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Sovyetler birliğinde geniş harp hazırhklarıı görülüyo 
hakkında tebliğ neşredildi ı .)am hükumeti hududu bir fesat kaynağı mı yapmak istiyor 

' 
Londrada enternasyonal vaziyet 

uzlaşma ihtimali kapanırsa~ Amıktan giden çapulcular 
İngiltere ve diğer devletler önüne geçilmez

1

Ha!ay hududu,nda Türklere ait araziye yer-
bir harbe sürüklenecekler leştir:iliyorr. Bir~komisyon teşkil edildi 

Amerikanın kanaati: Alman emperyalizminin isteklerine in-!T?~·kiye-Ital~a Suriyede Türkler 
giltere ve Fransanın kati bir hayır demesi sulha kurtarabilir. ' Yenı lrcarel müzahreıerıne: Tazyıka maruz bırakılarak 

1!.~~!~~a_ha!!!~,~~.~. hicrete mecbur tutuluyor lon~ra~a neşredilen te~f iğ Berlinde hi~~etle karşılan~ı fa~at hayret uyand1rmadı 
. . . . . mal edilmle olan yeni Türk -

Londra 12 (Radyo) Royterin Londrada selahiyctter mahfelle· mahfollerınde İngılız rıcslı~e at İ ltalyan ticaret anlaemasına aid 
Sel~hiyetli mahfellerden öğrendi rirı hPyanatı Berlinde hiçle iyi fen yııpılan beyanatı tnsvıp et müzakereler için tefrik edilen 
Q:ıııe nazaraıı nazırlarııı dün ba~ tesir bırakmamıştır . Bununla mekted:r. 1 hslyan heyetinin bu ayın 14 
\'ekille yaptıkları toplantı esna borıı\Jer iyi lıaber alan memha Demokrat memleketlerin io ünde eehrimi:1.:e muvasalat edece 
ıııııua Prsgdaıı ve BerlindEm ge lardfln bıldirildiğine görfı bu birliği ııe demokrasinin kalkm gl İtalya hükumeti tarafından 
leıı 8011 raporlıırı t~tkik etmiştir beyanata hayret göslerilmemie mflst şeklinde ifade edil~n tarzı bidir!.lmietir. 
lı \'e Aln1a11ynııın s· ulhcu ... ·ane emel hareket Vaeington mahfellerinde Üğrendiğimize göre, Türk • ou rapor kabinenin bu günkü ~ lt ı t 
tı1 plnntısıııda müznkere edilt1· ler beslemediği hakkındaki mü r çok iyi kareılanmıetır . Burada a ytn icaret anlaşması müza 

taloa reddedilmiştir . ki kanaate göre ; kekret· ~rMi !elirkimiz
1
de c~r.eyan ede 

Cektir . . • 1 ce ır uza ere er ıçın Roma 
Londrıı 12 (Radyo) Düıı P.n An:ıerıka beyanatı tasvıp ' Alman emperyalizminin kar dan 7 kieilik bir heyet gelecek 

lernasyonal mntbuotu selAhiyHtli edıyor şısına çıkacak olan İngiltere ve lir. Türk heyetinin Türkofis umu 
,.,. h _ Vaşington 12 (_J{adyo) Si_y_a Fransanıo kati bir hayır oevabile mi reisi Bu-rhao Sanusue rı·yase ... a fellerden şu tebliğ verilmiştir _ 

sı mahfeller s1la.hıyettar lngılız sulh kurtulmue olur , ti altında teeekkül edeceQi anla 
llükümet knbiııe içtimnları eılmaktadır. 

lletice3inde şu kanaate varmış 

lır ki : lııgilto ro hükümeti Çek 

"aıiy etiııin efkArı umumiyede 
Uyaudırdığı harp ihtimalleri en 
1lişesiue bigaııe kalamaz .Büyük 
Britanya modern bır harhm ve 

harnetini müdriktir . Du itibarla 

dı~ ki Lort Ruııisman bir çok 1 
ınuekülfttı iktıhaııı etmesi netice 

Si Prağda hükümotle Südetler 

arasında yeni müzakereler zemi 

lli hazırlamıştır . Huııismaurn 

Harp ihtımalle"i 
Sovyetler Birliğini de geniş 
surette harekete geçirıdi 

Polonya hududunda geniş tahşidat yapıllyor. Yeni 
efra~ silah altına ahndı 

~anetlerine nihayet \!ermesine 1 , , 

ltıahal yoktur ~. lngiltereııiıı Çe M~s~o~a _1 ~ .(Ra~yo) Ha~:~ 1 Südet nümay~m~e 
ko lovakya hakkındaki ııoktai mulıabırı bıldırı}or , Suvyel 

Bürhan Sonus, bir kaç güne 
kadar eehrim"ıe gelerek hazır 
lıklarla meşgul olacaktır. 

I Valimiz 
istanbuldan geldi 

clün vazileye baı ladı 
izinli olarak lstanbulda bu

lunan Vali ve Par&i Baekanımıı 
8. RükDüddin Nasuhioglu pazar 
günkü lstanbul treniyle eehri
mize dönınüeler ve istHyouda 
Vali vekili parti ve vilAyet erkA 
oı tarafından karşılanmıelardır. 

B. Naeuhioglu dün sabah vi · 
!Ayet makamına gelerek vazife 
lerine baelemıelardır . 

Vali •ekili TarsuH Kayma· 

Halep maliye 
Simdi de orada melanetini icra 

müdürü. 
ediyor 

Halep 11 (Hususi) Halayda 

ve bilhaAsa Anııkla aylarca ça
pulculuk )'apl ıktaıı sonra soıı 

vazi7et üzerine Suriyeye geleo 
Arapların m i kdarı Şam hükü· 
metince tesuıt edilmiş ve bun-

lan Türk lern ait araziye yerleş
tirilecektir . Bu Arapların nakil 
ve iskan matirafıarı olarak ayrı
ca bir mikdar para ela teçzi o 
lunacağı anlaşılmıştır . 

Sud:reııin Amıktan gelen 
çapulcu Arapları ashabı eınlak-

tanmış gibi Suriyedeki Türklcı-
ların Halep vi!Ayeti dahılinde 

iskAn edilmeleri için HalAp mu-
riıı arazisine yerleı;tirmek iste

hafıılıgrna emir \ıerilmietir . 
. " . maı;i Türkle ri açıkça tazyik :ıl-

Bu emır uzerıne Halep mu- t ıııa almak ve Jııcrete mecbur et 
hafızı Emir Mustafa Şahap, Ma- mekteıı uııeka bir nıan;l ile tef. 
liye müdürü mahut Hasan Ce- ,

1 
sir 6rlileınez . 

bare ve diger alakalı müdürler . Suriyenin geni~ •o bo~ ç )i 
den mürekkep bir komisyon teş lerı dururken asayış ve em
kil edilmietir . Bu komisyon ııiyet düşmaıılurmın Hatay hu
Arspların iskAn edilece~i mıııta dudu IJoyunca iski\ularına tc
kalarla bunlara tahsis olunacak şebbüs edilmesi Halaydan ka 
araziyi tayin ve tesbit edecektir Çau ve Halep maliye nıürtiirlüğü 

_. ne ta)"in· edilen mıılıut tahrikçi 
Araplar Ku1 tdağı Azaz kazaları Hatı:ı n Ccuareniıı yeni bir mo-
dahilinde maliye ve hazine lıorc 111\ııeti eı;eridir . Bu adam şimdi 
!arından dolayı hükümet ııamı- do Suri~ edeki Türklerin başıııa 

n·a tefviz edilmiş ve edilecek o- 1 bela olmaya çalıQmaktadır . 

Hayat bahalılığile mücadele icin , 

Veni teşkilat 
Mücadele metodlu bir şe-

tıazarı baş\'ekilin 24 mart tarihli i birliğinde Çekoslovakya va7.iyo Çeklerden Südet/er
lıutkunda \'e .Ton Sııymanrn son tinden çıkması muhtemel her den Ve polisten bir 
111ltkunda tesbit edilmiştir. EA-er hangi bir harbe karşı geniş 
bu meselede bir sureti tesviye . mikyasta tertibat alııımak tadır çok yaralı var 
b11ıunmaua İngiltere ve ciiltor ı Bir taraf dan Uzakearkda ve Prag 12 (Radyo) Çekata a · 

kamı B. Mehmet Ali Oran dün 1 k• ld t'" • d· ı k 
eehrimizden a7rılarak Tarsusa 1 1 e anzım e 1 ece 

da\'letler önüoo geçilmez bir 
1 

d d " (d d A" jansı bu gün ııeorettiği bir teb-
L" _ _ • {usyo a ı~er tara aıı a • 
•ı .. b -k ki d 1 !iğde dün ııe evelki gün yapılan 

t e suru leuece · er ır · h d d · t kT't 
rnpa udu un a yenı eş ı " Südet nümayişleri esnasında vu 

Dominyoıılar hükümetleri _ •. 1 k 1. n·x. k ı I 1 · h · \lr "k S R ı \'ucuda gelırı me te ır • ıger ua ge en 1adise erın e emıyet 
ansız, Amerı a, ovyel usya 

gitmiştir . 1 

Geçimi keresteye ~ağh 
olan ~öylüler 

i Yeni testilit hayat ~ahahhğile müca~ele mevzuu üzerin· 
~eki ~ütün islerle uğraşacak 

bn fd · f d · ı~h it siz olduğunu kaydetmektedir . ııkümetleri lngilterenin uoktai tara an yem e ra ın sı u a ı 
~ 1 Gene bu tebliğe göre cumartesi Q ı d Ankara 11 (Hususi muhabi sıııda her türlü işi kendi üzeri 
aıarrndan haberdar edilmieler· na alınması devam ediyor , Ma rman ar an 1 l t f 1 ) ı ~· günü vukua gelen hAdiselere l r m zden te e aon a ne a acak mahrukat meselesi, 
~r • • . nevralar için silah altına alınan daha büyük ehemiyet atfedilmek lktisRt Vekaleti, son verdiği el ve ekmek fiatlarrnııı tenz ili 
erıınde fena akısler I ilıtıyatlar 20 ey lıild en evel terhis tedir . Bu hıldiselerde 6 Çek Nasıl faydalanacak karara iöre, haya t pahallığıyle temiz süt satıeı ve saire gibi 

Berlin 12 (Radyo) Havastan: edilmeyecektir , sosyal demokrat ve 13 polis ve Ziraat VekAletl, vilAystlere ' mücadele leinde daha faal bir mevzular üzerinde acil ve kati 
'-- a şefi ve 10 Südeı hafif surette ve orman teekildllarına aıa~ıda rol oynamak ve metodlu bir ee kararlar ittihazına oalışacaktır. 

. Çekosloyakya taarruza Unrarsa 
1
_ya_r_aı_a_nm_ı_ş_tı""'!'r -· ~----- ki tamimi göndermietir: kilde çalıemak için yeni bir eu J Bundan başka ilk ie olarak 

H ı - K9Jlü,e ve kereıteoili be ihdasına karar vermiştir. Bu klisaı Vekaletini haynt pahalılı 
~ DIKK.ATLER. ili seQim vası&aeı iuibay edilmle ielerin idar,,sini tanzim ve la ğı ile mücadtıle fııalı>·ctinde ala 

'lOmanya kızılordunun geç- Bakımsız olanlara .cöıterllecek tahsilAt ta zım gelen tedbirleri almak üze kadar eden parasız satış mec 
limatname lve izabnameteri göu re bu aahada derin bir görüş 1 buriyetinin büt~n meml~~elte 

~e • mu••saade edecek mi s· derilmie idi. ive malQmatı ile tanıomıe Ankalen esaslı bir oekıldo tatbıkıııde 
•ıt sıne 1113 2 - Kıı 7aklaş111akttl Te

1
ra 1kti88t müdürü Şevket Sürey ne gibi tedbirlerin alı~?cağını 

l köyl3 ineaat, mahrukat, bulrur ' 1a bu şubenin baeına getirilmie 1 a_rae_ıırma~ gırno bu ~e~k.ılatn ve 

İtvinof Cenevre~e bu mevzu üzerin~e Komenf e uzun Halkevi müsamere salonu pekmez gibi bazı kıolık ihıiyaç ~e nzifesine baelamıştır. rılmıe vazıfol~rden bırıdır. . 
f ittihaz edilen binırnrn bahçe ka- larını temin mecburiJetinde bu ı Söylenildi~ine göre yeni ku . Şe~ket Sureyysy~. bu yenı 

L'ır go·ru· ~me yaptı i pıları kırılmıe ve her taraftan lunmaktadır- rulan bu teekilAt memlekette ha vazıfesın d~ muvııffakıyeller te 
U 9 buraya serbas girilip çıkılmak- - Sonu ikincide- yat pahtthlığiyle mücadele saha menni ederız. 

0 Cenevre, ıı a.a. - Milletler 1 Litvinof - Kom men 
ı0
9"1i1eti koosoyi dün hususi ilk Jgörüşmesi 

tadır . işi gücü olmayan bazı ===~~ ' '11 
kimseler, burasını ktndilerine Memletetimizde yapılacak yem Si o ar 

ı,~18ntısım yapmıştır Bu top· f Sovyet horici:re komiseri B. 
) 

11da hariciye nazırı olarak ! Litvinof dün. Romanya hariciye 
):ltıız Sovyetler Birliği, Roman nazırı Koınmen ile uzun bir mü 
iti 96 Letonya delegeleri buluu- 1 lnkatta bulunmuştur. 

istirahat yeri ittihaz etmielerdir ·~=~~~~ 

Burada bunlar gündüz ve gece ve rakın evlere tile rım~~&pn o·ıyarbaKırda Erzurumda iki 
demeyerek bol bol yatmakta, u- zevk bu&mat adırlaı:. ' 

yumaktll. Fırsat buldukça vakı& bu b~::~ıs~ ~e•h~s·b~e :ilb~~~~ 1 bu aday silosu kurulacak 
lıelardır, Bu mülakata siyasi mahafil geçsin diye oyun oynamakta,ı.bu I!:,. 

perioau bir hat4e bırakılması 

nun neticesi bazı bazı da etraf doğru ?im asa ~erektir '. Bu ,an Bua"' "ay of ı's tetkilitmı tamamlaymcaya ka~ar Ziraat 
5 - 10 lıra earfır le 7apılacak ta- U 9 

bil\. . . • ce büyük bir ehemm iyet veril -
)~ ger monılekotlerm lıarıcı- kl d çu- ııku~ Sovye t Rusya 

llaz 1 A , k" . me e ır. ta oturanlarııı istirahatini selbe-
~aı· ır arı vrupa da 1 gergın B"k h - kumeti nezdinde teeeb 
le1ı ·'reı dolayısiyle hareketlerini b~ treş b ~ rak Çekoslovakya decek kadar kavga, gürüllü de 
• ır et ..... · ı. ı ı L' us e u una yapmaktadırlar . 
•a dı ... ış uu unu yor ar. ı.~ ra~- sebebiyet vermediği bir taarruza 
~~ "'~bakanı B Bone anc~k bır maruz kaldığı takd irde, bu mem Belediye tanzifat ieçilerinin 
lir. gun sonr.ı yola çıkahılocek lekele yardım için Sovyet tayya mutad zamanlarda bura1a uQra
'llh· a dö Kenya da hareketini re ve kıtalarının Romanya lop masına rağmen Atraf evlerden 

ır e t . . . 
I< rnış bu.lu~uy.or . . raklarıudan geçmesi meseles ınde a~ılan ka_vun.' karpuz kabu~u,zı-

•uıın °neey, sıya~t ışlerın konu· nomaııya'nın nnsıl bir hattı ha· bıl ve eaıre ıle de her taraf ıeı
lır. asını salı gününe bırnkmıe· reket itLihaz edeceğini öğrenmek J vjs edilmektedir . 

istemişti. Bn~ı boo gezen çocuklar ise 

~J.~u~hı~~r:::ıeknur~~~~~:il:~r~n'; Bankası ~uğday ahmma ~evam e~iyor 
gelirilir • Şehrin en ıerefli 7eriD _, . . 
de bulunan baQoe binası mez~e Aokara 1~ (~~susı ı - TopJd .. e muvaffakıyetı[e e.u. mühim 
lelikten çıkarılır • Taozifa& ame rak ,mahsQllerı ofısı kurulduktan bu~day merkezlerinmızın bagın 
leleri her gün boıa boıana uQ-; eoura rapılan tetkikler neticesi!l da bulnrıan Diyarbakır ve Erzu 
raetırılmış olmaz . Bu dilelimi de m.ew,lekette mevcut buğday rumdll iki büyük ve modern i 
ıin alAkalılarca nazarı dikkate ıilolarınıo ihtiyacı kareılıyacağı lo 7apılmasrna karar verilmiş 
alıaacajıoı umarıı , aolaıılmıı oldu~uodan Vek41etio sonu lklnc:ld• 
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RASTGELE 

Bu harekete 1 
1 

ihracat eşyası 
ırkcılık demezle1 mi , 

_.. ... ..,_ .. -
Bundan bir müddet evvel de 

Dokuma 
fabrikalarında 1 ·ramamen standardize edil-

Belediye 
Meclisi 
Belediye meclisi se· 

i çimgününü tesbitetti guıetelerde gözüme çarpmıştı. Bu J 
gilDn gene gllnüo meselelerinden i ffi a at n Ü r lfl l l l) lJ te S bit i Ç j fl mesi için tE,tıl{ikler l)aşladı 

Seçim işlMini tesbit içi11 Be
lediye meclisinin fevkalllde içti 
maa ça,:tırıldığını yazmıştık . Bu 
günde içliına zabtını aynen ve-

biri hııliııe gelmiş gibi. 

Vurşovadıı bir Yabudi muha bir Pf0J• 9 hazırlandı 
ceret hareketi hıızırlamyor. 10000, --------------------

Sim~iye ~a~ar yapdan tecrü~eler kontrola ta~i ma~~elere 
hariç piyasalar~a rağ~etin arttığım güstermekte~ir :;ı~~~I b~r~:~~ r~~li;libaeı1t~.1~{i~~~ Yeni proje~e fa~rikalarımızm ~il~assa ordunun iMiyacım 

lanmışlar yOrUyOşe geçecekler. 1 • • • • • ,1 ı 
. riyoruz : 

1 Ankara - ltıraQ edilecl'kl raç maddeleıimizin kontrole tabi 1 Kurul : Homımyayı, Bulgdristanı, Tllrki· : temım gozonunue tutu uyur 
yeyl, Suriyeyi yaya olarak aşıp 

f yumurta, fı~d~k, palamut buğ bi tutulmasıııa ve iliraç edilecek ı . Reis Mitaı Toroğlu, Aza Ze· 

gerilerinde bırakacakhsr ve Filis f Hükumet 2440 sayılı artır· 
tin kopılarınıt dayanacttklar. Muk ma ve eksiltme kanununa ek 
stttları dUnyımın gözllnU Yahudi olarak yeni bir kanun projesi 
meselesine çekmek. 1 hazırlamıştır. Bu proje hüküm· 

Yahudılerln bu baz.ırl>ınışını 1 
!erine göre, umumi, mülhak ve 

haber veren g1:1zdte yedı bin ya· 'ı 1 . b" t 1 1 "d 1 . ıususı u Qe er e ı are o unan 
hedi gencıle, ılç blo genç yabudi . . . . .. 
k Ü d l

. dlhi b daırelerın ıhtıyacı ıçın satın alı· 
lZIOlll v cu e ~e ır 6 u OD • • 

Diğflr cihetten Türkiye'de is day. arpa, tıflık ve yapaklar. hak maddelerin evHafının ayrı ayrı ! kıye Olgaçay, Abdullah Ersoy. 
tihsal edilen . f d • dd 1 kında hazırlanan standar nızam bir nizamnamesile tesbiline ka ı Kemal Ender, Enver Germen, 

. ıp ı aı ma e er, namelerinden sonra, barsak hak rar v~rilmiştir. 1 S-ıbri Porla, Rıza Bozkurt.Hakkı 
standardıze edilmediğinden fab D · H · o-it k" M t 
rikalarımız, yukarıda bahsedilen kındaki nizamnamenin hazırlan Harici piyas:ılar, standardi enız, ayrı u e ın, ura 

· ı 1 d l ı · ·1 ı ı b · Ergir, Yusuf Kıhnç, Mustafa 
büyük eiparialerı· kabule lıazır maRı ıe er 0 ıay 1 1 er em e u ze edıldikton so:ıra ihraç olunan v Alanyalı, Sahip Çatıkkae . 
bulunsa '·ı'le. imalaAt ı· .... ı·n lu"zumlu lunmaktadır. mallarımızı omniyAtle almakta 

u v k. 1 1 " Reis : Celse açılmıştır. Ruz· 
iptidai maddelerı· tıer lstedı'kle•i Şimdiye kadar yapılan tec va ı ta ep ı:ır guııden güne art • kl d namedeki meselenin müzakere-

rübelor ihracı koutrole tabi tutu ına a ır. 
bin kişinin mavi gömlek giydik le\ nacak yerlı dok~ma eua ıle 
rlni, kaJbJerl üzerine Davut yıldı malzeme ve techızattaıı l elzem 
zı işlenmiş bulunduğunu, selam 1 görülenleri için lktısat Vekaleti 
eekillerlnln tıpkı Alman uazi seıa muayyen tipler tayin ve ilAn ede 

zaman piyasada büyük partiler 
de ve matlup evsafta tedarik et lau maddeler hnriçten taleplerin 

mekten Aciz kaldıklarından. ek· arttığını göstermektedir. Bu sa 

Belli başı ı ihraç maddeleri sıne başlıyoruz . B~lediye mec-
nıizin evveJd cinsleri ve nevileri j lisi azaları intiha _bı_nda r~yleri_ıı 
sonra da ayrı ayrı hepsinin ih 

1 
sandığa atılması ıQın tayın edı

raçhk evsafıtrsbit edilmek üzere j lecek ~~h~e~ ha,kkındaki ~eledi· 
mına benıediğini, bunların da 1 cektir. 
sağ kollarını bükllk kaldırttrak: Tipleri tayin edilen bu mal 

- HayJ Hltler! makamında: zeme ve enayı, yukarıdaki dai· 
- Hayl lsralil diye bağırdık reler, sermayesinin yarısından 

!arını işaret ediyor. Ve bunlara fazlası devlete ait fabrika işleten 
d1:1 Yııhudl faşistleri adını veriyor. müesseselerden maliyet fiatına. 

Fıışlstlerln bugUnkO manıtla- 3663 Hyılı kanuna tevfikan lktı 
rıodan biri de ırkçılıktır. Acııba 

sat VekAletince mütedil bir kar 

seriya mevsim harici yapılan bu 
gibi münakasalardan çekinmek 
tedirler. Malum olduğu üzere her 
iptidat maddenin meve.imi ·ayrı 

ayrıdır. Meseın yün Haziran, pa 
muk birinci teşrinden itibaren 
piyasaya gelmiye başlart Şu hal 

de fabrikalar. eQ-er resmi daire· 
ler ve ordunun ihtiyaçlarını bu 

Yahudileri hu harekete şahlandı-
ran ırkçılık mıdıı'? Almanlarla ltul illlvesi do\ayısiyle tayin edilecek mevsimlerde öğrenebilirlerse ip 
yanlı.ırın açıkça ortıtyıı koydukları fiat üzerinden satın alaeaklar· tidai maddelerini de ona göre 
bu prensibin, Yahudiler de kendi dır. Bu tipler dıeındaki müba· tatbik etmek ve isteuilen normla 
hesaplarına, Yııbudllik hesııbıoa yenler, ancak İktısat vekdletinin ra uygun maddeler imal etmek 

2izli mndııfil midirler'? Alman fa müsaadesiyle yapılacaktır. fırsatını daha k<•lnylıkla bulabi 

şistlerinl kılıklarına kadar tııktit lktısat Vekdletince tastik e· leceklerdir. Bu sebepledir ki bu 
eltfklerlne bakılırsa bundan şüphe dilmek eaı·tiyle bazı. iktısadi, kanun projesinde resmf daire 
etmemek Hlzım gelecek.l fenni ve idari sebeplerden dola ihtiyaçlarının iptidai • madde 

[ogllizleria 10000 kişiyi, toplu yı devlet fabrikaları tarafınd~n mevsimlerinde ve bir senelik to~ 
bir halde kabul etmemeleri ihti• deruhte edilemiyecek olan tiple tan siparie edilmek üzere müb>t· 
mali karşısıodıı bele liderlerinin ri tayin edilmie resmi devair ih· yeası kaydı kooulmuetur •• 
sııylediği eıı cümleleri .okuyunuz: tiyaQları 2490 sayılı kanuna gö Fiatları iktisat Vekaleti 

~- mı uıullaktt Filistlne glde re di~er yerli fabrikalardan sa· tayin edecek 
ceğiz. Zira .Filistin hududunda vu. tın alınacaktır. 
ruşarak ölmek, Lehistan toprakla~ Dokuma ihtiyacını karşıla-
rında ttçlıktan Ol meye elbette mu 1 . . 
reccttbtır. Bizim maksadımız, bU· mak ıçın 
tan dllnya cfkllrı urouıniyesintn Tipleri tespit edilen eşyanın 
dikkatini Yttbudi meselesi Ozerine mübayeası, her tipe ait iptidai 
çekmektir. Blz ne kurşundan, ne maddenin yetiştiği mevsimlerde 
Ardplardan, ne de lnglllz polisle eanelik ihtiyaç toptan siparie 
rinden korkmıyoruz. edilmek saretiyle yapılacaktır. 

Yahudi ye bu kabrıımaolığı 1 İptidai maddelerin mevsimleri 
yaptmscak herhalde ırkçılıktan t . . . 
başka bir şey olabilir mi? 1 ktısad vekAletınce ta1ın edıle 

R rek illln olunacaktır. 

Memleketimiz~e yapılacak 
yeni silolar 

Neşri tarihinden allı ay son 
ra yürürlüae girecek olan proje 
nin mucip sebepler IAyihasında 

1 

hükumet şunları söylemektedir: 
•umumi mülhak, ve hususi bil\ 

- Birinciden artan ·- ı çelerle idare edilen dairehırin 
tir. Bu iki silo şarki Anadolu 1

1

,e bilhassa ordunun dokuma ee 
nun en mühim zahire ambarı -1 d .h 1 ... t h" . ya ı e ı6 er ma zeme Te eç ıza 

" Devlet fatirikalarından alı 

nacak bu gıbi mall~rtn mübazea 
fiatlarında çıkabilecek ihtilAflara 
mani olmak maksadile nıübayea 

fiatları iktisat VekAletince tl\yin 
edilecektir. Senelik mubayaat si 

pari@lerinin iptidai maddelerinin 
yetişti~i mevsimlerde yapılmaflı 

imalAtı kolayl!aetıracağı gibi mal 
tarın maliy<. tini de ucuzlatacak 
tır. Teahbüt altına giren bir fa b 
rika kendisine !Azım olan iptidai 
maddeyi şüphesiz ki mevsimle 
rinde mevsim haricindeki bir za 
mandun daha ucuz ve daha ko 
!aylıkla temin edilecektir. 

Devlet fabrikalarını yalnız 
ca muayyen ve mahdut vasıftaki 
resmi dairelerin ihtiyacı oldn 
malları imale başlamak, hususi 
fabrikaları umumi piyasaya ra mesabesıude olaca~ındaıı bu hu "h . h lh b- "k 

• • " " . ı le ı tıyacı arp ve su ta uyu 
tıustakı ıneaata buyuk bır ehem . kipsiz bırakmak olacağından 
mi~et atfedilmekte proJ· fer de yekunlara bahğ olmaktadır. Fab , _ . . . . . 

J 
1 ı "k ı ı k · · · mustehlıkı hımaye ıoın, devlet 

buna göre h_azırlanmaktadır. lk rı a arımız, kmem e etımlızın norı fabrikalarının bu nevi imallHı pi 

ıış, tacirlerin mecfaatine olduğu 

tetkikata bu günlerde bıışlana · ye Reıt;lığıııın 6 9-938 tarılı ve 
caklır. 1367-1033sayılı leık:reııi okundu. 

gibi memleket için de faydalı o1 

du{tundan, belli başlı bütün ib 
----'-_........_____________ BELEDi YE MECLfSl 

Harici Siv~l .~~yy_arn-
1 

ıoıiha~E~~~~~:~~" ,,0 • bi· 

Ticaretimiz c11ıgın1ız i tecek olaıı B~lediy~ ~eclisi ~z~· 
1 1aı·rnın yenıdeıı ıntıhabı ıçıo 

Yedi. aylık faalı"yete .la'ır A L d b" AL d ( kanuıı i ıııuaıneleııi ıı ıcrasına lııtŞ u nıara a uyuı ve mo em lauılmıştır . intihaba işlırak 1 ~ 

istatisti~ler neşre~if ~i bir Tür~~uşu meUe~i açıhyor ~ ~;;~:ri:
1

ü~~~
0

~~~:~
1

~a:~~~:
0

~
1

~·;~ 
BnevekAlet Statietik Umum 

Müdürlüğü bu senenin ilk 7 ayı 
na aid harici tic:ıret aylık statis 
tik hülfısalarını da ııeşrelmie 
tir. 

Stuttstiıle göre, temmuz 
ayında ihracatımız 4.818 463 itha 
latımız ise 9.525.780 liralıktır. Ge 
çen sese ayni ar zarfında ibra 
catımız 4 970 925 liralık ithalatı 
mız ise 10 548 575 liralı ktır. 

Bu senenin ilk 7 ayındaki 
ithalatımız 85,109 823 liralık ol 
masıua mukabil ihracat bu mik 
tarın 24 978 911 lira eksiğile 
60 109,823 liı·alıktır. Halbuki g,e 
Çan sene ilhaHlt miktarı 

58,151.351 liralık olmasına mu 
kabil ihracıtt 59880154 Jirallktır. 

Bu senenin ilk yedi ayında 

ithalatımızın gösterdiği müRaa 
deler üzerine çok yükselmiş, fa 
kat buna mukabil ihracatımız 
da hissoluııur bir ınkişaf ugörül 
müetür. 

Bu yedi aylık devre tama 
men ithalüt mevsimine tesadüf 
ettiğiudsn tabii bu ay başından 
ıtibaren başlamıe olan ihraç 
mevsiminde bu vaziyet değiee 

cektir. 

Kamutay memurlan için 

_ . . . ! ması mümkün olınadı~ı takdı ı -
Tu~kkueu faalıyetı ıler_le· i de kaç gün mühlet verileceğinııı 

mf4ktedır. Balkan meo1leketlerın· 1 Belediye moclisin('fı tayini ic p 
den hiç birinde mevcut ~olmıyan ı etmekte oldujtundını bu mesele
bir faaliyet göetMmekte olan · t tk ·k· 1 b. k b hJ ıı " • 1 nın e ı ıy e ır ·arara a 5 u 
Turkkuşu teşkılAtımız hariçte . . 

hb , ·· kt d. y 1 1 masını saygılarımla dılerım . 
rııf'i e. gorıne e ır. unan ı ar. 
Rumenler, Efganlılar. İranlılar Belediye Reisi 
Türkkuşu umum müdürlüA'üne M· TORO(:LU 
müracaat etmiş, memleketlerinde 1 . R~is : Bele~iye k.?nuuuırno 
ki sivil tayyareciliği teşkiJAllan. i 38 ıocı maddes'.rıde_ eo~le yo~ı
dırmak için tal ı be göndermek l lıyor : c Re> lerın bır gunde sao 
arzusunda bulunduklarını bildir dığa atılması kabil olamıyacuk' 
miş, Türkkuşunda Qalıema eart- 1 sa kaç gı1rı mühlet verileceği ve 
tarını istemielerdir' j son g~nde hangi . saate kac1~r 

Aukarflda bu makHatla bü . reylerın kabul edıleceğı Beledı' 
yük bir Türk kuşu mektebi aQı ! ye meclisinın kararı ve mahalli 
lccaktır. Almauyada staj yapmak en ~~y~k rılü_l kiye memur~nu~ 
ta olan Türkkuşu tarafından gön tastı~ı . ıle tayın o.ıunur. • Şınıd 
derilen tayyare mühendisleri bu meclısın vereceğı kararla kaC 
günlerde memleketimize dönecek günde intihap JRpılacak ve ı:;oıı 
ler, Ankarada Türkkueu umum günde hangi saate kadar ı e'/ 
müdürlüğünde çalışmağa başlı- alınacaktır . Bunu tesbit ede<"B' 
yacaklardır. Ank.unda lıüyük ğiz . Geçen iııtıhap hükümetirı 
bir sivil tayyare nıöler fabrikası emriyle bir günde yapılmıştı · 
iııea etmek üzere tetkikler yapıl Bu sene intihabın kaç günde 
maktadır, Dost memleket genç yapılacağına dair hükümetıeıı 

!erinin Türkkuşu teekilAtımızda bir tebliğat almadık . fi~ak.1C 
çalışabilmelori ancak gelecek se Partiye gelen talimatta Eylulıııı 
neden sonra kabil olacaktır. 26 sına karlar deherlerin asıln ı ll 

Köy seçimleri 
Muhtar ve dernekler ~ört 

seneoe ~ir seçilecek 

ve itiraz müddetleri tayin oluıı' 

du~u ve 1 Teerinevvelden ıO 
Teerinonele kadar reylerin alı' 
ıııp 8eçıleıı azaların isimlerinill 
ililn adılnıesi bildiriliyor . MüsA' 
ade buyurulursa bizde bu tali-
mata uyarak reylerin eandıA"' tisat Vek!iletı bu husus için icap j mal ve gere se anorma zaman· ı . . 

eden bütün fedakArlıkları yap lardaki ihtiyaçlarını karşılaya· yasa_dakı ?azım rol~erıne . engel 
1 t k 1 t Y cek aekıld f et Aııkara 11 - Kamut"y ·ıdare Ank.ata, (Hususi) - HDkOme· alılnıa müddetini tayin edelim· 

ma~a karar vermiş bulundu~uıı , bilecek hale itraQ' etmek, hl\ktl eo
1

1 
• 

0
. mı et k"t d' eB ı .0t.b "' 

1§ ı me erı ıcap eme e ır u ı ı ar lıeyetı· 13u-yu·k •tı'llet •ıeclı'sı· me tiu köy ışlerlrıl yeni bnştım tan· S Çatıkkae : Reylerin alın' 

Yeni bir kanun tek
lifi hazırlandı 

dan silolarm tam amile ihtiyacı ı metin ana prensiplerinden oldu l la de .. let' fabr"ıkalerın ın. t"'katlerı· u n ı 1 T u morları i•·in yeni bir teakilat ka j zim eden _bir. proje bazırh1dığıoı ması icin allı gün mühlet vere' 
kareılıyacak bir şekilde ve aske ğu cihetle ordu ve diğer devafrin dıaında kalan malların hu". us·ı " " ·t ı k t t v " uanu teklifi hazırlamıetır, Kamu 1 ve bu pıoıenıo bllhussa köy bUt tim . 4 günde de ancak tasuı 
ri techizatı havi o ara yapı büvük ihtiyaQlarının formlarını verh fabrikalardan alınması im 1 kô id t ti T 1 l 1 1 1 tay memurları derece ve adetleri çes_. Y var ıt ve masra arı işi biter bu sureıle eerinevve 
mas~na son derece dikkat edi e 1 tespit ederek devlet fabrikaları·! k~nı ... projenin üçüncü maddeslle bu projeye göre tayin edilmek seçım lşle_rı,_ ıJeroek~er, köy me onuna kadar intihap ikmal edıl' 
cektır, nı bu formlardan kAfi miktarda goz onOnde tutulmuş ve bu su m 1 o b e Uh l 1 İktisat Vekaleti bundan 1 ı'mal"''t b 

1 
b"l h 

1 
ı retle bunların da bu nevi ımalA tedir Kamutayın bütün memur ur ıırı "'

1 ı n m ım mese 
0 

er mie olur • 
. . _ • ıu a u una ı me7e azır a· . . . tarı b~ğlı oldukları idare Amirle Uzerlnde yeni hUkOmler koydu- Reis : GerQi Belediye kanu' 

başka lzmirde de ofısın ruuhım mak makıadiyle bir proje hazırı• ta ıeytırakklerdi temınd~ldd!~~lştir.h'I riniıı veva umumi katibin inhası ğu~u bildirmiştim Yeni projenin ~ nunun 38 inci maddesinde re>·' 
bir şubesini kurmağa karar ver u arı a arze ı ıaı veç ı e J t 1 d O l l ükO 
miştir. Ofisin lzmirdeki !eubesi lamıetır. • . . Meclisin tetkik ve kabulüne ar ve reislik makıı.mrnın taszibi üze seçım us ın a eze m e şu ı m terin alınmıya başlanılacağı ıs' 
yalnız hububat ile değil afyon Resmı daırenin ve bılhassa 1 z?lunau ~~ _kanu~ projesile tat rine tayin oluuacaktır , iter vardır: l rihin tayin edileceğine dair uit 
. 

1 
.
1 

d 
1 1 

kt Bu . ordunun melbusat 9e teçhizatını bıkaıta gorulen bır çok zorluk Kamutayda bir memuriyete 
1 

Kkôy mukhtdar ve dernkekk aza. ı kayıt yok ise de bunun aksi11• 
Jf erı e e meegc o aca ır. 1 · . arı "'yOn ıı ın ve er e seç 
raya da icap ettibi takdikdirde ıeekil eden ananın eimdiye ka· tarın önüne geçi~eceği gıbi res tayin olunmak için memurlar '

1 
u. 1 f d d d · de bir hüküm mevcut olmadığ1 

5 ı b' J b lh d k ·b· · men erı arn ın an ogru an doğ 4 

Y
eni ve büvük bir silo inaa edil dar form arı tes ıt edilmemietir. mi dairelerin ve i ae•a or u anunu mucı ınce memurıyete k 11 k d k k . için günleri do Meclis tayin ed" 

ı "' • h ti . ruya öy n a ıo ve er e seçıl 
lecekl"ır. Bunlar her sene dairelerin veya nun da büyilk müdayaalrı daha gırmeıle ma sus şar arı hAız i h kk h . 1 1 

1
1 bilir 1 Tearinevvelde baalaoe' 

1 

. 1 me a ını eız o an ar arasında • v " 
Ofisin lstanbuldaki merkezi ra.brikaları_n arzularına_ göre de· ucuz ve daha _kolaylıkla yap.ıla. olduktan başka proıede yazılı dö t ıl için e · ı ktl S i rak 6 Teşrinevvel akeamı ssııl 

d 1 1 f b k 1 b ht diQ'er vasıflara de sahip olmak r Y s çı ece r, eç m . ,,9 
bu ayın 15 ine doğru çalışma ğışmektedır. Arzu e ı en form b lecek ve a rı a arımız n ı 1 IA 

1 
kt d' her dört yılda bir birlnclt~şrln ayı 18 e kıtdar reylerın alınması ,. 

ga hazır bir vaziyete getirilecek ve tipler alelumum münakasa yaçtarı kareılıyabilecek şekilde zım geme e ır, içinde yapılacaktır. bul edilirse Teerinevvelin onun9 

tir. ilAıı edildiA'i takdirde fabrikalar tevsi, tadil ve organize edilecek memuruna ihtiyaç varsa bildiri! Fesih, iptal, istifa veya işten kadar tasnif yapılması mümkü_ı> 
Buradaki devir işleri bir iki tarafından malüm olmaktadır. tir,> mesini. el çektirme suretile veya berban olabilir . Muvafık ıse böyle bıt 

güne kadar ikmal edilecek ayrıl lıan tarihinde istenilen malın ip ~------------- 4 - Talimatnameler ve ka gl bir şekilde duğılmtt ve a her karar verelim . .. 
mış olan üçer kişilik ekipler tidai maddelerinin tedariki giiç Geçimi keresteye ~auh uun ve bunlara uygun olarak ve bengi bir şelunca yapıhıca~ seçim Y. Kılınç : Mesele tava:ızlll> 
Samsun ve Derinceye gönderile olması veyahut bazı fabrikalar, receA'lniz emir ve talimat :dahilın lerle iş başına geçecek mDbtar etti . l\~üzaker~ kafidir . . • 
rek bakanın ofise deredeceği .19 l olan ko·yıu·ıer de hareketle taallül ve terahiai . Reıs : Muzakeı enın kıfa)' 11 

Jerin bir an evel bhirilmesine ça tesisl~rinin yeni formları imale görülen orman memurlarının ve veyll dernek ıızaları eksık kalan tini kabul edenler . • . htifaı;ı• 
salih olmaması "Ok zaman bu Birin i'~- . müddeti tamamhyacakhsrdır. ?ıfob k b 1 d"I . . 

heılacaktır. " - c ~n artan- kAlet emrine alınmak ve tecıire t . a u e ı mıştır . , 
Bir taraftan devir işleri iler 

1 
münakasalarda nekab~ti kaldır · 3 - mıntakanızdekl orman edilmek ve yerlerine yenileri a~ ve azalarm yeniden seçıml Reis ; Reylerin sandığa 8 

1 k d
.h t ft f" , makta olduA'undan, munakaealar b . . 1 . . caız olacaktır. t ı · · 6 - "hl t ,·e' 

or en ı6er ara an o ıs namı 1 . . memurunu cel ederek birinci gönderilmek üzere ısım arının ı ması ıcın gun mu e 6 
na Ziraat Bankası mübayeata 1 bir veya bar kaç fabrıkanın ~tok maddede tıaret edilen köylü lhtl telgrafla bildirilmesini. NUfusu 500 e kadar olan köy rilmesinı ve 1 TeşrinevveldePı.11 
başlamıştır. Alman resmi buğ i !azından vermie o!dukları numu yaolarının süratle , 0 suhuletle te 5 _ Kuraklık ve seylaptan Jerdekl köy derneğine sekiz ve Teşriuevvel akeamı saat 18 e . 
day müboyaatı teekilA.tı ikinoi nelerden arzu edılen norma en minine ait muamelenin ikmaline mutazarrır sahalar buğday ihti bine kadar olanlardu on iki ve bto dar reylerin kabul edilmesiı:ıı 
reisi de ııehrimize gelecek. Ofis' rakını tercih edilerek yapılmak b yac•nın da mevcut devlet atokla beş yüze kadar olanlarda on dört muvafık görenler .. GörmeY~ıı' 

1 gayretle buyurmanızı ve azı ve doba fazla olanlarda on altı ter .. ltufakla kabul edilmişur· 
umum müdürü B. Hamza Osman tadır. Bu itibarla resmi devlet defalar olduğu gibi, muamelele rından kaıınn dahilinde ödünQ ,, 
ile temaslarda bulunmuş, ofisin 1 ve ordunun bü:vük mikdarda ih rin tezahfirü ıüzünden müsaırde sure tile veya bedeli ile temin aza seçllecektir. Seçlmd~ azı:ılığa He is : Fevkelilde içtima rıı ıı 
teekilaiı ve bu yıl ihraQ edeceği 1 tiyacı bulunan malların normla lerin kıea kalkrnmasınıo temini edilmek üzere keza süratle t·il ayrılanltırdao sonra t•n çok rey oı1mesinde başka görüşül~"~ .. 

1 l 
• b.t ·ıA t k f d ı nı· .. e bu muameleaı·n bu .suretle dirilmesini ehemmiyetle rica ede alanlıırdım bir mlsli yedek aza ya mesele olmadığından mecıısı L 

buğday ciııs eri hakkında ma u rını tes ı ve ı un e me ay a ı " 
mat ve izahat alm1ı•ır. görülmüıtür. yapılması IQln munzam orman rim pılacaktır, til ediyorum • 
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SAYFA 3 YENIMERSIN 

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
MERSiN 
Pi YASASI 

t3Eylôl 1938 

ı r---- 1 
ıo- 9 -938 1 İ 1 in 

Dikens'e ait bir hatıra Dünyanm en küçük Kıe~:~uklar K;~ı~7s. ı 
Mersin 

Belediye 
Riyasetinden: 

Meşhur edip çörekleri ve 
pastaları pek severmiş 

t ... f Dağmalı 28 
S 0D0Uf 8 1 Kapı malı 27 

. ••• . Koza 5 
Dünyanın en genç steno Kırma ... .,Y

6
°k 

. Kozacı parlagı ~ . 
1 

ğrafı unvanı Sımogesde yapı 
On bet yaıında bır kız- dan yapardım. 1 U b k 1 ı· . Buiday- Çavdar ._ . . . . an m sa a a arın ne ıcesı ola 

•en ml!şhur ıngılız mubarrır Dik,. ns çörekleri, pasta- . k d" d 1c· b" k Sert anadol 5 
D.k t 1 b" ı a ye ı yaşın a ı ır ız ço y k •rlz ı nesi anımış o an ır l k d. · d" v • umn•a 5 . arı en ısıne ver ıgım zaman cuğa resmen verilmiştir. Ja- .- ... 

kadın, ıekıehnlA sebne .. evvelkı memnun olur ve bana teşek net Lobin ismindeki bu kil· Yerli bugdayı 3,50 
hatıralarını A a iltun canla· k d k b k d ilk t ... f 12 Çavdar 3,6~,5 
lığıyla yaşamaktadır. ür e ere aş1mı o şar ı.. ç s ~nogra o kelimeyi Aaadol yulaf yok 

Bugu"n 9... b Pazar günleri de kilise Uç dakıkada sterıohrafi üzere A 
0 yaıana asma yazmıştır Bu musaballa a F- rpa 

llDlD yıldönümünü kutlulıyan ye beraber giderdik. Fakat d k~ ·ıı· t .. ry Aaadol 
. • . . . . runsa a ı mı ı s enogra ce- y . . . 

Meri An Fukı ıımındeki bu o ekser1ya geç gebrdı. Bır miyeti mensupları iştirak t.t- t>rlıahvre yeaı M. 
icadın seksen sene evvelki ha çok defa kiliseye koşa koşa n:iş idi. 1938 ser.esi stenoğ ~obut ekstra 
bralarııoı şöyle anlatıyor. gelmiş ve en arkada yer al· raf büyült mükafatının bu kı uulye 

" Ben o zaman on be-ş mışta za verilmesi lazım geliyordu. Yula~ yerli 
Yatında, sara saçla, mavi gözlü Delikanlı iyi giy;nirdi. Fa Fakat yaşının kUçOk olması Mercımek ıark 
bir li.11.dım. Dikeoı çalaıtığım le b d . 

1 
f 

1 
itibarile mevcud şeniti haiz Sahlep 

at llna aıma saç an az a b ... . Tatlı rojea 
evin oflunun arkadaııydı ve . . A . . uluamadıgındao kendisıne 7 

bize sık ıık gelirdi. Benim uzamış,kelısmesı lazımmış gıbı cihanışomul bir unvan verli· Balm~mu 
Y•ptaj'ım çörekler , börekler gelirdi.,, mişti r. ~ebri 
Çok hoıuna giderdi. Ben de Meri An Fuks romancıyı Gandiye bınziyan bir usamYapatı 
onun geleceğini evvel~en ha tanımış olınlardın sağ kalmış 
ber alır almaz. hemen bunlar hemen hemen tek kişidir. İngiliz taciri :.~h 

• Şimali i ogilterede Glasko Anadol 

Falcılar Ve 1 ng·ıı·ız pol·ıs·ı vun maruf tacirlerinden Jim Aydın ıiyah 
Sean banyo odasında çıplak Yıkaamlf yapak 
vilcudUail aynada muayene e Gnz yunu 

ngiıtere e ırço a cı- te ı etmış ve ır ıu:n avu a ı 

3.62,5 
3 3

- ,. 
' • ,:> 

5/ıO 
7,1 ~,.; 

·'.so 
4,~5 

130 
18 
73 
10 
15,50 

ô2 
46 
46,50 
51 
80 
65 
ss 

11 

47 

f d b. k f ı tk"k · b" ı · v · k t derken yoz yirmi milyon Hı·nıKonya malı tiftik 

1 . • ., Jli Mecut1inin lideri ve hami Yozrat 110 
ar fakirler yıldızlara bakan· na metnını buldurmuştur Avu . . 47 48 

ı . . sı sayılan Gandıye çok benze Keçi kılı 

Yaptıklarını daima dikkatle ta halen meri olduğu kabul takdir gını eş etmıştlr. ·p· i •
1 

a 
ar vesaire vardır. Bunldrın katın fıkrıne görd bu kanunun dl"" . k f . . el la t ı 26 

· Ek · ğ. nzo d · · a ır nç er 
kip eden lngiliz polisi Bu su- de logiliz hava rasadatı istas tadı ı gh n elırıldg l'.zlOk Biriııci aevi mal 21 
rette insanların saflı"'ındau is yonlarının kapanması ve mil· ve sır m a arman o 0 asunu fk' • 20 

5 . a lad l'T d O d" . 1 d. ıncı neYi mal 
tifade ederek para kazanan bu dUrlerınin mahkemeye veril· ? 1öm an, . an ının .g Y. ı • '60 280 
faydasız sanat sahiplerine in· mesi icap etmektedir. ÇOnkU ğı glSzlOkten..,bır adet edınmış ÇK by 110 

• "' ı. · k h ı ve bir de harmaniye benzer a Ye 
Rilterede cok eskı zamanlardan l u es~ı an un a vanın nası . Badem ki d k 
beri bu sanatların yapılma olacağı hakkında tahminlerde bır çarşaf satın alm~ştır . ı·r..'ıeçrei r e 

w Bu kıyafette avınden pı ...-
•ını meneden bir kanun oldu bulunrnagı menetmekte ve a- ı · 11 S ı Tatla badem iri 90 . aıa yo anmıştır. okaktı gö· 7 

5 
'nlldet zarfınqa mUesHeseleri· nanlera ceza olarak kızıl dere kendisi zannederek arkasına Acı çekirdek 36 

95 

60 
37 

1. • Belediye meclisi azaları 
intihabına rey vern1eğe hakkı 

olanların ve aza intihap olun
mağa salahiyetli bulunanların 
defterleri 12 Eylul 938 pazar
tesi günü hükumet ve belediye 
kapılarile Yof urt pazarına ası
lacaktır. Ve 17 eylül 938 cu
martesi günü saat 18 de kaldı
rılacaktır. 

2 - Defterlerin asılı kaldığı 
müddet zarfında mtintehipler 
isimleri, hüviyetleri defterlere 
yanlış veya mükerrer yazılmış 
veya hiç yazılmamış olduğuna 
dair ayın 12, 13, 14 üncü gün
lerinde saat 1 den 13 ve 15, ı 6 

ı 7 inci günlerinde de saat 8,30 
dan 12 ye ve 14 ten 17 ye kadar 
belediye daireainde intihap en
cümeni reislitine müracaat ede 
bilirler. 17 eylül cumartesi gü
nü saat 18 den sonra itiraz ka
bul edilmez. iunu hatırlatmış ve kısa bir lenen böyle tahmınlerde bulu renler bu ingilizi Gandinin ta' Aca • » 5 

ili kapatmaları IUzumunu bil ceye kadar isitilmiş m11şalarla takılmışlardır Kalabalık oka- Urfa Y•iı 90 100 
3 - intihap 1 Teşrineovel 938 

de baı lıyacak ve 6 1 eşrinevvel 
938 günü saat 18 e kadar de
vam edecektir. 

dirmiştir. Falcılar birliği yap dillerinin koparılması icap et dar çoğalmıştır ki nihayet mO lçel ,. 70 
hgı bir toplantıda meseleyi tiğini göstermektedir. rur ve uburu tanzim için za· 

-- bıta müdahaleye mecbur ol· 

Oro masal söyler mi 1 Harp edecekler amma muştur. o zaman bu adamın 
Gandi olmayıp pilaja giden 

lngiller;d:· .. ~~vni11j1nda tek top var bir müşabihi bulunduğu mey 
a•-ı" b" · (Öl 1 H. 1. . 1. d . k" dana çıkmıştır 

1( urun ırı o masa söyle in< ıslanın şıma ın e 1 1 

ll'ıeı) piyesini oynarken kalp hanlık vardır Biri Kahar di· Milyoner olursan 
86ktcsinden ölmUşiUr. ğeri Navagai hanlı~ı 

Ru iki han aralarında İl ~ulamasslft 

J[Ni MERSiN 
N~ü==;sh=a==s=ı ===5==-===k~u:a=ru .... ş=-t=ur=• 

Abone ı' TOrkfye Harfe 

Şerait için fcln 

Senelik 1200 Kr., 2000 Kr 

Altııylık 600 1000 

Oç aylak 300 500 ~öf örlera yaı tah~idi 
lazım mıdır 

Yoktur. b~r t~rı.o anlas~mıyorlar biri- Lcndrada bir facia oldu Bir a1lık ıoo 
bırlerını cekemıyorlar Bu iki Bir milyoneri nl'rl o ğ" 1====-=-ı::ıı:ım::--==--===-===I 
h d b . b. . . n "IS u Y re ıne Rumi illaatm aabn 10 

an on sene en erı ırıbırleri inerek öldU. Kuraetar. 

Lotıdra ydşlı taksi şoförle ne harp ederler Ancak hücu Sebeb? •----------• 
lirıcıen birinin kaza yapması ma başlayacakları glloO bugOn fngiliz milyonerlerinden 1 
n.. muhakkak hassddan sonradır. b" · · "'I L l' Vil "f.erille bir anket açılmış ve b" . . . . ırımn OK u e ı yım genç 

ırıbırlerıne haber varırlar Kı . . 
9oför1Ukte yaş tahdidi lazım ~ kadar çalışırlar kıa gelince bır k~za. aşık oluyo~ Evle~· 
~eıi . . . "' mel.: ıstıyor Kız dıyor k•· "' P gelmedığını araştırılmış barışırlar · 
~Jle bir kaidenin !Uzumu ol· 

1 
Tüfekleri eski taş tOfek· ~il ,- ~e~ milyonerin . iyi 

"'-dığı ve Londra piyaaasnıda lerdır Komıu hanlardan birin 
1 

aka! 1•
1.nr yok. Benım:e 

ll Yaşlarında şimdiye kadar de de tek bir top vardır. Bu :v edn.meb' 
18 ıyboa1 sao evve 8 

~L h h . d k d. en ıne ır ış u 
il( bir kaza yapmamıa olan an arp sırasın a en !De Ç .. k d. . . 

bı v f 1 h t ocua en 1tnne ıt an· 
.... r şöförOn calştığı anlaşıl k~z al para veren ana opunu yor her tarafa baş vuruyor 
"41lftu ıra ar b" . b 1 • • • • ır ış u amıyor. 

Bernı'ıtaynin İtalyan Gırdıgı evde uyuya Kız da işsiz milyonere 
' kalan hıraız varmıyor. 

Sıyıı lııinlilıin 
Nasarı dikkatine 

Sıcaklar bqlatlı, kıım 

Jİyecetbüz J•i Ye peyalrle· 
rinizle banlara bemer ııda 
maddeleriabi Soluk hava 

deposuna Yererek malaa· 
faza ettiriaiz, 

Adrea: lell111 Ş.111al 

ltUt•r•n 
Soluk hava deposu 

'ıanları . . . . Leli Viıyamın yüreğine 
nlı Lo.nd~ad•, hırsızın bırı bır iniyor ölOyor. llÇ lfLll .. 8 Lll' bdtn dOıa 
~ .... .,.... - eve gırmış, yükte hafif, paha- 1 1 9 

lll Mosalini tiyatro eserleri da .ağdı'r .nke bulduysab.b~ebleri · ~öpçüler longr88İ Aklı uzun, sabırlı bir 
Yazar En çok sevdiği tı· ne 1~ ırır en, ev .. ı ı çaka adam Oşenmemiş, dünyanın 

)atro ""'il ıı·r · d F H gelmış. bunu gören hırsız be· Yer yüzünde her tilrln te- bir çok memleketlffrtnde kaç 
t' •n e ı ı e ransız an k kk"U · k k •t 
l Ber t· d. men aryolanın altında ıin ıe u erın oagre, omı e Ye erkeğe kaç kadın dUşlOIUoU 

nş ayn ır . . . . 1 d Dü • ti Mu 1 . . B t b' mııtır. ıçtima an var ır. aya çupç hesap etmiş Bakın neler 
880 ını ernş ayna ır • • . k ı · tcltt n· . Maksidı ev sabıbıoin uyu len de bundan Ylrute a a- bolmuş: 

Bışan vermıştbır. . matını bekliyerek bir fınah mazdı. Şimdi dGnyada ne k• TOrkiyede 100 erkeğe 107 
ernştıyn u nışanları k k d H lb k' • · l 'it d Rll> t~en h . aı bulup açma ta ır a u ı dar çBpçtl Yana. mlmeaillen ngt ere e 1~, Norvıçte 103, 

8 
bert~ ıade etti kendisi gafil avlanarak oldu- ni Viyınaya 1andermifler or8 Rusyada 110, Çekoalovakyad~ 

ı8 ebı . . ğu yerde uyuyakalmıf listelik dafbir kongre açmıflarclar. Ba 1C6, Hollanda da lol, ltalyı 
ltr talyan yahudılerıne ara· te borlamağa baılayanca ev ~oagreye aynı ıamaada dnn da loS, lıpany~da 1o6, Japon 
tll 'tıda münevverler de oldu- ıabibi meseleyi anlamıı hemen yada modern ne kadar ıOpllr ya da 997' Amerılııda 97• Fran 

halde 1 d" r . . . sa da 10 kadın d01Dyor. 
. zu um e 1 ıyorrnuş . pohse haber vermış ve amö· ge Ye arazoz makıneleri vana Kadınla erkeği tıpatıp ce· 

~İr liaorı Bernttayo yabudı· tir hırsız aolap karakoldaı bunlardan birer Dlmuae rin leo memleket yılnıı Bulgarıe-
• ala111tJr derilmiftir. tandır • 

3 - intihak sandığı belediye 
dairesine konacak ve her ma
hallenin mdntehipleri intihabın 
devam ettifi günlerde saat 8,30 
Jan 12 )'eve 14 ten 17,30 a ka-
dar rey vermeğe geleceklerdir. 
Y alnı.z intihabın son günü olan 
6 teşrineovel akfam saat on 
aekize kadar reyler kabul edi
lecektir. 
Yukarıda yazılı gün ve saat· 

lerde laallıın itiraz ve intihap 
hakkını İ•timal eylemeleri ilan 
olunur. 

i l N 

Merain Ziraat Bankasından 

. Bankamıza Şinasilertlen gPçen harap fabrika 
bınası .ıahilinde ladl~n y:ıpurıl:tcak 4- ( 78 lira aı 
kuruş bedel keşifli depolar inşaatı açık eksihme. 
ye konulmuştur. 

ı Münakasa 16.9.9&8 cuma günii saat ıı de 
Mersin z ·raal Bankasmda yHpılac J L 

2- Taliplerin Ticarf'l odası vesikası Narıal 
11tüdürlüAü11de11 alacakları miilaahhitlik Phl iye 
vesikası ve 305 lira87 kuruşluk ,muvakkat lt> . 

minal ~kçalarile birlikle ihele f<Ün ve saatinde 
Bankada bulunmaları . 

3- Bu işe ail keşif proje ve şartname Ban-
kıdalf örülebilir. 2·7· 13 
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SA YF .\ 4 

uvarna 
YENi mr..n~ı~ 1il Eylıll 1938__ _ ~ 

diliiş llakinaları 

1 

s 
Dünyaı1ın eı1 sağlam en kuilanışlı A UCU z 

El , yak , Dikiş ve Nakış , salon 
Elektrik ve hulasa dikis makinalarının .. 
her çeşidi ve istenilen yedek parçaları 

mevcuttur. 

Hnskuva~na ; /sveç çeliğinden mamul 

bütün aletlt?ri garantili dünyaniu en ta

nınmış ve en eski markasıdı. 

h U S [{ U V t\. R N A Nakış makinaları ayni , şekilde ve ayni büyüklükte .~i diğer Dikiş 
makinalarından yüzde 0 elli ucuzdur. 

Tediyatta Büyük Kolayllklar Gösterilmektedir. 
Mersinde satış yeri Gümrük meydanında No. 12 ~0 ~ & [Q) O [R2 

...... ...-.-;.;:...;;..;;..o.;;;;;;;... ...... --.-

Türkiyenin belli başlı merkezlerinde şubeleri vardır 

.. 
i~-30 
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R izenin llaaır Koltuk Takımları 
YENİ PAR T I GELDİ 

Sıparişlermı kaydettiren müşcerılenmtztn takımları emirlerin 
amade bulundurulmaktadır. 

't'enı modellerimizin bütün malzemesı halis Rize malıdır, ls
tarıbulda yapılanlara /ur suretle faik olup talıta aksamı [Fındık] 
aJ!acmciıın mamuldur, fiatlerimlı rekabet olıınamıyacak derectde 
ucuzdur. Cenup vilayetleri gazino ve bahçeleri içm sipari!j kabul 
olunur. 

TERM OS 
Sıcaktan bunalmamak için ( 7 ermo~) a sahip olmak ldzımdtr 

Bu sene Termos/arın alemintum ve batf kapaklı cinslerifıdtn mada 
bir, ikı, üç, dört ve beş drf a kalın kmlmaz cinsltrı de gelmıştır 
ÇeLık. 1'ermosları11Hz ıle beraber yemek, dondurma, weyoJı ıçin 

hususi termoslar da vardır. 
Sedad Sahir Seymen 

Uray caddui No. 41-Mersin 

Taşra si parişleri acele ğönderilır 

Güven Sigorta 

Sosyetesi 
Sümerbank Emlak ve Eytam · 

bankalar.ının kurumudur 

TAM TÜRK 
Vıe en güoenilen sigorta şiıketidir 

Hayat, yaugm ı•alliy~t. kınıa, otomobil sigor 
Lalarrnızı en mksait şantlar. ,.e lf.diyt~ "oı ~y 
hkla rile ya par. 

Mersinde Mümessili 

VASFİ ORGUN{] 

------- --- - -··------__..;..---t---..u.--~-------·---------------

. ,. ., 

Yurtdaş . 

• SIHHATİNİZ! K.OR.UYUNU"Z I 

* .. 
• .. .1 •o • 

- NASIL ~I 

KAYA.DELEN 
SULARINI IÇMEkLE 

Sıhha t ve İçt imai· Mu•venet Ve"iletioin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 

,,. 
d 
1 
1 
1 -~ 

111ikd arı., 0.2 SIH3. -

ı· G'· ·· ·· 
Ilı OrtHI UŞ: Brrıak Kale~iyel; "Joo snı3 suya sarfuhuıarı N. lo 

\! 
Rrnk 
Koku 

: Ufuk ·iz 
;~Kokusuz 

Mf>cmu sert lik d ... r ... c~~ i " Frarı s ız ,, 1.5 j 
Uzvi uıadd ... ler içiu sarfolurıau mfivPlli- = 

dfıllıumuza litretle o.4o nıgr . ~ 

Sl··ııfat "SO 4,, ı · ,. ~ !l ~ ıtre(JP. o.OOo iJ gr P. 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 

Hazır-lıkh Oavranın1 

Klor "CI ,, ,, o.oo 7 4 = 
Nitnat ''No 3,, ,, o .004p -,_ 

l\ itrat "No 2,, ~ok = 
Anıonvak ''Nll3,, Yok ,_ 

11... Ff'rırıin ~rı son uSutlerir;e riayet tıd~rt-k laynadı~· ~· erindt'rı hı ha : iM 
• • ren istas)·ona ı._adar içi kalayh k~lvarıizli borularla içi m~rnı~r döş~ ıı = 
• 11 b~IJur.ha l'uılamt dö~ ülm~k tedir. Oradan d·-t bütiııı Fizi ~ i v~ ~ ina y.- \'İ il' 
: P.\'S~fım muhafaza ederP.k ve hiçbir. ~nr~tle .. ı d••ğnwd~n lıususi ~iu ı - rJ' 
S YM8Mimn~ ve Adana Sıhhat Bakarahğırıın tuyin ~lli~i Sılıhi y P. nwnıu - = •R rn aozu7lar,md:t damacanalar ve vagonlar KAY ADEl...EN suvu ilt~ ~ 
: yıkandık.tan ~onr~a doldurulmakta ve ağızları Sıhha ', m~muru ı"'ararıu- ~ 
• dan miihürlenerek ŞPhrimize ~f»lnlPktedir. ; 
-4' 

.. it- .. "' ................................ * " ~ 
Mersin: Yeni Menia Ba111nevinde Baıılmııtır 
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