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eh r imiz belediye intihabatı neticelendi 

~löyiiiiıııı..ler-im-izirl 
Kalkınması etrafında - -Köylercto )' tıpılncak olnn )'a 
tılı yul•Sl1. ınoktcp ve pans·yo ı 
Yataklı y nla1<sız ciişpanser, köl 
nuınuıı e bahçe to fidanlıkları 

ıtıezaı hk, yol 9e hun lora benzer 
lı i zıııoıleriııe mahsus umumi nıü 
essesolor için, çok znm.rn köyün 
Qinrleki münasip yerlerin s ıı h ı µ 

li buluuması, bıı gibi in~nl a ı ı 

gücleşlirıneklo idi. Yeııi h·ızırlı 

nan bir proje ile ki)y d e rneklpı ı 

tıe bu giui yerlerin sa lın alınma 

hakkı \'Cr lnı ckte ve köyler a rı. 
l!ı orlak \'e birl ı k işlor 

edilmoldcıdir 

Bii)•lo h ıı ll a rd e ist imllik s ı 
be plenııl gösterir köy d ernrğ 
tıin maılıatası, knynınkom ~CYH 

\'ali)'e göııdt1rilt>ce kLir. Kayma 
kam merkez kııznlarıııda VRlınio 
iöstereceği zat, eHnkın gelme 
sinden itibaren sekiz gün içinde 
hpılacak ietlmhıkiıı umumi men 
f11a · ıarn uyğun olup ol madığına 
karar ~erilecoklir. Hed karnrınn 
karşı köy eocümeııi taraf~ ndno 
'aliye itiraz o<tlıeuiloceklir. İli· 
raz üzerine verilecek kararlar 
kati olacaktır. Bu kararlar :ı ley 
hine devlet şurasına veya her 
hııngi bir rnııhkemere mürncnnt 
edilemiy!3cektir. Salın alınacak 
gayri menkul köy d erneği ı1za

••ndan ve emlak sahiplerinden 
birer kieiyle vukuf Phlinden bir 
lattan milrekkep olmak üzere 
letkıl Olunacak komiayon marifo 
lile kıyme t hiçılent• ktir. lsLiınlı1k 
kararı ve kıymetlerı gayri men 
kuı tıalıiplerine ynıı ile tebliğ 
Olunacaktır. Buna mukabil sa 
lıipleri htraf111dan istimllik bede 
liııe müııhosır olmak üzere leb 
lie tarihinden itibaren sokiı 
Rün zarfında kaymakam veya 
'aliye tnhrireıı müracaat eyle 
inek EıuroLile iliraı edileb!locek 
llr. Bu ilira:tlar kazalarda ka 
la idnre heyetince tetkik ve ka 
tara ba~laııscaktır. 

KaLi kararın tebli.t tarihin 
den kırkbee gün içinde gayri 
lrıeukul snlıibi istimlôk edilen ye 
l'i veya yapıyı tahliye ve testi 
ine ve takrlrlni verıniye mecbur· 
dur. Aksi takdi ı de bedel milli 
baukalardaıı birine yatırılmak 
8Ureıile boşaltılıp köy muhla 
l'ıua teslim edilecek ve idare he 
h~i karnrile gayri menkulün 
kaydi feshedilerek köy namına 
181>uya bağlanacaktır. 
~Öyler arası ortak işler 
'le birlikler 

Dün genç vaKıt reyler tas
nif edildi 

C. H. Partisi namzetleri kahir bir ekse
riyetle belediye azalıhlarına seci/diler , 

Bir Bayan reyini sandığa atarken 
Şehrimiz Belediye intihabatının evelki gün sa:ıı 18 .de sona 

erdiğini çe saııılıkhırı11 intihap encümeni tnrafınclnn mühürlen 
d iğini dünkü snyımızdn yazmıştık . Sandıklara atılan reyler 
düu ge ı·e \"e gündüz nıüteınndi çııhşmalorl:ı trumif odilm iş ve 
reylerin tasnifinde C. il P. namzetlerinin kahir lıir ekseriyet 
k:ız o ndığı g "" rülnıüşlür . 

J\nznıınn Parti namzolleriıı " ıı adlarını sırasiyle yazıyoruz: 

Bir yurtdaş reyini sandığa atıyor 
Asil azalar yedek azalar 

Milat Toroğln Beledi> e Heisi 
Ençer Germen belediye eııcümeu iizası,ıiranlçi 
Abdullah Ersoy c c c doktor 
Rıza Bozkurt Tüccr ve Komisyencu 
Burhnneltin ll ckimo~lu c 
Hakkı Deniz, sabık Limnn Ş işletmo amiri 
Hilmi Özer Tıcaret te Z Borsası U. ki\tibi 
Zekiye Olgaçay H. Kurumu baekanı 
Saim J<~rgenekon, Diş doktoru 
Yusuf Kılınç Tüccar 
Bahir Taylan Dış doktoru 
Küınil Tarhan Doktor 
Kemal Ender Belediye E. azası ve Arnkat 
Şeref Gene Tüccar ve Komiııyoncu 
Mehmet Karamancı Tüccar 
Lllıfi Ali Bükülmez Ticaret O. Başld\tibi 

Bahri Ok 
H Hasri Erkman 
Ahmet Gönen 
Naime B.Balkuv 
Galip Güt 
Sabri Podn 
Kemal Ekin 
Saide E. Yücel 
Muhsin Yanpar 
Hüseyin Koca 
Hüseyin Yaear 
Fuat Akbaş 
Sami Mcrzeci 
Hayri Gültekin 
Yunus Yönel 

Murat Ergir Tüccar 
Yol, köprü, sulama kanalla Ünsiye Berker Dr. Muhtar Berker eşi 

l'ı, Bel va\aklarını temizleme, 

Cemil Cömert 
H. Tunçbilek 
İbrahim Beddur 

b 1 1 Mustafa Alanyalı Nal, çivi fabrikası sahibi Yunus Türkeli 
1 Unlara setler yapma. taelama· Mürşide Suner Isı Yuva müdürü Mehmet Saydavi 
&tın zarar vermelerini önlemek Yunus Kösel sebze komisyoncusu ve bahçeci Ali R. Sönmez 

tlbi iki ve daha çok köyleri bir 1 ı · · A H D k ı ı·k ı Necip Ergun Liman Ş. idare mec ısı azasından asan ı e 
ı: le alAkalandıran itler bu köy 1 Halil Akel Bahçeci SaH Çifçi 

r arasında ortakça yapılacaktır 1 Nazım Uneal Doktor Sadi Metin 
la Bütün bir mıntakayı a~iika j Mehmet Kanun Tüccar Tevfik Saltık 
b:l~ıran bu gibi müelerek ışler 1 Müfıt Erman C. Merkez Bankası müdürü Ali LAtif Efe 
b· ~n bu bölgedeki köylerde el 

1 
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ır1ı~ııe yapılaoaklır. 1 Her köy mnhtarı bu karar J ğu takdirde kati kararlar vere 
Bu ortak işleri koyruakam da kcndiköyüne düşen emek ı.:.ektir. Bu kararlar nahiye mUdü 

'eh valinin emri altında şöyle · ve para miktarlarını kendi bJd rüne, kaymakam ve merkez ka 
cıe Rörülecektir: Alilkalı köy ida ' cesine koyacaktır, Alftkalı köy zalarda valiye bildiriletıektir. 
retıinden Lirini~ veya bir kaQının . terden blrlnin derneği bu ortak Uyuşmak kabil olmadığı takdir 
teYa hepsinin ıalebi varsa l>u 19 işi esasından reddederse veya de meseleyi idare hoyeti on beş 

Alman İktisat 
Nazırı 
Dün milli bankaları· 

mızı gezdiler 
Anlcnra (Radyo) .Almnn ikti 

~a ı na1ırı Dr. Fuıı k hu gün ö~ 
leden e\'\'cl Cunıhuı iyet Merkez 

Ziraat ~·e le Dıınkıılnrını ziyaret 
etmiştir . Refikaları Barnn Funk 

<la Gazi ve ismet Paşa enstitü· 
!erini gezmişlerdir . 

B.Beneş 
Pra ğı ter ketti 

Prag 7 (Radyo) Sabık Çe· 
koslovak Reisicumhuru Beııeş 
r ... fık:ısı ilo birlikle Ptııt(dan 
ayrılmıetır • 

İngiltere hükumeti 
.._ ........... -

ihtiyat askerleri ter
his t?diyor 

Londra 7 (Radyo) Sili\h al

tına alınmış olan bütün ihtiyat 

kuvvetleri bu ayın 1li inrle ter
his edileceklerdir • 

Bir İngiliz hava hayati 

1 

Fransaya gidiyor 
Londra 7 (Radyo) lngiliz 

hava kuvvetlerinden müt('eekkil 

bir heyet fransaya iadei ziyaret 
için Parise gidecektir . Hu he-

yete hava kuvvetleri kumandnDt 
riyaset edecektir • 

Avam ~amarasm~a 
Londra 7 (Rad,·o) Avam ka 

Almanyada kışsporları yardımınınaçılışı 
-

B. Hitler söyliyor: 
Vahim bir buhran bitti. Şimdi 
Noel ~enlikleri yapabileceğiz 
Çek meselesinin müslihane hallinde bana 
yardım eden B. kl usoliniye ve diğer 
iki devlet adamına teşekkür etmeliyim 

Berlin (AA) - Hı tlcr spor surette Jın ll i ıı e imkliıı tereın iki 
sarayınd ı kıs yardımın ın rı çı l ıe de d et adamına teşekkür etnıeli
nutkunda ezcümle dem işt i r ki : yim . Faknl lı i llı nssa bana yar-

e 28 .Mayısla uüyük bir ie dım eden Al mau milletine teeek 
derulıtıı ettim . Bu iş lı nk i k aten kür ıı d eri rn . Vnhim IJir l.ıuhran 
büyüktü . Ye lmııu lınş:ırr~ıy~ I b i tmişt ir rn ş i mdı Nt;OI şenlikle 
kalkmnklı~ım aı ka,l:ı her turlu r ini ~ apnlJi leceğ i z . 
fedakal'lığa lümnde bir Almaıı Göbelsin nutku 
milletinin lıu l uııduğuııu müdrik 
olmaklığımda.ndır . Bu mil11 hir 
lik yeni organize edi l miş unsyo 
nal sosyalist cam i asıdır . l Bu c-n 
min olmasaydı büıün bu meee· 
leler halled ilmiş olmaıdı . 

Şu günler ve lı a fıal n r 7.tıdın 
da bir adam Almnnyaya en emin 
doEılu olarak müzaheret gösler
ınişlir . Teraziıı iu kefesine l>ü· 
tün kuvvetini koy :ın Benilo Mu· 
eolini . Keza t eşı iki nıosail o ril P 

Çek mesel esi ıı in ınu sl ılı ıı ne hir 

Propaganda Nazırı Göbele 
spor sarayında kış yardımı teş· 
ki l alı hakkında verd iği izahatta 
l9:i7-38 yılı z•· rfında bu tPeki
lıH tara fından yııpılan yardımın 

4ti 1G9.1i7 marka yükseldi~ini 
\'e bunun 1933 -34 detresine ua 
zaran 67 milyon ve l93G - 37dev 
rci-'ine ııisbetle de 9milyon mnrk 
fazla olduğunu söylemiştir . 

Teşkilat kurulduğundanberi 
muhtaçlara y a pılan fardım iki 
milyar markı tutmaktadır . 

Moskovagazetesi 
Münih görüşmesi dolayısile 
Fransayı muaheze ediyor 

Münihte teslim olan Fransa hiçbirşey 
kazanamamış bilakis infirada düşmüştür 

gazetesi yazıyor : miyo diğer bir sual daha soru· 
Moekova rı (AA) Moskota 1 tır . Enternasyonal efkiirı umu· 

Münih'le teslim olan Fransa yor : Fransanın Sovyetler birli· 
hiç bir şey kazanamamış, uiHl- ğino ve Fransız-Sovyet paktı
kis infirada düeınüştür . Frausa ' na olan teahhüılerinin kıymeti 

Prağ borsası hala Cekoslovakyauıu SAhsındn sadık 1 
nedir ? F ilhakika .Fransa kendi 

bir mültefiki ve küçük antantı 1 elleriyle ve Sovyet Rusya ile is 
açılmadı . kaybetmişLir. Bu antantm diğer 1 tişarede bulunmaksızın Fransız 

mnrası Çemberlnynin teklifini 

144 reye kııreı 336 rayle kabul 
etmistir . 

Prag 7 cRadyo• Şehir bor· iki uzvu olan .Yu~oslnvyn ve Ro ı -Sovyet paktının bir mütem· 
sa~•. kapalıdır . Hudutlar tesbit manya dnha şımdıden Almanyn· 

1 

mimi ve mıntakavi şark pnkıı
edılınceye kadar borsanın açıl- nın yanında yer almış Lıulunu- ııın da en mühim bir unsuru 
mnsı ve döviz muamelesi yapıl ~orlar • Filhakika Müııih'le tes· 1 olan Fransız- Çekoslovak pak-
ması mevzu bahsolamıyacaklır. j hm 0 _Ian . Frane~~ın söı~ue ar-, tını yırtmıştır . . 

• tık kım ınanabılır ? Kım ona Malum oldu'1'u ÜT.ere Alman 
iş Bankası müttefik olarak ~alabilir '? ~i~- , ya ve Polonya bu mıutakui 

londra şubeıi 
açılıyor 

Ankara - Vekiller Heyeti, 
fş Bankasının Londrada bir eu· 
be açmasına Bankalar kanunu· 
nun dördüncü maddesine tevfi· 
kan millaade vermietir • Yakın
da açılacak bu eubenin müdür· 
lüğüne Merkez Bankası eeflerin 
den Cabiri tayin edilmietir • Me 
mur kadroları bu ay içinde ta
mamlanmıe olacaktır . 

Ziraat Vıkilatindan 
gelen ~ayet 

••• 
Ankaraya döndü 

zat Polonya dalıı Fransa ıçın eark paktına girmekten imtina 
tamamiyle ~uyb.olmuştur . Şunu l etmişlerdir . Binaenaleyh büLüo 
beyan edelım kı Fransanın nr· ı hu sistemden bu gün meriyette 
tık Avrupada tek bir müttefiki ancak ve ancak Fl'ansız-So9yel 
kalmıetır . O da fngilteredir. O paktı kalmıştır . Frtıueanın bu 
lngiltere ki Fransanın sırtından yırltığı Fransız - Çekoslovak 
halyı1 ile bir anlaşma yapmış p:ıktındao sonra Fransız, Sov
ve bu g~n de Hitl~rle anlaşmış' yet paktının ue gibi bir kıymeti 
lir • lnfırat • İşle Fransaıııu tes kalır ? Hususiyle ki fransa yırt 
lim olmasının neticesi budur ve tıAı mezkur muahede ile Çekos 
bu olacaktı • Zaten Bitlerin de lovakynya daha ziyade bağlı 

cMein Kampf• kitabında isledi· idi . Qünkü bu m~nılekel faıist 

ei de bu deQil miydi ~ taarruzuna uğramıştı . 
Bir çok demokrat memlekel Bütün mültefıklerinin ziraı 

gazeteleri, J?raneız teahhütleri- ve infirat • . işte mütecaviz ö
nio bundan böyle ne kıy meli nünde teslim olmanın transa 
olabileceğini sormaya l.ıaşlamıe· 1 

için mukadder neticesi .. • 

Menemen ovasının 1 
sulatıma işi 

izmirde kültür park 
Saha genişletiliyor 

lep ' · · ı k cı • üzerine 9eya bir tedkik neli kendısıııe ayrı ao eme ve para gün içinde ledkik ederek karara Mınlakamız pamuk mahsulü 

l.e'"nde el birliğilo yapılması va hisseleriyle ie miktarını ~ok gö lıax.tıyacaktır. Bu karar üzerine 

Ankara (HusuıO Nafıa Ve • 
kaleli büyük sulama proaramı
nın mühim kısımlarından birini 

lzmir (Hususi) - Kllltllrpark 
ve fuur sahasıoıo, atideki ruarlar ı 

90 1 • 15 nü to Çukurova •Qiftçilerioin va-
r Ya kaymakam tarafından ka rür ve bu ıeı yapmıyn memur kaymakam icraya memur muh ıiyelini tetkik etmek üzere ev 
k~l~ştırılan işler ıçın, . ~l~kalı muhtar ve encümene itiraz e~er tar ve encümeni de tayin ede velki gün ıehrimize gelen ziraat 
b· 1 er muhtarlarının reıelı~ındc 80 bunu bir hafta içinde nahı ye cektir. çek8Jeli umum müdürü B. • Abi· 
•r ko · k ı k · Kö d k lıı mısyou uru aca lır. verı müdürüne ve kaymaknma bıldl Y erııe teri idare heyeti diıı Ege, Ziraat VekAleli idare 

cı ~~ kararlarla her köye düşe recekt ır. Her köyün seçeceği iki kararında kendi köyleri hisse mftdürll ı-iraaı mübeodialerioden 

il
e ış miktarı, fımok vo para his murahhas bu ilirazlan te tk ık lerıne konulmuş bulunan emek . B. Şemsi Celeb, dünktl rkspres 
~ıl' . s . . 11 n yı ı ll) r ı "g 1 lPrılcc l' l.ıt r edecek \'P uyuşm k ktı bil o! d ıı - • onu ıkıncid o - lı> A:ılrnrayn ı:öıımüşl erılır. 

teekil eden Menemen ovasrn ın 
sulanması için talbikatn g oçmie 
bulunmaktadır . Gelecek ny bu 
mühim iııo baş l anacaktır . 

Menemen ovasının sulanma
sı işi ve inşaatı için yarım mil· 
) on li rn sın roı u ı .nr.uk ıı r . 

için dar gPleceğlnl ve KOltOrpark 
sabasının genlşletllmesloe karar 
~arildiğiol yazmıştık. Beledi.ve fen 
beyetinca yııpılao teıklkatta KtU· 
turparka 60,000 metre murabbalık 
bir saba nave edlleblleceeı tesbıt 

Pdllmlştlr. 
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Gı1~ıün politik meseleleri ı Kar_s~~?° Kupenhagda İngiltere ~ükOmeti 

Sulh kurtuldu, her ıı' ?O kiJyde mektep Bit herif 37 kıza izdivaç vad 1 Filiat;::ec~~iklôl 
açılacak 1 

kes Sev•ını·yor . Kayseri (Hususi) . Ku1tnr 8tmiş paraiarıı11 ldolandırn1ış I tngiltere hükumeti; Fııis· 
ı bakanlığının yUksek hHUflerl ile 

1 
tine Irnka milma~il bir i~tik· 

! açılmış olan t?ğltm~nler kursu o· Kop0ııl1ug. - Skandina~ re da bu aşkın hulyasiyle genç 
1 

IAI vermeyi karar altına al· 
Yazan; General Pol Azan j dao bir ay sonra diploma alacak yarım adası ile ha valisindeki muganninrn ağlarına düşmüşler 1 mıştır. Buraya Yahudi akını 

Harp tehlıkeıiuin öulPnmie 1 yapılmış sarih bir ıııılaemıra ih· , yetmiş eğıtmen muhteıtr köye tcv halkın iklimlerinin soğukluğuna dir. 1 Yapılrnasınu 800 verilecektir. 
oldtl-'unu Lildinm habtır ı ütün 1 tiyaç yar dır. Dünya git gide d::ı 1 zl edllerek bu köylerde yetmiş nygun lıir tal.ıs malik olduğu Muganni, bütün kızlara sırn ·K I 1 .. t k· ı Fı'ı· tı'ıı " ı . . I uru aca c ıuus a ı ıs 
Fratısızıarın kalbini sevinçle Gr rshyor, radyonun, tayynrerıin• dane yeniden mektep açılııcı:ıktır. ve bu ırn bPp ! eu dolayı ıoce, de· i ile t'e birlbirine hiç ihsas ettir h ktl .. I • '· ı.A . 

1 B kt 1 ı 1 "' kö ı . . . \ U metı ış erıoe tiema""" 10 pertmiştir. Bu sevinç dünyanın enterııssyonal mübadelelerin çok u me ep er n açı ıscıı.,ı Yer l'ın. heyecr. ulı hısl~r taşımadığı mecJen şarkılarıyla kıtararoll\ 
bütün memlek~tleri tRr::ıfından lu~u ve sürali buna amil oluyor tesbit edllmlş r.edvel~ tanzlm edl söylenir. şöhret bulacoQ-ım gün, sen ha-, giliz memurları bakaca~ . bun· 
pa1laşılmıştır. Daha Mftnıh to~ Her hanai bir bölgene zuhur lcrek mnısrır vekilletıne ı;;ıınul~ı.ış Halbuki daha geçen güıı yatımın yegane ırnhibesi olacak ' lar yavaş yavaş yerlerını Fı· 
lanıııı ilan edildiQi zamau lngıl d n bir had· "6 . - - tur. Yen\ tıçılncıtk mektepler ıçın Danimarka payitahtında bu id· sın - demekte doçam etmiştir. . Hstintiıere terkedeceklerdir. 
terede büyük bir ümit doamuş e e . ıse d15erte:ı ustun köyde bulunabilecek her btıogl 1 
ve B. Nevil Çemberla7n'ın alkıt de tesır_ ys~makt.an halı. kalını şeklJc!e olursa olsun en basit blr dianııı tamomiyle aksini isbat Fakat birdenbire güzel mu· Polon a y ld zı 
ıanmıı olduğu avam kamarası '.or. Hıtlet ıu btr ültımatoınu bina blle mektep h~llnd~ kullanı· eden g·ırip hir vak'a geçmiştir., ganııi ticaret yollarını başka ma · Y l l 
nın celsealnde tezahür etmiş· Nevyork borsasını sarsmııtır ve lacak. ı.ır tanıftıın bu bina ooıır· Son zamanlarda güzel bir I halleye nakletmeyi müuasip gür 

1 b. 
tir. ftalyada hatta Ala:ıaoyada Münih aulaemasmdan sonra. va tıhıcak dUzene komıcıık mektep muganni meydana çıkmıştır. Bu müş Ve alt üst auigi ilk mahal · 28 ın metreye 
cümhur reisleri sulh lehinde te ıiyet düzelmiştir. balloe ifrağ edllect'k bir taraftan muganni kitar ile mahalle ma· 1 leden yavaş ya\• aş aıaka~ını çek j yükaelecek 
şebbüste bulunmuı olan Rlrleşik Birleşik de\'le\ler. At>rupa'ya da bu lköyde mnceddcdeo mek halle dolaşarak şarkı söyler ve ı m iştir. ' Bunrtıtn evet VarşovB'da bll· 
ıtevletler ve Arjantin gibi Ame· karıemamflk hueu&undaki arzu· tep inşasına başhmacaktır . Bu e~lt para toplarmış Kendisi güzel bir Vnııi oyni oyunu, tııışka nın yUk blr balon yHJıılınakta olduğıı 
rika memleketlerinde, her yer suna ra~men, artık dünya hAdi menlerin uylıkltırı kflltllr bakanlı g~nç ve nyni zamanda müstesna\ hallede tatbike gitmiştir. nu yazılmıştı. "Polonytt yıldızı, 
ılo kalabalıklar eevinQ içindedir. selcriııin dışında )'ıışıyaınaz Hiç ğıodttn verilt!cek bu (lğitr.)enlerln bır eanatkurmış, Bu surıllle genç Fnkal hirdeııbire lıir dava ttdıoı tıışıyan bn muıızznm h..ılO 
insan adına \Ayık hiç bir tnsan bir muahcdojle bağlanmnsa, kin fll8llyelle~ial kootıol ve mesöile- kızlarıu ruhlarını yalnız earkı- i~i berbat elmiş, zobıtni alılilki· nun ynpılması artık ikmal cdıtrnlŞ 
roktnr ki hir ferah!ama hissi ve gareı hiFJerine kapılmasa da rlal tıtı ızım etmek cızere dokuz, lariyle dağı l güzelliği sııyesinde ye harekete ~fllmiş "e meşhur tir. Polorıye yılrlızı, 935 ı:;eneslode 
duymasın her saatin sayılı olduğu anlarda i tane !-:eyyar öğretmen tefrik edil harekete getiriyor, kalblerine hA muganni çok geQınedea adaletin Eksplorntör II adıo.takl RmeriktıO 

Milletler harp istemiyor. tera1.inin kP.fesine ınanevt müzn' mi iş bnllunkmaktadır. Bu mektep- kim oluyormuş. Pencerelerden peuçesine düşmüştü Vak'ayı ha· bıs1onunun 22066, metreye y!lksel 
H'lrp korkunç, ga~ri insani, me ' f'r açı dı lan sonra viUlyetlmlzlo 1 k 1. 1 ld ttı11ıt dOo,·8 

1 harPtlerinıle, müitrtkbel hir mü ktHtllr lhtiyt1cının nısfı temin edil ve ~pılıırdan on_n alı an .. ~ura- ber ulan kızlar birer birer ada· me s:.:re ıy e e e f' ıs • 
deni bir dünraya yalnşnııyan d k t-k d - yUkselm~ rı•korunıı kırm11ğt1 h ı· 
,..

0 
ı'kı' ordu nra"ındn dürüst dahale ümidinden daha f11zlas1111 mlş olaccıktır . lar arasın a le u ı ran <1

\'U Pil lot kapısına bnş \'urmuşlardır. 1 . 
• " · · G . . zırlanmakt ıı dır. Polonya baVRCI ı 
'>'ır _.u-elloyn inhisnr ettiı?i za- atabıJecek mevkıde olmalıdır. A sulaları da alılı)'Or muş. enç Dava arzuhallerının fnzlıtlığını ~ b t bh t ff k 018 
l " A 'k L k vru paya . . . . . k ıı. . ı. ö - A • A r;;IOlD il t' :;.e lls e mııva !I numlıınln bfırünrlüğü hüıün aııw merı a ngün ·ü anııynsnsı vo mugannı hıç hırmın ·ıı ılını ı>ır lg ren murtclı,ıumumı bır resnıı cııkları Dmit edilmektedir çnokO 
leti kaybetmie bir harekettir. kanunlariyle kamoyunun tedrici mıror verilen radötülere sedn telıliğle vaziyeti ilan etmiş ve ne bngUn dUnya , Ok~elme rekornn ı• 

Yalnır. muhariplerin clljr:it iı:ıLilı ıiasi ıs :ırosiııde adaleli mü tahsile gö nderi/ecek katle icabet ediyol'mue Mülakat ticede izdivaç va ad ettiği lkızla · elinde tutan ~ Aınerikı:ın rekord 
faka\ ihtiyarların k .ı<iıoların ve dafal\ edenl l' re bir harbı kazan 1 t /ebe[ eanasıncln kıza, kondioini set'di rıo say 1sı 37 ye kadar çıkmış1ır menleri, P.>lonya balonunu glW 
çocukların koru kılahırı. bütün mak için yardım edebilir: Ame· ı Q er ğinden ve onunla muhakkak ev TAhkilı:at neticesinde, eserleı ini dOklerl zıımııo , bnnun kendl re· 
halkı maske taeıınak suretile ha rikamn böyle bir harpten kaQın Ankara - Actliye re Maliye leneceQinden bahsedisor ~e bu 1 nC'şredeceği oahanesıle hepsin· korlarını 2 OOo melre fazlaslylı' 
yatını kurtarmırn mecbur eden ması p c-k güollir. B. Çember· VekAlotleri hu sene Arrupaya surntle paralnrını çekiyormuş. rton külliyetli parn koparmış ol· kırncı:ığını b11tttl 28 kllometre)'e 
iaZ va111ıtasile o '~hirlenenler, layu'ın ienret eltiği gibi asıl me bu iki vekdleı L lıecıalmıa tahsile Bu vaziyet aylnrca sürmüş· duğu da anlnşılmışlır. Tahkikata ktıdar yUkseleblleceğinl ltlrflf .,ı· 
1alnıı istihkl\m ve askeri febri sele de budur. Cumhur rE1isi Ru 7 gönderilecek talebe için lstaııbul tür. Mahallenin hir çok kızları devam edilmektedir. mlşlerdlr. 
kaların delil medeniyet asırları ' Üııi .. ersitcsinden nnmzel go··st" - F.ıkat bUtıln bazırlıklıır, çe· veh ın miilelıassis edici tcşohlnis • " 
nın biriktirmiş oııiıığu sanat lerine rağmen B. MusoliıH'uin l'ilınesiıı l istemiştit • z Ü}) gu ı da k ta ı· ık okullarda koslovak bndlseleri dohyıı;Jrl~ 
eserlerinin tahribi ınsanlı~ın ar· sııya dOşece"'e benziyor. çook• 

m A ;ı.,hal"s· 1 d h Hukuk Fakültesi DelcanJı11-1 r;; 
tık ktlllanmttk istemedı~i çirkin uu.. r 

1 0 masay ı arp mu fi tecrnbo yOksellşlcrl çek semtıltt11 

h ı _ k •·tı H ıı ı.· F ' 111. urı teıkiklerdeıı sonra Adli>·o M hmet Çelı.kel C h · t b ı ve korkunç lınllerdir. Rb aı: fi ıu ·ı rıınsn nın . e um u~ıye ayra. na kadar yükselecektir. HaluUI:> 
l@te son günlerde herkesin Romu'da hllıd elçisi yok ıtır. rn iktisat VekAletlerlnln Avrup.ı r • h şlmdl Çekoslovukyuya inmeye 

~e bilhassa eski muhııriblerin hu son haftulartn dersleri ya a öndereceQ'i grup için Hu· IBeBt mı az,ır/ık/ari mecbur 01tıc11k olan balon .mart11 

ve modern tııhılp vasıtl\larının pek çol;tıır \ •) h.ııırrla tutııloıak kuk Fakültesinin en çalıslrnn ve Zooguldnk, (A.A) - Mebmct İlk okullarda cümhurlyot tcb.ıtıoıa orada mllşklll!tla ı;ıırŞ 1 

dehşet verim terakkilerini takip lı1zııııctır, C ı:ıen her oay t.ıitıııiıı ııollal'ı en mükemmel ıulebtıle· Çtllk lımıfından yaptırılan ve bayramı için lıazıılıklnrn başlan lnşacıtklım tııbmln ediliyor. HD 
etmiş olanların köyleri önünde değilrlir ltili\fın fi!t tatbikat saha rinden 25 genci namzet olarak KUllUr Bııkanlığınca Mehm~t Çe ınıştır. Talebelere ders tatılinden 1 discler mllsıtlt bulunursa ilk teŞ 
hu manzaralar vardır ~lünih aıı sındn hor hald(• güçlükler çıka göstermiştir . Bu gençlerin Mıh· ilkel lisesi adı verilen lise dOn sonra bir saat tnlım ytıpılmnkln 1 riuln 6 ında lılr yükselme leşı:IJ· 
ıaemneının sehcblfot \'ermiş ol cıık~ır. Fakat l,;tıkoslovnkya, maQ' lıi mtHıfeıwloı i yupıla~1ak \'O bDyOk toren ve gösterilerle :uçıl- clır. \ bOsU vapılacaklır ve slrutosfer dıt 
duiu dünya ölçüeündeki taza lup oımııdıın , takdire eayaıı biı:, 1 el'te: bu muaye~cd~ de muv~tık I mışttr. ~ , , Sorgu hak.imli ğİne bllindı! letk\klerde bıılunacuktır. 

~~~lel:ömyl:d~:t ne~:~e:~eri;elAk~~I~ feragat ve vek~r~a dünya sulhu netıce ~Jınırea ımtılıanlara gıre- Gazla ısputo ıçen verilenler ı' K ö lerimizin ha/kıtı 
nü kurtarmak ıçın parçalanma· ceklerdır • . ~ 

ri önlemiye azmetmlo olmaları k b 1 y 1 Maliye v kAI r A Bı·r zavallı çıldırdı Mersinin Bahçe mnhallesiıı- mas ı etrafında nıı delllet eder: Cumhur reısı aını ·a u etmietir. irmi sene· ı . e. ~ ı . vrupaya 
Runelt )•üksek bir hisle buna denberi, momleketleıini yeniden 1 ild~ce.k ge~ç~erın ımtıhanı~ı pa Balıkesir (Hususi) Fıır de oturan $ü..!'rü lcarısı Zoiiha- Btrınclden artan 
\ercüman olmuıtur. tesise çalıemıo olan çekodlovak zar esı gunu yapmağa arar toncu HüsP}İll adında bir adam 1 nııı ev!Uflığı Tııyyiheyi knçır- ve paraları lıüdcelPriııe kor11ır 

Fakat harbe nasıl mnni ol vatırnpcrverlerinin, general Siro vermiştir • Adliye Vekılleli ise fazla srır:ıoş olarak Anafortalar mak te ınına g (l çınc•lneıı suçlu ya ve gösterilen işleri yapmı> ı 
mahV !ete asıl aüçlük htırada· vi gibi enerjik bir vefin emri al· imtihanlar için ayın yirmisini coddesiııdu Holusinin kahvelıa N'evşohirli Melrnıet Nuri ilo Tar m<!cburdurlar. 100 liradan az c1• 
du" Hfisnüninet sahibi adam tında çalıtmıe olan o cesur as tayin etmiştir . uc!iine gıtmlş ellndt•ki bwakla snsl.u Muhmeı Şükrü ve . :ani· ğerdeki ortak işlerin altıkıı'' 
lar.ın hararetli aırzusu kfifi de kerlerin, milli topraklarının ge- Her iki Vekalet de imtihan- sağa sola saldırmağa b_aşlnmı~ 1 beııın k:ıçırılıp ırıına geçılmer.ıl- köy idorelerlnce uyuşulup 113 lı' 
Qildir; t•u hüınüniyetlerin pra tarın İstanbul üııiversitesinin ııe l!r, Hüseyin bu esnadıı ıkl c:ım 

1 
ne ynrdım c don analığı Zeliha\ d'ılmes·ı ca·ız o!acaktır. 

niş bir parçasını, harpeız ve hat k ~ r 
tık bir sureue tecenoüsü de il\· zareti altında olmasını münasip la bir merme.r masa ırmış 1 

' hııklaı ındn tanzim edilen tahki· Ortak knrarl"r.dn bu k ıt ı La münakaşasız terketmek mec· k d d " 
.ıımdır. Milletler cemiyatl bir te gördükleri için iimtihanlar Hu· Ayakta duramıynca tırece e kat enakı ilo b irli kte sorgu hll t tb'kl d 1 .... 0 tı 

l t k buriyel .nJe kaldıkları zaman 1 ıı- . ı ·rd nbire rın a ı ne memur e ı tın '" 
canüs tecrübeai o muetnr; a at kuk Fakültesinde ~ııpılaı•nktır. sarhoş o an nseyıo 'H e kimliğine ve rilmişlerdir • - b- - k··.,ı" hanai hısleti ruhiye içinde olduk 1 k' b kI tar ve encuınen uıuo o, 
bu cemiyetin toplanulıırı pra • • d yuvarlanmış te elinrto ı ıçn a T' t e L • ı· .. • k" 1- 1 k ' k d' 1:;M 
tik neliceJere varamamıştır. Hat- !arını tasavvur etmek mümkün } Z ffi} f 9 sol kolundan ve s~I nyagın ıcare orsası ıomıser ıgı :: kO~~ü~e~·~·oha·:~~~da~~n 1vaııf~ 
ta b h il d .. d '"'·ı vanl111 mildür? ct·ın yaralanmışlır. Y.ıpılan tah M . . l. l •· 

azı 8 er A ,,er 15 
' v Çekoslovakya tarafından terke· • I · · t ·1 ardın tıcaret ve za lire bor ve selilhiyetlere malik oıuc.ı"' 

ümitlerle faydasından ıiysde za d'I Sun'i gö/e SU kikatla suç bu.n~?. ıspıkr 0 tı 0 sası konı<erl • "'ine hayvan borsası bu ı'sı· n ı· craatı11dau vo he~nJ11-
ı eu toprakların tabliycai şartları v r " r Eı • 

rarı dokunmuıtur. Demek ki k I gRz ~a~ı.uı ıbr ırın_e d a 1
"'
1 

ı 8
• umumi kiltibi Bay Tevfik f nan rından mesut bulunacaktır. lJ.' 

baaka bı'r •ey l"zım Fakut ne? nı tanzim için bir enternasyonal Q ıft l"OT rak ıçtır;;ı te u yu1 en çı gın 1 • d 'l . . f ıı 
v " ~ • komisyonun tcıkili ve pclcbist ya 'J . 1 ld'"-' I 1 ı tayın e ı . nıet ır Q'er köyler hu muhtar tara 1 

Evveld hayat ritminin son İzmir, - Küllürparktaki su· bır ha 0 ge 1
&

1 811 aeı mıştır ff b ~ b ~ 1·stend"ıkço bu~ dc-'-'leıiııe konuııı 11 

ve pııacak bölgelerin enternasyonal l ayvanını aşı Dl ıra mış "' derece hızlaumıe olduQ'u k t 1 t f d . l' b . Dİ göl, en güzel bir eser olmue· Be edi"e encümeni paraları ve mükellef ıutul 111 

sözlerin hatta telgrafla Leati edil 1 a ar ara ın an ııga 1 u nevı s 'J ... 8 

I den hidiselerde bundan bo'"yle ta tur. uni göle bol eu temini için J.ı.s. f l Jı Hayvanını b:ıaını boş hıra· adamlnrı vaktinde göndernı 11 ~ 
dl~i zamanlar bile, fiil er tara• eski lımir haff'İ'C'Qttnda meyde• un op an V b 1 1. ) d t ıtıP • kib edilmesi Uizımgclen yolu işa # karak Mesudiye mahallesinde o· mec ur o acaıı. nr ır. crnya 
tından geride birakıldığı bir k na çıkan Agora suvunuıı leeisat ş h b 1 d' - · ht 1 b' - ri116 

ret etme tcdır. Artık hep silAhlı ' e rimiz e e ıye encumenı turan Limııu Şirketi amelesi Mir mur mu arın ta e ı uıe .• 
dünya modaı;ı ieçmit diploma k la Kültürparka isalesine teşeb· 1 1 ı• tik usullerin tadlli icap eder ln alacaQ'a benziyen bir Almanya dün öğleden sonra top nnmıe zn oğlu Ahmodin dört ya~ında-ı k~rarlıır~ raAmen mazere ~,e 

ile iztırabı \'e ümitsizliti pek acık büs edilmieti . Hafriyat yerinde ve günlük ieler üzerinde görüşe ki kızı Perihanı teı)m~k suretile budcelerınc lô.zımgelen para ~ 1 gillz başvekili B. Çemberlayn, ı 1 b ki tarihi kıymeti bulunan eser· k k'k · ,,. k •·ö ı · t>ıı ' ı o an ir çekoslovakya arasında rek gelen e\·rn ı tel ı etmıe ve beyni patlayıp ölümüne sebebi· em(r;;I oymıyan ti Y arın 
Führer'e do~ru uçmak için tay t leri tahrip etmeden boru döşe · 1 · · k · h · d·aı' 
'Oareve h'ınmemı·~ olsnydı, ..ıu"tl~a en crnasyonal bir askeri mania ko bazı karı:ı.r ar \!ermıştır yet veren Kıbrıslı Hasan oğlu colerine aza ıdare eyetı ı 
1 1 y •• u , , f k h mek için s,5 metre derine inmek E l I .. d , k k . ..~.ı l k h nu ması, u u ta 414 mevcut 1.Jlan y (ı ayı ıçın e Mustafa hakkında tanzim edilen ma:ı ra ı ardnıı ısara ve ıın 
harbı patlamıo o aca tı; er ee buh.ıtlara ratmen yarının sulhü lbım gelmiştir. ~ U 1 . k v' 
.,in eatı"i temaslaı la vo hava 8 . . . 1 h f evrnkı tahk iki ye ile birlikte varsa ie irı artırara resen ~ı 
' " 

1 
için mühim bir naranti teoıkil eder u tesısatı ıçın yapı an a .. . . ra ve imece kuyacaktır. Hustı· 

yolları sayesinde halledilmiş o • y riya\ esnasıuda tariht değeri Evlenenler ve müra- ~lüddeiumunıılıt.t e çerılmiş Müd- . - . .. ııı' 
du"u mu·teakı'p gu"ıılerde de va Artık tariht olan bu !:O eylül h k 1 1 deiomunıilıkçe de sorgueu yap- ıdarelor budcelerıııden kof .. ~ 

• aünü sulhun d h · · t' d' me\Cud baıı tıy e • parça arı ·r k . . arası ortak iQıeriue vapıı:ıc" . t . l t • il a ıyı a-aran 1 e ı caat edenler tırılıuak tevl.ı ıııe ·arar verılctı· v 1 ·o· 
ııye aynı o muı ur. leceti yeni bir devrin baılanııcı ve başları bulunmuetur. Bir de . l aber nlınm t yardımlar alAkolı köylerin bU ' 

Sorıra enternasyonal dürüst olmalıdır, harbı ilan (edecek çan kitabe meydana çıkmıştır. Kita Geçen eylül ayı içinde eahrı 61~ 1 ı~. ır · celeriue konarnk sadolunac~.lı 116 
~~~~ ~~ ::~:ı:.~ o::~~~~ 8 11:~~ ~ ::d1,:df ç~ n~:·1::~:.m~:·~:~·~ı::~ ~:~ i ~ •. ~~ k~:: ~·~ ;!İ: k :: ::.h;::~~ :: : '; ~; le~i7ı~ n m. ~.~~: !~:~~~ ~i; T ıcar e 1 ve Za~ır e ~orsasın~a böl g ~'::. ~:~ • r~:: er~~~ k i: ::~· ... '~ 
dır. Bir memleket dQuyıının sa şımdi nete ve sevinç içindedir, kında bazı efsaneler mevcut olan pılmış ve on beş çift evlonmok "u"n'·u· satıı köy idarelerine yaptırmak V

811j 
ömlode imı.alamıı olduQ'u bü A~ora suyu, biı· hafla sonra Çin murııcaalta bulunmueıur, U ~ 'I , kaymakam ve nahiye müıJürıer 
tan muabedelerini ast üste QiA Gaziantepte tütün Kültürparka akıtılacak, bol olan idman Yurdu güreş Dün ticaret ve zahire borsa' nin vazifesi olacak•ı~~ 
ner ve btına mukabil protesto· bu suyun bir kısmından park· sıııda 200 ton şark buğday 4 ku Bunun için bu işlerle aJAkll~ 
cıan başka bir hareketle karııllş bir/İfİ !arı sulamak için de istifade edi· takımı ruş 60 santimden sotılmıştır. köy muhtarlarını \'e köy uıı.ır~er 
maısa muabadeler ne ite 1ararY Gdzlısntep, - Şehrimizde ku lecoktir. Şehrimiz idman Yurdu gü l • h b / • hıuı ht.ıyetlerini muayyen yeı 
Bu bakımdan rlyaklrlık o ka rulao H8sankeyf tntanıerl ihracat k h. reş takımı cümhuriy.et bayramııı ıman a er erı 1 de loplıyacaklar, kararlnr altı~; 
dar inkipf etmlttir ki eaıırtıoı blrllğl yOksek tasdlka iktiran et· } f Ş0 } f da Kayseri ve Adana mıntakası Romanya band ıı alı uııncv ' P sevkedecokler. işleı l kati ı 
bir kolaylıkla halkın itiyatları El k • k k güreşçileri ile şehrimizde yupı v a ı: uru boş olarak limanlmıza : ruı-lara baqllyacttklar ve bun:.~~' 

ml~tlr. e trıi'le OVUROCa tıeı:ılmiş, buradan pac:uk bal ytıpılıncıya kadar takip edece '·~· 
araıına girme 1oıundadır. Hükfi Blrlfhjn ilk sene ldııre mecllsl 5 r hcak müsabaka için şimdiden l , i 

1 l 1 & ı 1 yası Rlmaktadır. Köyler aralarında bazı IJl 6 meı er n ah Akını düzeltmek ld azaları nlzammımesl mucibince lk Kırşehir, (AA.) - Oç yıldan eksiklerini tamam ıınmağa vo lct Norveç bnudıı alı AJ~ver va tanık ihtiyaçlıu·ı deumlı surt '~• 
zımdır. lleride çıkması muhte· tts8 t Vek&Ietl tarafıodan tayla edl bt:ri şebrlmlzde devamlı bir imar manlara başlamıştır anru hnmulesini boşaltıp küsbo karşıl :mak üzare d ( rneklor ., 
mel müokilltın sulh yolundan leceğlndeo idare meclisinin tayi- faallyetl vardır. Bu cUmleden ota iki gUn evvel de ceza evinlıı ve fasulyn aldıktan ı;onra hare·' rarları vo valilerin muvııfııl', 
halledilmesi huınısunda ıaemaa nl hakkındaki emir bektenmE>kte· rak şehrin eıektrlkle tenviri karısr tcmeıl atılmıştır. Tdmel atrnH tö ket edecektir. . ' tıe bir.likler ku~a~ı locoklerd~ 
bir aıim oarUır. dlr. laştırıtmış yent santral bina reulnd<>n dönP.n memurlar v~ k>ı Denizyollarına aıı Sadıkza· Hu takdırcl e bu bırlıkler, ı65s Nlba7et sulhu korumak is~ · idare mecllsl azttları tayin sının temel atma töreni memuriar lttbatık halk belediyeye giderek de vapuru yükünü boşaltarak sayılı belediye kRnuuunuu l (ı 
JID milletler arastııda - ki en ~dlldlktf!n sonra birlik resmen t•' ve btıynk bir hfllk kttlP.'-lnln bnıu reyJE'rlnl P>ı rtl nRmzrtlPrlno Vf'r- nnt onr1u fqt antıu l!:l harPket 0 t· - !4S inci m.,d •!r't'r i hillnlnı 1. 1, 
bQı'1k ~~ser i renııler - o~ıcedeıı ~tkkUI ol~Cbl:tır ri)I~ ytıpı!Wıtllı. mişıe niır. mııidr. l!utııtıııde kuı ulup yüı ülülecel;I 
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SAYFA 3 YENIMERSIN 8 Birinci Teşrin ı ~:.ns 
~~~~==:...:......:::..:::..::~~~~~~~-'-~~~~~-~~~~~~~-

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
~1IERSiN 
Pi YASASI 

7- 10 - 938 
. b . .. .. f Pamuklar lKu. s. !Kıı s. 

Röntgen gı ı g'"' OI'llj701' / K•«:,vıaot .1:. N> 
Oagmalı 1 28 

S b ıd ·--:-:-·,· ~--~-- . , Kapı malı 27, 5Q enede 10 in c;na· Yunenishrnda omenı 18 etm i ştir. T~rlunm altındakı . Koza 5, 

Cinayet li~oratuvan 

fı · il l mindeki köyde }fişıyan on herşP.yi gördUğUnden saklanan Kırma yok 
yet ennı UIU er e do'<uz yaşındaki Totyana Kn· ~erveti kolaycı keşfetmiştir. : Kozacı parlağı '27, 

"1eydana çıkarıfıyer ritibu ismindeki kız şimdi bU· Bulu1ıan paranın mühim bir Buğday. Çavdar 
. · - - ... ' tlln dl\nyanın rli it kat ve mera kısmı kenrlisi ne hediyA edil· Sert anadol 

Bu gUokil ftn cinayet iş kını uyondırmıştır. miştir. Yumuşak 
lerinde de polisia büyUk bir Bu kıza köylüler çoktanbe Dcfımıler ve hıızineler Yerli buğdayı 
Y•rdımcısı balina gelmiştir. ri bir mnciz nazarile hllkt· bulmak için her tmaften ken- Çavdar 

Öyle ki, en esrarengiz yorlerdı. ÇUnkU lm hız alela· di s ine milr.AcaRtl8r yapılmıştır Anadol yulaf 
cinayetler ancak fenni uıuller de insan f;özUnUn glkı~mediği N ı bayet Yunanistan psikolojı Arpa 

4,75 
4.,50 
3,50 

3,, 2.> 
yok 

Ve bunları bilen mütehaısts- ht'.r ş~yi ıantgen gibi görmek araştırınalnr c<>miyeti de fen Anado) 
lu tarafından ortaya çıkarıl• tedi r. KöylnlAr hu fevk61:1·i o- ve ilim noktasındıın bu hari · Y t"rli alivre yeni M 3, :-ı.?. 

3,62,S 

Ne v yor k sergisi 
1-lükümet komiseri Nevyorktan 

istanbula hcreket ediyor 
·--- ------·------ -··· 

939 u i sa rııııcf a Nrv . sır apartmanındaki stiiıt. 
\ o r k ta a c ı hi c (ı k t . h ıı nı u 1 

} oda f a;n ı d if ı ıı t ı a k ı :ı ıf ı r . 
• .. 1 

<JZZam heyrı .. lnıilt· I s11 rgi- ' E\\' f:' l ki gi\n l iirk•'fı ~ 
niu Türkiye~ lıiiktlıawı ko. umumi rtıisi Burlıan Z•h 
mi~t·ri Su cı t Ş a ~ i r lll fü ll- ni S.a m !i' ttıı Vf' ist ır ı hul şu 
leke•,im;ze ~P lrııf'k iizre lw~ i müt.Jiirij l:t:nrnl rııa 
hu oiirı N ı·~~,orkt :ın harf' Sf' rgi h aıırlıkl u rıııı göı-
~ l ~P.thWt>~l i.ı· hfıkt)ruet d~n g"' ~· i r uı iş l t' r k~rıdılr.ri 

_. ıı t' ~t' r·2 i 11iu ist.uıuul :ıJ·a koruis~r i mi1. 'ııat ş~ kir ..... 
rı r ı 

1

ıl ı et l ve stiiclyo ş.-fi 
..;ergidt>k i 'te\lt'l P'1 'S0 .\ h idi ı ı dino lRretfından 

maktadır. parmak iz~ ruhi mil l ı l(e hir kudsiyet izafo etmiş - ıka k11 ilo yalıindsn nl~lrndar Nohut ekstre !i,50 
tıbedeler düıüncelerı ve b~- ıeı'. iyileşmi) ~o hn~talar11 der 1 oımııştur. Fasulye 6,•J,5 '

ınıruuz \ ' t-t ı ii ı k ~ i t ·· ~;i u e 'erilrn i~ ıw. 
6 ail proi"'l t! rt! ~ .. rgiıı in u ~ . . 

ı . · . _. Aırn l' ı k a gııze ttde ı 
Yecını okuyAn makine gibi man ve deva bulacağım ümid Şimd i hu c-~mırengiz kız Yulaf yerli 1 ."l,25 
aletler fennin adliye emrine edere'< kendisinden tilrlü tDr- Atinarta olup gözlerindeki Mercimek 9ırk 4, 
•cfcrbcr ettiği yeni bilgi ve lu ilaçlcır \'d duefıtr istemi ş· 1 Rör~tg~n k~~~eti ve ruhunun Sahlep 130 
Vaııtalardır. !erdir. htı rıku\Adelı gı fen ı ıok tasmdan Tatlı çoieP 18 

Yapılan bir istatistiğe gö Hnsi~ köylilnltn hiri top1a· i z3Jı ve teşri h için Yunanlı ve Balaıumu 7R 
re senede 10 bin cinayet bu dığ ı orıhin drahmilik a ltın ve A vrupali ruhiyat mOtahassıs· Cehri 10 11 
fenni usuller sayesinde mey· gUrnUşll vtırislerina ktılmasın tarı tarafından tetkik erlifmek Susam lö,75 16 
dana çıkarılmaktadır. logil diye tarla~ınırı bir köşesi ne tedir. . Yapağı 

ınumı k trnıl~ t> l'l ı.g ı rn .. \'Pl~ Ne\' ' ork s ı ~ra isind P. kitiirk 
ı n i !' t.i r. B 11 P' c q .. 1 tH' k o u ı ı · 0 • 

St'r.li~ce taktif'le k a rş ı h n ravpıı ı tı \! H Slt~Slflclen 
rr··· L \ , .... e lwmuı Yr'l le ha lı se luıt1 k ... 

mış url\ p :l v ~ 011\1 ı ( ır . . • 

l'ika ıla hih lik l.ıir nlA ka dır l e r. 
unuuhrnııŞtır, 12 t' )' liil wrılıli Nev· 
' · ş ı · · ı ı · \ •lr· ' 'r .· ı~· rı 1 i ;; gu·tt> lt'.s·ı ! e ı.11 u ı ı z c e c ~ s"' r g ı , . · " w • · ' 

ttrenin Birmingam, Notbi~- gömınllşti\r ' ÔlrlUkten sonra 1 Yunanlı km1en birçok ~l~i Siyah 
r~n ve Kardif gibi buı ıehır varİHler bir ttlrlU hu parayı VA fenni f'Sl'arın keşfınde ıstı. Şark 
lerinde cinayet lt etkikatı l§· hu lnmamışla rdır. Nilıoyet hııri fade AJil ~c?ğ! Umit olunuyor. Anadol 
boratuvarları vardır ve bun· im eayrlıkJnrı kıza müracaat Kızııı yttlondn Avrupadaki Aydın siyah 
tuar~ngiz cinayetleri halle etmi şlerdir. Kız ölı111 adamırı akademiler tarafından davet Yıkanmıı yapak 

47 
·16,50 
51 
80 

i liazırh~l ti rıoa devam t•dil lçok nıiilıim , .. sta~· işkAr 
48 jl ~•ek le pa \)Orıu n dt> ko- 1 hi r uH1 kah~ nrş rfllnw ~ l~ 

rctsyoım lwyoğlunda lHı . i dir. 

Çelıımakta ve buus ulleri da~a tarlasını baştan başa muAyene e iilmesi bekleniyor. Gnz yunu 
fazla terakkiye ula~tırma~a Konya mala tiftik 
"iraşm·ı ktadır. lngılterenın Bir damla kalaydan gelen servet Yozgat 110 

daha bir çok ıehirleriode de Dünyanın en büyllk zen· ı kaluy gitt i ğini görmüştür. Da Keçi kıh 47 
bu gibi müesseseler açılması girıi Rokfel1erin mısıl milynr· ha az mikdıırdııki kaluy ile » dabağ 25 
ııa karar verilmiştir. der olduğu hakkıncia şinılliye lehimlemek miiınkiln olnp ol- Pirinçler 

Cinayet tetkikatı mües kad b·ı rçok fsa 1eler ve ll\' Birinci nevi mal 
ar e 1 

• • J· · I medı"ı hokkıııda birçok lt!crU •eıelerinden biri son neşrettir i h b ı d ı t "' ikinci nevi mal ı urma a rarer rıPşre ı mış ır i helt'I' ~·apar. 
ği bir raporda hükumetin ba- hirçoğu tıu adamm milyarları I 

37 1 
kAf ' 

1 
d" Çay '26ıı 

k · t k· dam anın a ı ge me ı 1 tO za ararlar almasını ıs eme tnliin tessdUf ve yardımı ile . Kahve 

65 

22 

48 

280 

M3ZZ NinF: 

i l A N 

içel Def terdarhğmdan 
ti 8o ii ra ht' dt•l i salııklı .ll ~ı .-irı st•v ı ılı i li say

di)'e rüsuuııı ::J- ıo 938 l~ ri h nden it iharpra 1 f> giiu 
miiddelle lt1 krar açık iırl ı rnıa~· a konmuştur·. 

Su ve kara Av V••.ıg ilt~ ri amumi l a liruatn :uu~ 
sinin 5 irıci ııwdtl••si rıt : l t' \fıka n tlt•niz, gut nPhir 
ve tlerdPı'(h! türk lahiiveıiui lwiz her fı1 rd tıl \'e • 

tedir Bu:ıa göre : topladığına kanidiıİer. iktisat 'ığini ve lakin HB ~aml~ ı~e Badem, çekirdek 
1- Suç işleyen çocuklar çılıtr böyle şeylere inıtmıyo r· mükemmel ve emnıyetlı bır içleri 

llzerinde geniı ruhi tetkikler lardı. Bu servetın hir f>lde suretle lehimlemek kabii oldu Tatlı badem içi 90 
Yapılması paım•k izlerinin V" topl:inmatlında ınutlalrn mllhim 1 ğunn enlamıştıl'. Kendisinin Acı • ı+ 55 

y~ğlarıııdau i~tit'a ıit~ uluu :rn Ra l ı klat· ilt• miikaş~e. 
95 ı·au balıri\rnin sa\· ısı iciıı ıal~bi vukuuuıla .\ v • • • 

fotograflaramn alinarak doty• iktisadi seht>p ve nmill~rin ~ petrol tenekesi fabrikasında Acı çekirdek 35 60 lflZkP.rP~i HH·ilir . \ ' P hu tt··ıltıı .. yi lı ,ıruil l·uluuan-36 
lar uıezku r l tt l i ıııalı ı: ımt>r ı in ı 2 iı r ,· i ıwı ıltltı ~ iruı gö-Ya konulması bulunduğuna kani idiler. 1 bu usulU tatbik etmiştir. Te· Urfa Yağı 90 

. 2 - Bazı cinayet veya. po Son ıamanlarda RokfeFe-
1 
neke başına tas rırruf e ttıği bir lçel ,, 70 

100 

hı vakalarının halkın ruhıyat~ r iu hayatı iktisat nıUta hassıs- 1 d la kalaydan seıiede 60 
~~erinde fena tesir vermemesı ları lDl'a fıııdan elde meveud L~:;' dolar temin etmiştir. 
ıçın gazetelerde naşıolunması vesaik ve deU\ile göre tetkik • . . . . l 
11 • d . . . Bu sermaye ıle ışı nı bir ın meoı liıım ır . edı lmı !;ihl', Buluııan son ve ka . . . d 

b·ıh . . . kat daha tevsı ~ttığın en top· Ayni raporda ı assa ti netıce bu mılyarder Amerı- . 
bazı gazetelerin cinayeti lü · kalıııın hazineler almaz serve !anan damlnlor ınılyonlarca 

Sathk Depo 

lUaıundan fazla heyecanla an- tinin lılitUn mftnas\le ( damla dolar hasıUH bırakmış vo Rok 
lıttıkları hadiıeyi büyUttük- damla göl olıır) tasarruf osııs felleri dUnyarıın en bUyUk 
lcri bunların fdoa netice ver · kaiılesine riayetten t oplanmış z•mginİ yapmıştır Devamlı ve Nuri elbise deposuna müra· 
diği ileri slirülerek önüne ge· olduğunu ispat etmiştir. ha kik t Mrvet ve zenginlik an· caatle.rı. 8-19 

istasyon karşısında Ford 

garajı ittisaliodeki çifte divar 
ı • ve zemini beton Depo aat
lı ktır, isteyenlerin · Mustafa 

çiloı('si istenilmektedir. Rokfeller petrol tenekeleri· cı:ı k tasıuruf sayesinde milm· 

Du·nyanın beı'ınc'ı bu·yu"k nin lehimlenmosino dikkat et kün olduğu bir daha snbit ol· ----------. 
v mlş Her teneke için .~9 damla muştur. KiRALIK 

~~--~~~~~ 

köprüsü Balo neden yarıda kalmış Bir Oda 
Dünyanın beşinci büyük ...-=.==-=====,....==-=-----==='===== 

k<ıprUsil Nevyorkta yapılmağa İtalyanın Alessandriç şeh- sonra da sanki eararengiz bir 
başlanmıştır. Gelece~. sene bu· rinrle ht1yUk bir klUbUn :verdi kuuvetin tesiri altında kalmıı 
r~dJt açılacak beynelmilel ser ği baloda çok tuhııf bir vaka gibi damlar birer bire~ koıar 
gı lllahallini Amerika kıtası otmuş Bıılonnn en r hararetli asına Hlonu terketmııler. 
esas sahiline raptedecek olan riaatinde biiyUk bir gUmUş tep v Genç kava~y.der ne oldu 
b~ köprüyü nsmak için otu~ si içinde, yalnız bayanıartt yal ~~no anl~ın~k •.Ç•.n h~yret,1er 
llııı kilometre uzunluğundakı rlızlı k tlğıtlara s'lrılmış lcikola ıçınde bırbırlerınrn yuzlen~e 
Çelik teller kablo haline geti - talar ve fundenlar dagıtılamk merka~la bkakıp muammayı çöz 
ril . c me ıster en yavaı yanı ve 

lllektedır. . ağızları tatlılnndırılmış. Zavaı kulaktan kulağa söylenen ıöz 

Kışla caddesi iJze
rinde aile içinde 

Adres için matbaamıza mU 
racaat. 4-6-8 

Para ~azanmak için yeni 
~ir ~usul MalOmdnr k' sargı mahal lı erkekler bundan mahrum l 1 .b t . dina çıı li L · er e nı aye ıı mey 11. on~ ısland adıtsıııın Vhıtes ediJmi şl o r. Tepsi boşaldıktan mıı. Honolulda jUdit Dan ıs ... 

• 

re nıiiza~·e d~ il P. :ılı a r:ı fe r:ı ğ ve~ a it~ ~ı r Pılilmi~ 
olan dal\'an hu.Jııtlan ıhı lıilin cte H ' \' a hilr it•irıclt' ki . . 
de\lftt~ ai t voli m.llı :ıll ı· zin ıl e n vı!~ a nı Pmırn rurn. 
taknlardan gayri ~· P rh• rdP. ha lık :1 vcılığı Japrnakta 
serbesL ol dukları ş.ırlna Uh~ <i lakauurıtia rıdar. talip 
olanların 20 ıo 938 fWl'Ş ı~mbP. giinii saat ı5 dP
ihalf\ ~1 npıla :lğrndan nr·ttırma şartlaram görmek 
üzre \'aridat kaltımira•' miinıea ntları il:ha olunur. 

8 l l - 15- 18 

Kelepir Uir Mül~ 
Menh•ş dflğirıuPtıi bahç'~'ile hirlikte satlıktır 

Kereste kutu fabrikası masara yapılmaya çok f-1-
v~rişlidir· talip olanların clt•ğirnıP.rıP miiracaalları 

6 1 fl 
nn __ - -- -- - - - ~ -

ilk ve Orta Okul kitapları 
Ge(Ji, izdihama mahal kalmamak 

ıiçin ıimdiden tedarikini rica ederiz. 
ı : 

~one cıhetindA olup Nevyor: sonrı hararetle ve neş~ için- Kllib heyeti idareıinin ha minde bir genç kız hayatını 
F un en şiınaldeki mahnllesı de d•nslarıno do~•m eden cifi zırlamıı olduğu fundalan çok kazanmak için garip bir mul Uray Caddesi No. 41 Mersin 
~rry Po:nt arasında Eost Rı lerin nıasından sar;şın bir ba muzip ve alayı faıl• seven bi- keıfelmiıtir. Havay adaaında l ...Jı-------~--ı;;;ıı;;ıı;;;;;;;ı;1;;;;;ı;;;;;;=-~-----...,.--111111111ım 

\'ıer nehri vardll'. . yan kavaliyettini birdenbird bı riıi ıon dakikada pllrgatifli güzel plajlardan birisine bü· ı 

S[OAO SAHiR S(YMfN 

' n· Bu köprünün asılı kemerı rakıp salonun kapısından dışa müleyyin fundalarla tebdil et ytık bir ıemıiye altına bir di- 1 

c~; genişl iği !?3( O kadem ola- ıı fırlamış. Delıkaıılı ne olduğu mit Tabii yarım saat geçme· kiı makinesiyle bir keç parça 

Ci t~r. . . ,, nu anlıyamadın ve hayret den de iliç tesirini göstermi kumaş yerleştirmit ve banyo 
Si~ r Ame~ıkadak~ ::;an . Fran i çinde hir kenarA çe~iJirken ve balodal böylece yarıda kal için gelenlere ölçü Uzeriae ma Kok lro·· mu·· rl erin izi cj md ı· den 8 

.
0 körf,:zı UzPrındekı köp dı <Yer bir kızın da birdenbiıe yo dikmcğe baılamıştır. Bu .~ Y 

rQ ıs 4,.. f) d di tk· k ~ mıı. . ı 
rn .A cO ko ern r. 

1 
e kavnlyesiııi terkedip kapıdan • yepyeni usuldekı terzi düw;kinı 1 t d • k ed i Il j 

kış geldi 

ıa:~ıı olan S~n Fransisko·Oa~ fırladıgı görUlmUş ve bundan T ecrübali ~ir mu~asıp eısiz bir 111uvaffakıyet kazan- e arı z 
'\3 köprUsiinUn her kemerı . ~ ·ı .k. a b' ı mıştır. Genç kadınlar ve kız-
(; 10 kademdı r ınşası : ı mı yon ı 1y z ın n • '-t d .. . . . 

y . . • · I' mal olacaktır, lf aramGR Q ır lar bu olçli lizuıne dıkılen ma 
rtıed eın köprUnl~n yu~s.~klıg ı gılı~s:~aks~ıı:o için 3,SOO,ooo Bankalarda ve bir çok;Haıited yoları çok beğenmiıler deli· 
hı d ıamımındll kı deııızın sat . T !° p . d cektir Kalan şirketlerde ç•lıımıt tecrübeli kanlılarda mayoların provası 
lten an 1~5 ~ademdir. l{UçU~ '.~6gı ız ıra.sı ~1'. e lirası· köprU bir muhasip ıtınde bir kaç sa yapılırken güzel vücutlar aey 

nıerlerı ıle borater yem "' oo.ooo ıngı ız · 1r k · • k'l 1 ·d 
"öpn 1 3777 Un iki başındaki tertibat ve at çalıımak llzre ıt arama te retme ııtıya ı e p aJ an ay-
k l r ı Ur:ı bU!Un nıuıı ı ıgu n ~ b .. t ı a ~ t l rd r ~ 
ll~e ın oluca'll tıı . Köpı üıı üıı yollara tı&rodılf co8 li r, dır mht aamıza mu ;acaa rı.m ? v muşa ı 

Toptan oe perakende satış yeri : 
Mer1in Soğuk hava deposu bitişiğinde 

Necmi Genç 
5-15 



Y r "'n 

Cenubun en cok 
~ 

okunan ve tutunan 
gazete.,idir. 

• 

• 

Mersin lçte ıı vo Dışta n 
;.;ü nün en mühiın ve 
en taze haberlerini 

8 Birinci T •1 ş d n 1 9 3 8 --

G.• f..-:ı gor1a ı 

Gündelik Siyasi Gazet~ d;b~Fu:s~:;sin 
uven SosyPtesi 

Sümerbank Emlak ve Eytam 
bankalarının kurumudur 

TAM 'I'ÜRI( 
• 11 Yıl/ıh fasılasız intişarında muvaffahiyetini 
• halktan gördüğü rağbete lorclua'ur-:--, 

: Sizin Gazetenizdir. Dertlerinize ~ile~lerinize V [ N i M ER Si N sütunlan açıktu. Ve en güvenilen sigorta şirketidir 
il · ) a l , ~ a 11 g ı ıı , rı a ~ l ı :~· a ı • k w z :ı , n i o 11 1 o h ıl si g o r 
ıalarır ı l'.l,I P il ruk~ail şa rıla r \' P lPdİ\· •~ ~ol.ı\' -

.. 
.;, .·. 

.·:-

.. 

· iHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA KAR$1 

Hazırllklı Oavranınr 

• 

l
''kl.ı r i'e ~·a par . · · 

Mersinde Mümessili 

VASFİ ORGUN 

. @@O@G@@• •OO@@t~ 
@ ~ 

i Türk Hava Kurumu! 
§ büyük Piyangosu 1 :.~ 
diQı Altıncı keşide 11 Birinci teşrin 9:18 dt!dir· ~ tar 
CMl \.ıt' bir 
@ Büyük ikramiye 200,000 liradır ~ ltt 

I Rundan bcşka 40,000, 25000, 1 0000, 15 000; loooo = de 

@liralık ikramiyelerle ! o,ooo ve ~oo,ooo liralik ilci adetf illa 

g mükaf dt vardır. . ~ ille 

@ I> ı ~ " a l : U ıl P 1 a 1 <• rı l w !' ~ t· ..; 7 hı r ı rı c i l ı s., r· i ı ~ tin 
@ ~ etti 
@n38 gi'ıı ı ii H ~~ : ı ıııırı a ka ılaı· h ı it • ll ı • ı i ıı i d t • ğiştiı· ~ ıı 1 
oıı ı iş lıul111ını;d1ıtır. ~ ba 

@OOO§OOGOOOO * 00000000000~0 ruı 
l'u 

Sağlık Eczanesi 
Mersin Gümrük karşısmdadır 

Her nevi A vrupa, Yerlir eczayı ~1 rur 
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