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Hatay Millet meclisinin verdiği kararlar ve kabul edilen kanun Sulhü. kurtarmak için gepiş harp hazırl~kları görülüyor 

Anayasa kabul edildi ingilizltonanması sefer r -------'/ ~ .~---------~ 

Hatay dahili işlerinde istiklale sahip Türk 1 Fransanın Alman hududunda aldığı ted-
ekseriyetine müstenit bir varlıktır birler Berlinde bü~ük asabiyet uyandırdı 

---...: 
Hatay~evıeu ı Hatay0Merkezi Yen_i Ha~ay Fransız tahsidatı 
Ve Surıye i . . kabınesı 

1'üı·k ıliplomasiainiıı büyük i Anayasada Antakya olarak Nazırlarla .beıaber Almanyayı yolundan çevir-
~~:~~~auk~~~1:a~~n~ü:~a~ı:::ı;~:; tasrih edildi müsteşe lar da mec- mek için blör sayılıyor 
Yanması neticesi olıtrak Hatay l • • • • l lise takdim edildi A k d . l d k. . ·ı · 
:evleti ku~uldu • ŞimAdi anayuı- ~ Meclıste şımdıye kadar tekmıl kaTar.lar 1 Antak7a 7 (Busuıi) Niatay çı enız er e ı ıngı ız gemilerine ta· 

un maddı ve manavı muzaha-, b "t" l . ·r k ·ı ·ı . . !meclisinin dünkü celsesinde ba~ yin edilen mevkilere hareket emrı· VMrı"ldı· 
reti a1t111da bu Türk üıkesi de u un unsur arın ıttı,-a ı e verı mıştır ~ 

vekil ,Doktor Abdurrahman Me-
:~sut bir istikbal yoluna gir-1 Aııtakya 7 (Anadolu ajansı nın hususi muhabirinden) Hatay lek kabinenin programını oku- Berlin 7 (Rady.o) - Fransa 1 terden: li'ransnııın müstahkem 

ış ~ulunuy~r · 
1 

. . . b , um husu~i ıııuhnbirinden) Hatay millet meclisi ciüııku toplan bam 
1 
mue. ve hOkllme.' Azasını tikdim nın Alman h~d~dunda lalışi.ci~t mevkil()rini lalıkim ve takviye 

l' at:ıy uı~ ıurrt~111•1 n e-1 millet meclisi dün öğleden eve! da iki sene eve! teeekkOI eden etmistir . 11~pmas~ ve ı~tı~~t~rın\ sılah , için aldığı tedbirler J .. oııdra m a 

1 
anatı, aLay aşve 1 ıuı~ı ~ec- , ki celsesincie Ilııtay ana yasası rn Ha tayın isLiklt\line kavuema atay kabinesi J 'a ına aması er 111 e ıeyecnıı hallinde çok 1 bii görülmektedir 
ıs huzurunda okuduğu tıukumet 1 1 H k . . 1 dan Qok asabiyet uyandırmıeur. I 

ııı ittifakla kauul Gtm!ştir . Ana sı i<,.ıin dcğorli gayretler sarfeden alay abınesı şu suret s Bu tahaidaltan Alınhıı "azelelerı· Londra 7 (Radyo) - fngıliz 
Dtogramı ve Hatay Halk Par- ' . . . . kkül · ı . "' "" 
\i . . ' . yasa beş fasla ııyrılnn 25 mad- Hatay I~rkınlık Cemıyetıne mec teşe etmıet r · Almanyayı yolundan çevirmr,k , douanmas~nda fev~alilde hazır 
sının programında da katıyello d . . 1 . k .ı · U f 1. kk- d"I . i .1 k Dr. Abdurrahman Melek:Bae l lıklar gö ı kL d A k 

ifade edildiği gibi Hatay hürri- elyl ı ı ıııval edtıno leuır . u a· lısçke teşe ·ur. e_ ı mesme uı a vekil, dahiHye, hariciye, müda· iQin Pariein Londradan aldıl1ı . ru me e ır. Ql de 
t . sı ar eun nr ır : 3 arar varmıştır . direktifle acemice bir blöfü tell\k 

1 

nı~le~de bulunan lu'i?İIİZ harp ge 
et mefhumunun gcıııs surette Esas hükümler, teşrii kuvet B .. tM k 1 •tff ki faa nezaretleri uhdesinde • ki etmektedirler. mılerıne tayin •dilen mıntokala 

tanındığı ve hürmet edildiği biri icrai kuvet, adliye ve müteferrik u un . ar~r ~r 1 1 a a 1 Cemil Yurtman:Adliye naT.ırı 
tllkedir. Hataylılardan beklenen h-k - 1 Meclıs eımdıye kadar olan Cemal Baki: iktisat, maliye, Londra 7. Hadşol - Roy ra hareket emri verilmiştir. 
harekeı· yeni rejim için samimi j u ~\~:ry;sanın esas hükümle içtimalarında verdiği tekmil ka . gümrük nazırı • Hitlerin beyannamesinden Südet/er işin-
"e sadık hir Hata)· vatandaşı I rine göre Hatay dahili işlerinde rarlıırı_n ittifakla_ ol~ası .bütün Kemal Alper: Nafıa ve zira· 
Olmaktır . Asil Türk kanını ta- tam 1stiklfılo sdıip Türk ekseri mehafılde çok musaıt tesır bı· at naıırı · Je faVİzlerJe bufunmıyacağı an/aşılıyor 
Şıya11 bu asil insıııılarıtı bu yol· I fetine müstenit bir de\'leLtir. Ha rakm1ştır . Düu denecek kadur Ahmet Faik Türkmen : Ma-
dau ayrılmıyac~ldarıudnu emin 1 tay lıükümet merkezi Alltdkyo kısa oir zamanda Hataydaki ih arif ve aıhat naıın . Çek.teK· lifleri d Ün su·· det mu·. -
lı 1 d ı - ı ·fi t ·ı· · Nezaretler müateearlan da ulunuyoruz . ır . 3uttln _vıHeı_ıdeelar kanu_n tı a arın enınmen sı ınmesı re 

k şuıtlardır : ·ıı • b•ld Hatay hizioı milli ııtırabı· arş:sıııdıı ınusavı hııkkıı sat~iptır ni rejimin kuvetli bir zımanı te Müdafaa mftılefarı inayet m essı erı ne 1 iri ld ,. 
nıız milli da\'aınızdı . Türkiye .Aııtnkyıı 7 (Aııadolu a]ansı lakki olunmaktadır · MursaloQlu, hariciye müsteıuı 

ile l<"ransa arasındaki dostluk 1 f İlİstİn hadise/eri hor kunc, şekil a[Jı posta tf!lgraf müfettieliai uhde· s üd ~ti e f 1 
bu dava dolayısiylo tarıh önün- , sinde kalmak üzere Besim Te· 

de en çetin imtıhaıılarından ui- ' A · ı b. · 11" h .. k" t k cer, adliy~ müsteşarı FevMzi At~- Teklifleri müsait 
l'ini gı:.çırdı ve mu\Offak çıkıı. Si er ır mı 1 u ume ur- men, nafıa mOsteşarı muhendıs 
l'ürk milli davasının bu büyük hİ Keeiuan, ziraat milıteearı Mah- , şekilde karşıladılar 
taferi kaı şısında iftihar duyar- d Ular ted Ş 8 rttı mut Havv&1, maliJt müsteıarı 1 .. .. 
ken dost Fransanın Hatay istik- Huri Rad, iktisat müsteearı Ce- Prag 7 (Aadyo)Dun oğJeden 

fl iııJavn . 
Nurenber ge gitti 
hitlerin misafiri 

olacak 
lalini tanımakla Türk dostluğu- ' İ htilô.l mahkemesinin kararları derhal IAl Akkua. maarif 01üıteearı ıMar sonra baev'}kll Hotza üd ' mü 

diros, sıhat mOsteıarı Dr. Os-
1 
messillerino :Oek hükümclinin SOdetler ayın 15 inde büM 

~a verdiği kı)·metiu derecesiui infaz asi/erin emir/eri .fatbik ediliyor mat Sıtkı . ~ yeni tekUflerini izah etmiştirZ~n yük nOmayiş yapacaklar 

e ö~ı.::::~:uz ~üstnkil Halayın fı ~k ~-~- ~ 1 ~ k~ ~ 'I" ll' FrankO ı olunduğuna göre Südetler teklif Prag i (Radyo) Sfi lot Al· 
~ t n t t e 1 leri müsait kareılaınıelardır. 

komşu Suriye hükümoLiylo ara- ııUVR a u ume orç ar a m a mora oryom 1 an 1 Bu izah sırasında lngiliz mantarı şefi Hinlayin Nürcnber 

ınııdaki dostluk rabı talarıııı . . . M . . 'ıkt'ıJar ~mevkı'ı'nJen çekı'lt'yor 1 mutaha181SI Lort Huslınanın da ge gitmiştir . Hinlnyiıı Nü ren 
kuvellendirnıok il,iin on iyi bir Hayfa 7 . (Radyo) Asıl~rı~ı idam h~k~ml.er_ı U t U hazır bulunmuş ~e izah uzun bergde ııasyonal sosynli ·t kon 
Unsur olacağına inaıımnkla ho- lı"'ılistin içinde tedhiş faalıyetı . . Tedhışcı.le! ılıtıUll _m~hkefr!e: v . J•l b. üdd t d t iştir . grcsine iştirak edeeek , 0 Hıtle 
rııt 1 • sının verdıı:tı ıdanı hukumlerını 1 

l erıne mute ' ır m e avam e m rin . r . 1 
'.>er Suriyelilerin bu gün Hn- gittikçe korkunç bir :eekıl almak idam edilec·ok şahsa uildirmekte Hitlerin beyannamesinin mısa ırı o acaktır • 

laya ve Türkiyeye kıır·şı takııı- ' tndır . Asiler muvakkııt milli hü ve ondan sonra infaz etmekte-! ,,fef geçecek ı mAnası Hinlayin Jıareketıuc'Jeıı e\'ol 
d ki ı ı bir Leyanname ne~recterek Sü 
... ~ arı tavrm L~ doslltığa zn- 1 kümet adı .allı_nda ~ir teşekkül dir . Son .L~e. gün içi;ıd~ ~u su Londra 7 (Radyo) RoJter· PariR 7 (Radyo) havastan : detleri 15 ve 16 EyHilda bir 

r verneek mahırolte olduğµnu I ,-ücuda getırmışlerdır • Bu 1e- retle 20 kışı ıdam edılmıetır. Bee den : Dün İspanyadan alınan Siyasi mehnfile göre Hitlcrin toplantıya çağırmıştır. Bu top 
da teessür!& kaydeLınok ıcnbedor şekkülün emirleri Filistinin her kişi kendileriııe idam hôkmü haberlerde General Frankonun Nürenberg kongresiude okunan 

S ı , lnntı Südetlerin illı kongresi ola 
d uriye davaıırn başlangıcııı tarafına eny.aııı hn"roL bir su- tebliğ ed. il_diği1 içi.n .lngiliı •karA· -Sonu ikincide- beyannamesi Almau-oamıı takip 
a j 1 k 1 ı B ı " caktır . Südet olan rüesa ve be o sonuna kndar Türki)·enin 1 k . k o una ı tıca ıetmıetır ' un ar.. ettix.i yoldan do-n ·meyece"'·ını'n 

has - . . . . ı rette yıı)·ı ma La ve cnmı apı- DİTTKA TDER. 5 e; leıiiye reisleri bu toplantıya işti 
. nu nıyetını anlamak ısteme· ı larıno kad.ar yRpıQtırılmaktadır dan birisi hu sabah esrarengiz ,.g,.. ifadesidir • Gene bu be .. ·anııamo 

dı " b" k"ld ··ıdü ül - ı- o 1 y .,; " rfık edecek ve muazzam bir nü ~e oıorittıleri Türklük aleyhi- Son verilen emirde çarşıların ır şe ı e o r mue ur . s m a n 1 as 8 g 1 den Südetler meselesinde taviz 
rıe a(lf ı. 11- 1 Moratoryom ilAn ettiler mayış yapılacaktır . Hinlaynin 

oı·uer e 1 
• kapanması lıildirilmokte idi. Şe- de bulunmayacağı da anlşşıJ· muavini nümııyjeleri ihzara me 

den Bo··~ gii.ıı de gekl.eııS h~berlller- hirlım'le tıir dolasmıı yapan Roy Asiler dün sabahtanberi Fi- l Gecenin muayyen .saatinden maktadır . ınur edilmieıir . 
\' . _..:renıyoruz ı urıye ae listindı:ı borçlar hakkında mora bah fne ka- 1 
0tırı Parisle Hatay slaLüsüııü ter muhabiri çarşıların yüzde ıoryom ilan etmişlerdir • Bu l) il! ın mU&Y}'tn ••• 1 Almanya Çekoslovakyoya taarruz ederse 

~81lıınamak içiı! Iı"raıısnya muh- doksanının knpalı olduğunu gör yüzden Filietinde geoie bir pırı Cfar gürültü y•ıak denildi. Her• ....!:.._, __ r __ _ 

dl~alar verirken Suriye zimam- müştür • sıkıntısı bae göstermietir. l kea sevindi]. FakM nedoıııe Romanya Fransanın yanı'n-
d rtarı da ei!Ahlandırdıkları Be- ç· d k. h b. Lh l J>u yaa•k cenapları Me..,inde 

09iJeri Amıkta Türk kö)leriııe ın e l ar tn SOn so,-, O ~rr pek az ikamet etti ve anlatıl- da onunla beraber olacak 
~aldırtıyor Türkleri öldürtüyor- b• k t 1 d dı ki o da [ Oımanh yuatı ] 11 

har· Suriye Dnlıiliyo VczirininıJaponya ecne 1 on ro tın a cümleıindenmi • 
d

1
u1n1esiudeki İskenderun mü- • k 1 . 1 d . Şimd~nıh'ı{I] komfUDU~ Enternasyonal vaziyetler karşısında Ro-

l ltfaa komitesi adı allnıda Ha-ı kı mınta a arı ışga e eceK- radyoıu, radyo ıeıleriyle kayıt h h k • b • J•tJ• 
dQYdakf oski Ueebeoiler tarafın- ıız dalgınlıfniilaD''lllÇ1'8)'•D ıürü man~'1Qln attı are efı tes ıt e l ı 

811 vü A ı · lb' k L d ğ • · J Ç k ti• ıürü ıokak k3peklerinin uluma • _ · 1 B !(~ CUua gel rılen ır leşe - , oşan a ı cıvarın a ın mu aveme - ' Bukreı 6 a.a. Havas aıansın una maruz olan ve Alman 
ti~I de bu eakavaLi tertip ve tah / ·ı l 11 daha tafak ıok~eden demir dan: Bu günkü enıernas)'onal ya ve halya ila iltifak lstiycn 
t I" etmektedir . Diğer taraftan kırıldı. Japon ar l er ;yor tekerlekH arab .. ıyl~ maJQ~ fa~İJE\lte Romaıııaııııı hattı ha 1 yegane ı.-.eekkül " D~mir mu ha 
da ısız Bayır nucak ııahiyeleri.u . 'd k. . yollardan geçen Be_l~di~e ~n,&a- reketı·, alAkadar makam8l"a .ııöyle fızlar " Romanya·y· • _şımdi. idare e ot Şanghay, 7 (Radyo) - Ja l Tiensın e ı Japonlar _ _ u µ• ~ ,, 

aı Utan binlerce Türk zulüm fat arabasının gurültmu ve •esı-ı·t ... d"ılmektedir: etmekte olan reıımın şıtddetli 
tınd · pon kuvvetleri '~iıılilori Loşan imtiyazlı mıntakaları • .- iÇ d a •rıli)·or . Eskiden Hatay- ,... Tanzifat arabacıaınıa [Haydi Avr~pada pmı.Jmi bir ihtilaf harekeLiyle ortadan kaldırılmıetır 

d~ Yapılan a~ır tazyiklere şim- dnğı önünde ma(?lup etmiştir. terkediyorlar zibilllll ] diye •İnirleri kamçıla.. halinde ,Romanya bitara( kala Eıakeıı Romanya efkilrı 
1 de B Çı·ıı 111ukaven1etı· sa"' <'enahlar1n Tı· ensı·ıı, 7 (Radyo) - lm•·ı· bil • l · · Al k ayır Bucaklılar maruz · " ı • yan batı!~uı, zi cı ı ayrıma"' maz, Onun yeri Fransat\ı.IJ, JngU umumıyesı manyaya mJsait 
aJı~orlar • oan çevrilmeleri üzerine kırıl- yaz mıntakalarını terketmeleri dan birbın ardınaa<.köte batın- t . A .k ~ d bir: cereyan 1ıasıl etmek ve oir 

B 1 J 1 b. h · ı ·ı · . e~ın re mer:ı · anın yamıı a .. 
k llntay köylerine Bedevi bas mıştır. ,,u sukreL. e ~poı~ ar Nır ak kında Japon ara verı en emır dan ıgürünep SGtçG, Sebzeeı, dır. Bunun sebebi yalnız nna lıarp ıakdtrı~de hiç değilse Ho 
~ıııı devam titLil}i takdırde Suri- çev~r.mo, ııare eLı_ueLıck•esı_nd_e .a üzerine japoıılarla küçük japon Eskici Uih ••• laaız bir datba- ne ve şükran hiR&i değil ayni manıa?ı.n bıtarafhğını teıniu er 
~e hüküm . . . . Jıulılıng ı ole gecırere «;ınlılerııı fırnıa!ıırı tedricen İngiliz ve frao tındaymttlar gibi kendilenni zamanda orta 1( .Avrupad:a stafü Jamıık 1010 Roman•auın bitaraflı 
:esuııero ;~~ıe7r~su~ı:ı~~ıisi~la~~ g~r~ il:.:ıan muvnsalalarıııı kes· sız imtiy~~:ı;ı~~~:c~~'::~ terket hiç bir kayıt albnda görıntiyor· nun muhafaıaaında menfaati olu Ruıı temin eylemek için Bertin 

tlStJliYtılt mış er 1 • Iar • Eter rürültü yaaatı bak oudur. (arafıııdaıı yapılan propoğnnda 
haı· eu uzak tutanıaz . Hu k d k • Filltakika bu hattı har.ekel l~ra asla kapılmamıştır. 
suı_ııı de\'amından doğacak me· li11oe : Kırk binden faı.la Tür- r~ hul~asını unutmalı ve makOs ın. a l kanun, tabmatn•me, aenelardeo hflri teııbit edilmjş . Romanya halk kütleleri hor 
ftı\ '_l'et kadar ınrnr da Suriyeye kün ızııı abına nslii lakayt kala- bır talı eseri SurlJede ya~amakı emır her neyse meriyetten kal- bulunmaktadır. Bu cihet parla gfin bir az daha iyi nıılıyor ki 
u1 ~1 r · Oünkü Ha toy hudutları- J mayız . Türkiye ile iyi komşu- z~runda kal~n Tü_r~ eka~lı~etle- dırılmamıtaa bu kadar: batı bo- mento m01Rkerelerinde muhtılif Alman genişleme harolrc ti Ha 
ora fllnsuniyetini temine Türk 

1 
ıuk münasebetleri teslsine mec- t.m.e kareı eıyasehnı değııtırme· zukluk karııaında alikadarlann hOkllmierin pro1tramlarında ve manya hududunda durmıyacak 

u~u meınardur . I bur olan Suriye hükümeti her lıdır · · R . vazifelerini ihmal ettiklerjqe bilhassa kral Karolun beyanatın tır. Binaenaleyh J~omanya Nas 
8 Y~r Bucak \ aziyeıino gew ~eyden önce Ha tayda bir mace- ıza Atıltl hükmetmek liıun ıelaaeami ?. da açık lıir ifadesini bul.ınuetur. sonu lklnclcle 
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T~\l~~~h;~R. f Şehir Ve Memleket Haberleri l,ı 
Köy kalkınma davası üzerinde 

!Vasıl propaganda .-------------------------------·--------------------
Yeni kararlar 

yapıyorlar Barda şaı ap yerine boyalı s11 Belediye seçimi 
Bir Fransız gazetesi. Alman· t } 

yanın propa~anda işlerine dair ' sa ıyor armış intihap encümeni 
l<:öylerin imar işlerine l1~ngi 

mevzular girect~l{ 
dikkate değer bir yazı yazmıştır 

1 

azaları secildi 
Propııganchının yeryDzUnde ne . inhisarlar müfettişi Çukurova barında , hükumet Sıhhat ve Ekonomik inkişaf 
kııdar ehemmiyetli. bir yer tutıu bir cürmü meşhut tesbit etti. Terkibi Belediye iıııihabıııııı yakl a ş-ı 
ğunu göstermek ıçln bu yazıyı ması üzeriııe hazırlıklara devam icin bircok yeni tedbirler alıyor 
kısaltarak alıyoruz. 

1

1 mechuf mavi/er tahfife gönderildi E k k ı , , , ., erlilınektedir. vel i n şam ma ll"kf\ · T- k k .. ·· ·· 
Almanyamn silt\hlanmıı işin· b . . _ . _ u umeun, ur ·oyunun lA~am ve kehriz tnrlilıalı yaptır 

r · t E9elki gece saat 24 de Mr.r Bunun üzerine barda bir ı\llelerde ıutıhap encuınenı aza bütün meuq,larını en kısa bir mak· lmkaıı olnııyaıı yerlerde ili 
den sonra en azla ebemmıye sin Çukurota barında bir carmü 1 

dl,,. 1 d d Bu araştırma yapılmış içerisinde ne lığı seçimi yapılmış ve leBlıit zamanda ve köklen halletmek l\oımh ve kuyulu heltllar ~eptır 
ver ,,,ı mese e propagan a ır. meşhut yapılmıştır. Barda şarap 5 

J 

propaganda, tıtbli, slhlblenmenın diye koıısomasyonlarda boyfllı olduğu inhisar memurlarınca da edilen listedeki zevat intihap en gayesile yeni baetan tanzim ve mak ve köyün münasip yerine 
yapıldığı gaye için yapılıyor . Fin bir su sntıldığı hakkında yapı :i!lnnı~y~n ~atJer dotu bazıb ~i ciimeııine seçilmişlerdir · hazırlamış olduğu köy kanunu gene lağımlı vo kuyulu umumi 
ıandiyadıın Brezilyaya kadsr bU· lan ihbar üzerine şehrimize ge e er a a u unmue ve za 1 a Di~eı· taraftan Belediye mrn

1 
projesinne __ ki.iy .: ş : eri ve _iş_ proğ helfılar yaptırmak, köye umumi 

memurlarının ve oradaki müşte ı b k ı -k- ı ınn ecaebi memleketlerde yaşı· len iııhisarlar müfettişi B. Emiıı ıisi de intihap dolayısiyle 9 Ey J:ılm arın ıçın ıı ço ıu um er mezarlık temin etmek, mezarlık 
ı rilerin imzası olınmak suretile ı 

Yan Almanlara meccanen binler· Hiçer gece cürmümeşhut için ıu-ı Cu" nıa günü fevkalAde İ"· 1 konnı uştur. ların etrafını divar, hendek veya 
ı bir zalııt yupılmıştır. .. 

ce radyo cihazı dağıtılmıştır. Bu bara gitmiş 9e bir maMya ayni . . 1 •1 timaa ça~mlnııetır . .Meclis rey- J{öy mahalli id.,rosiııe bıı a çitle çevirip içine hayvanların 
d l 1 d h Al 1 şekilde terkibi meçhul renkli bir Terkıbı mechu meyı er tah kılmış olan aşa"'ıda yazılı iAler. girmesine me ... ·dan t ,ırakınamak, rli yo ar sayes n e er man 1 .1 .1 - - ı b 1 1 · d l\o l ı · · n • 5 "' " 

k b 1 
,. x , "U şarap diye verilip bar·ıa~a lı edı mek uıere dun stau u a erıo san ı.,a a ı m!1ı;ı ıçın .erı- i do tor Gö eş ıa programıoı vgre,... u g I . kc~ y derneğ kararile iş proğra mezarlıkların içlerini temiz tut 

nebiliyor. Milletçi ispanyaya \'e ı boşnhılırken yakalanmı~tır. gönderilmıetir. lecek mühleti tayin edecektir . mıon olınacak ve tahsisatı köy mak, 

cenubi Amerika memlekctlerinel O 1, 1 d' lı •
1
.... Q t k 1 • k büdçeeine koııubıok suretile ya Köylere umumi hamam ve 

gönderilmek ()zere İbpıınya limıti rta OAU ıredor ugune ı' r a me tep ere gırece pılacaklır. çamaşırlık yBptırınak, 
nınd8 filmler çevrilmiştir. Romıın 1 I b 30 b• . k Nafia ve imar işleri Yetiştirme işleri 
y11d8, Macaristundıı Alman Itır hı A nkaradan B. Eşref ta e e 1n1 g eçece Köy içindoki rolları ve 110 Köyün ekoııonıik vaziyetle 
rarıııdan açıkça himaye gören ga Erdoı.du tayin kakları korumak, ihtiyaca kfifi rile aHikalı olan lıu iş sahası 
zeteler çıkıvor. Çocukhır Rpor 5 Kültür Bakanlığı memlekette mektep gelmiyrnleri genişltılmek, lüzum üzeriııde ŞU mevıularda çalıea 
klUblerlnde ~asyonııl sosyalizm edildi 1 ıu görülen yerlerde yenilerini caktır: 
dersi alıyor. lUln ace1'taları bile n. Rasim Başgözün Sivas adedini çoğaltacak tedbirler alıyor ııçmak ve kabil olan köylerde Köyde uallıalt, tlemirçi, aı a 
bu maksat için çalışıyor. Erkek Muallim ~feklebi Direk· köyün bir baeından öbür bacı dülğer, kalaycı, ayaklımbiı ı 

Ankara, 7 (Hususi) ~ Maa· Maarif vekaleti ortamektep· . . . 
Feoland kOrfezinln kenarına törlüğüne tayini üzerine açık rif vekaleti, yaptığı tetkikler so lerin adedini çoğalmağı bir zarn başrna gıden ıkı yol yapmak; berber, sağhk korucusu, ebe kü 

kain ufacık bir köyde yirmi ka kalan Mersin Orta Okulu Direk. nunda bu sene orta tedrisat ta· ret a~detmekte ve bun!l karar 1 bu yol~arı 9e sokakla~~ kaldırı_m Qük baylar, ziraat memuru ve 
dar adam bir radyonun etrafında törlü~üne Ankara .. Erkek Lisesi !ebe kadrosunun geçen ieeneler· varmış bulunm~ktadır. F nkat lıu 

1 
lam ak 1mkanı olan koylerde ın aeıcı yetişttrmAk, 

toplanmışlardır. Estonya vatfmda Tarih Coğrafya Üğretmeni ve d k -k k 1 r. - 'nun yanında bır de ortaınektep san yollarile hayvan yollarını Kö>·de boş zamanda erkek!e 
. .. _ ,. en ço YU se o aca.,ını gor· ı muallimi bulmak mesele si var· ı · 

şı olduklarına dair ceglerinde bl· Yar Dırektoru B. Eşref Erdoğ· müştür. Yapılan heHaplara göre , d k' b .1 h . 1. ı.· ayırmıya çalışmak bu bahsıa rin ve kadıuların h!rer sanalla 
b du tayin edilmiştir. . 1 ır ı u cı ıet e emmıyet ı uır , 

rer bllvlyet Vtıraka9l bulunan u bu sene ılkmektep m~zunların safha erzetmEıklodir. Bu yıl ya ı ba~lıca mevzuudur. da meşgul olabilmelerini temin 
adamlar Alman şefinin sözlerini Fut bol maçı den - ilk tahsili kfıfi görerek pılau ilkmektep muallimlerinden Nafia ve imar işlerirıde di e:lecok tedtıirler almak, 
dinliyorlar. Geçen Pazar günü Mersin tahsil hayatını bırakfinların va· orta mektep öğretmenliğine leı fi ğer ie sahıılan şunlardır: Ustalar ~e öğreticiler teda 

•orta Avrupada seksen mil· Stadyumunda Mersin ldmau yur satisi çıkarıldıktan sonra - or· imtihanları pek mu9affakıyelli Köyün en münesib yerine rik etmok ,.o köylünün kendi "' 
yon Almaıı, rnsgele çizilmiş hu· ı du ile Adaua Seyhan Rpor klüp tamekteplere yeniden girecek ta neti<'e v.armemiş!ir • .Muııııff.akıyet köy nıeydaııı açmak (köy kona biseleriııi keııdih·rinin temini .. e 
dutlar içerisinde birlbirlnden ayrı · leri arasında bir maQ yapılmıe !ebe miktarı 28-30 biıı arasında derecesı noksandıı·. Gazı orta ğıııı, da mi, mektep gibi resmi ve dikmesine Qalışmak, kö) e 
olarak sıkışık bir vaziyette yaeı· te Mersin İdınau Yurdu bire dır. Ortamektoplerin ilk sınıfın muallim mektebi enstitüsünden uiııuları ve köy çarşısını bu peyulr, süt sauntlarıııı sokmak, 

k k . il ı· ı · A . d k 1 t ı b ·ı be ber yal mezun olanlar da dahil olduğu 
Yorlar _ arşı se ız go e ga ıp ge mıeuır a a an a 0 0 1 0 ra • meydan etrafına toplamak bir Köy h:ıy uıılarıııı islah erle 

u H k t " nız birinci sınıflardaki talebe halde ortamektep muallim kadro 
Bitlerin bu hararetli sOzlerinij avanın sı_ca 0 ~asına ra6 men su ihtiyacı karşılamaktan çok hedef olacakııı·.) cek ve köylüye iyi hayvan bAl:ı 

stadvum tı·ıbunlerı tamamen dol nin yekunu 30,000 i çok geçecek 
1 E t d Almanla dinle 1 uzaklır. Bunun ı'çiu bu sene orta Ko·· h 0aıılaı·ıııa su lemı·n ıtnı "'"'r 1 c k t d 1•• 1 1 k yıı nız s onya 8 r muşdur. tir. Bu mikdar memleketimizde k Y ay• n Oıs 0 u e e uıı er a m:. 

m' Or Danimarkads r etonyadıı A • d d' me teplerde - bilhassa kalaba etmek iyi cins bul\oa, a""ır, teke kor sa 
Y • ' ~ İ ı· k k İ ·ı hiçbir zaman orta tedrisatta gö lık şehirlerde _ çift tetlrisata, • ıs J6 .. 

Lituanyada, l.ehlstaada, Hoınttdtı a Pr par 1 envlf e 1 1 rülmemişlir. daha geniş yer \'erilccektir. Köy sınırları içindeki yolla tın almak. 
Yugoslavyada, MaC8ristanda, Çe Atatürk parkının elektrik rı ve köprüleri geçelJ\locek şekil Köyde ziranti, bağcılığı, her 

kosıovakyada, ısviçrede hatta . ,e su leaisalı temam en ikmal. Toprak ma~sulleri Balkanlar arası rle yapmak ve onarmak; türlü balıceciliği ilerletmek üıe 
Hollanda ve Uelçikada dabl bu edilmiş ve dün geceden itibaren l\öyün sulanması kabil top re iyi cins tohum ve aşı, fidan 
sOzleri vecd lle dlnliyenler var. elektrikleri yanmaya başlamışdır Ofis merhezi de Tıb kongresi dün raklarını suluyacak harklar yap temiııiue çalışmak, iınküu görü 

Bu suretle Dıınlmarkttda işiyle gU Gu·reı ~ı'r'ınc'ılı'klerı' lürse tecrübe tarlası. bağı \ e ·L ı · k / J mak, Rulamnyı temiu 9e idare et 
cllyle meşgul Alınanlardan tutu· ,-ao lyefe geçece lop an ı Lahçec;i, fidanlık ve fidelik yup 
nuz da Çekoslovakytıda istiklal lstaııbul, 6 (HusuRi) - Hal· mek, büyük sular üzerinde ge nrnk, 

Kastamonidevapı/Jı Aııknra G (Hususi) - Top çil kayıkları veya ı;allar yapmak 
peşlade koşan SUdetlere kadar 'J rak mahsülleri ofisi umum mü kanlararnsı tıp kongresi bU- çar Ka12"uıları dört veya iki le 
Alman ırkmdsn herkes Hitlerin Türkiye birinciliklerine işti · dürü B. Hamza Osman dün ak şaınba günü saat 11 de Yıldız Köy konağı yapmak "0 mev kerlekli aralıayn Çevlrıniye çnl.~ 
etrafında toplanıyor. rak edecek olan idman güreşçi- şanı Aukarayn gelmişlir. Uumum sarayında Sılıat ve lı_ılimai Mua cuduuu onarmak, mak, köy parnsilo aral.>a sapıııı 

Göbels, uzun, okunmaı;ı lnsH !eri grup birinciliği için evvelki müdür fktisat '9ekületile yeni vene\ müsteşarı Dr. Asım tarafın Köy mektebi, camii ydpmak diğer ziraat 51etleri yapacak \ ~ 
k k\t l 1 gün yedi kişiden mürekkep bir kurulan ofis işleri üzcriııde te clrın Sıhiye Vekili namına irat ve eldeklııi tamir etmek; onaracak b" h 

nı 51 an apar, mecmua sr ye · kafile lıalinde Kaslamonuya ha Aıiılecek bir nutukla açılacaktır. ır tezga açtırıp 
rine canlı ve zevkle dinlenen rad raket etmişlerdir. Kastamonuda maslar yaprı.;ak direktif alarak • Köyde imkfiıı varsa biı· otel köy namrna idare etmek. 

iki gün sonra tekrar istanhula hongrede birçok tıbbi menular 
~oyu ikame etti. ~rup birinciliQ'İni kazandıkları dan maada hilhns ·O müşterek \'eyn konuk çdası yııprnak; Köyde, köylüye güroe, ulııi 

Alman propagandası radyo· takdirde Türkiye birinciliğine ie dönecektir. bir malary :ı mücadelesi işi de gö Nalbant, dc.miıci, arahııcı cilik cirit, a\'cılık nişan talimleri 
dan sonra filme bOyllk kıymet tirak etme.k üzero Ankaraya gi· İstanbul teşkildtı faaliyete rüeülecektir. bakkal gibi köyce lüzumlu dük gibi milli oyunları yaptırmak 96 

. deceklerdır. geçmiş olan ofisi mekez teAkilütı M rahhaslo s 1 t t n k- k/l,11lar yaplırn1ak·, ve ehemmiyet vermlştır. Almanya, • . "' u ra, • 1 1 18 ,e u- " buuları teşvik el\irmek, at koşu 
· ( 1 k d" henüz işe başlamamıştır. Ankara leli te lstanbul beledi~ esi namı }>azar ve çarşı yerleri yap . 

da çevrilen ber film GObels tara man ar yanız en ı aralarında da toprak mahsülleri ofi na mliteadc!it ziyafetler verile· mak·, !arı yapmak . 
f d Çizı·ıen propaganda pr·ogra ticart münasebetler tesis edi 0 or, Köyün ilıtiyııcına kdfi veya ın an 1 si umum müdürlüğü icin uulu cektir. Kongreye 12,, kader mu 

l 1 d b 1 Bllb sırf Alman ınatağı istihllik edi Sel basan yerleri bunlardan hi" ormanı yoksa köye bir or 
mı da res o e azır anıyor. as nan binada hazırlıklara baı::ıla ı rahhasııı iştiruk edece~i anlaşıl v 

fil 1 l yorlar. Hatta oralarda yaşıyan " 
sa Amerikan m er nio kUçOk mıştır, B Ifamza Osman bu hu maktadır. 

d Almaıılar arasında nasyonal sos K d" - h · · milletlerin Hsanıo a çevrllmlş susta da tedkikat vaparak m<>r _ oıı~ro, ort g. u,n şe rımız yalizme aleyhtar olduğu sezilen ' " d - - d J d 
Dubıaııarı olmadığı için bu mem kez teekilı'Hıoın bir an etel fa e, uç g~n ° z~ır e, vapurdı:ı 

ler dahi boykota u~rarlar. ol k e b h ft d leketler kendi dlllerind~ çevrilmiş aliyete geomesini temine ı ma . uz re . ır a . a e9am 
Ecnebi memleketlerde raeı kt ça ıea edecektır. İzmır vapurıyle rapı· 

Alman filmlerini tercih ediyorlar Yan Alman ekalliyetlerinin çocuk ca ır.. • . ıacak bu gezintiye şehrimizdeki 
Fransız filmleri, Franko lspan ları dahi uuutulmamıetır. Bu de . DıQ'e~ ta~aftan butday ıelerı doktorlardan bir kısmı da işti· sımları şunlardır: 

yasında, yerini tamamiyle tspan likanlara ve genQ kızlara nasyo, ofıse terıldlQınden mevcud silo rAk edeeeklerdir. Sıtma yapan su birikintilerı 
· 1 z· B k ni kurutmrk ve sıtma mücadele 

yolca çevrilmiş Alman rıımıerı nal sosyalizmi sHdirmek !hım l arın _ ıraa_ t .an ae~ndan toprak eine kadar bu işi bitirmeğ'e ça 
h -ıı f t - l kanununun bu husustaki hü ne terkelmlştlr. 11Sevll berberi,, dır. Bilhassa bunlar işsiz kalır· ma su 6~ 1 o ıs ne surat e devam lışacaktır. Yeniden !:Jir çok yer 

Almanyada yeniden lspanyol ak· sa onlara oturdukları yerde ie etmektedır. lerde modern silolar \'ucude ge kümlerini lalbik etmek, 

kurıarmıya çalıemak; 

Köyün içini aydınlatmalı; 

Sıhhat işleri 
Köy iş programının sıhhat 

ve sağlık işlerini alakalıyan kı 

man veya koru yetişlirmek ~e 

mevcut olanı korumak büyüme 
sine çalışmak . 

Köye, halka fayddlt kitaplar 
getirtmek. 

Köye ortak saman ve orak 
makiuelerl pulluk traktör peynir 
yağ makiııeleri ve diğer lüzumlu 
ziraat aletleri ve edevatı almak 

İhtiyaı,ı varsa köye ortakla 
ma değirmen yapmak veya de törlerı tarafından çevriliyor. Ufa bulınak Alman propagandasının Tesellüm heyeti ayın on be tirilmesı kararlaştırılmıl;ilır. Köye temiz içme suyu tnmio 

k ğirmen makinesi getirtmek, 
Şirketi, ispanyada AJmsn propıs en kunetli vasıtalarından biri· Al Ç etme ; 

çift 

manya e l. l V k f J Köyde imkan varsa akıntılı çilere gübre getirtmek. 
gandası yapmak ozere bllyDk mas dir. . ROS O a yaya aaruz e erse -----------------------
raflar ihtiyar ederek 11EudülQs ge Gençlik üzerinde propagan Anı e1"J0 ka ' çı·ndeki harbı·n 

1 i ti O l da yaı:mak için spordan da isti· -Birinciden artan- detletlerle birlikte harekete geQ 
celerı. filmini çev rm ş 8

· r 
8 

fade ihmal edilınie değildir. Al yonal - Sosyalit Alman:va ile mekte gecikmiyecektir. 1 
son 

Amerika, cenubi Amerika isp~n man spor birliğinin Almanya ha Sovyet Rusya arasında harp ıa Diğer taraftan Macaristanın Bitaraflık kanununu 
yolca çevrilmiş Alman filmlerın ricindeki gençlere ait işlerle hası olmakta Çekoslotakyanın Çekoslo9akyaya yapılacak teza 

safhaları 
- Birinciden arta o-

den dolup taşmıştır. meşgul bir şnbesl vardır. Bu eu müdafaasına yardım ederse da vüze iştiraki ve hatta Alman or ilga mi edecek 
Matbuat vasıt11slyle propaganda benin şefi olan kont Şulenburg ha iyi olacaktır. duldrının Macuistandan geç.ı 
yopmağa her devıet heves etmiş· radyoda bu gençlere şöyle hitap Romanyanın Cekoslovakya rek Çekoslovakyanın Slovak hü 
Ur. DUnyanın ber tarafında, mu eder: •Her Almanın öğrendiği ya müuhıreti yalnız 1921 Ro dudlarına yürümesine sP.y1rrı 
vakkat bir zsman tein, herhangi spor bı"lgı" si, vabancı memleke•· manya - Çekoslovakya ifüaliı ve kalması takdirinde küçük autant 

miye başlamışlardır. Bu mınta~ 

katardaki ecnebiler arasında sü· 
ktiuet hüküm sürmekte ise de 
bunlar japon makuınlarınıu alaf 
cı muamelelerine hed~C olmaktn· 
dırlnr. Japonya namına söz söf 
lemiye salahiyettar bir zatııı ge 
çende söylediği gibi burada çı· 

kan büyük bir Çin gazetesi oe 
Avrupa'da bir harp vukua gol· 
diği takdirde Japouya'nın Al· 
manya ve ltaylıı. ile aktettiği itli 
faklaı· mucibince harbe iştir!il:: 

adeCe!l'ini yazmaktadır Bu tak· 
dirde .Japon)'U ecııebilorin kr)!ıt 

bı k -"" k • • C " ede l l paktı keudilihinden i12liyeecklir. r ma sat uğruna yaıı yaMıırmıs . !erde faeıyan Almanları ana va· ene.r mza arıan 16.2.933 5 
" 

bi k küçük antant paktı dahilinde te Dzere r aç gazeteye para veren tana birleeliren en sağlsm bağ-
bllkOmetıer vardır. Fakat Alman ldır.. mio edilmie bolunmu1or. Ayoi 
ıar bu işte çok ileri gltmlşler, blr Almanya ecnebi memleket· zamrnda iki memleket arasıuda 
çok yabancı memleketıerdegazete !erde eifehi propagandaya az çok sıkı iktisadi ve askeri teeri 
ler tamamiyle sahnalmışlar veya kıymet verir. "Demokratlaı· sör ki mesai vardır. Bu cihet her 
gazeteler tesis etmişlerdir. ıer, Hitler yapar.. cümlesi eek· iki deflete de büyük bir h~rp 

1. d · 1 "b" "' d "' kudreti termete ve bunların hu Almanlar iktısat işlerini si· ın e vecıze er gı ı a-.ız an a.ı · 
za 1a1ılan kısa söıler, uzun nu dudlarını melhuz harbin ilk ha 

7asi garelerine uydurmaktan 
geri durmuyorlar. Hu hususta 
kullandıkları vasıtalar arasında 

mahalli boykoıaj da tardır. Ec· 
nebi memleketlerde bulunan Al 

tukların yerine kaim olmuetur . .rekl\t sahasından oldukça uzuk 
Bu propaganda işlerinin hiç bultnmatttadır. 

birisinde yahudi aleyhtarlıA-ının Şurası muhakkaktır ki, o~ 
unutulmadıA"ınıiliheye ihtiJBQ da koslovakyaya karşı herhangi bir 
hi yoktur. tecatftz takdirlntte Romanya di 

Birinciden artan 

yakında iktidardan çekilerek ye 
rine mutedil bir eefin geleceği 

bilbiriliyordu . Siyasi mehafilde 
bu haber pek 'de esassız sayıl 
nııımaktadır • Bu güıı llaraelon 
hükümeti Frankoy:ı nozal'aıı mu 
tadiller 'elinde bulunmaktadır . 
Burgos hükümeti de mutedıller 
eline geçerse ispanyada anlaşma 
ihtimalleri kuvetleomie olacaktır 

Vaşington, (Radyo) - At 

rupa'ııın nazik ~aziyoti dolayı· 

siyle Cumhur reisi Ruz9eh'ın Va· 
şiııgton civarından uzaklaşma· 

mak kararı hakkında salAhiyet· 
/ 

tar malıafilde beyan olunduğuna 
göre, reisicümhur herhangi bir 
ihtilat kareıınnda parlamentoyu 
derhal fetkalfide bir içtimaa da· 
tut ed. bilecek bir vaziyette bu 
luıımak istemoktedir. Bu takdir 

de cümhnrreisi, 1939 mayısında 
rl51ü nltıııda bulunan m:ııtal;:ı" 

iııkıza bulacak olan birtaraflık 
kanununun lAdilini veva ilgasıııı lan işgal etmiye teşebbüs edır 
parltlmentodırn talep edecektir. cektir. 
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i L l N 
Mersin Bele~iye Rhasatin~en 

~fERSiN 
. PiYASASI Dünyada Neler oldu Neler oluyor 

K tıraklıl{, it.al ya çifçilerini 
biiyük zararlara soktıı 

BelP.di\·p,m izcı~ salın alınacak olan 6877 f> atft•t 
7- 9 - 938 Toprak k·alP. baz:.ılal parktı tası knpalı zarf nsu li1f' 

'
•İ 1 f L 1 Pamuklar Ku. s. Ku.s. k ·ı 1 'f ı· ıı · 1 · ayan arm uOY an Kıevlant - S6 - 37= e · sı lmey~ konu muştur. HŞ aı·m ;l ef'SllH ~ 111ş~a l 

Dağmalı 28 mahalliode LP.sliru edilmek şarlile lıer birisi ni n 
UZUYOf Kapı malı 27 muhammen bedeli 12 knruşlur. 

ftalyada yapılmakta olan Koza y5ok Bu eksillnu~ye girnwk isliyt>nlerin 5 16 liı·ölık 
tl ırkçılık propagan ası yUzUn· K 1 - 26 ıuuvak~al lt•.minal Vt'~İ~a~ım h~ vı rtı P kLuılla nn ı 

erde olduğu gibi ltalyada liret ile bir sed ve na21m te- ki 1 oHcı par agı 
Bu sene birçok mem)e-ıolarak Tıcinod• otuz milyon d Kırma 

h' k f f b d~n. birçok mera 1 ŞC?yer ög_· Buğday-Çavdar ıı 9.938 ç•arsamba . .!.!İi B Ü ~aal 11 r ka dar htı l tı· 1 i 
1 urakhk çi çi sını ını Ü "isat yapılacaktır. Bu suretle M R d • w u 

k sıkıntıya düşürmüştür. elde edilecek fa:ıla su ile 4 :;:~~~~zistat~:~il: b;r~=u~:~ ~ert an~dol 6 ye dairesinıte nıiilt1 Şe kkil e uciimeıw 1.tndi Plnwle-
Bilhassa şimali 1talyada milyon ar arazi kabili zer bir İtalyanların boylarına dair bir yuml'uşb• wd 5 ri ve bu lıu~u ... a ait Ş~}rlrıanw rı in par<fSIZ olarak 

' 11•1 ve i!ka suretile zeriyat hale getirilecek ve aynı za· istatiet_ik varmış ve bu cedvel Ç::~., ug ayı 3~7!0 bdediy•~ fen miitiilrliiğii tHl f' n a lınah ilf> Ct• ğ ı ilan 
8P•n çifçiler nehir ve çayla · ma.nda iki yüz milyon kilovat lerdekı rakamzıır sayısı lo A d 

1 1 
f ol 11 n ıa r. 2 8 · ~ 1 4 8 

il sulan azalmasından ve saat elektrik kuvveti istihsal . · na o yu a yok ... d mılyonu aşan ltalyan vatanda A 
.. ı yerlerde kurumasın an edilecektir. rpa 

ok ıarar görmüştür. Garda gölünün seddi ve şını ölçerek yazılmış. Bu ced Anadol 3,;5 
veJl'3rden şu netice çıkıyor· y l' J' • M s,~5 

ı . Bu hııJ; şimali italyada ~azam tt!~İsah. ~irmi ~ilyon ft 1 1 b 1 'tt" k e-r ı • ıvre yenı 
•vıçre ve eski Avusturya bu lıret sarfıle Mıncıoda vücude muş 8 

yan arın oy arı gı 1 
Nohut ekstra 5,fıO 

d çe uzuyor. c- 1 7 
lltlıırı civarındaki gölleıin getirilecektir, Ru fazla su sa Bu istatistik askeri mek (' asu ye 

8ıılarıaı tanzim ederek bütün yesinde şimdiye kadar iska Yulaf yerli !1,25 
'tıı b ı d 'f · • · t"f olunamadıg· ından metruk bir ·eplerin lr.ayıt ve kabul şartla Mercimek ıark 4.~5 

e un ar an çı çının ıs ı a· rını değiştirmPğe de sebep ol S•hlep dtıin' t . . . 1 h halde bulunan Verona ve 130 
lttla ı emın ıçın devveh ce lat· , Muntua eyaletlerindeki yedi muştur Şimdiden sonra boyla T 1 w 18 

nan ve ıoora an asıra 1 • • • rı 1.65 metreden eksik olan at 1 çogen 
tdil .. h. . 1 • mılyoo ar arazı zer ve ıska Balmumu 73 
\ en mu ım proıe erıo can· d'l k. namzetler piyade suvari, top · 10 
, 11 t' ı ece tır. Cehri 
1llaıana sebep olmuşttır. · 1 çu istihkam zabıt mektepleri Bu amehyat tamam ıo Susam 
Bunıardan Garda, Garno dıktan sonra şimali italyada ne alınmıyacaklardır. Hassa tt ı. Yapağı 

~ ltıag~o~e g<:llerin~ ait ?. ileride z~hu.r edecek ku~akbit: askerlerinin . lJoylerı .. da ı.75 
llları cıddıyetıe tetlnk edıl fardan çıfçı o kadar mutees- ten bır santım eşagı olm1· Siyah 

-. it Şark 

15,50 

bk t~ ve tatbiklerine hazır- sir olmıyacaktır. yacaldır. Anadol 

Yapılmaktadır. s ll ıh k Ü ffi İ 8 y Ü Il C lJ 8 U Aydıa ıiy•h 61 
1. Maggiore gölüne ait ame , Yıkanmıı yapak 80 
'!•t ve inşaata gelecek teşri- Güz yunu 65 
llıa b k Abe PıkUsOrı Avrupaya yoncusü ismini Cvermişlerdir. 85 
~- •ııinin ikisinde ışlanaça - Konya malı tiftik 
"' B d hareket ettl~ini Amerikan ga Pıhüs her gece hiç olmassa 110 · u iş 19~ J ~senesin e ta· b" d f H'tl . r Yozgat 

tltıt1nıanacaktır. Gölün sularını zeteleri yazıyor. Amerikalı bir ır e a ı erı veya moso ı- K • k h 50 
• esans tacıri olıın bu ıat. lıoş niyi telefonla arar Hatta bir eçı 1 

lltirn edecek ameliyat ve in » dabaö 25 
ftat vakitlerini Avrupa diplomat gllo Jıtpon irrparaloru ile şah • 
d ı hükumetten mali yar· an telef onla görUşmek için Pirinçler 
, •nı alacak olan zllraa sendi !arına sulhün muhafazası hu .. ... - . 'Birinci nevi m•l 21 
tC•ları t f d 1 kt su"unda l"vs·ıyelerde ı,uıun· ugraşmış ve bu ugurda hızım ı fk' . • 20 ~· . ara ın an yapı aca ır. 0 <• • 1 • f 1 ıncı nevı mal 
ıtınç müstahıiHeri idaresi de rnekla geçirir Amerikalılar Pı paramız 8 yUz ıııa tele orı Oc : ç 260 

hu • . • • . reli vermiş maksedıuada nıil •Y 
ha ıştırak edecektir, ilk ış kil~ e bu yilzden sulh komıs 1 t 1 Kahve 110 o amamış ır, , . M h } h · d · } · . Bu mütaadJıt mUracaatlar . Badem, çekırdek 

' lSir 0 ram 3fl ta rlp8 1 ıyor dan Avrupa diplomatııır1 bık ! içleri .. 
· · ., · mıştır PikUstln telefonla cağır Tatlı badem ıçı 

. . Mısır hUkUmetı ehramları bı r yere t ~ şınm1ş dı2er bır 1 ; , . . . . Acı ,. » 
~ 1 bı ıyi bir halde muhafaza ehramın heykeller! tahrip e- dıgı adamJaı bu ısmı ışıtıncelAcı çekirdek 
lc:tı d 1 r d" dilmişti derhal telefonu kapamaktadır • avuç o usu para sar e ı r. lar Urfa Yatı 
~or Baha biçiJmiyecek kader Bır kaç mezar duvarında Sulh komisyoncusu bu ka fçel 
~ . . ,, 

95 
58 
36 
90 
70 

i L A N 
Tarsus icra memurluğundan 

No. 938·205 
Tapu No. Tarihi Cinsi H. M~tre M. Mevkii K ıymeti 
125 Şubat 929 Tarla 0/5:i158 Kanberhöyüğü k. 33 L. 

Hududu, Şarkan tarik garben seher şimalen Ömer ye· 
timleri ceouben haci ahmet 
127 Şubat 929 Tarla ~/::20632 kanber höyüğü k. 14Y1.,, 

Hududu; Şarkan tarikiıım garben kara oglu İsmail 
şimalen hatice oğlu ibrahim cenuben seher. 

11 Alacaklı: Kanber höyüğü köyünden Hekimhanlı Musta -
fa vekili Avukat Haydar 

Borçlu: Kanber höyüğü köyünden Osman oğlu ölü 
Şevki veresesi karısı hadi: e 

Birinci artırmanın yapıl•cağı yer; gün, saat 10- JıJ-938 
46 perşembe günü saat 9-10 Tarsus icra D. 

lkinci artırmanın yapılcağı yer a-ün saat ~5- 10 ~ 938 
Cuma günü saat 9-10 Tarsus İcra D. 

i - ltbu g!yri menkulün artırma 9artnameai 1o- g - 938 tarihin
den itibaren 938 205 No . ile tarını icra dairesinin muayyen numar 
aında herkesin görebilmesi için açıktır. Uanda yasılı olanlardan 
fazla mahlmat almak isteyenler işbu şarınam .. ye ve 938~205 dosya 
numaraaile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

5 l · 2 - Artırmaya Ittirak fçin yukarıda yazılı kiymetin yOzde 7,5 
nlıbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevda 

edilecektir, (124) 
3 - f potek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak 

22 1 hakkı · ıllhip:erinin gayri menkul üzerindeki haklarını huıuıile faiz 
.,., masrafa ddr olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi 

1 rGn içinde evrakı mOıbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri 
280 ıcap eder. Altıi halde hakları tapu aicilile aııbit olmadıkça satış bed Ji 

\ 

nln payla9muından hariç kalırlar . 
4 - Göıterllen günde artlrm11ya ifıir&k edenler artırma şar t 

nameaJni okumut ve lOzumlu malumat almış ve bunları temamen 

\

kabul etmit ad ve itibar olunurlar. 
6- Tayin edilen samani& gayri menkul üç deh bağırıldıktaa 

ıonra en çok artırtna ihale edilir. Ancak artıma bedeli mub .. mmen 
100 l .lliymetin yüzde yeımı, beşini bulmaz veya satış isteyenin alacağına 

rüchani olan diger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri men · 
60 kul ile teminedilmiş alacaklarının mecrouundan fazlaya çıkmazsa en çok 

37 
artıranın taabbQdO btki kalmak Qzre artu:ma on beş gQn dahıı temdi t 

1 
Te on beşinci günü ayni uıta yapılacak artırmada 

100 
bedeli satıı iateyenln alacajtına rOchaoi oı&n <liğer alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile en c;;ok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde dilemezse 
hale yapılamaz ve satış talebi düşer. IYrnetıi olun bu tarihi abide da btıcerıksız eıter tarafından. dar ufak bir mUşkil karşısın 

lerirı muhafazası için Kahire yazılmış küfürler gHrülmUştür da maksadından vazgeçer mi =~~~~=~t!;Jllll---
~lıs rnUdUrliiğUnde hususi .Mısır polişi bu tahribatın yal bu vaziyet karşısında derhal 
bıı· şube vardır. nız hırsızlıp maksadile yapıl Avrupaya gitmeğe ~karar ver 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse lerlıal veya 
verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale karan tesholunara k 
kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetm i ş olduğu 

bedelle almap;a razt olursa oııa, razı olmaz, veya bulunmazsa lıemon 
on bet gün müddetle artırmaya çıkarıli p en çok artırana llıale edi lir 

Son zamanlarda hu abide dığı fı krinde değildir, Polise l miş ve avrupa toprağına basar 
l~rın muhafazası için yeni ye ve bazı tarihçilere göro ehram basmaz bs!jt& Hitler ve Mosoli 
~1 lebdirler nlmak zarureti !arı yapmış olan esirlerin so ni olmak üzere bütUn Avrupa 
~~eıı olmuştur. ÇUnkU civarda yundan gelmiş olan fellahlar başvekillerile görUşmek imkan 
bı fellahlar bıkıp usanmadan dedelerinin intikamını almak larını araştıracağını kendisini 

8~ abideleri tahrip ediyorlar için bu işi yapıyorlar. uğurluyan gazetecilere söyte· 
1rkaç hafta eveı Abdel Kurna Fellahlar arasında dedele rniştir 

~hrarnının duvarıarıadaki ko- rinin bu yUzden çekmiş oldu Faka avrupa diplomatları 
~ koca resimler meçul eller ğıı ıstırablar masal halinde bu zatı kabul edeceklermi Bu 
tarafından kaldırılarak meçul dilden dile dolaşır. nokta şOpelidir 

~aket kağıtlarına neler 
yazıhyor 

Hastalıklar ve aylar 

lstatistikterin aleyhınde olduğunu kabul etmekte mum 
bulunanlar, bunları faydasız kUndUr. Amerikada doktor 

. Arbutoo isminde birisi istatis 
Parıste bUyUk hırdavatçı görenler pek çoktur. Fakat ba . d h t 1 ki 1 trıaı • . . . . . . . tikler sayeeın e asa ı arı 

6azasıudarı bi rı•i sattığı eş· zan ıstatıstıklerın vardığı ga ı ay lor arasında bir münasebet 

Y [ N i MERSIH 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone 

1 
Türkiye Hariç 

Şerait için için 
• 

Senelik 1200 Kr, 2000 K 

Altıaylık 000 1000 

Üç aylık 300 500 
Bir aylık 100 Yoktur. 

Reımi illnabn ıabrı 10 
I! Kuruıtur. 

illN 
içel Yillııt Daimi 

meninden: 
encü-

, 
iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yilzde 5 den hesap 
olun_aca~ l~iz ve diğer zararlar ayrıca iıQkme hacet kalmaksızın me 
'murıyeiımız~e alıcıdan tahsil olunur. "i33., 

2 O O 4 11 u n HH' a l ı icra ve i fJ as k a ıı u u u n ıı n ı ~ 
irıci madd•1.s irıi11 4 iincii fı~ ra!eiırıa ltl \ fik ~uı iı u
gayri nıeıı~l)I ~lihiplerirıin hu haklarina ve husu .. 
sile faiz ve nıasar ife dair olan itltlialarun ilan 
larihi11d~11 ililıareu 2o iciude fVrakı u ı ii~bitel erile . 
bildirmeleri aksi fıalde hakları laptı SİCİllt• f'İI P sa-
hil olmadıkça salış becit linin paylaş masından ha
ric kalaclt k ları cih~tfe al:lk adarlarm i ~bu madde-• ~ 

nin mezkt)r fıkrasnrn göre hareket P.lmeleri ve da· 
ha fazla uıahimat alnıa" isli yeuler 938 -205 dos,· a 
numarasile Tarsus icr u nwmul'luğurıa miirHcaal
ları il~ıı olunur. ______________________________________ , ______ _ 

~Yı sardığı kağıtlarr şunları rip rakamlarınabile faydalı· olduğunu iddia etmektedir. 
8hrmıştır 

İngilterede majesta kraı 
ı:ıt·dusundaki erlerin mihferle 
rj . 111 tencere makamında kul -
~andıklarını vr.ı mihferlerin 
erıarında kaıan yağları saçla 

tırnııı beslor diyerek yıkama 
d.an başlarıua geçi rdıklerini 
bıı· 

1938 Resimli Hafta 
MECMUASI 

14 tı~yllıl Çarşamba günü çıkıyor 
1938 Resimli Hafta 

32 - 3ıi Sayre içinde bilhassa kadınları alakadar edecek 
yazıları, en gUzel htkllye ve romaobrı ihtiva ettikten başka 

1000 KELİME İLE 

'1,oros Kız Talebe Yurdu 
lslanbul ürıiveı·sitı~sirıe devam edecak talebe 

bayanlar& nwhsustur. 
Miidiir Hayriye Oardaıı idaresinde açılnuştı.r 

Sili(ke hastanesinin f 
537 lira 62 kuruş bedeli 
keşifli tamirat ışı 14 

Eylul 938 tarihine raslh

yan çarşamba günü saaL 

onda ihale edilmt~k iizre 

TafsilAl alnıak istiyt~nltırin matbaamıza veya 
lstan\wl Şehzac.fo başındaki Yurd ruiidiirliH~üne 
müracaatları. 5-5 

'Yor muydunuZ{, 

A..lınan"ttda işik saçan bi 
il" ·' '~latlerin icad edildiğinden 
Ve b 

uıı•arın hir çok kazaıarıı 
ttıa · 

rıı olduğundan haberiniz 
var mı 

,
1 

Nevyorkta hUyUk bir otel 
t 0 Yalnız ~muifAk eşyasından 
leşekkUJ etmek Uzern en şık 
>any 
b· o elbisesi yapmak için 
ır tnUsabaka açılmıt olduğu 

tıq i . 
Şıttıniz mi · 

Kendi kendine ita/yanca 
Dorslerlnl vermlye başlıyucıtktır. Bu dtırsler ayn bir kttap 

şekline sokulabilecek tarzda ncşredllecektlr, 
ımtno manasilfı tam ve dolgun bir mecmua olmak hedefini güden 

ı 938 Resimli Hafta mecmuasını 
Yalnız 5 kuruşa satmalabileceksiniz 

Şimdide:ı bayilerioize siparit ediniz 
1938 RESlMLt HAFTAYA llQo vermek için arzu edenlerin 

lstanbul Ankara caddesi 105 numarada Kemalettin tren Jıan 
BUresunu mnracaet etmelidirler 

7 - 8 - 9 - 10 - 12 

.. cık eksiltuıe)e çıkarıl-
• 

rnışlır. 

isLeklilerin -10 lira 35 
k. u rnş tutan ·mu vak kat 
teminat makbuzunu ha 
ıuilen ihalenin muayyen 
buhındnğu gün ve saallP 
1çel vilA)·eti dai nıi encli
meuine mliracactlları ilan 
olunur. 27-31.4.8 

i 
......................... * 

Türk Hava Kurumu 3 
o büyük Piyangosu : 
"ı 5 İnci keşide: 11 EylQI 938 dedir ~ 

Büyiik ikramiye 50,000 liradır @ 

1 Bundan başka 15.0oQ 12.000 10.000 liralık lkrnmlyolor 1 
(10.000 ve 20 000) llraık iki adet mnkatat vardır' ~ 

O Şimdiye kader binlerce kişiyi zengin eden bu pi ya n~oya @ 
O iştirak etmek suretle siz de talihinizi deneyiniz @ 

..................... 000@ 



lluskuvarna dikiş Ma .~ 

' 
inal arı 

1 Dünyanın en sağlariı en kuilanışh ent UCUZ 

HIJS K UVARNı\: 
· El , Ayak , Dikiş ve Nakış , salon 

Elektrik ve hulasa dikiş makinalarının 

her çeşidi ve istenilen yedek parçoları 
mevcuttur. 

DİKİŞ MA-K~NAlARıDIR. 
Hnskuvarna ; İsveç çeliğinden mamul 

bütün aletleri garantili dünyanıu en la· 

nınmıs ve en eski markasıdı . ... 

h U S K U V ..\. R N A Nakış makinaları ayni şekilde ve ayni büyüklükteki diğer Dikiş 
makinalarından yiizrcle elli ucuzdur. 

1 Tediy~atta Bfüyük Kblayltklar Gösterilmektedir. 
Mersinde satış yeri Gümrük meydanında No. 12 ~a iM "/A @ O ~ belli başlı merkezlerinde şubeleJİ vardır 

Rizenin Hasır Koltuk Takımları 
YENİ F.AR.TI GELDİ 

Sipariş/erim kaydettiren müşterılerımizin takımları emirlerin 
amade bulundurulmaktadır. . 

Yeni modellerimizin bütün malzemesi halis Rlu malıdır, Is· 
tanbulda yapılanlara lıer suretle faik olup talıta aksamı [F111dık] 
aJacından mamuldur, fiatlerimiz rekabet oluTZamıyacak derecede 
ucuzdur. Cenup v/Uiyttleri gazino ve bahçeleri için sipariş kabul 
olumu. 

TERMOS 
Sıcaktan bunalmamak için ( 7 ermos) a sahip olmak ldzımdır 

Bu sene Termos/arın aleminium ve bal! kapaklı cinslerilıden mada 
bir, iki, üç, dOrt ve bej defa kaim kırılmaz cinsleri de gelmiştır 

Çelik Termos/arımız ile beraber yemek, dondurma, tereyaffı için 
hususi termoslar da vardır. 

Sedad Sahir Seymen 
Uray caddesi No. 41-Mersin 

• 
siparişleri acele ğönderilir 

Sümerbank Emlak ve Eytam 
bankalarının kurumudur 

TAM '!'ÜRK 
Ve en güvenilen sigorta şirketidir 

llıı J3l, )'a11gm, ı•akliy<tt, ~~za, oloıuohil sigor 
Lalarırıızı eu mk~ail ~arılar\' •~ leılhc kolav . . . 
liklaf'ile yapar. 

Mersinde Mümessili 

ı 1 ~· 
VASFI ORGUN 

Yurtdaş 

• 
!o, K.ı. ~Y.KDELEN 

.µ 
1f 

1 
1 

I 

J 

.... ~ 

~ ~ . 
· ~ ı 

) j 

ı s·ULAR1Ni IÇMEkLE 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin 672 numarala raporu i 

~ TAHLit R~PORU 
B t> r r ak K a 1 eviye ı ; " 1 oo s m 3 ~'' ya ~ lJ ,. f IJ l 11 rı ~ rı N . 1 o ~ 

iı 
mikıfarı,, 0.2 sm3. ~ 

Mt cmu sPr tlik dtırf>ct•si ''Frarısız,, 1.5 ~ 
Uz,i uıaddf'Jer içi11 sarfolurıan nıüvelli.:. ~ 

diilhuruuza litl'edt• o.4o mgr. !f 

Urrık : n FıR~iı 
KokuV ;jKok usôz 

.. , ~ 

1 IHTIVARLIK 
ı., ~ 
'c. ., Tadı ; Latif Slalfal "SU 4,, lilr(>dt> 0.0033 gr ı 

Peş nizden Geliyor 1 
1 

Teanıiil; ·~l!İıltıilil Klor "Cl ,, ,, 0.007 4 il 
Nitr<ıt HNo 3,, ,, o 0040 ~ 

O~A KARŞI ~ 
Hazırhkh Davranını 

~ ~;.,.:; 
', I ~ 

/~r;.-

• . , 
1 • • • ,. • :ti .. 
• 

l\ilrat "No ~'., 'ok ~ 
Amotı)'cık '•NU3,, Yok ~ 

FtHırtin en son usnlJerirıe riavf'l r.dt>r.-k lrn\rrndı~ı \erirıdrtı iLiha- fj 
re,.n istas\'twa :kadar İci kalavh k.Alvanizli b,ornİadtt ici ·oıt· rnu~r döşt1 Iİ ~ 
beJlurlıa vuzlara dök iil;nP.k l~;lir. Oradan d~ hliliırı F(zj ki VP ~im~ fi \İ ;i 
evsaflflı muhafaza ed~rP-k ve hiçbir suretle d d ... ğnwdt•rı husu~i kim- ~ 
y:ıgeriruize ve .Adana Sılahcıl Bakarılığırıırı tayin Plliği Sılıtıiye nwmu ~ 
nı huzurlarında chuıı:ı canaf,ir ve VH~onlar KAY ADELEN ~ııvu ilt> #J ... ~ ~ 

vlkantlıktan sonra doldurulma~t~ ve ağızları Sılıha ' mPuıııru lar:ıfın- ~ 
dan nıiihiirleru-ırtık ş• lırimiz11 gP-lnH·kl~dir. * 

• ...... 'k 

FdlllBBB•Cn~••BSUS8 .. aa•••UBMBl\UIC~*~~ 
Merain: Yeni Menin Baıımevinde Baıılmııbr \ 
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