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A 

Belediye intihap encünıeııle
iııin te~kiliyle eeQimin flil1 sa
•adaki ilk merhalesi lemanılan-

ru ada vaziyet çok 
--..,------

Hatay ~ayrağı Millet meclisi binasma merasimle çekildi /ngfl.iz kahitıesi Razartesi fevkalade içtimaa çağırıldı 
~~~~~~~~. 

y eclisi Halifaks Cenev.r 
ahraman ordumuza selam Hitlerin 12 Eylül nutkun~ . Süi!et meselesini muhtariyetten 

nış buluııuyor . Bir ay içinde i h bb 1 • • · ıd• • b k h •k f 
er iş tıitirilecok vo üçüncü be- ve. mu a et erını bı ırdı aş a sa aya intı a ettireceğinden endişe ediliyor 
)diye meclisi rnesuliyoli kadar 1 

• l!:I 
rr~fi de. uüyük. oıan llehir işte- Bayrak merasiminde Cumhurreisi Türk ispanyadaki 1 m 8 Ş V • 
•rıı tanzım ve ıdare uzıfesine 

1 

hh ' 
)aşı~y~ca.ktır. Üçüncü belediye mura ası konsolosumuz vekiller Harl) , .. -- -
ınec.lısı dıyoruz . Çünkü; Cum-, ve mebuslar da bulnnd l Eb el .dd l. h Dun Nazırlarla vaziyet hak-
~ıurıyet beledi} ecıliği yeni bele- u ar re e şı et ı arp 
diyeler kanunııiyle kurnldu ve Antnkya 8 ·H_nsusi,. - Ha ive mızıka Res(eri arasında me kında görüşmeler ya t 
bu kanunla cta ancak iki seçim tay bayrağın\ tal.11t eclt•cek olan rasimle çekmiştir oluyor P 1 
devresi temam landı . Belediyeler k~misyoıı bi~ proje hazırlı)·arak . ~eni. Hatay bayra~ı al ıe. Salamaaka 9 (Rad o) Fran inaı·ıı· f'L " • • h • • 
larihi ondan evel de bir lıeled·- ınıllot meclısıno se\'ketmişli. ının uzerıne ay 1'e yıldızlardan , k y • & , .Z e ROrl UmUmıyeSl eyecan lCtnde 

1 1 B k k .. kk r T- k ı o karıırgahından yapılan resmı Nı b > • 
Yecilik kaydedecek fakat l.ıu gün ayrn .. :rnuııunuıı Hatay ~u~o ~dp '~· ur bayrağından\ bir tebliğde Frankisl kıtalar!n Uren erg nutku endİse i/e bekle • 
kü m fll .. d _ 

1 
ınıllet meclısı tnrafındau dün sü nr 1 Y1 ızııı ortasının dolu ol Eb k d . . . ___ ~ nıyor 

e ı um ıçın e muln ea el- , · . ı ro mmta asın a mevıılerını ~·. 
ll:ıiHcekt ir . . rke~.lıl ~lk"ışla~ tarak~ınrlIIa ittifaklla :;;~:P zemın reııgınde bulunma) geniılettikleri ve milislerin ağar Londra 9 (Radyo) Milli mü 1 ycliııdeki lııgiliz heyetine hari 

, . . . auu unu mu f•a ıp ntny dev et · dafaa nazı b ·· n k' · -Kuv\·eı ıntıhalıiye)·e sahip dn roisi Tayfur S"k d 1 Bayralc çekilmesi merasimi zayiat verdikleri bildirilmektedir :
1 

u guıı aşve ıl cıye musloşarı ' riyaset edecektir 
ha do~rusu bir zümre tagatıü- TürkiyH nrnrah~n;;e~eva~an~çı= ak.~uin~e Hatay millet meclisi Hükumet tebliği j Çemberlayınle uzun bir görüşme Kabinenin fevkalade iQtimaa 
Li~le rey toplam-ak kudretini ı lın Türki~e baş konsolosu Fet ı ~ıuslakıl ~~ııt~y bayrağın~~. il~ Barselona, 9 (Radyo - Mil y~p~ıştır · Samldığıııa g~re. bu çaı?ırılnıası Ralifaksııı Cene1're 
h~ız eşraf ve Qyandaıı mfileşek- hi Denli, Başvekıl, vekiller, mecı' ~efa m~clıs bınasıııa Çekılışı mu)li Mü.,dafaa nezareLinin tebliğidirlgor~şme orta Avr~pa~ıın_gıtt.ıkçe ye gitmemesi vaziyetin tahmin 
kıı bir belediye meclisi, iş kabi-! lis azaları ve bütün daveılıler ı asebetıle kah~aman T?~k. ordu Ebre oepbesiode, düşmanın vahımleşen vazıyetı uzerınrle edildiğinden daha çok vahimleş 
lipeti üzerinde aslii durulnıadan 1 olduğu halde meclis binasının 1s~ua Hatay nıılle.t .mec.Jıs nııı 80 taarruzu Km·bera'nın şimalinde ceryan etmiştir · tiğino delil sayılmakta efk'irı 
i . . . . ı . . um muhal.ıbetlerının ıblftğ edil K b il d "'l d d t T k ı.ı· · · - . ' ş başına getırılen ımtıyaılı bir tara~aı:ına çıknrnk meclıs bınası meaı·n ·ı 

1
· ·t·ı en b" t k . • ki" ve a a os 86 arın a evam et ngı ız a ınesı pazartesı gu umumıye heuecan içinde bulutı 

b 
•. - l ı:; Y ır a rırı sure ı kt d" C h . ı h k - f k l" . . , 

elediye reisi dar bülçeli mah- onunde top anmış olan halkın »lkıclar arası d 'tt"f ki . me e ır. um urıye ava uv nu ev a ude ıçtımaa çağırılmış maktadır 
d 

• 1 .. n a ı ı a a tasvıp ti · d- d'" t . t D""' · 
ut vazifeli imarethaneden huzurunda Hatay ba)·rağını top eylemiştir. v~ e~ı ue~a?ın or tayyAresı- ır · ıe;er taraftan Hariciye Xa Hitlerin 12 Eyliilde Nüreıı 

farksız bir belediye müessese•'ı 1 B l d• • • h / ki . ına du,eürm':'etur. . . ~ırı Lort llalifııks da evelce ve· b d ·· ı · 
Uizirn . k"}A 1 . . .~, 1 e e ıye seçrmı azır ' arı devamedıvor . . \ alansı!a cepheıı~de, Pavıa ri!en karar hilafına olarak c - erg e soy eyoceğı nutukta Oe 

• ın ı up mese osı olarak on 'J cıvarında duemanan bır taarru· . e koslovı:ık meselesini muhtariyet 

P.landa yer verdiğimiz belediye- Mu·· nteh·ıpler·ın ·ıs·ıml r· . b.ldi f zunu püskürttük. Düeman hava n~vr~ye gıtmekten sarfınazar et esasından daha başka sahaya in 
Cılıh leme} sayılamaz . 1 e 1n1 1 - kuvvetleri Alikant limttnını bom mıştır • N~zır b~r~da kalacttk tiknl Ettireceği hakkındaki Lon 

Sorulabilir; j • d ft 1 • 
1 

bardıman etmiş ve bir ingiliz va a.rkadaelarıyle daımı temas ha· drnya gelen haberler de bu en 
. En ileri bır zihniyetin ıtadG ren şeçım e er erı ası dl puruou .has~r~ ~ğr~hx!_ıetır . Tay· lınde bulunacak Milletler Gemi· dişeleri artırmaktadır. 

sı olan b 
1 

d ' 
1 

k fadan bır kıeı olmuştur. s d . L 
Sekiz yıllı: ~a~~~:1~ıııdaanu~ıı;:ı~iı~ Defterler 6 gün müddetle asılı kalacak. Bulgar hükômeti Ü et meuuslRra hakaret eden 'polisler cezalandırılıvor 
ıeu randıman °1ı~rn~ilnıişmidiı? Adları yazılı olmıyan müntP-b;nlor. --.:- KereıeTI tnK11aa ugraaı 1~' 11u'Cl IArıuiıiulRJJ7.ı nltıl'Alr u'ı- -···-r -·-- -- ler alıyor - erece tarKıyı~ Ef\t"· 1 B ı - --
'Yebiliri'z . . Veni Belediyeler kr.ııunu 1 bütün yurddaşlar ileri ~ir ıi.sto 1 B!lg:ad, _9 (Rady.o) -t fi~o· 1 M·ıı· ti r ictimaında Çekoslovakyanın 

Takatsız adımlar atan eehır- c· 
1 
uricotiıı başardığı büyük me uygun olarak Beledıye ıelo 1 gar hukumetı Tu~a tıcare k f ıye e , . 

\ 
um 1 J • • k 1 t d kuvvetlendırmeğe arar • .. k b l d ·ıdı 

ler yanında hızlı hamleler ya- i"r arııc;ında momloketimizde rinı ıdare edece o an va an at sunu. . . . R k h"I' de LeJera/ sısteme TUCUU Q U e 1 eı-er... - . k . \dl l verdığı gıbı usçu sa ı ın ,-, 
Panları da görmek iti.zam • ... · I belediyeciliği yeni baştan tanzım tarı arzm;ıle secme ım nını \serbest bir ;icari mıntaka ayrıl.• 

Cumhuriyet beledıyecılığını d n bir kanun olmuştur. Gene bulmaktadırlar. ması İQİD de Şimenniferler Na· 1 Prag 9 (Aadyo) Qek maka Bu hlidıseler dola) ısiyle na 
kül halinde mUtalen ediyoruz.Şu ~ue kaııu seQimin tek dereceli ol M~rs~nde eimdiye kadar ya zırı General Yovof tetkikat yap matı Morovska - Ustravada 300 ırlnr Cumhurreisi Beneein riya 
~eya bu şehrin yerinde sayışın- l1ası ve 'rürk kadınıııa intihap pılan ıntıhap hazırlıkları kaıın tırmaktadır. kiı:ıilik bir Alman grubunun bu setinde toplanarak alınan tedbir 

ı ı · · · ~ takanın "' · dan birinci derecede mesul olan t k edilmek hakkını da na uygun olarak norma seyrını Serbest tıcarı mın dudu geçmeleri üzerine çıkan leri tetkik etmişlı:ırdır · 
e ıne ve . . B d " k ımasından sonra -

o eehir halkıdır • \·ermiş olması itibarile de halkı takip etmıştır. ~n an sonra Jg \Rusçu ta. ayrı ~ hadiselerde ve iki Almau mebu Başvekil Hotıa Südet mu 
Bu gün belediyecilik denin- . asi ve içtimai olgunlu pıla\:ak işlere daır kanun mad Tuna yolıle merkezı ve orta Av h k t x.raması işinde ınessilleri Kund ve Rüe'u kabul 

d • mızın sıy . d 1 d . dan gelecek mallar Varna· sunun a are e utS 
ce kafamızda şekilleı~en :ne. ~uı~ ~unu canlı tıir şekilde ortaya i delerın e şun a~k~a\~r. - ~:~a Karadeniz yolile şar memle mesuliyeti dergar buludan po· ederek tahkikat neticelerinden 
J ~ ı k n d '.osu d u.~ . -1 çllm a'. ık ıısn koya ıı anı i 1 ol m uetu r. Bu su re ile ' - Sonu ne e keti erine kolaylık l n ae• kAd ilebi. 1 isler hak kında şiddetli lak i bn I• " ıed birlerden m a lüm a 1 vermiş 
eh, sıhhı \'e kulturol olue davası N b d üma" işler yo.pılıyor, \er.ektir, Eh~en gümrük eartl~rı başlamıştır . Mücrimler tecziye lir . Bazı ecnebi mahfellerde 
nın hangi cephesinden bakılırsa uren erg e n 'J sayesinde en büyük Avrupa fır· dilec )derdir . Sonu ır.cı_n_c_ıd_e ___ _ 

bakılsın tek İŞ )'Oktur ki vele- - • h • 1 Sonu ikincide d l l 
di,. me•7.UU dıenıda .ka~"" . . Akıl ve kiyaset 1 tırasa ga e- ' Çekoslovak va~iyet}_~rşısın a ta ya 

... d!~.i~:~ı~r!: :.~~~.;u~~~;!'. be çalabilecek mi? Roma ·mesuliyeti Moskova 
:~·b.:;,k~:~~~;ed~:~·,~=~~;'.ı~~~ S t ·ızler ve Fransaya yüklüyor 
lıir \ıa\ktnlll lıel&dtyeye -g~sterA- on av il • 

Ceğı aHika da bunda muhım mu H t kdırı e 
••it•:;;::~ ~::.~:u:~:ap aıama- Çek istiklilini sözden ibaret bırakacak mahiyette le Çek arp a . 
:~::~~:"~;~ .~:~i·~u0:: ~::~ı kapılaıını müstevliye açık bırakmaktadır ~::~~11;~p~~:~ıa~1;;r~.:~:~!~~·~ İtalyanın hattı hareketi Roma Berlin mi~veril! v~ ~ıtlerle 
hürlerine bilhassa seçim ieleriıı-ı - -- . dün lstanbula geldı.rEt~us.k 3500. M ,. 1 • R ·t"katlnda tayın e"ılmıC!tlf 
de şahit oluyoruz ' Nürenberg 9 (Radyo) 26 biıı ı Jur gazetesi diyor k' tonluktur. SCh:'a~i 14 mıldır. Mer USQ ımnm oma mu a . U y 

MeselA her hangi bir seçim- nıı~yonal so ·yalist ellAriııde me· Çekoslovakyanı~lap~ğı s~~ sin hattına taheıs edıicek l~~~n- R 9 (Radyo) Stefani aJ·ansı bildiriyor; Enfor-
1 lf\k dıi lma)lıZ. 'Reylerimi- şa.ieıer olduğu halde şehir sokak tavizleri Almanya kal gorme bu yeni vn~urumuz - 5 ey u ~ oma .., Ü ' .. ' 
e ~ la ~o . am bildiğini o- 1 ında dolaşarak !litlerin ika· ka:mamalı Almanyaya rağmen Av f ilk seferini ~apmak ııere d let');'. masyonda neşredilen resmi tebligde eze m e şoy e 
zı ul anır en ~m . ur t ôhıııııı onüue gelmişler ve ru anın sulhunu kurtarmak husu ı buldan Mersıne hare e~. e ece. . • . 
kuyor der tefrık ve temyıze me g H. 1 i iddetle P . - t diği i i ni tir Haber aldığıma gore denız denılmektedır · . ' 
h •co ı görmeden bir an gar Ya r a 1 ha Ik on• cı ka ıı " er e sun da devle~lerın gos erdi y yoİı arın da Mera in ha Ilı için 7en i Mesu 1 Roma m e ha filin d e Oç b Uçuk mı I yon A 1 : 
pıyormue gibi hareket ederiz.1 ~ı~ıel.amışl::ırdır . . fetlede tak~ır eylemekte ~ bir hMekoı t~rif~i.Y~Pılı;x}aktadır manı temsil eden Südet müm~ssillerinin . Pragdakı 
Sonradan aınkadar olmadığımız lyd·rıye~er.t~kdır Akıl ve kıyaset galeb ADANA BEiıEDIYESINE ıAOliK t 1 derin dikkatle takip edilmektedir · ltalya 
ve reylerimizi goliei güzel kul· le 1 ~c~ ~ 1 R. d ·o) Nürenberg çalacak m.11 .. 

1 
d" TE_s.E~KÜR - e~~s ':t\nin bu ihtilaf üzerinde hattı hareketi Roma 

landığımız için iş başına gleçen- koıı~r~~\s ;e (Ç:k >meselesi Fran- EpolO~İ;et~~i~o:d~ri~yoki Nürcn Ayın sekizinci g~nj\. Ad~~a· hüBkümlı'p m·hveri siyaseti mucibince sekiz maddelik 
leriu hiQ bir iş ya11amadak arını . . . . . mü- . . da bindiğim bir fayton ıçerısın· - er. 
da d d

. kodu mevzuu yaparız.. sız m~lı~filıınrlek bır~ıt~ılıe11~1 edil- berg de akıl ve kiyaset ıhtiras ve de diieürdüğüm para cüzdanı · metaHbatın kabulü lehindedir . 
e ı temmımı o ara mu " 0 ·k· · · Ad b 1 -.:..:.:.-------:-:-:--:--
Ortada yapılmayan bir ie, kt d" -Sonu ı ıncıde- mm bulunması içı~ aua ~ e Bu metalibatta ekalli~etlere 1900 su•• de 

. me e ır • -- , .. : d" . ef ne muraoaat euım. . Yürumeyeın dava ·hakikaten bır k k tlerini eQıkça ifade ıye rıyas 1 
• ek muptariyet verılmekle beraber 

. el h- . namzetlerin \ayin rama ' anaa Derhal zabıLa7a emır terer . O k 1 k d l f • acız varsa onu yapmayı eru nizamnamesı, k e lüzumu takdirinde u- k b' . inde cüzdanım ~ınl(lfil e os oça ya eve ın Ç k h .. k... t kona 
te eden Aciz kadar reyini gelişi ve \esbili namzet gös\l-ırildikten etme v "pler nevresi ıi~inde \.ıslad ırldzaman ,~er na iade edilpj den Alrnanla9n a,rı\m»sım is- e u ume . -

d 
ı-.·t d "1 t Cİh fırsatı sul ve preUSl ,. uU uru U te ı..ı8 h.. .. m effJ 

güzel kullanan da mesul eı:sı - sonra a Mve:ı en. er k - d 1 d L\ekinmenıelıtir • Bu arnatırmada aös•erilen yakın. teme1e kadar varmamıetır . ğına UCU 
1 

ek hukumetın ve gara so muca e e en '" .. v 1t ' • • - h' 1 · ınidir '? Rey kullanmak; mem e- tıter dl . . . . . l~kadan dolayı sayın beledııe Loodra, Parıs muşa ıt erın . • · d 
ket işleriııde selülıiyet sahibi ol- Partini? lıa.lkı: r~~~ine ver ğı . Ilal~ın si~a:i \:rb;'c:sı~;r ı:: ~eisine ve değerli gayreti gö ü \-60n günler.de .meseleyi derpiee He~~~~~~;'g~a~i't7l e 
ınak gibi öir 'Zevk hür Türkiye kıymetın b~r ha~kıaı ~~ş~n vazife k~şaf ettı::ey~u:h::i~eL Halk len belediye zabıta memuru Ah· baelamışlardır . 1 Prag 9 (Hadyo) Dfııı 1900 
do en mukaddes bi: h~ktır . • . Bu~ad zihniyetten kurtu- z:fe . ~a~ imktin ve fırsa\ı ha- ~ed Erkala alenen 4eeekkür ede\ Mesul İtalyan makamları Südet nümayieçi Alman marşları 

Bu günlerde nsıl bır gurur ıse çekıng~n . .· akından l artısı u rım. . - . Moıkovada ve Pariste yabancı söyleyerek sokakları dolaşmıe 
la bu zevki talmak ve bu hakkı larak şehır ıeleııyle Y k zırlaınıştır.. lde.ı:sın ~uccarlarından .k . "d -Sonu ikincide-
kulla ak iQin geniş fırsatlar aHikalanmak, iş başına gelect\ - Rıza Atild MEBMED BUGDAYOI -Sonu 

1 ıncı e-
nm 1 ·· d ı ğı vasfını a· 

açılmıeıır· . Parliuin yoklaınl1 !erde reıım a am ı 



VENi MERSiN 
Sayfa: 2 

Cuınartesi 10 Eylf1l 1938 

1 
Çindeki harp 

' 
Şehir Ve Memleket Haberleri Japonı~~ 4so balık-

~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~ çı gemısı batırdılar 
Ankara Radyosu 
Tesisatta tecrübelerden 
muvaffakiyetli neticelendi 

K O .. y b ü tfl.e le ri n in gelirleri 1 i~racatı temin için Hoııgkong 9 <Radyo> - su 
" radaki Çin membalarıudan alı 

nasıl tL:'min edilecel\: iktisat ve Nafıada nan ve henüz teeyyüd etmiyen 
~ • ·n~mulala göre Japon destroyer 

----- --.- .-- . . müşterek tedbırler ileri dün abluka hattını yararak istasyon peh yakın zamanda ü Ç dalga 
üzerinden neşriyata başlıyacak 

Varidatın f azlalı~t ıçın yenı projeye l d Çin sulan na girerı ve oralarda 
.. k / h / J a ın 1 • ualık avlamak isti yen 36 ba\.kçı bircok esas/ı hu Üm er onu oU Ankara, 9 (Hususi) - fkh· gemisini batırmışlardır. Yüzden 

b. ' . . sat V9kaletiyle Nafia Vekaleti fazla balıkçı olmüştür. 
Ankara radyo istasyonunun ne zaman işlemeye. açılacağı a:: Hükumetin köy kalkınması! imeceye ancak köy dern~ğı k~ arasında yapılan t~m~s~ar netice Japon donanması Çin balık 

çok okuyucularımız tarafından bize soruluyordu .. B~zd~ _Ank - nı en kısa zamanda gerçerleşti rarile gidecektir. Derneğın dedı sinde, ihracat mevsımının ~e~a ·ıerine taarruz etmiye baş 
muhabirimize keyfiyeti öRrenip bize yazmasını bıldırmışhk. Dun \ recek radikal tedbirleri ihtiva ği işlerde ve kabul ettiği mik mı müddetince Devlet d_emıryol ~~d~;~~ir seneden beri 450 g_e 
aşağıdaki mektubu aldık: k _ b . kö kanunu tarda çalışacaktır. Ancak yapıl larında alınması takarrur eden mi batmış veya müsadere et.Jıl 

An kare, 8 (Hususi muhabi· Belediye seçimi ha- etm? . uz:re ,ır ş Y olduğunu ması kabil olundu işler, tayin fevkalAde nakliyat tedbirlerinin miştlr Kadın ve çocuk ve erkek 
rimizdeıı:) - Markoni müessese- pro1esı azır aumı . - 1 d 'k 1 edilme tatbikine başlaıım:şlır. olarak ölen balıkçıların adedi 

- t- e rlıhları haber verilmiş ve projenın umu olu. nan gu~ .er e . ı ma kara Yeni tedbirl c ro göre • . Vagon ·ıde 8 400 e balı,.. olnıuatur. 
~i tarafından yapılması us un zı b verılmeslne h il§ v 

mt hükümlerini yazmıştık . mışse . 0 ışın lar10 24 saatten ihnret olan ta ç· cepheler·ınde zehirli alınan Ankara radyosu 22 tem· Birinciden artan \1 uzatılacakhr · 1kt t ın 
Köyün en mühim meselesi rı e ımece · mil ve tahliye müh\Ptlerı ısa 

muzda tamamlanmış 23 .temmuz intihap defterleri fi Sel basması sulama kanalla VekAletince l>irinci srnıf ihraç . gaz kullan{ılıyor mu ? 
1938 den itibaren yapılan isıas· 11.ıadde 3 A _ lntihap eucü olan köy vat'idatı, masra arı te H Cenevre 9 (Radyo) - Ce 

n '* bu-dcesi metzuları üzerinde ye rının yapılması ve uzatılması. iskelesi olarak gösterilen ay· 
Yonun u y g u n olup olmadığı meni mftrifetiyle Aza intihabına 1 darpaaa Derince fzmir, Samsun nevre enterna~; onal k~nferans 

1 Dl. pro1·e, bir nok yeni hükumler 1 içme ve_ya ha. yvan .. sulamn Ru arı " '. . . ' • . ıarın Japon burosu l>ugun neş 
Türk radco mühendisleri tara· rey vermice hakkı olanlan arın v k 1 Mersın ının azamı sekız saate k' 1 1 ı koymaktadır. Bu hftkilmleri gö nın kesılmesı, koprü yı ı ması ve v rettiği bir teblığdc diyor ı: 
fından tecrübe yapılmağa bae- ve Aza intihap olunmıya selab 'b k . ve diğe. r . i.etas. yo_ nlarda da allı Japon ordularının boğucu 

l 1 1 n beledivelerce re kö., gelirleri şunlardan ı a veva bir yolun çö mesı 1·e yan 1 l. 
lanmıştır. Radyo istasyonunun yel bu unan arı , , o1 bl"k r saate ındırılmıştır. yanız uu ~a gazlar kullandıklarına dair Han 
tecrübelerine muhtelif bakımlar ayrı ayrı birer defteri yapılır. reutr: gıo gibi müstacel ve le ı e ı atl~r !D~sai sa~ti üzeri.ne t~rtıp kov Çin hükumetinin sık sık 
dan devam edilmekte ve her ya intihap cedvellerinin suretleri hü Yardım parası, imece kıy bBllerde encümen kararıla de edılmıştır. Yanı gec~lerı dahıl de işae eltiRi haberler filiyalla Qin 
pılan tecrübelerden iyi neticeler kumet. ve belediye da2re~·~i kllo~ mel tutarları bu kanunun hü imece tatbik olunacaktır. Q'ildir. Buna nıukabıl bu saatl~~ ordusunun tatbik elliği usulıeri 

pıları ıle umumum gore ı ec"ll§ kılmlerine göre ve diQer kanun Vaziyet, encümen kararını içine gir~cek ö~le ta~ill~ri ~ahılı gizlemiye matuftur.> 
alının. 3.kt.adır. di,..er yerlerde tatil günleri ha ı k hesap edıleceı. tır Buyuk ıshıs· Tebfrl'•de bundan sonra bazı 
V t On 

6 ıara göre alınacak ceza para arı; da almıyan müsaado edeıniyece 1 1 6 
erıcı ıs asy riç olmak üzere G gün môddet \ yonlarla tali istasyon ara ge en zehirli gaz kullanın:! vakaları 

Ankaraya yirmi kilometre kadar le asılır. köy namma yazılı emllik, eraz kadar müslacel olursa, kara her vagon trn kadar müddet zar zikroluomaktadır. 
'd apılmış ve müesseseler hasılatı, köy ie rı ~onra alınmak üzere muh fıncJa boşalıılmış olacaktır. .. 

uzak ve Etimesguto. ~ Y üç intihap işlerinin ilAnı ve lerine tRhsis edilen vakıf mallıtr tar köylüyü hemen imeceye c;a Devlet Demiry'>lları İdaresi Her gun bombardıman 
olan büyük radyo ıs .ns~onu . defterlerin asııması la avariz gelirleri; devlet hususi ~ıracaktır. bu saatler zarfında vagonları lloııgkoug_ . ~ <.R~dllo) .. 
dalğa üzeriııden neşrıya yapa Madee 35 - Defterler talik tahliye etmiyeolerden yüksek Kanloııdan bıldır!ldı~me goıe 
cak ve günde 18 saat mütemadi· edilmeden kaQ gün asılı kalaca ve belediye büdcelerinden yapı E) Müstacel ve tehlikeli hal munzam ücret alacaklır. Japon ıan~relerı ~ Ka~ton -

yen çalışacaktır. 250 şer metre ğı defterde yazılı olup olmıyan lacak yardımlar, hediye, bağış terle su ve sulama işleri müstes lktısat VekAleti de Denizyol Hakoklov demır.yol~ uz:rın~~n ~~ 
vu- ksekli"inrle bulunan Plonlar ların hangi aüne kadar itiraz lanmış para ve malltsr, harç ve oa olmak üzere çiftlik işlerinin 'h t · · rfında na a ata manı o m..ı 
o1 & e l d k. Jarının ı raca meuımı za . hattı her gün bombardıman f'~ 
üzerine kurulan Antenler Türk hakkı olacaQ'ı, hangi günden iti ücretler, köy sınırları çin e 

1 hızlandığı zamanlarda ve hele ınünakalı.Hın süratle yapılabılme mektedir. Dsmiryolları idaresı 
sesini, Türk bilgisini, Türk mu baren itiraz kabul olunmıyacaalı taı tuala, kireç, kiremit toprak ekim çapa orak demet çekme si için alınacak l>azı tedl>irler bu hattın en eısa bir müddet 
sikisini dünyanın en uzak köşe intihabın hangi gün b~şlızaca~ı kDm killi, Çakıl ve benzerleri harman zamanlarında imece ya teshil etmektedir. içinde tamiri için elde mevcut 
lerine k r dar geceli gündüzlü kaç gün devam e?eceğı, h~r mıı olacaklardau taı ocakları n\zam pılmıyacaktır. bütün amelenin kullanılmasıl'ı 

a acak ve havalarda da Türk halle müntehiplerınlıı hang:. ~Ü~ namesine göre alınacak paralar F) l:neceye köylüyü muh Sorgu ~ikimliğin~e teratüm Çinin Cenevrede bir 
Y ~ • ı ~k·ım·1 .,et ·ıa ·ı muhafaza lerde rey vermiye gelmelerı ıktı ko-y sınırı inindeki orta malı, ot h " d tatebi 
sesınıu ıu o1 i d ~ v tar çağıracak, işe mu lar gvn e ~ • J ) ç 

za edeceği int hap san ıKıuın lak ve maceraların kira paraları e en iŞ er Hankeu 9 (Radyo - ili 
edecektir. k ı ,.. ele ile ve recek işleri muhtar dağıtacak hu-ku·meti Milh tler cemiyeti neı 9 t - nereye onu acall§ı gaz ko"v ·ıç·ıude kesilip satılan hay l 

Uzun dalga: 163 me ra uze icabında di4er münasip vasıta o1 hr. imece icraatından muhtar k t rlinrle bulunan murahhas arını 
r·ırıde 120 kilovat gibi büyük bir · vanlardan belediye tergi ve re Sorgu dairesinde tera Om e Japonyayı cemiyet Azası ~ı~atile 

!arla halka ilAn ettirilır. mesul olacaktır. miş olan işlerin tasfiyesi için Nlğ hareket ederek mevcut ıtılısfl 1 

kudretle çalışacak olan bu nee ltirazlar simleri kanununun 29 u~cu n>:ad G) lmece ile yapılması ka de sorgu Mkim\ B. Şerer Tuncalp rın hakem usulıle l~a~ledılmcsi 
riyatla sesleri çok net bir · şekil· Madde 36 - Defterlerin aeı desi hükiimlerloe ve tarıfel~rıne bul olunan işler para ile yaptı şehrimize gelmiş ve işe bıışlbmış ni derpiş eden on ı.kı vo oıı 
de işideceğiz. HaU!i bir ıa.mbalı lı kaldığı 6 gün zarfında münte göre alınacak zebhi~e r~smı be rılmıyacaktır. Ancak bu işlerde dır. üçüncü madde.ye .~ev_fık . h~~~~ı:ı~ . 

,;o _ _ , _ _ h:l.n .ınlr.Ar.Rvı zevkle ' ...... " -·· --'a.~-ı. · .... .hi\•ln.fl\'"'l:İuıU~t~· ·~ - ----: v ......... >mleo.. hnll n~yuitnı~ıu:. na~ıaııı e.'-rı.v·ı.marhnek suretile l•u hu 
3l,70 diğeri geceleri 19,74 metre cek itirazlar intihap encümenin 1 sergi resmi, köye mensup motör bedel veya kiraları ve tutulması ı u u U susta ki hatırlatmıya memur et 
den yirmi kilovat üzerinde neş ce dinlenip işbu encumen karari lü nakil vasıtalarından ve pisik lbım gelen usta ve emsali üc Fındık pınarı köynono Keme miştir. 
riyat yapan iki kısa dalgalı neş ie lAzımgelen tashihat yapılır. ferden ve köy hududu dahilinde tik mevkilndeki keçilerde çıktın 

ı retlerle para olarak oerilecektir. antraks haslalı"'ı so"nmQşdOr. 
-~ ..... ~ -

Nurenbergde nüma
yişler yapılıyor 

riyalı olacaktır. Bütün istasyon ntihap encümenince itiraz ki liman ve göllerde çalışan 'mo 6 

15,000 kilovat ceryan üzerinde varit görülmedi~i takdirde red törlü motörsüz deniz küçük na 
çalışacaktır ki bu kuvvet bir ba di mutazamın kararın sureti mu kil vasıtalarından köy derneğin 
kışta bize yeni istasyonun lıey· terize usulen tebliğ olunur. Def 
betini göstermis oluyor. Bu is· terler asıldıgıoın 6 ıncı günü 
tasyon o kadar düşünülerek ya akeamı saat 18 de kaldırılır on 

pılmıetır ki eehir radyo evinde 
bir arıza olması ihtimali göz 
önünde tulularak Etimesuttaki 
istasyonda yedek bir • ıitüdyo · 
tertibatı yapılmıştır. 

Ankaradaki radyo evi 

ismet İnönü kız san'al ens· 

dan sonra bu itiraz iddiası din 
leumaz. intihap encümeni selahi 
yeti dahilindeki teshihatı ey lü 
luo son günü aksamına kadar 
bitlrmiye mecburdur. 

Çekoslovak vaziyeti 
karşısında italya 

titüsü ile hava kurumu arasına -Birinciden artao-

yapılmıe olan yeni stüdyo bila kuvetlerin filen harekete geQtik
mübaleğa dünyada birçok mede !erini biliyor . Bunları ihlil!lfı 
ni uluHlarında bile mevcut olmı ideoloji sahalarına intikal ettire 

yan muazz..:m ve modern bir rek ıiddetini artırmaya gayret 
etüdyodur. Üç katlı olan bu bi ediyorlar . 
naoııı her katı bir işe tahsis edil Roma mehafili Cerman mil
mietir. Etimesut ile 'yeraltı yapı letine büyiik bir sempati ile baA' 
lan bir kablo vasıtasiyle birbiri h oldu~unu teyit ederek Hitle
ne bağlanan istasyonla, stüdyo rio Nüreoberg ~ beyannamesini 
nun birinci katı idari kısımlara takviye eder . Praa hakiki va
verilmiş ki= direktörlük, hesap ziyeti idrAk ederse bu günkü 
isleri ve levazım buradadır. ğüçlüQün önüne kolaylıkla geçi-

Orta katta: elin çe ~ağzın · lebilecektir . halyaoın battı ha
muzi~in - en fazla ielediği yerdir raketi Bitlerle Musolininin Ro-

Muhtelif ooyda gramafoıı ma mülakatında tesbit edilmiştir 
makineleri, sesleri ayar aletleri ltaJya ihtiyatlarıoı silah al
Spiker odaları, 100 kişilik or tına cağırmadıQ-ı gibi askeri ma 
kestra salonu ve bu salonda 300 hiyette biQ bir tedbir de almış 
kişilik dinleyici yeri, iki, üç, dört deQ-ildir · Bunun sebebi heoOz 
beş kişilik saz heyetlerine malı anlaşmaya tarmak imk!nı met
sue yerler, Konferans mahalleri cut olduA'undandır • 

snnatkarların dinlenme yerleri Bulgar Lg·Lt.matı' 
Velhasıl her şey düşünülerek il IU 
yerli yerinde yapılmıs bir daire -Birinciden artan-

Üst kata gelince: lete buratı maları eerbe&l mıntakada depo 
kumanda yeridir. Sesler, .muzik lar. tücude getirebilecek, Lehis· 
burada son defa gözden geçiri· tan ve Romao1adao Bulgaristan 
lir. Ayarlanır, saniyedeki ihtizar te diğer memleketlere ithal ve 
ları tannanlıQ'ı ölçülür. Dinlevici ihrac edilecek bütibı ticaret ee· 

o1 yası RusQuktao diter memleket 
lerio kulaklarına hoş gelecek şek lere aevkedilecektir. 

ce tanzim edilecek tarifelere gö 
re alınacak resimler, köy sınırla 

rı iç!odeki kaplıca ve maden su 

ları hasılatı, köy taşebbüslerı ha 

sılatı, istikrazlar, cezalar hasılA 

tı müteferrik hasilAl. 

Köy gelirleri son üç yılın 
tnhsi!At vergilerine, iktisadi vazi 
yete, kanunlarla gelirlerde yapı 

hm deA'ieikliklere göre hesapla 

osrak büdceye konulacaktır. 
Bu para, kanunun hükumlerine 

uygun şekilde tophrnacak ve 
harcanacaktır. 

imece 

Evienme işlerinde hangi 
evrak kullanılacak 

Evlenme işlerinin bütün evrakı parasız 
ve pula tabi olmadan verilecek 

HUkOmetln evlenme işlerinde proje hakkında hUkOmetlo ileri 

kullanılım evrak hıtkkında hazır 1 sllrdOğll sebepleri yerinde bula 
lıyarak kamutay& vermiş olduğu 1 k lt'b 

, r8 esas ı eriyle kabul etmiştir 
kanun projesi, Dahiliye encnmeoi 1 A k 
oio tasvibinden geçerek ruzoısme· ı l ncbısn 1 üvlenmelere engel 

ı o an se ep erden mllhlm birinin 
ye alınmak üzere riyaset maka·! 
mıoa verilmiş olduğundan, yeni de kazalarda doktor bulunmama 

proje ile kullanılması IOzumlu sı ytlzllnden khnunun emrettiği 

olan evrakın hazırlanmasına baş· muayene keyflyelinlo fevkalade 
A) KöyldoOo kendi el emek lanalmıelır. mUşkilata maruz kalmasıdır. 

lerile görülebilecek köy iıleri Evlenme işlerinde kullanılan Gerek bu bakımdan ve gerek 

imece ile yapılacaktır, imece evrakın 28 5.934 tarihli ve 2459 doğan çocukların ölUmdeo korun 

kö1lüoüo kendi vusıtalıtrile, kaz j sayılı kanunun 5 lnci maddesi mu ması b lkımındao memleketin bu 

ması kOreQi sabanı ve sair alet 1 clbioce kıymetli evraktan olarak acıklı boşluğunu bir an evvel 

!erile bizzat veya ırgatları ile 1 bastınlmaktıı olmasınıo Vd ayrıca f doldurmak için tedbirler almasını 
köy işinde çalıımasıdtr. ı dam~a resmine tabi olmasının ev ancak, hOkOmetteo bekler. 

B). İmece_ derneğ_in kabol lenenlerin azalmasındtt amil teş· ı Evlenme işlerinde kullımıla 

edeceaı ya nufus, hane te çıttJ kil eylediği gerek yapılan tel· cak evrakıo vesallln daha çok 

hayvanı esaslarına veya bunla 1 klklerden ve alınan şikayetler- olan, M~diye vekilliğince evvelce 
rın ikisin(' teya birine göre tev d~rı, gerek parti kongrelerlôde 
ıi te herkese müsavi rolda sıra tesblt edilen dileklerden anlasıl· 

ile tatbik olaoaoaktır. Bunun mıştır. 
iQio köyde imece defterleri tul Bu sebeple tatbikinde devam 

mak te imeceye gelenleri orta edilmesi yUksek mahzur ve ma· 
Ja uzmak ve burada çalıetı~t zarrat doğuracak olan şlındlkl 
günleri gösterm1;k mecburi ola şeklin değlşllrllmesiol ve evlen 
caktır. İhtiyarlar, allller ve ma~ me evrakıoın ' kıymetsiz pulsuz 

darlar imeceden hariç tutulacak 

ur. Ancak hizmetçi kullananlar 

imeceye dahil edilecektir. Çift 
hayvanı araba teya sabanı ile 

birllkte çal!şanların bir günlüğü 

olduğu gibı. hazırlanması muvafık 

görUlerek blrlocl madde o yolda 
yazılmış ve bu Jşlerde alakası 

çok olan AdUye vekilliğinin de 

kanunun icrasına memur edilme 

si IUzumlu s .yılarak bu husus da 

llAve edilmiştir. 

Kullanılacak evrak 

Projenin evlenme işlerinde 

le sokulnnca serbest bırakılır. ========~~~!!!!!!!!!!!!=~ 
Bu iki slllondan birinde şaşırıp rede modern şekilde yapılan 
ta maazallah elinizi birbirinize her fabrika gibi hepimizizio sa ralnız baııo Qalııanlara nlsbetle 

olarak muıtmeleye konmasını te 
mlo için bazırltrnmış olan bu ka 
oun projesini dahiliye encumeol 
de milli kudret ve servetin esası 
uı teşkil edeo, nüfusu artırmak 
ve bunun artmaeıoa engel ohm bu 
tılo sebepleri ortadan k8ldırnrnk 
devlet için lbmall asla caiz olmı 

)'ap ve ifası en elzem bir vazifedir 

kullaoılmıssını Şart koştuğu evrak 

şunlardır: Beyan kdğıdı, nao ka. 
ğıdı, izin kağıdı, muvafakat kağıdı 
kayıt ihraç kağıdı, lhbıtroame ka 

bırsızlıkla beklediği bu terici 
çarparsanız bütün dünyanın sizi istasyonda yakında hem çok fa 
alkışladığını görürsünüz, burada kında radyo abonelerine kendini 
insan aksi sedanın kuvveti kar zevkle dinleten hayırlı bir mües 
şısındıı ş11ş11rlar Kemalist Türki· sese olacaktır. 

hesap oluııacaktır. 

C) Köylü imecede kendi 

iıiode Qalıetıtı aibi tc rimli çalış 
mıJa mecbur olacaktır. Köylü 

BLJ bakımdan themmiyetll 
bir adım telakki edilebllt-n bu 

ğıdı. buıten, ikemetgab llmtıhabe 

rl, sıbat rııpöru, ııao tezkeresi, ev 

lenme ıarfı, evlenme ilmOhaberi 

Uçnocn sınıf evlenme cQzdanı . 

-Birinciden artan 
~er!liğe ıalebe çalaçaktır Fakat 
ılerıde her türlü yeni pazarlık } o 

ı 
lunu .Almanyaya kapamak için 
R~n~ıma!ı'ın talebi . üzerine Prağ 
huk~me~ın~e tanzır~ edilen yeni 
teklıflerı bızzat Runsıman'ın kendi 
sine mal ederek bir hakem kararı 
suretinde ortaya koyması mürecceh 
olur. Bu suretle alınanlar, öyle 

kolay kolay redıledemiyeceleri bir 
karar karşısında kalırlardı Eğer 
bu hakem karari bilahare yapıla 
cak olursa çekler tarafından yeni 
tavizleri istilzam etmemelidir Aksi 

taktirde çek devletlerinin istiklali 
sözden ibaret kalır Ve müstevli 
ye kapıları açık bırakı ldığı için her 
halde nedamet getirilir . 

1900 Südet 
(Birinciden utan) 

hükümel konağına gelerek cam 
tarı kırmışlardır. Üniformalı bir 
polis ilmiriui ı-;ürüklemek ish.
mişlerse de yetişen zabıta ku
velleri tarafından dağıtılmıelardı · 

Prag 9 (Radyo) Hinla7nin 
muavini Nürenberge gitmiştir 

Zanned1ldi,:tine göre son hükü
mal teklifleri üzerine Hinla)'n 
ve dolayisiyle Hitlerdeıı yeni di 
rektifler alarak yarın tayyare 
ile Prağa dönecıektir . 

Südet me~uslara hakaret 
eden pof isler cezalandınhyor .. 

- Birinciden artan -
neşredilmiş oldn ~e hükümelle 
Südetlerin yeuiden müzakerede 
başladıklarına dair olan haber 
ler mevsimsizdir • Hotza ile Sü 
del mümessilleri gör üşmüş ve 
fakat ancak yukarıdaki hAdiselPr 
mevzubahsolmuşLur . 
Federal sisteme rOcO 

Prag 9 (Radyo) Hükümet 
milliyetlere Ait plduı yarın neş 
redeeektir . Muhlelif milliyetlere 
mensup murahhaslar bu günkü 
iÇLimalarıııda Qı:ıkoslovakyanıo 
federal sisteme rücüunu müue 
fikan beyan etmielerdir . 
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içel Hususi Mu~ase~e müdürlüğünden 

Mikdarı 
9- 9 - 938 Köyü Cinsi He. A. M. Tapusu 

Pamuklar Ku s. Ku.S. Kara duvar Tada 11 02 80 Kanun ani 933 Bir köpAk öle:ı sahibinin aı-' 
kasından goz.yaşı doki1yor 

Yıl an cenaze türen ini 
altüst etmiş 

Kıevlant J 371 52 No. lu tapu 

l 
l 28 Hududu: Şarkan Çalış oğlu ve hendek ve Habib oğlu 

~=pğ~~~lı 27 , Garben şif şimaıen tarik ve hacı Ömer kerimesi ve Habib 
5 oğlu cenuben habib oğlu diyap ve evlatları ve çalış ev -

Yukarı Mısırda Hamadi Koza 
Atirıa gazeteleri sahibi· lun soğ~k oldu~~mı ve kımıl köyilnde ~ köylü öğle üstü Kırma v yok latları. 

nin ölUmUne ağlıyan bir köpe danıadıgını gorünc~ ndamın . . d ct·· u 
0 1 k Kozacı parlagı 26 Kara du vur kÖ) lindPrı ihrcılıiıu hahip vertıse-

.. . _ .. . . ışın en eve on nce c ay ı · · 7oı::. ı· ı · k · · l d ğin meraklı ve acıklı macera <>ldügUrıu anlıyor ve ınlıyerek _ k k t 
1
. Buğday-Çavdar Stntn " ıra >Jr · uruş arazı vpr~ı · ı )OICUll an 

w • cocuguna ocaman oş u e 10· d 1 1 k · 1 · ı sını uzun uzun anlatıyorlar, yatagııı yanıbaşına yığı\ıyor. ! d k' k 1 H lSert anadol 6 O .•yı vu~an< a l HJHI a~· ıt surt•lııH t~ ~ö ~ trr ı t• n _ _ e ı azmayı yı anın emen .J 
Dık isminde bu köpek AglanıBga başlıyor. k t 1. d k' k 1 Yumuıak 5 1 J hP.k la r 2 :ı r 80 llH'lf'e mıı ra ltha ı ta ı la rıın hac-. . . oş u e ın e ı azmayı yı a · 5 Yunanıstanı? eskı ?desa kon Odadakıler bu ncıkh sah nın kafasına indirdi. Fakat Yerli buğdayı .1, O zen S(t\ılar~k lllt>hlağı maı.lmr tab~ilı için la lı iltll 

solosu Yorgı validisın yanın· ne karşısında çok milteessir o 1 k t ç - it k Çavdar 3,6~,5 konıisyc)lllllıCa ı 6 6 93g tarih 1 ' O! No. la kara-
dan bir dakika ayrılmıyan bır 1 ıuyorlar ve hayvanın başına ~ı ~~ ;c 

1d ocugu ı:; 1 ö~d~ Anadol yulaf yok 
hayvanmış. Konsolos diki ojtoplanıyorlnr Dikin gözlerin- 8 1 Eot~~ ~,_ y~vrucu · Arpa riyle mii~yyel hulunrnuş olduğ ulldan a la kaıiarrn ın 
kadar severmiş ki bazen onun den hakikaten yaşlar akmakta . . •dr sı gutn 

1 
çenazehmlkera Anadol 3,62,5 2 l -9-938 giirıii saat 15 dP. ~· apı lacak m iiza)ede~e 

. . . ... . . . . sımın e eve cp anan a ın !} 3-· 5 . . ı . t l • ' l. 1 . .. ı rz ı::.. 1 1 
arzusu ıçın kendı zevklerını dır. Köpegı Hahıbının yanın· ka a 

1 
kt Yt-rlialivreyeni M. iJ, ., 1şlırar. t> llH'" •~ ıyt' ll t'l'lll ~\l'.l.lı l' · •' ıwy Ut\ Ça a rı 

feda eder köpekte sahıbi· dan almıya kimse cesaret ede l-I rşkıesın·ko ~ıt an gtebrıet çbı ı. Nohut ekstra 5,50 ile nıiiracaatları ihlu oluuur. 10 15 20 
. . er s rıı u ve a u u ıra 

nin bu sevşisirıe LUyUk bır m1yar. Hayvan senelerce bera k k t Bat 1 b 't"k dl Fasulye 7,1~,5 . _ . _. . ıp aç ı. ( ı ır ı ı a a 
sadakat göstermış ber Jaşadıgı scvdıgı ve kendı e yıla k' ld b' t Yulaf yerli ·',3o . _. . . . .. ... . ve n şe ı e ır şey an 4 •• 'S 

Fakat köpegın sahıbının sını seçen bu adamın doşegı· 11 t Jd - . 1 Mercimek ıark " . . . . . . musa a o uguna ınanmış ar 
ömrO vefa atmıyor ve Yorgı nın yanında yatıyor ve ıolıye d z 1 ta h b -ö d d' Sahlep 130 . . . .. . · .. ı. a :>ı ya R er g n er ı· 
Valıdıs geçen gUn kısa bır has rek goıyaslıtrı dökuvor le Vaı· b' t ıct · y 1 Tatlı çog-en 18 • ~ . r. ı ı zza ge ı . ı an 
talıktan sonra ölUyor. Nıhayet cenazeyı kaldıra 1 d yd 8. k . 1 b Balmumu 73 _ d b·ı k . . k.. __ d av u a ı. ır uışun a ay- 10 Hastahgı e::masın a gece ı me ıçın opPg ı ol'a an b tt'l Cehri . . . _ . v11nı ge er ı er. 
gUndUz sahibının başucunda uzaklaştırmalr. lazımgeldıginı A 0 1 1 v Susam . _ . u c me re uzun ugun· 
beklıyeı~ kopPğt odadan cıkar anlıyoı l?r ~e hayvnnlnr koru da bU Uk bir kobra idi. Yapağı 
mak istıyorlar. Fakat hayvan m~ cemıyetıne hebPr vererek y • Siyah 
çık~~m.akta İ~I'~l'. ediyor ve Diki kerıdisiııc zarıır vermeden Yolcu tayyarelen Şark 
sahıbının kendısı_nı artık okş-ı evde? c.ıkarmak husu.sun~a yar Yer yüzünde 39,284 yol- Anadol 
mama~ından ~~dışe duyu~oı:: dım :stıyorla~. Cemıyehn a- cu tayyaresi vardır En fazla Aydın siyah 

Dık, sahıbrnden sevgı gor d~ımları gelıp hayvana hafıf yolcu tayyaresine Amerika sa- Yıkanmıf yapak 
~~yince kendisi ohu okş~.mak bır uyku ilacı vel'iyorlar ~e .D~k biptir. 10,8.Y6 tane. ·Güz yunu 
ıslıyor yatağa atılıyor. ölunU~ bu uykusu eseasında sahıbının Amerikadan sonra Fran·IKonya mala tiftik 
Uzerindeki çarşafı açıp Yorgı yanından uzıtklaştırılıyor. sa geliyor; 2169 tane. Yozgat 
nin elini yalamağıı başlıyor.. Şimdl Yorgi valıdış me Ancak Almanlar kaç ta· Keçi kıh 

Hayvan bu elin kendhdnı zarındn, sevgili köpeği de hay ne yolcu tayyareleri olduğunu ,. dabağ 

daima okşamasına . alışmıştır. 1 vanları koruma cemiyetinde 1 söylemiyorlar ve buna dair is· Pirinçler 

15,50 

52 
46 
46,50 
61 
80 
65 
ss 
110 
47 
25 

!ie tutarak kendi boynuna gö tedir. ~·akat köpeğin daima Ve bu gidişle neıir de et· ikinci nevi mal 20 

tı 

iLAN 
D. O. yolları Adana 6 ıncı işletıne ınfı· 

fettişliğinden: 
Büfe salonu işçiler kah'lesi, büvet, berber salonu ve 

misafir salonundan terekküp eden ve aylığı 60 lira t hmin 
edilen Yeni Adana gan büfesi 3 sene müddetle ve pazar
lıkla kiraya verilecektir. 

Pazarlık 21.9.938 T. çarşamba günü saat 10 da Ada· 
na işletme müdürlüğü binasında artırma eksiltme lrnmis
yonunda yapılacaktır. Muvakkat teminat 16'Z liredır. Kira 

47 ıartnameBi Adanada komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
2490 numaralı artırma ve eksiltme kanunu ve ş rtname 
mucibince vesaiki lizimeyi ve muv•kkat temin•t Vezne 
makbuzunu hamilen saatı muayyende pazarlıkta hazır bu-
lunmtları . 4-10-lr·-20 

i L A H 
48 icel Nafia müdürliiğiindeı1; 

Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilanı 

22 
1 - - Eksi it mey~ ~ o rı n 1 a n i ~ <Mersin il a y va il l t . 

Adamin cansız kollarını elleri ki köşesinde istirdhat etmekltatistik neşretmiyorlar. Birinci nevi mal 21 haHuzhanesi ikmal irışaalı) Ktışif bedeli (lö321,09> 
liradır. till'mf'ğe ç~hşıyor. Fakat ko· sahibini aradı~ım Böyliiyorlar. miyecekler, Çay 260 280 

Y 1 1 1 
Kahve 110 2 Bu işe :ıil şartname ve evraklar şunlardır: 

handa telsizcilik 
maktahi ~çılrlı 

o' yo' yo ... 1 Biı İngiliz romancsn Badem, çekirdek A - Eksillnıe şarl11amesi 
S•kın yol derdi yalnız S k l . . içleri B - }J u k a v~le proj~si 

L!-.1- ·----~--·-· ıı-- evere ev endılı Tatı. badıem ici 90 95 c - Ba vııuhrlık islt~ri sa rlua nıtısi 
telsiz memleh.ette yol 'derdi vardır. ı karısından ayrıldı ıAcı ~ » ~:> 60 O - llususi ve fenni ~arlname 
olmus B l ı A · t . . Acı rekirdek 36 37 o K ş· f n l'!"'lı· ~ oyuna yo yapı ıyor. merı Meşhur ngı llz muharrı r T _ c. - t1 1 d' ...... 

tur. Mektep 23 ağustosta açıl ka da bu aradadır. Ancak !erinden Cek Bıt~bir ay evel Urfa Yagı 90 ıoo İslİ)' ~ıılt>r bu şartname ve evrtikt Nafıa mu-

Asyııda ilk hususi 
mektebi tesis eden 'ran 

mıştır. Buraya yilksek tahsil Amerika yol rekorunu kıra. 1 d·;s.· k d 1 fçel " 7o dı·1· rll"ıg""t.İrı(lo, ~,o··r~hilirler. . ev en '"' arısın an ayrı mış ~· eı ~. 
gören gençler alınmaktadır cak. Amerıkayı. Kanadadan . .. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!===~~-!1!:111:1:== 3-Eksiltrue 13 -9 938 lHrihirıP. lP~adiif ed P rı 
İki senelik olan bu mektepte geçip Alaskaya bağlayacak tır. Muharrıre gore bu ayrılma 
talebenin okuması yemesi ve bir yolun projeleri yapılıyor. cın sebelıi karısınıu ailesinin illN salı günü saat Ofl<lC1 ~lersin'de ~afıa mlidii rliiğii u · 
yatması mesarifi kflmilen hU Bu yol 13 milyon dolara kendi işlerine karışmak is' eme <lP. Yapılacak lır · . 
kOmete alt olduktan başka. mal olacak ve yer yüzünde sidir. Cek bilbo bundan beş , A S J K J 4- Eksil•me kapalı zarf usulilP ) apılacakıır. 
her ay 300 riyal mııaş alacak bundan daha uzun otostrad hafta evel miş Alsaz Loran Mersm s. atmama o. 5 - Eksi!tnwye girebilmek içiıı isteklilerin 
ıardır. Mc~tebi. bitir~nler b~~ bulunmıyacak. Drdk ile tanışmıştı. Bir hafta ft' 

1 
. .1 , 122-! liralık mu vak kat lP.mi n<Jl v~ı·nırsi, hu uda n 

sone hUkumetın goster ... c.-gı M tanışıklıktan sonra evlenen ro ıyase muen, başka 3Ş8ğada ki ve~ika la rı h::dz olma la l'I h\zrnıdır. 
yerlerde çalışmaya mecburdur anona ~air mancı karısıyla geçinemiyece Taliı1 lerin ilrnle giiuli11dtın e11 aş~ğı St> kiz giin 
İran hUkUmetinin telsize bu 1939 da sinema artisti Lili ğini ondan sonra anlamış ve Askeri hizmetlerde evvrl Narıa Bakanlığından ehliyet vrsika_ ı alma-
kadar ehem~~ye.t ve~mesini.n Pons Fransada bir fılim çe- bir ay zor geçinerek ayrılrt:ış kullanmaya elverişli ol- ları ve Licarel odası vesi kasım birlikte gi\Sltırme-
sebebi meme etın ço genış ı virecek. Filim, Manondur • tır Fakat h~nilz 'boşanmak leri lazımdır. 
dağlık ve çötlilk olmasından I Lili Pons Manon rolünü oyn~- mı yan 23 tane at v~ ~st~r 
dolayı en uygun mnhabere va yacak içın mahkemeye müracaat te- E l·"-I 9 . ·· 6 - Teklif nıtıklupları .Yukarıda 3 üncü madıle 

1 
· · d 16 y u 38 cuma ,,ünu sılasının tefsiz olmasıdır. B · · M h' memışler ır r.ı de vazılı saallan bir saat evveline k cı i ar· İ•·el Na-

unun ıçın anonun aya- """"""====m=~~===""" 7 t M · 1 J Y Harpte "Bralanan 1 t~na dair eserler okumak is- tane, • saal t e . ersın 13
) van fıa müdürlüğü daire~ine gP.tirilerek f•ksiltnuı ko-

. , .ı tıyor. Acaba arhst bu 273 eseri pazarında ~çık arıırma mi~yonu r~isliği ıu~ makbuz mukabilinde ver·ilec~k 
mgıhz atlan - Ne ya:tılmışsa getiriniz okuyacak :ı:aman bulacak mı ile salıhıcaklır. Tc.liple lir. Posta ile gö11derilecek mektupların niha~· tıt 

fngiltere hUkllmeti Fran demi~.. , dersiniz? 3 iin~ü maddt>d~ yazılı saate kadar gelmiş olma-
sa hUkUmetine baş vurdu. de· Bılıyor musunuz, Manon a Manon, Abbe Prevonun rirı söıli geçen gün ve sı ve dış zarfın miihiir mumu ile iyice kapa dıl -
d ·1 kı dair kaç eser getirmiş( er? 27 3 şaheser bir romanıdır. lt l z rı 'da · k saa a ıayvan pa a '· nuş olması hizımgt•lir. Postada olacak g~cı · nwlPr 

- 19t 4 ten 1998 e kadar / 1938 R · ı · H f bulunmal~rı il~n oluuur. kabul edilmez. 28-2 6-lO Fransız cephesine sevkiyat 08} ffi l 3 ta 
yaptığımız zaman bir çok ta 
hayvan gönderdik Bu hayvan 
lardan t-ir çoğu ha~pte _öldü 

1 
bir çoğu yaralandı bır çoguda 1 

ssğ kaldı Sıığ kalanların yara : 
tılarını harbten son~11 ~ronsız j 
köylUlerine sattık. Ş1mdı burJ 
da bir komite teşekkül etti. 
Hilkilmatin milzeharetiai iste 
di HarhJen sonıa Frans1:1da 
kalan harp malUIU hayvanla· 
rın geri geri getirilmesini ri· 
ca ediyorlar 

Fransa hükumeti bu tele 
bi kabul elti Harbde ingilizle 
rin getirdikleri hayvanlar dam 
galı olduğu için ayırd edilme 
leri kolay Köy köy dolaşıp 
bu hayvanlar bulunacak son· 
ra da ingiltereyu iade edile· 
cek. 

M'EC~UASI 

14 Iı~yllıl Çarşamba günü çıkıyor 
1938 Resimli Hafta 

82 - 3-i Sa yte içinde bilhassa kadınları alakadar edecek 
yazıları, en gOzel hikaye ve romanları ihtiva ettikten başka 

:1000 K.ELİ:ıv.IE İLE 

Kendi kendine italyanca 
Derslerini vermiye başlıyacııktır. Bu d~rsler ayu bir kitap 

şekline sokulabilecek tarzda ncşredllecektlr, 
Hlltlln manaslle tam ve dolgun bir mecmua olmak hedefini güden 

ı 9a8 Resimli Hafta mecmuasını 
Yalnız 5 kuruşa satınalabileceksiniz 

Şimdiden bayilerinize siparit ediniz 
1938 RESIMLl HAFTAYA ilAo vermek için arzu edenlerin 

fstanbul Ankara caddesi 105 numarada Kemalettin fren tıan 
Bllresuna mUracaat etmelidirler 

7 • 8 - 9 - 10 - 12 

i L A N 
Mersin Askeri Satınalma komisyonundan 

Mikdarı Muhammen bedel tık teminat 
Cinel Kilo Lira Kr. Lira Kr' Gün Snnt Şekli 

Un 598 000 62790 00 4389 50 25.9 938 Pereembe 15 Kopalı zarf 
Bulgur 60 000 5400 00 405 00 25,9,938 .. 1G ,, 
Kuru faaulya 57 600 5184 00 388 80 25.!l,988 ,, 17 ,, 
Sade yaR 18 000 16200 00 1215 00 ~6,.9.938 Cuma 15 ,, 
PirinQ 48 000 10080 00 756 00 • 26.9.938 " 16 ,, 
Yulaf 476 000 19040 00 1428 00 26.9.938 ,, 17 c 

1- Mersin garnizonundaki kılaalın bir senelik ihtiyacı ola n yukcında 
cins, miktar, muhaıumrn bedtıl ve muvakkat leminatıle ihalP. giiıı, saat vP. 
şekli yazılı iaşe maddeleri kapalı zarf usulile eksihmeye konuldu. 

2- Eksiltme Mersin As. Ş. nin iist katında As. rualıfflde As. sa. al. ko. 
tararmdan yapılacaktır. 

3 - Z:.rflar aym güude açılış saatinden bir saaL evveline kadar kal>ul 
edilir. 

4 -- Fazla bilgi edinmek isli yen istekliler ı\s·. sa. a 1. ko. nu uda nıevcnl 
olan şartnaıu~leri her zaman görebilirler. 31-2-6- lo 
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SAYFA 4 

lıuskuvarna dikiş Ma .~ 

1 
inal arı 

Dünyanın en sağlam en :Kııilanışlı en U C H Z 

El , Ayak , Dikiş ve Nakış , salon 
Elektrik ve hulasa dikiş maAinalarının c 

her çeşidi ve istenilen yedek parçoları 

mevcuttur. 
f ;:ı ( 

DİKİŞ MAKINALARıDIR. 
Hnskuvarna ; lsveç · çeliğinden mamul 

bütün aletleri garantili dünyanıu en ta

nınmış ve en eski markasıdı. 

h U S K U V t\. R N A Nakış makinaları ayni şekilde ve ayni b'üyüklükteki diğer Dikiş 
makiniılarından y'IJz'de elli ucuzdur. 

1 Mersi~ees~ı: ~~i tG~=ük Bm~!n~d~ K o 1 ay ~I ~ ~ ~~ G ~k!!n :e~ ~!2~e:z~r~d~~el~~v.ardır 1 
1.---------===========:::::ı:::::=:::::::::=:::::::::::::::::::~--==-=-=·ı::-:-:-:-:-::~-=-=-=-=-=-===========j=Q-=32==• 
Rizenin Hasır Koltuk Takımları 
YENİ PAR.TI GELDİ 

Sipari§lerini kaydettiren müşterilerimizin takımları em"lerin 
amade bulundurulmaktadır. 

Yeni modellerimizin bütün malzemesi halis Rize malıdır, ls
tanbulda yapılanlara her suretle faik olup tahta aksamı [FmdıR] 
a/acından mamuldur, fio.tlerimiz rekabet olunamıyacak derecede 
ucuzdur, Cenup vildyetleri gazino ve balıçeleri için siparq kabul 
olunu. 

TERMOS 
Sıcaktan bunalmamak için ( 1 ermos) a sahip olmak l4zımdır 

Bu sene Termos/arın alemin/um ve ba~ kapaklı cinslerinden mada 
bu, iki, üç, dört ve btş dtf a kalın kırılmaz cinslerı de zelm~tır: 
Çelik Termos/arımız ile beraber yemek, dondurma, tereya/l için 
hususi termoslar da vardır. (• 

Sedad Sahir Seymen 
Uray caddesi No. 41-Mersin 

Taşra siparişleri acele ğönderilir 

•• s-· O'----mlll!ı ı~~ımımmıummmtltlhlllmttmım~ 
Guven 8~08::;es i 1 V ktorya Bisikletleri 1 
Sümerbank Emldk ve Eytam 1 ij 

ban/lalarının kurumudur Dayanıklı 

TAM TÜRK IK 11 ı 
~ u anışı 

Ve en güvenilen sigorta şir ketia ir m 
Hayat, yaugıif, ı;a~liyat, kwza, otomobil sigor. =.hafif ve 
lalarınızı en mksait şarllar \'e tediye ~ola Y- ~ 
hklarıle yapar. ~Süratlı 

Mersinde Mümessili g 
L'.t ...... ---...--111!119~-!ııl! ... ""'111!V·A~S!lllF_ı ... o_k_G_u_N__ 1 Bir R isi k le lP. ~alı j p 

nlnıak iciıı bt'lıf

melıal 
~1'' 1 

Yurtdaş i 
(Viktorya) Markah ~isi~letleri tercih e~inizm 

Kizllaya 
Sağla mlığıile şöhret kazanmıştır. 

Toptan ve per~kende satış yapılır, alıcı

lara kolaylık gösterilir. 

SIHHATİNİZİ K.ORUYUNtTZı 

- :r'J ASIL ıv.tI 

KAYADELEN 
SULARINI IÇMEklJE 

Sıhllat ve İçtimai Muavenet Velliletinin 672 numaralı raporu • :11 TAHLiL RAPORU 
1 Görünüş: 
• 
I
• Renk : Renksiz 

Koku ;.>Kokusuz 

Brrrak Kaleviydl; '' ıoo sm3 suya sarfuluuan N. lo 
ruikdan,, 0.2 sm3 . 

Mecmu st>rtlik drrecesi "Fransız,, 1.5 
uz,j mad<lrler icin sarfolunan mü velli-• 

düllıumuza litn~de 0.40 mgr. 
J 

IHTIVARLIK 1 Siilfal "SO 4,, liLred~ o.ooii3 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 

Tadı ; tAtif 
~ 

Pe$lnizden Geliyor 

ONa KARŞI • 1 • • • • • • • • -tl 

• .. 

Teamfil; iM••ltı<iil Nilröl "No ~,, ,, 0.0040 ~ 
Nitrat "No 2., .. yok 
Amonyak '•NH3,, Yok li 

rJ Ff.nnin en son usullerine riayet eder~k ~aynadığı yerind~n iı,ba~ U 
ren istasyoııa kadar içi kalayh kAlvanizli borulada içi mermer dö~.-ıı m 
belJurha vuzlara dök ülmf!kledir. Oradan d~ bütün Fiziki ve k inı\' f1 \İ U 
evsafmı muhafaza ederek ve hiçbir suretle el dtığnır.den hususi kim- :! 
yagerinıize ve Adana Sıhhal Hakanlığıııın tayin elliği Sıhhiye mc:~nıu- il 
ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY ADEL~N suyu ile 1.8 

-4( 
~ıkandıktan sonra doHhırulmakla ve ağızları Sıhhat memuru larafan- * 

* ilan müliürlenerek Şfhrimize gelnwktedir • 
,... • ....... llll••••••••••••••••••a•••• .. •-·*•~ Menin: Yem Mer8İa B•aımemde Bud•ııtır 


