlıraman ordumuz k II lk . 1 . G l 1 k -
J " sa bir zaman sonra yapılması ma a evıne gcı mış ene aşmaya ynnnşmama ·tan mtılf- c Çekoslo\·aky-ı bır taarruıa 

tek alman gazetelerinin teminle zafer ıııektolıiııin } üksek lcıkuik Kurmay İkinci Başkanı Aflım vellit bir iğbirar mevcuttur. Vtı 
. 1 -b l 1 t" t. ·ı kt kararlaştırılan ıslahatı tafsillitile uğrar~a Fraıısayı yanı başıııdn 

tı ve gerek siyasi mahfıllerin \'e ecru 0 erıy e ye ış ırı nıe c,- efkarı umnmıynyo bildireceğim. Gündüz, Ougonernl F~hreltin Al· ı bu ise Çeklor lehine lngillerode 
'a7.;ye,li gacet soğakknnlılıkla dir · Gördüğüm enerji, disiplin y 

1 
· d. ·· ı · k. tay, Orgeneral lzzetıın Çalışlar 1 bir cerynn husul o getirmiştir Ro görecektir > 

J l d k anız şım ı şunu soy eyeyım ı K O b ' . J\omünist partisi bu "t"ııı 
lkııltaleası, halkı teskin etti, Bu ıava a ve ·arada yoni \'aı-ıta D . d l 1 k t k Orgeneral ll1.1m r ay manevra ı ma mnhfelleri Ç( koslovak mese- .. 

· ·ıAhJ 1 b- -k ·ıı t" arsım e op u şe nve vu uu 1 sahasında toplanan koınutaıılar \ . . . . l.ıütün Frnnsıı milletine ve pnr-
2iln de Dnladiyo'ııin gazetelerde ve yem sı u nr a uyu mı e ı- bertaraf edilmiştir . Kahraman t f d k 1 l lesınde lngılleronın elınrlon gc-
Qıkan beynnatı herkm,i ·memnun mizin ordusiyle iflıharda haklı askerlerimizin ve jandnrmaınızınl eraMın a arşı anmıe ıri. k .,.,,. leni yapacnğındau şüphe etme- tilero hitaben neşrettiği beyan-

ld "' " l k r b" 1 aneHaııın umum rı le.r.i namede e zcümle şöyle demc·k-
etıniştir. Artık vaziyetin çok ka 0 uıo;unu gos eren uvet 1 ır fnnliyetini ~illeti.ıı takdirine ar- tam 4 saat 15 dakika devam et mektedir . Bilhassa İngiltere ve tedir : 
tışık olnıasıııa ra,,.ınen veuı bir hal nrıediyordu. Gördüğüm mu zotmek vazıfeındır . > 1 F d" 1 • • • • b. 1 . • 

1; J • miş, nradn 15 dakika istirahat 
1 

ran.a ıp omosısınm ış ır ığın c Fraı,saııın şorefı} le yasa-
harp ihlimnli azalmıştır. Buna edilmiştir. den sonra buna kati nazariyle -Sonu ikincide -

en çok hizmet eden sebeplerden Zafer bayram 1 Yarın (l.mgün) kıtalar istira ----------~--------
biri de Amerika hariciye nazırı hat edecek ve geçit ı resmi hnzır /ngiliz kabinesi dün toplandı 
llul'ün beyanatı oldu. Avrupa lığiyle meşgul olnC\aktır. Geçit 

İZ llıeselelerine karışmaktan daima 1 resmi 31 ağustos çarşamba guııü 
kaçınan Amerika, bugünkü buhl Dün Mersinde c n 1 teza- yapılacaktır. 

a 

tan karşısında, adeta son sf zü- d A k J l f 1. tıü açıkça söyledi. Bir lınrp çı· hürlerle kutlan 1 n araua a er uayrann 
karsa Aınerıka'nın yori, muhak G 
kak İngiliz. frnnsız Cephesidir! Merasimden sonra geçit resmi ve enç 
llattA. Ilul'ün beyanatı, Berlin'de $ b 1 biraz da endişe ile karşılandı. gece şenlikleri yapıldı u ay ara 

Berlin Elçisinin izahatı endi
şeleri teskin edemedi 

1 İngiltere Çekoslovakya meselesinde kati 
Cazetoler bunun etrafında bir 
%k neşriyalln bulundu. Artık 1 lstikliil ve milli kurtuluş saf Alay Komutanı subaylarla bay-

Atilletler Cemiyeliuin müşterek vnşımızın en parlak sofhasmı j ramlaşmı_ş ve 14,30. dan 15 30 a 
Dün törenle diplo- hattı hareketini dün tesbit etti 

eınniyet ı olitikası son senelerde teskil edon 30 Ağustos büyük kada_r mulki ve .ndlı memurların 
Şurada burada birçok darbe ye zafer bayrttmınıu yıl rtönümü Partı ~e Halkevı mensuplarının 
dikten sonra devletler gene eski ve tayyare bayramı dün Mersin tebriklerini kabul etmişlerdir· 
ll'ıuvazene politikusına doğru gi- de geçen senelerden daha hare Tören 
diyorlar ~e şimdiki halde bu po kelli ve daha mdnalı bir co~kun Saat 15,30 da lnönü bulva 

litika gelişmire de başlamıştır. Iukla kutlandı. Bütün eehir bay rıııda askeri kıtalar jaııdarma 
flevJetlerin iç hayatında gerek raklatla donatılmış şenlik ve tö ve polis müfrezeleri, mektepler, 

l spor teşekkülleri ve itfaiye yer 
Osyal ve gerek politik bakım · ren için her türlü hazırlıklar 

dan ne kadar değişiklik olursa görülmüştü . !erini almışlardı · Sııat 1G da 
oı Alay Komutanı Albay Sırrı SaS' 

sun, umumi siyasi menfaatleri Orduyu tebrik 
o kadak dex.ic:ımemoktedir. i gın ve Vali Vekili B, Mehmet 

es v Ssat 14 de &Rkeı i gazinoda 1 sonu ikincide 
b· Geopolitik icaplar gayet ağır 
bır surette inkişaf ediyor. İşte 

Unun içindir ki on dokuzuncu 
llsrın üçlü ilLifnk ve itilafları 
tı~un ve yeııi bir tecrübe devresi 
llllQirdikten sonra gene reniden 

doeuyor. Bununla beraber, şura 
81nı dn itiraf etmelidir ki. bu 
}'eni cepheleriıı on dokuzuncu 
881 rdan farklı noktnları pek çok 

~ur. Yeni cepheler daha yeni şart 
ar aramaklndırlar. Bu şartların 

Filistinde tethiş gittikçe genişliyor 

Temmuzdanberi ölenlerin 
sayisı bini geçti 

Araplarm şefi filistin~en ayrıl~1. Bir taraf tan çeteler as
~erlerle çarpışır~en öte taraftan ~öyleri yakıyorlar 
Kudüs, 30 (Hndyo) - Filis 'Tayyareler tanklı müfrezeler taa 

lin araplavıııın şefi Naşatiri bu liyet le. 

rnaları verildi 
Ankara 30 (Hadyo) Büyük 

Zafer ~e Tayyare bayramı bu 
gün memleketin her tarafında 

büyük törsnle kutlanmaktadır. 

Sabah saat 9 da Ankarada 

Genel Kurmay baeknnlığıııda 

bir resmi kabul yapılmıtı bunu 

müteakip Hipodromda tören bae 

lamıştır • Saat 9,30 da istikH\I 
marşından sonra garnizonun en 
genç suhayı, Halk Partisi ve Ha 
va Kurumu adına nutuklar \'e

rilmiş geQil resmi yapılarak kah 
raman ordumuz şiddetle alkı~-

lanmıştır . 
Törenden sonra Ilarbiredon 

diploma alan yeni subaylar Ulus 
meydanına giderek anıta çel1:111k 

koymuşlar istikllll ve harbiye 
marşlarım söylemielordir . 

Saat 15 de Harlıi)·e okulun 
da yeni subaylara diploma te\7-

zii töreni yapılmıetıı·. 

Yahudilere 'lasıı tebellür edeceğini kestir

ltıetc eimdiden iınkuıı dıeında 
Olan b' . . 

ır ıştır. 

ttı· Umumi harpıan tatmin edil-
güu hava yoliyle Filistinden ay · 23 günde ölenler 
rılmıştır. Naşatiriuin Filistinden . . . Nihayet Amerika-
ayrılması nrcp muhitinde heye· Kudüs'te çıkau Fılıstın pos· ~ 1ierek veya ma~lup olarak çı· 

e an devletlerden birçoğu keudi 
n ltıelleriııo orieınek gayretini ge· 
"il g-
~ UndQz sarfederlerken, arlık 

01
9r~p11'd>t mutlak bir sükunun 

ıı,.abıteceğioe iııaumak kabil de· 
~ll(i• b ır. Ancak modern teknik ile 

0 
ııetan lıaea ılihazlı olan Avrupa 

9tctuıarıı11n yapacağı tahripler 

>e 0nun doğuracattı, politik, sos 
111 9 3 lııllıas~a okoııonıık notic ı 

Sonu ikıııcıde 

ean uyandırmıştır, tası adındaki gazete, Kudüs'te da kapılarını kapad1. 
Baskınlar genişledi ağustosun birinden !irmi üçü~e Vaşington 30 (Rad>·o) - Al 

Kudüs 30 (Radyo) - Bütün kadar yaralanan vo oleulerin bır manya ve Avusturyndan kaçan 

şiddet tedbirlerine rağmen leci listesiui. ne~r~tmiş_tir .. ~una .~a· ı yahudılerden her gün vasati 
hiş ve baskınlar gün geçtikçe ge z.a~an ~ı:mı ~ç gun ıçın~e Fılıs· olarak 100 kişi Amerikaya gel 
nieliyor. Tabariyede dünde şid- ~ıu ~~· ıkı polıs olmak. uzere 15 mekte idi. Amerika hükumetinin 
detti çete harbi olmue İngiliz as ~.ng~_ıı~ as~ar! 41 yahudı, 110 arap aldığı bir karar üzerine Ameri 
korleriyle çeteler Nasıra yolu oldurulmuştur. ka elçileri bundan sonra Yahu 
üzorinde çarpışırken 30 kişilik Bundan başka 26 ingilfz, 86 dılercvize veımemektedirler.Ame 
bir çete de köyleri basmış ingi yahudi ve 71 arap )'aralanmıştır rikııya muhaceret kontenjanı bit 
1 zlne casusluk YRIJ . ıı üç k "ş·} i Ttıuııııu'l. haşıııdnıı heri ölenlerin ıııiş \'O Ynlıuci.lore An:crikn kap: 

1 öldürmüş köye aıe~ vermişlerdir sayısı 1000 i geçmektir. lan da kııpanmıetıı·. 

Londra 30 cRadyo> lngille- 1 Havas muhnbil'inin ö~roııdi· 
renin Bertin büyük elçisi dün ğine göre elçinin izahatı hissedi 

sabah Haridye Nazırı Lort Ha- len eııdişeleri teskin etmemiştir 
Jifaksla öğleden sonra da üç ln Bu sabah sant 11 do topla· 

nacak olan knbino içtimaıııda 
Qemberlayin veya Lort Halıfok · 

giliz naııriyle görüşmüştür. Bü
yük elçi gerek hariciye nazırına 
ve gerekse diğer ıınzırlrırn Al· 
manyanııı diplomatik vnziyeti 
ve Çekoslovak meselesinde gös 
terdiği hassasiyeti bildirmiştir· 

ııı izahatı dinleııocok vo lııgille 
renin orta A vrupada takip ede· 

ceA'i poletika kaıı olarnk lesbit 
edilecektir . içtimada hütün ııa 
zırlar hazır l.ıulunacaklardır . 

Macar Kral Naibi Amiral Hortiye 

Suy· kast mı? 
Ber in dönüşünde icadde
den geçerken ·infilak ol 

infilak tesirile üç kişi pencereden soka
ğa düştü. Tahkikat yapılıyor 

Budapeşle 30 (Radyo) Kını ldedeıı geçerken bil" infilak 'u
naibi Amiral Horti Almnuyadau ~ua ge.ım.esi b~rük he~~caıı t~v 
Macaristana döndü. Amil'nlı go- lıt etmıştır. lnfılfık tesırıylo UQ 

tiren 9apur saat l7 de Tunn ı:- kışi pe~ırereden s.okağa düşmü~-
tur. lnfı!Ak sebebı hakkında po-

m:ınına girdi. Şiddetli yağmur . l 1 k ' k 1 d t kt rl 
lıs a ı ı a ı evam e mc e ır. 

yoğmasıoa rağmen knlnbalık bır s· "k t ? 
ı ık . i . 1 A • 1 k r ır suı as mı . 
ıa \"e sıyas rıca .ıı.mıra ı ·a -
eıladılar . I>nris 30 (Radyo) Dün gero 
Bir infilak Amiral Hortinin lludapeşte~ cı 

Hadapeşte 30 (Hndyo)Amirnl muvasalfıtı sırasında vukua gl-
leıı infilak hakkında Macar lıü

Hortinin Budapeşleye muvasa- kümelinco hoııüz resmi bir tot-

latı sırasmda geçeceği caddenin li~ neşredilmemiştir • Verikn 
üzerindeki kahvenin karşısında malümata göre poliR tahkikaıı 
uulunan iiç katlı lıınndıı lıir ııı- su} kast ilııımtıli iizerinde ceı) .ııı 

fılt\k olmu tur Anıirıılııı tam cnd elmcktedır . 
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lngilizlere göre 

Davete 
Yetişebilmek 

Pazarhk Yasağı Roınanm Kanaatı; 
İngiltere Almanya

ya karşı elinden 
geleni yapacaktır 

iŞ aberler 
Yasak kanunu yarından itiba- ispanyada Oumhtıriyetciler 

Andre Maurais ren meriyete O'İriyor 
!ngilizler misafirinden tan ta' ~ Birinciden artan • 

yeni ınuvaffakiyetler 
natı kıyafet değil, fakat dürüst Kanun hükümleri ilk olarak İstanbul masını isteyen vicdan sahipleri 
lük isterler. Bilha<ısa lngilterede • • • • ' medeniyeti su!:1u kurtarmak için 

kazaı1dılar 
davete vaktinde yetişmek lftzını A nkaro, ızmırde tatbık edılecek birleşiniz . Bitler bir taarruz ha Şark cephesi sükun içinde. Ebre cephe· 

sinde şiddetli muharebe oluyor 
d linde kareısıcda Fransayı bula-ır. 

Jugilizler için bir yere saati Ankara 30 (Hususi)- lEylul 

1 

killeri tesbit edildikten sonra bi caktır . 
saatine degil, dakika sı rtakikası 938, kötü bir itiyadın kanun r inci p!Rna nlınması tasavvuru Vatan tehlikeye düşünce 
na varmak itiyatten daha ileri eliyle hayatımızdan ~uzaklaştırı- vardır • Aksiyon gazetesi şöyle de- Almadanda muhare~e hü~Ometciler lehine in~işaf ediyor bir şeydir. Bu adeta intizamda lacağı gündür : ~O günden son- Pazarlıksız ve maktu satı~ mektedir : 

bir nevi ifrattır. Eğer bir logi ra, ,Türkiyede pazarlıkla satış mevzuu üzerinde, bilhassa An- Almanya kani olsun ki va· l\f adrid, 80 (Radyo) - Est 
1 
küt öyle bir safhaya gelmiştir ki 

!izin evine akşam saat sekiz bu yasaktır · karayı en çok all\kadar eden tnn tehl ikeye düeünce Lu gün ramadure cephesinde Cuml?uri· 1 bu seferki ~ücumlara, gerek mu 
çukta yeme~e dav el edilmiş ise Alakalı makamlar, bu husus ve hayati bir ehemiyeti olan gayri memnun ve dağınık görü· yetçiler, temmuz ayında. l! ran-

1 
hiırebeye gıren askerlerin ;mik· 

niz, bu Londrada sekizi otuz taki kununun hazırlanmasını cm maddeler iıışaat malzemesidir. nen Fransa biranda ordulaşacak kiıillerin eline goçen Zuıar mın darı tayyare ve topou bombardı 
dakika geçt:ırek evin kapısında rettiği talimatnamelerin esasları Bunlar da kanun şümulüne gir- ve güneş kareısrnda eriyen kar takasında çevirme manevrelerine ; mantarının şiddeti bakımından 
demektir. Sekizi yirmi dokuz ve üzerinde çalışmaktadırlar. Kanun mektedir · gibi bu ihtilaflar silinecektir . devam etmektedir, T<astuera'nın bu harbiu en büyük çarpışması 
yahut otuz bir geçerek degll. hükümleri eveld üç büyük eeh- Etiketler nasıl konacak? Almanyanın istikbali şimalinde cumhuriyetçi ' kolları dır denebilir. Frankistler, yaoaş 

rl·mı·z olan Ankara İstanbul *'e E "k ti · l k 1 l\·ampanarı·o, Piedra ~e Eskrita bir surette fakat daı·m-ı surette Hele Pariete olduğu gibi bazan ' ~ tı e erıo nası onu aca· Epoh gazetesi halkı soğuk 
ı l·rdo tatb 'ık edı"lecekt" k ko·· yleri önündesi mevzileri el do ilerlemektedir. Sierra de Pon· dokuzu çeyrek geçerek hic deQ'il. zm ır · ~ı ve alitelerin nasıl tasnif edi kanlılığa davet etmekte ~e şa· 

1 
eylemiştir. Şarkta ise ~cumhuri' polıı'da açtıkları gedik, dünkü 

Saat sekiz buruk oldu mu, Haber aJdığımıza ~öre üze- leceği hazırlanmakta olan tali- .. 0t Almanya itidal gösterirse l' b 
"' J yetçi kolları, Sierra las l.a a- çarpışmalar sonunda bir kilomet 

bir kac saniye içinde ~ütün da rinde pazarlık yapılmadan satı- matııamede uzun boylu anlahl-ıı Südetlere geniş bir muhtariyet ras'ı ve Kabeza de Euey'in garp reden fazla t>üyümüştür. Muha· 
vetlilerin arabaları biribiri arka 1 lacak olan maddeler başlıca üç maktadır · tatbiki suretiyle kurtarabilir de- _ şimalinde Eltorozo'yu altlık· re beye, bu sabahtaııberi de de· 
sı sıra da~et mahalline geldiği, eşya grubu üzerinde toplanmış- Etiketlerin üzerine herkesin dikten sonra şunları ilhe et- tan sonra, ıara Kapılla'yı ve vam olunmaktadır. 
görülür. Gene bir kaç saniye tır. Bu gruplardan birincisi yi- anlıydbileceği ve harcıalem olan I mektedir : Penalsordo'yu geçerek ileri h.a- Şark cephesi sakin 
içinde bütün misafirler salonu' yecek maddelGridir : Ekmek, et tabirlerle malın vasıfları yazıla· Şayet bundan imlina ederse roketlerine devam ,eylemaktedır. geçiyor 
doldurur. Bu adeta bir tiyatroda 

1 
sakaf atlar. meyvaler, sebzeler.süt caktır . .Mesela tuzsuz tere yağı karşısında istikbalini kararsız Almadan mıntakasında mu· 'I d ·a 30 (R d ) k 

ı 

1 

. . .1 . 1 h" .na rı , a yo - Şar 
oyuucuların hep birden sahneyi 1 ve müştakları, sular pazarlıksız, gibi .• Bu tabir, yağın tuzsuz hale sokacdk kuvetlc r bulunaca :~;:~ş~~· ~~~e~ı~9et~ı9er~~ank~st'ı:: cephesi?de sükun hü~üm sü~· 
doldurmalarını hatırlatan bir . maktu ve kalitesi ilan edildikten olduğunu, boyası bulunmadığını ğından emin olmalıdır . bozgun halinde kaçmaktadırlar. m~kted~r. ~unun sobebı de hu: 
manzaradır. ; sonra satışa arzedilecektir • saf olduğunu anlatacaktır. Eğer Beri in ihtarın manasinı Ebre cephesinde bOyük kl.imetçıle~ın Estramad_ure'de~ı 

Hatta davet edilen yer şehir l Gene kanunun birinci plan- boyalı ise boyalı tabiri konacak anladı . ve Ebre'ııın cenubundakı harekfi 
de olmaz da kır evi olursa me, da şümulüne giren mahrukat eş ve karışık ise bu da etiket ya- Öer gazetesi ise şöyle de- bır çarpışma. tıdır. Bu harekdt, Frankistleriıı 
safenin uzaklığına rağmen misa yası vardır. Bu kısma, petrol, zılacaktır . mektedir : Ebra cep~~sı :_ 3~ ~Ra~yo) - Viver'den Sagonte'ye kadar olaıı 
firler gene dakikası dakikasına benziu, kömür ( odun, kok, an- Kararnamelerin görülecek nerlinin Con Simonun nut- Havas muhabırı bıldırıyor· cumhuriyetçi müdafaa haltını al 
muayyen zamanda davet mahal lrasit ve saire) girmektedir . ihtiyaçlara göre tevali etmesi ve kunun mana8ını anlamRmasın- Re_smi Tebliade Ebre cep~e l mağı istihdaf eden tazyikini dur 

, .. siude~ı mu.harabelere k_ısa bır durmuştur. 
line yetışmie olurlar. Hen dost Uçüncü şubeda manifatura yeni maddelerin ithali muhte- daıı korkuluyordu . Berlin bu knç cumle ıle işaret edılmekte· A t b'"I . 
tarımdan bir Fransız tanırım ki ve tuhafiye eşyasının bulunması meldir. Bütün bu kayıtlardan nutkun mthıasını anlamıştır.Füh dir. Buna rağmen bu mıntaka· r ana 0 g~sınde r Sie~ra 
lngilterede bütün bir sabah seya ' meselesi tetkik edilmektedir.Bun seyyar ve toptan satışlar müs- rerin ayakları bir balçı~a sapla daki yeni çarpışmalar bilyük bir Espba.dads, edt:klerınde·k· Nh~les ın 

. k . gar ın e uşmanın ı ı ucuma hatinden sonra saat bir buçukta ların tasnif ve maktu fiyat şe· tesnadır • nıp kalmıştır . şıclôotle devam etme tadır. Hare bb- _ . 
1 

_ k- •
1 ------------·--- teşe usu şıddet e pus urtu · 

:: ::::tb~r~i~~~: ~~~u~~ki~i~ ~: Parti kongreleri e·ır Harp Karşısında müştür. 
çorek yelişmişti. Ev sahibi mlsa Har~i ~anun harici etmet 
firi karşılar.ke~ g~yet nazikaııe, Bu oy icinde hong-
fakat çok cıddı bır tavırla: 1 a 

- Az kaldt vaktinde gelme re/ere başlanacak 
diğiniz için endişeye düşüyor 

duk. 1 
De misti, 
İngilizler böyle 

bir yere dakikası dakikasına ye 
klinunda bitirilecektia. Bu sene 

lişmok için ne yapıyorlar'? Lond 
iki senede bir yapılması gerekli 

Cümhuriyet Halk Partisi 

davet edilen Ocak, kamun ve İl yöngesine 
Eylülde başlanıp nihayet birinci 

ra fevkaldde kalabalık bir şehir 
olduğuna yollarda nakil vasıtala olan Vildyet kkngrelerinin yapıl 
rının bir takım zorluklara uğra ma yılı oldu~u gibi Büyük J{a 
ması tabii bulunduğuııa göre mutay da bu sene toplanacaktır 

muhtemel taa~hürleri önliyere~ 1 Parti genel sekreterliği teş 
muayyen saatın muayyen dakı kildtına yaptığı bir tamimde bu 
kasında istenilen yere yetişmek 1 yıl Parti nizamnamesinin tadili 
iı;i!1 nası~ bir ~esap ile hareke~ 1 işinin Büyük Kamu taya arzedile 
edıyorlar~ Benım anladığıma go 1 ,.,. . . _ 

. . ce6ını nızamnamenın tatbikat 
re lngılızler bunun için da9et za 

d t · -ad t 1 bakımından tadile muhtaQ taraf 
manının an Jır mu e eve ye . __ 
tiemek üzere hareket ediyorlar ları göruluyorsa kongrece esaslı 
Ve eğer beş on dakika evvel m~ surette tekik edilip genel sekre 

terliğe gönderilmesini bildirmiş ayyen yere varırlar ise bu zama 
rıı geçirmek için arabalarını o tir. 
yerin civarında biraz boşuna Bu yıl yönkurullara seçlle 
dolaetırıyorlar. Ve e~er araba cek üyelerin ödevlerini idaya 

ile gitmeyip ta yaya gitmişlerse ehliyetleri gözönünde bulunduru 
kal~ı~ımlar üzerinde bir müddet 

1 

lacalc, bu heyetlere kendisini 
gezmıyorlar. . . . Halkavi Başkanlı~ına veaecek 

fngllferede hızmetQıler bıle k d t l"k p t"l' 
t "b"d· E11- zaman ve u re e ma ı ar ı ı 

adeta krono:ne re gı 1 ır. ıser ldrin ve kadın üyelerin eecilme 
davetli misafirler saat sekizi yir leri göz önünde bulundurulacak 

mi yedi geçerek kapıyı çala{~a tır. Dtğer taraftan türlü meslek 
biraz. bekle.r .. Kap~yı açan ıız !ere mensup vatandaşların ve 
metçı kendısıne dıkkatle bakar. bilhassa münevver Gençliğin Par 
Böyle üç dakika erken gelmiş tide vpzife almaları temin edile 
olan misafir o dakikada henüz cektir. 
giyinmekte ~lan ev sahibiui de Bu yıl bütün VilAyet kong 
rahatsız atmış olur relerinin bir günde düşünülmek 

Misafir kabul edecek olun tedir. Bu baktmdan ocak, kamun 
evdeki hizmetQiler saat sekizi 
yirmi gece merdivenlerdeki halı 

ları düzeltirlorve yarı aoık kalan 
kapının arkasında vaziyet alırlar 

Paristen Avrupa 
Vaziyetine bakış 

(Birinciden artan) 
terin çok korkunQ olacaA"ında 
herkes müttefiktir. Şu halde hiç 
bir kimse bu kadar ağır bir me 
suliyeti omuzlarına almak cesa 
rotini kendisinde bulmuyor. Va 

ve iiQe kgngreleri nihayet ikin 
ci teşriııtn sonunda bitirilmiş 
olacak, bu kongreler bittikten 

sonra Vılayet kongrelerinin bi 
rinci kauün içinde hanı.ti günde 

yapılacağı genel sekreterlikçe 
tebliğ edilecektir. 

Kkongrelefde merkezden eo 
çilecek saylav ve partililer mü 
şahid olarak bulunacaktır. 

f ransa~a amele grevi 

Başlıca sahnesi Avrupa ola 1 B • 1 • k Ftıkat dl\nyanın zııhire ve ham 
cak_ bir harbe A~orik~nı.n mu 

1 1 r eş 1 ı madde yetiştiren asıl bUyUk mtn Hol devletlere ver-
harıp devlet sıfatıle ıştırak ot tııkaları iki Amerika, Asya'nın ce dikleri SÖZÜ 
mek istiyeceği düşüncesi bir ko A m er· ka 1 nubu ve Avustralya, Hint okyanu 
nara bırakılsa b .Je B. Ruzvelt 1 ı hatırlattı 

1 
su sııbillerid i r. mdi, Silveyş kana 

tarafından ilan edilen Amerika lı uir kere kesildi mi. Singapur'la Vaşington 28 (Radyo) _... 
nın durumu eğer iyi hesap edi y a z a n 1 Hariciye Xazırı B. Briyan _... 

liyorsa, harp amatörlerini düşün LÜSYEN ROMEY ı 
garp arasında onun yerini tutııcak Kellog paktının imzasının onun 

dürecek mahiyeltedir. Maneoi oJan iki yol Kap yolu ve Amerika , cu yıl dön~münden istifade ede 
di eurası dikkate dPğer ki. son yoludur. Bu sonuncu yol daha kı rak ~aktı ımza ed.eıı devletler~ 

durumların politka üzerindeki 1 ı b k nu ha l dd t ıı> harp başlangıçta zafere erişece bi Atı llk d · it la ıar ı a n rıc a e me 
tesirini mübalağa etmeden sade . . . . _ _ sa ve cenu an enıın. 1 hususunda yaptıkları cresmi ve 
C ·ad- d 1 . l b k t k ğı tahmın adılmış olan butun rınıo istilılsına uğradığı takdırde aleni• .... emini hatırlatmıQtır 

l .1 • hareketlerı tekzıp otmıştır. düha emindir. Bu itibarla garp B, Ilul, paktı ımza eden 
e cı ı one erı ıesa a a ma . . . . 1 J • " • 

ear ı e. 1 I b" . b Al B k 1 d k • Ia · p neti ~eeinde, Sır ıslanın devJetıeıl için ıozumlu maddeler milletlerı ve u meyanda 
. u .ya ın ar a alı 90 

seme Avusturyalılar tarafıııdan, earki 1 vı' zahirenin en bllyUk kısmı Ame ~anyayı, llyayı_ ye .. Japonyayı 
relı nelıcelerle çok kıı:;a harpler . · I . . zıkrederek demıetır kı· 
d ff k l . 1. Prueyanın Ruslar, BelQıka ve ş1 I k11'dıın veya Amerık·l L vasıtasıyla • Uükümetler ve mllletlerhı e muva a o manın gız ı çılre • " . 
. b 1 d b· ı . malı F ransanrn Almanlar tara 

1 

gelecektir. K11nadu, bu nakhya· ı taahhüt ve mesuliyetlerile alaka 
sın u an var mı ır ı mıyorum . . . b - t l d 
ı . _ fıııdaıı lşğal edılnıış olması key lın un arı ve a :ırruz ur an ma- dar olma"'a hakları yoktur Çüı.ı 
spanya ve Qınde bu gun yapıl . . . ı k i t'k l f t "k ı - 5 ' • . fiyetleri tamamıle netıclsız kaldı sun o ııra , n ı a ıı ırı a arının ku gerek her şahsın, gereks~ 
makta olan tecrubeler, bıze bu Al 1 ti k 1 bi merkezi haline gelebllir. 1 her milletin hayatında kıymetli 
h t • b b ' h-k- man arın mu a mag u j 

usus a mus ot ır u um ver yetleriode belki de Belçika ile Bu itibarla, uzuo bir harp ha olan her ~eyin himayesi on se 
miye pek müsait görünmüyor. . 1• F k dar linde, Amerika donanmasınin ne evvel resmen yapılan yamio 

1 eıma ı raasayı sonuna a . 
Hakikat söyJemek lazım ge . 1 t . 1 1 •1 olmuıı Amerika sahil ve mahreçleriui lerın tutulup tutulmadığına bag 

ışga e mış oma arı amı ~ d 
lirse, mazide, kuvvet nisbetleri 1 ek Atlantlk ger kse P"sı"fı"k 11 ır tur. Zamanında garp hududuna ger • · e u • 

ciddi bir değişiklik vücuda geti çekilmiş ve flarktaki fatihlerini 1 tarııfından korumasının ve Kana· 
ren kısa harpler pek nadirdir. elde tutmak için garpt(:I kuvvetli~ d11'yı örtmesinin ehemmiyeti gö· 
Bir devletten diğeri büyük tahkimatın arkasına sığınmış ol rUIUyor. 
kuddret intikalleri hemen daima masalurdı, bunun manevi ve Amerik&'da alman ve italyen 
uzun harplerin veya harp silsi stratejik neticeleri, belki de Ame ırkından muhacirler kalabalıktır. 
lelerinin neticesi olmuştur. En rikauın müdahalesini yumuşat Tttbil onlar ne alman ıtleyhdarı, 
meşhur kumand!inlar, Napoleon mak cephelerinin bozulmasını oe de Jtulya aleyhdarıdırlhr. Fa
da hassatan dahil olduğu İıalde önlemek ve bir uzlaşma sulhuna kat B, Nuzvelt serbestçe dinlen. 
b d · t· t k · ı · ı d" çarmak olurdu. . 

un a ıs ısnn eş ı etmış er ır, Ezici ve ylldırım gibi bereket 1 mektedırJer. Gene papanın nutuk 
Devamlı ve kati netice vere 1 t k 1 

lerin, istikbalde, mazide olduğun· ı hrını d
1
e serbes çe o. uyor ar. 

Cek kısa harp, akibetleri diğer d n dahıı kati neticeler vermesi , Amerlku da yirmi beş mılyona ya 
memleketlerin' mukadderatile ald 

1 
~ b " Ul kındindıır ketolik vardır. Az mik 

kalı olmıyan iki münferie has ç 0 se ep gor emez. 1 darda olmıyan İskandinav muba 

Zafer bayramı 
- Birinciden urtao -

Ali Oran askeri kıtaları tefliŞ 
ederek bayramlarını kutladılar, 
Teftiş ve tebrik bittikten sonr• 
istiklal merşiyle törene başlandı 
Bunu müteakip garnizondan eO 
gene subay kürsüye gelerek 30 
Ağustos zaferinin mana ve ehe 
miyetini Baş Kumandan meydoıı 
muharebesinin mahiyetini teba· 
rüz ettiren heyecanlı bir söyJef 
verdi , 

mın vücudunu icnbettirir. Aksi Buna mukabil, harbın otoma· 1 clrlerl protestanlarıo şikayetleri· Alay komutan muavini hitll.' 
halde, aşikllr veya gizli ittifak tik surette genişlemesi için aşl- ' nin akisleıtnl dinliyorlar. ve Nov ı bet mevkiine geldi ve cok kıY· 
lar tee~kkül eder. Kısa zaman kllr sebepler görUlOyor. Meselıl, 1 york dUoyamn en bUyUk yahudiJ melli bir hitabede bulundu mü· 
içinde ehemmiyetli ve devamlı ruslar blr Tuna barbına zahiren 

1 şehridir. teaddil defalar alkışlandı, e 
bır neticeye varmış bir ittifaklaJ' altlkasızlık gösters~ler bile, emnl j Bu itibarla, ''infiratçı" olması Hava kurumu adına zafer ;., 
harbine misal mevcut değildir. yet endişesi onları Romanya pet na rağmen ·Amerikanın Avrupa· ve tayyare bayramı hakkında 1 

r d 1 1 ' nutuk söylendi. .. 
ikinci ımparatorluğuo dış rollerinin alınanlar tara ın an e • nın bu~OnkU manzarası karşısın- G 't . 

politika hususundaki fasılasız de edilmesi ve işletilmesinin önn 1 da harekete gelmesinde hayret eçTı - resn:'ı . . . 
l l oren bıtmıştı . Asken kıtıı 

hataları ve Bismark'ın mahareti ne geçmeye ça ışmaya mec mr edilecek bir tııröf yoktur. Bu re J d -f 1 • - kl' al• 
d an arma mu reze erı •sure ı 

sayesinde, Prusya, 1866 da Avus e er . 1:ıksiyonların Roma ve Be~ll~'i kız kışlar arasında muvaffakiyetli bif 
turyayn kareı yapmış olduğu Allah gOstermesın, bugUnkO dırmasında da şaşılacak bır şey geçit resmi yaptılar, Bulvarda" 
gibi 1870 de Fransa ya kareı, k ı doneler Ozerinde bir harp çıkh$tı yoktur. ayrılan geçit alayı şehir içinde 
sa harbin tipik bir misalini, bir farzedilse, Akdeniz, iham madde Amerika'ya karşı, Berlln, ge bir dolaşma yaparak yerlerine 
neyi taboratuvar kaziyesini ta ve mUblmmat taşıyan gemilerin rekse Romıı'dan, 11z çok $iddetli döndüler. ~iyet bu şekilde olunca rumruk 

ların sıkılmasına ve gayızların 
fırlaıılmasma rağmen kimse harp 
cürotini gösteremiyor. Benim bu 
rada müeahade ettiğim manzara 
budur. Harp ihtimalleri mevcut 
olmnkla beraber lıarptan henüz 
uzaktayız. 

ihtilaf dün filenbitti hakkuk ettirmeye muvaffak oldu garbe doğru muntazam transit· cevaplarla beraber, Avrupa'oın Askeri resmi geçidi emsalsiı 
Bu istisnai kaziyeyi, menfa leri için kulJanılamaz bir hale gelir normal bir hayat bulmasına yar· di göğsümüzü kabarttı, 

N A. KüçDka - Paris 

Parie 39 (Radyo~ - Amele G rkl • 
at ve emniyet bağlanmalarının Almanya ve ltalya şarkı dım etmeye davetler işitilmekte· ece şen1ı erı ihtilafı filen bitmiştir. Yeni bü iŞ 

kumlorin tatbiki dolayısile mey önceden ittifak grubları vılcude Avrupa ile yakın şarkın erzak ve dir .. Devlet adamları, tasannular Gece asker ve halk evlilerin 
dana çıkacak müşkiller kolaylık getirdiği zamanımızda tekrarlan petrol anbarlarıoa doğru koşacak dan kaçınarak problemlerin tosa· tirakile bir fener alayı yapıldı,Se' 
lıı izale edilecektir. Amele mu J mak mümkün değildir. lar ve burada, ister istemez, rus· ni tarafına ve MdlsRhn dOrUst tediye bahçesinde Alay tarafındıı11 

ruhhasl ırı ııeıiceclsn memnuu Kısa harp, daha başlırngıçto lıır, türkler ve lngillzlcrle karşıla tnbına hı:ı~lııoııbilseıerdi , hıı, ı-aoıl büyük zafer şerefine bir gardell 
oldnklarmı söylemişlerdir. ezici bir hıımlf') i icabettirir, im şucrtklordır. dığındıın çok dahtı kolay olıırdıı. 1 parti verildi . 
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Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
l\1ERSiN 
Pi YASASI 

i l l N 
Mersin Bele~iye Riyasetinden 

Saksofonu icad eden posta 
müvezzii için abide 

Oünya~a~i demir yol
lannm uzunluğu 

Brlediy t> mizce satın e1lırıacak olan 6877 5 adel 
30- 8 - 938 Toprak kale bazahıt parkt1 taşı kapalı zarf osulil e 

Pamuklar K~6· s. K
3
u
7
.s. ~ksiltme\•e konulmuştur. Taşların Mer~indr. iuşaat 

Kıevlant " J 
Dagwmalı 27 mahaJlitHie lt>slim edilmek şarlile Jıer 1Jirisi11i11 
Kapı mah 26 muhammen bedeli 12 kuruştur. 

Şimendifer ilk içad edildi~i ~oza yok Bu eksiltıuPye girnıPk isliyf' lll~r-irı 516 lirıilık 
Belçika da Dinard şehri miktaı·da yapmııktan imtina vakit ilk Fransız reısicumhuru K~=:ı parlağı 25 mu vak kal ltımimt l ve~i k asrnı ha \'1 nırk lu pla r1111 

Yakınında Adofos Sııks ismin etmişlerdir. o'an meşhur Tiyer bunun as· Buğday-Çavdar ı ı.ı 9-938 çarşunılıa giirıü ~cı al 11 P. katlar lıdı • di 
d~ bir sanatkar için mUkellef Zahin sanatkar k E- şfclt iğ i rın b!r delili~i olduğunu söy Sert anadol 5 ye dairesinde miitt·şrkki i f'ı ı ciinwıw tevtli fllnıt· lt~ -
~ır abide rekzudi lece l~tir. Bu aletin J Ok miltekaın i l olup is- J ıemiş ~e ç~~ geçmede~. ~u i.sin Yumuşak .5,87,5 ri ve lıu lııı~usa Hİl şcırlnanıt>rıirı parasız olarak 

ki damın asıt ~~s~e.kı. poı;;~a tenildigi kadar bUyUltmekf tamamı~e .ıflas edecegını ıla Yerli buğdayı 3,50 1 belediye frn müdüı·luğiirı<len ulrnahi l<· cı• ğ ı ilan 
u lllektup. mU.vezzılığı ı_d•: Lakın milmkün olJuğunu iddia etmiş i ve etmıştı . . . .. . Çavdar 4,87,5 

~Ş. vakıtler;nde musıkı al~tıe ve davasını ispat icin 14 met . Tıyer _ıs;~kb~lı gore~Jılen Anadol yulaf 3,25 olunur. . 28-Bt-4 · 8 

10
111 yapma~ mevcutlarını ı s re uzunluğunda bir sa ksofon hır ad .. am ~ ... gılm_ış ~emek olu Arpa 
h etmek ılc meşgul olur· yapmış ' ır. Bunun yalnız aii'ız yor Egcr şımendıferın hızlı te Anadol 3,8 ; 15 

du. lığı 9o santimelre genışlF'riodA tekamillUne dnir şu rakamları Yerli alivre yeni M. 3,5 
. Bu meşguliyet 1844 sene idi. 

0 

o zaman kendisi ne söylemiş Nohut ekstra S,8,75 
te ~:cıde bugilııkil. modorn . haya ÖnırUrıiln sonuna doğrn o~s.al~rdı şa şkıı~lıktıı~ küçük fasulye 7,5 
ıl il lazımı gayrı n:ufarıkı sa- bunun daha bUyUğllnU bile dılıaı yulardı şüphesız Yulaf yerli ;"'/,25 
et Yılan saksafonun icadına sebep va mttiiı dn anmU ve ilanla 194-0 Hen~sindB dern.i ryol- Mercimek ıark 4 
a· Olmuştur. Eçvelce flOt ve klar p h 0 

1 
ş 'd " ş l k~ .. larınm uzunlugu 7-697 kıloınet Sahlep 

e· ilet pelr. makbul musiki aleti rınnı fazırtsmdı~ w ~ dı. abınt omb reydi. ( Ren ve nil nehri uc T tlı w 
id· r ve a e me ırrın en u e"e a çogen 

ı Bu adam dahi bidayette " ~ uca eklenirse bu uzunlukta o 8 1 d b .. U • d k l t Ev b a mumu 
8ha ziyade bu alet ile uğra us yaı 1 8 a nıış 1• ger u lur. • 

Şırd nu yapsnydı inganııı nere~i ka '> Cehrı 
ı. r· · 1 d' .. . d öttU k ~o sene sonra bu uzunluk Susam 

k l . b k . r· 1 d ı ge me ıgın en rme . (A • akın unun a ı oma ı . . . . . . log.ooo kılometrcye çıktı. r Yapağı 
r ~ini görerek deha mUtekAmil ıçın hıı kuvvetlı lıutrnr makı zın çevresinin iki buçuk misli . 

bil' musild aleti olmak ilzere nPsi kullanmak icabedecek Dtıha yirıııi sene sonra 188 de Sıy~h 
hni bir elet kUşfetmiş ve bu ti. 371000 kilometreyi buldu. ~:radol 
llu kendi ismine izafet ederek . S.:t~atkarın vefatında~ Arzdan aya kadar gidip gelmA Aydın siyah 

ıı 8aksofon tesmiye etmiştir. bır haylı zaman sonra keşrettı mesafe) 1929 da 1.160.000 ki y k k 
~ · ı t' ilk · . · ı anmış yapa 

al Bidayette musiki aleti g ı a e 111 m emmeııye tını lıü lometreyi aştı (22 defa battı G" 

130 
18 
73 

8 
lö,5 

52 
48 
45 
53 
16 
65 
ss r " 1 tU d" t f d . 1 uz yunu 

u J88patı fabrikatörler ve bilhas· ı d~I ~nt~a 
8
era ın b~n . tustı~ üstilvv uzunluğu) 1915 te Konya mala tiftik 

ra a. Fransızlar bu aleti beğenme e ı m ı ş ır . unun ır nışımesı 1 329 460 kilometreydi. (Aı z 
1 
Yoz at 110 

l
u llıışıer ve sUrUleceğini zannet. 1 olmak üzere şimd i Dinarddtt dan güneşe kadd ola mesafe' K ~ k 1 50 

tıı . . . eçı ı ı 
8 ernişter ve bunu kUIJıyetlı kı ftbı de yapılıyor. nin yil:1.dc dokuzu) » dabağ 

ı· ıı, · N Pirinçler 
2oooseneevvel\I isten Korsikaya kadar Birinci nevi mal 

25 

23 
20 

260 vazifeler yüzere!{ geçt~cel{ler . ~~;ci nevi mal 

- Mektebe giden çocuk.lera I Ônüınüıdeki cumartesi balıklarıbı öldürmek üzre taz- K~hve . l lO 
"9'&~ife verılmesi ~ug~n ıcad günü saat on beşte Nish~ bü yıklı havayla atılan tüfenkler Badeı:n, ç~kırdek 
edılmiş bir .şey dPgıldı r · 200~ yük bir spor harekeli yapıla- vardır. 1 ıçlerı .. 
seııe evvelkı çocuklar de vazı . .. .. . Bu büyük yüzüş için Ver· Tatlı badem ıçı re caktır. Meşhur yüzucu Frıç . . A 

- Yapıyorlardı. V ld V N' l K ner aylardanber• AnJ koyun· ı cı » » __ a emar erner ıs en or d d · A k' d k s gUnlcrde Mısırda a- 'k k d _ k .. a antrenman yapıyor u. Nıs- cı çe ır e 

d~ ra t on b' f he· 11 aya a ar yuzme uzre ten Antib limanına kadar git Urfa Yağı 
Ş ırmalar yapan ır en Niı rıbtımınd!n denize gire- k d- k b .. .. .. 1 f ı 

65 
40 
3 ;; 

90 
70 

6 

46 

280 

i l A N 

SilifKe Jan~arma o~ulu ~omutanhğınnan 
1- S ı l fke J okulunun Sf'~i ·ı a~ lık iaşe ıue. 

vaddmtlan ilıtiy~cı oları ve acık f>ksihnıPsirıde ta . 
lip zuhur etmi~·en ~ Ş tt ğıda CillS ve nıikt:H ları ~ a 
zılı yedi kalem t'rzak249o ~rn )· ılı kanun\'rı 43 ı ı cli 
maddesi ne te\'fik an ~ksi hııu~si on gun 111 üddrı iP. .. 
uıatılnı15tır. 

2- 3CCOO kilo sığır elinin 7.9-938 çarşanıha 
gürıii saat ~ da 4000 kilo er· innıiş sade yağıııırı 
ıo da 15000 kilo Bulğurun 1 ı de 4500 kilo Mı·r 
cimeğin t2 ıl e 4000 kilo kuru soğarıın 14 de 
3000 kilo toz Ş P k t· rin J5 de 175 ~ilo ça~ın 16 
da eksiltnu•si ~· apıluc.lğındaıı isteklilerin göslt•ri · 
len gün ve saallarda muvakkat l" mi rrn llarına ail 
vezn~ n. ak hozu \'eya b<ı nka nı ek tu pi arife hi rlı k l e 

Silifke j. okulu binasında topla n:ıcak komiS)'Oırn 
başvurmaları ih\n olunur. 

rl'oros Kız Talebe Yurdu 
!staubul iiniversil~sine devanı edtıcak lalı·lıe 

bayanlarü nwhsustur. 
Mlidlir Hayriye Dardau idaresiude ~ çılmıştır. 

Tctfsilat almak istiyerıl~ riu mathaanuza VP V3 

~~0 1 Isıan\rnl ŞelızaJe başmda ki Yurı! miidiirlliğii;~P. 
f müracaatlara. 2-fi 

:: Yeti tok dikkate şayan bir cektir Verner Nhle Korsi~a '~.e v~ ko~meb' . u {uz~cu çe ,, 
ce ~Sika bulmu~bir Mısır talebe ada~nın Sansüri cehri arısın- ıçın ÇBO. ovay ır !ş o ~~şt·~= ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

sıni . f · · 1 e ·i r .,. u ış ernerın gırış ıgı 
n vazıfe de terını e e g ~ da 200 kilometrelik mesafeyi 'lk d w 'ld' 19 ·~6 d 

eıı l'tıiştir. Mısır yazısını okuma 7 . tt .. w. . h . ı macera egı ır. ., a 
Al y b. . . , :ı saa e yuzecegını ta mın on altı saat ~yüzerek Danzig 
yı y 

1 
•len alımler papü~ ilsbl~n etmektedir. Bu yüzüş esnasm· koyunu geç~işti 1937 Mayı-

8Pılmıs bu defterde ıkı 111 d b ı~ t f b 'k ' 
ill 8 ·• . . . l 1 a meş ur avan a • rı a- sında Düokerkten Kaleye, ay· 

ene evvelıne aıt vazıfe er o t·· .. R 1 K t' · t k . . w 

• 
1 L A H 

Mersin Askeri Satıııalma komisyonundan 
kil d _ oru ona o ınıo ya c en oı seneuın Agustosunda da 
üll ugunu söylüyorlar disine refakat edecektir, Yat Dünkerkten Sutforelanda yüz Mikdarı Muhammen bedel İlk teminat 
se Vazife bugünkii vazıfele_ ta, yolda rasgelinecek köpek müştü. Cinsi Kilo Lira Kr. Lira l{r' Gün Saat Şekli 
ıli re çok benziyormuş. Demekkı Un 598 000 62790 oo 4389 50 14.9.938 Qarsamba 15 Kopalı ıarf 
~: l>edegolojı ilmi 2000 seneden K d ' .1 1. k k ı~ı" saçan el çantaları Bulgur 60 000 5400 00 405 00 14,9,938 .. 16 " 
aıı beri zannedildiği kadar ileri a m ar uana ÇO aza , ı Kuru fasulya 57 600 5184 00 388 80 14,9,938 " 17 • 

gıtmiş değildir. Y8Pl.J0f Yakında açıhıcık Layp- Sade ya~ 18 000 16200 oo 1215 00 15.9.938 Pereembe 15 " 
. Defterde Nk ehemmiyet zig panayırınd~ k~dı?ları çok Pirinç 48 000 10080 00 755 00 15 9.938 , 16 ,, 

lı hesap meseleleri vardır . O 1 şaşırtacak ve -~evındı.recek .el Yulaf ·i76 000 19040 00 1428 00 15.9 938 ,. 17 c 
~ Budapeşte sokaklarında çantaları teşhır edılecektır. . . . • I k f 
manın çocukları da muay otamobil k 1 . k ir Jd 180 çentalarm içerisine ışık ve 1-Mersin garnizonundaki kıla~Hın hır senelık ıhlıyacı o an yu ·arH a 

;:e ~en bir süratle iki noktadan "'ı için zah :za aııbple d.ç
0

"
8 -~ren elektrik tertibatı yerleşti~ cins, miklar, ıunlıammen l>edPl ve muvakkat lfruinatile ihale giin, SHal Vt~ 

r11 dl.treket eden iki <ieveı~i? ne~e !i tebdirle; :, ve 
1 
~ e ıye h~~ rilmiştir. Kadınlar ışıksız yer- sekli yazıh iaşe . maddeleri k:ıpah zarf usulıle eksiltmeye kouuİdu. 

d• lo8 ; e hangi., saatte birıuırl:r~ ~ h he ·k~ış aıUlv·e şe ~1.0 lerde çantalarım açip tuvalet· • 2- Eksillme ~lersin As. Ş. nin üst katında As. mahfolde :\~.sa. al. ko. 
1ı~ ayşılacagmı hesap e e 1 emen r oşe ıına ır lerini tazeliyebıleceklerdir. tar<tfmdan \'3pılacaklır . 
.rOrlarmış memur kvymuşlardır. Bu me • w k ı. 

3 - Zflrflar a.yru L!Üude ac.,, ılış saatindfln bir saat evveline kadar ·aunl 
murlar niıamlura uygun hare ..., 

~azetecili~ tarihine ~air ket ctmiycn otomobiller ve ya iLAN edilir. 
l 1 • 4 -- Faıla bilgi edinmek istiyen istekliler ı\s. sa. al. ko. nunt.la nıevcul 

Yen'ı keş'ıf ler yl~larardan 60 kuruş ceza 
8 ıyor ı'çel Yı'la"yet Oaı'm"ı ene l 3 t 2 G l U- olan şartnam~ eri her zaman gfirebilirler. • - - O 

ta' .1 
11

• Gazetecilik tarihile meş · Son bir ay zarfında gün meninuen· 
6• euı bir italyan.alimi eski Ro· de 160 kişi cezalandınlmıştır Silifke hastauesiuin 

i"d~ .gazetelerın bugiln .. kU ka~ CezB görenler aı·asında erkek 5· 7 r ra 62 k "r u~ bedeli 
ve ar ıtına ile haırZlandıgı tezı . .i 1 " 
bi' t.ıi b" k"t ler çok az kadınlar ıse çok k şifli tamirat ışı 14 tnUdafaa eden ır ı 8P f 1 • 

1 
P 

lleşretmiştir. Bu elime göre o aza ım ş. Eylul 938 tarihine raslh-
~ ~e'-'rin gazeteleri Rotatif me Al k J 1 b ... ,·an carsamba giirıii saat 
~~~ 1neıerde basılacak yerde, gü man aum an ayragı ;,..du. ih;le t>dÜnlt'k iizrt> 
bif ~el Yazılı binlt.rçe esirlere yaı nasıl selamlıyacak acık eksillme)0 cıkanl 
faıı .1rılırd1. Telgraf ve lt'!lefon ye • • 
pde "'ne de ışık la verilen işaretler mı?lır. . . . ~ 
ine kaimdi. Almanyada kadınların ısle~lılerııa JO l1ra 3~ 

1
• • ltaısan alimine göre o va san~ağ t selamlama tarzına da ~urıış lulan muvakkat 

lsiJ "'il 1 ~ b nıatbunt hurriyeli mavzu· ir yeni bir kararname çıkmış lflıuiııal makbuzunu Hl 

r "hıt eeğildi. Havadisler impa tır. Bu kararn!lmeye göre Al· nıilen ihalt>nİn muayyen 
iŞ \ı:t~r_luk mahlrnmesi tarafından man kadınları sanca 11 ve yUk bulundu~u gün ve saatte 

ae· l'ıJıyor yazılan gazeteleı· f o g . l ·ı · . J • • •• 
tııtrıu . t ı sek şnh1sları alınlarını errerek ıce vı 3\'elı <1aırııı eııcu -

jafl ~ n duvarlarına y1tpış ırı ı ' 0 • • • .. f •1 ~ ::ıeıt •'lıuu Bu hal·el' e den laşk :ı ve s ğkulhırırıı Otııız h" zati ın :ı lrlH ' rllllP !l ' tırarı.PI nrı ı :1 11 
ı;~ Yazmaka menedilmiştir. kaldırarak selamlıyııcnkhtl'dır. olunur. 27-31. 4. 8 

i L A N 
Mersin Askeri Satınalma komisyonundan: 

Miktarı Muhammen bedel İlk teminat 
Cinsi Kilo Lira Kr, Ura K. Gün Saat Şekli 

Kuru soğan 12000 600 00 45 00 13.9 938 Salı 15 Açık ek iltme 
Patates 32800 2460 00 183 50 13.9 938 ,, 16 ,, f,, 
Saman 283000 4245 00 838 50 ıs 9'938 > 17 ,, > 

1 - ~ltrsiu garnizonundaki kıtaalrn bir senelik ih\iyacı olan yukarıda 
cin~, miktar, muhammen L>edel ,.e muvakkat lenıinatile eksiltme güra e 
saatları )' azılı iaşe madtlelt1 ri açık eksiltme ile eksiltmeye korulu. 

2 - Elsiltnw Mersin Aıs. ş. ;~in üs\ katında As. mahf.,f<le As. sa. al. ko. 
tarafından yapılacaktır. 

3- Teminatlar eksiltme saaline katlar kabul edilir. 
4- F:ızla nrnh'ınrnl Pclinmek i~liveıa islf~klilt)r A. sa. al. ko. nu11da nw' -

31·3 5~ 
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SAYFA 4 ERSiN 3 l A$n~tos 19 a.D . 

• 
iŞ ·naları varn 

Drıı1yanın en sağlam en }(uilanış1ı en ucuz 
.... .. ·-·-~~ 

HIJS K v N • 
• 

El , Ayak , Dikiş ve Nakış , salon 
Elektrik ve hulasa dikiş makinalarının · 
her çeşidi ve istf nilen yedek parçQfarı 

mevcuttur. 

D "KiŞ MAKINALARıDIR. 
Hnskuvarna ; lsveç çeliğinden mamul 

w:ma 

bütün aletleri garantili dünyanıu en ta-

nınmış ve en eski markasıdı. 

H U S K U V .ı\. R NA Nakış makinaları ayni şekilde ve ayni büyüklükteki diğer Dikiş 
makinalarından yüzde elli ucuzdur. 

Tediyatta Büyük Kolayllklar Gösterilmektedir. 
Mersinde satış yeri Gümrük meydanında No. 12 Da ~ & (9) ~ ~ Türkiyenin belli başlı merkezlerinde şubeleri vardır 

:a 

.. 
11-30 
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Rizenin Hasır Koltuk Takımları 
YENİ P.AR.TI GELDİ 

Siparişlerini kaydettiren müşttriltrimizitı takımları emirleri 
amade bulundurulmaktadır. 

Yeni modtllerimizin bütün malzemesi halis Rize malıdır, ls
tanbulda yapılanlara her suretle faik olup tahta aksamı [Fmdık] 
aJ!acmdan nıamuld11r, fiatlerimiz rekabet olunamıyacak derecede 
ucuzdur. Cenup vildyttleri gazino ve bahçeleri için sipariş kabul 
olunur. 

TERMOS 
Sıcaktan bunalmamak için ( 1 trmos) a salıip olmak ldzımdır 

Bu sene Termos/arın altnıinium ve bal! kapaklı cinslerinden mada 
bir, iki, üç, d~rt ve beş defa kaim kırılmaz cinsleri de gelmiştir 

Çelik Termos/arımız ile beraber yemek, dondurma, tereyalfı için 

, =···:·Art ı ~~~~~w:a~y~i ~~; 1 ~y~;,~;:;sikİe'7~ri~ 
Kolonya ve Esansları 1 1 

. . Yaz geldi. her zaman size lizım olan kolonyaları-i 1 ' - . 
~nızı Alll I KOYA Kolonyaları satışevinden temin edinizl !Dayanıklı • ' 
",.Kolonyalarımız en güze.1, temiz ~s~ns, ~ =Kullanışlı 

.. la~dan yapılır, ~erecesı ~u~~et~!dır. : ~ 
Fiyatlarıwız lıer kıstıyc elverışlıdır. hs<inS .. -= ~H r·f V 

'I · · l d ~ aTl e arımız ıse temmat ı ır. ~ 

~ Toptan satış yapılır. Sipari~ kabul edilir. }!l t15 .. ti 
Sedad Sahir Seymen ~ L r b. d f b d. · wo ~ ura ı 

Uray caddesi No. 41-Mersin • " ÜfTen iT e OfECrÜ e e ınız. m = hususl termoslar da vardır, 

" Mersin Uray caddesi No. 2 il ~ . . . 
Taşra siparişleri acele ğönderilir ~ Cemal Anık .. Bır RısıklP-le sahip 

--~----------------~~ ... :.~ ... )-i&i.,."ii.·".W.tın~·ı.ı.ıl--.ı:~""'~=:" ........ iW..,..··~~~mt~i&lm ~~i?i;stil .. .- ol nıa k ıcın lw im-
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/ ~ ·ı 

ltı-tTİVAR IK 

Peşinizden Geliyor ... 

ONA KARŞI 

Hazu·lıkll Davrananı 

. .... 
• ı • .1 

. 
/ ..,. 

,, f 

\ 
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füj;( 

• 

i ı a n nıehal 

Zayi Not ~efteri ~(Viktorya) Mar~ah ~isi~letleri terci~ e~iniz 
Kışla cHddesinlle iki ~ S l l .1 h k 

sarı not deflrri kayıp = ağ a m ığıı e şö ret azanmıştır. 

edilmiştir. Bulup geıireu li Toplan ve perakende s~tış yapılır, ahCl
fazla.sile memnun edile· ~ 

kl lara kolaylık gösterilir. ce ır. 

Adres: 
da ~ara pçı 

Yasin Ay<lınol 

Satış Yeri•. Mersin Merkez Bankası 
• fçel kontuvarı. 

altında 

* • ~ ~ e11~tı11aı~nıa~1ıınnm~~ım:ınıugmıı~uı~ll!1BWmYtın~ıoo~~ooa:ın~ 
* • 
-tc SIHHATİNİZİ KOR.UYUNUZ! 

* - NASIL ıv.tI 

K YADELEN 
SULARINI 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 ı:ıumarala raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş: Berrak Kaleviyeı; "ıoo sm3 suya sarfolunau N. ıo 

Renk 
Koku 

: Renksiz 
;§Kokusuz 

ruikdarı,, 0.2 sm3. 
Mflcmu sertlik derecf.Sİ "Fransız,, ı. 5 
Uzvi maddeler icin · sarfolunan müvelli-

• 

1 Tadı ; Lıltir 
dülhunıuza litrede 0.40 mgr. 

Sülfaı "SO 4,, fitred~ 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 

Teamül; Mutedil Nitrat ''No 3,, ,, 0.0040 
N itr·at "No 2,, yok 
Amonyak ''NH3,, Yok . 

Fennin en son usullerine riayet eder~k kaynadığı yerinden itilıa· 
ren istasyona kadar içi kalaylı k~lvanizli borularla içi mermer döşeli 
bellur-lıa vuzlara dök ülruek tedir. Oradan d~ bütiin Fiziki ve kim ve \'İ 
evsafını muhafaza ederek ve hiçbir suretle el d.,ğm~den hususi kim
y:lgerinıize ve Adana Sıhhat Hakarılığrnrn tayin eui~i Sıhhiye nwmu

~ nı huzurlarında danıacapalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile 
~ yıkandıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhhat memuru tarafm- ! 
'f dan mühürlenerek şehrimize gelmP-kledir. :1 
• t 

• .. .. ..., f. 
Mersin: Yeni Mersin Basımevinde Bas1lmıştıt 


