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Hitler blöf mu yapıyor lıarpmi istiyor? 
Hatay kabinesi dün kuruldu ·çek İŞİ son devrede 

M t '/ . ~ 

(11ek0slovakya kaı1tonlara ayrıjacak ' Başvekil Dr. Abdurrahman Melek mec
liste hükumeti programını okudu HükQmet azami fedakarhklara katlana-

fşbaşı 
Unsurları 

Hatay Cum~urreisinin gazetecilede bir hasbıhali r_!!< Südetlere yeni teKlifler ya_p_tı _ _,,,_I 
Perde kapandı. T efev.vuk id- K~tl netice bu~n an~~ıılacak •. londra- Parisin kanaatı 

lt.femleketi islediğiniz istika- 1 d. k .. t T ekhfler bugun Sudet mu- ç ki 
~~:~~ :i~ıa:~~:~~~~:::1~: ;;8~1~:ı ıası yo musava var ! • • . v • e er 
nızı çelikıeeıirecek. en kücak i Vatanı izrare teşebbüs edenler Hatay . messdlerıne tebhg ed itecek fedakarlığın son 

:::·!:~::i::t ~~·ü:ül~:'~rı~::' kanunlarının kudretini bilmelidirler Bu son feılakilık SDdıUerce kalıul edilmediu .. i takdirde haddine varmış .. 
delesine şahit olacaksınız . 1 Antakya 6 (Anadolu ajansının hususi muhabiri /ardır 

Müp:ıe~ telakkiler, durmak bildiriyor): - Hatay Cumhurreisi B. Tayfur Sökmeo kUlf818 m8r8C8811 JOI 8ÇihDIŞ 018Clkltr Daha ilerisi devlet baka . 
llıefhumu mılli lıo.ratımızı_ıı sır· ilk Hatay kabinesini teşkile şimdiye kadar Hatay umu· 
tından atılmış11r. ) urt yenı bnş- mi valiliğini yapmış olan Dr Abdurrahman Melek'i Prag e (R•dyo] Royterden - DGnkD nazırlar mecllsl iç sını tehlikeye koyar 
\an fetlıedeliyor . Eodüetrisirle, t · · B k"I B ' r · tımaından aonr• neıredllen tebl!I çok mDhlmdlr. Bu tebllGde Paris 6 (Radyo) Cek nükü 
kGıtüriyle, imar ve ıuşa tesısle- memur e ~ıştır: aşve ı ug~n m_e~ ıs .ka~şısına ÇI• SOdetlera kartı yeni teklifler yaplldıDı blldlrllmekt•d!r. Şlm· metinin tebli&!i gazetelerde uzun 
tiyle hareketin bızrnı ölçebiliriz. karak yenı kabıne azalarının lıstesını bıldırecek ve dlllk blllnmeal llzım olan nokta aDdetlerln bu tekllflerl kabul mütalealnra yol rcmıstır . Ovr 

DeçJel seferber Jınlk s~for- programını okuyarak meclisten istimat istiyecektir. dl t 1 ki idi Ea kab 1 d 1 A bi gazetesi dirorki . Çek hükume ti 
ı, . . . ' • . • • • p • m yece er r , er u • er erse vrupe r • 
•,er. TOrkıye, bıtkm ve mıskıo CUMHUR.REİS! SOYLİYOR. 1 f . d b 1 ~ Kanton 1akHimahnı kabul etm ek 
ink· I . uz aşmanın are eeın e u unu1orl H Q 1 

1 

ıyada yaba.ncıdır • . . ı:atR)' Devlet reis~ Bay Ta_y malıdır. Perde kapandı, yeni demektir . Kabul edilmediti ıak arp ursa le fed~kllrlıR"ını son haddine ka 
Denecek kı; profıh bır kaç fur Sökmen gazetecılerle lnr sahnede namuskArane yaşıy•n d' d k l 

6 
l 1 1 dılr gotürmüştür. E#er bu tek 

Yılda değişen bir kasaba yanın hasuihaldo bulunmuş, ezcümle ve uhdesine düşen vazlfe7i hüe ır 8

1 
uvke 

8 
m raoaa 

8 
· '

0 aoı .~- ,,..._.-wnya ~ecr• ma~ 
1
· Ht kabul edilmezse Almanlnrın 

da . d h" 1 k ı .. 1 d . l. mıı o aca hr • ,.. • ,..,. ~j 5 . . . 
Yerın e sayan ee ır er yo -

1 
ŞOJ' ~ emıs ır: . . . . nü if.ı eden her fert, hakkın Ç ki in mi f .. akArhlı suınıyetı tamamen anlaşılmış 0 • 

mu '? - Herkese ılan edebılırız dan hukuku in1111iye ve vatani e er aza ldbİJ'efe afraya• lacaktır . Prağdaki mehafil Nü 
Birincinin elamaularma iş ki, bu hür s_eına ahında ya!IJBTJ yeeindeıı emin otmahmr. Blftıen Prıa 6 (RadJdO) Roı&erd8D caktır renberg kongresi kapanmadan 

unsurlarına bnkımz ikinci ile Hat~ylılar el ıns, nf1~zkhap, zkuml ~e, aksi olarak Hatay kanunlarına Umumi itaretlere bakılarsa Sil evel uzlaşma zeminini tetkık et 
k ı partı ve şa 118 te rı etme s zın hu·rmet ve ·ıtaa• edmt"yenler va detler hükümet tekliflerini ka Parie 6 (Rad•o) - Havas ıyaa avınız . Göreceksiniz ki ' 1 mektedir L.,r t ·ı · h 
e f . t>ir külle halinde yaş1yncaklar . . . bul edeceklerdir ' Südeller Kar t s· . h n b - . c ansız, ngı iZ aıır 
ara ıdaresinden daha doğrusu dır. Hlçkiınse yekdigoriııe hakkı tanın ye halkın meııfaatını ~h~ au: ıyası ma a ı da u gun lıklarına ldkayt olmayan Alma n 

'l zihniyet malullerinden kurlı,- de bazice eden ve etmek ıstı lesbatta talep ettikleri !8 nokta ıu sual sorulmaktadır: 
. te\·effuk idd ia edemiycceği gibi ' ranm eimd ılik Kantoularla ikli 

labılenler ilerlemiştir . Mücude- mazideki harekfutaıı dolayı do yenler en ağır cez'alarla teczi7e dan hiç birisini feda etmiıeoek Bitlerin vaziyetinin mana fa edeceği sanılabılir • 
lenin bir cephesini de ba kur- nıeıml tutulmıyacak te tutulma -Sonu ikincide- lerine nazaran Çek büküme&i J8 ıı nedir? Devamlı bir blöf mü 
luıuş te§kil etmelidir . 1 M . 

1
. . D . b ._ d . ni teklifleri1le asamı tedaklrhtp rap11ar yoksa Avrupanrn Söz Henlayinde 

c Anndoluda şuurlular s1111- ersrn ımanının enız anRa erJrl ihtiyar etmittir • dörtte iiçüne karşı mutlak Löjur diyor ki : Söz tekrar 

fının halka rehberlik etme)'e 
1 l• . h• . k . h• Kati netice bu gQn bir harbı göze mi almışlır?. Henlayindedir . Eğer bır su reti 

başladığını anlatan mesut man- ıman ın ısar şır etı ısse- belli olacak l"akat lskandinavya mem- tesviye istiyorsa uysal davran ma 
ıara Cumhuriyet ielerinin eski d ı • t• ı d f Prag 6 (Rad70) Yarın ( bu lekellerlnin vaziyeti de göz hdır. lngilterenin sultıümuhnfa za 
0ıraf ve ayan elinden halk mü- ar ar iÇ ımaı yapı ama 1 aün) hükümeı Azalari1le Südet önftnde tutularak L!U mütalaa için kararları her güıı biraz da 
rn JürütOlmektedir= h · kA ı k d 1 h es_silleri tabakosrna yani Cum- , , , mümessillerinin ıapacaaı resmi a azım ur oma ta ır . ngılte 

•. urıyat gençli~ine intikal otme- Den'ızLan~ mu·tettı~ı tetkı"atına devam edı'yor bir toplantıda h6kümeı teklifleri Bir harp takdirinde Al re ve Fransanrn bütün nüfuzu 
'Yle temamlıttıacaktır . > ı U ~ 'I I Südet mümeeaillerioe tehlll edi manra 1918 den daha feci nu kullanac·ağıoı anlamak gOç 

A k k bir mallublyele uğramayı da · d x•ıd· çı ça itiraf etmemı~ te ne l L d [ ı · d • h k Jecek ve ondan ıonra kali te i e6ı ır , 
lt'ıan{\ var : j A dRa ar ar '!'1anı~ evır. ve s'!'tışı a • sarih bir tebli ne redilecektir. hesaba katmalıdır. Sonu ikincide 

_iki ay sonra Oumhuriyetin kında bır proıe tesbıt ettıler DİT.r,,..·A TLER Milletler Cemivetinin sarsılan -ı..uareıı·nı· 
l5 ıuci :rıldönümünü idrtik ede- ' ~~ ..,, R. 
~Q· le Mersin Limanının Denizban görüetük bize şunları ~5ylediler: L- ı_ • • • bb l 
'e ız · Fakat bir ço yerlerde ka devri ieiııi görüemek üT.ere • _ uman vuı1uu ~berinde Kabadayılar JCUramaR. ıçın yenı teşe üs er yapılacak 
. Pek cok işlerde lıtllA Oumhu· 
~Jet neeliııi ününcü dördu~ ııcü Liman lııhısar Şirketi hiseerlar tetkik atta bulunmak iÇin Mersine •1 h t• 
"I y lım toplaıılıya oağırılm1L1tı. Ek M ı·ngı ı·z eye ıne Lord Haı·ı ""andan o··ıı saflara mesuıı·yetlı· t(eldim . Denizbankrn er&inde h f d b . uerıı·n -.. , sel'iyet bulunamadığı için içtima ~ . k'k Bir a ta an arı • 

''kilere geç·ıremedik . yapaca5ı işler ıoin tel ı atımı f k • t d k 
başka bir zamana 'talik edilmiş mahkemeleri hemen hemen a s rtyase e ece 

~ ; ünkü Türkiyenln haraph- tir . Habor aldığımıza göre his ılerleteceğim . Tabiidir ki Deniz meşhut suı,larla ıaeş· 
1tıı!(al mesul tuttuğumuz ve o sedarlar içtimaı yapılmamakla bank kanunen hAiz oldu~u eaIA ı • t' nda 

:all6ı 1 pısırık zihniyetiyle mıılül beraber Şırketin devir te eahşı hiyetebinaen teşkiltltını buralara gul . Gazetemizde oku1orıa· on~yt iÇ 11881 1 M ıs l r kra 1 l na 
.ediQ, iz nesilden inkilap hı· için alakadarlar bir proje hazır da teşmil etmek kararını vermıe nuz • Her ı<ln llo d~rt sabıta ı 

tıyfe r- 1nkli bir hareket bekle· l lamıelardır . tir • Bu kararın Mersiu limanı vakaaı olu,or • 8'0ilklArtD da İapanya Ve Çin meae ı yapılan &uy hast 
ıne,.G~';ık.kımız yoktur . Diğer taraftan on beş gün nın linkieafrna hizmet edeceli tesiriyle ol• ...... lldlhJrMi leleri de gÖrÜfülece/ı 

/o1.uılakiyelin moşrutiJetin ie den beri eel~rim!zde. bulunan De şüphesizdir . • Lo.JJ .,...•Hn f...w.ı..ı tahkikatı 
.,. ...... , u 1 h k"k , . . nizbank mufettışlerıoden B. Al B Altay bir müddet daha ayni olan uv- HfiF vvD Londra 6 (Radyo) Milletler . 

"' nıur arı a ı a.en en ıyı . . · .,.. 1 • • • Klbıre, 6 l Rad10 ) - Kral 
11darn8 it r d - lf &ay limanda tetkıklerme devam l Mersinde kalacaklarını sör le- de 111rho1 olup llaa 8' • aa- , C.mı1aıı Konıeıı toplant11ında Faruka karşı !ekeııderyede ya-
şat ed 

8 ç~u ~nu.n t~ 1~ e 
1 ~ ~· etmektedir . Dün kendileriyle mişlerdir ıaemak m11dabale e<fen z~ıta:. lloıiliz heJe&ine biızaı Hariciıe pılan suikast leşebbüeü üzeriııe 

~;un ~:lbi::i~u~~~ı:~r~a~ı ~~ ( L• u·I, L3•Lr"ım v'ıc.lanın f j, t.J J• hakaret e(mek. :aıı~~-Lor& Halifakı riyasete-,~:~~~::: ç::v~'rzu e~!',~~!~~~:~ 
tuınauz ve yersiz bir nesil de- n uUJ 111 " u am -ıanıa 1uır Üzerlerinde bir az d'aru ur eoe L~~dra 6 (İtad70) Siyasi dı_r. _Bazı kimseler. tevkif edil-

ltıaR - - - - • ı. . . . . • . mıştır. Bazı ecnebı mahfeli erde 
OjiHi değildir · M h t •• •• k - ea llepsmde •e br labada1ı· mehafılde lngılız Harıcıye Na· suikastın bir teşkilAt tarafından 

'eb Daha evelce de ayni müna· eş U curum anununun lık ruhunua ıırıUıtı gör6Uir. ı1rı Lort Halifıtk•rn konsey top lter\ip edildiği haberleri dolaş· 
'Hle yazmıştık : -..; t ·ı• 1 laııtısıoda fngiliı he1etine riya· I makta isede tahkikat neticesine 

""1t·lııkilAbımızm ilk günleriıı- agır cezaya eş mı 1 ÔJlt!J'li aai'hOI ôktp etra· ae'i keyfiyetine bOyilk ehemiyet l kadar kaL'i bir hiiküm 'Verileme· 
'I,, f d k ı ...... i.I .. ı... l1ıı..a.ı.. ;.;.ı_ll 'mektedir. DıQ'eı· ıaoftan Rlh ar 
1111 ı ıihni1et manzarası maıOm- dl• L • • l • J b ın a ı ere f••ulw f " rıw atfedllmektedrr . evvel Mısıra gelmiş olan suy· 
tı l': Sizdenim diyen fakat ke- A ıye meRanızmaıının ış emesıncıe Ü· karıeık ıehdiıler •atDl'duktan ~annedildifioe göre İngiliz , kaetQinin deli olduğu da söylen· 

c~~1erine eaplampkalan,modern yô.k kolay/ıhlar temin etmiftİr. eonra sabı• m•aranaa ID6· Sonu ikincide mektedir. 

arı ıht rapısına dünün Adet ve ne ao1Gp atemı lreattine gftl- iapanyada harp te/ırar kızııtı 
~::~~~::~:~~:·.m:.~1:~: i~~;. Adli~e Vekilinin muhtelif isler hakkında •eyanatı dO~rek kıhkola ıilılllr Dil T 
larQılarına samimi olarak uyma- Her gQu pOroru ı!tmea Frankoculartayyare ve tank 

old lstnnbul'da bulunmakta olan beyanatta bulunmuıtur: se ılürilklener8kıa6Ubıll6r.raı- dl t 
~6Q •1 • Uk~a müşkül olan çekin· l k tar h•mayesı•n e aarruz ett•ı ~i, kı taheiyelli kanaat ve zih- Adliye Vekılimiz B. Şükrü Sa· •- AdilJe eara11 1apı ma oaı: eotaktaiıla lklktıeouelı 1 

et bir safta yer almıştı . raçoğlu aldkadar dairelerde tel· üzere hapiaane binasının yıkıl· ha'pf•hanere ~U\httal'r M:ibf'I 
)eti B~16k davalarda bu zihni· kikler yapmaktadır. B. ŞGkrtı maaına teıebb6ı eımemiı üıeri· çıkınca tanıdıklarınısı ,Jdıtlde Baraelon 118 Yalana' gene bombardman 
~e"t~ Uzerinden inkilı\p eihıgeri Saraçoğlu, fetanbul hapieaııeeinin,ne. bi~anm tarihi kı1meti bulun ı J•l'J• Bombal~r JA•fü 
11 " 1 • Kü Qk 1 k l . 1 • yıkılıp yıkılmaması ve cürmü dutu ileri ıürllmilı '8 bu haeuı bAkmlJl ·~b· kabadırıla~ •uı uı. EZ r IU)'G ..,. 
e d ç mem e 

0 ıe erın- meşhut kanununun ağır suçlara ta eeaall tetkikat 1ıp1rak bir ka ruhlarını maal 11l4ırırlar 1 J 
~ haı bunun aksi deQ'ildir. ıfdrJrOS 6 ,Rıdro) - Korbe etmek iStediler 

1 ...... 
1 
.ı.akında ''aptlacak olan Be- _te~ş~m~il=i =h=akkında gazetecilere su -Sonu ikincide - Eter bU aattlde# fak fi• la • ol f kl ,1 0 "y 1 = 2 'il ra ff!t rıoe ao ran s. er J z Banelon 6 (Rad JO) • 3SOO 

ltıQı:~ 80oimi münasebetiyle bu ıu bu sürat devrinde iş unsuru 1 ruz . Kanaatimizce muvaffaki- IOoo metkte di8e'8lerint • lerce eıir almıolar, iki tank da metreden fazla bir Jükseklikte 
d._ t &taları kaydederken eunu meselesidir . yet; Cumhuriyet neslinin nremle ııkken muhakeme efl~ldr ra· fii top, bir QOk mitral1öz iA'li unan bea deniz ıayyaresi Barsa 
1 aa 'h .., ~ ~ltıct rı edelim ki memleket Her sahada eüralli kalkın- kel kadrosunu islilA etmiı ol- kı i9me1e ıöbe etma1eıler öile nam etmişlerdir. Taaruz detim 

1 
lon üzerinden uçarak limanı ve 

"•ıaca e hiç kimsenin ickilı\ba ima ma enerjık faaliyet . Plftnh ve ı masi1Je garanti edilebilir · • her halde haddinden Nlh• ~ etmektedir. ıehrio dıı mahallelerini bom bar 
'" lüphe ediror deliliı.Mev sistemli çatııma . Buna mecbu· Rıza Atıla tne'ID'Sre ıetlllr ••• • Barselonu bombardı""'h -Soba ün~de 



7 Eylül 1938 Çarşamba VENi MERSiN 

~~ike;~:~?e~!~a~ f Şehir Ve Memlektt Haberleri 1 
lngilterede bu günkü genç iııım•K--·,-·.-·.-·.-·k-•l•k--.----------,--------------..1 

ııesil arasında genç kızlara kar· öy erımızın a ınması işi üzerinde Va 1i 
eı yapılan kurtizanlık meselesi 
yeni bir moda halini almıştır. 

lnğiliz gençl e ri lıu türlü aek le 
şebbüslc rini bir Mvi eğlenceli 

Radikal tedbirler 
spor telakki ederler ve genç kız y . 
hissiyat bahsine temas etmezler • 

Bugün yahut yarin 
geliyor 

rDiıekler 
1 Şahsi olmamak şartı le di 
I ~~~~erinizl şlkiyetlerlnlzl 
~· blldlriniz. 

Sayfa: 2 

ş ika _.-ı 
yet 1 e r_::J 

Bir hayat n1eselesi 
Şehirde gıda maddelerinden zehirlenme 

vahaları hala tekerrür ediyor lar ile oıan konuemaıarda asıal Aill bil köy kanttllll prO]. esi 
Haıuı lngiliz tiyatrolarındaki hazırlandı 
sevgili kız tipleri t>ile: •Ben izdi 

...Bir buouk aydan beri iszinli 
olarak lıtanbulda bulunan vali 1 
•e parti beekauımız B. Rükmüd 
din Naauhio~lunun bu gün yahut Mersinde sık sık etten, pey-1 eındaki Bakkaldun aldı~ı pey· 

y 
8 

k 

~:~ ~s:~ilf~&'.•::, k':i~~d:;.·i:~r ' 175 madde olan yani proje köy islerini hugünkD ihtiyaçlara mektedfr. den zehirlenme vakaları oldu- vaklinde yetiemesi)·le feci bit Z 
1arıa şehrimize dönmesi beklen!' nirden ve@air gıda maddelerin- nirden zehirlenmiş ve Doktorun 

lizlerin aşk bahsindeki gayeleri • • • 

d~lıa ~aşkadır .. Bu~~da ihtiras gore yem bııtan tanzım etmekte fi nlanlaıtırma~ta~ır 
E d l l 

ğunu yazmıştık . Bu hayat me- llkıbetteıı kurtulmuştur . 
TZU1 Um Q ze ze e , Sflesi üzerinde Rlilkalıların ne Bu vesile ile şunu tekrar 

Auknrn 6 (Radyo) Erzu 
1 
gibi tedbirler aldıklarını bil~i- edelim ki şehirde gıda madde" 

rumda sabah sant 3 25 de_ şimal ~ rotuz . Bildiğimiz bir şey varsa !erinin satışınctn sıhhi şartlara 
şuphe ıle teld!> kı cdılır. Muame· Pi V 
lelerde "eğer siz bu işi ciddiye 
alıyorsanız birbirimizden fa1rıla 
hm ve bir daha görüşmiyelim.,. 

manası sezilir. Bununla beraber 
bu türlü sinir.m öyle bir moda· 
dır ki, devam etmi1ecektir. 

lngilterede eski aileler ioea 
na izdivaç hayatını sevdirir. 
Londrada uzun zaman devam 
etmiş, Adet ve mütekabil hürmet 
ile beslenmiş dos\laklara da te· 
aadüf edilir. 

Z ira bu memlekette her şey 
de muvaffakıyetin esaslı ilmille 
rinden biri sebat ve devam ha· 
lidir. 

lngilterede halk, Nevyork 
insanları gibi yeni bir eöhret ve 
muvaffııkıyetten kısa bir zaman 
içinde bıkmaz. lngiliıler her mil 
letteo ziyade vefa ve sadakate 
ehemmiyet verirler, 

Vaktile İngilizler, ~""ransız ar 
tisti Sara Bernarı sevdiler oe tak 
dir etliler ve bu sevgilerini ve 
takdirlerini onun ölümüne ka· 
dar muhafaza ettiler. Bir logiliz 
kadını ile konoeuyordum. ;Bana 
lıir ihtiyar Fransııdan bahseder 
ken şöyle demişti: 

- Biı lııgiltereye her mev· 
simde gelen bu ihti1ar Fransııı 
çok severiz. Vllkıa onun ingiliz· 
cesi pek fenadır, Söylediği cüm 
lelerden bir tanesini 40 seneden 
beri anlıyan bir İngiliz görülme 
mietir. Fakat öyle olmakla bera 
ber o 1ine bizlerden biri olmuş· 

tur 11 

işte lngilizler ile mlinasebe 
te girerken dikkat edilecek şey 
onlard..:n biri olabilmektir. Bir 
1abancı basit ve esrarengiz ve 
necip bir memleket olan lngilte· 
reyi ancak otuz senede anlama· 
ya başlıyabilir. 

Hatay Cumhurreisi söyliyor 
- Birinciden artan -

edileceklerine katlyeo kanaat et 
memelidir. 

- Kendi kanaat ve fikirleri 
nize u1u1mıyan adamlar da tar 
dır. Bunlar için nasıl hareket 
edecek? 

• - Her kesin kafasında ta 
eıdıQı fikir, kalbinde beslediQ'i 
kanaat muhteremdir. Ancak va 
tanı ızrar, milleti idili edecek 
fikir ve kanaatler atısdan çı 
kar ve kalemle 7azı1lr ve intiear 
ederse ensesinde Hatay kanun 
tarının bekleditlni de bilmelidir 
ler. 

- Komeu Suri7e gazeteleri, 
aleyhimizde ılddetli yuılar yaz 
maktadır. Bu hususta nasıl hare 
ket etmekliQimiz lhım'? 

• - Komeu ve dost olan 
Suriye Hükümetile SuriJe hal 
kile, bahusus Arap milletile da 
ha büyük te samimi milnase 
betler tesis edeooQiz. Bu iki kar 

dee millet BBırlarca bir arada 1a 
eamıe bir çoklarımızın kanları 
birbirine karıımıı olduA'undan 

murakabenin acı ve karanlık 
gOnlerinden biraz sonra ·kaba 
rao fikirler yatııınca ıuur ve 
mantık hislere bakim olmala 
başlayınca bu iki kardeı milleL 
çacukları da aAabedilen hakları 
nın istirdadı ioin yan1ana har 

• be&mie her türl6 mahrumi7etler 
içerisinde didi9erek bu mesut 
gOne kavuımuetur. D601anın 

hor tarafında olduğu gibi Suri 
rede de mantık, akıl ve iz'an 
harloinde yüriyen bazı eahıelar 
bulunabilir. Bu gibi adamlar da 
ima mensub ofdukları kOıle ioin 
de yaıadıldarı vıUani ızrar eden 

Hükumetin köy kalkınması' 5 - Bir köy ahalisinden ba 
nın temeli mahiyetinde olan 175 zı kimselerin baeka bir köy ara 
ruaddelik yeni bir köy kanunu ıiei içiade kılan daQınık tarla 
nu projesi hazırlanmıı oldula ~ag, ba.Jiçe ıiblı yerleri; sahibi 
nu bildirmiş ve diinkü seyımız nin bulund ı:tu kö16n sınırların 

den cenuba dogru hafı( bır z ı l vakaların tekerrür etmesidir . katiyen ria)'et edilmiyor . 
zele olmuştur. Dün de Gazetemizin bu ya- AlAkadarlardan bu hayaı 

Bir şişe rakı içti 
ilk maddelerin hOkOmlerini raz da ıröı&erfleoektir. 
mışlık. ô - Bir lföy<ln sınırı mut 

zıyı dizen Mürettibi ve Çocuk- meselesiııo lüzumu kadar ehe
ları Yoğurt Pazarında köse ba- mi yet vermelerini bekliyor uz • 

Merıin • Adana trenlerinde izclilıam 
18 fasıldan ibaret olan pro la"-a da...,,. k••4 .;. sınırı ı·ı.. bı·r M h • • - ~' u,,.vu .. ersin-Adana arasında er olurmadıkları için iiçüncii met-

jenin ilk fasıllarına ait olan hii le•mek IAzım aelmı'1ecektı· r. lk·ı - ü · · 1 • i w • ~..-• ..... .... I gun m teaddıt tren ıe _e~esıne ki bileli olanlar ikincide ikino 
kumler eunlardır: iki lı:ô•Qu amırları araııoda eı;.I "' l "' - d mevkAı L.ı "ıletı' olanlar bı'rı·nrı·de ı. • Nüzhetıye mahallesinden I raAınen vagon az l5J yuzun en 
Sınır işleri len beri hio bir kö16n malı sa M h N ğl M h k 

1 
bilhassa Yeuicsdeıı lstanbul, An oluruyor ve bir çokları da izdi-

B · k k ı e met ur o u e met ı ıç 1 

u proJe anunlaeır anun 11 mıyan bot erazi, daAlar, or . . . . \ karn pos&asını alan trenlerde ve hamı bildikleri için ikinci mevki 
laemaz, her kötOn sınırı derne manlar 11ylalar, yarlaklar Hrsa bır eışe rakıyı mıdesıne boşalt pazar günü bütün seferlerde bile& alacakları yerde üçünca 
A'i tarafından bir kAAıda yazıla bunların sınırı dışında bırakıla tıktan sonra sokald .ırda bağır l yolcular oturacak yor bulama· mevki alıp ikincido seyahat edi· 
oaktır. Sınır içiu komeu köJler caktır. maA'a baflamış bununla da kal j )'Ol' ayakla ve koridorlarda se· )'orlar . Böyle günlerde trenler" 
ile aralarıuda uzlaema ieleri 7 - Bir köyün malı olan mıyarak tabancasını çekip hava 1 yahat ediyor . bir vagon daha ilılvesiyle ı,ıı 
eQer varsa bu da gösterilecek 1aylaların o kö)' derneği tara ya atee etmıştir. Sa-rhoş olarak l Gene bu yüzden yolcular mahzurlar önlenebilir zannedı 
ve yazılan sınır kAğıdı dr.rnek fından ayrıca eıuırı çizilmekle halkı rahatsız eden ve silah 

1 
lıiletlerine göre mevkilerde de yoruz .. 

azası taraf'lndan imzalanıp ~nabi beraber bu sınır kll~ıdı asıl kö atam Kıho zabıtaca sulh cezıt l E b.. .. h h ,. k • Siyasi icmal 
ye miidürlerine gönderilecektir. yün sınır kA~ıdı ile birleşlirile hakimliğine Verilmiş duruşma n UYU Q im 
Nahiye müdüril de bo sınır kA cektir. sonunda suç tesbit olduğundan ! vicdanın kanaatıdır. Kitlerin direktifi 
tıdını kaza teJa vilAJele gönde 8 - Kabil olan köylerin bir güu hapse mahkum edilmi& -Birinciden artan-
recektir. bir harita veya krokisi çizilecek lir. rar vermek üzere bir komis1oıı 

Sınırlarda kaıa idare hııetio tir. B • \ } teşkil edilmişti. AHikador kimse· 
ce sırıır kAtıdı tedklk ve tasdik iki köy arasında nizalı ıınır } f l-ı_ffi 0 e lerd ım müteşekkil olan bu ko· 
edildlkteo eonra, tasdikli bir ör tarın c,tıitm si için h61ı:t1metio k misyonun tetkikatrna ve verdiği 
neği tekrar kö1 muhtarına ve emrlle iki ka, derneti bir ara müvazenesini ay- kararıt ait dosyolar vekdlete 
rilmek üzere nahiye müdürüne 7a toplanarak iein kendi arala bederek düştü 1 gönderilmiştir. Ankara'ya gitti· 
yolladıA'ı gibi asıl sınır kllQ'ıdı rında dtheltilmesi için çah911 . ğimcle bunları tetkik edeceğim. 

·~ı U Evelki gün Limau lnhısar ı L- ..• 1• . d. k d 
da tasdikli olarak tapu idare81 caa ardır. zlaemadıkları halde . . . ı uzum goru urse, şım ıye a ar 

Şirketi amelesindeu Görelı Abctı 1 . · · 
ne verilecektir. İki köy arasında taza idare he7eti tetkik ve tah lh K 1 D . k b yapılan telkıkat bıraz daha le\"sı 

• oQlu san o anımar a an· d"I b"I" B 1 b b t!k •· 
uzlaşılmıyan sınırlar için idare kik yaparak altı ay içinde doğ dıralı Süveıı Holm vapuruna e 1.e ı ır .. ırn~m a ~ra er 2 atı 

d .... Jı. • • k u ot:ce gecıkmıyecoktır. 
heyetleri tahkikat ve tetkikler ru an J05ruya sınır çızılere ve şirketin yedinuına rnlı mavuııasın 

A vrupada beyoelmllel b ntoıı 
siyasi far.ıltyeller Çekoslovekyndıt 
ki SOdet tılmtınları meselesi ov' 
rinde toplandı. Birktıç gOo evv. I 
Hitlerln Bertesg11deodekl mallkD· 
nesinden yıtoıodtı sekiz general ol 
duğu bıılde çıkarak Strazburg.4 
birkaç yüz m~lre wesufede bulıJ 
nan Kebl köprOsllne giderek bil' 
rad 11 kıı lstihkamı11rı teftiş etmt>ııl 
Frnnstı ve logıllere,-e karşı 1'l' 
oevl tehdlt gib\ \tılakki edilmişti 
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·k· f bJ' d'I k Cürmümeşhut kanununun 
yaparak sınırı çizip her iki kô ı ı tara a le ığ e ı ece lir. Teb d"'ıı vu*k verirken çuvala vurdu o , a~ı r suçlara teşmili meselesine 
ye de birer tasdikli suretini gön liğ tarihinden itibaren on beş "'u kanca boea gitmİ" ve lhsAn & "" gelince: Bu kanunun, ağır suç 

Bilhassa Frıınsızlısr bu tarzı hare· 
ket karşısıodt1 fıızla tıinirlenmişlo' 
di. Her tııreftu httrp tehlikesi e-O• r 
lerl lekrıtr edllnıişll. 

dereceklerdir. Bu karar kati ola gün içinde bu karara iki taraf muvazene11ini kaybettiğinden sırt lamı azalması üzerinde müessir 
caktır. Kazadaki bü&ün köylerin muhtarları da vuli nezdinde iti üstü düemüe •e so1 kıılça kemi· olup olmadığı hakkında esaslı 
tasdiklı' sınır kA"'ıtları tapuca raz edeceklerdir. itiraz o mad Q'i zedelenmışlir · Arknda~ları ta · k d" · k · . 

u5 rafından iskele1e .getirilen lhsa· bır anaat e ınebılme ıçın lat 
bir deftere yazılıp deflerin altı de hftkılmlerine göre tetkik ve nın ifadesi Polis tarafından ahu 
idare he1etince tudik edilecek bir karara batlanacaktır. Bir mıe ve bir kasd olmadığı anla · 
tir. A1rıca bu tasdikll defterin köy sınırı bu kanun hftkiimleri şıldığıudan tedavi edilmek üzere 

bikııt devresin in biraz daha uza 
mnsı icor eder. il erde alacağı· 

e 
Arıtdııo çok geçmedi. ÇekoS 

lovakynda SUdet Almanları mes 
lesini tt!lkik eden loglliz mütebıl; 
sısı Lora Runsiman SUdet Almıı11 

hmnın lideri olan Henlayn'i Beri> e 

bir sureti de tapuca Qıkarıhp ne göre çizildikten beo sene son 
idare heyetince saklanmak üze ra hasıl olacak Uizum ve ihti 
re verilecektir. Köy ıınırlarına 1aç Qzerioe kOy derneai sınırın 
aid bütiin itlerde, anlaemaahk bQ7iUHüp küoülıülmesi için mü 
larda ve nizAlarda devlet daire racaatla bulunıbileceklertir. Şa 

mız neticelere göre ve lüzum gö 
rülürse knuunda bazı tadilat ya 

Memleket Hastaııesiııe gönde· pılaı·ak ihtiyaçlara daha fazla 

tesgede[l, e göndererek Hltler U 
temı:ısıt sevkettl. Dnn gelen tell 
ruflara göre bu temaslsrdıtn eıo~ 
edilen netice ortalıktaki harp tfD 
tikesi dedikodularını batlfletmışti' 

rilmiştir . 

Londıa-Parisin kanaatı 
intibakı temin edilebilir. 

Cürmümeşhut kanunu, ağır 
Heul11yo'io Bitler nezdloe ~ 

derek fikir ve mlıtsleasını ı:ıımu 
suçlara teşmil edilmekle beheme Almanlıır lıtrııfıod11n kendileri 

Jeri ve mahkemelerce bu taldlt 1et U ııoırın t»flJ~61fl'e& ve Blrlnslden artan hAI aQır suçun bu kanun çerçe karşı gösterilen ilk mO~ıuıde f 

il defterler esas tutalacaktır. Bir ya kllQftllftmesi baeka bir sını Londranın intibaları vesi iQinde kalman icap Atmez ri gibi görDlmnştllr. Sonra bu 
kö1ün ıınırı, ıa 19klldı olıile ra dokanmıyolsa kaza idare hef J,ondra 6 (Radyo) Prag hü Bazı suçlar cürmümeşhut kanu mı:ıslar Dzerlne Hltler ile Henla1 

cektir: 7eti 'kararlle sınır taksim olu' kümelinin tebli~i gaıet~lerde ilk nuna göre ele alındığı halde ~~:ı~~:ıı h~[d~ğ~e~ı:Y~~t~n:~~~ 
1 - Eıl!iden beri köyün sa nacak~ır. 1eri almaktadır , Teblı~ geQ va levsii tahkiknl ve saire gibi za Buouıılı:ı benıber hııngl f ssstr 

yılan bOtün tarla, bahçe, çayır, Bır kaç köJ arasında müş kıt alındığı için hakkında bu ruri sebepler dolayısiyle bilahıı üzerinde fikir ml\tubtıkutı >ulıJf 
ze1tinlik, palamutluk bataklık terek olan sıvat, sulak, pinar aün tefsirat yapılamamıştır, Yal re bu çerçeveden çıkarılarak! duğu bııkkıudıı henllz il Jlıldl; 
ve otlaklAr sınır içinde kalacak mera baltalık, 1a1lak gibi yer nız Prag muhabirlerinin telgraf umumi hükümlere tabi tutula· f yoklur. ı" 
tır. ler, eter bir köy ıınırı iQinde ları t1zerine efkArı umumiyerle bilir. Berlindeıı gelen Iıttb • ier r 

2 
_ Dallık ve ormanlık ha kalı7or11 o kOyün malt olmakla intiba eudur ki yeni &eklifler son Esa&en meşhut bir suça dair Hltlerin Sndet Almııohırı için p~ 

'.ıl.de ötede beride dı .. ıoıL. beraber diler köyler de etkisi hadde varmıştır , Daha ilerisi . blslt yapılmasını lsteyeceat mer 
a iL 'b' f d 1 k 1 k tahkikatın bu kanun çerçevesı zlndedlr. 

olan evler, tarlalar, meralar par aı ı ay a anaca tır devlet bekBBını teh ikeye oyar d h·ı· . h k . 1 ~ ı ınde ıdare 90 mu a emes~ Çekoelonklar taraf ındao "1 
Qa paroa en )'&kın kÖJ8 ballı iıkele Ve rıhtımlarcld alınacak ücret - Utn intaç edilip edilemiJeeealı I pılan son teklif IJU lmlf: Çek~ 
111ılmakla beraber bunlar ıınır husu~unda Müddeiumumi ve bA ile Sadet Almısolım arı:.sında rJ 
dııuıda bırakılacaktır. Yalnız •• ktı• sat V€\ka" letı• n ce hazırlanan kimlerin lakdir hakları kanunen aylık bir mUtoreke kabul ed~I~. 
her birinin adı sınır kA"'ıdıoa .7 hf d Çil k- '· - ~ k si, sonra kaolonların idaresi DV"f 

5 ma U7. ur. ıı u, eıı uuyu t d k 1.1 1 bt 1 
1 

. . . 1 aı;m an enl ı er ne mu ar 
yazı acaktır. t • f .. •• ] .. • d · hAkım, vıcdaııın tam kanaatıdir. 11 • 

3 - Sınır mümkün oldufu 8f) 0 yurur uğe gır l . K.anunuu eğ. ır suçlara. teşmil ver ~ıı~~~kl SOdet Almanları ~6'1 kadar kota, anlatılacak surette k lı Adlıya me ıınızınasının ıeleme dilerloin ekseriyetle bulunduldll 
dereıer, tepeler, JOllar veva d

1
• 9004 numaralı kanunun bl· olursa 30, yOklU olursa 40, çift ı ıd , sinde öe birçok kolay !ıklar te· ·ı ye~lerin heyeti umumlyeslnio 1, "'er de"'!•mi1en iıaretıı· ferler rlncl maddesi mucibince, belediye hllyvanıı aratia yUksOz ~olursa 40 d b•u 1 t 1 t kt"'d • 11 v min etmişlir. Bu meyanda pek resın e mu ..,r ye seme ..,. ıl 

den geçecek ve bu dere tepe te ve hususi idarelerin elinde bulu• vUklO olursa 50 otomobll yUksDz . . . . Bu yerlerin kantoalnra bölDndJ" 
yolların ve iearetli 1erlerfn köy nan 1skele ve rıbtımlardan geçen olursa 75, yOklO olursa 100, kam ook tahkıkat aüretle bıurılerek fikrini asla kabul etmemekted

1
' 

lüce adları neJ&e, behemhal 
81 

e11adaa alınmaktı olan mıırurt7e yon yOksQz otursa tOO yUklll olur cürmün unsur ve delilleri vaktin Şu v11zlyete göre, Çekosl~ 
1 ti ln d l lkt t 200 k ktı de toplanıp tamam olarak mah· I vakytt meselesi Uzerlnde muşktl~ı 

n1rda sıraaile 1azılac.ktır. ret m ve Dere er e ar ısa sa uruş verece r. ~ ıor-

4 - E"'er bir kö16n ıınırı vekAletlnln hazırlamış olduğu ta 30-75 kllo1a kadar oıı:ın eş kemeye sevkedilebildi~indeıı hu tın bertaraf olduı:;unu söyle *' " 1 . zamant gelmem iştir. ı 
nı derelerden, tepelerden, ıolla rlfe yOrOrlOte girmiştir. Tesblt lyadıtn 7, 75-200 kllonoo beş den sayede sorgu hAkimleriı.ıin. de ıe 
dan uya diler deliemi1 en iıa edilen tarife fl!dor: gioden 12 kuruş alınacaktır, teri hafiflemektedir Ahkamı umu 

retli yerlerden leQirmek kabili BOyQk yolculardan 5, 12 ya' Umumi hQkOmler mi yeye tAbi dlhaların tahkikatı Milletler cemiyeti 
olmazsa •ıoır mGmkiln oldoQu ımdan ,akan mektep tıle"aln Nizamnameye göre sal mü· için de daha genie bir zaman ve 

' _ dea 25 kurQf almcakhr. KOçOk ruriye resminden müstesna yol imkAn kalmaktadır. 
-Biıincidtn aıtan

hükümeti Miiletler Cemiye&i.11:ı 
sarsılan kudretini korumak ~~~ kadar d.'1• yapılacak te bu1ük bayvao yavrularından 2, bOyllk cular şunlardır: 12 yatından aea 

taılar dıktlerek sınır ~sterile bayvanlırdın 5, ak.az; mında, fi olan QOOoklar. geçirilen nakil 
Oektlr. merkep ve sair ölf& bl"fYUlsm taıdılarıoın !Jabip teya sür6cü 
ve bulanık suda bal·k avlıyaıı dan, at, ester ve ıalr binek bay leri, askerler, jandarmalar, posta 
insanlardır. vaalar~aın ynuoı olursa 7'f>, yDk memurları. göçmenler, mevcuden 

Böıle Oo bee mobterlı ve uı. otursa ıo. devenin yDkşOzUo· seTkolunanlar, ziraat için göçen 
menfaatperest insanın çirkin ha den ıo, yDklOsOnden 15, merke köy ahalisi . 
rekAtı Sorl1eli kardeelerlmize ıbln yDksDzDnden 5, yOklOsOnden Nizamnameye göre sal mü 
karıı bealedigimiı bdrmete, 8, nhfl baynnlardan 50 kuruş ruri1e resminden bazı hayvanlar 
setgi7e mani olamaz ve olama 1 aımacakbr. da istisna edilınietir; Posta ıaşı 
malıdır. Tek U,waaıı anba yQksOı fan hayvanlar, aakeri ha7vaular 

göçmen hayvanları, sal müruriye · bbü ı d b ı et" 
ücrellııden müstesnadır. A"ker yeııı Leşe s er e u una ıt'. 

" DiQ'er taraflan Fransız h 1, enası, göçmen enası, ve posta tine de Fransız Harici1e N•' ' 
anasından da resim alınmıya· Bonenin riyasat etmesi koos~f~ 
oaktır. bu içtinıaına aıfedilen eheııııf 

Bu ücretler, Azami olup alA artırmaktadır . 1~ 
kalılar hakkında siyanen mua· Mılleller Cemiyeti koP11 

/. 

mele 7apılmak şar\i1le :belediye bu .t~pla.n~ısında ispanya ·~~ 
ve huHusi idareler bu fiatlardan yetını Qının muzaharet taleP 
aşaaı ücret de alabileceklerdir. . ni yeniden tetkik edecek Ut 

b 



Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
ı MERSiN 

Pi YASASI 

Kaybolan, sekiz gün sonra 
tekrar meydana çıl{an göl 

Pamuklar 

Molison tansmdan ~!i'!·.~: 
a ynldı ~=:~ mah 

Karısıyla birlikte bir re- Kırma 
Mac:ıristenda Budap9şte karışınca nehir şiddetli bir kor yapan meşhur tayyareci Kozacı parlağı 

ye 24 kilometre mesafede Ver hortum gibi kuvvetli bir taz- Molison karısmdan ayrılmış· Buiday- Çavdar 
segikaza gölU vardır. Bu göl yikle göl Un bOtüo sufuını em tir . ~ondrada . bi~ . mahkem~ Sert anadol 
kenarı Budapeşte kibarlarile miş göl kupkuru kalmıştır bu ıkı tayyarecı cıftı 6o ~anı Yumuıak 

. . yede ayırmıştır Jım Mohson • wd 
Zenginlı:>rİnin gezinti yeridir H:ıdisenın ertesı gOnO Fra1Jsada kotdazOr de buluna- Yerlı bug ayı 

işte geçenlerde bu göl or gölsüz kalan göldeki seyyahlar yordu Çavdmr 
tadan kayb ol<!u sonra tekrar köyU bırakıp gitmişler. turist Buraların mustakbel pro Anadol yulaf 

Ku. S. Ku.S. 
J6-· 37 
28 
27 

5 
yok 

26 

5 
5 
3.~o 

3,75 
yok 

Mersin Beleoiye riyasetinden 

Davet 
Belediye meclisi azalarına 
Bu sene Y.-nil~nt>cek oları helrdive nu•clisi ., 

azaları intihabı dolayısile nwcJisin fevkalade ola. 
rak toplanması ic:.tbf'lliğinden 9 9-938 cuma giinü 
saat 11 de belediye S:llorıunda aktedilfcek icli-. . 
maa iştirak t~' lenw 11izi rica ederim 
HUZN A}IE: .. 

l\t>ylt>l'in sandığa ~dılma5'ı için kaçgün 
müfJJ~t vPrilf' CPğirıirı ıayini 

f l A N rneydana çıkmıştır. Gmnn ıer yilzOnden geçinen köy hal jelerini hugOn kimse bilmiyor Arpa 
meydandan kaybolmasına se kı acmacak bir hale gelmiş Yalnız Jim rv.!ol~son yeni . re Anadol 
hep hatırınıza geldiği gibi ku tir. Halk hUkUmete müracaat ko~lar yapac•gı~ı s~ylemesıae YHlialivre yeni M. 

a.: .. 5 Mersin Ziraat Bankasından 
a,.77•5 Bank.e11111za Şinasilerderı gt>ÇP.tı lıara p fa l> rif,a . . ragmen henüz hıc bır şey yap 

ı·aklık değil bilakis yağmurla etıniştır hUkUmetın göod?rdı mamıştır. Kadına gelince bir Nohut ekstra 
rın fazla yağma~ndıı·. Mıtcaris ğ'i bir mütehassız heyet cıvar köye çekilerek hem kocasını Fasulye 

5
7'>

0 binası ,ıahiliııde tadilen y~ptınl<1cak -!< 78 lira 31 
3.2s " kuruş b~del keşifli depolar inşaata açık eksiltme ... tanda son yağan şiddetli ya~ da bulunan bir nehrin suları hemde yaptı~ı rekoru unut YUiaf yerli 

murlaf göl Un sularını bir bu göle a kıtılısa: gölUn tekrar do rnıya çahşmıktadır Mercimek ıark 4,25 ye konulmuştur. 
cuk metro yUk•eltmiş götUn laeağını söylen:işlcrdir. Portekizde gemi Sahlep ıso : t Münakasa 16.9.9 38 cunıa giinii saat 11 de 
kenarında feyazane karşı ya Kadın erkek çoluk ço- bayrakları Tatli çoien 18 Mersin z :raaL Bank:Jsıııda ~·etpılacak. 

73 2-Taliplerin Ticart•t odası vesika. ı, Nafıa pılmış olan sedter suyun tazzi cuk bütün köy halkı amele o Portekiz bUkUmeti Porte· Balmuma 
kine dayanamıyarak yıkılmış hrak canla başla çalışmağa kiz gemilerinin. bundan böyle Cehri 
lardır. Göl suları gölle Tuna başlamışlar. ve o sırada tek bayraklarına b:r kırmızı hıtç Susam 

10 1 11 1, 

müdürlüğüııden alacakları ruiilaahlı i tlik tıhliyel 

h b - koymalarını emretmiştir. ÇOn 
tıehrl arasındaki sa ayı kap]a rar ol yagmurlarda yağdı- kil vaktile Ehlisalip gemileri· • Yapalı 
rnışdır. Sular Tuna nehrinin ğı için göl yavaş yavaş dolma bu şekilde haçlı bayraklar Sıyah 
müthiş sUratte air.an sularına ğa başlamıştır kullanmişlardır. Şark 

Anadol 

Kilise ve Oanünçyo Baş ağrısı şampiyonları Aydın aiyah 
\rıkanmıt yapak Meşhul' ltalyan edibi Da· 

tıUnçyonun en meşhur e~erleri Son birkaç hafta içeriıinde rı ne yapac•k mı diyorsunuz Güz yunu 

nin buğUnlerde ltalyan facia telerinde büyük huflerle ya· cak · Yozgat 

15,50 

62 
47 

51 
80 
65 
85 
110 
50 

vesikası ve 305 lira 87 kuru:ıiluk nıuvakkal te. . 
minat ~kcalarile birlikLP ihele ~ün H! saHtinde 

• • 
Bankada hol u nmala rı. 

46 3- Hu işe ait keşif pl'oje ve şarlrıame Ban. 
kuda g;)r(i (., hi lir. 2 7-13 
. 

i l A H 
Mersin As~eri Satma ima komis yonun~an 

S\ Sığır Eti Alınacak 
tıden bir olan La Na va piyesi hemen bütüa Amerikan gaze. Gayet b11it Tedaviye çabı•ı Konya mala tiftik 

1 zılan bir ilin çıkmıştır. "Hiç . . Keçi kıh 
eanatkfir'arının en meşhur arın bir iJAçJa • 'd Bu mllcuese bır ılac fabl ,. Clab•a 
darı mUrekkep bir gurup ta· 0 geçmıycn muannı ·k d B k t • 

b w na müpteli g•nç ". a.11 .•r. •ı agnıt~a ço e Pirin~ıer ı·afından Vonedikte oynanaca aş agrısı ~ ı b b ı - ı • 
~ k•dınl•r arıyoruz. Kendilerine sır 1 ır ı(ac u m•ıa ça ıfıyor 1 Birinci aevi mal 21 

25 
,, 

l{ını ve provasının moarrif na çok ylikıek tıcr~t Yerilecektir Buldutu iıaclan bu kadıDlarl ikinci aeYİ mal ' 20 
ıırının huzurunda yapıldığını b'· b d b k d k ç 260 280 
h Ta n u ilan üzerine binler 1 Uzerin. e tat •.. e ece. muYa ay 

1-}lersin garuizonuudaki kıtaaıııı hfr seııelik 
ihtiyacı olan (145000) ~almz )iiz kırk btış Linki .. 

1'2 lo sığır eli, ko) urı eıi \-·e keçi eli kapalı zarf usn 
lu ile eksihm~ye konuldu. 

aber atan Venedik kardinalı k d Lk d 'd d ili 110 
bu ·· d. ce ı ın müracaat etmiıtir. n netice •I ııı taa 11 e 

1 
Kahve 

tun papaslare kiliselerde ın .
1

.. k k v k' d k 
d ı ana veren müessese bu ka cını piyuaya çı araca e Badem, çe ır e 

ar.tara bu tiyatroya gitmeme I k k 
l d Olar arasında uzun tetkı'k· kıdınlan Jeklam olara ulla içleri erı hakkında telkinlerde bu-1 ı 
lunmalarmı rica etmiştir. ler yaptıktan ıonra altı tane- nacakbr Tatla badem içi 

Papaslar mensup oldukla sini baı ağrısı şampiyonu ol- lYİ oldukları hkdirde Acı » » 
rı kiliselerde papanın Dannn- mağa iti.yık gl!rmilt ve ken haftada aldıld•n Ho lira kesi 

1 
Acı çekirdek 

~yonun bütün eserlerini afaroı dilerine bıftad• bizim pmra leceğine g6re bu kadınl•rın Urfa Yajı 

95 
58 
36 
90 
70 

100 

60 
37 
100 

· ettlğini ve gOnaba girmeme~ ~iz(a 9o lira vermek üzere iyileıtik demeie razı olabile fçel •• 
icin onun eserlerini temsi] bır mukavele imzal•m•tlır. cekleri bize pek alda yakın 11

·,·•[••

1
•.
1
•••M••[•ft••s··, •

11
••• 

Oden tiyatrolara gitmemelerini Bu mÜdSSese bu kadınla sıelmiyor L n 
bildirmişlerdir. M • \ d k. /ınanvada 

Vaklile bir tiyotro Danilu 8C8f1S 8n 8 \Bm8f 01 r .., 
harp ==========~=======~ 

Nüshası 5 Kuruştur 
~Yonunun bir eserini oynama kampı tekrar kızıştı 
YI\ t · ğ· k ı· (Birinciden .,tan) 

eşebbUs ettı ı ıamun ı 1 dıman etmi)•e tettebbilı etmieler 
senin mUdahalesiyle bu teşeb . _Macerıstan Dahi.lire nazı dir iıe de hata mıldafaa topçu 
bu8 ettiği zaman kilisAnin mU pol~tıka ma~kuf!iları ıçın Ma· !arının ateei kareıaınrta. kao~aQa 
d . carıstanın şımahnde Eger mev mecbur olmu~lardır. İkı klşı öl 
llhaJesıle bu teşebbUsten vaz 1 .. k b" d b" t müe ve blrkao kiei ysralaomıetar 

Abone ) TOrklye Hariç 

Şerait ( için için 

Senelik 1200 Kr, 2000 K1 

Albaylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 gecmişti &ııne ya ın ır yer e ır .0 Barıelon 6 (Redıo) • Gande 
' . . merkOz kampı v~c~de . gehr sa önünde 5 günden beri hılki\m Bir aylık ıoo Yoktur. 

ıı Ru defakı _ mUdahalenın meye karar vermıştır Bın ka· sjrmekte olan sükftnet dfin asi •===========• 
1.e netice vereceg! henUz bel kadar siyasi mahkum bu kam lerin Gaodeaaoın iki kilometre Resmi iliaaba aabn 10 
1 değildir pa gönderile~ektir. eark cenubunda Ganteı.a • Tor Kuruıtur. 

• · • .. tos 7olu uzunluğunda kAıo cQm ----.~-..-.-...---• 

ıane vermekte onımal italya~a ordunun sancaktan ~~~·~:~çri!~ı~ıe;ı;,e~z;~:!0~:;::~~ içel defterdarhğtndan 
~• 1 l . . ve 10 kadar hafif tankın himaye Miik il fi d. H .. 
lr USU tdlya harbıyo nezaretı ıinde olarak Puig de Aliga'ya e e ~ a ı. arun oa. 

ordu kıtaatının sancaklarına taaruı ederek cümhuriretoileri 2 Davık. Seneaı: 93S. Tarlu: 687 
lngiltercde yeni bir iane Savua kıra\iyet hanedanı ar- kilometre kadar icbar etmiıler Mabillesi; Mahmudiye tahafi· 

llauıu icad edilmiştir Bu usu) masında.n maada imparatorluk dir. yeci, 
Suttur kralının ilAvesini emretmiştir. Suya dOpn bombalar 

Bersuğliyeri kıtaahnın a· Valanı • ı.a, - Bet bomba~ 
Bankalarda paraları olan . . dıman ıa11areal saat 10.15 de lı 

lar b· dd t t . d' 1 nanavı sancaklarının yerıne mao mmtakaaını bombardıman 
ır mU c ayın e ıyor ar . 

V erpua miktarı 
Lira Ku. 

23 45 J( az•nç 
-' 69 Buhran 

2 Eksiltme ı 2 E.\hll 938 pazartesi giiuii saat 
1 6 da ~I er si n As Ş. n in li s l k a \ ın ci a As m a h f t' -
linde A. Sa. A. komisyonu tarafından ynpıla-
cak tır. 

Zarflar ayııi giiıule açılış saatinden bir saate\'
velinP kadar kabul t>dilir. 

3--lstekliler ayui zarfın içindt>ki teklif nıek 
luplarıwla her iiç cirıs tılP, de fiat vt•recekler s :ı 
IAhiyellar makam harıgisirıi nnıvafık göriirse o 
cins el ihale edilt>cektir. 

4 - ~lulıanuut>n bedtdi (43500) ~· alnız kırk üç 
bin bt-1şyiiz Jira olup muvakkat teminatı (326300) 

'
yalnız iiç bin iki yüz altmış liç liı·adır. 

5-Fazla bilgi edirıruek istiy~n istekliler A. Sa. 
Al. Ko. nunda mevcut olan şart11ameleri her za-
man görPbilirler. 26-30-3-7 

içal ~et ter~arhüm~an 
Mükellef Sanatı Mahe llesi 

Ali kızı küçuk Cemile Umumi ev sahibi Mahmudiye 103 
soi<ak. 4 kapı 

Tanzim olunan ihbarname No. ve tarihi Verginin ıeneai 
1938 12-18 sayıl• ve 16·7·38 tarihli 

Verginin mikdarı 
Lira Kuruş 

124 66 Kazanç 
24 93 Buhran 

149 59 

bu müdd t f d parala,. de Oç renkh sancaklar kabul I etmielerse de bombaların b1l7ftk 
tıın t . e z~~ .1°f ~ . kO ı ı edilmiştir. bir kısmı ıu1a düemOetür. 

emın ettıgı aızın sura =================:.====' tını (mesela ingiliz lirasına / 

Adı ve evsafı sa;reıi yukarıda yazılı mükellefin ma
halli ikameti mechul kaldığı için kazanç vergisi ihbarname 
ıi teblii edilememiş olduğundan hukuku usul muhakeme· 

28 14 leri k•nunu mucibince ilAnen tebliğ olunur. 

~öre şilin yahud penslerini) 
11iı· b · · b - l ayır cernıyetıne agış t· 

.Yorıar· MUddet hitam bulduğu 
~rnaıı bankada parası olanla 
~ın hissesine azami bir i ngiliz 
tası isab~t ediyor 
. Bu usuı ilk defa kral be· 

Şınc; Jorjun ölUmUnUn yıldö · 
~Umu Uzerine tesis edildi. 
d lttıkalarda paraları olanlar yıl 
l 6

11UınUnde alacakları faizle
ef 

'!" ı~ kUeUratmı terkcttiler Bu 
k:•~ı Şekildeki ianeye 200 bin 

J ışı ıştirak etti. Kral beQinci or· ,. 
I> Jun ölUmUnlln yıld6nUmUn 
b~. hesap görülünce muazzam 

Para toplandığı anlaşıldı. 

1938 Resimli Hafta 
MECMUASI 

14 :r~ylül Çarşamba günü çıkıyor 
1938 Resimli Hafta 

32 - 34 Sıtyfe içinde bilhassa kadınları alakadar edecek 
yazılıırı, en gDzel blkRye ve romaolılrı tbtlva ettikten başka 

1.000 K.ELİlY.l:E İLE 

Kendi kendine İtalyanca 
Derslerini vermlye başlıyacaktır. Bu d"rsler ırra bir kitap 

şekline sokulabllece1' tarzda neşredllecektlr, 
HOtno manaslla tam ve dolgun bir mecmua olmak bedeftol gQden 

l 9ö8 Resimli Hafta mecmuasını 
Yalnız 5 kuruşa satmalabilecekslnlz 

Şimdiden bayilerinize ıiparif ediniz 
ı938 RESiMLi HAFTAYA ııaa vermek için arzu edenlerin 

tstanbul Ankara caddesi 105 numarada Kemalettin tren tıan 
Bllresuna mnracaat etmelidirler, 

7 - 8 • 9 - 10 • 12 

hu Mueyyan bir pare teah• 
but ~.t.meden iane vermenin 
ter Orı)ıoal USUIO şimdi İngiJ 
Qıe~de bUyQk bir rağbet gör 

'ledir. !..---------------------• 

13=~1~1v:8~!~.tb::~:e i~~-1 fçel Oefter~arhğm~an 
karıda yaıılı mnkellefin m• · Mükellef Sanatı senes Maballui 
~~ili ikameti meçhul k•ldığı Mihran kızı sirapi Terzi 936 Camişerif hayvan pazarı 
ıçın _kaza~~ "!rgi•i ~bbarna- Verginin mikdan; 16 lira 95 kuruş .. 
!;Ueıı tebhg edılememıı oldu- Tetkik iıiraz komisvonurıun 30-11-937 gn n 
gundan hukuku usul mubake· l l ., · · ı · 'J5 k · 
meleri kanunu mucibince ili ve 1038 S3) ı ı kararı a vergısı 16 ıra ... \il u Ş 
nen teblii olunur. kabul \'e lasdikarı 7 7 ikinci il1l>arnarıH' :5-3 938 

içel Def tar~arhgmdan 
Mükelefiln alla ; ~lehmel 

Selçuk. Sanall tuhafiyeci 
Senesi: 937. Mahallesi 
Mahmudiye 

Tetkiki itiraz komis· 
yor.unun 31-3-38 tarih 
ve 224 kı.rarile vergisi 
48 lira 60 kuruş olarak 
k hul ve ıasdtkan 7 .4o 

Adı ve evsafı saire~i yukarıda yazılı mükellP. · 
fin mahalli ikaurnti nwçhul kaldığı için kazaııç 
vergi~i ihbai'rrnmesi tehi ğ edilem~ıuiş olduğuıulorı 
hukukn usul muhakt>ıueleri kanunu mucibince 
ilAnen tebliğ olunur. 
~--IB!!!!l!--=ı!!!!!!~~...,.~~~~~~~~-===~~ 

sayıh i~inci ihbarname 18-4-938 larilıli 
Adı ve evsafı sairesi yukarıda yazıla miikelle

fin mahalli ikameti meçhul kahhğındao kuzaııç 
vergisi ihbarnamesi tebliğ edilf)me'miş olduğundan 
hukuku usul mnhakemrleri kanunu mucibince 
ilanetı tebliğ olunur. 
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1 . 
hu kuvarrna dik:iş Ma inal arı ~. 

1 Diinyaııın en sağlam en kullanışlı en U G Uz 

H IJ. S K U VAR N A: 
El , Ayak , Dikiş ve Na'kış , salon 

Elektrik ve hulasa dikiş makinalarının 

her çeşidi ve istenilen yedek parçolarıı 

mevcuttur. 

___ mm. ________________________________ __ 

f>İKİŞ MAKİNALARıDIR. 
'Hnskuoarna ; lsoeç çeliğinden mamul 

bütün aletleri garantili dünyanıu en ta

nınmıs ve en eski markasıdı. 
~ 

Rizenin Hasır Koltuk Takımları 
YENİ FAR.TI GELDİ 

Sipari§ltt:mı Juıydıttiren müşruilerimizin takımları emirlerin 
amade bulu.ndurulmaktadır. . 

Güven Sigorta ı 
Sosyetesi 

ııtmımımnnımımmıımımımımım 

1 Yıktorya Bisikletleri 
Yeni modelltrimizin bütün malzemesi halis Rize malıdır, ls

tanbulda yapılanlara her suretle faik olup tahta aksamı [Fındık] 
ajacmdall mamuldur, fiatler_imiz rekabet ollJrlamıpacak dtrf,cedı 
ucuzdur. Cenup vilayetleri gazino ve halzçeltri için sipariş kabul 
olu.nur. 

TERMOS 
Sıcaktan bunalmamak için (1 ermos) a sa/ıip olmak ltlzımdu 

Bu sene Terrp.oslarm aleminium ve ba(! kapaklı cinslerinden mofl.:a 
bir, iki, üç, d~rt ve beş defa kalın kırılmaz cinsleri de gelm~tır 
Çelik Termoslarımız ile beraber yemek, dondurma, tereyatı için 

hususi termoslar da vardır. 
Sedad Sahir Seymen 

Uray caddesi No. 41-Mersin 

Taşra siparişleri acele ğönderilir 

Sümer. Mk ~mlak ve 'Eytam 
bankalarının kurumudur 

TAM q:ıiJ&K 
Ve en •ıtwenilen sigorta şir ketillir 

Ha~;at, yaugm, .,aklilıal, kAAza, oto~ııo uil sigor.. 
talarınızı en mksail sart).~r ~·e ~ediyc kv.lay
lıkl~ile yapar. 

Mersinde Mümeuili 
VASFI ORGUN 

. IDayanıklı 
11( ullanıfl~ 
~hafif ve 

ISüratlı 
ımr RisiklNe ~ahip 

=olmak için h~lı~

=mehal 

~('liktorya) Mar~ah ~isi~letleri tercih e~iniz = Sağla mlığıile şöhret kazanmıştır. 
t<ıztlaya 6 
J\ 1 ~ 

Toplan ve perakende satış ~·a pılır, alıcı

lara kpla~lık gösterHir . 

aza o unuz ~ Satış yer'ı · Mersin Merkez Bankası 
~ , lçel kontuvarı. 

----~-------~tlURtifJlttJD llllrlUliD ttft'HM~H»J~~ 
··~~••••••••- n••-••••••1111nnat1•~•n~**• 
* • SIHHA.~İN İZİ KOR. UYUNUZ ı J 
* - :::I:'~wASIL M:I ,.. 1 

J 

1 TAHLiL RAPORU 
1 Görüııüş: Herıak KalP-viyeı; "ıoo srıı3 sııya sarfuhıııa ıı N. lo 1 
• rııikdarı,, Ü.2 SIH3. i 

1 Henk : ReJıksiz ~ltıcmu sertlik dPrflcesi "Fransız,, 1.5 1 
Koku ;~Kok uşuz Uzvi maddeler için sa rfolu rıa n mii vP.lli- i 

IH"FIVAALJK 

PeşinizdenoGeliyör 

11 dülhumuza litrede o.4o mgr. ı 
Tadı ; t~tir Sülfat ''80 4,, litrede 0.0033 gr i 

Klor "CI ,, ,, 0.097 4 i 
rr.eamül; lM utedil Nilral ''No 3,, ,, 0.0040 ~ 

Nitrat "No 2., yok W;. 

, ıo de man 
cinde Jür 

dabilir. B: 
meneub 01 
şndııdarı vı 

ONA ~A~Ş.I 

Ha~ırhklı D~vranını Fennin en son usulleriue riayet eder,fjk ka) nadığı yeriuden itil.Hı~ ! 
ren istasyorıa kadar içi kala~1 h kAlvaniıli borular la içi mttrnıer döşel~ ; 
bellurhavuzlara dökülou~ kt~dir. Oradan d~ l>liliin Fizikı ve kim~·Hvı ~ 
evsafına muh~faza eaer~k ve hiçbir suretlP. t>I dt>ğmPch~n hususi kim- 1, 
yMgerinılZP. ve ~dana Sıhhat Uakaraltğmm tayin Ntiği Sıtıhiye ruc•nıu - ~ 

• nı huınrlarmda damacanalar ve v~gonlar KAY ADELEN suyu ile "" 
! yık andıktan sonra doldu ru 1 mlı k l:t v~ :ığızları Sıhha ' memuru lar.afm- ı 
,,. dan ruiihürlenf'rek şehri mizP. gelmektedir. ; 

!*~*BllllBBn•C~~-·H&U•a .. ~a••BM .. mn•n~•~' 
MerlİD: Yeni Menin Buımeriade Bual11Uftır 

.. 
( .. .. 


