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Başvekil Çemberlayn dün Nazırlarla vcziyeti bir daha tetkik etti H a tay hl arı 11 Büyük Şe e ta-

Çe koslovakya taarruza uğrarsa . zim ve şükranları 
~-a,-lm-entolar ingilterenin Fransa ile müştereken karşı ko- Hataymecr 

lil 

1 
onferansı 1 yacağı Berline kati lisanla bildir,ilecek Bir heyet Cumhuriyetin ıs inci yıldönü-

ı uhey, orıoı- Parwmonıo- - i münde Ankaraya gelecek 

: :~:.~~d·:::~~·: ~:·:mi:~~~:=~ Kab i ne yarın top 1an1 yor Hataylıların s~ı e tazimlerini meclise selamlarını sunacaklar 
7 sinde çalısmas111ı bitirdi : 

Beynelmilel işlerin her hal- . Verilecek karar üzerinde Edenin de fikri alındı. 
fevkalade ehemmi)'eti haiz olacak 

Tebliğ 
e sulh yoliyle halli Qarelerini 

tıyan. ve her memleketle yapı

&cıtk esaslı kanuııların mümkün 
lduıtu kadar ayni zihııiyel için 

e çalışmasına çnlışaıı bu sulh 

üesseResinin toplanlht geçen 
ıllara ııifibeten bu yıl lııç da 
Üı-;ait şerait altıııda )·apılmış 

e~ildi . Bu seneki kadar bu 
ltıüessese prensipleri muhtelif 

'esilelerle bu kadar incinmemiş 

i . Zaten bu nokta etrafında 
Söz alan muhtelif hatipler ııu

Uklerrnda bu noktayı tebarüz 
ettirmiye Qelıştılar. Bundan baş

ka Avrupa politikasında bugün 

ıakim olan reel vaziyete raıtmen 
onferansla temenni kabilinden 

ir cok fikirler ortaya atıldı . 

uMemel ~ir taarruza ~arşı karmak için ingilterenin ıs~eri vaziyeti teshil e~il~i 
Loııdra 10 (Uadyo) İngilız rülüyor . ı Çekoslovakya askert taarru 

d'.pl~nrnsi nıelıofili hala herhan- Kati karar za uğrarsa İnailtere aslA seyirci 

gı bıl' suııelte beyanatta bulun· j Londra 10 (Radyo) Yarı res durmayacağı ve logiltereoin 

maktan istirıkl\f etmektedir. Bu mi mahfellerden Royterin öğren Fransa ile mıletereken haraket 

sabah lıaşvokil Çemherlayn bazı diğine göre lbeşvekille nazırlar edece4i kati ve açık lisanla Al· 
nazırlarla Yeniden gör.üşmeler) d 1 h A •• - man.,8 ., 8 bildirilecektir • 

'
arasın a yapı an ususı ioruş il il 

yapmıştır 1 d 1 ı· · · f M ht 1 t k Saat ıı de at;ki Hariciye na me er e nazır ar mec ısının ev u eme aar:r:uza arşı 

zm Eden hariciye ııezaretiuo, ~aıa~e içtimaında Vf receği karar Londra 10 (Radyo) Dün ek· 
giderek yarını saat orııda kal- uzerıııde mutabık kalınmı~tır.Bu şam başvekAlette başvekil Çem 

mıştır. Knbinflııiıı pazarlosi gü· kararda Edenin de fikri alın berlayn harDiye nnzıriyle uzun 
nü )·apaoağı fovkaltide ıçtimada mıetır · Paznrteşi günü yapıla görüşmede buluıımue merkezi 

vedlccı·k kararın tıu güııkü Av· cak resmi telıli4t fovkalAde ehe Avrupada muhtemel bir taarru 
rupa v~ziyetı Ü7.erirırte kati bir 

1 
mi yeti haiz olacaktır · za karşı koymak İQin lngiltere· 

tesir ic•ra edeı·e~i muhakkak gö Hu karara göre; nin vaziyeti tesbit edilmiştir • 

Antakya ıo (Anadolu ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor) 

.Millet Meclisiııe Hatayııı selam

larını götürmcsiııı teklif etmis 
ve bu teklif alkıelarla karşılan

mıştır . 

Bundan sonra B. Tayfur 
vermiştir . Ziyafette söz ıılan 
Rum Ortodoks mebuslarındaıı Sökmen lıu ıeklifın çok yerıııda 

Hatay Devlet Reisi B . Tayfur 

Sökmen dün meclis ve hükümet 
Azaları şerefine bir öğle yemeği 

B. Basil Hori Hatay millet mec- olduğunu yalnız ziyaretin Cum-
huri)1et unyramıııda yapılması

lisinden bir heytıtin Türkiyeye 
giderek Büyük Şef Atatürk'e ııın daha muoasip olaca~ını söy 
Hataylıların tazim ve şükran- IAmiş Devlet Heisinin sözleri al
larını sunmasını Turkiye Büyük kışlarla karşılaıımı~tır . 

Hatay hududundaki çapulcu Bedeviler 

Huduttan 60 kilometre 
uzağa kaldırıhyor 

Çço;: 

Son hadiseler üzerine kolonel Kole hu-
dutta esaslı tedbirler aldı Ekalliyotlor!n her memleket 

e zuhur eden ilılilôflnrrnı hallet 
ek için beynelmilel bir blt::ıraf 

e~et tflşkil edilmesi ve her ınem 
eketio telıf hakkını kabul el-

D
" r k c ~ ' ' R .ı J 1.· • k J , l Reyhaniye 8 (Hususi) - GEçen ilk tescil esnasında Rey un ye umuurreısı auyoua uır mesaı o UuU 1 Atatürk Amıktaki soıı hediı;c ler üzerine hanıyede {tttihndı vntani) ve 

huduılarımız iizeriı.ıdeki şüı:>lıel~ (.Ekradı Eyyübi~ cemiyotlcrinin 

laA. n Neşredı·ıd·ı p . ı ... ,_ arapların altm•e kılometra ıçerı fedaiii"iııi -unparek bir çok hadi esi vo ııilınyel kaııunlnrın pnr aTl8 e Çlmtzl Ha• K 6 
il 

111 1 ye alınması için de.leğe o_ıonel 1' selere öna'-'ak olmuc ve o esna 
ıırnentolordan ııosıı çıkması ve bul bu,vurdular ı ., "" ._, ' Kola tarafından Sur yedckı oto da bir Türk kndmıııı da mavzer 
emJeketin hakiki llıliyacma le- H •• k " ti 5 •• d ti •• f 1 riteler nezdin:ie yapılan ciddelli · U ume e U e er muza• stanbul 10 (Radyo) Reisi "" knrcunlle vnrarak milli idarenin abüJ edebilmek icın ne gibi şe ... r . . I Cumhur Atatürk evelki akeam teşebbüs üzerjne mezkür araplar teessüsü üıeriııo Surıyeye kaç 

&ili hlliz klması icabettıği me· ı k • t k b ı d DolmabahQa sarayında mezu· · · k"l b a) m ela dır eresl e rar aş an 1 ıçerıye çe ı mege a.., 8 ı ... r mış olan mnhut sabıkalı Haydar 
Balesi, sırf bir hukuki bahis oı- 1 nen lstanbulda bulunan Paris Delege Kolonel Kole bu 
nı k k ı 1 il 1 Hasan Matunun teskil eli ği bir a itibariyle, ço • şayanı e ıe- Elçimiz B Suat Davaz'ı kabul maksJtla üç gün eve ammama 
llıiyet idi . Kanunların \'ÜCude Süclet mümessilleri Hinlavn dönünceve buyurmuşlardır. B. Suat Da- gitmis orada bizzat tetkiklerde çete ile hudutlarımıza saidırdığı 
o t" · 'J 'J malumdur. 
"-6 ırılmesi hususundaki inisya- vaz bu sabah vapurla mahalli bulunmuştur. Delege hu esnada j 
tiv nereden gelmelidir ? Bu iş kadar Vakıt kazanmaya çalışıyor/ar memuriyetine hareket etmietir Hammam Nahiye müdürü Ab Alınan haberlere göre ava 
hlııız hükümete bırakılacak o· ı - ' ·- ı d-lh H M ka el ile Jandarma ' nesile birlikte J\ürtdağınııı Fari 
lura ııı 

1 
"k" . Prag 10 (Radyo) Hükümet kümetle Südetler arasında mü- Balkan/arda ku kamı k u ydy b C . ,re köyünde oturarak Suriye 

a, pa mentonun ıa ımıye- k 1 k b 1 t ara o uman anı on aşı enı . _ 
tin İ milliyetlere Ait e.folco har.ırlaııırn za ere ere le rar ae anmıe ır · 1 . d" h lb d k A 'k 1ıındarmalarının gözu önünde 
ıa e dokunur; eAer sadece par- , p!Aııı neşrelmişlir . Yapılan bir Yabancı müşahitler Südellerin 1 ngUiz Alman 1 uzuruna ce e ero mı 1 açıktan oçığa şekavet )'3pan 
d ıtıeııto elinde kalırsa, 0 • ZRmaı~, tebli~do Südetlttre karşı yapılan 1 bu müzakerelere kati bir anlaş- - hadiselerinden_ dolayı _ hdkkında merkum Haydar hakkında Kırık k; ~ar~ômcnlo memle~etıo h~kı 1 teklifler tahlil cdılmekte ve eve! maya ~ar~ak. için değil müza-1 Ticar.et rekabeti vuku bu!an şıkAy~tlerı . ~e\'ZU han Sulh hakimliğınce ikinci 
'e ~htıyaçl~rını tnsıııf. ?de~ek co ıınn hatları neşredilen 9 r.ok- kerelerı ınkıt~a . u_ğratm~mftk 1 . .k bahsetmıs ve kendılerını şıddet bir tevkif müzekkeresi kesilmiş 

eaıte malık olmadığı ıçın, k&-J ta h9 kkında mütemmim malumat için devam ettıklerını •e Hınla· gıttı çe artıyor le tazyik eylemiştir. Kolonel Ko tir. Bu müzekkere üzerine Kolo 
~lluların sakat Qıkmusı ihtima- qerildikten sonra devamlı ve to· yin Nürenbergden dönmedikteo 1 Sofya, Mir gazetesi yazıyor: lenin bu ihtaralı üzerine mer nel ]{ole tarafından Haydarın 
'.Qden korkulur · Bu bahis üze- sirli lıir anlaema için başlıca me sonra Süctet mümessillerinin hiç Geçen ayın 25 inde Betgrada ge- kum müdür ile jandarma on ba Hatay cıdliyesine teslimi istenildi 
tınde çok konuşuldu • Muiıtclif selelerin halli ırızım geldiği.dev- bir şekli kabule yanaşmayacak- len lngiliz sRoeyi ve ticaret erba eısı Hammamdaki ı:apulcutarı hi ği ve merkumun Halepte tevkif 
hat· .. 1 . d . " _ . bıoden .kalabıthk bir heyet Yu· d · ·b· gö u- 11 1 k K ki k d"I k ıpler soz erııı e . mevzuu sa~- letm hukumraulık hukuku ve larını beyan etmektedır . ıoslavyadao baeka, Mac~ristan maye en vazgeçmış gı ı r o unara ırı ınna sev e ı me 
~an ve soldan letkıke çalışırlar-ı mülki temnmiyetiııiıı muhafaza· Bu akşam radyoda Cumhur Romanya ve Bulgarlstaoı da ziy~ mektedirler. üzere bulunduğu söylenmektedır 
en, hattll bahis dışına l>ile çı· sının her şe)'ıle esas olduğu Reisi Benesin bir mesııjı okuna eet edecektir. Tuna devletıerinln Haydar Hasan Matun Di~er bir rivayete göre de 

katak pnrldmeııtolnrın hatırlan- izah oıiılınektedır caktır . Mesaj Çek. Alman, Slo· istihsal ve ticaret vaılyettol blray ne oldu ? Haydar \'e arnnesi Kamıelı)'a 
lll ı · kadar tetkik edecek olan heyet I b" ·ı 
aeına bila iınkdn olmıyacak PHl.nın ııosrinden sonra hü- ven dilleriyle okunacaktır . Yugoslavyadakl ıetkiklerlnde mı · Rey haniye 8 (Hususi) - 4 \A ıt edı miştir. 

derecP.de çok kanun yaptığını sır lstlhsaıaute fazla alakalı gö p l l b ·L d•/ k 
8Ö1lediler , Bir çok Avrupa teş- ~inde~i harp hütün şiddetile ~evam eoiyor -Soou ikincide- 1 azar ık yasağt nası tat lR e l ece 

~~·'.·":::t~y~~~ii~~ bf,5:~"~.:ki.~: Japonların son taarruzları da Fransı-Sıiriye mııalıedesi 1 
Hazirlanan talimatna e ve-

1. eder ve daııııa hayatın rea- 13 Eylalde rParl- k.,11 h t• d t d•k d•ıd· 
~lesiyle kareılaşır. Bu gibi va- çı·n mukavemet~ıle kırıldı. t ·ı . 1 er eye in e as 1 e 1 1 
tıyetlerde işi meselenin tA kö- men oya Verı e 
kandan halletmekten başka çare - , • h. l l b. ç· lt:ek mi? 
~Oktur • Fakat muhtelif memle- Japon tayyare eri ze tr İ gaz a ır ın Paris 10 (R1d70 - S•rn• 
h 6llerin bu kadar radikal tarzı böfüğÜnÜ daha imha etti/er baeveıiri Cemil JlüriHmid 

d ~lle gidip gilmiyecekleri ken- Fransız d~t ıtdemlari&e 'emaeı 
11 denm etmektedir. 

SeyY,ar satıcılar pazarlıksız satış mecbu 
rİyWJtinin dıfında kalacaklar. Yasak 
gıda maddelerine de tatbik edilecek 

~~il bir ietir • Eğer her devlette ponlar garp istikametindeki ta ~ian~g · Nanşang ~emlr7ol~ ye ve Lübnan rüksek komiseri Ankara " Hususi 
11 

- Pa Diğer taraftan seyyar satıcı 
erinin iQ siyasetlerine doku- Hankov ıo "Radyo,, - Jal Hanko9 10 (Radyo) - Kiu Bu temaelar esnasında Suri 

itim teakı"IAtı esası··enı·n kabul aruzlarında muuffakiyet göste uzerınde vuku~u~au cı!arındakı \le kont pober döke cıe nazır ~ a il ç · k v"'Vetlerı uç 'Vuz Japon "&rlıksız satış talimatnamesi ""' lBl' pazarlıksız satıe mecburi .. eti 
ettiQ· h remediklerinden Aııkingden neh ın u • . . il • • balunmue ve komi1tır Be111u&a .. B'"

1
• " 

b 1 al tarzı hllkim olsaydı . . 
1 

h·ı· e t k . k t I" piyade askerın1 muhasara eımış dönmüatür. killer heJeıinden çıkmıetır. nln dıeında kalacaklardır. Tali 
u ille 1 h k 1 lı 11 d" rın şıma s& ı ııı a vıye ı a a . v . t . . b . · 

lird· se e da a o ay n e ı- .. d 
11 

iştir Jerçır. Konuemaların müsbet netice ri.ncı e&rnım irinci gününden matnamenın tebanh ettirdiği en 

k 
1 

• Bize göre icra ve teşri rı gon er m · . Şiddetli muharebeden sonra ye taracsAı te eemıl mftfdftmilo ttibaren tatbik mevkıine girmie aslı noktolardan bı·rı·sı· de ti 
Uv Uu kıtalar Çınlıler tarafın " 

etleri t.ookt n· d d ce ;... i t .. en J pon Suriye· Fransa muahecleeini tas b ı k• b b ı lek ı.ır il ur • ız e. sa e dad Taieshanm. earkı_ nda Şichpa yarı yarıya zay a .er a u unaoa .ır, aret er a ı satış yaptığı eşya a 
u kuv t v d k <1 l0 r tayyarelerinin hima•eeinde dik ettirme7e mutatfak ola(aAı Taıı·matname e-alarına un k t • kd" · d t nı· - e ar ır 1 0 a "hd t kif edılmış\ır. Bu mmıa " il tahmin edı'lmekt•d"ır. - rın ıyme ının ta· ırın e emn 1 llı ht\k. · · k · f · ete 91 e ev · k·ı · l d. .. k 1" k 111 lec,,•ı· ınııyetı endı ne sın kada şimdi şiddetli muharebeler garı çe ı mış er ır. En kuvvetli ihtimal olarak 18ran pazarlı eız satıo usu u men serbest bulu11aca tır. n a 

li ."". ı ettiren B016k Millet meo- vuku bulmaktadır. Hankov ıo (Radyo) - Luan muahedenin 13 eylQl de fransı~ yalnız g•da matldeledne münhn lum olan şey etiketto )'azılı fia 
l s~dır . icra Büyilk Millet Mec-, ,Japonlar garp ıetikametiode cephesinde Luanın cenubu ıar parlemeutosnna tesdik ;iQin terı sır bulunmıyacak, tuhafiye, mani tın azlığı VO)'B çokluğu değil, 

1sıoe · f v k'll H . bisinde kliin Hoshan eehri 29 leceQi haberl "erillyor. faturara ait etyalar üzerine de , etiket fiatına göre hareket edil 
tarafı dıza eten 1 e ı eşr eyetı şimdi yapmakta oldu. kları taaruz a""ustosta kanlı sokak muharebe l/ı 1• b 1· 

n h ld 11- E> .l!. 'atbik edilecektir, Bilumum dük '1esi meselesidir. i . an yapı ır · u a e ııeticesıııde ağır ın)'ıata Usramış leriul müteakip ,Jupoolar tArafın Q ı Ugun ge iYOT 
l .1nısyati9 hükümetteıı veya mec- lardır. d . 1 d"I . ı· .t klolarda ve meselA lıir bakkal Bununla beraber bazı eşya 

81 an ışga e ı mıe ır. lzinli _olarak i&_tanbulda bu• du-kkAnı-~ı ""atılan her nevı n 1• • d'l eıı ı · · b d 1 1r k" S 1 h ç· ı·ı " p· · h · · a uu • e belediyelerce tayın e ı on azami lük go_m?sı ve ~en ııı a tan • ~!u ıaagdau .aıı rnya er ın ı or ı ,. ne rının ıunan Vah ve Partı B.aıkanım1z . 
attı~ı ışın. mutehnssıslarıno gün uiııden üc bine kadar yara garp sahiline çekilerek yeni mü B. Aüknüddin NasuhioQ'lunun bu 

1 
da maddelerı emtea fıl~t ve ede fiattan fazlasına sntılmıyncak 

-Sonu ikiııcide- Jlı gönduildıği tahmin edilmekte dafaa kttaları tesis etmielerrllr. akeamki İstanbul postosiyle eeh· vatı bu gurupa dahıl bulun tır. Etiket fintların in belediye 
N. A. dir. -Sonu üçüncüde- rimize geleoekleri haber ahnm19tır 1 

maktadu. 1 
sonu ikincide 
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1 ı Eylül 1938 Pazar VENi MERSiN Sayfa: 2 
İngilizlere göre 

!I 
. 
ı1gil iz 

sül<ünt,ti 1 
Konsey içtimaına hariciye 

nazırları iştirak etmiyor 
....................................... __ ....................................................... ... 
Şehir Ve Memleket Haberleri 

Andre Maurais Köy işlerinin yeni baştan tanzimi Adanada İngiliz, Fransız, Polonya, Macar Ha-
Eı.1er siz lngilizlorle herhaıı 

gi bir teşebbüse girmiş bulunur 
sanız öyle zamanlar olur ki bun' 
ların kayıtsız insanlar olduğunu 
zannedersiniz. Sizin fevkalAde 
çabim ğördüğünüz bazı hadieo· 
leri onlar hayret edilecek derece 
sabır ve sükunet ile karşılarlar. 
O vakit dikkat ediniz: lngilizle 
rin hiddeti yavaş yavaş canlanır 
Fakat bu hiddet bir gün• patlar 
sa artık asla müsamaha bilmez 
maksat üzerinde sonuna kadar 
israr eder. 

Yeni projede s . d l ı. riciye nazırları Cenevreye gitmiyecekler 
ıtma muca e e RUr 

Köy varidat ve masrafiarı 
için esaslı l1üklımler var 

Köy bütçelerinin nasıl hazırlanacağı 

su acıldı , 
Adana - Sıtma kursu 

ri:niz enstitüsünde enstütü 
müdürü doktor Seyfiddinin 
nutkiyle açılmış ve derslere 
lanmıştır. 

Cenevre 10 (Radyo) Siyasi ı ıiz, Fransız, Polonya hariciye 
mehafil MıJletler Cemiyeti konse ' nazırlarının Cenevre içtimalarına 

şeh yi içtimaının ehemiyetinin orta 1 iştirAk etınomeleri üzerine Ma 

m~ 
1 

Avrupa vaziyP.ti karşısında ikin 1 caristan hariciye nazırı da işti 
bır ci planda kaldığrnı beyan etmek rAkten sarfınazar etmiştir . 
baş tedir . Nitekim eveloe konsey iç Macar siyasi mehafilinrle an 

Hiddete gelen İngilizlerin 
sesleri hafif, fakat hep bir tonda 
dır, Gözleri dik ve endişesizdir. 

İngilizler mukabil taarruza gEQ 
mek kararı verdikleri zaman on 
ların hal ve hareketlerinde bunu 
gösteren küçük bir alamet bu
lunmaz. Nihayet lngilizler bir 
l(Üll mukavemet için ayak dire· 
meğe baelayınca bunun sebebi 
açıkça anlaşılamaz. Bu sebep si 
zin için bir zaruret olarak görü 
tür. Fakat lngilizleri asıl bu 
tarzda harekete getiren impara· 
torluk ilaheterinin ruhlarına fı· 
sıldadığı emirdir. 

O vakit lniilizler arlık sırt
larını duvara dayarlar ve geri 
dönmek imkılnlarını kaldırarak 
mücadele ederler. İngilizlerin bu 
dakikaları sona erinceye kadar 
kendilerini uyandırmağa teşeb· 
büs etmek, yahut vesveselerini 
kaldıracak şeyler söylemek doA' 
ru deQildir. Bu türlü sözler on· 
tarı ikna edemez. lı'akat keder· 
lendirir. 

Bilhassa :Noel yortusunda in 
gilizlerin keyiflerine ve zevkleri 
ne dokuıımamalıdır. Birincikanu 
nun 1i> i ile lkincikıinunun 15 i 
arasında İngilizlere fena haber 
getirmek kendileri için adeta 
bir hakaret gibi tesir eder. 

Parlmentolar 
Konferansı 

-Biri11ciden artan
müracaat edilmesi, bizde hukuki 
bir mesele teşkil edecek mevzu

' varidat menbaları tesbit eilildi 
Hükumetin köy 1eleriuin ye müstacel te zaruri bulunmazsa 

ni baştan lanzim eden bir proje bu tahsisatlar iş pro~ramına da 

hazırladığını ve bu projenin bil \etere naklonur. 
hassa köy büdcesi, köy varidat 4 - Büdce kararnamesinde 
ve masrafları, seçim işleri, der kanunlara aykırı hükCımler kon 
nekler, köy memurları gibi en muş bulunursa bunlar kaldırılır. 
mühim meseleler üzerinde yeni Yapılması IAzım gelen şeyler 

hükumler koydu~uou yazmıştık. tutulmuşsa bular ilAve olunur. 
Yeni projenin büd<;e faslın 5 - Tevzi edilmiş vergiler 

da, köy için yapılacak olan mas Azami hadde çıkarılmış olduğu 
raflar şöyle gösterilmektedir: halde iş gramındıı götsterllen iş 

Köy ielerinde kullanılacak lere kAfi tahsisat konulmamış 
adamların istihkakları; proğram bulunursa munzam büdceyla bu 
lı köy işlerinde lazım olan para işlere tahsisat ildvesi köy idare 

ayniyat ve büdce tutarları; köy sinden istenebilecektir. 
namına alınacak malların bedeli Bu tadillere muhtar veya 

vadesi gelen borçlar, istikraz, dernek tarafından on bee gün 
ve faizleri, köy namına yazılı ve içinde vali nezdinde itiraz oluna 

Bu kursa bu yıl 71 sivil ve 
66 asker olmak iizere 137 dok 
tor iştirak etmekte ve dersler 
bu ielerde çalışan ilmi bilgi ve 
kabiliyE1tleri yüksek olan müte 
hassıs doktorlarımızdan lçel mm 
takası sıtma mücadele reisi Ab 
durrahman enstitü müdürü Sey 
fiddin, Laburatuvar eefi Enver 
tarafrndan verilecektir. 

Ens\itü müdürlüğü bu se 
ne kursa ietirak eden doktorla 
rm fazlalıı:tını göz önünde tuta 
rıtk enstitü binasındaki ders 
sa{oııunu genişletmiştir. 

Kurs 11 birinci teşrin 938 ta 
rihine kadar devam edecektir. 

Ceza hükümlerinin infazı 
Cumhuriyet Müddei 
umumilerine aittir 

ya vakıf emlAk ve arazinin ta bilecektir. Vali de itirazlara on Ceza hükümlerinin infaıı 
mir, sıjlorta ve vergi masrafları beş gün içinde vilAyet idare he. hakkında Adliye vekAleti şu ta ·· 
köy hükmi eahsiyetıne ait tesis yetinin müteleası alındıktan son mimi göndermiştir: 
!eri idare ve idame masrafları, ra ya aynen veya tadilen kabul Bazı yerlerde asliye ceza 
köyün idare masrafları, köy ve yardım edecektir. Valinin ka mahkemelerinden verilmiş olan 
adamlarının yetiştirilmesine ait rarı kati olacaktır. ceza ilamlarının, infaz edilmek 
kurs masrafları müteferrik ve Her hangi bir hadiseden do üzere mahkümların ikamet ettik 
umulmaz masraflar. layı büdçenin tasdiki geQiken leri yerlerdeki sulh hilki_ml~rine 
Köy büdcelerinin köylerde geçen yılın büdcesl tat aönderilmekAte ~e bu h!Urn~lıkler 

b'k ı k• x·· b-d s'n ce de mezkur ılftmların nıyabe· 
hazırlanması 1 0 unaca .ır. 01 u ce 

1
• ten infaz edilmekte oldujlu tef· 

Köy büdcesi muhtar tarafın de bir !asıldan di~er fasla nakıl tiş sırasında görülmüştür. 
dan hazırlanıp encümen mütelea. ıer encumen k~rarıle y~pılacak Ceza Muhakemeleri Usulü 
sile birlikte ikinoi teşrin ayı top 1 tır. Munzam koylerde, budce ta Kanununun 396 ncı maddesinin 
Jantısıcda dernejle verilecektir. kib edilen yolla tanzim, tetkik mutl..:k hükmüne nazaran, ceza 

kabul ve tasdik olunacaktır. Aşa hükümlerinin C. M. U liklerince 
Dernek tetkik ederek lüzumlu 

ğıda yazılı fasılların her şeyden infau ikhza eder. Aeli-ge teşkili! 
gördüğü tndillleri yaptıktan son k 1 tı bulunmayan .,erlerde sulh ha evel köy büdcesine onma arı ~ 
ra kabul edilecektir. Dernekçe kı'ınle r ı· ancak, mezkur kanunun 

mecburi olacaktır. 
kabul edilen büdçe muhtar tara 34 u·ncü maddesi mucibince yal 

Köy muhtarlarının dernekçe 
fından bir hafta içinde lki!nüsha nız kendi verdikleri ceza karar 

kararlaetırılan aylık veya yıllııı 
olarak kaymalrnmlığa veya vilA namelerini doğrudan doğruya in 

Dernek kararile karşılaetırı 
yete gönderilecektir. faz edebilirler. 

da değildir . Fakat bizim inki- Büdceler kazalarda kayma 

Iabımızın aziz bir ifadesi olan kamlar, merkez kazada valinin 

bu prensip katolik Avrupa için J tensib edeceği zat tarafından 15 
·ı · b' d d gün içinde tedkik olunarak ay 

lan köy memurluklar aylık veya Bin.ı enaleyh, Adli teşkilAt 
yıllığı kAlip, korucu, sığırtmaQ itibarile yalnız sulh hılkimi bulu 
ve diğer memurlar.) nan yerlerdeki mahkümlara aid 

Köy namına yazılı yapı ve illlmların o hukimlu merbut ol· 
toprakların vergileri; doğu C. M. U. ligi vasıtasile infa 

ı erı ır a ım ır . . .. 
işte konferansta belli başlı nen veya aşağ~dakı şartlara . go 

konuşulan meseleler bunlardır. 

Konferansın ruznamesindeki me 

seleler ileride aklıselimin ve hüs 
nüniyetin muvnffakiyeti takdirin 
de g öz önünde bulundurulacak 

işlerdir · Bu gün muhteliC mem 
leketler mümessillerinin bir a-

rada bulunarak memleketlerinin 

muhtelif ielerini konuşuşu 9o 
birbirleriyle ıyakından a[llaşma 

ve tanıemaları, parlAmentolar 

konferansının varlığı bakımın

dan gene bir muvaffakirettir . 
Cihan politikasını anhtyış bakı-

mından Türkiyenin noktai nt\ıa 

rını dünya iktisadiyatına verile

cek istikamet hakkındaki Cüm-

re tadilen tSBtık olunup tasdıkll 
birer nüsha köye yollanacaktır, 

Kaymakam veya valinin gös 

tereceği zatıu yapacağı tadiller 

şunlardır: 

t - Kanun harici veya ka 

nunun gösterdiği nisbatteo fazla 
vergi alınmışsa bunlar silinecek 

ti~ ' 2 - Köy memurlarının ma 
aş ve ücretlerine evelce kabul 
edilmiş olan kadro kararlarından 
fazla tahsisat konmue olup ayrı 

ca kadro kArarı verilmemiş olur 
sa bu fazlalar kaldırılır. 

3 - İş proaramına girmi 

yen ieler hakkında tahsisat kon 
mue bulunur ve bu ieler de müı 

KOy istlkrazlt\rının teksileri. zının temini IAzımdır. 

ihtiyat zabitleri kanununda 
değişiklik yapıhyor 

Gedikli Erbaşlar imtihan yapılarak ye· 
dek asteğmen nasbolunabilecekler 
Hükumet, ihtiyat zabitleri l yıl hizmetten soaro orduyu ter

ve ihtiyat askeri memul'ları ka kedenler imtihanla, ve jandarma 
nuounun dördüncü maddesinin gümrük muhafaza ve orman 

deA'ietirilmesi hakkındu bir ka muhafaza kıtnları gedikli erbaş· 
nun projesi hazırlamıştır. Tek· ları üç ay evvel orduya celbe· 
lif edilen yeni madde şudur: dilmek ve imtihanları orduda 

•tstekli olmak şartiyle gö· yapılmakeartiyle keza imtihanla 
nüllü erbaşlardan erbae nasbın yedek asteğmen nasbolunurlar. 
dan itibaren faaılaaız eo az oo Sıhiye, nalbant, mızıka, tü· 

huriyet hükümetinin prensipleri Adanada korkunç bir cinayet 
muhtelif hatiplerimiz t4rafından . 

fekc;i ve emsali gedikli erbaşlar 

ise 7 inci sınıf yedek askeri me 
murluğuna nasboluuacaklar ve 
silah altına alındıkları zaman se 

lefleri dahilinde hizmetlerde kul 

)anılacaklardır" 

ifade edilmişte takdir o!unmuş- Karpuz yüzünden bir amele 
tur . N. A. I 

Balkanlarda 
- BiriocJdeo artao

rDnmUştllr. ;Gazetecilere seyabttt 
edecekleri memleketlerin toprak 
mahsulleri ve alışverlş ka biliyetl 
hakkında maltlmat topJadıklannı 

söylemtşıerdir. 

sopa ile öldürüldü 
Adana, - Dün Hinnaph 

çiftliği civarında ve amelaler ara 
sında kanlı bir kavga olmue ne· 
ticede ameleden birisi sopa ile 
öldürüldüğü gibi diğer bir ame· 
lede başından ağır surette yara· 

lanmıotır. 
Bu kanlı kavga hakkıııda 

aldıQ'ımız malfimetı yazıyoruz: 

pa ile hü,~om ediyorlar. iki ta· 
raf amelelerinin giriştikleri bu 

kuia cinayetle neticeleniyor, ve 
muhtAr Bfiseyin çazuş amelesin 

den iskele köylü Musa oğlu Mu 
rad ile Salih oQlu Süleyman, Ha 
aan aAanın amelelerinden Erzu· 
rumlu Hasan oııo Aptullahı sopa 
ile öldürüyorlar. Lfıkin kavga bu 
Cineyetlede bitmiyerek ikinci bir 
oinarete rol açıyor; Sünnetçi 
çiftliğinıle çalışan Duran oııu 

Abo ismindeki amelede hasan 
oğlu Muradı başından atır su 
rette yaralıyor. HAdiseye el ko· 
yan jandarmamız 8UQluları faka 
!ayarak adliyeye teslim etmiş ve 

1931 sayılı kanunu yürürhik 

ten kaldırarak ve neşri tarihin
den muteber olan projenin mu· 
cip sebeplerinde hükumet şunla 
rı söylemektedir: 

"Bugünkü sil Ahların g •rek 
kemiyet ve gerek keyfiyet bakı 
mından dünle kıyas kabul etmi 

yecek derecede fazla inkişaf et• 

mie ve etmekte bulunmuş olma 
sı dolayısiyle orduda bee tJene 
hizmet eden bir erbaşın bu müd 
det zarfında bu harp vasıtaları 

nı bir subay gibi Iayıkiyle kav 

rama ve sevk ve idare etmesi 
imkAnsızdır. Bunun için bütün 
gedikli erbaeların orduda on 
sene hizmet 9e imtihana tabi ol 

timaına ietirak edecek olan in· çok ehemiyet verilen mesele bu 
giliz hariciye nazırı Lort Hali· günkü enternasyonal vaziyet 
faks. Fransız hariciye nazırı Bo karşısında Romanyanın hatlı ha 
ne, Polonya hariciye nazırı Bek reketidir. Öğrenildiğine göre 
iştirfıkten sar!ıııazar etmişler ve Bükreş nezdinde teşebbüııatta 
hükzmet meı kezlerinde siyasi bulunarak Çekoslovak ihtilUı 
Mdiseleri yatından takibi mu harbe müncer olduğu takdirde 
vafık görmüşlerdir . 1 Romanyanın tutacağı yol hak 

Budapeşto 10 (Radyo) lngi 1 kında sarih mrılumat istenecektir 

N ıırenbergde 
Hitlerin mucivirıi bir 

nutuk söyledi 
Nuremberg 10 - Hitlerin mu 

avini Hes, Fraincinin riyaseti altın 

da Nuremberg koogresine iştirak 
etmekte olan İtalyan heyeti şerefi 

ne büyük bir kabul resmi yapmış 
tır. 

Bu gün irat etmiş olduğu bir 
nutukta, alman matbuat şef ı Ditrih 
ecnebi gazetelnrin yalancı hava
dh:lerinden bahsetmiştir. 

Mumaileyh, bu haberlerin bais 
oldukları fena neticeleri tebarüz 
ettirmiştir. Hatip demokrat hükü 
metlerin ve gazetecilerin Alman 
ltalyan tekliflerini iyi karşılamamış 
olduklarından dolayı şikayet et
miştir. [ Beynelmilel ahlak mono 

polüne sahip ulduklarını iddia eden 
demokrasilerde bizim sulha devet 
eden, sulhu arar borumusun acaba 
tesiri ne olmuşhır?. ] 

Emekli generallara 
Emirber verilecek 
proje hazırlandı 

HUkOmet, emirber ve seyis 
erleri hakkındaki 1600 sayılı ka 
nuna ek bir proje hazırl11mışhr. Bu 
projeyle, sin h11ddi ve matOllyı·t 

dolayıslyle Cllmhuriyet orduı>ıı 

mareşallığı ve b!lyUk amlrallıktııo 

tekaüt olanl1tra bir er subayla bir 
emir çtıvuşu ve ayol suretle orge 

oerallerle oramirallıktan m!Hek ı 
it olanlara bir er \Jıışçavoşu ve 
kor~enerallikten ve koramlrallık 

tan tekaOt oltınlara d11 birer e· 
mir eri verilmesi mUmkOo old · 
caktır. 

HOkOmet, projenin mucip E:e 

beplerladP. şuol1trı söylemektedir 
•cnmhuriyet ordusunda emir 

eri 1600 sayılı künuola yalnız yar 

bay subaydan mareşsla kadar ve 
rllmektedlr. 

Ordumuzd11 yllksek m11kem 
Sözüne devam eden B. Ditrih 

anşlusüne ne bir müdahale, nede ve blzmetlerd~ bulunan Mareşal 
Almanya tarafından yapılmış ifrat ve generallern tekullt olduktan 

karane bir hareket teşkil etmemek sonra hiç bir hizmet eri verilme 
te olduğunu söylemiştir, mekte ve bu yUzdsn ordunun çok 

Bay Ditrih sözüne devamla de emekli ve şerefli bir<'r uzuvhırı 

miştir ki ; olan bu zevat, tekalHlDkleılnde 
" - AJmanyanın doymak bil sıkıntı ve mUşkUIOta dUşmeklı!· 

miyen pan-germanizm ihtirasları dirler. Botun OmUrlloll ve lOkt•n 
yoktur. ,, mez mesaisini ordu ve memleke 

MOhim kararlara doğru te vakfetmiş ve bu Sllyede eo ulu 
Belgrat [Radyo] - Samuprava makam ve rUlbeyi kazanmış ol:ın 

gazetesi harici siyasete bir nazar, bu gibi kıymetli ve gUzide şalı s 

başlığı altında yazmış olduğu ma lar her memlekette maddi ve 111ı1 

1 

kalede, bilhassa bütün nazırların ! oe~i tHltif ve terfih edilm~kle "e 
Nüremberg'e müteveccih bulundu böylece yapmış oldokları değeri ı 
ğunu ve orada bu ayın 12 sinde . . 

1 
son derecede mühim kararlar itti ve şerem hızmetıerıalo mllklıfıtll 

1 haz edileceğini yazmaktadır. nı görmektedirler. 

Yapılan tetkiklerde de yuban 
cı ordul11rıo ekserisinde mlltekail 
mııreşıılhıra birer emir subayı ve 
bazılarında dtt korgeotrııllere bi
rer emir eri verllmekte olduğu 

anl11şılmuktadır. 

Pazarhk yasağı nasıl 
tat~ik edilecek 

- Birinciden artan ·-

tarfından tayini meselesi bahis 
mevzu olmamaktadır. Bu suretle 
kanuu rekabetin daha çok temi 

nini istihdaf etmektedir, Karama 

me bu günlerde Ankara, lstan 

bul İzmir belediyelerine tebliğ 

edilecek gazetelerde de ayrıca 
ilan edildikten sonra tatbik saha 
sına girecektir. 

Pek yakın bir zamanda bu 
usulün diğer vilayetlerimizde de 

taibikine ait hazırlıklara başla 
nılmış bulunmaktadır. 

Bilhassa jandarma, gümrük 

Biouenııleyb ordumuzda yOk 
sek makamı lbroı etmiş zevatın 

lçtimıtl seviyelerini ve orduda ad 

hm ve hizmetleri bUyUk saygı ve 
şUkrarıla anılan bu zevtıtıo mnıo 

taz şabs\yetıerlnl korumak, ordu 
ve mttmleket bir borç ve kadir şl 

naslık lcııbı olduğundan, sin had 

dl ve maıaııyet dolayıslyle cum· 
huri yet oaduı:ıu msreşallığı ve t O 
yUk amlrollıktao mUtekalt olanla 

ra bir emir çavuşu ve ayni Ruret 
le orkomutuo \"'e oramlrallıktaıı 

mlltekaıt olanlara birer emir baş 

ve orman muhafaza kıtaları her Çttvuşu ve korgeoeralİerle kora 

yerde ve her zaman, mesleki 'la 
zifeleri dolayısiyle • lalim ve ter 

biyeyle uğraşmakla ve bu yüz 

den gedikli erbaşları da kıta', ta 

lim ve tert>iye kumandasından 

uzak bulunarak daha ziyade bü 

mlrallıktan mlltekait olanlara da 
birer emir eri verilmesi lçlo 1600 
sayılı kanuna, yukarıdaki bllkmU 
koyan bu proje teklif olunur.,, 

- ........ ..._ 

T a~aff uz~ane ikmal e~ilecek 
ro ielerinde çalışmakta oldukta Mersin hayvan tabafluzhaııe 

rırıdan bu kıtalardaki gedikli er ıioio ikmalı ineaatı için Ziraat 
başların, daha ziyade bir tetkik vekaleti hesabına merkezdeO 
ten geçirilmesi doğru görülmüe 17,500 liralık havale maliye dai· 

ve bu sebeple bunlardan orduda resine gelmiştir. Yapılacak inşa 
ÜQ ay hizmetten soııra imtihan- nt münakasaya kondu~uudan 

Ankara, Sofya, Atlnft ve Belg 
radı ziyaret edeceği blldlrlleo Al 
man lktısad Nazırı doktar Fuok'un 
da bugDolerde Belgrada geıeceQI 
bildiriliyor. Gene Belgraddan bll 
dirildiğine göre, Alm110 1ktisadl· 
yatçılarından mOtehassıs bir be 
yet tayyarelerle Yugosıavyaya 

gelerek Yugoslttv sanayi mUesse 
selerlle lktısadt mnoasebet ve lki 
devlet arasında ithalat ve ihracat 
lşlerlnln dahil dostane bir şekle 
koouunsı üzerinde tı:ıtkiklerde 

bulunacakbr. 

Karataş nahiyesine ba~lı ke· 
sik köyünden Muhtar Hüseyin 
çavuoun maiyetinda bulunan ame 
leler ile çağırlı köyünden Hasan 
ağanın ameleleri hinnaplı Qiftli· 
ği civarında koza toplamaktalar 
ken bir aralık bir karpuz meRe· 
lesinden aralarında münazaa Çı· 
kıyor. Bu münazaa bir müddet 
sonra büyüyor ve iki taraf ame 
leleri birbirine odun, kazma. so• 

yaralı memleket hastanesine ya aıak şıırtiyle yedek subay olabi J larının yapılması kabul edilmiş· ihalesi ayın on üçünde icra edi 
tırılmıehr. • lecekleri esası kabul edilmiştir· tir.. 1 ıecektir. 
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içel Tapu mü~ürlüğün~en: 
Teçrübevi tababet enstitüsü

n ün heyetleri 
Papahğın hıpis~anesina 

ilk giren mah~ôm 

Pamuklar 
Klevlant 
Dağmalı 
Kapı malı 

Ku. 
36 
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27 

Merii:inio Puğ kÖ\'iİrıde rnulıtar Ahuıt~l miras-
s. Ku s. f f J : • ı p - " I . . =ar= çı arı lara ınuan getırı Pn ug ı ılı~· :ır ı ... y..,L11ıth•11 

Sovyetler Birliği tecrübe· sivri sinek kaynamaktadır. Fa Papahk makamı faşist İ· ~oza 
vi tabab"t enstitüsü, memle- kıt bu mıotaknların birinde talya ile Latoran muahadesi 1 K:=~ parlağı 
ketin muhtelif mıntakalarına halkın çok büyük bir ekseri ı(e aolaştıkhm sonra kUçOcük Buğday- Çavdar 
birçok ilmi h~yetler gönder- yeti ısıtmadan muztarip iken bir mUstakil d~vıe_t .olduğu\ Sert anadol 
nıiı bulunmaktadır. diğer mıntakada ısıtma vakaıı , tanm~ı~tı Her mUstakıl h.OkU Yum111ak 

Bunl•rdan bir tanesi beş pek nadirdir. Heyet işte bu 
1 
met gı ~1 Pap~lı~ h~kfimet_ı de Yerli buidayı 

ıenedenberi Kafkasyada Elh· sene, bu şayanı hayret hidise dUnyevı hakımıyetı Vatıkan Çavdar 
ruz dağının üst kısımlannda, nin sebeplerini araştırmakta· sarayıd~ mlln_hasır bul.onma· Anadol yulaf 
yüksek arazide oturmanın in- dar. sına rHgmen. tır de hapıshane Arpa 

ıan blinyesinde vücuda getir· Kırım, Türkmenistan ve vOcude . getırmışt!r· . .. Anadol 
diği tahavvülleıi tetkik eyle· Tacikiıt•ndaki heyetler, tifü- Vetıkao hap:shanesı ku- Yulialivre yeni M. 
nıektedir. Bu heyetin bu se· süo ve Marsilya humması de- ç~k olmakla beraber modern Nohut ekstra 
neki çalaşmalaranıa hedefi, in nen diğer bir hastalığın insan dır. Çok aydınlık ve hav~dar FualJe 
sanın yllkıek araziye alışması da hasıl ettiği bir takım tik ?lup mahpusları~ . gezmesı ~e Yulaf yerli 
nıeıeleıi ve bu mıntakalarda Jerin izalesi çarelerini araştir ıdman .yapması ıçıo ~Uzel bır Mercimek ıark 
lnzumlu tegaddi rejiminin teı maktadar babçesı vardır. Hapıshınenin S lıl 

• h f '· b · · d a ep biti itidir. Nihayet iki heyet de bi mu il Hzası tea. ır ıan arma T tb İ 
d•w b" h ' t d' d"l . ı· a ço en Enıtitünüa ıg~r " e- ri cenupta Alupkada diğeri ya ev 1 e 1 ~ms.ır. Balmumu 

yeti, Bayİial g6lilailn şark mın . ld K 1 d d ÇOnkU şımdıye kadar llu • 
b ıımA e o a yarıma asın • raya bir kaç gün nezaret al Celın 

takasında çalışmakta ve u- k · · d "l- · d 
aın ıınan ra go u cıvann a tında bulunmasına IUzum gö· Susam 

radh~' b~af,hallatrıl kyu~uı~tadn kemik veremi Ü7.erinde mObim rUlen İki kişidAn baıka bir· Yapalı 
va ım ır as a ı uzerın e . k f h - t· · 1 . d tetkıklerde bulunmaktadır. mev u va ma pus K6 ırı eme Siyah 
tetkıkler yapmakta ır. k d miştir 

O il CQ bir heyet Türk- Son zamanlara a ar ve· A , il 1 d P Şark 
Ç n , . k . hca ıc son g n er e a· 

llleniıtanda Malarya ite mü· re~ın. anc~. cenuı>ta ted~~ı panın seyisinin oğlu bir do- Anadol • 
C•dele etmektedir, Bur.da, edılebılecegı sınılmakta ıdı. landırıcıhk meselesinden hap Aydın ııyab 
rayetle ıayanı hayret bir ha· Halbu ki son yapılan tecrilbe se mahkum edildiğinden ha· Yıkanmaı yapak 

s 
yok 

26 

5 
5 
9,SO 

3,6~,5 

yok 

3.62,S 
3,37,5 
S,:30 
7,1 ~,., 

·'.so 
4,25 

130 
18 
73 
10 
15,50 

. 
62 
46 
46,50 
51 
80 
6S 
85 

ıı 

47 

tasdikli ilruühaberle Sinap mPvkiinde ~arkan ~ı~tı 
mel çavuş garl>en kart ~lehnwt şimalPn haci ib-
rahim ceuu h~u lf~hmet ça HiŞ ilr çevrili bir kı. 
tada eski ölçii iki döniim bağın )'P.Uideıa t:ıpu\'a 
lı>scili istedikleri ve lrn y~rin 24-9. 9:i8 ı~unıart;si 
günü saat 16 da mahallen ke~fi yapıhtccığıud:tu 
veraset ve lasarru ( icicf ıasmda hulu na ular va r~a 
tayin oltlnan mfıdtlP.l zarfında tapu miidiirlüğiine 
müracaatla kPşif giinü ruii~ht l rvraklarih~ birlik
le oraya gPlecek memura miircıcalJllan ill\rı 
olunur. J 

1938 Resi m1ı i Haf ta 
MECMU.ASI 

14 J:ı~ylul Çarşaınba günü çıkıyor 
1938 Resimli Hafta 

32 • 34 Sa:vre içinde bilhassa kadınları alakadar edecek 
1ızılar1, en gOzel hikaye ve romanları ibtiva ettikten başka 

1000 K.ELİ~E İLE 

Kendi kendine İtalyanca 
Derslerini vermlye başlıyactıktır. Bıı dersler ayrı bir kitap 

şekline sokulebllece1.c tarzda ncşredllecektlr, 
~QtOn menssll~ lam ve dolgun bir mecmua olmak hedefini güden 

ı 9ı18 Resimli Hafta mecmuasını 
Yalnız 5 kuruşa satınalabileceksiniz 

Şimdiden ba~ilerinize sipariş ediniz 
cliıe önünde bulunulmaktadır. ler göstermiştir ki bu hastalık pishanenin ikmal edildiği 

1

. Goz yuna 
Amudarya nehrinin mansabı şimal güneşinin şuaları altında l93S senesiodenbe~i ilk defa Konya mah tiftik 

civa11nda iki mıntaka mevcut· da büyük muvaffakiyetle te· hapse mahkQm bır mDcrim Yoııat 110 
48 tur, bu ber iki mıatakada da davi edilmektedir. modern hapishaneye konul- Keçi kılı 47 

1938 RESiMLi HAFTAYA ilan vermek için arzu edPnlerio 
lıtanbul Ankara caddesi 105 numarada Kemalettin lren tıan 
BOreauna mDracaat etmeltdlrler muştur. » dallai 125 

Sovyetler BirlitinJe genel nüfua aayımı Vatikan sarayı Nazarı Pirinçler 
Kont Serafini bu hapishaneyi Birinci aevi mal 21 

7 - 8 - 9 - 10 - 12 

Sovyetler Birliği Halk K?f şehirlerde 17 kinunsani saha· inşası luzu~ g~terdi~i zaman ikinci neTİ mal 20 
rnitteri konseyi 1939 senesı lh t k" d b 1 P11pa ruhanı hır merkezde Ç 260 280 

) 
ı saa se ız e aş ıyacak ve . 1 . . . •Y 

kanuni sanisinde aovyetler böy e bır cezaevının bulunma K b ltO ' l N 
birliğinde genel nufus sayımı 

1

7 giln sürecek k5ylerde ise ay sına pek ~emoun olmamıştı 
1 
B~dv:m, ekirdek 

Yapılmasını kararlaştırmış bu· nı gOn aynı saatte haşhyecak. Hapıshanenın yapılmasına mu, i 
1 
ç . 

ı f k 1 ı vafukat etmekle beraber bura! ç erı 0 Uomaktadır. a at o gUn devam edecek b. . . . ı Tatlı bade• içi 9 
B genel sayım Sovyetler Hr. ya ır mahpusun garmıyeceğı A 55 

u 1 - "d d·ı · t" F k . · ı cı ,. ,. b" . w• d fusun miktarı umı e 1 mış 1 a at seyısın . 
ırhgın e nu . . Sayım varakalarmda 16 oğlu yaphğı cOrOmle Papanın Acı çekirdek 36 

sosyal bakımdan sanat mılhyet sual vardıl'. - ·d· · bo k t Urfa Ya~ 90 
1 umı ı nı şa çı armış ır. a• 

•e yaş ve aynı zdmanda kO . fçel ,, 70 

lOrele~viyebakım~ndan terek MıdyAlere verilen siyasi çı·nJeJ_ı• harp 
kObU hakkında dogru n:aluma • U 1 R 

lktisaL Vekaletinin 5-8 .. 93f; ta r ilıinde 
eden fiyat lisltsi mucip satışlarııu11.: 

95 El/adı 
60 Tip il Se~· han bezi 75X36 
37 ,, VI Horuzlu bez 7 5X36 
100 ,, VI Şapkalı 7 5Xa6 

1 Satış pf'Şin bedelledir. 

irıLişar 

Fi 
6,BO 
6, l o 
6,70 

2 -- Bir balyadan aşağı satışlar içiu 010 2 
tı verecektir h . t Blrlnolden art.n 

ı e em ln iye 30 A""uetoı&a Japonlar Jeni Sovyetler bi rliğl ha kı • 
den zehirli gazlar kallarak •pi. 3 

zam yapılır. 
Sif masraflurile balva ambalaj bedel
leri müşteriye aiufr. görOlmemiş derecede çabuk nehrinin garp sahilinde bulunan ı 

bir surette eı tmakteJır Artış . Avrupada ve bahusu~ fn Fakat hunları karaya çık bir Cin bölülGotı imha etmieler 
llisbeti senevi bUtUn hollandi gıltere :le her ife siyasi bir mazdan evvel yemeyi ıart dir. Qinlildr atır fedaklrlıklar ~ R 
Yanın nufusuna takriben 3.5 renk ve çıaşni verilir. Şimdi koymuştum Midyeyi açmak da bulunarak nehrin garp aahl arauata M aaim bey F. 
llıilyon) muadildir. Dcğum d9 midyeler siyasi hir mana mak için hep birden çalıştık :~~~ ellerinde bulundurm•k&ıdır miJateciri 
l'llikları her sene fazlalaşmak ve ehemmiyet kesbetmiştir. Bıçak tornavida ve her tOrlU Salih Bosna 
tadır 1937 ser.esi dahilinde Şöyle ki midye mevsiminin Meli hatta funda demirini kul J [ 1 i M ( 8 S 11 •000000000000000000000000* 
~aydedilen doğumlar 1936 se gelmesini ve lokanta listelerin landık 1 1 O 
rı · d ğ ı a a an • Türk Hava Kurumu • esı o um arına n z r de görUlmesini tesid için Lan t zahirde mDdafaasız glSrD Nüshası 5 Kuruştur ' • 
YUzde ~8 bir teıayOd ~rzeyl~ draaın büyük otellerinden bi- ken bu kUçUk ekalliyet mah· Abone ı TOrkiye Harfe 1

1

1 
: büyiik Piyangos U : 

llıektedır. Buna mukabıl vefı rinde verilen ziyafette meşhur luku fevlıalide mukavemet Şerait için için O 
Yat bllyUk bir hızla azalmakta ingiliz devlet adaqııarından gösteriyordu At'rupadılıi milli ı 5 inci k91fde: 11 EylQI 938 dedir O 
~ır. neteklm 1937 vefiyatı 1913 mister A.P. Herbers bia kaç ekalliyetler midyelerden jbret Senelik 

1200 
Kr., 2000 K' BiJyük ikramiye 5 0,000 liradır O 

w f O d 4 Altıaylak 000 1000 1 B d b k 1 e ıyatma nazaran y z e o gUn evel başmdau geçen şu alarak birleşip mukavemet e· un an aı a 15.000 12.000 10.000 liralık ikramiyeler 
bir tedenni göstermektedir 1 Oç aylık 300 500 (10 000 ve 20 000) lir ık iki d t kar d 

1936 macerayı an atmıştır decek olsalar mesele kalmıyı 
100 

a 8 0 mo at var ır· O 
Genel nufu11 sayımı . . . Bir ayhk Vottur. O Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu plyangoya O 

~" · · d bUtll t Agustoş ıçınde açık denız caktır •===-======-=========• lo iştirak etmek suretle siz de talihinizi deneyiniz O cınunsanısın e n sovye . h d. . . b . Reaml ilinaba aabn 10 
ler birliğintle aynı zamanda de yatım ıı_e ~enezzU e ı~o1 r . hMıdy~lere vefrıledn u .•dıyı K DOOOOOOOOOOOOOO•OO .. OOOD 
hpılacak ve sovyet vatandaşı dum Yat hır ısveç vapuru ı e sı e emmıyet tur an ı mı ye .!ll•a•ruliıiltar•.••••••~~----·----------------
\te yabancı botun halkı alaka kazaeu müsademe etti. Yatı ta yemf'~~ gelen r.evk aııyaoı 
~ar eyliyecekdir mir için Yhit Stable limanına hayli hayrete ve midye yeme 

Sovyetler birliği halk ko gittik Yntıma yanaşan bir ka· zevk aşıyanı hayli hayrete ve Merain A•lıerl Satınalma komi•yonundan 
ll&eyi 1937 senesinde yapılan yıktan yirmi beş midye almışı ve mid~.e tacirlerinide dehıete Mikdırı Muhammen bedel ilk teminat 

~enel nufus sayımında bazı yol tım 1 dilşilrmuştnr· Cinai Kilo Lira K. Lira K. Gan Saat ıekli 
"1ılııklar olduğunu istatistik Sade rat 18 000 16200 00 1215 oo 26 9.938 pazarteei 15 kapalı zarf 
~6rıeldirakt6rl0ğ0niln on ba 1939 88~eSİllde ileler Olacak Pirino 48 000 10080 00 756 00 26.9938 ,, 16 
•it İFlatistik projeledni naı.arı Yulaf f76 ooo· 19040 00 1428 00 269.938 • 17 

~~klute ~l~am.ış •ve hU~Ome· Bir İngiliz gazetesinin ya:'.ı lovakya vaziyeti çok karışık Un 598 000 62790 00 4881 50 27.9.938 salı 15 
le·• ve~dığı talı matı tatbık ~y dığına göre 16 ncı asırda yaşı ve tehlikeli safhalar gösterecek Bulaıur 60 000 5400 00 '°6 00 27.9.938 • 16 • 
~ rnenış bulunduğunu ve b~r yan meşhur iran filozof ve 81 fakat bu ynzden katiyen harp Koru fAıulıa 57 600 5184: oo 388 80 27.9 9S8 • 17 • 

teı~ vatan~aş l;upla~ın~nl lıs troloğu Abdullatif tanınmış çıkmıyacaktır Çin Japon har 1--Mersin garnizonundaki kuaatın bir ~~neli~ ihtiyacı olan yukarıda cius 
le~~e yazı m: ı anı u a ~ ;.Y medyumlardan mis Nine Fran binde nihai zafer Çinlilerlndir rnik Lar, muhammen bedt-1 ve mu\'akka& &eminalilP. ihale gün, saat ve şek 1 ı 
~i ~;l~e k u:::iai :rıne ır sinin ağzından içinde bulundu! ispanyada franko kazanacaktır yazıh iaşe maddttleri kapah zarf usulile ekllihmeye konuldu . 
errıre)'lemi~~i~~ yımını ğumuz senenin siyasi . vukuatı Bu sene içinde ingiltere Franse 2-Eksihoıe Mersin As. Ş. nin üs& ka&lnda As. mahf~lde As. sa. al. ko. 

1939 genel nufus sayımı h~kkmda şu slSzlerı ~ylef it.alya ve Al?1aoya anlapralr tarafmdan yapılat~aktır. 
llı1Jazıam bir istatistik eseri mış bırdlSrtler mısakı akdedecek 8- Zarflar aynı günde açdış saatinden bir saat evveline kadar kabul 
tetllit eyliyece~tir Bu işte Bu sene Hitl~r .büyU~ Aı 1 ıerdir . edilir. 
40o 0<0 sayım memuru ile kon manyanın merkezuıı Serimden 

1 
1918 senesınde Avrupada hırb 4-Fazla hilgi edinmek istiyen istekliler As. sa. al. ko• nunda mevcut 

lroıGr kullamlıcaktır Sayım Mtlnibe nakledecektir Çekos olmıyıcakbr olan ıarlnameleri her zaman görebilirler. 

l A 1 

• 
• 
• 
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SAYFA 4 Y ENi •iJ\~ı~ 1 l Eyh11 1938 

1 
uskuvarna dikiş Makinaları 
Dünyanın en sağlam en klllianışlı 8 O il C UZ 

H JSKUVARNA: DİKİŞ MAKİNALARıDIR. 
El , Ayak , Dikiş ve Nakış , salon 

Elektrik ve hulasa dikiş makinalarının 

Hnskuvarna ; lsveç çeliğinden mamul 

bütün aletleri garantili dünyanıu en ta

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

mevcuttur. 

____ ı..mm ______________________________ _ 

Rizenin Hasır Koltuk Takımları 
YENİ PAR.TI GELDİ 

Siparişlerını kaydettiren müşterılerimizin takımtafl emirlerin 
amcde bulundurulmaktadır. . 

Yenı modellerimizin bütün malzemesı halis Rize malıdır, ls
tanbulda yapılanlara her suretle faik olup talıta aksamı [Fındık] 
alfacından mamuldur, fiatlerimız rekabet olunamıyacak derecede 
ucuzdur. Cenup viUJyetleri eazi110 ve bahçeleri için sipariş kabul 
olunur. 

TERMOS 
Sıcaktan bunalmamak için ( 7 ermos) a sahip olmak lt2zımdu. 

Bu sme 7ermosların a/e:ninium ve ba~ kapaklı cinslerinden mada 
bir, iki, üç, diJrt ve beş defa kaluı kırılmaz ciuslerı de eelmqtır 
Çelik Termoslarımız ile beraber yemek, dondurma, tereyalfı ıçin 

hususi termoslar da vardır. 
Sedad Sahir Seymen 

Uray caddesi No. 41-Mersin 

Taşra siparişleri acele ğönderilir 

Sümerbank 'Emlak oe Eytam 
bankalarının kurumudur 

TAM TıÜRK 
Ve en güvenilen sigorta şirketidir 

u .. yal, yaugm, Pakliyal, kwza, otomobil sigor 
talar1mzı en mksait şartlar ve tediye kolay 
lıklariJe yapar. 

Mersinde Mümessili 

VASFİ ORGUN 

--------~-----------------~------------------...... ------------------......:.--------~~ 
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IHTIV~RLIK .. 
PeşiAlzden Geliyor 

ONA KARŞI 

Hazır-llkh Davranını 

Yurtdaş 

KAYADELEN Jf-• 1 

1 SULARINI IÇMEkLE 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 

= BPrrak Kaleviyeı; '' ıoo sm3 suya sarfulunan N. lo ):tll 

oıikdarı., 0.2 sm3. 1iiC 
Görünüş: 

Renk : Renksiz M~cmu sertlik drrectısi "Fransız,, 1.5 1 
Koku ;~Kokusuz Uz~i maddeler için sarfolunan ruüvelli- ifC 

dfllhumuza litrede o.4o mgr. • 
Sülfat ''SO 4,, litred~ 0.0033 gr ! 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 a.; 

Nitrat "No 3,, ,, o.004ö 1 
1'Hrat "No 2,, yok 1 

Tadı ; LAtif 
Teamül; ·~Mutedil 

Amonyak ''NH3,, Yok it 

i Fennin en son usullerine riayet ederek ,,kaynadığı yerinden ilıba~ il 
ren istasyı0oa Ladar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döş~ıı ! 
bellu~havuzlara dökülmektedir. Oradan d~ bütün Fiziki ve kimyevi 9f' 

I
• evsafına muhafaza ederek ve hiçbir surelle .. ı dtığmeden hususi kim- : 

şagerimiz~ ve Adana Sıhhat Bakarahğırırn tayin elliği Sıhhiye mc>nrn· • 
• r:u huzurlamoda damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile ~ 
: yıkandıkt.an sonra doldurulmakta v~ ağızları Sıhha~ memuru tarafın- "' 
1f. dan nıiihiirlenerek şehrimize ~tılmt>ktedir. * 
« * 
··~·•1111m••••••••11S-•a .......... ~*'~ MerlİD: Yeni Menin BuımeTiade BauJ-.br 
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