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Mısır kralına iskenderiyede suykast yapıldı 
Hatayclahi Üsbeciler şimdi de Suriyede çete kurdular 

Şekavet devam ediyor 
Gene köyler baslldı Türkler öldürüldü. Suri

ye hükumeti bunlara seyirci 

1 

, __________________ , 

Atatürk 
Hatay devlet reisi

ni tebrik ettiler 
Antakya 5 (Anadolu ajan 

smın hususi muhabirinden ) 
Hatay de91et reisliQ'İoe intiba 
bı mılnasebetiyle 8. Tayfur 
Sökmen At:ıtürk'e, Fransa, Su 

Harp 
Olacak mı? 

b k l riye 9e Lübnan Cumhurreisle 
Arap gençlerinin yeni ir mas ara ıfı rine birer ıeııraf göndermie 

• tir . B. Tayfur Sökmen Ata-H atayı hala Suriyenin .. bır ıürke gönderdi~i telgrafla Ha 
tar millet meclisi tarafından 

Çekoslo9akya meselesinin parçası sayıyorlar de9let reisliaine SeQildiılİDİ 
'0ıı haftn içinde had bir safha Atatürkün 7üksek huzuruna 

Suy ka•tçı bir Suriyelidir 

Kral kurtuldu 
Mavzerden çıkan mermi ile 

iki kişi yaralandı 

Suykastçı kral(nisan ahr~en ~alktan ~ 'irisi ~oluna yapıştl 
merminin ~edef i değişti Kral feci a~i~atten kurtuldu 
lskenderire 5 (Radyo) Royter ajansı muhabiri bildiriyor : 

la girmesi üzerine herkes endi arzettiklerini ka1dederek Ula 
eeıı bir merakıa soruyor: Arap memleketlerine /skenderun remzi- şete minnet eükran 9e bat1ı- ı 

- Aceba harp olacak mı? / lık hislerini sunmuşlar te ta 
Prnnsız başvekili Dalodir e , nİ ihtiva eden heykeller dikecek ermİf zifesinin ifası aıraeında alAka 

e\ıelki gün söylediği bir nutukta . . 9e irşatlarını rica etmişlerdir 

Mısır Kralı Faruk Mısır yüzme şampiyonluğu musabakasındn 
bulunduktan sonra yüzme havuzundan ayrılırken kendisine 
mavzerle bir el atee edilmietir . Kral sal} 9e salimdir . Büyük 
soQ'ukkanlılıQ"ını muhafaza ederek saraya dönmü~tür . Akim 
kalan bu suykast hakkında alınan yegilne mnhimat:güzergdh· 
ta Suriyeli oldujtu zannedilen bir şahsın I\rala karşı mRvzeri· 
ni tevcih edarek atee ettiğidir • Bu şahıs silôhını tam Iüala 
te9cib ederek atee edeceği sırada kalalıalık arasında bulunan 
bir eahıs derhal suykastçının koluna yopışmış bu suretle si· 

)Ahtan QıUn mermi Kralın 7 metre sağına gitmie 9e Kral fe· 
ci bir Akıbetten kurtulmuetur . Mermi iki kieire isabet ederek 
yaralamıeır • 

halkı telfıea vermek istememekle Reyhı1niye 4 (Hususi) Arapı ı\rap gAnçlerınden bır kısmı Ha Büyük Şef Atatürk B.Tay 
beraber, her halde \•oziyetin "cid çete le rinin cinaye tleri lıAli\ önlen tay vaziyetini tetkik için arala-

1 
fur Sökmene verdikleri cevap 

ııı,, olduğunu söyledıkteıı sonra \ mediği gib: Suriye hükümetince 1 rında yaptıkları bir toplantıda 
1 

ta B. Tayfııru tebrik etmişler 
~~tor~asyonal . mü~ıasebetleriıı bunn karşı .ba~it bir t~dbir b~le fskenderun livasının remzini ih- ~e Hat~yın inkişaf~n~ alAka 
ıı: ktı.z ~e9re~ı ~~çırmekle ol alınmış değıldır. Halebın Harım ı tiva eden bir kaç heykelin yap· ! ıle takıp edeceklerı.nı ka.yıt 
h Q-u ıddıa edılc.bılır. Bununla mıntakasında eski usebeciler tn tırılmasına 9e bunların Irak,Su- buyurarak muvaffakı7et dıle· 
k~~aber, Daladiye, 1ugiliz başfe rafınd a n teskil edilen Arap çete ! riya 9e Filistin Arap eehirlerine 1 mielerdirdir · 

Ilı Çernlıerlayn ve hazine \'ekili 1 . c· · ı d" . i k" K ti 'k. . . k . 1 d" \':..-----------...-: 
Sir Con Sımon harbin znnuedil 1 erı ısrı ~~ ıt ~·~arın< a l u_r ' dı tırılmesıne a~ar vermıe H ır 1 M r· tand Filistin dehşet içinde çalkanıyor <1;ıı. 1 . b. k I k d 1 Sacaklı koyl arını basmış 9e uç Arap gençlerı, Hatayı hAIA aca IS a 

ır; gı ı acıııı amıyaca erece 1 . 
de ., k ld ,. · d ki Türkü öldürdükıeu sonra .. geldık 

1 
Suriyeuin bir parçası saymak ihtilal mahkemesi 600 kişiyi 

idama mahkum etmiş 
.,n ın o u6 una ınanmo ı a H ' ' d 1 d' ~nı sarih olarak söylemielerdir., leri yere çıı kilmişlerdir . Oldürü davasındadırlar . anci sıyasat eğışme 1 
llıtıer bile iki gün ovel, .Jur len Türkler Antnkyaya götü- Bunun icin Arap Alttminde 

tıaı gazetesinin mnharririne ver rülmfıştür · Türkiye aleyhinde tahrikAt yap BOyOk çiflikler ·tedricen 
dığj bir mülı1kntla Arap gençlerinin maktadırlar . Bu gençler yaban halka tevzi edilecek 

- Harp meşuın birer hnla maskaralığı cılar tarafından sevk ve idare Budapeete 5 (Radro) Macar 

dır. Berut (Hususi) Beruttaki edilmektedir . 1 ajansı bildiriyor ; 

Tedhiş son haddini bulclu muhtelif semt 
lerde katili mechul cesetler bulunuyor bemiştir. Mdcar bae9ekili B. lmredi 

• 1 Bununla beraber, h~r mem /ta/y anlar Y ahudifere ateş püskürüyor bu gün 9erdi~i beyanatta Maoa 

1
°kette büyük bir vntnodaş küt 

1 
ristanın dahili te iıarict siraee· 

est~İn h~rp ihtlnınli yÜZLİ~denıvahud•ı nerede olursa olsun tini izah ederek 15fle demi9tir: 
Dün gene çarpışmalar ol~u 20 ~işi öl~ü 

0~dışe içınde bulunduğu şubhe 1 c- Macariatanın harici ei- : Kudüs, 5 (Radyo) - Filis· 
81 ~dir. Bu enbişenin psikolojisini h ti b d yasetinde hiQ bir delieiklik yok tinde vazi7et çok vahimleşmiş· 

tonmuş 9e göğüslerinde fiğnelen 
miş bir kaAtta cilıtilfıl mahkeme 
si tarafından idama mahkum GOO 
hainden birisi> ibaresi yazıları 

okunmuetur. 

~9rupa devlelleri arasındaki mü cera a 1 ÇI an ır tur . Bu eiyaeetin dün oldutu : tir. Bu sabah Kudüs civarında 
llasebetlerin naıımı olan bir sis gibi bu gün de temeli adalet ve rapılan bir çarpışmada 14 arap 

:eındon yeni lıir sisteme geçiş f ahudi muaf/iın[er, profesörler Vazife• sulhtur • İtalya ile Maoarietanın diQer bir çarpışmada iki arap 
<le aramak ıazımdır. Sulh muahe dostlu~u kuteUenmiı bulunu1or 

1 

bir Jahudi biri Haytada olmak Tedhişçiler üç gühdenberi 
her tarafta faaliyete geçmişler· 
dlr. Üç günde Filistinin muhte
lif yerlerinde bu suretle göğüsle 
rinde ayni eümleler yazılı 9 ce· 
ıed bulunmuetur . 

eterinin imzasile başlıyarak bu /erinden çıkarılacak, J 919 dan sonra Kral Naibinin Almanyara ıeya- 1 
üzere üç yahudi gümrük memu· 

~evirde enteruasyoııal münase gelen Yahu diler italyadan koğulacak bati dost kütleleri birbirine da·' ru öl~ürülmüetür. . .. . 
reııeriıı nıızımı Milletler cemiye k ki t Kü -k A t Ua ı Bır çok rahudı koylerınde 
1 te k ıı k ·r b · t · ·d· ço . ya. ~e ırır' QU . ~ an. ran17ınlar Qıkarılmıatır. Havfa· 
b 0 0 tı arış sıs enıı 1 1 r:: (R d ) M 1 k -k k kt bl k nııyetımız normal serrını takıp d • 

1 
kt 

1 
v "d. t..u sisleme taraftar olmıyan Al R oma, •J a yo - azır · ve anca yu se . me e ere ~ . an geme e o an marean ız 

.. •arı I tar meclisitıin yahudiler hakkın· yıtlı alın yahudı talebe mektebı edı1or P B b t 1 k · 1 d 
L Ya vo talya gibi devletler 1 bitirinceye kadar de9am edebi· B. İmredi bundan sonra be· _om. a. a ı ma suretıy e ev- Bütün semtlere iaQ"iliz ma

kamları yeni takviye müfrezeleri 
göndermielerdir. 

l
.1elkide haklı olarak buna ga da ki kararınd. an son.ra talyan " _ h" ks d"I rılmıetır. . 
"' d b d k h d 1 ht ıeceklerdir den kulturüne ızmet ma a ı e N d .k. d" b ., evletlor hegemonyası adını mat uatın a ı ya u ı a ey ar · · . . . . . asıra a ı ı arap cese ı u !
1
e.rrnekle beraber her halde bir 11,,,. 1 neşriyat bir daha şiddetlen· Naşrolunan bir emirnamede askeri gençlik retıetırılecetını 

o ı ı 0 Yahudi ana ve babadan dojtanın ve buna dair mekteplerde ve 
!I 

1 
lolJer Cemiyeti sislemi var 

1 
ıeumiştir. Gazetelerden bir k1s· yahudi dininden başka bir din· -Sonu OQüncüde- ispanyadaki harbin son safhası 

bır, Her memleketin efkarı I mı rahudileriıı şimdiye kadar de olsa yahadi addedtldigini tas 

8 llıuıniyesi, enternasyonal müna ltah·ayıı y aptıkları ihanetleri rih eylemektedir, Arna VU t} ııkta 
16b:tıerln fonksiyonamını bu sis yazmakta ve bir kişi de olsa 85 bin Yahudi 

Frankocular Ebrede yeni 
taarruza geçtiler 0ının · · · de ö -llıQ _ çerçavesı ıçın g rue yahudi bulunduğu yerde cara· Roma, 4 (Radyo) - Bütün 

etu'.. . . hatli çibandır demektedirler. ltalyada yapılmakta olan Yahu 
if Mılloller cemıyetı ve kollek y h d" ıı· 1 di tahriri nüfusu bitmek üzere· La . . - d be a u ı mua ım er 
. rı ş sıstemı uç sene en ' dir. Şimdiye kadar sekıen dört 

tı ıayıflamış ~e bunun yerini Uoma, 4 (Radyo) - Bu sa· bin yahudi tesbit edilmiştir, Ye 

1
1~,~ricen harpten e9elki Malıpoli halı toplanan nazırlAr m 13clisi, kununun seksen beş binden bi· 
'" ltalyan mekteplerinden Yahudi 
ı..· Yeni kuv9et politika si te raı fazla olacaA'ı tahmin edili· 
"'I k · 1 talebe ve öğretmenleri çıkarmak ~i aıın olmuştur . Harptan eve _

1
. k 

1 
. yor. 

ıtı· devri hatırlıyanler, bu siste için çok mu 11 m arar ar vermıe 1919 dan sonra balyaya gel 
li 'n fonksiyonamanını da bir bi tir. Yahudi öğretmenler ve pro miş olan yirmi bin Yahudinin 
/ler. Silfıh yarını, ku9et te(ilhi fesörlerin vazifelerine 16 ilktee· ltalyadnn çıkarılacağı zannedil· 

1~ blöf, ültimatom 1870 senesile rinden itibaren nihayet verilecek mektedir. 

u 14 senesi arasında Avrupa 
tillvletıeri bu vasıtahlrla hedefle 
)~e oaı mı ya çalışıyordu. Ve lıu 
b ıtJen enternasyonal müııase 
ı:lter dain;i bir kararsızlık, hat 
~ . bu günkü tolil.kkiye göre, 
rıı . 

ta içinde buluuuyordu. Alman 
~111 F'~ansadan Kougo müstenıle 
ıııı ·erıni aldı. Fransa Fas'ı işgal 
ttı~· İtalya Trablusu garlıi is 
~er 0lti, lngiltare Mısırı eline 
i,lı •rdt, Avusturya Bosna hersek 
'iQ~k ettir. Bu sistem 1870 sene 
ı,11 kadar bir çok vartaları at 
lıar~ktan sonra nihayet dünyayı 

a sürükledi. 
~6ıı 8üyuk harptan sonra enter 
•i i Y.0naı rnünasabellerl bu anar 
~ııt~' 11 deıı kurtararak bir sisteme 
ı.~ 81llak istenilmieti. işte millet 
~~ııcoıniyeti sistemi bu düeünce 
ıltırt doA"mut,ılur. nu sistemin 

8enelık ezici bır muharebe 
Sonu ikinridcı 

A. ş. esmer 

Avrupanın siyasi havası bugdnlerde ol
duğu kadar mübhemiyet arzetmemiştir. 

Lord Runsiman son çare 
Hitlerle de görüşecek 

Hitler - Hinlô:yn mülakatı hakkında sa
rih malümat yok. Endişe devam ediyor. 

Prağ, 5 (Rrdyo) - Lord l layn mülAkatı hakkında mahl· 

Runsiman muatini bu sabah fn· I mat alınamamıetır. Siyast maba 

giliz elçiliğine giderek uzun m~ 1 fil konuemaların mahireti hak· 
zakerelerde bulunmuş ve Runsı· kında kati tefsirlerde bulunama· 
mnn namına Hitler • Henlayn maktadır. 

müH\katı hakkında malümat al· Ayni mahfillerde bu günler 
mıştır. de bir Hitler - Runsiman mülA 
Runsiman - Hitler katı da mevzuu hahsolmaktadır. 
mülakatı mı? Umumi kanaate göre Avrupanın 

r...o.ıdrn . 5 (Rad) o) Dugüıı ı;iyasl havası bugünkü kadar 
geç vakte kadar lliller • Hen· müphemiyet arzetmemietir. 

Genif af ilan edildi 
Tiran, 5 (Radro) - Onuncu 

yıl dönümü münasebetiyle Kral 
Zoğu ecnebi memleketlerde bulu 
nan Arnatudlar hakkında bir . 

Burgoıa göre hiikumetciler Barselona 
göre Frankocular bozguna utraclı 

umumt af ilAn etmietir. Kral a7 1 Burgos 5 "Radyo. - Fran 1 nın ademi müdahale komitesin 
rıca eiraet cürftmlerdan mahkum ko ordularının taaruıu bu 88 deki hattı hareketi hakkında 
9 kieiyi de affetmiştir. sabah eafakla beraber bütün Fransa elçisiyle yeni bir müla 

N b K 
• Ebre mıntakaeında tekrar ~ae, katta bulun.muştAur. A 

Ur 8 ft 8 ( U 0 ft g r 811 lamıştır. Şiddetli bir topçu ve Franko sıyası . mahkumla-•• ld hata bombardımanından sonra rrn mObadelesıne razı Dun açı 1 piradeler OQleye doğru düşman değil . 
mevzilerinin ilk hattını ele geçir Salamanka, 5 l Radyo ) 

Almanyanın bütün 
meseleleri görüıii· 

lecek 

mlelerdir. Düeman bir çok ölü BarEelona .H.ariciye Nazırı Del 
· b k 1 Tearuz de Vayo, her ıkı taraft:ı bulunan si· '8 esır ıra mıe ır. A 

t kt d . yası mahkfiml:ırın enternas~o tam e me e ır. . " 
POskOrtOlen .Frongo nal. ~ır ~o.ntrol altında affedilme 

. lerını te&lıf etmesi Ü1.erlne Fran 
kuvvetlerı • ko radyolarında y.:lpılan bu be 

Berlin, " (Radro) - •Büıük Barselon 5 Radro. - R_ es yana\ta bu teklife i'iraz olun 
Almanya. kongresi pazartesi gü ı D" K • 

mf teb it, uomaoın amıno makta 'e ba, Barselo'nun eni 
nü Nurenberg'de aQılacaktır. Nilıtber Ye Raga mıntakale.rında b ' . Y • 
Kongre programı spor '8 aakert . 1 Q kü ,61 _ 

1 
ır mane9rası olarak tatsıf edıl 

kı &aaruz ann P ı r- mue o mektedir 
~a?etrala~dan tutunda meeateli dutunu blldirmektedır. Merkez ----·----·-----
dını merasıme varınoıya kadar h · d ü 'h • •1 J kt 
her eey ihtita etmektedir. cep esın .e c m.ıurıyetçı er Roza f 3 a 

Ko11greniu esaH mevzounu -: Eakorı~l rolu Ozerinde mü' 
bütün almanların AlmaDJI ile hım mevııler zapdetmielerdir. Türkler nasıl asker 
birleomesi teekil edecektir. Sildet Dilem:ının Bedteta •e Serro Pe 
almaoları hakkında da bunların tedo metzilerine kareı rapmıe olacaklar 
Almanya il~ birleemire hakları oldutu hacumlar boea 'gitmietir. B td d 6 (R d o) _ Hü· 
olduğunun Bitler tarafından Eatramadur'da dOemanın kü tat a t' d ae; d'l l . . . • . me ara ın an n .,.re ı en )lr 
resmen beyan edı,t.mesı. beklenı Püente del Arzobıspo mıntaka kararnameJe göre mecburi as· 
yor. HaıtA Berlln ın sı1aet ma· ısında rapmıe olduau taaruzlar kerlik usulü idari teekilfıtta 
hafili bu münasebe&le fe•kalAde da akamete utramıetır. Tılrk kabilelerinin meskun bu· 
mühim sözlerin aöyleneceQ"i ka- Barselonn hükümetinin Ha- lunduğu mrntakada 120 de l> ir 
naatindedir. 1 ricire Nazırı Del Ya10, Fransa'· kişiye tatbik edilecektir. 
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l( öylerimizin kalkınması isi üzerinde 
~ 

'I 1 ZengHinavabı.krurumGuarde~ Şehir Ve Memleket Haberleri .. Radikal tedbirler 
Yeni bir köy kanuııtı projesi 

hazırlandı 

175 ma~~e olan yeni proje köy işlerini ~ugün~ü i~tiyaçla
ra göıe yeni baştan tanzim etmekte ve planlaştnmakta~ır 

Devlete ait ınall;;
1

-lil--=::ııV_e_r_g_İJ.·e·-··ı·--r-,·rk-'ın_"_ı'r -haA-.. ,.s-e-= parti verdi 
'-J Y U U Türk Hava Kurumu tarnfıll 

1 
•• d k dun zafer ve uçak bayramı ınii; 

· nası O en ece Plaj müsteciri 4 ay nasebetiyte geçen pazar günu 
akşamı Belediye bahçesinde bir 

Maliye Vekaleti bir tamim gönderdi hapse mahkum olau gardenparti verilmil!lir . Gecıl g 

ı 
Evelki gace küllüt direktörü bahçe çok güzel süslenmiş tf 

Bazı vllllyetlerin, devlete uit Bu itibarl1t hazineye ait mal B. Nuri imece ailesi ve Bay Meh ışıklanmıştır . Gelen yüzlerce il 
gayrimenkullerin vergisinin lC'di· larm 1935 senesi sonuna kadar davetliye ayrı ayrı yerler göste Y met Akln birli kte araba ile To rilmiş ve mnsnlar verilm işllr . d 
yesl sırasında yanlış muameleler tuh ııkkuk ediple diğer bakayıı ros. ol~li öünüııden geçerken Gardenparti sabaha kadst 

A k 4 
.H • il" k. . " . yaptırdığı anlaşılmıştır. Maliye meyanında hususi idarelere dev Plaı musıeci ri IlRsan sebepsiz . . d . ı 1 . • S 111 

n ara ususııı - u u nu ışe başlayacaklardır. Müddet V k 1 1 . . neee ıçın e uevam e mıştır . a . h 
• e a eti, teşkilatına bir lıtmim redllmiş olan vergilerden ancak olarak fıız 8 sarhoşluk netıcesı ı·k ·ıdeıı soııra pı .. ·ango "ekı· ırnı, ., 

met proğramında en geniş yarı feri biten muhtarla dernek azala 1 J .. göndererek, sşağıduki esasları 1454 numarıılı kesirlerin tevhidi ar .. abaya_ s_ıçra.mış ve mukavemet 
1 
ve muhtelif numaralara kıymeti r 

nlmış olan köy mevzuu üzerin rının )'aniden seçimi caiz ola · · k ıç_ınd·e. muamele yapılmasını bil· kanununa !!öre hyrılacıık b\sseld gormesı uzerıne açm ı ştır. Hfi · ht>ıliyeler verilmiştir . 
de lüzum görülen tedbirleri ihti caktır. u d" d h ı b ı 1 dırmıştlr. rln ödenmesi i c a p etmektedir. ıse er a za ıtnya haber veril Bu gece gelen davetli 0 
va etmek üzere tanzim edilip Köyün öğretmeni veya sayı V 1 l d l mie polis memurları Ilasanı evin ' şimdiye kadar hiç bir baloda Y 

K t kd
. d"l ı ı erg s ev etçe ödenecek Ilımlar içlo gereken tedı'ye emir amu aya ta ım e ı m e o atı sı çok olursar bae öğretmeni, 

11 
den karakola davet etmielerdir. pılmayan bir sürpriz ile kare1 

muhtelif kanun projeleri, cfahili çarsa kooperatif müdürü, yoksa ma ttr, şu tasnife tll.bidir: MUbadll leri göııderilmek üzere seneleri Fakat Hu saıı karakola gitmek is lal!mıelardır · O da ba!o pos.ta! 8 

rumlordan metrllk mallar hasıhltı ı P t v T ı raf d oı 
ve encümeninde tetkik edilmie nralarındım seçekcekleri biri, ı itibariyle tunzim olunacak dUyun temedi ği gibi ırbıtaya hakaretle os a 

0 0 
g 

1 aresı . 
ve lıuoJar tehdit edilerek 18 bö köy sınırları içinde mevcut dev z17

1
71 numaralı kanun mucibince 1 ilmühaberleri hnzineye gönderile bulunarak bıçak çekmiş oe gelen yardımiy,l_e ~u g.ece d~ıu~ada bh

1

1• 

ruut Bankasındaki cari bcsııbıı ktl dı·~er z bıta 1 d posta euucsı ıesıs e ılmış, şc 
lüm 175 maddeden mürekkep let teknik müesseselerinde çalı ka dedilen a rimenk"ller \ce r. ., a memu~. a_rı~ın _a l dahili ve harici mektuplar ktı 
yepyeni bir "köy kanunu

11 
proje şanlard , n valinin seçeceği bir y g Y ~ · Has ltlt z· t 8 k d k' 1 yardımiyle karakola goturulmuş bul olunmuş bundan başka ga 

2 - Gayri mübadiJ turkJere · .ı 1
' .ıraa an tısın ıı ' ve hakkında tutulan zabıtla mah d ı·d b' ı ı b" b. ıe 

si hazırlanmıştır. zat dernekte tabii aıa olarak h l . •cart besaplaru Irat kaydedilen . . . enpar ı a u uııan ar ır ır , 
Yeni proje, rejimin hedef bulunacaktır. mu assas yunanlı ve stanbul fı. ı · 1 kemeye varılmıştır. rine açık mektuplar yazmışlar 

rar1 rum mallarl. yanı hasılatı Is mUbadıl rıımlardan metrOk mal Hasanın duruşması as dır . Bu mektuplar a"ık olMra 
tu&tuğu kökten kalkmmasrnı bü Lüzum görülen yerlerde ' -. tanbul'dıı moteşekkil gayri mt\ba lor lçiu şu muamele yapılacaktır : liye ceza mahkemesinde yapıl okunmue \'e davetlilerin neşesi 
tün temellerini, kanuni hüküm Bakanlar heyeti kararile muhtar diller komisyonu namına Ziraat 1 MUbadil rumlardan metrOk mallar mış adi hakarat' hastalığa sebe ni ve eğlencesini arurmışlır • 
ler halinde, lesbit edilmektedir. ların \'aliler tarafından t1tylnine Bankasında açılan hususi hesaba / tork ve rum ahııllnla mübadelesi biyet sarhosluk, zabıtaya haka Büyük bir intizam içind 

Kamutayın bu d&vresinde müsaade edilecektir. Gerek dev irat kaydedilen mallar. ne dair olıın 13 ilkkdnun 1923 ta : ret, ve bıçakla mukavemet suçla devam eden hu hoş geceyi biZ 
çıkması muhtemel olan yeni pro Jet ve aerek köy iQleriui goru f rından cto"'rt ay 20 g- ha · .:ı " "' 3 - Hunların haricinde ka · ribli anlaşma lle t:ısarru ve mfll un p:,ıne yaşatan Türk Ha9a !{urumu h• 
Jenin kaııunlaş11asından sonra lürkeıı muhtara ve muhtarın em 90 lira 4~ kuruş a~ır par" c a h t . · k tı · 1 ınıı lan ve doğruca hasılat ve men· kiyellerlndekl vaziyete halel gel· H v 1 

6 
... ez re eye uıı \'e ıyme 1 

Qa ış 
köye aid bütün işler ve çalışına rile harekot eden köy memurla f . s ııı a asanı?llııçagmı saklayarak ları ile kuruma fayda temin c 
Jar plônlasmış olacak ı>e köy rına karşı koyanlar, devlet me aatl dtı de\ lele ait olan mallar· memck Uzere tasfıye ve takasa cürüm delilini ortı:ıdan kaldır den başkan Bn. Zekiye Olgaçaı 
idarsei, yeni projenin koymakta murlarına karşı gelenler gibi ce dır. tılbi tutulmuş ve bu mallıırın hU· mak isteyenK:imil oğ l u Ahmetdo muvaffakiyetlerinden dolayı te~ 
ıd x. b- - - . bl Ihzincye ait olun malhrın kametimizln tam mUlkiyeline ge~ üç gün hapse mıılıku· m edı·ımı·e rik edfıriz . 

o UısU ugunun ıca arına uy za göreceklerdir. Vali çe kayma v ----
gun şartlar içinde tekenün ede kamlar köy işlerini bu kanu vergisi hakkında yapılacak mua· mesi keyfiyeti temmuz 1930 terlh lerdir. Hasan te\'kif edilmiştir. Namrunda 

k i l 
• k mele şudur: U Ankara anlaşrnasiyle gerçekleş 

ce t r. nun ıu Qmlerine göre ~ürütmi 
• • • ye ve her köyün işlerine 0 kö Bu nevl mttlların 931 senesi miş olduğundan 1837 ve 1833 ou '. 

Nüfusu iki binden aşağı yün ihtiyaçlarının derecesine, sonuna kııdar bakayasının 935 se maralı bina ve arazi vergiı;i ka· 
yurdlara (köy); nüfusu iki bm köy gelir ve imece kudretine nesi bUıçe kanununun 16 ıncı nunııırın tt göre hazineye d ı::vredi 
arasında olanlara kasaba ve yir göre Dahiliye VekAlelinin umu maddesi muclbinca ve 932 den ıecek vergi mllkellefiyeliııln 1931 

mi biııden çok nüfuslu ulanlara mi direktifleri dahilinde proQ' 935 nihayetine kadar olan vergi· senesinde başlamış olmasının ka 
şehir denecektir. Nüfusu iki bin ramlaştırmıya ve bu proğramla terin de verilecek tediye emirle- bulU IAzımgeJmektedir. Bu f.maııa 
den aşağı olsa dahı, belediye rı tatbik etmiye mecbur buluna rine milsteniden irat ve masraf rıneverglsi numiyle bir pura öden 
teşkilatı mevcut olan nahiye, vi ·caklardır. suretiyle mahsuplarının derhııl ya mesi icap etmiyecektir. 

Bir sabıkalı 
iki ay hapse mah

kum oldu 
Tüc-car Tülbentçi B. Aliniu 

mat?zasındau manifatura eşyası 
çalmak ve kasasını kırmaya te-

Sıtma cok fakat , 
hinin yok 

Namrun (Hususi) Bu seı 

Namrun yaylasına gelenlerdl' 
bir çoğu sıtmaya yakı\lanmışl fo 
dır . Burad ı sıtma salgın hal • 
dfldir denilebilir . 

Hastalıktan kurtulabilme şebbüs etmekten suçlu olarak 
ml:'şhud o ıı yakalanan Silifkeli oldyet ve kaza merkezleri kasaba Merkez kazalarında her ne pılmusı, daha evvelce tebliğ edil 1931 - 1935 vergil eri için 

t ibar olunacak .. e beled' k miştl. Her nasılsa mahsup muame şıı muamele yapılacaktır: Bu mat· 
lup !\lersinde Camişerif mahalle için kinin almak isteyenler e 

ı~si yapılmıyarak hususi idarelere b lht · 't d · sinde oturan sabıkalılardan Ha- lıoş dönmektedirler • Devlet ki • ıye a vi köy işlerinde kaıa idnre he 
nununa tabi tutulacaktır. IAııcak 
evleri toprağa tabi olarak dtt~ıl 

mış olan yerlerde bir toplu kı 

sım iki bin nufusu ıhti9a edme 
dikçe oracfa bu kanunuu küküm 
teri tatbik olunacaktır. 

ıar n tar en ıtı ıaren . evırtımi lil oğlu 3ıG doğumlu Mehmet uini bayii, salış için kinin bt 
lundurmanıı.ı k lad ır 

Sıtma Mücadele clairesiıııf 
ve ilgililerin ııuznı ı dikkati• 
t"clbederiz . 

Namrun deresi ne 
Cami, mektep, otlak, yaylak 

bataklık gibi orta malları bulu 
nan toplu veya dağınınk yerler 
de oturan insanlar, bağ, bahçe 
ve tnrlalarile birlikte bir köy tee 

yeli vazHeleriııi görmek üzere 
valinin lensip edeceği bir zutı11 

reisliğinde kaza mal müdürü, 
merkez hükümet doktoru, mer 
kez ziraat memuru, yoksa voli 
nin münasib göreceği merkez 
kazası memurlarıııdan birisi ve 
viHlyet kaleminden tensib ede 
Celt'i lıir memurdan mürkep ka 
za idare heyeti teşkil olunacak 
tır. 

de\ rcdllen ve bakaya sayılarak zin tam mll lk\yeline qeçmiş oımuk hakkında cürüm meşhut kanunu 
ba idarelerce istenllen vergilerin itibariyle. yukardakl sebepler do na ı effi~an ya pıl a n duruşma 80 
mahsup muameleleri yapılmış ol layısiyle, yalnız 1454 sayılı kusur ııu n rt a suçlunun pazar gecesi sa 
sa, bu idarelere, ancak 1454 nu tarın tevhldi kıınununa göre ayrı haha karşı d avAcrnın mattzası
maralı kanun mucibince ayrıla \ecak mahalli hisseler verilecektir nııı arkasıııd a ki pencerenin de
cak mabetli hisseler verilecektir Bu mallar vergileri için dü · miriııi ağaçla eğmek su re tiyle 

Devlete alt bina ve arazi ver yun ilmühaberi tanzimine mahal 1 ına~zaya girip içerde bulunan .......,. • .,_._.. 
gilerinden sabıkaya alt tahakkuk olmadan Ziraat Bankasında mev 1 kasalı :ıçmak isterken kasanın hayır sahip/eri köp 
ların Irat ve masraf suretiyle cut mübadil cari hesabından 1 

kil it ve kapağını kırmaya ve aç rÜ yaptıracak 
mahsup cdllmesl lılzım iken bu· sarf mozuııiyoti verilmek üzere 1 maya muvaffak olamamıe ve 

kil edecektir. 

Köyün tarifi 

nuo düha evvel her nıısılsa yapıl hususi idareye ödenmesi lhım bunları magıa içerisindeki mani Namrun (Hususi) NamrıJ 
Maarife aid ielerde bir ilk mamış olması, hem alac:tklı ve gelen miktar seneleri itibariyle fatura analarını toplamıe ve köyünü ikiye ayıran HapkapD 

tedrisat müfettişi \'e diğer hiz hem de borçlu vaziyetinde bulu· hazineye bildirilecektir. yine girdi~i pencereden çıkarak deresi üzerinde köprü olmanı 
Köy, bir yerden bir yere gö met vekll.letleriııi alakalandıriln G . -ı. d 

1 
_ k' h kaçarken ameleler tarafındRn masından yağmurlu günleri' 

türüleb·ııen veya go" tu"relenıı·y nan hazine namına .tahııkkuk acrı muun ı tur .ere ma ı · ekt -Qk ·-ı:ıt k""' . en islerde de, o vekftlet memurla J göı ülmesi üzerine yakalandığı ge ıp geçm e mu.., u u çe "' 
mallara sahıb olan ve bu kanu rıııdan b"ırl bu h~ t A 1 eden vergilerin bakaya sayılar&k sus olan yunan malları hakkın· t .d. K .. ü C k ı •· u şehadet ve suçlunun ikrariyle e 1 1 • oy ıı umaya ası 
nun ·ı k d. · ·ı 1 1 1 ~Ye e za 0 a hususi idareye alacak hıleblnde dn 3374 sayılı kanun hükümleri f ı e en ısıne ve.rı en e er ' rak bulunacaktır. Hu heyet köy anlnşılmış olılu~uııdau iki ay ra ındA ot~ra~_lar - bir toplaıl 
rapan başlı b_aşına bır varlıktır. işleriudo mülhak kazalar idare bulunmak hakkım vermiyecektlr, ne göre muamele yapılacaktır. müddetle hapsine t-e meşhut suç yaparak bır kClp ı u yapılmaııı 

t~ıru.na ( hükmı şahıs } denilecek \heyollerl selühi1etleriııi haiz oln Kıymetlı' evrak Hu·ıus cu·zJanları lar kanununun on üçü ncü mad ' kararlaştırmıelardır • Buna sıı U desi mucibince tevkifine karar fedilmek üzere Bay Sadık B 
Köyün orta malı, kauun kar caktır. Muhtar, de~?ek ve encü 1.T ll h kk d verilmiştir . yeeil 500, eei 100, Mustafa~ 

şısında devıet ma1ı gibi koruna men Aza tarı ve koy memurıarı " e pu ar a ın a B k . d. ·ıd. rici ıoo ura ıeberrü etmieıer 
caktır. Bu gibi m il 1 hakkında kaza muhakemat encü b. t . eş uruşa ın ırı ı SarLoş olmuş diğer bulunan zevat da tebefl 

a ara e uza · ·r · · b lt amım Dahiliye çekllleli, nu·fus nıt··ı · il 1 l d b 1 1 d T b r 
tanlar devlet mahna el uzataıı menı v_ azı es_ını de u heyet gö N·r l 1 . lT ,1.d. er e u uumuş ar ır . e e 

k 
u us e erı mum l ' u ur- dürlüklerine bir tamim göndere Z b t b k "kA 1GOO ı · · t" 

lar g·ıbı· ceza göreceklerd'ır. Ko" rece tır. Valıler bu heyete reis 1-,.,- -r d . 1 . d b 1 a ı aya ıca mı :.ıarı ırayı geçmıe ır y u.,u, nu us aıre erın e u u- rek, bez kaplı nüfus cüzdanları ' J{ ·· " " · f• 
kalkınma .,eva köy orta menfa seçtikleri zata köy işlerinde kay k 11 . k il ı. • opruııun ııışasrna za 

• ı k nan ıyme ı evra ve pu ar nın fiatını bildirmiştir. Bu tami çeRmış bayramında baelanmıelır . 
atlerlerine ayrılan yapı ve top ma am set.llhi~e.ti ile h~reket hakkında bir tamim yapmıcıtır. me göre 335G sayılı kanunla bez l{o""pru-nu-n yapılması teue~ 

. . . . etmek selılhıyetını de verebılecek v Sarhoşluk ve zabıta memu- " 
raklar hına ve arazı vcrgılerın terdir. Bu tamimde deniliyor ki : kaı:lı nüfus cüzdanlarrnın kıy · ru bekçi Durmuşa hakaret ve büsü ielorinde köy muhlll 
den müstesna tutulsoaklardır. B c Nüfus dairelerinde mev- meli beş kurusa indirilmiş ve: bu bıçak "ekmekten suçlu olarak Bay Ragıbııı kıymetli mesaile 

u projedeki sınır iQlerine v l Saııu alma, istimHik veya herhan k .. 
1 

"' cut hüviyet cüzdanları ile harç husus hakkında olunacak mua yakalanan lısaniye mahallesin görülmüştür . 
vo oy er arasında çıkabUecek ' 

g i bir yolla bir köv namına alırı ' h ·ıAfl pullarının bazı yerlerde mali mele Maliye vekaletinden mal den Mehmet oğlu 327 doğumlu 
ı ı lı u ara Aid hükümleri yarın -mış veya alınacak olan veya ya neşredeceğiz. sene sonunda tayin olunan he- müdurlüklerine tebliğ edilm i şti r. Mehmet Ali hakkında me;hut 

Nüfus memurları, mal me- suçlar kaııunuıın tevfikan tanzim 
yapılır, hiç lıir baro ve resme ------------- ıetlerce tesbit olunmamasından 

H 1 k ? 
dolavı mülkiye müfettişleri tara murlariyle temas ederek zimmet kılınan zabıtname ; suçlu, davacı 

1 

fıodan yapılan teftişleı·de yeni erm u unaıı ıyme 1 evra ve şahitlerle birlikte dün müd-tabi olmaksızın tapuya bağlana arp o aca mı J 1 . de b 1 k tı· k 
caktır. Bu yapı ve topraklarla seneye devredilen kıymetli ev- için, Maliye vekul etiııin gönder deiumumiliğe teslim edilmiş, suç 
köy gelirlerine haciz konamıya diği tamim dairesind e muamele lu Türk ceza kanununun 266 ve 
oaktır. -Birinciden artnn- rak ve pul mikdarmın bilinme- yapacaklar ve cüzdanları, tayin bir, 572, 46G ve 273 üncü mad-

Köy idaresi 
Köy idaresi muhtar, dernek 

ve encümenden terekküp ede 
dektir. Muhtar ve dernek Azala 
rı köy seçmenleri tarafından se 
oilecektir. Encümende, dernek ta 
rafından rılda bir kendi azaları 

tarafından seçilecektir, Muhtar 
hem derne~in hem encümenin 
başı olacaktır. Bu kanunla veya 
başka kanunlarla .köy idareleri 
ne verilen işleri görmek mulıta 

rın, derneQ'in ve encümenin va 
zifeleri olacaktır. 

Köy muhtarı ile köy derne 
ği Azalarının seçimi dört yılda 

bir birinci teşrin ayı içinde ya 
pılacak ve ikinci teşrinin ilk gü 

den soııra bir zümre devletler mşkle olduğu verilen teftie lilyi· olunan fiat üzerinden verecek· deleri mucibince duruşmasının 
galip ve bir zümre devletler de balarından anlaşılmaktadır. Pul !erdir. icrası talebiyle Asliye Ceza Ha· 
mağlup bulunduğu bir sırada ve ve kıymetli evrak talimatname- =======~ .. ===,....,.,...---=-.=-.=·~- kimliğine sevkodilmielir . 

l sinin 12 in . ı dd . .b. Kaymaklar tarafından getırıle- s ~ 
1 
k 

intlknm hırslarının hAkim odu • . cı ma esı mucı ınce rek sayılması icap eder . An- ar ıntı J yapmıs 
ğu günler içinde kurtulması, r~smı daıreler memurları nez-' cak nüfus teşkillHı olan nahiye-
muvaffakiyeti namına başlı ba dınde bulunan pul ve kıymetli lere merkezden tüdat heyolleri 19 gün hapis yata-
şına bir engeldi. Bunla beraber evrak mevcudunun her mali yı- gönderilmesine imkün olamıya-
kuranların prestijinden aldığı lın birinci günü t!idat heyellori caıtındun bu memurların elle- cak 
hızla on beş sene enternasyonal tarafından sayılması l!izım gel- rindeki pul ve kıymeLli evrakın Sarhoşluk, sarkıntılık yap-
münasebetlerin nazımı oldu. mekte ve bu husus her sene nahiye meınurlariyle nüfus me· uıak, hakaret ve korkutmak mak 
Bu sistemin yerine bu gün ar basından itibaren Maliye Vekil- murları tarafından sayılacak tnıı sadiyle silfth çekmekten suçlu 
tik harptan e.,elkı· muvazene zim olunacak dört kıta zabıt olarak mecıhuden vakalanan • letı"uce ..,azılarla temin ve takip .., J ı • varnkas111dan bir nüshasıoııı vi-
sistemi kaim o muetur. Bu siste 

8
•dilmektedir • Böyle olmasıııa lfıyeı veya kazn kaymakamlı,:tıua Mahmudiye mahallesinden Hüse 

min fonksiyonuna henüz adapte h h . ·ıa t v k vo iki nüshasının ıı1almu·du"" rlu"- hyiıkı ko~ldu 3S30lldoCğumlHu .kl\-.lelı1·~·et 
olmadıAımız iQindir ki daimi bir göre er angı vı ye e uza x;" •• d . . . a ın a u ı eza a ım ı 6 ın 
h 

. d merkezlerinden tôdat heyetleri ~une gon erılmesı ve bır nüsha ce yapılan duruıııma sonuııda 
eyecan içın e raeamaktayız . 1 . -r ı "' 

Bu fol insanlı~ı gene bir barba uüfus müdür ve memurlarrnın Hının ııa ııye nu uı:ı memurltığun · suçlunun sabit görülen fiil ve 
sürükliye~ilir. Fakat henüz ol ellerindeki pul ve kıymetli evra· da snklıhımnsı, talep vukuunda ı hareketler inden dolayı 19 gün 
gunlaşmadıgından bır hBrp 'tÖ kı saymak üzera gelmedikleri mülkiye müfeltişl ~rine gönde· hapis ve 1 lira pnrn cezasıyla 
ründJ~Q kadar yakın deQildir. takdirde bu heyetlerin Vali ve rihncsi li'tzımdır . » 

1 mahkümiyeliue karar \'erilmiştir 

Gö~els diyor ki; 
Biz düşmanlarimı1 

• • 
ıyı tanıyoruz 

Bertin 5 (Radyo) Ecue 
memleketlerde oturan Alnıatıl~ 
kongresi dün Göbelı;in bir JJ 11 

kiyle kapanmıştır • Göbels siH. 
led il}i nutukta Almanyaya kB1' 

alınmak ieteııilon tavrı takl1 

ve Alım: nya hakkında yapıl~ 
neşriyatı bir kere daha redclf 
tikten sonra d e miştir ki : 

c - Biz düşmanlarımızı I· 

nırız . Düemanlarımız da ioıP 
rıttorluk idare elmiş olan Alfll: 
m:ıtetini dnha iyı tanırlar • J, 
dranın çe daha l.ıaşka yerler 
ellerinden gelse Alınanyaya 11

1 
ler yapacaklarıuı pek iyi t.ıı 
yoruz . Fakat hiç bir zııP1f 
bir şey yapmaya teeebbüs eli~ 
miyeceklerdir . » ~J 

Göbels Ilitleri medlıede1 
-

dünyanın Hitlerfl gıpta attifl1 

söylemiştir . 
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i l A N 
fi Dünyada Neler oldu Neler oluyor 

MERSiN 
Pi YASASI icel Nafia müdürli1ğündeı1; 

Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilanı 

ıll 
ii' 
u Tayyareciliğe heves 
~ Amerikada çocuklarda ve Geçen sene ayni tarihte 
,e gençlerde tayyar~ci lik hevesi tayyareci olmak istiyenfer 
ce ni arttırmak için mlltemadi- yüzde 41 ;di 1926 da Lindber 
ıe )•en propaganda yııpılmakta- gin seferinden evet ise ancak 

dil'. 1 yllzde yüzde 9 talebe tayya 
st ı . 1 k .. t Bu sene on çocuk kam· recı o ma arzusunu gos er 
~1 Pındaki ~ocuklııra şu sual so · mişli · 
ti ruıdu: Genç kızl fll' ın yüzde 7 si 

BUyUdUğUnUz zaman ne de tayyareci olmak istiyorlar 
olmak istersiniz Yüzde 19 u mürebbi yüzde 58 

Alınan cevnplann neti ce i h:ıslubokıc ı yüzde 11 i dok-
si şudur. tor yüzde 11 i de sinema yıl 

Tayyareci - loo de 67 dızı olmak istemektedir. 
Mühendis - loo de 18 Erkekleri sinema alfıka · 
Asker - loo de 1 d:i r etmclr.tedir. Bunun sebebi 
Kov-Boy - J oo de 4 sinema artisti erkek cocuk ol 
Gemici - loo de 7 mamasıdır. Kızların aklı Şir-

Muhteli f - l oo de Uc leyde. 

Ka~mlar ~asa~ı 
yakalan~ı 

Pamuklar 
Kıevlant 
Dağmah 
Kapı malı 
Koza 

. Kırma 
Ge~enlerde Amerıkanm Kozacı parlağı 

Ku. S. Ku.S. k I . "I . IJ · :f6 37 1--Ek.siltmeye onu an ış < ı• ersın ay v:ı n ta-
28 haffuzhanesi ikmal inşaatı) K eşif b~deli (l 6321 ,09> 
2; liradır. 
yok 2 - Bu işe ait şartname ve evraklar şunlardır: 

26 A - Eksiltme şartnamesi 
Klavland mınhkasında on üç Buğday- Çavdar 
cinayet işl i yen \'C kadıular Sert aoadol 5 

8 - Mukavele projesi 
C - Ha~·ındırlak işle ri şartnamesi 

i' D - il usu si ve ferı rıi şa rtua me 
E - Krşif cet v~li 

k asabı diye tanınan bir eani Yumuşak 5 
den bahsetmiş kestiği on dör Yerli buğdayı 3,50 
dUncü kadınıda parçalıyarak Çavdar 3,75 
pakete sardığımda anlatmış· Anadol yulaf yok 
tık Arpa 

Dört senedenberi araştı · Anadol 3, 75 
rıldıifı hrlde lıiı· türlU buluna y 1. 1. • M " . . er ı a ıvre yenı . 
mayan bu azılı katıl nıhayet Nohut ekstra 
yakalanmıştır. ~ 1 

K d 1 . . d r asu ye 
a ınların et erını ve a y 1 f 1. ı b. h .h . ua yerı 

mar arını ır cerra ı tısası M . k k 
ile kesen bu katil 56 yaşında e~~ıme ıar 
Kumings adında bir adam TSa lep v 
dır. atı çogen 

Bal mumu 

3,37,5 
S,!iO 

7 
.1,25 
4,25 

İslİJerıle r bu şartname ve evrakı Na fı a mii
d ii rl ii ğ iir_ı dt~ görelıi lirler. 

3 - Eksiltme 13 9 938 ta rihine tesadüf rden 
sah günü saat ond ~ ~l e rs i u'Je ~a faa miidiirlüğün · 
de yapıl a c.tktır . 

4- Eksi\ ı me kapa lı zarf u~ulil e ~ a pılaca ktır. 
5 -- Eksiltnu~~·e girebilmek ıçm istPklileriu 

1224 liralık muvakkat teminat vermesi, bunda n 
başka aşllğulaki vesika ları imiz ol ma ları lazımdır. 

Behrenk ~oğazım kayıkla S E.~ kj z ayda 400 ziyafete ;:::~ 
geçecekler iştirak etmiş siyahvapağı 

d 

130 
18 
73 
10 
15,50 

11 
TaliJtlerin ihale giiniinden en aşa ğı sekiz giin 

evvel Nafıa Bakanlığında n ehliyel ves i kası al ma
ları ve ticaret odası vesikasın1 birlikte gösterme
leri lazımdır. ı 

d 52 
47 6-Te"lif mektupları yukarıda 3 iincii madıle 

Bernar Hobar isminde bir Son sAkiz ny zafında 400 halindedir Onun ıçın bunca Şark 
~ ~izvit papazı "Buzlar rahibi,, deıı fazla resmi ziyafete \şti zamandır ancak bir iki husu Anadol 
~ lamile şöhret kazanmıştır. öm rak eden Londra belediye re si ziyafeti reddetmek mecbu Aydın siyah 

51 
80 
65 
ss 

46 de yazılı s:ıallan bir saat evvel ine ka ıf ar lçel Na
fıa müdlirliiğii &ltıiresine getirilerek Pl\sallmH ko
mi~yonn rei s liği ne ma k huz mukabilinde veril t>CPk 
tir. Posta ile gönderil~ct• k nıek Lu planu niha ~ e t 
3 iin~ii madıfodtı yazıh ~aalP. kadar gf'lmiş olma
sı ve dış zarfın miihiir mumu ile iyice kap a dı! 

tünü a~zın en şimal noktasın isi llari Tuyford dinlenmek ih riyetınde kalmıştır. Yı~anmış yapak 
da geçıren bu papaz geçen- tiyacını kuvvetle hissetmiş Günde önüne en az yir Guz yunu 
l~rde çok müşkül ve sıkıntılı - Böyle bir şehirde be· mi tabak yemek konmak su·· Konya malı tiftik 
bır seyahat rapmışt~r. . ı diye reisi olana allah rnan· retiYJe geçen sene bir hafta! Yoz~at 
.. Hobar oeraberınd7 .sekız da şi falığı versin zarfında tam sekiz ziyafete Keçı kılı v 

kışı. alarak. hayv•n d~rısı~de: Di.yerek tatil istırahatine davet edilmiş nihayet doku » •. dabag 

110 
50 
25 

51 nıış olma3ı hizı nıg .. lir. Postada olacak gecik nwl er 

Yapılmış hır kayığa bınmış v çe kilnıış ve perhize başlamış - zuncu ziyafeti reddetmiştir. Pırınçler 
kabul edilmez. 28-2 6-10 

Alaskadan hareket ederek tır ÇU k.. ·d . v b 1 Birinci nevi mal 21 v . f . n u mı esı agl'ımıya aşa 0 nehrin bogazını geçmış •r: Belediye reisinin karısı mış ve hemen yatağa yatmış ikinci nevi mal 2 
280 P~paz b~ suretle tarıhten sekiz yıldır kocasıyla 1.ooo tır. Belediye reisinin karısı 1 Çay ;~~ 

e ~vvelkı de~ır~er~e yaşıy~n den fazla l'c?smi ziyafetta bu- çok gUzel yemek yapmasını Kchve . 
A 1 N L 

iktisat VekalPlinin 5-8-93~~ tar ilıinde irıl iş a r 
• 

1 •nsanların ıpt~daı kayıkla~ıle lunmuştur. Londra da beledı bi itliği halde son ~senelerde o Bade~, ç~kırdek 
Asyad~~ ~merıkaya g~çebıl~- ye reisi nin hlltün resmi ziya nefis yemeklerini ihmal etmek 1 ıçlerı .. 
teklerını ıspat etmek ıstemış'fetlere i şt irak etmcs! anane mecburiyetinde kalmıştır. \ Tatlı badem ıçı 95 

58 
100 eden fiyat lislf~si mucip satışl a rımı1.: 

Eh'ath Fi 
6,ao 
6, ıo 
6,7 0 

tir, Papazın eeyahatı bir hafta Acı » » 

&Ürmüş ve yolcular çok ıstı- Eskı' ayakkabı altından Amerı'ka Ja Acı çekirdek 36 
90 
70 

~~ Tip il Se~ han lwzi 75X36 
ıoo ,, VI lloruılu lwz 7 5X36 rap çekmişlerdir. Çunkü pa- U l Urfa Yağı 

Paz bu seyahat için üç gün- ~apka yaplllyOr bı's'ıklet 1 f çel " 
lük yiyecek almıştı. Üç gün- 'I •---------· 
den sonra s ndalda açlık ve Sakın eski ayakkabıları- En ez bisiklete binen mil Y [ H İ M ( 8 S İ H 
susu?.luk ba~ltımıştır. •vi~ç. gü~ nızı atmayın. Altları ne kadar let Amerih.a idi. Diyoruz çUn 
Papazın g.erı gel~eAdıgı~ı g~ .

1
eskirse saklayın çilnkil bu kü son zamanlarda mesele de Nüshası 5-Kuruştur 

ı: ren Amerıka~ h~kumet~ bır a ltları delinmiş delinmiyen ta 1i ti. Bu Une kadar Amerika Abone ) TGrkiye Hariç 
ti Yardım heyetı gondermış ~-e v . b. . · g ş g J 

b h 1 k d 
' 

raflarıda kagıt gı ı ıncelmış da hemen herkesin bir otomo Şerait için fçin 
u eyet papaz a ar a aş arı . . . 

nı muhakkak bir ölümden cskı aykkkabıları bır giln ba bili vardı vo halk ta daim!! Senelik 1200 Kr 1 2000 Kr 

kurtarmıştır. şa geçirmek kabildir. Bakın otomobil ile gezerdi Altıaylık ooo 1000 

nasıl Otomobil hoştur, iyidir ra Üç aylık 300 500 

Yoktur. 

,, VI Şapkalı 7 nX36 
l Sat ış ıwşin bedelledir. 
2 -- Uir balyadarı aşağı satışlar için 010 2 

3 
zam yapılır. 

Sif rııasra flarile l>al )' H ambalnj bedel
leri müşteriye aittir. 

Tar sus ta M Rasim bey F. 
müsteciri 

Salih Bosna 
[ski kun~uradan şapka Bu gün alman sanayii hattır amma insanı biraz tem I Bir aylık ıoo 
Yaşamak çok güç.. lkti bir çok tecrllbelerden sonra belliğe sevkeder bilhassa genç = R=e=sm= i =il=in=a=tı=n=s=a=tı=rı=lO= >1-000000000000000000000000 * 

sat yapmak lazım. Bioaena· en .ucuz fakat en şık şapkayı ıer i. .. Otomobil kullanmakta ı' Kuruştur. O T" k H K @ 
leyh eski kundur•larınızı at eskı ayakkabı tabanından yap 1 u d o ur ava urumu @ 

spor sayı ır amma, v cu e Macarı'stan~a • ~ mayınız Ooları başınızın üs- maktııdır. Almanlar ayakkabı , 1 d .. . 1d. U • b • .. l p· • 
tünde t~şıyacaksınız . 8ltlarını evvela liflere pe:c yarıu' 1 cgı •r. -Birinciden artan- : liyll { ıyangOSU Z 

Gülmeyiniz Bu çok ciddi ayırmakta sonra bu liflerı tek Bunn nazarı dıkkte alan mektop çağı dıeında askeri spor • 5 inci keşide: 11 Eylül 938 dedir O 
b' d' t b·' ·ık adde· Amerikalılar bisiklete rağbet !ar yapılmasına dair bir kanun • k S O O l" J IW.t ır şey ır ve • ıı ı m rnr tertip ederek hafıf ve ge hazırlandı~ını söylemiş ve eöyle 

0
0 Büyü ikramiye O, O ıra ır Ow;. 

le · · f t gv e çalışan ediyorlar deum etmi11tir : 
tı ısra e meme . yet zarıf fölr Ş"pkalar imal 1932 . d A . k c Hazırİanaa sosyal kanun- O Bundan haşka 15.000 12.000 10.000 liralık ikramiyeler O 

Almanyada yapılmıştır. Bır ta etmekiedir. senc9ın a merı a ıar arasında büyük Qifliklerin dl.it (10 000 ve 20.000) liraık iki adet mUkafdt vardır· O 
"ım araştırmalardan sonra 11 k 

1 
d h 

1 
da 200.000 bisiklet satılmış- tedricen halka teniiae dair bir ._, ~ 

. . _,8 a ım e o ne er bula k d d Maksadımız O Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya 'MI 
tski meşin parçalarını ıplık ken 1937 de 7.300 ooo bisik- k~~a~daa ;::ilı~uİh ve idare ve O iştirak etmek suretie siı de talihinizi deneyiniz O 
haline getirmeğe ve bu iplik- cııklor Jet satıldı icabında eiddetle müdahaledir oaoooooooooooooooooooaoooo 
ten görünüşü biraz kaba fa· .... ..._.....,. Nev- york belediyesi bi· bu benim prensibimdir . • 

k,t çok h fif bir şapka yap- Karakterinizi ~üzeltiniz sikıeuer için hnsnsi yoııar y.tp 
ltlağa muvaffak olmuşlardır. 

A vrupada iki dok tor or ıns~a başlıyor. 
i L A N 

Mersin Askeri Satınalma komisyonundan 
Amerl·ı,a~a sakız ç'ıg ... neme taya yeni biı fikir atmışfardır ' ~ . 1\ U Mikdarı Muhammen bedel İlk teminat 

Aynaya bakarok ka rakteri Cinsi Kilo Lira Kr. Lira Kr' Gün Saat Sekli 
mo~ası tnssih etmek Bu doktoılar di Amerika~an ingiltereye Un 598 000 62790 00 4389 50 25.9.938 Pereembe 15 Kapalı zarf 

Amerikan t icuet odaları bir yorlarki Günde bir koç daki 1941 de Amerika ile in Bulgur 60 000 5400 00 405 00 25,9,938 ., lG ,, 
liği tarafından hazırlanan bir ka aynanın karşısma geçip d U 

1 
Kuru fasulya 57 600 5184 00 388 80 25,~,938 ,, 17 ,, 

ıı · 'ı t it ·ı k d. k d . . b giltere arasın a y ı yo cu a- S d x. 18 ooo 16200 00 1215 00 26,.9.938 Cuma 15 . ,, s atistik geçen sene a ı mı en ı en ıru seyretmcnın U . a e ya5 
Ylr paket sakız sarfolunduğu- yilk faydaları vardır. Bu sa lan tayyarJler ışl!yecek PirinQ 48 000 10080 00 756 00 26.9.938 ,, 16 " 

nu göstf'riyor. yede Urkek olanlar cesaret sa Bu tayyarelerin kamarala Yulaf 476 000 19040 00 14~8 00 26·9 938 ,, 17 c 

Amerikadn çiğnenilen sa hibi, öfkeliler mülayim hayaı · n banyoları barları, kumar 1-Mersin garnizonundaki kıtaatın hır enelik ihtiyacı olan yukarıda 
kıı bizim kullandığımız sakız sevenler iş adamı olabilir Bu salonları olacak cins miklar, m1.1hammen bedtll ve muvakkat leminalile ihale gün, saat \ ' P. 

değildir. Bal ve şekerle işba nun için her sabah ceyr~k stt Tayyare! r bugünkü sur şekli yazılı iaşe maddeleri kapalı zarf usulile eksiltmeye konuldu. 
h•line getirilen kauçuktan ya at kadar lsveç usnlU l.~m.ıas rekoı·Ju. 1:1k c k öyl 

8
•
1 

•>-Eksiltme ~lersin As. S. nin iist kalrnda As. mahfelde As. sa. al. ko. 
l>ılır. Amerikada sakız çiğııe· tik yaptıktan sonra yuzüue at .. ı ını ıra a e "' ' • 
'benin bu suretle çoğalışı tü· çok dikkatle bakacaksınız E- ne ki yolcular iki 'memleket larafrndan yapılacaktı~: d 
tun sarfiyatının azalmasına ğer yüzUnUzde hiddet al~met arasındttki saat farkını gider .. 3 - Zarflar aynı guu e açılış saatinden bir saat evveline kadar kabul 

,J •t bep olmuştur, Çünkü sakız teri görürseniz hemen gulllm k . . h b edılır. 
if ~iğniyenler bilhassa az cigara semeye çalışacaksınız Çok geç m~ . 

1~1,n25 er. ~a~t . aşı 4--Fazla bilgi edinmek isti yen istekliler As. sa. al. 
ır . k"l d b il t b. T · · de saatlerını dakıka ılerı ele I · l .. l '1' 1 ·~eğe çabalıyan tırya ı er ıae en Ul " a ıaı ınızı - ol an şartname eı·ı ıer zaman f;Of't• H lf er. 
dır. ğişmiş bulursunuz caklaı· 

ko. mında mevcul 
31 - 2 · 6-ıo 



SAYFA 4 YENi ıilfm~ıı~ s Eyıı;ı ı eaa 

huskuvarna dikiş Makinaları .~ 

1 Dünyanın en sağlam en J{uilanışlı 8 n UCUZ 

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

Elektrik ve hulasa dikiş makinalarının 

her çeşidi ve istenilen yedek parçoları 
mevcuttur. 

~-----.-.---------------------------Rizenin Hasır Koltuk Takımları 
YENİ PAR.TI GELDİ 

Siparişlerınt kaydettiren müşterilerimizill takımları emirlerin 
amade bulundurulmaktadır. 

DİKİŞ MAKİNALARıDIR. 
Hnskuvarna ; lsveç çeliğinden mamul 

bütün aletleri garantili dünyanıu en ta

nınmış ve en eski markasıdı. 

Yeni modellerimizin bütün malzemesi halis Rize malıdır, ls
tanbulda yapılanlara her suretle faik olup tahta aksamı [Fındık] 
alfacmdan mamuldur, f iatltrimiz rekabet olunamıyacak derecede 
ucuzdur, Cenup vlldyetleri gazino ve bahçeleri için sipariş kabul 
olunur:. 

TERMOS TAM '!'ÜRK 
Sıcaktan bunalmamak için ( 1 trmos) a salı ip olmak ldzımdır 

Bu sene Termos/arın aleminiunı ve ba~ kapaklı cinslerinden mada 
bir, iki, üç, dDrt ve beş defa kalıtı kırılmaz cinsleri dı gelmtştır 

Çelik Termos/arımız ile beraber yemek, dondurma, tereyalfı için 
hususl termoslar da vardır. 

Sedad Sahir Seymen 
Uray caddesi No. 41-Mersin 

Taşra siparişleri acele ğönderilir 

Ve en güvenilen sigorta şirketidir 
HHyat, yangm, r•a~liyat, k~za, otomobil sigor. 
talar1111zı en mksait şartlar \'e tediye kolay 
hklarile yapar. 

I 

Mersinde Mümessili 
VASFİ ORGUN 

Yurtdaş 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 

• * 
~*·*~nnnnmac~ma•n••••••~•••t111•••••••••~ Merıin: Yeni Menia Baıımeviade Buılmııtır 


