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~Hataylılar halay idaresini ele aldılar 
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Millet Meclisi açlldı 
1

Hitlerson kararını vermiştir 
B. Tayyfur Sökmen Devlet Reisliğin<:' 1 

Abclülgani 1,,ürknıen meciis reisliğine seçildi 
Fakat bu kararın ilanı için Ren boyunda 
istihkamların tahkiminin bimesini bekliyor 

[Bütün cemaatlar namına söz alan mebuslar Büyük Şef 
Atatürke saygı minnet ve tükranlarını bildirdiler. 

- -- z;::z:::zz: - - -

Vekiller .heyeti 

An karada iki Şekil= 
MecUsin açılması 1 pare Devlet ra~inin seçilmesi 21 pare topla ilin edilôi 

Hatay taşkın sevinç içinde 

toplanacak 1- Süaetlere tam bir muhtariyet istemek 
2-Çekoslovakyoyı nüfuzuna almak 

Başbakan Hariciye ıe Maliye • • ~ . 
Vekilleri Ankarayı geldiler Sonunda ıs.!edıgı olmazsa Antak1a 3 (Anadolu aje.nEı

llın hnıust muhabiri bildiri.yor: 
Hatay milli meclisi dün sa

l\ 10 da Türkiyenin Hatay fev
kalade mümesıili Cevat Açıkalın 
llataydaki Franııı delegasi Ko· 
lonel Kole, Türk kıtah kuman
danı Albay Şdkr(l KanaUı, Türk 
Pranııı askeri ve sivil ricalı,yer 
li ve 1abancı aazetecilerio lıuıu 
riyle açıldı • Güudüz sineması
llın ulonları daha vaktinden 
Ook evel dolmuetu • Türk -
Fransız ihtiram kıtaları sin~ma 
öuünde yer rlmıeltmtı . Saat 
ona bir ksQ dakika kain Cevat j 
Aoıkalın, Kolonel Kole, Albay 
i31ikrü KRnath otomobillerle gel 
diler . Muıika; Türk, Fransız 
lllilli marşlarrnı Qalıyordu · As· 
kert kıtaatı teftiş ettikten sonra 
ııaıona gir diler . 

Meclis açılıyor 
Tnm saat onda bütün me

buslar yerlerini almıııı . Meclis 
Jae reisi Mehmet Adalı tarafın

dan Alalürke saygı ve şükran
larını sunan Hataya refah ve sa 

B. Tayfur Sökmen 
Hatay meclis heyetinin 
tebriklerini kabul etti 

Hatay devlet reisi TiJrk matbuatına 
hararetle teşekkiir ediyor 

Antakya 3 (Anadolu ajansının hususi muhabi· 
rinden) Hatayın ilk devlet reisi 8. fayfur Sökmen 
turizm otelindeki hususi dairesinde meclis tara
fından seçilen heyeti kabul etmiş ve meclis heyeti 
ne kendisini devlet reisHğlne intihap ve tebriklerin 
de!1 dolayı çok mütahassis olduğunu bildirmiştir. 

B. tkyfur Sökmen heyetle beraber giden Anado 
lu ajansı muhabirine türk matbuatının Hatay da 
vasma gösterdıği yakın alakaya karşı takdirlerini 
bi!dirmlt ve teşekkOrlerinln iblağını dilemiştir . 

Ankara, 2 (Hususf) - Baı· 
kuvvete muracaat etmek 

tekil 'B. CeUU Bayar, Harlc\te Parie 8 (Radyo) Orta Avru- ' edilmiyecek ancak Eyh11 sonun 
vekili Dr. Tevfik Rlletü Ara!f, pa vuiyeti 'Fransada günün en 1 d so" ı kt' ç- k- R 

• . rn a y eııece ır . un ·u •''U 
Mahye Yeklh o. Fuad Ağrah bu heyecanlı meselesi olarak mftta- \ ı · b 1 · · ı ı <ı. ne ırı oyunca yapı an ısıı ı , , .ın 
eabah eksprese batlanan liuausf lea edilmektedir . Siyasi meha- 1 . E Al • • • 
vagonla Ankara1a gelmişler •• . ~ ar ancak "ylu sonu bıtmış o 

. 1 k 1 1 fıhn ı kanaatine glSre ,Almanya lacaktır 
meraaım e areı anmıt ardır. d 1 b-l- ·· ı H" ı · · 

Başvekil Ankarada bir haftş an_ g.e en u un soz er ıt er~n Bu karar ne olabiJir ? 
k1lldıktan sonra te~rar lfıta.obol• hakıkı .~aksad~ . ve kararıuı gız Figaro gazetesi ayni menu 
gidecektir. temek ıçın pohlık~oıları ıanJış üzerinde bu gün neşrettiği Laş 

ÇI~ 
Cenevreden tnaza

haret istiyor 

ialikametlere ıevketmek gayesi makalesinde diyor ki : 

ni giidüyor • Almanya bu ma Hitler Qekoslovakyadaki Sü 
nnra,ınnı anılua&aa evel de tek· det Almaalarma yardım fikrıu 
rarlamışt,ı · den vaz geQmie değildir. Bilük s 

Gene ayni mahfeHere göre bu meselede nasıl hareket ede 
Hitler Çekoslovak meselesinde qeğini ıesuil elmiş bulunuyor . 
kararını vermiellr · Bu karar Bu da şn iki şekilden birisidir: 

Londra 3 (Radyo) - Çinin Nüremberg kongresinrte de ilAn Sonu ikincide 
Londrıt büyük elt;isi bu sabah --~~~-~~'""!""!~-------------

Lord H2lifaksı ziya'tel etmietir Hirler Çekoslovakyada 
Saııılı.Hğına göre büyük elçi 

Lorı Halirakaa Milletler • oemire plebis tmi istiyecek 
ti azus ı devlektler nezdinde 

Şe~irlerin baym~ırbğı üzerin~e yeni ve mühim ~ararlar 1 ~İ~:,:j~a:~~:ı~t~~:::~~d 0

::::: Pa rı· s en d ,. ,-ede 
11
" caatları hatırlatmı ~tır. Milletler Belediyeler bankas maha ı cemiyeti paktı mucibince 'bu 

devletler bu yardımı tealihfit 
•det dileyen bir nutukla açıldı •ıdareler bankası oluyor etmie bulunmaktadır. Bft1ilk el •e bu lıAdise 1edi pare topla 
ilAn edildi . ,._ - · • ---------~- çi önümOzdeki Cenevre toplantı 

Almanyanan taarruz tehlikeai artdı 

Hitler hı~iki rolünü oymyor artık Südet · Çek 8 ~ii 1. J:. K ı·ı bu ı·fı• larmda bu meseleııin bir kara AbdQıgani TOrkmen • ~ Hru aya va ı ere 
ra raptedilmesi üzerine ısnır ey 

flıeclis reisi ehemmiyetle karşılamalarını ıemiştir. 
lı1t'bBbunu nıOl·eıda~ip BmAecbldis-ırois bildiren bir tamim gönderdi Milletler çce~iyetl d turambblüe Paris 3 (Radyo) rOvr gazetesinin verdiği bir ha-
il' 

1 
a ına ae9ı. 1

. • • • _u ga: iç~imam~a. hu. 1J~n ra bere göre Atmanya Çekoslovakyada pelebisit ya9ıl-
t~ Tü~kmen reısh~e .seçıl~ı .. H~ Ankara 2 (Hususi) - Şehirleri zin \rnlkınnıa hareketlerini lop ı yuks elçı 81 KotoşıParıs b~y~k e:ı masını isteyecektir . 

dejil ~ Alman meselesi var. 

t J _mıııt meclislnm ılk re1sı.su- miziu l a.rındırlık hareketlerini yekun finanse edecek olan yük içişi Valinglon l<o -ve Buru~ee Gazete bu haberi verdikten sonra şunları y o·· 
._9klı alkışlar arasında başkan- tam IJir d isiplin ço proğrarn ahı j sek serma)·eli bir (Mahalli idare E-lçisi Tientai temsil edecektır. . . _ . \ azıy 1 • 
11k kôreıüaüne geçerek nutkunu 1 D 1 .1. , 1 kAl l' 1 k ) k 1 t ~..,.. ~ ~ J>elebısıt usulu pancermamz. -

nn 8 an 8 11 ıye ,o ö e ı; QlU l ler Ban ası nıu uru ınası e • 1 h d d d k' . Runs· 
116yledi . Nutukta Ula Şef Ata- t ı·r A 'ht' 1... k '·b- ~ _ ta a u u un a 1 me mukavemet eden mılleLlere ımana e ı mme ı ıyaç .. ı ınm en ı şeu usudur. I J · · 
lGrküıı isminin her geçieinde 

1 

. . , . . Cü ılıuri kareı Almanyanıu en kuveth bır 
hatibin sözü dakikalarca süren 88 bir zam:ında başarılması. "~ Dahılı~e '. 0.kılı ve n ailthı olmueıur . Ve ıali dtt ken ,. ·ı 
alkı,ıarla keıili7or ve sinema ı eehirlerimiziıı medeni sevıyesı '.et Ha~k I artısı Genel Sekre:e F ranaız çifliJıleri dilerine fı8rdım eto,ıie f8 Alman ngr tereden bir 
l0e1dauındaki hoparlörlerle nu· ile hareketli ve faal bir aosyol i rı B. Ş~krü Kaaya bu - ~üna e ,,..a•eleıı• 19:, bu uı.u~d• ıpuv,ıffak olmoıtur &andık aaz maskellİ 
ık . . . 0 b' 1 Jııoraı yıuatacak yeni teerslerinlbotlc, vılAyellere şu muhım ta •••~ Guoün bırınde Alsaslorende de e 

.. u hlar akeeıu~UJor 'b· 
0 ~: eltr·ı gene en 'kısa bir zaman içinde mimi göudermiftir. Roma 2 a a_, - Se~hireUar pelebiaU tatbik etmere kalkıe aönderildi 

atkın al.·ıflırı ır. ... u u ı · ı · -1 1 ı · • .,_1 karulmuım temin eden miihim • Gün geçtıkoe çota an ma hıl1an makamlan denı& .. p arıo ma1acaıına na• '8mına~ vere 
tıQ~«M AntalıJ• u"11ılarındı ! l•ir tedbir alma.k ibaredir. halli mahiyeti haiz Amme biz! da lsola nahiyesi citarında kAin osktir · Al~ao1a bu usulun dde Prağ, 3 (Radyo) - Havas 

b arordu • Bu yeni tedbir şehirlerimi Sonu ikincide Chaetilo ndlsinde arazi H r.Qilft ta mı>oopolunü almıştır · muhabiri bildirifor: Lord Ruıısi 
tıi t dl ı b Popolar yazıyor : 

yase Yanı l E• l . • J likleri bulunan Branaız 8 8~10 Artık bir Çek ve Südet me man heyetine lJondtadan içinde 
Reisin nut.kuııu m'1teakip ri Arap a emi in,-ıa ıçın e tlakki eo,haaal aidf emd lAkin Uıılıimfal~ .. ~t •. seTesi rok, Alµıan Çek meselesi r k il 1 kt ı 

) i h b ·ıd· ma am arı ara 10 an _.., - ngilterede u anı ma a o an 
••et divadı nti a ıaa aeçı ı. f•H • • • ·ıı ti • t• d S .k. 'd vardır . Alman taarruzu tehlike k l . b J 

ltirioci Reiı VekiUiQ'İne Vedi Mü f stın ışımı e er cemtye ın e - onu 1 meı e- si açıklanmış bulunuyor. Hiller eon sistem gaz mas c erı u u· 
llir Karabaf, ikinci reiı vekilli· · G •• •• .. 

1 
k • d hak1kt rolünü oynamRye başladı nan bir sandık göııderilmişLir. 

tine de Alevt cemaati mebuıla· oruşu ece ıspanya a f a/tucJiler alevhindeki karardan sonra 
tından ZeynelAbidin Maruf, di- • 'J' 

'•n k6tipliklerine Dok, .. Vedi ~,,,, hariciye nazirı hatalar ve inada ı ı hiilu'imetçı tay- ı·talyada Vahudı· memurlar 
Stıain, Bekir Sttkı Kan& s~il- , • h u· • • L ·yare Jr!'J.•flJfı 
diler. lntihaplar 40 mebusun dayanan mea ele,_ın a ını ıste~eceıc ...,,... • 1 k 
iıtifaki1le yapıldı . Banu mate· . ,.. . . _ . . 13ur~oe.~ ~Rattvo) - ~n ,ısttfaya mecbur tutu aca 
'kip s•rasiyle Aled mebuslar Ka~ıre 3 (Rad1~ E ~halı.o 1 mi yeli tebaruz e\tırecektır . neır~n bit tiısmt ~blığ~e 
•«tını B. ze,oelrtbidia .Maruf, ~ern11 Mısır efkAnumumıyesı- Hükümetiıı or~anı ol~n El- dünkil bava muharebeıNıi~~ hu~ Duçenin 'kdrdrı Amerikada tabii karşı-
trnıeni mebaıtar adına B. l1ea lll son gönlerde daha y'llıkıcıdan muk.aaıtam gazetesı bu munaae- kumetçilarin 11 &aJ1ar9sı_nın dü L 

ICaıancıran, Rum mebuılar adı· alakadar etmekte Ezberden İLİ• bel.le eunları ıazmaktadır ; ıürüldülö bildir!lm41ktedır. landı Hariciye nezareti e11lıet "'CIÇ-GCGH 
lıa l>oktor Basil Hori tQrkoe bi• haren bOtün mıhtellerde ltııil· • Mille\ler Cemi1etioin 11 Barselon nedıyot? Vaıi,ngtoo 3 (Rad10) hal,- abu memleketin Ya"lıodllere knr-
tır DQLuk ıöyle1erek fRrkın Ala terenin takip euigi poletika tak Eıhil ı<>plantısında Fili11tin le· Barseloo, 3 (Radyo) - :Oiış· hükümetinin Yahudiler aleıhin-1 ıı vaıi1etini 8'1kta if6de etmek 
"' dire taHif ettikleri Atatürke bih edilmektedir · hinde bir aea 1tikaelecektir • Bu manın Ra.da mıntakasındakı kta· de aldıAı kararlar Bari,ciJe Ne· ted_ir . "Am~rika Ba~ioiye Neza~ 
lninnetve ıükraolarrnıbildirdıler Resmi mahfellerdeo bar.an ses Mısırın sesi olacak. Abdili· arruzl~rı püskührtü!m6ı'·ı ~~rm~~ . b. k & , au teı retı Mulıecıler komısyonundak ı l' h · . C · y '"" k cephesıode cam urıye çı eı- u 1&retme ır aıı e me z .. . " . . . . a lif meraslmı olundotuna göre M~lleller emı- le~ıah ~hya Pqa dı.er eır bim mevziler ele geoırmişlerdir. Amerıka mumessılıue yenı talı-

lılrenderun mebusu Abbaa Jetinin önüm6zdekı toplaohaı!1- mılleUerınden de .muzahar.e& aö· Ekaemadurada düşman ta · kil etmektedir . Amerika efkarı aıat verecektir . 
.._11

• Abd - 1 k h t ı t ü d amumi•eti bu karardan doları . . . u ıı.Gnan ıö•ledi.,.i nutuktan ıon da Mısır Hariciye Nazırı u • rere 8 8 llr ve tnd zorıne a akim kalmıetır. ' V.'!llhudı memurlar çekıl 
l' • • b' l'k ·11 ı arruzu ltaJ1a--ır kirşı bir infial du1· ... ıyor '40 mebuıun hablifine geçildi. feıtab Yahya Paşa Filistin me-,yaDaD .du~ ı.n ı ten ~e ~ı .el er , 
~irer birer k6rs6ye ıelen me- selesi hakkında mühim bir nu- mantahteıını "e ıe.ahteLerı ıdrAk line sokulnn Filistin hakkındaki mamaktadır . 'Nittıkint Amerika· Parie 3 (Radyo) Huu bi.
btiaıar vatan ve mm tin s~r.ı1et 'ok sl))"lf'yeeek ,,_ A .. ,,., alemi- tAn uzak bir siyaseti kollamak Mısırın ve Arap lleminin dü-,mn Yahudi muhtci~leri kabul et dlri1or : Yahudiler aleyhindo 

IOllU l~NIM niu bu maıHtlere alfellıji ebe· jçio kaulı bir harı• sahnesi ha· ~üucesini izah edecektir • • memek hakkıodakı kararı da -Sonu ikincide -
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Diinya vaziye
ti ve sulh 
Çokoslot>akyanın dahili va· 

ziyeti, bilhassa oradaki Alman 
ekalliyeti mesolesi, dünya umu · 
mi efkarını, aylardnnberi gergin 
tutan ve beynelmilel bir mahi· 
yet alan bir hddisedir. 

Bu htıdise, yalmz Avrupa 
devletlerini deQ'il, Avrupa işleri· 

ne karıemak is&emiyen Ameri · 
kayı bile endişeye düşürdü ve 
Birleşik Amerika Cumhurreisi 
Huzvelti şiddetli bir nutuk ira· 
dına kadar sevketti. 

1 ok milletlerle açla karşı karşiya 

Sümürge meselesi 
Almanya ile aı1laşmak Kabil 

olacakmıdır? 

Önümüz~eki yıl 
Yaş meyve ve seb
ze de ihrac edeceğiz , 

Ankara, 2 (Hususi) - iktisat 
vekAletinin bu mahsul senesinde 
memleketimiz sebzo ve meyvacı· 
lığı etrafında yabtığı tetkikler 
neticesinde alınmasına lüzum gö 

Almanyanın bütün hareketlerinde hedef rüten tertbirıerin ittihazına önü 

Pazarhk Yasağı 
Maktu satışusulu teşrinevel 

de başlayacak 
iktisat vekaletinin vekiller heyetine 

teklif ettiği proje bugünlerde çıkacak 

1 
müzdeki istihsal mevı:iimindeıı 

atimıirgcferdir..... evvel başlanacaktır. Bu tedbirler A 
nkara 2 (Ilnsusi muhabiri sahası genişliyecektir. Pazarlık 

P . S dan memleket için mühim bir gelir m· d ) 1, 1 k t k art - Uar, 1 b iZ en azar I SJZ sa ıe anu sız satıa m"Cburı·yet1·11e da·ır .. - - ' kaynağı teşkil edecek olan se ze v n 

Uçuacu Raylı m ~lmanyaı· dilmiye kadar varıyordu. l 'e meyva ihracat işlerinin teme nu tatbikatı hakkıııdn not.' Pera 3489 numaralı kaatrn fiatların 
dan Çalın~ış olan er.azıyi tek " Şimali Afrika yerl:leriuin tini ve ilk adımını teşkil ede· kende ticaret pa7.arlıksız satış tekovvüoüae müdahale etmemek 
ra~ 01.0 geçırm~Q'e katı surette silAhlarıuın istikamet doltiştire cektir, Dundan dolayı bu tedbir me<ıburiretiııe dair olnn 3489 nu tc lir. Bu kanun fiyaLların hükti 
azımlı olduğu, ılk defa olarak ceti zaman gelebilir, deniyordu tere büyük bir ehemıni)·et \"eril maralı kanun 1 Eylfı.lden iliba ıutıt tarafıııdan tayini veya fiyl\t 
geçen mayısta Brem'de farke o zaman büyün beyn7. ırkın mü kt d. ren nıeriyete girnıia bulunmakta -()ekoslo9akya meselesi, Av· d·ıd· L'"h R me e ır. v !ara narh konması gibi hükmu 1 1

• s.: u rer ve udolf Hes tara dahalesi icap edecektir. dır. Şu kadar kl, pazaalıksız sa rupanın yakın istikbalinde sulh f d k Memleketimizden geniş mik uü muhtevi dPğildir. 
ve müsaleıııotini kanatan bir ya· 
ra halinde işletmektedir. Bütün 
istekler. tahassürler, bu yaranın 
işlemesinde eamil olan maraz 
unsurlarını temizlemek, duaya 
sulh ve müsalemetine aydınlık 

ın an en uza kö1Jere kadar Ve hükumet müşaviri B. yasta sebze ve ıneyva ihracatı fış ve etıket usulünün hangi şe 3489 ııumnralı kanunun ga 
yapılan sömürge birJl~i harekeli Herbet Kummer de eu tarihte rapılabilm' esi için esasen frigori· · birlerde hangi maddeler için ı-
ni organı·ze e• i d. e yesi perakende satı"larda cari .m ye memur e ı bulunuyordu: 1 l v 
ltm general Fon Epp'in sa~ ko fik tesisatı yeni vapurlRrımızın ne surete tatbik ed leceğine da ola gelen pazarbk itiyadını or 
lu mütekait Kontramiral Rüman " Şübhesiz, Fransa tarafın gelme&i İcab ~lmektedir. Tren yo ir kararname cıktıktan sonradır tad n kaldırmak ve yerine pa 

dan kullanılan metotların mı l liyle yapılacak ihracaat için de ki mezkur kanunun ilk defa ola 8 

bu birliğin bütün şübelerine yoksa Almanya ve ltalya tara[ın f . Tk 1 . tl 1 .h zarlıksız mwktu flatla satıe usu 
gönderilen beyannamelerinde, Al . d k · · rıgorı 1 esısa ı vagon ara 1 

• rak Ullbikatına geçilecektir. Bu 1 ı- - k kt d 
dan tasarlanan ırkçı o trının 

1 
tiyaç vardır. Fl'igorifık tesisatlı . , . . I unu oyma a ır. 

ve sağlam bir istikbal vermektir. m9nyanın sömürge taleplerini mi Avrupanm itibarını kurtar:ı b 1 1 5'>00 1 k . maksalla lktısad \ okaletınce ılk Bu maksatla kanun peraken 
k an ar arı o an - ton u yenı . . 

Dünya diplomıttları, Çekos· er edebılece~ine inanmak için ca1'-ı sualine cevab vermek güç 1 k 1940 . .
1 

1 kararname pro1esı hazırlanarak de satılan ve kararname ile ta 1 fd·ı 1 k . • atı vapurumuz anca ıstı l 1 

lovakya yarnBJU! siyasi nutuk· 1 sa 1 0 ma icab ettığini sakla değildir 11 sal mevsimiııde elde buluna bile icra vekilleı•i heyetinin leLkik ve 
1 
yin edılecek olan mallar üzerıne 

larlo, diplom:ıtik müzakerelerle mıyordu . Şimali Afrika problemi cektir. Nafia vekaletinin Alman· tasdikine arzedilmielir. 1 fi atı göstorir etiket koması \'e 
Bu boyannamede deniliyor 1 

todavi edemeyince, yeriude bir du ki: Şlroflli Afrikü'daki vaziyete I yaya ısmarladığı frigorıfik tesi· Bu projeyo nazaran mezkfir 
1 
böylece ilfın edilen fiatıarın ııl 

teşhiso ve bu teşhise göre deva • Yab 1 •. b.l gelince, Berlio'in bu vaziyt-"tin .in ı sattı . vagoı.ılar.sa önümüzdeki kanununun "İmdilik Ankara. Is 1 trnda veya üstünde bir fi at . ile. 
• A ancı ar şunu ıyı ı me ~ .. 

aramaya b~şvurdu. ~~ sa~ımı 1 lidirler ki, Alman milleti için hu klşafını bUyUk bir dikkatle takıp I mevsı~~. yetışmıe olccaktır. ~anbul, lzmir eehirleri belediye satış yapılmnmaı-ıı .. mecburıyetı 
emelle 1ngıltere, lngılız dıplo. kuk müsavatı bir prOblem ol ettiğini tebarüz ettirmeye hacet 

1 
Bu tun bunlart:la~ d.a~a ev• hududları dahilinde tatbiki der ve bazı madd~l~r ıçın de halkı~ 

matlarıudan Lord Runsiman'ı ı' maktnn çıkmıştır. Bilakis [bu yoktur. Bilhassa fransız idaresi j veı. mke;va ve sebzelerım.ızın mbeh piş odilmoktedir. satın alırken ıyı ve saf kalltal~ 
Qekoslovakyaya gönderdi. millet sadece diğt1r büJük devlet şiddetle t~nklt edilmektedir. Bize J maım cııı standardı temız am a· ı . olan maldan karşılık veya ııdı 

lngiliz lordunun Çekoslavak ler Alibi 1aşamıya azmetmietir. diğerleri arasında, gözde mevkl·ı lajlar iQinde ihracı şart bulun· Bu ~şehırler_de pazarlıksız_ 8~ olanlarını ayırabilmesi için kali 
yadaki faaliyeti, bir müddet, iş· 1 Bu da, BB. Hees ve Fon ler için fransızları ve yabudlleri maktadır. lbr_aç olunan elmaları tı! usuluna tabı tutulması duşu tenin de etiketleı·le ilam na dair 
lerin hayırlı bir neticeye bağla Eppinin kendilerine tevdi edi tercih etmiş olmamızıdan şikayet ' ~ı~a ve. tarış kurumu~un yaş nuıeu maddeler başlıca gıda hükümler ihtiva etmckttıdir. Bu 

- . . . ı ·ı · h kk. 1 ·f t . uzumlerıne gerek tasnıf ve ge m dd 1 · 1 k t · ec k nacağı hakkında umıtler belırdı en vazı eyı a ıy e ı a e .

1 

edlliyor OsteJlk sömOrgelerimız . .. ıı e erı ma ıru a ve gıy e 
1 k · t" d ld ki - • rekse amba11iJ bakımından goste fakat bu sıralarda Alman tahki me nıye ın e 0 u arını gos de ve himayemiz altındaki toprak . . . . eşyası gibi en zaruri ihtiyaçlara 

_ _ ' terir. lıren ıtına Avrupa pıyasalarJnda 
matı. sonra da Alman buyuk I larda Avrupalılar arasında tes11· çok hoşnutluk uyandırmıştır. cevap veren maddelerdir. 

h 1 "' l Esasen Almanyanın bu hu k H tta f . . . . . 3489 1 k k manevrcları azır 161 orta ı~ı ye l k. 1 k"k" 
1 

i h kk notten eser yo muş. a , ran· Momleketınıızde çılek lıcaretme uuınara ı anun ço 
·d k t dı sus a ı ıa ı ı ıı yetler a ın 1 . . . ı · b. · · b h nı eıı arış ır · _ . . . . . sız politikacıları cParti (mucade e- yenı bır hız ve hayat varmış yer eşmış ·ır ıtıyat a se mM 

Bugün, bu yuzdeo, Avrupa da lıır fıkır edinmek ıçın alakalı , C 
8 1 0 

. .. - - . ı ı x. d ı k 
nııı siyasi seması 0 kadar ka- neşriyatı okumak kafidir. Mese terini ,Jfıs'll ,Tunus a, ez Y r j o!an Ereğlıl_er. ~numu.z~ekı me~ zu of U5Utl au pazarı sız usu 
ranlık, ki bu semada yalnı7. teb· la Kolonla) Post bir müddet ı yapmakla bile çekinmiyorlarmış,, sımde Ereğlı çıleklerını Eı eğıı lü 1atblkatmdıl tedrio esasını der 
d~.t şin~s~kl~ri ~akıyor, uğultulu eve!, Almanyanı; sömürgelı>rin Kısıtcası, biraz daha lleri gi 1 nin dıeına staadardıze ederek çı piş etmiştir. Buııuu içindir ki 
gok ~urulLuler\ kayoıyor.d h t ' den aslA vaz geçemiyeceğini yaz dilse yalnız alınanların sömürge 1 karmağa k a r a r vermişlel·dir jilk taLbikat neticeleri elde edi 1 

hükOınlorin ne suretle tıstbik edi 
leceği de hazırlanmış olan ka 
raroamede tayin ve tesbit edil 
mietir. Karoııaıne projesi icra ve 
killeri heyetince teklif vechilo 
kabul edildıği takdirde ilk teş 

rin 1938 tarıhinde meriyete gi 
recek ve bu tarihte 3409 numara 

lı kanuoun kararn&me hükünı 

ler! dahilinde Ankara lstanbul . . r~ada kpalr a~a1 .11 soMn 
1
. e şNe ·'makta tereddüd eımirordu \dart: elmlye muktedir oldukları Ereg-li çilegi çok ucuza mal oı- 1 dik ton ve gerek tüccar ve esnaf 

IJ t)lr ŞlmŞe , ngı iZ a ıye a ' f d "' . d k · . ~ 
zırı Sir Jon Simon'un logiliz 1 Burada deniliyor ki: söylenecektir. uau, aynı . z.amnn a mu. avım 1 bu ycnı salış usuluna alıştıktau ve lzmirde tatbikino başlıınmıŞ 

• başvekili ile esaslarını kolaylae 1 
• Almanya, hala sömürgele Almauhırlo italyanlımn ne ka ! b.ulunduğu ıçı~ Bulgar çıl~k~c· sonra tecricen kanunun tatbik olacaktır. 

tırarak,, fsk?çyanı? .bir şehrinde 
1 
riııi ele geçivmemiese, bu sırf dar uzttğı gördOklerini kaydetmek I rıyle re.kabet ımkfoı da gorul· 

Gann~k da ıra~ettığı ~utuktur. Führeriu evela İ" nizamını t'ısis d b iki t d l Gend o mektedır. Ray 1· Ş tag~ Şehirlerin 
Sır Jon Sımon, dunya ufuk· . . .v e e ay ası o maz. 1 

Jarında büyük inikaslar uyandı etmesı ıcap etmıe olduğundandır maruf Deııtsche Kolooial Z<.!itung ı 'f ü l kof İS de · bayındirlığı 
ran b~ nutkunda, lngilterenin Fak.at m~steri~ olsun haksızlık ta daha umumi bakımdan bır en 1 BU defa Norenberg (Birinciden artan) 
Çekoslovakya meselesi ve bu ve tamır edılecektır, hem de fakın dişe e ş8hit oluyoruz. Bilhassa • metlerile buulorR airt tesislerin 
siıe iıe dünya suıııü .i1e otan aıal da.. su ' k 1 dan bahsedilirken Yeni müdür ışe de mi toplanacak ihtiyaçıa nıütevaziu şekilde rü 
kasını kaydetmektedır. Demek Alman milletinin veyş ana ~n . ,. • .. b rütülüp kurulabilmel:'i iı,:in her 

Bugü Avrupa matbuatı Al b. b kk d · ı bakın ne denıllyor. Şlmalı Afrı aş/adı şt:ıvdeıı evel, rnuuy'-'cn bir plana 1 
• • • • meeru ır a ının gaspe ı nerlln, 2 a.ıı. - SeH\hiyeltar J J 

manyanın zımnı. tehdıdı kRr~ı· mı·a oldu ve bu nokta u-zerln ka sahlllerl boyuncu mevcut olan ihtiyaç vardır: iş proğra llları bu 
d S i J S ' tk v tk·ı Almun mabfllhırl beyanatta .bulu· k 1 d sın ~ . r on dımonk u~ n.ukb u1!1· de de kendisini tatmin edilmesi k.ömOr. demir ve petrol lbtlyatla yıldan fazla bir zaman ihtiyacı arsı a ı. 

dan ıstıındal e ere ıstı a ın ı l llt , 1 .htl d 0 . 1 . . '!'" k f _ narak şöyle demektedlrter: Tertib eırusıııda alınan vila 
sulhü namına ümitler devştrme· icap ettiği zihniyetini taşıdığı rı Fransa ile 'g ere 0 n 1 yaç 1 an erı şe ırınıız ur 0 ıs mu "Xureoberg koDgresi bizza yet işlerine ait taeisleriu proR 
ye çalışıyorlar. Bu ~ meyanda, muhakkaktır. larınıs . karı gelmez~e bile, bu lki 1 dürlü~ünü 'vukuf ve liyakatle bUyUk Almanya'oın Rayşlag'ı me ramla muayyen zamanlarda ko 
dünkü posta ile gelen Fraosızça DO 'il tle · · memleketin diğer deniz yolları ifu eden Muammer Alakant. son sabesimh~dlr. PUbrer oradan bQtUn rulatJilmesi için maddi imkürı Vt' 
Lö Tan gazetesi, nutuktan son· nya mı e rtnı b •bti ll 1 k .b. ,_ k şarların ayni zouıanda Ve bir 

k. . t" t hl"l d b 4 t k . . kesildiği takdirde u ı ya ar I arar mucı ınce Aııkıtra 'l ur o lllıo ım milletine hitap eder. Bina ra ı vazıye ı a ı e en aem a sımı . arada tahakkuku icabeder. 
kalesinde: gene işe yarıyacakhr. Hıtlbukı I fis merkeıiııde müşavirlige n11k enaleyb Ruyşt&g mecllı:;\nln Nuren 933 yılında kurulan Beledi 

•Almanya Sir Jon Simonun Sadece eski Alman Sömür ltalya böyle blr avantaja guvena • !edilmiş ve yerine de eski Roma berg'rl davet .. edilece~i h3kkında yeler Bankası, şehirlerimiziu taıı 
nutkunda, hususiyet arzeden ba galerinin taksimi menuubahs 01 mez. Yenl ham madde kaynağı! Ticaret Konseyimız Halil :\litat ecnebi memleketlerinde işaa edi ziın ve inınrı belde tesislerinill 
zı ahvalde oiddet usufüoün ilıti· saydı, derdo kadar büyük olmı olan Habeşistan'la, Hncak sUveyş 1 Karagülle ta)'İn oluıımuştu . len haberler tamsmlyle asılsızdır kurulması ve aleltik mesai pro~ 

yacaktır. Heyhat! Kanaatimizce ı l !arının takibatı hususunda bele 
latıara sebebiyet Vereceğine ve bu pror•a"'andanın ',-'evamının kttn11lı vnsıtaslyle rabıta tesis ede 1 Halil Mi tat Kura gülle İzmir Şurttsını da kaydetmek Ulıım~ır: diyelerinıize çok geniş imkanlar 
bazı ahvalde de, ıılakadar bir .., • ~ k' ır-: l ll ıoa~ de R ştaa ıkı 

ilk safhası olması muhtemeldir. bilir. Bu kanalsa yabancıların elin den şehrimize gelerek dün yeni ı, o ey ı <>, 11l: . ., vermiş, bu s~y~de hüyuk es.erle~ 
takım memleketteri mücadeleye Hitlerle .Musolini arasında ve dedir. il vazifesine başlamıştır , roObiın kanunun ırnbulU ıçın N~ı· vücude gelmıştır. Su tesıslerı 
sürükliyeceğine dair olan nokta . n _ lrenberg kongresinde davet edıl· bunların başındadır. AlıııaJJ 
üzerinde durmasında mütehaf· daha yakınlarda Göriııgle Bal Görllldnan gibi, sömnrge saba Eskı mudur Muammer Ala . . d b. 1 1 b ç feyzli uetice bu l<>Şekkülün kıY 

bo arasında almanların • Dfin sında, Almanya ile anlaşmak lm- 1 kant da bu gün An karaya hare ~ıştır. Bu~lur an . 
1 ~is~8~::r· ;

1
• I nıeLlonmesi, fnaliye& . solıasınıJJ 

rir olmamalı idi.. 11 ı · · a1 · • k · kAnı oldu""uou sanmak vabtm bir' ke' edecektir . 1 nasyoaıı - sosytı ·b· 'gcmişle 1 ilme!l l.üzumuııu teyit e& 
Dedikten sonra, Nas1onal ya m let erının ad etsız ,ta sı 6 " • • . _ nırı alman \mpar11torluğunun ay ltı~inden Beledıyeler Bankasınıo 

sosyalist matbuatının, lagiliz na mi • dedikleri meselenin ~derin bata olur. Almanlar Pazarlık Eskı ve yenı müdurlere ye rıığı olarak kısbul edilmesine dil· ( Mahalli idareler Bırnkası) ee~ 
zırının nutkundan, yanlış olarak tetkiklere tabi tbtulue kim inkA yok, diyorlar, haksız olarak .biz ni vazifelerinde muvaffııkiyet lrdl. line kalbi ve sermayesinin ieLı 
mdna çıkarmak suretiyle beya ra cesaret ednbilir. den alınmış ohnların ladeslnı is· ı d.il~·~·i·~·-=· · ·-·· · ··-··- 1Jmunıl surette Nurenberg ka gal mevr.ularıle mılteoasib eekil 
natı Alman yanın aleyhinde tef· Almanların • Fransız ve İn Uyoruz.. . il , , , nunu ismiyle t11nılan ikinci kan:.:n ! de çoğaltılması kararlaşmıetır. 
sir ettikleri, inglherenin Rünı;i· giliz emperyalizminin esareti al llAve etmemize müsaade ed~I Hataylılar Hatay ı.ıaresım ile de yahudilcr a1m0n cami11sın i Bu m ksatJa hazırlanan kauuıı 
manı Qekoslovakyaya gönder· Lrnda,, bulunan milletlerde teza sin ki bu satırların da lspat ettt· U dan harice çı!rnrılmışlardır. Rayş ' layihası. yakında yüksek KarrıtJ 
dermek le ihtillifı halletmiye çare hür eden en ufak "sarsıntılar • . a ti gibi, Almanya lle italya tblep ele al.lılar tu 'ın bu daveti son dakikaya ka , taya sunulacaktır. 
aradığını ve bu suretle iyi bir ehemmiyot verdiklerini iddia lerlol bu yeni .sOoger ldarbesine U dıs~ mahrem tutulmuştu, ı . Bu hususta villiyetlerln ş~4 

için gene bir Alman mecmua lnblsllr ettirmiyorlar Birinciden artan k lk b k d R t , dtden hazırlıklara geÇmelerııı 
maksat güttüğünü söylüyor. . h • . . ' Te n a ımın an ayş ıtg ı ve büdçelerinden yapacakları t11 

NeLice: Vaziyet, gerginliğini tana Douısc e Kolonial Zeilun Tüblıl Hıtler, NOrenbe!g le, ve selametine bilii kaydü şart ani olarak NUreoberg'de toplamak sarrufatı iştiruk hissesi olara1' 
hald, muhafaza ediyor. Bu ger ı~a istinat ediyoruz. pek ısclll davranmıyacakhr. Fakat milletin hakimiyetine ve Cumhu lmkAnı mercuttur. Belediyeler Bankasına yntırrnll 

Deutsche Kolonial Zeiluog umumi bir uzlaşmaoıo şartı ola· riyet esaslarına riayet edecekle- .. tarını yerinde ve lüzumlu bir işB 
ginlik, hiç euphesiz, Çekoslovak de bir muharrir günün birinde rak meseleyi ortaya koymaktan Nasyonal - sosyalist par~ısı ı reı şeklinde tellikki ediyorum. 
yadaki Alman ekalliyetinin, Al· beyaz ırkm "ilifah kunete kar dı çekinmiyorlar. rine namusları üzerine söz ver- nln memurları olan bllton me us Villlyet büdceleri hazırlaııll 
manyauın da istediği eekilde şı müdahalede,, bulanmıJa mec Yani bu, IBOyOk Almanya'ya diler • lar bilfiil kongreye lsllrıık edecek 1 rak merkeze gönderilmie .oıd~ 
memnun edilmesine kadar detam bor kalmak ihtimalinden bahse doğru yeni blr merhale olacaktır. 8. Tayfur Sökmen devlet ıerdlr' Derpiş edilen dtlvet iılgayrl "undan t~sarru.fların v~ m.ıktae 
edecektır. Reisi muntazır blr Mdise mahiyetinde1 ıarıaıa budcrmn .ııırngı tartı~ rıı 

Hir harp mıY Zannedilmez Hitlır Karanm vermiştir İtalya hudu~un~a~i Mebusların yemininden son olsaydı, son dakikaya kttdar .. mah. ~~~\~a~ı~~~~~ş~~~l~nrak e::~:e-·~id 
uzun didiemelerden sonra, pir ra meclis reisi Abdülgani Türk· rem uıtulur, bundan. yalr;ıız FQb encümen mazbatalarının göod1 

hal aekill. -Biriııciden artnn- Blr.......,in ~ .... ~ meıı devlet ı·eisi seçimi yapıla- rer'in ve etrdındükılerln haberi rilmesi rica &derim. . 
v - cıdtn artan- olurdu, 1 Ayrılacak iştirak hissele1'1 

1 1 Süd ti · t•kJAI akın ne dalr ., ·1 k F ca"ını ve Halk Partisince B Tay 1 t' ... Yahudiler 
Aleyhindeki 

e ere ıs ı u e 1 .. en en ararın ransa 5 Onuocu nıısyonal - sos1aı s nin büdce tutarının yüzde bir••· 
da heyecan uyandırmasını zahi fur Sökmenin namzet gösteril- koııgresı. Nurenberg'de 5 eyl01de

1 
den aşağı duşürülmesiai, i1JJll'6 bir muhteıriyet istemek. Verilmez 

se zora bae ~urmak, 
• -Birinciden artan- 2- , Çe1ıderde acılık bırak 

ren hayretle kareılamaktadır. diğini tebliğ etti · Reylerin tas- ttçıJacak ve 12 eylOıde k11panecıık [J)D müsaadesi dereClsiııde btl 
Bu makamlar bazı askeri oifinden sonra Tayfur Sökmenin tır. j nisbetleriıı artırılmaı;ını ayrıcş 
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halyada alınan son kararlar mayacak. şelıilde aon bir anlaı 
Ducenin bu ırka karşı tatbik e· ma teklif elı:nek • Bu anla11mada 
dece~i siyasaıin mahiyetini ifade SüdeUere bir kısım imtiyazlar 
etmektedir . Bu ilibarla halya- alarak ,Çekoıelovak1a11 bütün it 
daki Ytthudi devlet memurları tifaklarından ve taahhıltlerindeıı 
ve Yahudi müstRhdemininin bu ayırmak . Ve .Alml\nra nüfuzu 
11ünlerde temamen istifasrna iıı·J' allına almak gil.ıi bir gayede 

müfahazalar neticesinde bu ted ittifakla devlet rdsliğine seçildi- kayda şayarı görürüm. . 
1 

birlere müracat edildiğini beyan diğı anlaşıldı ve bu netice can- cemaatler mümessillerinden mü-! V'layet hususi idareleri1111
. lıtı 

l } :ık d 1 i 1· ı · · · A ı · ı ı1 ·ıer1 
ve ita yanın a u a ar ara s ım dan tezahürler ve sürekli alkış- rekkep bir heyet seçildi . Bun-

1 
reısı ve ıcra um rı o an va . 

liik bedellerini vermemek tasav !arla karşılaııdı vo 21 pare top dan ı;onra Türkiye mümessili orl mizin lüzum ,.e ehemmiyeti ff~ "-i 
vurunda olmadıQ'ınl temin et . ., r kar olan bu tc şebbÜSÜ yfikBO 
mekledirler. atılmak suretiyle ilan edildi . ta elçı Cevat Açıknlıııa ve Kolo alfıka \'e ehemmiyetle karşılıı~• 

Romada tahmin edildiğine tarihi celse kapanırken nel Koleye teşekkür teklifi ka- rak lıhım geleıı hassasiyet f~ 
Sec·ımderı sonr" notiC'cınin bnl ediler0 1( tarihi C'elııeye nihıt 1 iRt c>ali gösterecflklerinden erı> göre meselımin mali ciheti ko . " 

· ı ı ıııııı. laylıkla halledilecektir. B 1'nyfur Sökmeııo iblôğı iç n Y<•l \'Cı ı dı • Uzar odılmektedir . gizli olal>ilir, 
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O. D. yolları Adana 6 ı·"l~ı işletme mü· 
3- 9 - 938 f tt• ı·ğ· d 

ki Ku S Ku S. e ış ı ın en: · k } ] · · J ~ Pamu ar _ · · === İYI 8 p 1 1ll83ll 3f uÜn8Ş SOğUyOrffiU Kıevlant 3~ 37 Büfe salonu işçiler kahvesi, büvet, berber salonu ve 

. , . . . u 558 senesinde Avrupayı Dağmal~h ~~ misafir ıalonundan terekküp eden ve aylığı 60 lira tahmin 
Anlataca 1iım1z alelade bir nı falıhsız delıkanlı An jinp müthiş bır sıcak dalgası kasıJ? Kapı m 5 edilen Yeni Adana garı büfesi 3 sene müddetle ve pazar-

vakttdır. Her "gun olan . bir_ v~,I varlln d~n göçüp gitmiştir. k~~u~mu! kuraklaktan yüzlerce ~~:~a .,Y.ok lakla kiraya verilecektir . 
. ka. Yalnız bu vaka yırmıncı Bu feci habiri salı gUnll kışı ol_muş. .. Kozacı parlağı ~ö Pazarlık 21.9.938 T. çarşamba günü saat 10 da Ada· 
ası r insıınının yalnız kendi ı apartm:ın kiracıları ög" reniyor ~ 1 •1 ? de gken~ )boy\e Akor ~ Buğday- Çavdar na işletme müdürlüğü binasında Artırma eksiltme komis· 

· · d' ıc · • kunç bır Sıca ca gası vru 5 menraadlerım üş1neı1 ımse az Soıırd butün mahalleye ya .. Sert anadol yonunda yapalacektır. Muvakkat teminat 162 liradır. Kira _ . palıları bunaltmış, guneş Aur· 
5 ler olmadı~nı d~ş .n~şlera yo.k yılıyor. Ayni evde oturan kir~ masandan yüzlerce kigi ölmüş. Yum.uşa~ ıartnamesi Adanada komisyonda görülebilir. isteklilerin 

sullaı·a yardım gıbı ıns:ıni h ı s cılarda ıı birisi bir iane listesı ortaçağlarda Avrupada Yerh bugdayı 3,f>O 2490 numaralı artırma ve eksiltme kanunu ve şartname 
lerin hnta yer yüzUode bulun yazıyor Listenin başında şu fazla sıct:k kaydedimiyor. Çavdar 3,SO mucibince vesaiki lizimeyi ve muvakkat temio~t Vezne 

duğuou aıılahyoı·. ciimlolcr yazılıdır. 1793 deki sıcaklarda ağaç Anadol yulaf yok makbuzunu hamilen saah muayyende pazarlıkta bazir bu-
Pal'iste borsa a• varında z k d kimsAsı lar kurumuş güneş ağaçların Arpa lunmaları. 4 l0·1 fı-20 

. b . d k a va nı a ının k-kı .. b l k 3 - 5 eski bir bıııa ve u bına a a - -d. o erını e avurmuş. Anadol • · 
pıcıl•k yapa n ihtiyar bir kadın yok Oğluıın gömmak v~ ken~~ Y~z sene sonra 189.~ :a· Yerli alivre yeni M. 3,?.5 
var Kadın otohUslerde kondük Si de onu 1 yanına g.ıtmeme zetelerı yazın sıcağından Bu Nohut ekstra s,.~o 

. . . _ için paraya muhtacdır. Qn!l b ı · an daY,anam•z 1 7 törlük yapan bırıcı k ogluyla ~va ~,. , ıns • " f aıu ye 
Y .. rdım edelim sozlerıle oahsedıyorlar. y 1 f ı· .lf/,25 beraber yaşıyor Ge~n cumaer .. · . .. .. . z . v· u a yer ı 

tesi gllnU oğlu izin mUddtJtİni Liste d rhal ımzalarla do O guo bu guıdür ya A Mercimek ıark 4,25 
köyde bulunan nişanlısının ya luyor. Kapıcıyı tanıyan tanımı rupaFyı kasıp kbavuruyorl. ~ 90d~ Sahlep 130 

. • d~ ransanın azı yer erıo e w 18 
nında ğeçirmek üzere Parısten bUtun mahalteli yardımına ko h t 

44 
d . b ldu Tatla çogeu 

. arare ereceyı u B 1 73 
ayrılıyor. Ertesı gOn pazar ka şuyor Hatta ı;okrğı tamirle uğ' Bu senede tstanbulda 38 a m~mu 10 
pıcı kadın komşuda ça ıan rad 7.. k Cehrı 

. . . • . raşaıı amelelc rda dereçede yanup tutuı:ıtu . Susam 
Y?Yu dınııyerek ış~nı yaparken Zavallı kadını tanımıyor Kim demiş güneş soğu -
bır telgraf alıyor 1elg,af oğlu ruz amma ne ziyanı var diy yor diye ? Yapalı 
nun nişanlısınJandır Çabuk • • Siyah 

15,50 

52 
47 

11 

i l l N 
Mersin Bele~iye Riyasetin~en 
Belediyemizce satın alınacak olan 68 7 7 5 adet 

Toprak kale bazalat parke taşı kapalı ıarf nsul ile 
eksi ilme ye konulmuştur. Taşların llersi nde i uş:ıa t 
maballiode teslim edilmek şartile lıer lıir-isiııiu 
muhammerı bedeli L 2 kuruştur. 

geliniz vğlenuz çok hasta ıar f:.ık at ne ehemmiye ti var Tayyarelerle yı~ecek nakh Şark 
Kadın deli gibi oluyor. Ha İnsanfar birbırine yardım etme Anadol 

ıırda parası da yok Hir kiracı lidir. . . Harp ya?nt fe~ez~n saha· Aydın siyah 
dan ödUnç aıarak yola ç11<1yor Ve onıar da ianeye 1ıştııak ısrında tecrıt edılmış olan Yıkanmış yapak 
29 yaşındırki oğlunun cenazesi diyorıar yerlere tayyare ile yiyecek Gnı yaou 

nakli :ıumanımızda alelade biri Konya malı tiftik 

51 
80 
65 
ss 

Bu eksiltmf>ye girmek istiyr.ıılerin 516 liralık 
mu vak kat lt~minal vesikasını havı mek ln pla r ırı ı 

46 14 9.938 çarşamba günü saat J l e kadar lud(·Ji 
ye dairesinde miilf>ŞP.kkil encümene tevtli tılnıt-I P. 
ri ve bu hususa ail şartnamenin para!iiız ol:irak 
belediye fen müdürlüğünden alanabilecf'ğı il:.\11 

Tütün içenlerin sayısı gittikçe artıyor ~~y.~:•ş!:~li L::~~ü1::v•yd.:~ i:;t~.ıı 
. d d", ı· 125 . .,oo.oo lı" bre tütilıı it- bir şey değildir. » dabağ Tutunun sıhhat llzerın e " ' 

110 
50 
25 

l . ld - h hal etnıı' şt•.r. Bu mı· ktar geçen. Tam bin sene evvel Ka- Pirinçler !.!_rçok manzaraları o ugu oı b b · 21 
d d sene nyni müddette ithal etli biredeki Fatimilerin u şe rın Birinci nevi mal 

51 

e istimali bUtlln dünyH 8 
. k' . 1. cıvennda yetişmiyen tiraf1nda İkinci n~vi mal 20 

Dij d U t ii i tüt üne nazaran ı ı mıs ı 
26 2

.o 
"' n en g ne ar ıyor. n meyvaları hariçten hava yolu Çay O 0 

Son neşrofunan resmi istatis· dir. Faknt ithal a tın artması ay İ le celbettikleri şimdi anlaşıl- K&hve 110 
tiklere görd 19n senesi nde · d k 
bııtun diinyanın tütiln istihsa ni nisbetle sa rfi yatın da ertığ~ mıştı~unlardan biri 700 kilo Bader:n·,ç~kır e 
r manasını i fade etmez. Resını ıç erı 

. \ 5 milyar 339 milyon libre- ma lumata göre bn sene içinde m~tre uz~ktaki b~hçeler~en Tatla badem içi 
Ye Ueliğ oımuştur. Bir libre lngilteredeki serfıyat 93)J' 8 h~r _gün kıraz ve çılek getır.~~ Acı ,. » 

453 gı·nmbır. Ru hesaptan yal ooo libreye bali ğ olmuştul'. mıştır. ~00 ~udi·~ mektukpl go Acı çekirdek 
tııı Çin ha riçtir. Çünkü hu . ıüreo guvercın erın aya arını f y v 

Şuıas ı da dıklrnte şayan b · ı a torbacıklara konu· Ura agı tnen--leke t1·11 ne kadar llHUn 1 ı ·ı· · ag an n · t 1 "' dır ki ngille:eye ngı ız ım l 'k' .. k;raz ve çileği çe ,, 

75 
58 

36 
90 
70 

ıoo 

60 
37 
100 

Yetiştirdiği ve ne kadar serfe para\orl uğu ecz ıt sınd an ya ıı i ban ı ışer uçerf d hava yo-
ltildiği hakkında mevsuk ve . . u uzun mesa e en ------••--lmll!!!!m• 
resmi malumat mevcut deği 1- mllsternlekeıerı .~ti~ ildom~nkyt•oıı lu ile naklederlermiş . Bu su· 
dir. ıarındım gelen tu un n mı arı retle Kahire saray halkı her 'ılAU 

dlğer müstahsil ecnebi mem gün taze meyva meyva yeme- n 
Şu kadar Aarki istihsa} e· 1 tiltU 1 1 1 v·ı• t o 1 

" • d' lekctle rdon ge en .n °, re w e muvaffak olurlarmış. ıçe l aye ıımı encu ııea tütUııUn m i kt a rı htff sa- nazJ ra n doha zıyade aıtıyo-ıg 
1 

, , • 

ile arttığı halde tütün zer edi Ru sene Balkanlarda t~r Eskımolar me~emleşıyor meninden: 
~n arazi sa hası aM 1 ınaktadır. tün istihsa latının az olacagı 
•UtUn ekilen saha azaldığı hal aııl aşıııyor. Motörleşm ek arzusu yer • Silifke haslanesinin 
116. istihsalin azalmayıp bilakis Mesela Bufgaristaııda bu yüıUnUn dört bu~a~rna yayılı 5:i7 lira 62 kuruş bedeli 
111'lınakta olmılsı tatnn ta rl::ııa sene tUtUn zerolunan •aha ge yor Asırlardan~erı te k kllrekıe keşifli lamiral işi 14 
l't 1 0 d ·> yüruyen Venedtk gondolfarına . . I 

veriminin asri fenni usu le çen seney.c .nazaran Y z e. <JO motör takıtdı Şimdi de eskimo Eyhil 938 tarılune rast ı 
tin tatbiki sayesinde ~oğalma daha az ıdı Hektar başına ve lar kırk yıllık kayıklarından ı yan carşamba giinti saat 
81

nda 11 ifer i ge liyor. yeri m de kurak l ıktan dofay u sanm_ışl ar . Artık kürek çek onda• ihale edilııwk iizre 
h .. Mesela Aııwrıka m~:tehit ez oıınuştur. ıne k ıstemıyorla ~ . Kopeııhan .

1 1 
kar 1 

Ukumetıerindo her in gılız dö Yalnız ' cins iribarife bu fabrikalarından bırıne kayıkla t1 Çtk eksı lme, e ÇI 1 -
tıOrrıu (ecre) 897 libre ıutnn seneki ılltün geçen seneye fa rına takmak için 450 motör ruışlır. . . . 
"el'İYor Bir ecre kırk ardır. iktir BulgıırisfandA gecen se ısmarlamuı şrdır. isleklılerm -10 hra 35 
tu 1930 senesine nazaran m neden kal~nş rena cinsten Amırika~an lngiltereya ~ ur~•Ş ıuıan mu vak kaı 
. n ıeroıunan soha 500.0& tn S ooo ooo kılo tutun kalmıştı . 94 d A 'k · ı İn ttlmınal makbuzunu lıa -

gır . - ı 1 e mera a ı e · 
ıı dönümü (nere) azalmıştır Run11 evvelce tahp ve regbet ·ıt d "ı yolcu alan miltlO ihal~nin nmayyen 

l-I · · ı u h' kt F kat bu sene gı ere arasın a yu' 
lıca arıçlcn lü~On a an aş ıç yo 0 8 

.. tayyareler işliyecek. tmlunduğu gfın ve saatle 
lUtu:~mhl e ketlerın yapıl~~mdış lmasüfUnUn ç~k alziltoUlacafagb\i:: B.ı t•yı •ttah tia kı mara ı cel vilayeli daimi eneli· 

ıt alatı son sene ıçın e aşılması Uzerıne n • . .. 'IA 
fe\lkalad t M 1a ingilte ta rı bu esk~ fona mahsu!U ta lip arı, banyoları, barları, kumar ıur.nıne muracaatları 1 ilD 
ta 

0 
ar er ese sJ ' 1 1 k oluııur. 27 31 4 8 

olunur. 28-31-4 · 8 

'l~oros Kız Talebe Yurdıı 
lslanhul ürıiversilesine devam edecak talebe 

bayanlar~ mahsustur. 
Mlidiir Hayriye Dardau idarf'sinde açılmıştı.r 

Tafsilat alnıak istiyeulr.rin nıatbaauuıa veJa 
Istan~lUI Şr.hzade başındaki Yurı\ ıuüJiirliiğüne 

müracaatları. 4-f> 

1 l N 
16-7. 9:l8 tarıhli rPsmi gaıP-tede intişa r edil t- rı 

istihlak vergisi kanununda 1otörülen tadilat iizerı rıe 
fabrikamız nrnmulatı lwz fiyatlurırıı a şağıda gö. Le 
rildiğı veclıile indirmiş olduğumuzu S:J)' Ul müştP- · 
rilerimize bildiririz. 

Eh' adı 
Tip il SeJhan bezi 75X36 
,, VI Horuzlu bt>z 7 5X36 
,, VI Şapkalı 85X36 

1 Sat1ş pf>şin hedellf~dir. 

Fi 
6,4 2 
6, ı o 
6,70 

2 -- Hir balyadan aşağı satışlar için 010 2 
zam yapılır. 

3 - Sif masraflarile bal~1 a ambalaj bedd
leri müşteriye a' llir. 

Tarıuıta M Raıim beyF. 
• • 

müstecırı 
Salih Bosna 

1938 senesinde şi mdiye ke olmıışla rdır • onT.arı 0 a
1
ca b. .. k .. 

8
.. • • • 

ayyare er u gun u ur·ı--------------~~--=---:~---------------

Gu·zel L'ır toplantı Köpeklere harp ilane~il~i at rekorl.rrn~ ~ıracak öylesine i L A N 
U ki yolcular ıkı memleket ara 

~ Bundan yiımi iki sene Huenos Ayreste bugUn sı~daki saat farkını gidermek 
~""el Londrada bir kız çocu 2.oo.ooo \{~pe~ var Bu köpekle için her saat başı saatlerini 25 
~ll kör doğdu, Yirmi iki senelrın Itnrdıgı ınsanların sayısı dakika ileri alacaklar. 
ı,~ kız.cağız dünyayı ve insan bini buldu. 

YENi MERSIH ik.1 göuneen yaşadı. Yirmi- Arjantin İçtimai Yardım 
-

1 
•ene sonra kızın g ezlerini Birliği.bu hususta Belediyenin 

d~eliyat yaptılar. Gözleri açı ııazarı dikkatini celbetıi. Nüshası 5 Kuruştur 
.... '~d6Qyayi ve insanları gör Belediye bir komisyon Harı'ç 
-..ıe- 2 kx ~ Abone ) Türkiye it baıladı. topfaltı Bu 00.000 vpegı im 

Ne saadet değil mi? ha edebifmek içiu bir har Şerait için 

lıtt Göıleri açılan kızada bu· pi lanı hazırlatıyor.---~ Sene lik 1200 Kr, 

•orınuılar : yüzlüler var. Altıaylık 600 

~i Hıyır demiş. gözleri Haydi gfızellik halk vergi· Üç aylık 300 

için 

2000 ~ 

1000 

500 
• 11 açıld w .. t . . B si diyelim Amma neden somui I 
•1ta •gına mu eessırım. en tup dolaşıyoruz. Fena günler Bir aylık 100 Yoktur. 
1'ı tı •tılırın hepsini ğüzel V" hesaplayıp somurtacak yerde j :c;:..:::;========= 

a11rı lb k' Resmi ilin atın satı" 1 O ~l)k . !anıyordum. Ha n 1 iyi günleri toplayıp brs•p!a · 
ÇırkitJJer ve çok bedbaht mak daha iyi olmaz mı ? ._K.u.r.uş•t•u·r·------

Mersin Askeri Satınalma komiqonundan: 
Miktarı Muhammen bedel İlk teminat 

Cinsi Kilo Lira Kr, Lira K. Gün Saat Şekli 

Kuru soıan 12000 600 00 45 00 13.9 988 Salı 15 Açık eksiltme 
Patates 32800 2460 00 183 60 13.9.938 • 16 • • 
Saman 283000 4245 00 338 50 ıs 9'938 > 17 • • 

l - Mersin garnizonundaki lııaatm bir senelik ilı~iyacı olan yukarda. 
cins, miktar, muhammen bedel ve muvakkal teminatile eksiltme gün v 
saatları yazılı iaşe nıaddeleri açık eksihme ile eksiltmeye kondu. 

2 - E~sihme Mersin As. Ş. ;~in üst kalında As. mahfelde As. sa. al. ko 
Htrafmdan yapıh~ caklır. 

3- Teminatlar eksiltme saatine katlar kabul edilir. 

1 
4- Fazla malumat eılinmek isti yPrı istekliler A. sa. al. ko. nnnda nw v-

cu\ olan şarlnamt1lflri her z.aıunn gö1't1 1Jilirler. 31 3 5- 9 

... 



SAYFA '4 YENi 4 Ey 1u1 1 9 3 8. ""---'---

h skuvarına d.kiş Ma inal arı .~ 

1 Dünyaı11n en sağlam en }{tıilanışlı· en ucuz 
. . . 

H IJ S K U VARN A: 
El , Ayak , Dikiş ve Nakış , salon 

E lektrih ve hulasa dikiş makinalarının 

her çeşidi ve istenilen yedek parçtıları 

mevcuttur. 

DİKİŞ MAKİNALARıDIR. 
Hnskuvarna ; lsvec celig"inden mamul , , 

bütün aletl~ri garantili dünyanıu en ta

nınmış ve en eski markasıdı. 

H U S K U V t\ R N A Nakış makinaları ayni şekilde ve ayni büyüklükteki diğer Dikiş 
makinalarından yü~de elli ucuzdur. 

1 M ·n!ees~ıiş·y~~- tGtüa "kB~ Üdy Üdk A~01'2l~y~l~~oa0~ G ~rk!~n:e~~!ş~e:ez~r~d~~eı~~v:rdır 
ersı yerı mru nıey anın a ıYO. ı!Ja 1ro ~ l!:1I ln< 

15-30 

·~-----~-...--------~~~~------------...... -----------------~-.----m------·· 1 • 

Rizenin Hasır Koltuk Takımları 
YENİ P.ARTI GELD~ 

Siparişlermı kaydetiıren m/Jşıerılerimızill takımları emırlerir. 

amade bulundurulmaktadır. 
Ytni modellerimizin bütüll malzemesi halis Rize malıdır, Is· 

tanbulda yapılanlara her suretle faik olup tahta aksamı [Ftndık] 
aUacından mamutdur, fiatierimiz rtkabet olunamıyacak dtreude 
ucuzdur, Cenup vlldyetleri gazino ve bah(eltri için sipariş kabul 
olunur. 

TERMOS 
Sıcaktan bunalmamak irin ( 1 ermos) a sahip olmak ldzımdu 

Bu seflt Termos/arın alemilılum ve ba~ kapaklı cinslerifldtn mada 
bir, iki, ılr, dört ve beş defa kalın kırılmaz cinsleri lie tgfOnittır 
Çelik Termos/arımız ile beraber yemek, dondurma, tereyaJ!ı için 

hususi termoslar da var'dır. 
Sedad Sahir Seymen 

Uray caddesi No. 41-Mersin 

Taşra siparişleri acele ğönderilir 

Sümerbank Emlak ve Eytam 
bankalarının kurumudur 

TAM TÜRK 
Ve en güvenilen sigorta şi1 ketidir 

lla yat, yangm, ııa~ li ya ı ~ k ~1Aı, olonıohil sigor 
talarırıızı en mksait şa ·tlar ve tediye ld>lay 
hklurile ya par. 

Mersinde Nlümusili 
VASFi ORGUN 

Yurtdaş 

.. SIHHATİNİZİ KOR.UYUNCTZı 

.-, , 
' ~ .. 

' 
1K 

* - :!''1 .ASIL ıv.tI 
Jt 

:KAYADELEN 1 SULARINI IÇMEkLE 
&I Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve1'aletinin 672 numarala raporu 

1 TAlILIL RAPORU 

• • (;öriirıüş: Brl'r ak Kah~viyel; "1 oo sm3 suya sarfoluırnu N. lo 

• 1 n~uk : HPrıksiz 
m Koku ;~Kokusuz 

• • Tadı ; Latif 

r11ikdarı,, 0.2 snı3 . 
~ltıcnıu sert.lik der(1Cesi "Fransız,, 1.5 
Uz\İ maddt•IP.r icin sarfolurwrı ınüvelli-• 

dfilhumuza litru le o.4o mgr.. 
Siilfal "SO 4,, litn~dH o.ooa3 gr 
Klor "CI ,, ,, o.Qo74 

Peşir.lizden Geliyor 1 • • 
T~ctıuül; ~.lııatr.dil NitrHl ''No 3,, ,, 0.0040 

ONA KARŞI 

"Hazır-hkh Davranını 
• • • • • • • • • .. ... 
• • 

l\itral "No 2,, )'Ok 
Amonyak ''NH3,, Yok 

FP-n~ıin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden iliba~ 
ren istasyorıa kadar içi kalayla k~lvanizli borular-la içi owr.ruer döşel~ 
ht:'llul'lıavuzlara dökülmektedir. Oradan dı.t biitiin FiziH ve kilııV~,·1 
evsafını mulrnfaza ederPk ve hiçbir suretle Pi d11ğmedPcn husııs1 kioı, 
y~g~rinıiz~ ve Adana Sıhhat Bakarılığırıırı tayin ~lli~i Sılıhi~·e mPmn 
nı huzurlanntfa danrncanalur ve v~goralar Kt\ YA DELEN soyu ile 
yık~rndıklan sonra dohiurulnuıkla ve Hğııları Sılahat nwmuru tarafın
dan nılihiirleıwrek ŞPl1rimiztı gPlmfiktedir . 

~•••e•••nn=~=••nmu•ua•~••••-.umn••••~ 
MerlİD: Yeni Merain Buımevinde B.ndmqbr 
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