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Or general Asım Gündüz Halayda 
Fransız Askeri heyeti de Tayyare ile Antakyaya geldi 
Kumandanlarimızın Hataya girişi tarihte misline az rastla

nır taşkın tezahürlere vesile oldu 
Hataydaki komisyonun hareketini şiddetle protesto ettik 

Halk Bayram Yapıyor Hatay komitesi toplandı 
Orgeneral Asım Gündüzün otomobili önün

de sayısız kurbanlar kesildi 

Komisyonun mühleti uzatmaya dair olan 
talebi Cenevrede reddedildi 

Hatayın mülki temamiyetini temin için Cenevre anlaşmasana 
. göre Türk-Fransız genelkurmayları temaslarına başladılar 

Komisyon Hataydı sü~ôn ia~e e~ilince bir tebliğle tazyı~tan bahsetmeye başladı. 
Delege Kulenin protestosu üzerine tebliği geri al~ı 

. Cenevre, 12 - Anadolu A· bozac. ak ve halkı türkler aleyhi· ı jansının hususi muhabiri bildi· 
Antakya 13 (Anadolu &Jan· gelen atlı yaya insan kümelerile 1 sevinç yaıları damlarken aQu· jansının hususi muhabiri bildi· ne tahrik edo<•ek mahiyette ol riyor: 

sının hususi:muhabiri bildiri1or) dolu olan bu JaJlanm sıaltısın larda hic düsmeyen bir ses tar: riyor: duttunu söyliyerekr demiştir ki: Seçim komisyonu tarafın· 
Genel Kurmay ikinci başkanı : da Amık ovası uzanıyor zümrüt c Yaşa Türkün Atası bizi Hatay intiha batına memur " - Dikkaı ediniz ki bu va · dan al11kadarlara tebliQ' edilen 
Oraeneral Asım Gt)ndü~'ün bae saha 20 yıldanberi mütahassir bu güne de kuuşturdun • konsey komitesi but{Ün tekrar him mesuliyet Mıllotler Cemiye· 14 numaralı tebliğde sekiz gün-
k_anlıttında Hariciye VekQleti bi· l bulunduğu Türk ordusunun ku-i Kesif kalabalıktan otomobil· toplandı. tine kadar sıçramasın!,, denberi bir kısım halkın tazyik 
rınci daire :reisi , elçi Cevat mandanını sabırsızlıkla bekli· ler bir türlü ilerleyemiyor, halk Bu içtimada Türkiye murah· Eger Hatay'da bu tahrikfit ve tehdide maruz kaldıfını mü 
Aoıkalıo, Gtioel Karmay harekat 1 yordu. istiyor ki Asım Gündüı'ün oto· hası Necmeddin Sadak, Hatay· yüzünden türk kanı dökülürse ıahede ve tesbit edildiQ'i bildiril· 
ıubesi müdürü albay Feyzi Men 1 Top boğazında mobilini omuzlarında taşısın. daki intihabatı kontrol komisyo· Türkiye cumhuriyeti bunun me ~e.kt~dir. Herkesin_ hangi cemaa 
&<iç ve harekat eubesinden yüz · ı Birbiri arkasına sıralanan 40 bin nüfuslu bir eetıirde nuoun hareket tarzını eiddetle sullerini bulmakta bir Hihza le· tı ıstıyorsa kaydedılmekte kati· 
b t k"d t · ·ıı ti · .-1d-t d ' yen serbesl olduğu hatırlatıl· 
ııı Nurettinden mürekkep as· otomobiller viraJ"ları döndü Şim bu kadar coşkun bir tezahürat en ı e mış ve mı e er cemı· re·~ u e emez. · b . 

k 

1 

. . . . .. - yeti otoritesine dayanan bu ko· Komite intihabat mühletinin maktadır ve u tazyık devam 
eri he•etimiz dilo 'saat 15 de dı" Top· bo11-azıı1d•yız, Her taşı dun•snın hıç bır yerınde gorul· k t ı · · d h 

, 5 a J. • • - • misyon tarafından tutulan yolun uzatılması talebini de tetkik el· arı m~~me esın_m er a_ı tatil 
huıuei trenle Payaa'a geld iler. Türkün eehametini haykıran bu memıştır. 200 hın nufkslu şehır· Türkiye ve Fransa arasında te- miştir. Necmeddin Sadak, müh edıle1:eğı_ıllive ~dıltmektedır. Hataydaki Franıız delegesi 1erlerden geçerken rol boyuna leriu mürettep tezahürleri bile essüse başlayan hayırlı dostluğu Jetin uzatılmasına hükumetinin . . ~ugun var.ıye te tek bir de· 
kumandan tKole, Antakya başı dizilen köylüler heyeti çılgınca Antakyadaki manzara karşısın· ve VRziyetin vahameti dolayısiyle A'~şıklı~ varsa. 0 da türklerin teh 
lı:onıolosumuz, llskenderun kon 1 alkışlayor • da çok sönük kalır. remberlayn Londraya döndü asla razı olmadıQ'ıuı beyan et· dı~ edılm~ıe_rıne artık mGsaade 
ıoloıumuz, Hataydan otomobil'e Antakyada görülmemiş Çiçek yağmuru Y mie ve zaruri olan ittifak hasıl e~ılmemes~dır. Bu hal kareısında 
Pansa gelmiı bulunuyordu. He-1 tezahürat H tt olmadı""'ından komite bu uzat· gul_mek m_ 

1
• aA"lamak mı Hlzım 

Saat 17,40 da Antakyara gi eyecan ar 1 il§ t d 1 
'· 8.limiz burada parlak surette Artık Antakvaya gı· rı" yoruz ma talebini kabul edememiştir. RymT~ kı emkez. . ııt kb J ren Asım Güodüz'ün otomobili • . ur e arşı tazyık ve teh· 1 

al edildi. Orgeneral selılm Halk köprüyü tutmue davul zur bütün evlerden balkonlardan a· HüLu"metı•n kararı Seç~~ komısyonunun did kesildiği gün komisyon taz· 
resmini ifa eden askeri kıtayı na sesleri alkıs tufttnı kulakları k Jd R teblığı "k" b 1 d "' · teftie ettikten ıonra İskenderu· tılan Qiçe yağmuruna tutu u 1 yı ın ae a ısını ılAn ediyor. 

çınlatıyor. Hemen herkes seviıı Şehrin medhalinde bir kıta 88• merakla bekleniyor Antakya, 12 - Anadolu A- - aonu lklncıde -
na hareket edildi. . 
· k d d cınden dlayor, her yüz metrede ker sellim resmini ifa etti. Orge· Londra ı:ı cRadyo•Baevekil 
ıs en erun a b. k b k · ı· ·· 

ır ur an esı ıyor, gozlerden Sonu ikincide - Çemberlayin bu sabah Londra 
Heyt!timizi hamil hususi tren -----------------------

s.aa~ 16,3. 0 d_a lskenderuna geldi.ı Müzakere mevzuu nedir? ya dönmüştür, Kabinenin fevka' 
Surıyenın şımal ,ordusu kuman·ı 11\de toplantın çağırılac:ıQ'ı he 

uüz malüm deQ'ildir, Baevekil 
danı General Moııe, Hata! ~alisi Paris 13 Radyo -Havas bildiriyor- Antakyada bu Londraya dl\ner dönmez harici 

Çekoalovakyada kanlı hadiseler 

Çek komünistleri reylerini 
Hinlayn lehine verdiler 

Muhtariyetciler kazanamad1. Kazanamıyan Sosyalist lider 
kalp sektesinden öldü. Birçok nümayişler oldu 

Abdurrahman Melek, hukum~t lunan TOrk-Fransız askeri heyeti 29·5-937Cenevre· ye nazırı Halifııks ile bazı na 
erkA~ı, ~arti v? cemaatler mu muahedesi mucibince Hatayın mülki temamlyetini zarlarla görüeınüetür • AIAkalı 
~e~eıllerı ve bııılerce halk heye f den Türk-Fransız muahedesinin tatbikatı m11hfellerueıı öQ'reııılditine göre 
tınıızl bekliyordu Hueust tren garan 1 e . Çemberlayin bu gün lapanyol 
ardı Rrkası kesil~eyen alkış tu-

1 tasrih eyleyen Erkanıharbıye anlaşmalarının teferrüa limanlarında lngiliz gemilerine 

fanı ve yıışa Atatürk, yaşa Tür· tını tesbite başlamışlardır. yapılan tecuüz ~e Cinde sivil Prag 13 ( Havas muhabirin Kanh bir nümayiş 
k~1e. sesleri arasında istasyona H t d h A ıa· tahrı·k var ahalinin bombıtrdımanı hadise den) İu\ih~bat netic~si Çekoı<lı> Bretislav ı~ (Radyo) n· 
8•rdı. Orgeneralimizi ilk defa O ay a a Jeri üzerine logiliz ajanlarından vakrada bır çok hAdıseler olmuş k B 1 un 
G tur. Dehlanın baelıca namzedi a şam retis avda intihap netice 

eneral .Mone selt\mladı. Bir • • • • b • • 1 a gelen raporları tetkik edecektir · · b"ld" .1 .. 
lbilddet samimi koouemadan Turklerın seçım uro arın Deyli Ekspres gazetesinin verdi olan sosyalist doktor Huto ken sbı.nıok . . ı Qırıkme[sııkıı müteakip 4 
•o d"ıs·ını· n •erine bir Hinlayinci in ıo ıeı e ır asının naeıri 

ora takdim merasimi yapıldı. •• dd d · ı · ği malumata göre gönüllülerin J fkli 1 ç k 
Q acaatları re e 1 ıyor tihap edildi/tini duyar duymaz e rı o 

8? e a gazetesi önün . •neralimiz ihtiram kılaeını tef· 1 m ur geri alınmaaı üzerinde bu haha . . - . . de nümaııe 7apmıetır. 400 muh 
~ıı ellikten sonra General Mone tam bir ne\ice alınacaktır, ıntıhap burosunun önünde kalp 
•le bir otomobile bindiler. Vali 8. A. Melek'le kumandan Kole lniiliz efkarı umumiyesi hü sektesinden ölmüştür. Butonun ta:iyet~i Sl~vakın ~ukabil bir 
Antakyaya hareket . ,... k h - ölümü duvulur l'" du•ulmaz bay numayıe tertıp etmesı rüzünden 

b fı ·ı kfımetın verece,..ı qrarı ergun J J 

Heyetimiıin ve Antakyadan alınan tedbirlerin tat ıkini te tiş ettı er biraz dahR 81'tan bir ıabırsızlık raklar yarıya indirilmict Çekler kanlı arbedeler olmuetur. 20 ki 
Relen kareılııyıcıların bindikleri • la bekliyorlllr, MukaLelei bilmi Asabi üir heyecanı~ sokakla~a ei yaralanmııs 20 kişi tevkif edil 
otoınobitler saat lG,40 da isken İskenderun 12 (A.A.) - Ana nlınmışlardır. sil taraftarları gittikçe çoğalmak dökülmüelerdir. Bu sırada Hın mietir. 
de dolu ajaueıuın hususi muhabiri Harbiye nahiyesinde yapılan tadır, Z.annedildi11-"ne göre Cem layinriler ortadan kaybolmuştuıı sonu lklnold• 
h rundan ayrıldılar . Binlerce bildiriyor: İkinci defa olarak açı araştırmalarda yedi kişi evlerin a -----

alk te bü On cemaat mümessil· lan Yenı· aebir tescil bürosu ça de silnh bulunduQ'u için tevkif berlayin ispanyada lugiliz gemi l d [ b I b ğ 
le · " 1 • h spanva OL o az o aza çarpı•ma rı ıehir tiaricine kadar emsali · lışmelarını bitirmietir. edilmiştir. lerine yapılan tecuüz erı oı '.T r 
:e aı raat1a111r bir tezahüratla 23 Türkün mfiracaatı büro Reyhaniyenin baıı köylerin görmemekle beraber mukabelei F k• ti K t il k 
.:.Jetimizi tent ettiler.i tarafından ellerinde kAfi vesika 1 ete ?mııiyeti~ hen O~ ta~a~. 1?a bilmisile de letebbüs etmeyece~ ran IS er p$ e onun e-
gllan yaylasında b 1 adığı behanesile redde nasıle teesııus edılmedıQ'ını ott tir, DiQ"er taraftan İtalyan harı h il lı • • d•a., 

YO d~~~~r. rendim. ~öyler_d~ bedevi yağma ciresiJle de temaslara 1 bllelandıı nar ma a elerıne gır her 
d zlerce otomobil Antakya· . - ~ b" Etitürk sının tevlıd ettıQ'ı Türk zararı Q'ı haber verilmektedir 
h •n te civarındaki köylerden Pazartesı gunu ır nın pek mGhim bir yekuna ba ' il J J h b • · b l d 
8)etı kareılamak için Halayın Usbecilerin tecavüzüne u~r_amıe IİA' olduğu onloşılmaktadır Bu Af k d Kaste onaa apanytı ar ının Of Q ıtı 
~61hur BilAn yıtylasına gelmişti tır. llu mütecaviz tevkif edılmıe hususta birkaQ güne kada; tak anunun an giJnJenberİ en fİddet/isi yapılıyor 
d.rıener.alimiz :binlerce halkın tir. ribi bir rakam verebilece,imi M l l • • 
c\11111lek bilmeyen heyecan yaea Kayıll büroları faalliyete zsnnedirorum. anzur 8UÇ U arııatt Saragoe 13 (Radyo) Havas: ! lerde Kastellonu bombardıman 
1 latürk Resleri ve çılgınca alkıe başladır TahrikAt yapanlar fade edemiyecekler Frankietıer Kastellonun dış ma ı~eebbüs ~etmişse de . Cumh ~ 
Arla karıılandılar. Anttakya 12 ( AA. ) - Ana Suveydiye 12 (A.A.) Aoado Ankara, 12 cH::susi• _ Yaz halJelerl~e girmişlerdir. ~Dün öA' yetçi tayyarelerin havalanmııa~;~ 

bide önünde dolu ajanııının hususi muhabiri . h eusi muhabiri bil tatlllndeo evvel BOyOk lt(Ulet ledenberı burada boğaz lıo~azn şehir bombardımandan kort 1 IU 8)BnSJOın U $ h h d • } · U 700 metre yükseklikte BilAn bildiriyor: d ' . Kayıt bürosu açılır açıl Meclisinde mDzakere edllecek bir harp olmaktadır. ·a rin dış muş ve ava a muı ııı bir dOel 
h1laaı üzerinde dikilmiş olan BütOn kayıt büroları tekrar ırıy~~zı muhtelif aleviler erme olan ar kanunundan son Munzur mahalleleri hemenher saat Fran lo başlamıştır, iki taraftan 43 
lbideni h - ld faalliyetlerlne bRşlamıelardır. ~8

1 z . t avikiyle tahrikat yap lııyanınds mabkOm edilenlerin de kistler tarafından işgal ve milis tayyare uzun müddet mücadele 
bCltün tnl onune varı ıQı zam~n Delege kumandan Kole ile oı erın . ev 1 1 d ' Jandarma istifade edip etmlyecekleri hatıra ler tarafından istirdat edilmekte etmiş şehir karadan ve havadan 
tın fetk~ ıminl~r ve taaatvur a• \~ali B. Abdurrahman Melek ev ~~k lıst_ekm. e_ertevı~.i ( etmiatir gelmekte idi. Yaptığımız tnlıklka- dir. iki semtte yangın Qıkmıştır i~i a teş altında ka_ lmıştır, 4Fraıı 
11 ~nde Lır heyecan ~alga velki aün nahiyeleri dolaşarak dort ta ırı çıyı " • . . k t G 0 h 
Gına . şahıt bulunuyoruz. Abide asayiş ve kayıd serbestli/ti icin Fakat biraz sonra milislerla ta nazaran ar kanunu projesının ispanyada dahili harbin başlan ıs ve um urıyetçi tayyare 

t erıne bü,fik bir tak kurulmuş alınan tedbirlerin talbikını tefıie gelen jandarma kumandanı mev bu mahkOml"ra şnmuın olmıya· glcındanberi olan harplerin en dü~~,~~~iya 13 (Radvo) l{as 
t • 40 1 k TO k d · kutları tahliye ettiğinden bu caklır. Diğer turaftan IAylhıtnın müthielerinden birisi de Kestel 1 

;L_ asır ı r yur u esır etmişlerdir. m mi heyete sevkinden vvel tellonun aüştü~ü hakkındak·ı ha 
'fl1-maz• sözü Jaıılmış kadın Bal'ldadi•e köyünde canavar hal asayişi bozanları teşci vo u u e londa ceryan ediyor. Frankistler 
te 11 J "k t · bu vaziyet karşı adliye encDmenlnde Dablllye Ve- 1

1 

çok ağır zayiat ;vermiş olmaları herler bu gün n~oti'dilen bir teb 
. çocukların elbiseleriyle Abide ca öldOrülen Beyzade Ahmedle teevı e _mıe cemaati mümessil klllnlo de huzuru ile soo defa na rağmen çok çetin tanrruları liğle tekzip edilmek te şehir vu 

Ctctden heyecaµ uyandıracak bir anasının kaılinden suçlu olara_k sın.da _Turk ı d · b 
llltıııara almııta. bir çok tevkifler yapılmıe 98 bır lerı buroyu terke mecbur kal ~zdeo ~eçirilect ğl söylenmekle· i durdurmamışlardır, roş arın . ~ Q~tı~ . ir harbin de 

lijıo meLreleroe uzaklardan çok kimselerde neıarel altına mışlardır. dır. Bu sabah Frankiel tayyare vam ettı~ı bıldırılmektedir, 
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Belediyeler ve köylere yeni Varidat 

Oyun 81etleri 
Resmi beledi)1elere Vf) köy

lere bıral{ıılıyor 
Dahiliye Vekaleti azalan belediye varı
datını telafi icinyeni bir proje hazırladı 

' 
Oyun aletlerinden belediye dede yazılı şekilde resmini ve 

terce ve köy idarelerince alına rerek dıımgalattırmıtya ve levhn 
cak resim hakkıııdaki kanun muamelelerini yapmaya 'mecbur 
projesi, Kamuty ruznamesirıe, bulunmaktadırlar. 
alınmııtır. Hükümet, mucib se Belediye ve köy memurları, 

bebler lilyihasında şunları söyle üçüncü maddede yazılı aylar 
mektedir: içinde mrntakalarında bulunan 

c 33 numaralı ve 30 eylül birincl maddedeki yerleri dolaşa 

1936 tarihli kanuula ıhdas ve rak buralard 1 bulunan oyun alet 

Pamuk ipliği 
Fabrikalar için yeni 

bir kararname 
Memlekette tesis edilecek 

pamuk ipliği ve mensucat sana
yii hakkındaki 2 10·934 ve 2·1356 
ııayılı kararnamenin kaldırılma· 

ı:ıiyle bunun yerine konulmnk 1 
üzere yeniden hazırlanan kararı 

name projesi. yüksek tasdikterı 

geçmiştir. Kararname eudur: 

ı - Hususi mü teşebbisleı 
hrnfından kurulacak pamuk ip 
liği fabrikaları iç;n lazım olan 
iplik makinelerinden sabit ve 
seyyar vergeilerin idha\i İktisad 
Vekaletinin müsaadesine tdbidir 

2 - ı 0,000 iğden noksan ve 
25,000 iğden fazla tesisat vücu· 

1340 senesi muvazenei umumiye 
kanununun 11 inci maddesile 
tahsil şekli tayin edilmiş olan 
oyun aletleri resmi ka:ıve, gazi 
no ve emsali mahallerdeki bitAr 
doların beherinden beş \'e tavla 
dama, satranç tahtalarının bebe 
rinden üçer lira olarak alınmak 
tadır. Bu resmin senelik hasılatı 
otuz !in tutmaktadır. 

de getirmiyeceklerine ve müsaa 
lerinin resmi ödenmiş olup olmıı de tarihinden altı ay zarfında 
dı~ını tetkik etmiye ve bu kon tesisata başlayıp nihayet iki ee 
turolü senenin muayyen olma neye kadar fanliyete geçecektb• 
yan zamanlarında tekrar etmefe rine dair muteber teminat veren 

Devlet büdçesinde hasılatı 

meclıur bulunmaktadır. tere bu müsaade verilir. 

Cezai resimler 3 - Mevcud pamuk ipli~i 
Yoklamalarda resmi ödenme! imlll eden fabrikaların ancak 

miş olarak görülecek oyun alet 25,000 iğe kadar tevsiat yapmala 
teri zabt varakasile tesbit oluııa rı için Hizım gelen makinelerin 
rak ikinci ve üçüncü madde hük idhaline müaaade edilir. 

A • • • t "h 4 - Mev,~ud iplik imal eden 
mııne gore resım ve cezası arı . . . . 

k b . h ft · · d - •fabrikalardan eskımış olan bırın 
ve eu ço ır a a ıçın e mu 1 . dd d "k d ' I · l'k . . . cı ma A e zı re ı en ıp ı ma 

Bir Ermeni gazetesine göre 

Kafkas Türkleri 
iç Rusyaya gönderiliJ'Or yer

lerine ecnebiier getiriliyor 

Tuna Ve 
Balkanlar 

Fransızca "Eotrımsljan. gaıe· 

lesi, Hdvas ajansının Berlln mu· 

habiriodeu naklen, Berlln gazete· 
lerlnln 'funa bavza~ı ve Balk"n 
memleketleri hakkındaki yazıları· 

nı şöyle hUl4ia ediyor; Rusya son günlerde bütün dikkatini 
Kafkasya üzerinde toplamış 

BUyUk Almen gazetelerinden 
ikisi: "Berllner BOrzen Tsuytnng,, 

1 
ile (Germanlıs) Alman hDkOmetı 

( Pariste çıkan tasnak ıarli ğe karar vermitlir. Bundan Y r nln Tuna hııvzasıodakt ve Balkan 
iİ organı ) " HaraQ • gazetesi ' mi gün evvel, Kafkasyadaki (Er lardaki hıleplerlnl biri siyası. di-
cKafkasyada neler olu1or ? meni, gürcü ve tatar) askert kı ğerl iktisadi saba~an olmak nze· 
Türklerin 1erine Ruslar mı yer 

1 
talar bir ııece içerisinde Rusya e t bl hl 1 tt 1 1 · '.) b ı ı d b h t. ı · k .1 . 1 . . r , am r vuzu a an a ı ar. 

eşıyorı> aş ıQ'ı atın a azı a 1 ıcer erıoe sev edı mıe erdır. Ayı "B 11 B T t 
b k d d . Ş · b d b"ld ' lld" A" •• er ner örzen say ung11 arter ıı1 e ıyor. u parça11 nı mem a an ı ır ı.,me .ıore 

ı htiyad kaydifle alıforuz: 1 Kafkas cümhuriyeılerine d& 83 j Çekoslovakyadakl Alma_nlar mese 
• Mevsuk bir membadan al keri kuvvetlerirıi daim hazır ve lesine ve Cenubu Şarkı Avrupa· 

dığımız haberlere göre Kafkas ·, emre Amad? bir_ h~lj~ bulundur ısına karşı demokrısslletln gOster
yadan ve di"'ar bütün Sovyet meları. emrı verılmıştı~. Rus as diğl (mest-leyi aohımamıık) siya. 

.
5 

" • kerlerı geldıkçe, yerlı askerler 1 . k 
memlaketlerıaden mutemadıyen d h 1 R ki .1 1 setıni işaret edere Balkan ve 

. . 1 er a ueyaya na edı mekte 
ecoebı tebaları gelmektedır. Bu d" 1 B 1 d k"k k ıTuoa buvzası memleketlerinin Al 

1 l 1 
ır er. un ar son a ı aya a ı 

raya ge en haLer ere nazaran dar nereye sevkedildiklerini bıl manyaya kıırşı olan vaziyetinin 
Sovyet hilkümeti, Kafkasyadaki memektedirler. Sovyet hükQmeti 1 dOmlnyonlarıo lnglltereye kerşı 
müslümanları Rusya içlerine her halde bu son gilnlerde bil 1 

olan vaziyetleri gibi kabul edilme 
nal lederek bunlar10 yerlerine tün dikkatini .Kafkasya üzerinde 1 sini istemişti. 
Ruslar (Malakanlar) yerleştirme teksif etmiş bulunuyor... l Bu talebi lktistıdl sabada izah 

Kamutaya 
Yeniden 7 proje 

verildi 

\ Ma~en kömürü 
Nerelerde mecburi 

kullanılacak 

eden •oermanıa. da Almanyaya 
teozllAth tarif elerln yıırdımı He 
muısdlll olablkcek bir salla temin 
edecek bir harita çlzlyordu. Bn 
mUstemleke muadili yerlerde Tu· 
na havzası ve Balkanlardaki lk· 

mühim bir yekun teskil etmiyen 

bu resmin, beledilerle köy idnre 
leri için az çok faydalı bir vari 
dat menbaı olaca~ı ve belediye 

lerle bu neviden diğer resimler 
de alınmakta olduğu ciholle, res 

min belediye v..:ridatı arasında 

bulunması daha münıısih düşe 

kellefle ıhbarname ıle teblı~ olu ' k" 1 • • t a ·t t k · t. ı _ _ . . 

1 

ıne erını ec ı e me ıe ıyen a-
nacaktır . . MukelleC oıı_ gun 1~~n re eskilerini lktısad ve Gümrük 
de beledıye encümenı veya kc Y ve inhisarlar Vekaletlerinin mü· 
ihtiyar me~lis~ nezditı~~ itiraz 1 rakabesi altrnda memlek~t dı 
hakkını haızdır. Bu ıtıraz on şırısına çıkarmak veya kullanıl · 
beş gün içinde bir karara biiğln ! mıyacak hale getirmek şdriile 
nacaktır. ' bn makinelerin iA' miktarınca 

Ankara (Hususi) EmniyC't 
1 

Ankara 12 - Yurdun her ye 
l b d ...ı tısadl memleketler idi. Bu nizamı teşki Ah kanununun azı ma '-'e rinde maden kömürünün teshin 

ceği düşünülerek ou resmin be 

Jediye ve köf tere terked limesi 
muvafık görülmüştür. 

l ı Muvuzenei umumiye kanunu 
na IJağh H cedvelinin tasfiyesi 
dolayısiyle müstakil bir kanun 

halinde ve tahakuk ve tnhsil 
esasları. d i ğer verilerle ahenkli 
olarak tanzim edilmiş ve yüksek 
meclisce kabul buyurulmuş olaıı 
3330 numaralı ve 17 t.H38 tarihli 

alakalı büdçe yılı içinden yenilerinin idlıaline müsaade o· 
tarh edilmiyen ve tarh edilip de I lunur. 

ke katileşti~i )'ılı takib eden • k 
1 beş yıl içiudo tahsil oıunmayaıı 1 Den iZ O U 

lerinin değiştirilmesi, İstanbul tıasıtası olarak kullAnılmak ga 
tıe lzmirde yapılacak şarab ve yesini istihdaf eden mahrukat 
rakı fabrikaları iQin Gümrük ve kanun ldyihaflı iktisad, nafia, da 
inhisarlar Vekllletince 1936 yılına hiliye ve büdçe encümenlerince 
geçıcı taahhüdde bulunmasına müzakere edilerek Meclisin ruz 
selahiyet verilmesi, Maarif daire namesine alınmıştır. 
leri mümeyyiı, başkatib ve ldi Encümenlerde bazı tadillere 
tipleri ile debboy, levazım, sevk ' u~ruyan bu ldyihanın aldıQ'ı 
memurları ve levnzım kdtibleri son şekle göre nüfusu 200 den 
nin hususi ıdarelere verilmesi, ' aşağı olmuyan ve belediye teşki 

resinm ve cezalar zaman muru , ••• . k k k lA · 
orman aounuoa e anun uyı 

1 
ldh olmuyan yerlerdeki eirket 

runa uğruyacaklir. . Adana ırmalına hası, ulusal bayram ve genel td dairelerle hükmi şahsiyeti hıtlz 
. Bir mali yıl içinde roemı 1 tiller hakkrndaki kanunun tadili, 

1 
eirkat tıe müesseseler teşviki sa 

ö:lerecek lov_lıası konulmuş oloıı ı kadar gidecek yjksek mühendis ve teknik okul nayi kanunundan istifade eden 
oyun elellerı, bulundukları yer . l · • 1 ı b • ı · ' · · · . . _ Merıun dman 'fUrdu denız arı mezuıı arrnın mec urı ıız VC'ya ıstıfade edebıleoek evsafta 
den lıaşka bır beJedıye veya kov 1 1 ı . z· v k"l . 1 

• - • 

1 d d · .· d k" 1 ki vasıtalarile bu ay sonunda Ada• met erı, ıraat e u etı ve orman kı muesseseler, b'>rsa, tıcaret ve 
ıu u u ıcın e ı yer ere na o 1 ı --1• - ı. ·ıA k ı . _ _ 
dilmesi lıııliııde orada cta 0 seno na ırmağını geçmek suretile A umum muduı u~u teşııı ut ~ s~nayı .odalalar:: klup ve h?r tur 

o yun aletleri resmi hakkındaki için başkaca resim alınmıyacak danaya bir sofer yapacağ:nı , nu~larfna ek ka~un hakkındakı , lu cemıyetler, sınElmalar, tıyatro 
karıundn yazılı esaslar bu lay iha tır. 'yazmıştık. { layıh~lar_ın encumenl?rce mUz.a, ıar, barlar, dansigler, gazinalRr 
da nyuen mulıafılza ed : lmıe ve Oyun aletlerine konacak lev 

1 
Dün yurdun •Yeğin• kotra·! keresı bıt~lş ve lAyıha Medıs ve meyhanelerin teshinicde her 

resmin belediye ve köylere ter lı:ılnr ve soğuk damgalar, maliye sı Adana ırmak ağzına bir tec ruznamesıne alınmıştır. nevi taş kömürü, Linid Trop gi 

kinden dolayı varidat dairelerine ve dahiliye ,okllletiuce tayin olu _b r v tetk.kl z·ıraat Veka"let'ı bi maden kömurıeri ile kok. ye 
k k .1 • • , ru e se er yapmış e ı er . . . 

1 
• k 'll . . 

verilmic olım vazifeleri belediye naca şo ı daıresınde darphane · k . . l" 1 t rı kok gıbı ış enmış şe ı ermın 
v 1 yapara ıyı ııe ıce a mış ır. ~ 

ve köy idarelerince ifa edecek de hazırlanacaktır. 1 C . _ _ b T k .1 ... 1 
k kullanıması mecburı olacaktır. 

Bu projenin kabulü ile 33301 u~artesı gunu saat oo e~ I e§ l a ana nu Bu binalarda bavegazt ve petrol 
olan memurlarla itiraz ve temyiz d d k ı d ı ,., 

numaralı ve 17.1.938 tarihli ka e enız> 0 un ~ ~yrı an fe~ı~ -'eğı•ştı·rı·/ı~vor petrol müşteka!Utı ve benzerleri 
tetkikatını Japncak merciler tıı nun kaldırılşcaktır. kotrası I azar gu11u saat on ıkı uı .., ile elektrik dahi teshin vasıtası 
fini noktasınd ı n y11pılması icnb __ ve_ proje, 1 haziran 938 de de arızasız olarak doniz koluna Ankara 12 (Hususi) Ziraat olarak kull: nılabilecektir. 

göre, Ottava iktisadi anlı1şması 

ile sıkışık bir hıtlde bulunan Al· 

ml:lnya ve ltttlfa bir merkez olu· 
yor ve onlısrm etrafında Macarls· 
tan, Yugoslavya, Bulgaristan, lspao 
ya ve mostemlekelerl, Arnavutluk 
ve ddha sonraki bir merhalede, 
Lehistan, Romanya, rurklye ve 
Jııpon bloku toplıınıyordu. 

Bu ptanda pek ifrata varıl· 

mış olduğu ileri sOrUlebillr, Fı1kat 
Hltler Romaya yaptığı son ziyarat 
te MussoUnlye, Almaoyanın zabl 
resini ve lptldısi m11ddelerlni Bal 
kanlardan ve Tuua havzasından 

alması zaruri olduğunu bildirmiş 

"~ \ 
Alman lıUkOmetl bu memle· 

ketleri kendi lktısadi hay1tlıoan ta 
b1' bir mntemmlml olarak kubul 
etmektedir. 

•• • Almaoyada, soo TOrk -
loglliz anlaşması da "siyasi kredi,. 
ismi verilerek şiddetle tenkit e· 

dllml~llr. 

Çekoslovakyada 
kanlı hadiseler edc.n dpbı"şı'klı·kıer yapılmak sure yururluğe olacaktır. d- - d- B f d V kAJ ı· ·r k ' l:1.l 1 k b . . b . k .. 

"' 6 onmuş ur. u se ere yur un e u e ı tıazı e ve teş ı 11 ı ıa Bu mec urı1etın tat ı ını 

tile vücuPe getirilmiştir." ff İ J ~' k ' 1. k 1eni aldığı 4 tonluk 'Arıkul> kındaki kanuna ek kanun itiyi· temin ile meegul olmak üzere -Birinciden artan -
. . Büd?e ~nc_ümeninin d~ğişt i~ a ayua~ı omısyonun uare e ı kutrasıda iştirak edecekiir. hası Meclis ruznamesine alındı.1 }i~tibankn baklı blr mahrukat da 1 Muhtariyetçiler 

dığı proıenın ılk maddesıno { 0 t' ' 'JJ tf l l (('I. e ı J' • l .., il Bu layiha ya göre bu kanunun 1 iresi kurulacaktır. Mahrukat da kazanamadi 
re, belediy~l~r ve ~öylerco keııdil ifil Şluue e pro es 0 e il 1 e euıyenm yap lracagı yo ar meriyetindeo itibaren bir eene 1 ir_esi mecburiyetin te~mil e~ilece Prag 13 (Radyo) Muhtariye& 
hududları ıçındekı kulüb, kalı~e· (Birinciden utan) Kışla cııddesl Uzerlode pas. zarfında bir defoya mahsus ol· 1 ğı yerlerde maden ko~uüru ya çiler umumi SeQimde çok az ret 
hane ve gazinolarla umuma Türk listesine fazılanlar aynı taneden ldmıın yurdu deniz kolu mak üzere müsteşar, lefliş reisi, kılmasına maheuş teshın ~asıta almışlardır. Südot mıntakasınd• 
mahsus kır bahçelerinde v1; pa gece öldürülürken nefes almayaıı önOne katlar olan kısımla sinema baı müfettişler umum müdürler tarını tıuıundurmakla vazıfedar Hinlayinciler reylerin yüzde68 ... 

nayir yerlerinde bulunan h~r k_aı_n!syon~nk hayati!e~ ~östbe~me c11ddesi ve Hklın köşkerler cad · pamuk icıleri ~üdürü zat işleri olacaktır. 75 ni almışlardıJ. DiAer mınt~ 
• l,"I b sı ıçın lur üıı yuzunun ıraz ' katarda umumiyetle sosyalietıet 

bır ı ıırdodan senede eş tıe gülmesi lazımdı. Bugun bir tek desi belediye tarafından parke müdürü, neşriyat müdürü gibi Orgeneral Asım 
t ı l r n d t t h ı 'fÜZde 50 ye yakın bir re1 uı 
av il ' ı •. ama, sa ranQ ,a ıa a vaka kaydedilmiştir ki, o dil Re,,· tııal olarak yeniden inşa ettirlle· memurifetlere barem kanunu 

domıno tı t b t t k m " G d h d min etmişlerdir. rının, . . e om a a 1 a 1
_ han iyede eski rf'jimdrn kalma cektfr. Bele diye bundan sonra ya· ile tesbit edilmiş müddetleri ik Ün ÜZ atay a 

l~rıoıo _her bırındon senede uç milis ve istihbarat zabitinin gö· pılacak şehir yollarının purke ol· ma! etmiyenlerden yüksek mek -Birinciden artan - Komünistler Hinlayin 

lıra resım alınacaktır. . . z~ _önü .. nde_ bir türkün d~vülme masını esas ltlbarlle kabul etmiş t~p mezun~ olmak. oartiyle ta lneratimiz askeri kıtayı teftiş et· lehinde 
Yukarıda 1azılı ycrlorı ışlP sıdır. Komısyonunun telmıh et· ti yın olunabıleceklerdır. . . . h . Pr .. g 13 (Radyo) Havastan: 

tenler her sene belediye ve köy \İği tazyik i&e hiç şüphesiz bu r. Ancak bunlar mezkur ka· tıkteu sonra ıkametlerıne ta 818 Çekoslovak seçiminde en QOlı 
Tarsusta d "I Kaymakam Silreyya Ha hayret edilen netice komünistl6 

fdareleriniu mııli fıllnrının lıı de~il, tedhişlerine devam etmek nun hükümleri dairesinde müs· ı e ı en rin Hinlayin lehine rey vermie 
rioci ayı içerisinde lıu yerlerde ısteyen. usbeciler ha~kmda yapı· tahak oldukları derece maaeını lef in evine gittiler. 
metcud resme tııbi oyun aletlP l la~ı takıbattır. Komısyonun bu 8 • d • ve müddetlerini doldurdukça da istiklal ve on uncu yll olmalarıdır. Sif ast müşahitler 

.. . gune kadar türkler aleyhindeki ır gar en partı . t"hk k k b d ki . d , I buuun Hinlayio propagandası 
rinln cins ve miktarını gosterır ı t ı k ve.rı·ıdı· ıs 1 a es e ece erı erece marş an nın istinad ettiği ıktisadi bull 

. . k ın ll _ ıaro eti müdafaasına te maaaını alabileceklerdir. ı . . · -
bır beyannameyı makhuz mu 8 eebbus dahi edemiyece~i kadnr vş k d k' b . t Heyetımız ılk defa halk mu randan ileri goldiQini söylü1ot 

. . . b 1 • T rs· us c Hususi • Tarsus u ·a ar ı u momurıye · 11 bılınde beledıye tahakkuk şu e açıktır. llu teblil1' ile tarafgirli· d • - 1 . 1 1 . b" . d b 1 messilleri tarafından selAmlan lar. Komünistlerin Hinlayin le ı 
si teokili\tı olan yerlere. beQ'lı bu ğiııi isbat oden delillere bir tane (dman yurdu tarafından hazırla· derkınl ıer ~adndgı ırbın e u u~ · ı dılar ve etıin önünde Süreyya ne rey vermelerile Sildetlerd' 

d h k t 1 den Parti g"çen cumartesi u arı mu etçe u memurı· ı 1 h t -ıı · k ııeıı lundukları şube memurıuaune o a a mış o uyor. nun gıu "' . _ Halef tarafından karşılandılar. so cena emayu erı uvve 
. A d 1 · u u k m Tarsus parkında ya Jetlere muhaesae masa ıle mus · b 1 k d ve bulunmuyau yerlerde beledı na O U aıansının notu: g n " şa 1 h k k " 1 Muzika ilk defa ietiklAI onu mü mış u unma ta ır. ~ 

. k- t · ı u . .. _ pılmış ve buna Adana ve Mersin· ta a oldu farı derece maıııı 1 = 
ye reislerınde, köylerde oy . st~ ı ~ araL_ımıza _gore, Tur dende birçok aileler iştirak etmiş· arasındaki fark muktesek hak teakip onuncu yıl marşını Qaldı Orgeneralim izin beyanatı 
muhtarlarına verğo vo talıekkuk kıyoRıu~':1metı, kom~sronun bu teşkil etmemek eartiyle kendile· heyecanına h!lkim olama7an ı A k 

13 
( AA h sıl 

ettirilecek resimleri yatırarak ta~zd~kı ıcr~atını . Mılletler Ce· lir. rı·ne u-cret olar"k verı'Jecoktı'r halk Generali mütemadiven al • nl tab·y·a d )• • .Onın ur"' 
. . . mıyelı nezdınde ş •ddello protes Oısrdenpartiye saat yirmide .. · 1 sı mu ıa ırın en - rgene .. 

her oyud Alalı ıçın alac9 Qı lev to etmi tir. başlanmış ve tam bir neş'e ve i y • ı• l • ·11·1.1 • kışlayordu . Marşlar hürmetle din 1 Atoım Gündüz Antakyaya rıııl 
halorı oyun dleliniıı münasib bir komis~on tebliği geri aldı eğlence ile sııbaba karlar devam ~ em ıcare mumessı il\ en lendikten sonra Fransız ~r~aııı: v~sal~t~armda matbuat ~.ürn!; 
ferine koymaya mecbur tutula Anlak 8 l2 _ Kumandan edilmiştir. 'hd d•ı k Orgeneralimize takdim edıldı .Or sıllerını kabul ederek gordLl 

caklardır. Kol~. seçi~ 1 

komisyonunun ev · Pıırk çok iyi sUslenmlş, zen ' as e 1 ece generale burada 40 dan fazla l ıeri fevkalllde _tf~zah~rattan f: 
B 1 d' k '" "d 'nin · - . . . . i bt ı · · J{ / - - d General Monenın nazık muaf11 0 e ıye ve oy 1 aresı velkı guıı neşreltığı teblığı pro· g n r de lıUfe lııızırlaomıitı. Ankara, - Tokyo ve Bom· buket verıldı. a~ınıu onun e . . Jdıl 

maJi yıllarının ıkİlhi İ ayı içinde testo elmiş ve komie)·on tebli~i Bu gUzel geceye llb11yımızda baydaki ticaret mümessillPrimi l sıralanan mekteplı kızlar Gene ~elerınd_en1 c;o~ 
1 
~~tahaseıs 0 

yapılacak yoklamada levhazız ve ıeri almıştır. sayın Eşile lşllrök ederl'k şenf zin ticaret münasebetlerimizin rale hoQ geldiniz dediler. Funu soy ~mış e;. ~· ld' 

7a damgasız görülecek orun ı' İzmir Enternasyonal "' v~tmişlerdir. daha ziyade münkeşif_ bulund~· Antakya milli bayram ra~~!~ky:~~ ı(A:a!~u 'sjıı'' 
aletleri o in resmi, iki kat olerak Bele~ı·ye fen mu" .ıu·ru· ıtu memleketlere nakh tekarrur yaplyor h • 1 b .. b"ld . . o'' 
alınacaktır. 1'2nn ~ f'ô\OrM'[)\ ~ U U t i tır sının ususı mu ıa ırı ı ırıY ııı 

Birinci maddede )1 azılı yer li~~li\{ INJl!:::!li!ı em şlk : d \' k . Halk bir türlü da~ılmak bil He1elimizle müzakerelerde bU Bı•lediye Fen mUdUrU ~Uh~n tısa e aletı son seneler • ot 
leri işletenler sene içinde yeni 1 J\d:İL YON dis Ruhi Betoncunuo istifası be de ticaret mümessillerimizin bü mi~ordu. Orgeneral Asım Gün nacak olan Fransanın Şark rıl 
den satıu alacakları tarihten ili M·-·şterı· sı'zı'nle alış verı·ş lediye enl!Omenince kabul P.dilmlş yük inkişaf gösterdi~i bazı mem düz 10 defa evin balkonuna çı duları baş kumandanı orgene o1 

baron on nün i"indtJ bir l 1eya11 "' ve verioe fen memuru Şemsi Jekellerde yeni m
6

u·messillikler karak teıahürat vapan halkı se Hotzingerin riyasetindeki frll~ 
e. v etmek istiyor J 1 ıo> 

name ile ikincı maddede yazılı Yurdakıılun vekalet elıne~lne kı • ihdası için tetkikler yapmakta· JAmladı ve halk intizam i9inde sız heyeti gece saat 21 de 
1crlero bildirmey1c1 ve ayni mad 20 AOustos • 20 Eylül - 938 rar vermi~lir. dır. daQ'ıldı. fare ile Antakyayı gelmiıtir· 
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SAYFA 3 YENi MERSiN 

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
Mersin 

Piyasası 
Nilin suları Çoçak Joğumu 

gösteren resimler 

13-6- 938 

Pamuklar 

lngiltere ile Mısır, Nilin ler duha alınacaktır Bu cUm Şimal Amerikasında mü · Klevlant 
sularını tanzim için uzun mUd leden olarak Hartumun cenu h!m ?ir !HesP.~e var: Matb~at Dağmah 
det müzakerelerde bulunmuş- bundaki Cebeliulya seddinio hilrrrıyetı. . Şı.mali Amerıka Kapı mala 

K. S. 
40 

28,50 

Jardı. Bunun netices· l k irtif111 arttırılacak ve beyaz hU~Qmell?r!nın on kader mUd Koza 
ı 0 ara . .

1 
• . • deıumumısı «Layf» mecmua Kırma 

Mısır hükQmeti ingilterenin Nıl ı e mavı nıl arasında bır b' U h t 1 tt 1 Kozacı parlağı 

27 
5,50 
fi 

26 
Uganda mUstemlekesine mOte kanal tesid edilecektir. sınhı_nb' ~rdn z ashıknı op a ı ar, 

h 
. ' G K . . . sa ı ını e ma emaye ver- b 

assıslardan muteşekkil bır ene ostı ıle Vadı elıd·ı ufday • çavdar 
h~ye_t göndermeğe karar ver· mu~add~m ara~ında bir kanal ı er ~Layf» mecmuası şimal Sert şark 5 
mıştır. , tesıs edılecektır, Amerikasının en çok okunan Yumuşak 5 

Bu heyet Nilin başlıca iki Gene Kosti ile Vadi el en çok Hevilen mecmuaların- Yerli buidayı 3,15 
kolundan biri bulunan beyaz mugaddam arasında bir kanal dandır. Son sayısında bir fil· Çavdar 4,50 
Nilin Albert gölünden çıktığı hazırlıyarak beyaz Nilin mec min resimlerini neşretti, Bu Anadol yulaf 3,.'iO 
yerde inşa edilecek muazzam resı drğlştirilecekt!r. Nilin faz resimle~, Amerikanın en meş 
barejın yerini intihap edecek la sularını akıtmak için Halfa bur do~um mUteha~sıs~erınm arpa 
t
. d' .. 

1 
Atb d nezareti altında çevrılmış olen Anadol 4 ır. va ısı ı e ere arasın a mUn ç k d - f r · · 

Malumdur ki beyaz Nil hat bir arazi aranılacaktır, «_ 
0

1
cu. d_ogBumu» . 

1 •1mıdnın re Y~rli alivre yeni M. 3.,7,5 
• • • • • • 1 sım erıy ı. u resım er e ço- Nohut ekstra 5 50 

asıl Nılın ık~ncı kolu Mavı Nehrin sahillerindeki sed ,., d " d ö k' · k' • . . . ' . . cut'iunu ogum an nce ı ın ı fasulye 7 8 
Nıl ıle Sndanın mer.kezı Har 

1 
ler takvıye e~ıJece_k!ir. Bu şafile doğumu görillUyordu. Yulaf yerli ,,,25 

lumun cenubunda bırleşmek- toprak amelıyatı ıçın 4,000 MUddeiumumilf~r mecmu Mercimek ıark 4,25 
tedir. Mavi Nil şimdi italya QOO İngiliz lirası serfedilecek anın toplanmasına karar verip Sahlep 120-ıEO 
nın elinde bulunan Şimali He tir. Ayni zamanda bu sedlerin sc1hibi hakkıoda dava açtılar. Tatlı çoğen 20 
beşistandaki Tene gölünden mukavemeti kazıklar ile tes· Mecmua sahibi de matbuat Balmumu 75. 
çıkmaktadır. bit edilecek çelik levhalar ile bUriyetine tecavUz edildiği id Cehri 

8 dd
. · d k ' 

1 
k' d. 1· k . diasile dava açtı. Susam 

u se 1'.1.ınşasın an ma 
1 
ta ı ım e ı ece tır, Müddeiumumilerin açtığı 

~ sad beyaz Nıhn fazla sularını , Ldkin sedlerin hiç yıkıl ilk dava Nevhavende görül 
toplamak Uz ... re muazzam bır mıyacak surette takviyesi için dU ve mecmua sahibi lehine Siyah 
hazine vuruda getirmektir. ayrıca 6,000,000 ingiJiz lirası neticelendi. Nevhaven hikimi Şark 
Şimdi bu fazla sular Sudd ha s81'fedilmek icab ediyor. Mısır bu n~şriyatın genç anneler Anadol 

yapafı 

taklıklarına yayılarak yUzde daki mevcut sed ve kanallar için çok faydalı olduiu kana Aydın 
ellisi tebehhur dolayısile zayi gilnde 90n milyon metre mi atini izhar etti. Yıkanmıı yapak 
1 Y 

• p il Güz yunu 
o maktadır. kilbı suyun cereyanına kafidir. eni U ar K onya malları tiftik 

Bu batakhklarda peyda Fakat bu suyun mikdarı, ara . . Yozgat 
oıan kök ve nebat yığınları sıra görüldUğU veçhile, günde 1937 senesınde dünya P1 Keçi kılı 
suların serbestçe cereyan ey iki milyar iki yllz milyon met yasasına 2,122 yeni pul çıka » dabağ 
lem · · 1 A · w rılmıştır esıne manı o uyor, ynı re mıkllbına çıktıgı zam~n 919 d :) 600 1922 de 

16 

45 
38 

45-46 
70-75 
70 
110·1~0 

50 

zamanda bu sed fidelin bilA· 1878 de göı üldüğii veçhi le 2 .·ıoo1o yent puı' çık~ıştı. pirincler 
f~nda feyeza~larda sulan tan· Mısır için bir Afet oluyor. Yu ' 1927 de pul rekorunu 665 Birinci nevi maı' 18·19 
zım edecektir, . . karıda söylenen tedbirler bu yeni pulla Avrupa 63n, Afri ikinci nevi mal 

285 Bundan başka Nılın sula f11zla suyun tahribatına karşı »20, Asya 310, Avustralya 90 Çay 
rını tanzim için diğer tedbir 

1 
koymak içindir. pul çı~ardı. Kcbve 104. 105 

Sahte Ooktorıa·r Çocıık mtı, posta paketi mi badem ve çekirdek 
Ht r devirde, her yerde . içleri 

ttahte doktorlar bulunur. B z Rermıngamın bir ailesi var gündeliğinden olıcak. Tatlı badem içi 

d 
kiden mutatabbib eder Erkek, şehir civarındaki fab- Amele derhal istasyondaki Acı ,. » 

e es 'k d · · b Acı çekirdek 
)erdi. Arada sırada yakayı ele rı a a çalış!r, Çah!bğı fahri· po~ta gış~sıc.e •t vuruu.r. ~~ Urfa y aöı 

· dl' y dO en bu sah 1 kaya bu Hhah ,ımeodiferle cugunu bır posta pıkeh gıbı f • verı p a 1 ye e ş . .. d k . çel ,, 
t d ı k d'l · h gidilir. Amelenin üç yaımd• evıne gon erme ıster, çocu-
e oktor arın en ı erıne ma 1 . . ğu tartarlar 11rtına bir kağıt D l 

sus tedavi usulleri ilaçları da bar oglu da vardır. aaba her 1 , il 1 eri er ' . . .d k w yapıştırır ar, pu ar ar ve can- K . d . . "f 
olduğunu mahk('lme safahatın sabah ışıne gl er en çocugu· 1 t k t' . .1 . t ~çı eraaı çı ti 

1 
ı k ı pos a pa e ını aı eııne es: Koyun derisi kilosu 

dan öğreniriz. nu beraber alır. staşyona 8 lim edilmek üzre müvn:ıie ve· Sığır derisi tuzlu 
Fransadn sahte doktorlarırı dar yürürler. Sonra yavrusu- · l Sığır hava kurusu 

1 k . . . t . rır er. sayısı artıyormuş. nu te rar evıoe getırır, renı· Manda derisi 

35 

90 

ı 9:11 . d~ şahedetna mesi 
1 
ne yeti!mek üzre tekrar istas Dört günde devri alem 

olmıyan dışçı, cerrah ve dok! yona doner. · s torların sıtyısı 238 miş; o se Bir sabah, evlerindeki sa· Bu ~y ~·r~ında A.merıkan Mersin Meyve ve e~ze 
ne ancak .:>38 kişi sahte dok at geri kalmıı. Baba oğul yü tayya~ecılerı bır devrıftlem ıt- • 
torluk yapmak sucile mahke rüye yürüye istasyona kadar yahatı y_apaca~!ardır. HMeştur PIJ8S8SI 
meye ·verilmiş, 1933 de ise 1 geliyorlar. Bir de ne görsün- tbayyarecı .v~ ~· yo~~~ ug ~· 13 Haziran 938 
191 1934 de 201 e 2935 de 1 ler; trenin kalkmasına ancak u uçutı ıçkıtn d'azırHı 1 a!r'~na nı·e 
2 

' • ı .. O . vım e me e ır. zı .. • Kuruş 
46 ya çıkmıştır. on dakııı.• var. ç yaşındakı heyetinde Nevyotkta baılıya-

w k"d ı I 8 Domates 1935 denberi de sahte dok çocugun eve a ar ya aız cak olan bu uçuı, ·yeni Fuo<I 
torların sayısı her glln artmak 1 dönmesine imkin yok. Çocu- laoddan geçerek Atlas denizi ~~ ~~~:rfasulya 
tadır. ! ğu evine kendi götürse bi! nin şimalini aşacak, Varşova; 2 Barbonya 
~ _ - - M oskova, Uzak Şark, Büyük 02 Çalı fasulye sırığı 

Atinada aldıg._ ı Ven ÜSÜll kol ll Okyanusu kat«:decek ve Nev 15 Yer çalı 
yorka dönecektır. 2 Sarı fasulya 

Fotograf ve sanat merak mermer kolu gördU, beğendi, k T.~YaYt•l~elelr ı~n ~i~temüvte 2 Kabak 
l h 

1 
di sordu . ço sur ı o acıgı ıçm m e ı.:> Hıyar adedi 

ısı bir Amerikalı Yunanista fakat şOp e en . ' ' n bassıslar bu uçuıun dört gün 7-8 Sarmısak 
na gidirse ne yapar dersiniz? - Bu antıkayı neden m de biteceğini tahmin ediyor· 10 Erik 
MUze. mllze, harabe harabe. ıeye satmadınız? . lar. Bu suretle Jül Vernin bir 5 - 20 Kaysi 
antikacı antikacı dolaşır ve - ~üzelerimı~de o ka~ar bay al gibi gösterdiği seksen 40 Patlıcan 
durm w. çok antıka var kı artık muıe günde devri6lem yirmi misli ----------

adan fotograf çeker degıl l 'd leri yeni bulunan parçala 1 k dö t ü · · rni 1 ı are . kısa ara r g ne anmış o -

B 
rı para vermıyor. ıu or 

ay Villidm Rali de Atina Bana satar mısınız? Y • 
da bulunduğu analarda bunla -Bin drahmi verirseniz Sulu su·ı satan 
rın he . . t a· il d ' psını yap ı. ır g n e satarım 8 . R' . Ar · R anda ayı - en ıvıyeı 

ına civarında dalaşırken şO Amerikalı Venüs de Mi u d d b' Ut ı 
förü eski zamandan söz açtı lonun mermer kolunu aldı. de Jerar Varo a ın 8 ır 8 

J 

ve dedi ki : Amerikaya gidince bu çü var. b' n h lk 
1 

1
. fk t d w b' Günlerden ır g n a t 

. - Buralarda ihtiyar bir kıymet ı an 1 a.!1 a~ı ıgı .. ır bu sutçOden şikayet ediyo·, / 
köylU var. Bu köylU bir gUn mütehassısa gosterdı. Mut~- belediye sUtU tahlil ediyor, : 
t~preğı kazarken mermerden baasıs bakh, muayen7 ett_ı, yüzde 77 sinin su olduğunu 1 

hır kadın kolu buldu. Bu kol göıden geçirdi, ıonra elıne b~r anlıyor. 
Venus dö Milonun koludt:r, pertevsız alıp bir noktaya haK SUtçUyU mahkemeye veri 

(Böyle sl/yliyerek Arneri tı; yarlar. Dört ay hapsa, 500 
kah) Vılliamı lihtiyar kfylil· '1Made in Japon,, antika fr~n_k da tazminata mahkum 
nun evine götürdU. Amerikalı kol Japonyada yapılmııtır. edılıyor. 

YENi MERSiN 
ı~ - -~ 

Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ı· Türkiye Hariç 

Şerait lçio lçia 

Senelik 1200 Kr , 2000 K' 

Altıaylık 000 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir avlık 100 Yoktur. 

Resmi ilioatın ıatırı 10 
Kuruştur. 

14 Haziran 1938 

1 L A H 

İçel Va~ıflar Müdürlüğünden; 
Ayhk bedeli 
muhamminl 
Lira ku. 
1~5 00 

Teminat 
mtkdarı 

Lira ku. 
112 00 

Numarası Cinsi 
9/6 kahve maa 

10/1 büfe 

Vakfı 

(yeni cAmi 

\ 
Gümriik binası karşısrnda tamır o unan kah 

velıanenin teslim tarihinden &la) ıs 939 sonuna 
kadar icarı 14· 6-938 salı günü saat ı5 de ilıalei 
katiyesi ıcra kılınacağından i~l~kli olanlarla fazla 
malumat edinmek arzusunda bulunanlar Vakıflar 
müd ürlüğiine müracaatları il:ln olunur. 

i L A N 

Tarsus Belediye Reisliğin~en 
Tarsus belediye parkında bahçe büfe ve sah 

nesinin yapılması keşif ve proj~si mucibince açık 
eksiltmeye konulmuştur, işin muhammen keşif 
bedeli 2725 lira 54 kuruş olup muvakkat teminat 
akçesi 204 lira 42 kuruştur. ihalesi ~7-6-938 pa
zartesi günü saat ıs de belediye encümeninde 
yapılacağuuJan isteklilerin şartnamesini belediye-
mizde aramaları il~n olunur. 14- 16-19·22 

• 
1 L A H 

. 
Tarsus Belediye Reisliğinden 
T~rsus Belediye parkınd~ yapılacak pergola 

keşif ve projesi mucibince açık eksiltmeye konul
muşlur. işin muhammen.keşif bedeli 851 lira 26 

kuruş olup muvakkat leminat akçesi 63 lira 85 
kuruştur. ihalP.si 27-6 938 pazartesi giinü saat 15-

de belediye encümeninde yapılacağmdan isleklile. 
rin şartnamesiui belediyemizden aramaları ilAn 
olunur, 14-16-19 22 

• 

foto gün 
Fo·ro GÜNÜ arayanaayın 

müıterileri onu zafer caddesinde atel 
vesinde bulacaklardır. 

Fo1~0 GÜN e Fotograf çektirmek 
mo~ern ve temiz hatıralara malik olmak demektir 

... FO!O GuN de seve seve folograf çekti;ir 
aHrandısman yaptırır amatör işlerinizi gör
dürebilirsiniz. 

FOtO GÜN fotograf a ait her İf 
alır ve gece gündüz aile Clüfön ve gu
ruplara gider. 

FOTO G ÜNü ıürit güzellik •e ci:ıibe yaratan bir 
yer olarak kabul ediniz. 

Foto Amatör 
Cemil Erkal 

Her türlü fotograf, makine ve malzemeıi saba y . 
'I erı 

Amatör iıleri, uğra1ıdismaDler 1.:cuz fiyatla yapılır 
Tarsus İstasyon caddesi No. 90 

Saym Mersin Halkmm Nazan Dikkatine 
karyola • Sandalya- Otomobil lastikleri 
Otomobil boyaları .. bisiklet parcaları 

'I,optan e prakende satılır 
fiyatlar mute~il~ir. Saym müşterilerimize tes~ilitgösterilir 

ADRES: O. Enver özman 
lthalat - İhracat ve Komisyon evi 
MerıinBelediye Caddesi 25-ao 



A \'F~ 4 

i L A N 
T. C. Mersin Ziraat Bankasından 

Sattlaı ~ayrı 
m ttk ılı n 

Tapu se11edini n Vergi kıym
m~ti 

14 Haziran 1938 

~1 i ktla l'I Cirı si llisst\ Nt•r·etle olduğu 
-------··------ Lira Ku. Taıilıi No. 

--··--· -·--··-----------11 U D U O U ____ H<~~.9.~-~~ n u_!~~~-m i ____ _ --·-·--·----
45950 M.~. Tarla Tam Kazauh 9~8 sa 48 oo Şar· kau Azize garbt>n Esir zac.Je Hascın Vt'lt'-

s•·si şimalen şamlı zade veres~si cerıul.Jfn tarik He 
29 7 Şark an tarik gaı·bt> n 1 bra hi m şimalfrı Hindi) e 

Kazaulı ~ Uyiiuden .\ h nwl 
oğlu lfasa n Basri 

34003 " ,, '' " 
928 84 " ,, 

cenu ben halu n ve Azize tarlalarile 
(6168 ,, " ,, " 

928 f\5 576 Şarkan Nadire garben Azize şimalen şif g:u- ,, ,, 
b~n tari~ ile nıahdut 

27570 " " ,, " 
928 88 100 Şarkan Kerime lussa!!Jı garbenNadir tarlası şima ,, ,, 

len Cem<tl oğlu verese~i cenuben l\aba kum 

Mersin Ziraat Bauka5m·a 2814 No. lu lanun muciltir: c~ taksiılendirilmiş ipotekli lJOrcunu vadesind~ öt.h"mediğinden dolayı borcu muace ~liyet kf"sh.,_ 
den yukarıda ismi yazıla Ktızanh köyünd€ıt Ahnıf>l oğlu Hasan Basrinin lıudutl ve ruikdarları ~azıt. ~ayri nwnkull~ri 28.5-938 tarihindP.n başhyarak 
,irmi hır gün müddetle artırmaya konulnnıştur. Artırmaya iştirak edf>ctık olanlar artırma bedf"lirıin ~· üıde yedi huçuğu raiSbt"tirıd~ lt>minal akça~ı v~r~'cek 

~ir. ihale bedeli peşiudir. Bt'UAfiye \'e rerağ hatcı \ ' P. saire masraflar alrcıya aillir. Birinci ihale 17 6-938 cuma giinii saat 10 da y:ıpılacuktır. istekliltrin 
T· C. Ziraat bankusrna miiracaalları ilan olunnr. 28 2 7- 14 

1'1tın 
Kolonya ve Esansları 

~ Yaz geldi, ~er zaman size lazım olan kolonyabn-'*i 
. ~mzı Al TIN BOYA Kolonyalan satışevinden temin ediniz ~ 
- ,.Itolonyalarımız en g(ızel, temiz esansli 

· lardan yapılır, d~recesi kuvvetlidir. B 
Fiyatlarıwız lwr kisf"ye t-ılverişlidir. F.sans if 

.... larımız ise tfuıjnatlldır. j8i 

Toptau sarış J3J>tlır. Sipari~ la bul edilir. ll 
lütfen bir defa tecrübe ediniz. 

Mersin Uray caddesi No. ~ iSf 
·#~~~~ .... il •••• ~ ... 

~---------------------------------... Portakal bahçe sahiplerinin 

NAZARI Di KKN'l,iNE 
Portakal ağ•1 çlarımn ~imy~'i giibrelf>rl.

nt1şvii11erua~1111 tf'nlirı f'lmf'k arzu edenlfrf 
gfıbrel~rne a~· 111111 lfazir<tn a~ ı olduğurıu hatır 
Ja llrlZ. 

Kimyevi gli bre, fidan ve ağaçlara k u VVP.l 

verir, çabuk ytıtiştirir, zaman kazaıultrır. 

1 icarethanemizde ağaçlara mahıus 
halis İngiliz kimyevi gübreleri vardır 
FİATLARI MUTEDİLDIR 

Mersin: Azak zade Han No. 2 

VIKTOR BOTROS 
4-1 

re Re.;,ington 
111 Her Dairede 

• 

·Her ticaretl1anede 
Her Yerde 

• 

~~**1ff-~*~~~~~~*-~~~*-~~*~~*~~· 

T---E~-R---M----0--S--~ ~ SAYIN ~E:R.SİNLİLEB. ~ 
~ Yaz gecelerinizi M 

Daima R ( M 1 N 6 T O N yazı ma~inalan • 
ve Şeritleri ~ullamhyor 

Sıcaktan bunalmaınak için : istasyon Aile sinemasında~ 
Bli {ltrmos) a sahip olmak lazımdır, Bu stnt /trmosların Alt ~ GEÇiRiNiZ * 

• Sizde bir REMİNGTON almalı .. nı 
aınız. Satış yeri nı flllnium, kmlmaz cam, btş defa ku11Vttli kml.71az cam vt çelik ~. 

cinsıırı ile tertJ·oJ!ı, dondurma ve yemt1cıırı uzun müddet oıdutu :n Jyi bir hava almış olur aynı zaman- ~ 
l!ibi muhafaza tdın yınl modıllırimiz Etldi. .- "t" 

Saat ve Gözlük çeşitleri ~da mevsimin en güzel filmlerini seyret· = 
Ntkır, Ar/on Vt diJ!rr tanınmış fsvlçrı mamu/4/t Ctp, lıol, ma ffiIDİŞ bulunursunuz. * 

L el Vilyam Rıka~ 

sa vt duvar saatlerimizi bilhassa tavsiye tdıriz, Zeiss vt hır ne *O*~~ -tf.i* *.~-ti:~*-* o)f,:Jlt ~~rtf:~ *.:~ ~ ~ * 
vl num,olv, rtnkli vı şoflJrletin kullandıl!ı ~IJzlük/ır/mizl elJrüp ~5ôôC~~~~~~~oooooooooo~~~~ôö0ô0ôô0000t~ 

8 . 8 flvatlarım IJ/lrınmedtn gözlük almapınıı, Son model güneş ve toz 
E6zlültltrl dt geldi 

RİZE TAKIMLARI: DOK.TOR. OPR..ATÖR.. 
1 DOK.TOR. 8 

s Mazhar Cemil Esen 1 15 eün sonra yeni modıllır geltetktir, lıtr Jltrdtn ucuz, sal 
lam vt .zarif olup (Riu) dt hususi surtltt ihzar olunmu§lur, Is 
tanbulda l'QJJlanlara htr s11rttlt falk/ir, şimdiden sipariş kabul 
olunnr:, fiyntla rı çok ucuzdur 

SA~,A BORBOR 
hastalarını her gün 1 Sden sonra 

kabul, muayene ve tedavi eder. 
. 

& 

Sinir hastalıkları mütehas&ısı 
Adana Reşat bey mahallesi ordu evi 

civarı Savatlı Bay Halil evi Sedad Sahir Seymen 
Uray caddesi No. 41-Mersin ADRES: Camişerif mahallesi 

sabık Müftü evi yanın~i ~oooooo~oooooo0000~~0000~~~0000~~~ 

l 'o o 

Türk Hava 

oo+~+• •~~+o++++9 o +v ~•+ 
o o ••1111•1111111111caa111nnnn1111nn1m1111 •••••••••• 

: Methi Bayar ! 1 kayadelen SUJU 
'Yazma, Tülbent ve bilcQmle mauifatura tecimevi•~ • Saym Halkınuzın Sıhlıatmı göz öniinde lularak ~şi bulunnuyan KAYA 
.... . 43 ... u o URAY Caddesı No. Posta K. 166 •!• gDELEN SUYUNU gayel sıhhi bir şelilde menbağdaki lesisatmda eksik-

1 

.... MERSIN ~; lilderioi tamamlamış fennin t.n son usullerini yaplırmakda bulunduğu-

.:. Sayın mOşterilerime •!• I mzu arz ederiz. 
•) Şimdiye kadar Uray caddesi 74 numaralı mağa-•!• 
·~ zada icrayi ticaret etmekte iken 1 Haziran 9:i8 tari- ~:· 
'"· binden itibaren yine Uray cıddtsinde 43 No, lu ma- ::: • • 
(• ğazaya naklettiğimi saygılarımla bildiririm. •:• 
.:• Savın müşteriltrimdtn E~rmıktı oldulf um raJbtt vt ltvtccühe •!• 
•!• binaen md/azama en iyi maldan, bol ve ytni (fŞilltr gt/irdım, ~i• 
..:• Kx.d·· 1 .-•• ••• a.ı ışı yazma ar; ••• 
.:. 32, :4, 36, 38 ve 42 tam . de fflrmi vt ~rtıiltri, hc.s damga J. 
.!... lı kalım, solmaz mavi ve salcı yazmaları .:. ... ~ 

•!• Kalın mallar •:• 

KAYADELEN SUYU 
Kaynadığı yerden itibaren istasyon yınma kadar cam borularla ~illur ~svuzlara 

indirilmis oradanda bütün f izi~i ve ~imyevi evsaf mı mu haf aza ederek el deymeden 
hususi kimyakerimiz ~uzurunda damacanlara doldurulmakda ve muntazaman 
şehrimize gelme~tedir . 

KAY AD!!LEN SUYUNUN evı»ııfı ve fevkalldellQfae gelince: Yıllar aeçdikçc halkımızın 

: 1 
ı 

1 ) 
1 1 

1 
1 • 
l ·n 
il • il 

Kuıumu 

Piyangosu 
Her ayın onbirin-

de çekilir.her oca-
ğı zengin eder. 

Siz de ~ir tane alınız.1 o 
Nö~etçi f czane 
bu akşam 

~· Kora kalem; Tok:ıl, Karseri, evlşltri, Şılell ve huriye/ yaz •:• 1 Sı • lık Eczaneai gOsıerdi~i ra~bet ve teveccühd karşısında fazla söz söyleme~l zait görllyoruz. Sıhhat Bak«inlıgı g 
•:• molafl, Mermerşahi, salaşpur, 20 numara, lskoçya, Hint, ve Al •:• 
•':: tınbaş tülbentleri, Japon ı•t Amerikan astarları, Kasktl, iplik •;,• 
·~ . ö ·~ ~ hvkalar ve Kazakları, Abamre ve şallar, J(ADIK. Y dokuma ~ 
~ /arz ve çarşafları, Bursa krtp ve kefiytl!ri ma/azamda mt~·cut ;• 

ve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAY ADEL1!N SUYU taJp1z Tilrkiyenin • ------~--
• en i~i .suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında ... bulu o dutunu isbat • ı' Vu td 

etmıştır . 1 r aş 
lştahsızlı~aı haıameızlıQ"a bir çok miı18 baQ'ırsak hastalıklarına karıı KAYA~ELEN şlfah bir 1 

hayat kaynaA"ıdır. ı K ı 
Stlyu pek tt111lz ve btrrakdv. Tecrübe tdtn sapın hallumız /undlndt buldu/U ~ lnddJA vt sıhlıatm 1z1 aya 

vudi/I f arltlarla ıuyumuzun mllştulsi (ojalmalıtadır. • 

aza olunuz 
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M~rain: Yeni Mersin Basımevinde Basılmıştır 


