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Hit er dün dünyaya meyd kodu 
~--------------~----~~--------~------------------------------------------------------------ _________________ am __ ,._,.......,..._ __________________ _ 

" Beı1eş ar haşıı1a k:adar ya beniın tel{lifleı imi kabul edecek Suriye işleri çıkmaza saplandı 

're\1 af1ut biz ora)7 a gidernk kabtıl ettireceğ,iz Cebel ay 
------~~------------------------------------------------~--~----~----------·---------~.-~ 

Sulh ümitleri zayıfladı 
- -

Çekoslovakyaya tecavüz edilir edilmez Fransa Çekoslovakya- : 

Avrupa sef er~er vaziyette 
Belçika da 

Başvezirin muvaffakiyetsiz
liği vatanileri çol< sarstı 

Askeri tedbirler Dürzüler ve Lazkiyeliler Suriyeden ay-rırn ing;itere ve Rusya da f ransanın yardımına koşacaklar 

Hitlerd·yor ki: Harp halinde 
Dünyaya azmimizi Fransa Cenevreye 

ilan ediyoruz. müracaat edecek 
Hitab eden Führer değildir 
Almanyanın ta kendisidir 

Almanya hakkında pakt mad
delerinin tatbiki istenecek· 

Bertin 27 (Radyo) Hıtler düo akşam saat Londra 27 (Radyo) Y;ı -;.esmf İngiliz mah-
ıo,15 de nutkunu söyledi Hıtler nutkuna şöyl11 fellerinden tebliğ olunmuetur : 
başladı : lngili1. baevekilioin bütün gayretlerine reıt-

c Bu gün size hıtap eden Führor değildir men sulh ümitleri gittikçe zayıflamaktadır · E-
Almaıı milletinin bizzat kendisidir > dedikten ğer Çekoslovakyaya bir tecavüz yapılırsa bu
Soııra Almaııyanın harıci sıyasetini izah etmiş ııun ani netıcesi Fransan111 da yardıma koşma
Uçüııcü Rayeın çalışma şartlarını, müdafaa va- sı olacaktır . Bu takdirde lııgilıere ve Rusy~-
811alarım etraflıca anlatarak ırkçılığın istinat ııın da Fraıısanııı yardımına koşması tabiidir . 
ettı~ı tıiyasetııı Alman harici ı;ıyasf'tiııi tahdit Dünyayı tE:hciit eden bü)·ük ve kanlı faciayı 
ettillıni sö>·leyerek Çekoslovnkya meselesiııe C\nlemuk vakti geçmemiştir . Bir hal suretine 
Qeçnıiştir Bitler Çek devletinin ne suretle le- varılmasına henüz vakıt vardır . 
eı•kkuı ettiğıııı nnlntarnk orad 11 - ,.--------------... 

kı C'kalli~eıleıııı 1ı kı. rıııı ıniid . Londrada 
f 
q c lıııış 'e lııllı ıi' ı A ıııoıı ı ıı 

ıçııı kurıuı:ıcaklnı dır drnııştır . ı ı ühim göı üşme/er 
lfıu., nutkunu şo) le bitırmışur: 

c llent~Ş ay IJaşıııu kadar 
h beııirn toklıfloı ımı kabul a· ı 
decek yahut da biz oraya bizzaı 
~İdip alacağız. Dünyaya hitap 
lld' ırorum: Bu günde ılk asker 

Olarak ınıllelimın başına g çiyo

turn Bu günkü Alnıan)a 1918 
J\lnıon) asıurian ba şkadır Düıı
:~Yll nzınınıızi ılün ediyoruz. 
luşküllero ıehlıkelero galebe 
~alacağız . > 

~aris ne diyor ? 
Parıs 27 (Radyo) Hitleı 111 

~!iu akşam SÖ)'lediği nutkun 

Fransız genel kurmay 

başkanı Londradan 

döndü 
Londra 27 (Rııdyo) Ani 

olarak lngiliz Genel Kurma-
)'ile te maslarcta Lulunmak ü
zere diiıı tayyare ıle Paristeıı 

bu raya gfllen Frıı nsı z Genel 
Kurmay Başkanı General 
Gamlan bu gün saat 18 de 
tayyare ile Parıse döıımüetür 

General Gamlan lngiliz 
Genel Kurma)' Başkanı ve 
donaıımn amiraliyle dün saha 
h' kadar müzakerelerde bu
lunmuşlardır . 

Frarısa Milletler Cemiyeti 

ne müracaat edecek 

Ceııeue 27 (Radyo) Cenev 

re malıfellerinde beyaıı olundu-
1tuna göre; Almanya Çeko~lo-

ı1 vak)' aya tecavüz etllQ'i takdirde 
Fraıısa Milletler Cemiyetine bae 

1 
vurarak Almanya hakkında pakt 

1 

maddelerinin ıatlııkini isteye-

cektir . Halen Cenevrede hulu-

nan konsey azaları bu vaziyet

ten yarı resmi suretle haberdar 

edılmiştir . Konsey Almanyaya 
1 karşı tatbik edeceği pakt mad-

delerini müzakere için ya Ce-

1 nevrede ve yahut da Pariste 
toplanacaktır Vaziyetin inkişafı 
Cenevrede endiee ile takip edil-

mektedir . Milleller Cemiyeti 
mahfelleri bedbiudir . 

"arısız siyasi mahfellerinde bı-

~~lığı ilk ır,ıibn şudur : Hıtler 
,l11dt,sbergde Çemberla)·ne yap
~1Qı tekliflerin yeg1hıe sureti tos 

~~e olduğunu bildirmektedir. 
ttlbukı lıuııda ısrar Alnınnynyı 

:~lnız Çekoslovakya ile det1'ıl 
tansa ve lııgıltere ile de ihti-

l~fa düşürmektedir. 

ingiltere seferber 
Bahriye ve hava ihtiyatları 

silah altına çağırlldı 
lorıdranın intibaları Donanmaya emre hazır vaziyet emri ve
~ l.ondra 27 (Radyo) Hillerın rildi havayici zaruriyeye narh kondu 
i lıtkuııun Londrada bıraktığı ş 
: 1iba müsait değıldir . Hıtler Loııdra 27 (Radyo) lngiliı ı ~_ınıtının _seferberliRi em~ed_ilmi. 
tı "ansız-lngiliz tekl!fleriııi bu Iı"ransız Genel Kurmay müıake tır . lngılterede harp ıh\ımalı 
,~1Ukln açıkça reddetmekte ve relerinrfen sonra l11gilterenin kareısında 15 gün müddetle ha 
~ tı taleplerine Çekoslovakyayı v · · · h k atur 
.. 0r1 ihtiyat tayyareciliği, miidafaa ve ayıcı zarurıyeyenar onmuv 
te a muvafakat ettirmek is-
llıektedir . harp ihtiyatları ~e biitün hava Kral Londradan 

~ - - ayrılmayacak 

4rnerika kabinesi dün fevka- Loııdra 27 (Radyo) Qember 

)ayn bu sabah Kralı ziyArel ede 

tamamlandı 1 rılmak istiyorlar. ir heyet g6nderdiler 
Brüksel 27 <Radyo• Belcika Şam 26 ,Hususi muharblri 

1 

Elherk gaıetesıno terdiği beya 
kabinesi bu gün toplanarak en miz yazıyoı) - Bjlün Suriye natııı fonn tesirl eri devam etmek 

ternasyonal vaziyeti tetkik ve pek fena anlar geçirmektedir. l led ir Bu beyanatın neşri üzerin 
askeri tedbirlerin tamamhuıması Pariste muahadoniıı tnsdıki rten beş gün geçti~i halda tek 

nı kararlaştırnııetır • Motorize işinin suya düştüt!üııe \'e Cemil zib edıl n omesl vaziyetin bir ka 

kıtalarld istihktlm kıtaları sefer l\lürdümün muvaffak olamadığı daha bulanmasın hizmotetmietirt 

ber edilmiştir , na ve Fransaııın yeni teklifler Bütüıı bunlardan baeka vazi 

Romanya~a 
yaplıılına dair gelen haberler yellen islıfade etmek istiyen Ce· 

Suriyede ümidsi?:lik ve yeifi du belidürz ve Lazkiyedeki muha 
ğurmuştur. liflerde harekete geçerak Suri 

., İhtiyat kıtalar aefer Her gün Paristcıı bir birini yeden ll)'rtlmak için teşebbüsle 
nakzeden bnberler gelmekte ve riııe hız vermiş bulunuyorlar 

ber edildi bu hal efkfiri umumiyede istırab Dürzü ileri gelenlerden bir he 

I Bükree 27 •Radyo> Kral Ka yaratmaktadır. Kont dö Martelin -Sonu ikincide-

rol bu gün yapılan kabine top d k lk fı ı· t · hızlanıyor ıantısıııa riyaset etmietır, ıctima Hatay a a ınma aa ıye ı 
da geneı kurmay başkanı dal Devlet· Re·ıs·ı bulunmue ve uzun müddet de 
vam etmietir , lhtıyat kıtalar se 

ferher edilmiştir • Kasabalarda ve köylerde 
/ ' Belediye seçim hazırlıkları esaslı tetkikler yapıyor 
Aza namzet- Eski dliye teşkilatı lağvedildi. Yeni

den mahkemeler kuruldu 
leri 

C. H. Partisince 
tesbit edildi 

lskenderun 27 (Anadolu A · ı kanun hı lfığvedilerek yerine ye 
jansının hususi muhabiri bildi- ııi teşkilat vazedilmiştir . Anlak 
riyor) Hatay Devlet Reisi B. yada bir ağır ceza, aı::ıliye ceza, 
Tayfur Sökmen dün lskondem- hukuk mahkemeleri bulunacak 

na aıelmiş \'e halk tarafından ha tır . Diğer kazalarda de ilıtiya 
Belediye seçimi hazırlık· r aretle knrşılanmıetır . Şehrin en göre mahkeme teşkilıllı vücu 

ları tamamlaurnış ve evelki 
her tarafı bayraklarla doııatıl· da getirilmiş hakimleri tayin 

gece \'ali ve Parıi başkanı· mıcıtır . B. Tayfur Sökmen Ba-
mız B. Rüknüddin Nasuhi· "' edilmiştir · 

lediyeye inmiş \'0 bir kabul res Yüksek mahkemenin Antak 
oğlunuıı başkanlığında yapı· - · · 

mi yapılmıştır . De\'let Reis kn yada kurulması takarrur etmıetır 
lan toplantıda Parti yoklama Dil bayramı 

usulüne göre namzetler tesbit bine içtimııına riyaset ettikteıı 
sonra geco Aııtak}'aya dönmüş Halayda dı! bayramı dün 

edilmiştir. Bu seçimde Mer- tür . Devlet Reisi Hntnyın bü hararetli tezahürlerle kullanmış 
sin nufusu artmıe olduğıın- tiin kasaba ve köylerinde tetkik Büyük Şef Atntürk•un yüksek 
dan 26 aza ~eçilecektir. Aşa lerı'ne devnn1 otrnekt,.dı· r . . kt"fl . 1 başarıla ,.., irşad \'e dıra ı erıy .e . . n 
ğıda yazdığımız 52 namzed- Adliye teşkilatı lağvedildi dil inkilfıbınııı ehemıyetını taba 
den 26 sı asli aza olacak 26 Hatay adliye ıeşkıliitı bır rüz ettıren konferanslar verildi 
sıda yedek kalacaktır. - -- v ' 

C.H.P. ilyönkurul ~aşkan ıgınd.~~. _. 
Cumhuriyet Halk Partisince teshil edilen Marsın Belediye azalığı ııamzetlerının 1sımlerını 

sayııı halkımıza iliin edi)orum. . . . 
Partimize olan bağlılıklarını her 9esile ile izhar etmekte olan muhterem secıcılerın l teıı· 

rini evvelde baeıa1acak olan intihapta reylerini Partimiz lehine kullanmalarını rica ederim. 
Vali ve C.H.P. Başkanı 

R. Nasuhioğlu 
Namzetler; 

1) Aptullah Ersoy Doktor 
2) Ahmet Gönen Tüccar 
3) Ali Latif Efe 
4) Ali Rıza Bozkurt 'füccar 
5) Ali Rıza Sönmez Tuhafiyeci 
6) Bahir Taylan Dieci 
7) Bahri Ok Fabrikatör 
8) Bürhanettin Hekim oğlu Tüccar 
9) Cemil Cömert 

10) Enver Ali Germen Ziraatçi 

27) Memat Karamancı tiiccer 
28) Mehmet Ktinuu bakkal 
29) Memat Saydavi tüccar 
30) Milat Toroğlu Belediye Reisi 
31) Muhsin Yanpar bahçeci 
32) Murat Ergir tüccar 
33) Mustafa Alanya Fabrikatör 
84) Müfit Errnan Merkez bankası müdürü 
35) Mürşide Suner Isıruva müdürü 
36) Naime Bekir Balkuv Ev kndını 
37) Nazım Unsal Doktor lade içtimaa çağırlldı 

Ruz.ve/tin Hıtlere itidal tavsiye eJen 
Trleaajı J'elonya ve Macaristana da 

hitap etmektedir 

1 

rek vaziyet hakkıuda izahat ver 1 
mietir . Bu aüıı Glbkon aitmı 

11) Fuat Akbaş Gazeteci 
12) Hakkı deni:r. Liman ~irketiade 
13) Halil Akel Komi.,yoncu 

38) Necip Mecit Ergun Ç. E. Kurumunda 

39) Snbri Poda tüo\}ar 
40) Sadi Mofüı oğlu tüccar 
.( 1) Saide Ekrem Yücel si mukarrer olan Kralın bu se 

yahati Çemberlayuin latsiyesile 

tehir edilmietir. Kral hAdisolere 

intizaren Londrada kalacaktır • 

~ Vaeinatoıı 27 •Radyo• Cum caristana da hitap ettiaini eöy 

1 

Donanma seferber 

Q~tteisi Ruzvelet kabineyi bu lemietir , Londra 27 (Radyo) lngiliz 
liı:ı f Londra 27 •Radyo• Çember . . . . 

Ilı evka)(ırte içtimaa davet et . . d .. 1 bahrıye ıhtıyat kuvvetlerı ıefer 
10tir laya Ruzveltın mesaıına ver ı~ı ı . . . . 

' t ı ·ı· h-k- et'ını·n me ber edılmıotır . Amırallık neere 
u cevap a ngı ıı • u um j 

b qnriciye Nazırı Hal bu gün ·ı · ı ~'ı<ıt ~jı eükrırnla kareılad_ı~ını, ~ü dı eıı bıl' emirname ile bütün n 
~lı ecılere \'erdıği beyauatta yuk Brıtauyanıo sulh ıçın alın giliz donanmasının emre hazır 
~U ı\'filtın Hıtlero ıtıdnl ta\ sıye den geleni yaptığını ve yapmak 

(!tı nıesııjı111n Polonya ve Ma t 1 oldu~unu bildırmi~tır , vaziyette buluıımaın bildirilmiwtir• 

H) Hasan Basri Erkmen Gazeteci 
15) HasanDikel Komisyoncu 
16) Hayri Gültekin Tuhafiyeci 
17) Hayri Tunçbilek • 
18) Hilmi Özer Ziraat Odası reisi 
19) Hüseyin Koca kasap 
20) Hüseyin Y aşer Konya pazarı 
21) İbrahim Beddur komisyoncu 
22) Kamil Tarhan Doktor 
23) Kemal En·der Avukat 
241 Kemal Ekin tüccar 
25) Galip Gül marangoz 
26) Lütfi Ali JHikülmez Ticaret odası baekatibi \ 

42) Sni\ Çiftçi tüccar 
4~) Saim Ergenekon Dişçi 
44) Sami Merzeci Tüccar 
45) Şeref Geııç 'f iiocar 
46) Teffik Saltık E yarbay 
47) Ünsiye Berker Ev Kadını 
48) Yunis Yönel Bakkal 
49) Yunis Türkeli Ziraatçi 

50) Yusuf Kılınç. Tüccar 
51) Yusuf Köse Komisyoncu 

52) Zekiye Olgaçay H . K. Baekanı 



y1tiJ 1938 Çarşamba 

öy kalkınmasında yeni tedbirler 

her k··yde 
Halk hizmetleri için köylü 

memurlar bulunacak 
Köyün muhakkak bir korucusu olaca it 

ve köy asayifini temin edecekler 
Hükt\metin köy işlerini tren imamlnra köy katipliği uıi 

eeilslı olarak yoluna koyınn" fesi de verilebilecektir. 
üzere haıırlamıe olduğu proje Muhtar köy memur ve müs 
köyün idaresi iQin köy mrmuru tahdemlerine doA-rudan doğruya 

adını alscak olanları tayin et ihtar tevbih ve bir haftalığa ka· 
mekte ve bunların vazifelerini dar maaş kesme cezaları vere· 

tayin etmektedir· Yeni ıod bılecektir. Eencümen kararile ma 
birlerle köye ve kcylüye ait aşları bir aylı"a kadar da kesi 

leoektır. 

VENi MERSiN Sayla :2 

Şehir ·ve Memleket Hab rleri /:, esut bir istikbale 1 
Hatay ülkesi 

Ziraat Vekaletinin yeni kararfur': ___ l_a~z::::ı:iXln-Pl:!:ld_A_J_l---= doğru yuruyor 
Bir Hatay mebusunun ga· 

zetemize söyledikleri 

1 --------------· ~,---1111:!-• 
Z i r a at ı r1 (:-\ kt o p J eri köy 1 ü 

beraber Galışacak: 
• 

Anknrn 25 (Hususi) - Hü lıumu y etıı;:tirecekleriıı ~ iıksek 

1'aksitle mal satın 
alanlar 

Ha tay .Millet Meclisi iizasm • 
•dan lskenderun mebusu D, Ah· 

kılmetin ziraat maddelerının 13 veyd ortn ;-.iraa t ukulları ve Ji.,e 
lahı •e milll mahsül kalitelui· \erde talı ılıııi bhirmış olup 'l'ür 
nin yükselmesi hakkında hazır kiyedo ipek böcekcilıf!ı eıımüsün 
laumnkta oldu~u S!1ri knnun de müddeti Ziroat Vekletınce tee 

Pro]·esindcıı ı'pek bo"ce"ı' kaııuııu· oit oluııaıı kursa devamlo ımti . ı· 1; den dolayı tahsili emval kanunıı mıe ır : 
nun projesi Kamuta\ ıı: tatil dev han vornıış olmaları veya ipek Hatayda bu gün huzur, eü· 

25 3-931 IHrlhinde eve! s11lıl \ b ıs Ülkü ha1.ı tetkiklerde bu
ıııış olı p da, h1:1zirıenin taksiti< uıırnnk_ f.zc re dün _ı:whrimizP 
suttıQ'ı hOtOn gayri menkulleriıı gelmışıır . B. Abbas 'Vlkü ken
sutıs bedPllerln tab il sureti httk disiylo g 'rüeon nrkada~ımııa 
kıodakl knnurıun neşrinden eveı Halay vaziyeti ve umumt kal
taksit bedellerinin ödenmemesin kınına etrafında eunlnrı söyle-

· bficPkcilı"'i ın u· e eselerinde en na göre yapılan takipler netice ku· ı ı hu· kümfermadır . 
resıne gırmesinden bir kaç gün ıs ı 

1 8 z l,1·r sene mu-,;allolle mu-du·r s nde hazine namınıı tefvlzine idtt B- _ H eve maliye encümeninden geçe '-' 11 utun alaylılar, el ele ver 
rek kati şeklini almış bulun veya üç sene teknik memuriyet re heyetlerince k rar verlllp he ınie hu yeni devletin kanunla· 
maktadır. te çalışmış olmaları şarttır, nUz tefviz muamelesi tapuya geç rınm çerçivesi dahilinde, Hata-

p . . k ı.·· ". h Bu şanları haiz olanlardan mPmiş olan gayri mPnkııllerln sa yın ic.ıtimai vo iktisadi ilerleme-
roıe IIJe uoce6 ı to umu . . . 

Bülfü! köy memurları muh t" f .1 . s l 1 _l d tohum 1etıştırmek ıstıyeııler h~r tın alanlar uhdesinde bırakılması ~ine calıemaktaıtırlar . Bu gün 
olan bir çol, ielor, köy enLümeni 
tarafından halledılebilecektir. 

1 01 
ki ye ış ırı mesı a 1 ması, mu >B 0 yılın marl ayı sonuna kadar bir karıırhışmışıır. l'u gı'bl g"yrl men Halayda aea..,iw ve en1niyet talı-

Korucalarn dernekçe tasdik tarn knreı mesu aca ar ve lesi hor tınngl bir Rureıle lıa~ka 1 •1 1 1 ) " ' "' 
h k d h ki d heı. 

1 
• .

1 
.. , . • · ı arzu ha ı e bu unduk urı mınta kullerin tahsil ve t·'kip masrafl"rı miııden ziyade ıyı'ıJı'r . •tecı1·0 1·-

edildikten sonra knymakam ve· mu lnr en 1 3 arın a e .0 geçırı mesını ııraat Vekaletı kalardakı ipek böcekcilıği mües • . 
0 

.. u ... 
..,

8 
"'aıı· tarafıııdaa buyruı•u verı türlü tahkikat ve takibat yap nın idare ve kontrolü altıoa ver _ • 1_ _ _ sahlplerı tarafından ödeoeeek, ge miz 1 Teşrinsanide yeniden açı· 

, • • ı sAse mudur uğuna muracat ede·• . k 
lecektlr. Kfıtiplerlu tayini kayımı mak seh1hiyetine malik buluna mokte ve bu kanun hükümlerine ı cek ve 0 yıl ıçinde ruhsat tezke rı ıılao borçları da hazinenin tak lacak, hükümetin lıazırladıttı ka 

onktıı·. Muhtar, lciııi "apmıvaca tabi tutmaktadır, ipek böce11oı to resi alacaklardıJ. sttıe saltığı gayri menk~llerln sa ııun Hiyihalarını müzakere ve 
kom vefa valiye bildirilecektir. v , " ""' ~ına kanaat etliği veya köy fış bedellerinin tahsil sureti hak tasvip odecokıir • 

Köy işlerinde 7azı, hC'9aP 
işlerini kOy katibi aöreceklir. KA 
tip bu işlerden doları ınuhlarrı 

kareı mesul bulunacaktır NufuHu 
biıı vo biuden fazln olan kö> 
lerde bir kütip bulunması mec 

buridir. Nufasu binden aşqğı 

kö)'lerde müşlerek kütip kullaıı 

mak caiz olacaktır. KiHibiıı üçret 

Amasuada l u llı'm me~teplerine kıadaki ksnunıt göre yeniden hık Hata)' Dovlot Reisi, Hatafıtl 
J sıte beğlanacaklır. köylerine kadar geziler )'apa-

mernurlnrını her vakit ieten çı D l h . l 1 l b . . 
1
. d rak memlaketin ihtiyacotını ra· 

karnbilecek; yatnız ieten çıka ere er taftı fe rı A ınacaıl tu e e llffilr ımanm an kıudau tttıkık etmektedir . tıi· 
rılau katip, koı·ucu ve imamı SU bastı hakkında mat ettiğimiz Hatay kabinesi 

Y l •h ilk içtimaını f!<keııderuada yap· 
kaymakamlığa bildirilecektir. Amas"a 27 (A.A) Bir kaç apı an l racat " tı . Kültür ve eıhat ielerino eıı 

hesabına zararlı ~ördüğü köy 

Köy zabıtası gündenberi. ya_Q-an sürekli yağ- Au yıl m11HIJlm mektPplerioe mikdarı ziyado ehemiyet verilmektedir. 
K" ı · d h k · murlar naııcosı Amasyauın Su- tılınmtık için mllrııcıtat eden genç . • . . . . . 

oy sınırı çın e er asın adiye ve Selağzı dereleri tae- . . İz mır (Huı;usı) - A~usıos S~.mdıdeıı, mtıktel~e ıhtıJ acı olan 
canını ve malını korumak köy lerio evraıkhtrı mt-ktep ıdtırelerı avı da z 1 1 1 ı koyler to bı\ edılmekte oldujtıı 

mış, hastanoyi ve bir çok evleri• 1 " ıı ı m•r ımanınc n vapı an . . . . 
veya maııe alnbilmesi için köy koruyucularının vazifesi olacak b 

8 
t z h - t tartıtırıdıtn KOllOr Btıkanlığınu g~ ı ihracata daır şehrımız ıı· caret V"' gıbı bu ders yılı ıptıdasınd.ı su a mıe ır . .arar enuz e~- \ · · ~. 

de oturması &art olacaktır. Ka ur. Her köyde en az blr koru bit edilmemiştir . Nüfus zayiatı miştlr. Evrakıo tPtkikine bugUn sanayi odasıııcı:ı. 1.nr istatistik ha 1 biri lskondorunda tlığeri Kırık· 
libı bulun mı yan köylerde imama cu bulunacçk ve on az beşyüz yoktur . 1 lerde bHşlunıhıcııktır. Her sene ol zırlaınıştır. Üzüm pı)·asası a.,us hnnda olmnk üzere _iki ort~ ~ıe ı: 

1 
1 

1 1 
tep açılması ıakarrur etmıeur . 

knııplik vazifesi verııecektir. ı kişiye bk korucu tutulacaktır. Ankaı ad duğu g b\ bu yıtdu aıınııcıık tttıe- l tos soıı orıııda açı d•ıtından 2s _ _ .. 
Köy memurları Koruculaı ın yirmi iki yaşındım .. a 1 benin ea auı ve ata ne sıoıtıııı ıığu:ıtostaıı 31 n~ustosıı kadar j Buıuu Hatoylılar kendıll rıne bu 

1 
l 1 t 1 k b 1 

442,9 ton ü1ünı, ıııoir piyasası 1 ııiıneti veren Yüce Atalarınfl 
Köy memurları tercihen köy küçük ve 60 yaeından büyük geçm Ş o ınıısı ŞHr o acıı · un arı· . d t kt d ı 

Kö 
'- l • • . ıse 29 a~ustosla açıldığıııdıtn yal • ua o me e ır er . 

halkından nhnacak bu mümkün olmoması, türkçe konuşur hulun 1 ~ RIZ arı ıçın ı arasuıda dtl şehıt çocuklllr\yle ra ııız 31 H~U. tosıtı 16 ton incir ih Hiç şüphe etmiyoruz ki Tür 
olmazsa yotietirilecoktir. Buular ması cmayetle, yahut yüz kı 1\ kurslar kir çocııkhırı tercih _<•dlleceklir. 11 rııç edılııııştır Dığur mah•ullerııı kiye 1'e Fransa hüküınetlerinin 
yetiştirilinceJe kadar dıeardan zarlacak bır suçla cazalandırıl v k f 1 'J 1 

• e 'ı te~ ağo.stos ayı ı rfıııdaki ihracat müeterek lıir. (lBeri olaruk düıı-
alınabilecektir. Kö7 öğretmeıı mamıe bulunması, llflhlU.ilU olma KOltllr bakanlı~ı. :~~1;;'8 ders a ' ar luaresınm y n \1- , miktnrı euulıırdır, ya tal'ihino yeni bir varlık ola-

"'' t · k"t'b' b · sı ve snrho~ bulunmaması la yıhndıı bir tf'Crllbe mrıhi.,etinde k'I" • • • 73
·
1 toıı pamuk, l2l8,5 pala k · H ·ık · k ,. 

yeva e~ı mem. .. ı ı, e esı ve '· ' at nızamname proıesı mut 342 toıı zeytunyağı, 9270 ra gırnn alay u esı, pe il. 
iğ kö 

1 1
., zımdır. Korucular köy muhtarı olmak Uıere Bursa kövlerıntu bl 1 2 1 ı hır zamanda dünfanın en şiriıı 

d er Y .~~mur arı veya u nin emrı altında ~lacak resmi ie ılvde köy kızltırı ıçin biçki, nakış . . - - ton nı pa 17 9 toıı bak a, 70 ton l . . . 
zumlu gorulon san3tkarıarı . VP. <1\klş kursu 11çmıştı. Hııkırnlık Vakıflar Genel DırektörluQ'u kumdurı 300 ton nohud, 592,6 j ve eıı z~ııgııı bır yer•. olııcaktır 
. . ~ . • - lerde onun her emrmı tutmı)'Q bu kursl1trı ldtıre etmiş olan öğ Yt ni teekılat kanununun tatbik ton kepek, 733,2 l<ln ku-sho, 38,4 Yem dovlot teekıll\tıııda ta-
ıoın budcesı mfiRaıt koylerde der • b 1 kl d s IAhl' . 

1 1 
mecbur u unaca ar ır. ı retmeni şebrımlze getirerek lı.:met suretı ve memurların vazife ve ton ısnm, 373 6 ton palamut hu kip edilen osas vo prensip her 

nek karar le orta malı 0 an ev olan koruculara karşı gelenler paşa kız enstltOsnnde bir mUddel lac;;a 1 2357 toıı mıyankökü 21,5 unsurun lıaklrnıı vermektir. Ril~ 
rapılması eniz olacaktır. Memur jandarmaya kareı gelmie gibi ce çalıştırmıştır Öğrt>tmen gı:ıne Bur snUihiyt>tleri hakkında bir nizam deri 215,3 ton tütüu, 87,1 toıı tü hassa Devlet Heieimiz vo kabiıll' 
lordan dernekQe takdir edilen za göreceklerdir. ısa'yo gönderilmiştir Bu df!rs yılı name projesi hazırlnmıştır, tün k rıııtısı 35 ton lınlı, 25 ton bu mühim noktaya ehemiyrt 
icar bedeli alınacaktır. H kö de koruc:ulardaıı içinde gene kuıs açıltı_cak ve .. bu 1 Pro]·e önümüzdeki günlerde ip 44 4 ton l o<>lı c 27 5 t · er Y kurstan alınHCHk oehceye gore 1 • . _ _ ' ı .. n... ' on çı vermektedırlor · 

Köy imamları köy derneği baeka gönüllü korucular da bu köylerde geniş mlktıtrdu kurs açıl tetkık Pdılmek uzere Devlet Şu çek soÇ?am, 6,1 ton balmumu 1,9, Hatayı bilhassa Qukurovıı 
nin seçimi ve knymakıım buyrul lunacaklardır. Bunun için muh ması cıhr>tlne gtdılPc kllr rosnrn verılorPklir , ton btırsak 2·2 toıı badem. 1·

1
, iQin güzel bir sa)·fı)'O haline ko 

tusu ile tayin olunacaktır. Imnm tar köylünün eli silf1h tutanla ton cöveıı. l,G toıı gök boya 56 4 "' 

1 

t k r: y aca5 ı z . 
olacaklar dernek azası olmak rındaıı lüzumu kadarını gönüllü T a r s u s ton R\ uo ~ loı~o~a;ıı hohur St> Yeni ıdare karşısında ( -
tıllrtıarını hııiz bulunacaklardır. korucu ayırnrak buıılarm isimle / - ' oıı yoş tızunı, .ı on zımpora kallıyotler ne vazi)'ct almıeladıı? 
Ancak kör lıalkınrlan olmaları rini kaymakama bildirecektir. ın ıdeuı. 120 k.ılo hnkır lıanıızı 1 De\'let Heısımiziıı mebtı" 
şart olmıyacakhr. lmam olmak Kaymakamın tasdiki üzerine bu Bel ed iye aza nam ze ti eri Hayvan ihracı lara verdi~i bir ziyafette söyle-
ietiyenler orta mektep mezunu gönü~!~ k_?rucular, nsıl korucu - A) ni a) zaı fırıdn 3151 sığır., ııeu ııutukları el belle okud uaur. 

' llar gıbı luzumuııda muhtar tara tes b •. t ed ı" I d i 13!19 o(!luk 33 rnalıık ıhrnç edil bil toplantıda Ermeni, Rum or-
değillerse kaymakamın tensip f d . t s . · 1 • t 1 . . . ın an emnıye ve a ayış ış erın mı~ ır. todoks cemaatlerini temsil edeli 
ed~ceğı hır heye~ h~zurundn ıl de kullamlabilecekl€4rdir. le ba· C. H. P. Tarsus ilçe yönkurulu başkanlığından mtıbus arkadaşlanmız söz söf' 
muhal, hesap, Turkıye coğrafya d .. -ıı- k 1 d 1 ru·rk"ı e Futhol "ı'r'ınc'ıl'ıklerı' ler keıı Hata .. ·da ek llı~et, ekse-. _ • • 1 • şın a gonu u orucu ar a ası S T S h /k a ı·la"' n U " 1 

sı, turk ve ıslam tnrıh saıthk korubular hak \•e selühiyetlerine ayın I ar US a in riyal yoktur . l\alpleri, ısteklı:ıt 
işlerinden ve yazıdan ımtib 9u sahip olacaklardır. Koruculara Tarsus Belediye meclisiııin intihap devresi sona ermiş· 'l'ürkiye futbol blriııcilikleri 'düşünceleri Lirlosmiş, bir Hl{' 
edilerek buvrultu verilecektir. nin yapılmasına ganel merkezce' taylı kütlesi vardır demieler. BtJ 

, verılecek silAhlar ve cephaneler tir. Bu kere boledlye azalığııın seçilecek namzetler için Par 
lmamlnrn tnamüle göre eimdiye karar verilmiş olup bölgolor J.,ik dereco mütesa~it bir ~1~ıe. gele~~ 

hükumet tarafıııdan muhtara ti llQeyönkurulu ile yöokurula bağlı eohirdeki ocak yönku bırlncileriniıı krublara tııksimi Halayda eknllıyot tal.mını ku 
kııdar ne veriliyorsa gene verile· makbuz mukabilinde demirball k-ı d 1 d ı· 1 ı ı ·ı ı- k ı t r " rullarının fani azasından teşek ·u e oıı top anlı a, ta ımat ne brıelanmıelır. Kurup birinci· anmaya Jı e uıum a mamış ı 
cektir. Ancak bu para ister pa 0ııı.rak verilecektir. Koruculal' ei 1 ı:r k"k · ·· A - ' u naıneeine tevfikan yapılan yoklama neticesinde aeıığıda ad !erinin Türkiye lıiriııcilikleri :ıa ı ·alı Horoıı ve tatuı 
ra ile ister ayniyat ile ödensin h ı · k k ~ lnh ve cop ane erı aııca endı ve sanları yazılı ıevnt asil ve yedek namzedi olarak göste için bu yıl Aııkarayn gitmeleri kün llatny davasmdaki bürü· 
büdcere konulacaktır. Muhtar- teri kullanacaklar baekalarına muhtemeldir. t hassasiyt:l\ ve nlliknsı karşısrndll 
hk kursunu muvnffaki:vetle bıti veremiyeceklerdir rilmie bulunduğundan &ayın Tarsusluların Parti namzet· ı b d r • 

1 
Ad M • . .

1 
• ı' bu ulkode uu an sonra anası 

liğine seçilen vatandaşlara reyleriııı verme eri reca vo ilan 1 ana . ersm gureşcı en arasıııda en ufak lıir ihtilfıf bil8 

Suriye işleri çıkma
za saplandı 

-Birinciden artım-

ret Baruta giderek Kont dö 
Martel ile görüemüe ve Cebeli 
dürzün Suriyeden a1rılmasını is 
tediklerini sö:vlemielerdir. 

Diğer taraftan Suriye ve Oe 
belldürüz ve Lazkiye de bulu 
nın latihbımıt zabitleriniu bir 
mQddeUenbıri durmuı ıibi Q'Ö 

rOnen mOdahaleleri ıon i{Ünler 
de artmıetır. 

Bunun Paristen gelen . ve 
Komiserlik vasıtasile kendi 

!erine tebliA' olunan emirler 
cümlesinden olduQu malumdur. 

Fransız gazetelerinin de 
hep arni lieanı kullanarak ınu 

nnado Suriye hOkO.meti ıe tata 
niler aleyhindeki ıietematik nee 
riyatı Fransa bQkOmetinin hiçle 
büsnOniyetine daranmıyHn bir 
harekete haıırland1Q-ını göster 
mesi itibarile enfanı dikkat gö 
raımektı«ir. 

Esnaf ~ooperatif leri 
Sanayi umum mü
dürlüğü bir psoje 

hazırlıyor 
İstanbul 23 (Hususi) - Sa 

nayi umam Müdürlüı:tüuüıı Bü 

yük Millet Meclisinin bu devro 
sinde müzakere edilecek olan 

küçfik aanıtlar kanunu hılkt\m 

lerıne tabi olacak küçük sanat 
erbabı arasında kooperatifler 
kurmiik hususunda gösterdiği 

gayret çok faydalı neticeler ver 
miş ve küçük sanat orbubınm 
toplulukları süratle kooperatif 
lor kurmağn başlamışlardır. 

Küçük sannt zümresinden 
ayakkabıcılar ve dokumacıların 
esasen birer kooperatifi bulun 
maktaydı. Bunlardan baeka ma 
dent eeyn sanatları da bir koo 
poratif kurmoğa karar vermiş 
ve kooperatif mukavelesini hazır 
lıyarak ankarnya lıtsdıka gön 
dermiılırciir. 

olunur. 1 M . 
1 

, _ görülmeyecektir . Şımdıden Hıı' 
Asil aza Yedek a•a ersııı dmaıı ) urdu gures tayı ziyaret eden komsu tıükii' 

., çıleri ıle Adana bölgesi güreşçile •ı . t h b. ı ·nirt 

1 · Muvaffak Uyı}ur 
2 - Kemal Afdın 
3 - Mııhmut. Sorguç 
-4 • Sabri Şon 
5 · Ahmet Koçak 
6 - Refet Tarsusi 
7 Celt\I }\armut 
8 • Salih Güreş 
g · Baran Hayriye Taukın 

10 • Ba7ao İsmet Dikmen 
11 • Ali Rıza hacı Haınıa o~lu 
12 Ismail Çıdem 
13 - Ruhi Tece 
14 Ahmet Yoluk 
15 - Emin Bolat 
16 • Ali Cevat inal 
17 - Humsi Yasin Altuğ 
18 · Cudi Aykaç 
19 • Hakkı Dörtlemez 
2Q • Hilmi Mahmutlu 
21 - Ekrem Sun~ur 
22 Mehmet KurAdacı 
23 · Jbrahim ~ehli! fıtbrikatör 
24 . Kemal Serbest doktor· 
25 • Naim Avukat 

1 · Mehmet Çıtak 
2 · Liltfi Ka19ıkcı 
3 · Şükrü Soyupok 
4 · Mustafa Münıt Ton 
5 · Aziz Gürsea 
6 Ömer Eroğıu 
7 • Hılmi Kadı oğlu 
8 · Sıtkı Tanrı Över 
g • Nurettin 1'uhufıyeci 

10 · Abdurrahman Tuhafirad 
11 B111raın Sarraf 
12 • lhean Gücük ogıu 
13 IJhaıni Snyğı 
14 Hıdayot }{ara müftü oğlu 
15 · Tetıfık Çerçi 
16 • Muhittin Yaramış 
17 Mustafa Gündoğdu. 
18 · Ahmet Kürklü 
19 • Ali, Gıritli Sadık o~lu 
20 - Ahmot Gözüsulu 
21 • Sabit Qavue oltlu 
22 • Yusuf Semah 
23 - Ahmut Hıdayet 
24 Bılfil Hızvaıı Yüks loklu 
25 • Hekır Tıs 

. .. _ _ . . . me. erın gaze e mu a ır erı 
rı arat>lnda onuınudekı arlıçerı · · b 1 k b - k ı' . - u a ıen ve u tesanu\ are 
eınde gures musabakaları 7apıl aında harret ve takdirlerini ysı 

1 ma an ao a ır 1 ao masına karar verilmiştır. 1 kt b k b' ee -rül' 

Znaat memurlan memiştir · 

kı~em ta~losu , Meslek mektepleri mezunla, 
f.:iraat Veki\l l lince memurla' 

r111 telıdıl ve terfıloriue esas ol 
mak üıero bir kıdem tabloiıu 

haııı lanınıetır lıu tablo hıl.tün 
memurlnrn tehlıQ' edılmiştir. 

Zahire Borsası komiseri 

nda sanat mekteplerine 
alınacaklar 

~ ... 
Bu 711 sauat okulları ile 

'ıJ1 
metpoşa kız eııstıtüsü muall 1 _ 

sıuıfnıonıı mezun olanlar111 ııı,, 
yıulerı kakkrndakı kararnııfl1 • 

Şehrııniz tıcaı et vo zahire h 1 k Ö - - de1' 1 

borsası koınseri Cel!il B~şeı ler azır ~ııma tadır aumuz 111 
. ~ hafta ıçındo kar·nrnııme bakı:ıtl 

terfıan Ankara Turkofıs rapurtör I k ' d k k sno'' 
1- - · d ı t tasdı ıo on çı aca tır. , . 
uğuue tayın e 1 ınış ır. ı mukteplerine alıırncak yatılı ';. 

n J t 1 lebe ıÇın sapılan ımtıhnua gıııl uorsaua sa iŞ ar miş olıııılurııı euaklurınııı ıe' t 
Dün ŞR!ırinıiz lİı'aret ve u ki buşlamışlır. lmtıhıııııla ınıı\'~I 

hire bor a.;ıu<la otuz ton Anado fak ola•ılarıu ısıınlerı ımtıhfl 11 

öfl' 
lu malı çııvder 3 5 kuruştan 45 dukları mekteµ ıdııreluı 1110 g 111 

ton Aııııııdol ııı ılı arpR 3,62,5 derilf'C •kıır lmııtıuıı Avrııl< 111 ı1l 
souııındflıı 30 toı şark malı ııo tetkıkı daha lıır nıuı1det de\'ıl 
hut i kuruştan ıatılmııtır. edecektır. 

ta 
~a 
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Bu cinayette şeytanın parmağı mı var 1 Geç kalma rekoru Pamuklar !Ku S. IKu.S· 
-~= Kıevlant 

F .~

1
- Mektuplarmı geç aldık- Dağmalı 

ransa.'da Dol Şf'hrrnde Kadının vurularak veya 1 • • 1 k 1 1 . Kapı malı 

!
esrarengiz bir cirrnyet işlenmiş bıçaklanarak~ öldüğilrıe dair arı. ıçdı~ .. can akrı 81 

.. 
1tao al~ 

1
19

• 
ır Ö · . . . . . . veçı uşunere mu esel ı o a· Koza 

· len Amelı ısmırıde bır harıcı hır aH'tmet yoktur. O bT 1 k . k Karma 
kadındır. Katil "olduğundan halde cinayet nasıl işlenmiş? d 

1 1~ ~- va ıa 1
1'~e: çt k me- Kozacı parlağı 

28 
27 
5, 
yok' 

:?6 ,50 
ŞUphe edilenler de kadının JUi Ponse hAdise ile hiç enı tır mfekm te be oh a

1
rad t~- Buğday- Çavdar 

dost . nınmış ır • a u a enız d 5 b u JUi Poııse ıle kadmın alt'ı.kesı olmadığını söyliyor ve k d b. h' 1 G Sert ana ol 
abasıdır. ıd•yorki: t enbarın a lır şeb' ır o an o- Yumuşak 4.,40 
. t1ir gecP. komşular Ame· - Gece hısım akra~a top ten ~~g~ ~~en ~r p~sb çan- Yerli buğdayı 3,50 
'tıin uvaz Avıız hağırdığını f landık, konusduk. Amelinin h~911 ıç~o. e 1

1
. me tup arın sa- Çavdar 3,61,5 

1 
e ımdat çnğırdığıın duyuyor) babası da gel.mişti. Evet, kav dıp e·~1ntn .e tn\J ta~ du~.1;.ene· Anadol yulaf yok 
ar. Fakat hiç kimse aldırış ga oldu,• olmadı değil. Fakat e gıTmbe~ıne m1anı. egı. ır. k Arpa 
et ..... · . Ç • . a 11 mese e ıstemıyere 
h •ul)or. UnkU o evde hemen çabuk geçtı. Ondan sonra ben 1 b' h t d .1 . 1 Anadol 

11rgt>ce böyle kavka olmak· çıktım, kahveyeğıttim, iskanı y~pı.anBır ata an ıerı gGe~ Yt"rlialivreyeniM. 
ı. _ mışhr. u pos • çantası o-
" ve kadın bagırmaktadır hil oynadım, Gece yarısından t b . . f Nohut eksba 
1\8 k J · ı . _. en urg postanesının ra lan 

v a daıma aı ı e Amelı sonra eve geld gım z:ıman .. . d 'k' t h d fasulye ar . . . . uzenn e ı ı a ta arasın a . 
asıııdadn· ve ertcsı giln ba- Amelının sesı çkımı) ordu. Her k k ld v . . 1 Yulaf yerh 

tıa . . sı ışıp a ıgı ıçın unutu muş • k 
ylrlar ... Onun ıçın komşular halde yatmış olacak, dedım. il t d _ Mercımek ıar na h' . . . . zava 1 çan a ayn1 yer e uç 
n ıçbırı araya gırmek ıste· Ben de odama gırdım yattım. b ki . t' Sahlep 

llıez... "Sabahleyi~ geç vakit seneN'eb_ emtış ır. .. fi Tatlı çoğeo 
F k · b h d #• • • •• ı ave geçen gun ra ar 

h
. a at cttesı sa o ev en uyaııdıgım halde Amelıyı ) ı · t . d'l' k t b 1 Balmumu 
'" b .. 1 d' .. · · ö amır e ı ır en çan a u un· . ~... ir ses geme ıgını g ren ne oörmedim. Odasının kapı· kt 1 b" 1 - Cehrı 
Oınşular bir az merak edi· sını:e. vurdum açmadı. Tekrar tmuş. ved?11 c. t~p aBr sa ıkp erılne Susam 

)o ·ı \. . d ' evıı e ı mış ar, u me tup ar 
b
. ı ar. Evve a belkı ka ın vurdum ses yoktu. Bunun 1935 1 .. 1 . . • Yapatı 
ır · · t' d' dU il . seneıı ey u ayı ıçerısın · 

yel' gıtmış ır ıye ş • üzerine, pencereden girdım d 1 k 1 d Siyah 
~U S 1 b' e yazı an me tup ar ır pos 

Yarlar. onra u UIUn ır ötesini de siz biliyorsunuz.,. t . d . d - t k · h' Şark 
~tıceredon öhOrilne geçmek Jül Fonsenin haldkaten la .1 dıresı. a~ı ır ken sa lıp- Anadol 
'"-ed ,,. . u. •

1 1 erın en ıstemıyere yapı an d h 
16 101 gurı yor ar ve mera· .. d · · Ay ın siya 

~~ d . , suçsuz oldugu zan ne 1 lıyor bu hatayı affetmelerini ist ·miş 
OşU) oı tar. d Rurıa mukabı 1. kadınm ha bası tir. Fak.t mektup sahiplerin Yıkanmış yapak 
Cınayet o zaman mey a· . . h ı Güz yunu 

~a d . . üz ... rıııdtı daha fazla şt\p e top- den bazıları bu tehir kendi-
çıkıyor, pt>rıce·o ıın ıçf'l'I . . • Konya mala tiftik 

iİtp d d d k 
1 

k lanıyoı, ÇUnkU adam o gt-ce- lerını bır çok zar•ra soktuğu n a nm ışar a 1 ere a · . Yozgat 
~'Yı açıyor vı• ht>r\u~s Am .. ıı- rtenberı ortadn yoı<tur. Hadise cıhetle mahkemeye müracaat Keçi kıh 
'irı yerde yatan ces0dı il.- ııın tHhkiketJ devom etmek- e.derek z~rar ve ziyan istemek ,. dahağ 
~lltşı l tedı r fıkrinded1rler. p· . I 

aşıyor. . , . ırınç er 

3.,75 
3,40, 
5,7:"> 
6,1 :?,5 

.fl,25 
4, 

130 
18 
73 
10 
15,50 

46 
46,50 
51 
80 
65 

110 
47 
25 

22 Kal~i vücu~unun dlgında olan çocuk Tre~ ve Tayyare ~arbı ı r~~,:~i ::~i ::: 
Bır çok avrupa memlc Ç 26ıJ 

~· Hundım bir mllddet evvel lğm ı tahmin etmişlerdır. Fakat 
1 
ketlerinde ray ve yol müca· ı ay 110 

b ıgade bir hastanede garip bn tahmin doğru çıkmamış . delesi devam ederken tren ve Kcbve . 
ır mahlukun doğurduğunu yeni doğan çocuk yaşamış ve tayyare arasında da şiddetli Bade~, ç~kırdek 

~aıeteıer ynzmtş\tı rdı. Bu mah o kadar tabıt yaşamıştır ki\ bir harp başlamıştır. ıçlerı .. 
n ver y z n e ır eşme doktorlar bu de a a yavru· Taarruza gtçea tayyare 

90 
55 ~ku u ü d b' · r d 1 Tatlı badem ıçı 

:
11ha ıast gelmf'k mllmkDn ııun tamamiyle ııormal bir fBbrikalarıdır. Ve mücadele !Acı ~ » 

~eğildır ÇUn~U b~ ytıvıuda ömür süı·ecegini iddia etmeğe Nevyorkla Saofrlosisko ara· Ac; ç~ı~dek 35 

6 

11 

47 

48 

280 

95 

60 
36 
ıoo ıııp tam keııdı ynınde. Fakat b 

1 
ı d sındaki meaAfeyi yirmi 91atte Ura agı 90 

~u aş amış ar ır. İçel 70 
} Cudannn dışında bulunu· Fakat bu iddia da birin· kateden muntazam tayyare --'·' -------· 
Otdu. . · • · f } ' • l 'l b l · . cisi gi bı yanlış çıkmış, kal hı 1 se er erının açı ması e aşa 

Açıkta ~arpan bu kalbı t mışhr. Bu kumpanya iki şe· 
ilıuhafaza etmek ve çocuğu acıkca ~arpan çocuk, gecen h' d .. d ·'4 
h a · · · · gün ölmUşlilr. ÖIUmU, kslhi- ır arasm a gun e '~ tay· 
1 ş lahılınek lÇlll kaloı celık yare hareket ettiriyor ve 400 

~erısına koymağ' mecbur ol· ııiıı acıktu olmıısındnn değil, yolcu naklediyor, 
t.uşıardır. Doktorlar l-u çocu yakalandığı bir pronşit yUzUn Amerikada şimendifer ha 

i 1 i n 
Mersin veteriner mü~ürlüğün 
~en 

~un bu vazıyetıo vaşamyaca- dedir. · b · · · k 
J sııatı oyun .. eksılır en tay Bir seyis aranıyor 

· d. .. } .. .. d yare hasılatı yükselmektedir, V ye l t u r u r uya var ı r Şimendifer kumpanyaları iliyet aygır deposunda 
• · · · t l ı k b t d'l k 30 lira ayhklı bir seyislik açık 

1• Baston llniversıtesı psıkoJArzu rUyahıı·ı. 4 - Mücadele ayyare ere re a e e 1 me .•.. 
(ılı nrofesörü Aldus Şardvık h 

1 5 
'"' için bir çok tertibat almışlar tır. Askerhgını yapmış. okur 

rny,lıuo ait tetkiklerinı;ı netı ve ~-'P raya arı. - ~eyli- dır. Meseli başlaca hatlarda yazar ve aygirları idare ede-
~;:1ni biı· kitab halinde ntış· hat ~uyaları . 6 - Fantazı ril- trenlerin süratini saatte 200 bilecek olanların idaremize 

llııştir. yalaıı. kilometreye çıkmışlar iki lo· baş vurmaları. 
111 Profesöre göre rllyabr Profesör kitabında bu altı komotifli iki furgoolu trenler -------
l 11 grupta tasnıf olunabılir ce~it rUyanın sebeblerini ve tertip etmiılerdir. Bn furgun- Fakat çok geçmeden Lon 

11 811< sık tekerrür ederı göı ülUş tarzlarını birer birer lardan birisi köpeklere mah· d d bUtU t it d i 
~ııy81 •> 

1 3 1 
k d ra a ve n ngı ere e y 

er. ~ - K[l ıuslar. - arı utma ta ır. • sua yataklı vagonlar balıne • . . 
- k b' b yectıgP dair ne varsa hepsının 

l b
• 1. K 1. b • onmuştur. trene ır ar va· 

ararsız lr ııarp : f8V8t mU118f8 iSi gonu iki salon bir lokanta va satılması adet olmuştur. Bak-
gonu üc yataklı vagon il~ve kal dükkanları adi günlerde 

le . Loııdrada malt milesse.se- vatlar için çok propaganda etmişlerdir. Bunlardan başka olduğu gibi sUpUrge ve kap 
D8"11 tı bulu~ıdug-u. Sili civarı. yapmıştır. f 1

• •· U t la ak heı· ~ - etra ı temamen camdan bir ~açali m s esna o r 
d' 6Yan içındeıiır. Nedt1n mı Bankacılıır arasında bu vagonda vardır, bu yagonda yiyecek maddesini serbettçe 
b?Orsunuz ? Gerip ve kUçOk vilzden bibırine dUşman ıki vardır. bn vagonda oturanlar satmaktadır. 
Par Sebepten. Altın raUbayaası . grup teessüs etmiştir An'ane her iki tarafı kolayca seyre· Bunurı sebebi mehkeme-
10:1~ '<iymetinın tesbiti veya ye sadık kalanlar ve açık kra debilmektedirler. lerin tefsiridir. Yiyecek satan 

~Q 1 hııhrıııı bu kilçOI< mesele vat İsliyen ihtilftlciler. Yemek YB ferahlık verecek hazı dilkkflnlarrn sahiplerine 
Dı'tr·Şısında adeta unutulmuş ~ 'ttt· BUtUrı Siti can ve yürek bel~diye memurları tarafından 

'41r, 
ten kravat harbiylo ım•şguldUr, ma~deler ceıa kesilmiştır, bunlH ceza 

~!{ Bu gilıı hanlrncıları en ·=::c t1r1111 temyiz etmişlerdir, 
~at ~::g~I . ;.den mesele kra. Zayi mü~pr Kanunlara dikkat . ve iti- Mahkeme kanunun (ye-

f' f"Sl ır. na ile riayeti mPşhur bır mem m~k ve farahlılc verecek mad· 
bu GörOııUşe göre buralarda 1 Namıma yauh mührümü le ket olan lngillerede daha İki deler) kaydından yemek pişir 
lır'Uıı aıı'aneler ıhlal edilmiş- 15 gün evvel kaybettim bu· sene evvel parlamentodan lıü-
b • Şın1dıye kadar Sıtideki nunla Tarsusta usta Merre ve yük münakaşalardan sonra rı:ek için ıazımgelen hH tUrlil 
~~lUn n-ınesseselrde. çalışanlar Doktor Corç dan madav kim · kabul edilen bir kanunun hOk maddeler manasını çıkararnk 
81 Yıı reıııı elbise kiyerler ve seye borcum olmadagından mU sıfıra inmiştir. Pazar gOn konulan cezaları kaldırmıştır. 
b Y&h kravat takarlardı. İşle ve yenisini yaptırdığımdan eı · leri eetı~ı l!hdid eden bu ka· Mahkemenin bu hOkmO 
r:~Un bu semtin asTleri açık ki mührün hükmü olmadığını nun mucibince (yemek ve fe- 1 pazar gDnleri bekkAlların ve 
~unı~ kravat takmak istiyorlar ilin ederim. rahlık verecek maddeleri) mils yiyecek saten diğl"ll' dUkk~n-
fub ısyaııı kışk 11 tan, kravat Mersin Adanah oğlu tesna olarak her tUrlU eşya· tarın ticaret yapmasını men· 
'o tı alaıı birllğıdır. bu birli~ köyünden Sadık oğlu nın satışı yasak bulunmakta-

1 
eden bUlün ko ıı uni hUkUmden 

il &Unlirde açık renkli kra Süleymin ıenç dır. · iıkat etmiştir. 

2 8 E)~ ı ~:~ts 

i l A N 
içel kültür direktörlüğün~en 
Vilfl~· et iJk okullaruım 8 ~altıuıde 174 f:o 13rıt· 

e\-r;ıkı matlrna ılılİ) :ıcı 1.2 hirir ci ltı~r in 93~ e 
raslhıy<iu ÇcU'Şıımba giiuıı s:.rnt I 5 dt1 ilıale tJdil
n. ~k iizrt~ İÇPI tlainıi t'nclirneııincP acık P.ksiltrııe
y~ v:ız•, dilmiştir F.hsıltmP.yP kouan .-~rakı malbu . 
arıın un ı ıını lwdrli 670 liıcı olup muva~kat Lemi 
nalı 52 lira 25 kuru tur. isl ... klılrrirı şarlrıa11lt1\ i 
v..- PVl'a~ı matbua niintıınPlrrini görmek iizrP IJ ; r 
g ii rı k i ı it ii r d i rt> k l ö lii ğ ii n ' ve i h a 1 P. g 1111 u h t-1 1 i 
Sii3li11dP. ciainıi f'llC .ı lHtlftP hHS\Ul'lll'lhrı ilaıı olı -

' 
rıur. 24-- 28 2 6 

l A N 
Cl~\'11:\NDA isahı ~ü,iı civ;.rmdet Krrıan 

paşa :ulı~ la nıaruf 40 fiO lırkwrlık t>~ki ölçü 
ı 1 ör l l w ş h i n ~ t ö 11 ii 111 ç i f ti i k ~ ~ L lı \.. t ı r Ta l i p o 1 a rı I a r 
~h~rsirıdt> ~ahau Çiftçi \P oğull H ırıa mlir:ıcaat 
tılnwlPri ilan olu11nr. 22 24 ~ 28 

i l A N 
Mersin Bele~iye riyasetin~en 

Okullara kayıt olunacak çocuklara 
verilen sıhhat raporu kağıtları bazı kim 
seler tarafindan tabettirilerek ikişer ku· 
ruşa •atılmakta olduğu anlaşılmıştır. 
Ru rapor kağıtları belediye ve hükumet 
sıhhat dairelerinde parasız olarok veril
mekte olduğu alakadar/arca bilinmek üz 
re ilan olunur. 

Isı yuva ol{ultı 
di rel{törl iiğüııdeı1 

Okulomuzuu :\ııa YP ilk kısmın birinci sı
nıflarıııa talt~hı! kalmliinP h;Jşlanıuışlır. E'ki l<ı
IPhe vPlileri çocnklaı·rnm k:ı~ ıll<irırıı yen ı ltııııPk 

için lahrirtın v+>~.t şif..tlH•rı miirac.rnl t- lmPleri la-
zımdır. T~lt•fon ; No. ( ı 20) 7- 7 

1 l A H 
İçel Vakıflar Mü~ürlüöün~en : 

Keşif bedeli Muvakkat Mevkii Nevi Vakfı 
teminatı 

Lira K. Lira K, Çarşı Furuo Hacı Zeliha 
493 36 37 03 

Yukcırada me\ kiı vt~ ktışif hedeli )' :lzılı bir 
kıta vakıf :tkarııı l<ınıiratı 24go Sh\ılı kanuua le\·
nı..~uı ~ÇI~ Pk İ U11P~'e koııulnıuştu.r . ~JliddtJlİ nıÜ
zayerfo l:i 9-938 tl•·rı iliharP11 ) irnıi glirıdiir. 
ö- l O. 938 pazar ••ı ' lP:ööİ ~ünii ~aal ı o da ihale i 
~· apılacağırıdarı l<t !iplilerin laı ~us vakıflar menıur
lıı ~ ı ırı :ı nı ii r a c a :ll ht r ı i hl rı o 1 u ıı tı I'. J 5 . l 9 ~ 3 2 8 

! ilk Okul Kitapları 
Geldi, izdihama mahal kalmamak 

için şimdiden tedarikini rica ederiz. 

~[OAO SAHiR SlYMlN 
Uray Caddesi No. 41 Mersin 

- - -

goooooo• ••••ooo 

ı Türk Hava Kurumu 1 1 büyük Piyangosu 1 
O Altıncı keşide 11 Birinci teşrin 9.18 dedir· O 

1 Büyük ikramiye 200,000 liradır 1 
lsundan başka 40,000, 25000, 20000, 15000; loooo 1 
Oliralık ikramiyelerle .io,ooo ve 200,000 liralik iki adetO 

:mükAfat vardır. O 
o Diklat: Bilf>t alan herkes 7 birinci teşrini 
1938 giinli ak~cınurıa kadar biltıtlerini değiştir-O 
0111iş lıulunnrnlıchr. O 
.. ••••• ~0000*0000000000000 
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• Yeni ~le 
' Cenubun en cok 

c en sın 
içten V P Dışt ·, n 1 

g ı n ıı e n ü i ı v 
en tıı ze h berlerin ı 

1 L 1 rı~7;. Fotogr· f makınf-lSi 1 
1 

Bütün Düny ca tanınmış (KODA K) markalı kutu .. 
okunan ve tutunan 
6a~etesidir. Gündelik Siyasi Gazete Yeni ]'llet1sin 

de buJ r~unuz. 

Yen·me si 
YENİ MER . 
YENi ERSİ . 

• 11 Yıl/ıh fasılasız intişarında muı1affakiyetini 
• halktan gördüğü rağbete borcludur. , 

: Sizin Gazeteniz~ir. Dertlerinize dile~lerinize Y [ tJ i w ER Si N sütunlan açı~t ır. 

• Okuyu uz ve Okutmıya çahşınız . 

).f~ y ~~ 

PJ Ta bütün · 1 • ~~ ~~ .. t ış rı ucuz ~~ 
"1 ve s ra e yapa • t:ı 

~~ En yeni ve çok çeşitli harfleri Yeni Mersin ;J 
~~ N.atbaasında bulabilirsiniz. ı:ı 
~ Her boy a i tenilen harflerle K i T A P (~ 

* Resmi Daire ve Müesseselere ticaret- # 
~ hanelere a ·t er çeşit Defterler Evrakı ~ 
~J matbua F at~ra v_e sair~ en. nefis bir ~ 
~J tarz~a ve .beg~n~ırmek ~şartıle yapılır. ~~ 
1~ Harıçten yaprlacak sıparışl~_E 1!abul ve tez elden gö d e ı ir. 3, 

~~~~~~~~~~~~~~~~=*=;$;~~~~~'J; ~~~~~ 

ve körüklü makinelerimizin son modelleri geldi. 
Haftada 1 lira ile kutu · 

» 2 » » körukrn 
bir mekine elde edebilirsiniz. 

Foı oğ l'af~ıl arla anı~~ ndı•r ic irı fı,.r : ı ı'vi fılıo 
llH l •ı, lllt Vf-> İl :-ıç l.ı r lı ••"' \'Pl'ılt•; 1 4• '/. \ 'P hıl 

Saat ve Gözlük 
ff tr ci1.·s cep, kol, masa ve duvar saatlerimizi tavsiye ederiz, 

fiyatları tnL'ftdildir, Ftnni Ztiss maıkalı numrolu ve ayrıca ıü
ntj ve toz E~zlükltri dt ~eldi 

SEDAD SAHİR SEVMEN 
Uray cE"ddesi No. 41 - Mers·n 

l...._ __ .._~T~a-ş~ra-.si-pa_•~İ ş-le-ri_•_~e~le_o_ı_ar-ak--go-·n_d_e'!:.: 

G •• Si o'f>rta 

llVeD soı-ısyetesi 
Sümerbank Emlak ve Eytam 

bankalarının kurumudur 

TAJ\11 
Ve en güvenilen sigo.1ta şirketidir 

il yat, y: • rıgırı, ııaidı~\' <ıl, k~z:ı, olorııohil sigor. 
Lt!laruın Pil nıksait Ş«Jrtlar· , ... lt>di~· ·· kola)'
lı ~ 1ari1 ~ ~·a par. 

Sağlık 

Mersinde Mümessili 

VASFİ ORGUN 

Mersin Gümrük karşısmda~u 
H er nevi ,~ vrupa, Yerlir eczayı . 

ve tıbbıye m ; stahzrı t atı bulunur. 

ı * • ~ ~ •111111nı~m~:mımı11tntnaı~nmnn~:mm11tm~n * * .,.. • "' * ~ 
-tt SIHHATİNİZ! KOR.UYUNUZ! 

* - :r" ASIL ]Y.[I 

KAYADE~EN 
SULARINI IÇMEkLE 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletinin 672 numarala raporu 

TAHLiL RAPORU 
Göriiuiiş: lief'fa~ K iJ l t' ,İ)t'l; " loo ~m3 suva sar fvl u rı :! n N lo 

! rnikıl<i r ı,, u.2 :o;1113 

l\enk : He11k~iz A t>Cmu ~.., tlik dt>rt'ct•si "Frausız,, ı .5 

Koktl K ı. uz~İ rııacich•ler İClll Sa rfolUll~ll HIÜVPfll-; Ot.USUZ • 
ciiıllnnuuza litrtldtt 0.40 uıgr·. 

Sü lfat "SO 4,, ln r• · ıfr ooo;s H g 
Klor ''CI ,, ,, 0.0117 4 
Nitrat ''No a,, ,, o 00411 

Tadı ; L~t i f 

T .. :.miil; Mıal~d i l 

1\itral "No ı., \Ok 
Anıouvak ''NH3,, Yok 

., 
)t' 

"' '# 

ı 

1 

oı 

bi 
~i 
~il 

F~rarıin ett son usulleriı;e riayPcl tıd~rt>k kaynadtğ yerınıl~11 ilıha· 
rP.n ı~tas~· oııa ~adar içi kala~·h k~lvanızli horu lada ıçi nwrnu•r döş .. li 
lwllurlrnvuzlar:t döldilowktPclir. Oradan d~ hiitnrı Fızı~i Vt1 ~im~'P\l 
P\!ı';•fını muhaf<ıza ~df:'rPk ve hiçhir snrPtlP •·I dt·ğm .. dPn hususi ~i111-
~;· g ... rinıız .. v ... Adana Sıhhat H~k~ır ı lığırırn l~yin .-.uığı Sıtıhiy~ nwrııu 
111 lıuzurlarırııfa ctanıacıuıal~r ve \:i~oular l\A Y ADELhN suvu ilt" .... . .f- tıa 

IHTIVARLIK 

P şinizden Geliyo 

O KARŞI 

H lı oavranınt 

.. 

yık ~tııdık taıı ~orıra doldurulnw k la v') ağızları Sıhha uı~muru larafm-
ıt:ın nıühiirlerwrflk ŞPhrimize gt>luwkl ... dir. 

., ., ., 
rj 

........ - ............. ~f 

Y E N • E R S N 11••••••••••••• ••••!••• ::: 
I M ı Nisaiye Opratoru ve Doğum :\1 ütahassısı.-

Nüshası 5 Kuruştur ı• D OK T O R. # 

~:.:: ; ~:;:İy• H:;:: : A. -Yakup Aslan 
Senelik 1200 Kr., 2000 kr • Türkiye ye Ruıya Tıp fakültelerinden diplomalı S 
Altıaylık 000 1000 : Almanyada tahsilini ikmal etmiı • 

~~ ::: 31~0 va::,. • Hastalarını her gün 8- ı 2 lfı - ı 8 e S 
: kadar kabul muayene ve tedavi eder. il 

Resmi iliinatın sabrı 10 • ADRES: Mersin Bozkurt caddesi • 
Kuru tur. ı • Yoğurt pazara No, 1 

n in· Yeni M eraın Basım 
Yiade Ba11lmııtar · •••••••••••••••••••• • 


