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-----------------------------------------------------------------------------------1------·------------------------·------------0rmanları mız Bitaraf denilen komisyon man"ası.z hareketlerde bulunuyor Çemberlaynin kamarada beyanatı 

Ve Devlet 
•••• 1 Halkı tehdide başladllar Ne yapılacak? 

Ziraat Bakanlı~ı. ormanlar 
hakkındaki· kayıdlorı halk lehi 
ne geni&leten yeni bir takım ted 
birler almıştır: Bu tedbirler, bir 
zamandanberi devam eden şika· 
Jetlerin önünü alacak, ve sıkın· 
tıyı hafifletecektir. 

Komisyon azası tahrikçileri bizzat ve /ngiliz hükumetinin Frankoya karşı va-
açıktan teşci ediyorlar ziyeti m~ak ve heyecanla bekleniyor 

Bizim orman meselemiz üç 
noktada huldea edilebilir; 

Suriye gazetelerinden hiç birisi Hataya sokulmuyor. Bitaraf Franko ingilterenin pro_testo. 
denilen adamların hareketi Hatayda nefret uyandırdı larını hasır altı etmış 

1 - Ormanları tahribden 
kurtarmak. . . . . Antakya 13 - Anadolu ajan 1 Diğer turn~tau mayısın ba 

2 - Qrmaıı ser\'etımızı ış• sının hususi muhabiri bildiri eında Türklerin yaralanmasile 
lelmek. . . yor: Türk unsuru üzerine yapı! neticelenen ilk hadiseye sahne 

3 Kereıte ve yakacak ıhtı · Jsn tazyik kalktığından beri tes olan tahrikat kaynaA'ı Tavla na 
Jecımızla ormanlık yerde yaşa· Cil bürolarındaki delegelere bir hiyesindeki tescil bürosunun re 
Jan halkın geçimini temin et· gefşeklik a.rız oldu. Ekseri büro ' isi ve lilevi cemaati mümesell\e 
mek. lar erken kapanmakta ve az 1 rini otomobiline almak sure tile 

Karadeniz veya Akdenizin k d k d B A 1 ayı yapma ta ır. unun n· Türk listesi aleyhinde kaydı leş 
aQa"lık bölgelerini doleaanlar, k 'ı·n Ce vreden avdetı'ne ı·nıı· v v ar ne vik ve teıahurıth tesci etmek is 
daima ou teıad karşısında kal• tizaren vakıt kazanmeğa matuf temlştir. 
mlşlardır: Bir larafıa balta yüzü ld x. d . K · O UgUUU zaune ıyorum. OffilS ç" ld f · ı 1 
ıörmiyen, ne kerestesinden, ne yonun halkı llseyışı hozmağa ve . o en ge ırı en er 
Odunundan istifade oluumıyan hükumete karşı komeğa teşvik Çölden getirilen bedevilerle 
kendi kendine çürüyüp giden eden tebliği kAfi görmüyormuş Berttan, Samdan ve Halebden 
bakir ormanlar, dlQ'er tarafta son gibi Levsiye bürosu şefi vazife alelacele celbedilen ermeniler 24 
dalına ve son yaprağına kadar ve ealAhiyelini aşarak halka hita 

1 
saat içinde t>ütün merasimi ik 

insafsız ve zalim bir tahribi tık ben bir nutuk söylemiş ve! mal edilerek kl\ydedildikleri za 
Bolu mebusu olduğum zaman •Türk - Fransız anlaşmasının 1 men Türk cemaati mümessilleri 
ışık almaksızın grçtleim kesif biıce kıymeti yoktur, netice bi 1 niu bütün itirazlarına karşı «bi 
ormanlanlıkların birinde, şimdi zim vereceğimiz karara ba~lı 1 

zim hükiimet memurlarına itime 
Rilneeten korunabilmek için göl- dır.,, demiştir, 1 dımız vardır. CMabını veren 

ge aramak lazım! Suriyede Fevkalade hadiseler oluyor 

Başvekil Cemil Merduma 
suikast yapddı 

Beyrut yolunda Başvekile atılan bomba 
şoförünu öldürdü Cemil Merdum bir 

tesadüf eseri kurtuldu 

komisyon delegeleri şimdi Ha 

tay Türkünün hamisiz olmadıA-ı 
nı görerek kendini biraz toplR 
mıe olan aynı hükftmet memur 
tarının temine çalıştıkları düze 

ni lıozmak ve Türk listesini bal 
talamak için ellerinden geleni 
yaı: mağa ozmetmie görünüyor 
lar. 

suriye gazeteleri Hatayda 
satılmıyacak 

Antakya 14 a.a. - Anadolu 
Ajansıcın hususi muhal•iri bildi 
riyor: 

Tamamen yalan ve tahrikl 

miz neşriyat yapan bütün Suri 
ye gazetelerinin Hatayda satıl 

ması ve daQ'ıtılmasının menedil 

diği haber alınmıştır' 

Yaz tatilin~en sonra 
Vekiller 

memleket içinde ge
niş tetkikler yapa· 

caklar 
Ankara 14 (Hususi) Büyük 

Millet Meclisinin yaz tatilini mü 

Londrıı 14 (Rad)·o) Buşvekil 1 maktadır. 
Oemberlayn bu gün saat 18 de Gene Taymisin yazdıA'ına 
Avam Kıımarasında günlerden· ııöre hükumet her hangi bir ted 

beri merak v11 [heyecanla bekle · ı bir almadan b~m~ardımana ~a· 
nen beyanatını verecektir. Bu' ruz kalan gemılerm hamu!esınin 
günkü gazeteler bu mevzua ge· neden ibaret olduQunu araetıra
nie yerler tahsis ederek hükume caktır. 
tin ittihaz edeceği hatlı hareke· Deyli Herald;hükilmetin mu 
ti ve İngiliz gemilerinin bombar tahassıelarla istişareden sonra 

dımanı karşısında alınacak ted· her hangi bir harekette bulnn· 
birlerin suale şıtyan olduğunu maktan çekindiğini bugün A,am 
kaydediyorlar. ' kamarasında Atlenin suallerine 

Taymis g~zC'tesi;lngillerenin Çemberlaynin menft cevap vero· 

İngiliz gemilerinin bombardıma· ceıtini y~zmakla ve 15 gün evet 
nını ııman altına alacağı ehem· hariciye müstee11rının beyanatın 
miyetle kaydettikten sonra bir da bahsettiği tnailtereye karşı 
tiraret gemisine karşı yapılan 

tecavüzü iadeye harp gemiler· 

hazırsa da bunun ancak lapan 
yol sularından 3 mil mesafede 
yapılabileceğini bunun için hu 
kuku düvelden ve bir çok mülll 
hazalardan mülhem olunması IA 
zım geldiğini kaydetmekle ve 
bütün tecavnzlerin bu ÜQ millik 
hudut dahilinde yapıldığını yaz 

tedhişin vahametini hatırlatmak 
tadtr. 

Deyli Herald o zamandan· 

beri . tecuüzlerin arttı~ını ve hü 
kumetin de protestodan vaz geç 

tiğini söyleyerek diyorki : 
- Zaten protosto edilse ne 

olaeaktıki. Franko lngiliz hüku 
meli tarafındnn verilen protosto 
ların hasır altı edildiğini açıkça 

söylemiştir.~ 

ispanya harbinde yeni saf ha 

EQ-er kanunlarımızı açıp be 
karsanız, bu senetimizi tüket· 
ıneksiıin işletmek için bütün hü 
kümlerin mevcud olduğunu gö 
rüreilnüı. .Müteahhid misiniz, 
kestiQ'ioizin yerine dikeceksiniz 
ve ancak fen memurunun işaret 

ettijtini keseceksiniz. Köylü mü· 
sünOz, ihtiyacınızı fen radamla· 
rına bildireceksiniz, ormana za· 
rar vermiyecek surette yakacak 
ve kereste ihtiyacınızı nasıl Le· 
min edece~inizi onlar sı?.e gös · 

Kudüs 13 (Uodyo) - Şam "ara ujtramıştır. Cemil Mürdüm teakip bütüu Vekillerin memle 
bir tesndJf eseri olarak bu sui ket dahilintle seyahate çıkacak 
kasdden kurtulmuştur. tarı ve her Vekilin kendi vekAle 

Frankistler dün Kastellonu 
işgal ettiler 

terecektir. Fakat bu vazıfeltır bn dan verilen habere göpe Suriye 
ııırılmak için Türkiye ormnnln· Daşveziri Cemil Mürdüm~ Bu sa Polis hemen faalliyele geç tini al!ikadar eden işler hakkın 

bah eant sekizde eviııden çık miş ve bir çok kimseleri tevkif da tetkiklerde bulunacealı bildi 
mış ve otomobiline b nerek limıı ederek tahkikata başlanmıştır. rilmektedir. 

rının beştanbaea hurtası yopıl· 
mış olmak, teknik ve kontrol iş 

leri tamamen teşklHHlandırılmak 
icab ediyor. Bunlar tamamlanın· 
caya kader her işi tatil edecek 
olursanız, bir orman memleketin 
de kliğıd fabrikası için dııhi id 
hal fedakArlığıne katlanmak gi
bi bir garabet kareısında kaldık 
tau baeka, on binlerce ntarıda 
tı Yakacaksız ve geçimsiz :bırak 
b'ıah mahkum etmek tehlikesi 
var. Atatürk program·nulkandn 
hu duanın da esasından holle· 

nın a~ılma merasiminde bulun Bu suikagt haberi Şam ve Barut Bu arada Maarif Vekili B 
n:ıak uıere Boru ta. hareket etmiş ta Qabuk yayılmış ve büyük bir Saffet Arı kanın Vana ve oradan 
lır. Şamden b~ş . kıl?metre meea teee ürü mucilı olmuştur. Erzuruma, Dahiliye \'okili B.Şük 
fe ayrılıııca huvııetı mechul hir Bütün Şam ve Berut zabita rü Knynnın şark viltiyetlerine. 
şahıs tarefindan oto~obile b_ir)sı sef~rber halde~ir. Tevkif edi Gümrük te fnhi!~:ırlor Vekili B 
bomba .a.tıl~ışlır. Şofor _ ~!mu~ 

1 
le~ler~n ya~ılan ıetlcvabdan he Raırn Tarh anın cenup, iktisat 

otomsbılın en kısmı muhım ha nuz bır netıce alınmamıştır. Vekilinin de garp viUlyetlerine 

Cumhuriyetçiler şehri havadan karadan 
müthiş kurşun yağmuru altında son ne· 

Feslerine kadar müdat aa ettiler 

~ilmek zaruretine iearet etmie 
tır. Ceıa.1 Bayar hükumetinin, 

Proıram · ııutkun bütün direktif 
lerı gibi, bununla da ehemmiyet 
10 meıgul olduğunu görmekte 
dlr. 

Belediye meclisi fevkalade toplantısı bitti 

içme suyu 
Evl~re tevzi talimatnamesi 

tadilen kabul edildi 
Mezarlık talimatnamesinin bazı madde

leri defişti. /ki madde ilave edildi Şüphesiz en kestirme yol, 
0 rrnanltk bölgelerimizin muay· 
l'en noktalarında kesif te ras· 
Jonel ieletmelere başlamaktan Belediye Meclisi evvelki gnn l kabulUne ittifakla. 
•e devlet eliyle başlamaktan iba · reis B. Mıtet Toro~lunun başkBn· Mezarlık tallmttlnamt:?slolo ı 1 
l'~ttır. Hu lıletmeler, davAyı üç lığı 8ıttoda to;>hmdı. Ztıbh sabık ncl muddeslnln A. ve B. fıkrala 
cıhetten birden halledecektir: bOUlsesı okunarak aynen ve mı. rıoıo değiştirilmesine mUtedulr 

tOrlO işler encnmenl mazbıttası o· 
le 1 - Ormanlar tahribden fttkla köbul edildi. kundu. Belediye encılmenlnl!e tek 
urtarılınıa olacak, ruznamedekl v Buodtto sonra ıır ve tnrln işler eucnmenlnce tas 

1 
. 2 - Orman eenetimizden maddelerin mOzııkeresloe geçile- vlp edilen ttıdllatın aynen kabu· 

atıfade edilecek, rek şehir içme suyunun binalara ıane lttltıtkla. 
r 3 - Kereate ve sakacak ih ı tevztıne alt talimatname He abo- Mezsrhk tıtllmatnamestoe iki 
11Bcımııla ormanlık yerde ya·' numan senedi bııkkındaki turlU madde ilavesi hakkındaki tOrJU 

!&Jan halka daha iyi seçim yolu işler eııcumenl mazbatası okundu işler encumenlnln mazbatası okun 
çılmıe olacaktır. Talimatnamenin lB,22 ve 24 nncll du. Mezsrlarıo ve ölOlerlo nakil 

1 
Gündelik ihtiyacı karşılayan maddelerinin tedllen ve diğer mad işlerine alt bu ma<!delerln aynen 

akat · · d ı t ki • yarın ıçııı a~ srımızda delerin aynen kahulOae ve abuna kabullle talimıs nameye e enme 
Ol bile b k h i h · ildi h- ıra mıyan usus len ile su idaresi arasında lbtılaf vu· sine lltırtıkla karar ver . 

Udler, genie işletmeler başlayrn knunda obunanıo tddhtsı resmi Meclisin fevkslade lçtlmaını 
~~Ya 'kadar, pek sıkı ve şiddetli makbuz ile tevslka mecbur bnlua ictıh ettiren meseleler halledil· 

ır kontrole trıbi tutularak, zarar d tı. dair bir kayd uavesl su miş olduğundan meclts tatll edil· 
•ermekt 1 k b . . y ue;una 
la" en a a ona ılır. ~gos· retne abonumsn senedinin ıadllen mlşlir. 

1 
Ja, Avusturya • Macarıstan ·~=--=-==---• 

111Paralorluğundan tevarüs elli· çük sermaye, rasyonel ve _ feııni • lerımizin de tam bir nizam altı· 

i
ti tecrübeli memurlar ve teşki· bir işletmenin masrafını uslllue na alındığını. hükfimetin, hem 
aı ·ı alamıyor, maddi mesuJiyeUeu tnhribia cezıi surette önüne 

ı e, senelerce ugr4şlıktaıı son . . 
l'a dahi, devletleştirme tedbirin· Qekinmiyor ve kendı~•. kurtar· geçmek, hem de işlelmeyT .hazne 
cle

11 
b . . mak rahud korumak ıçıo, balta· ve halk lehine temin etmek su· 

98 
8.şka lolırıbı menedecek sını rasgele kullanıyor. . rotile, Türkiyeniıı orman davası· 

d aslı bır çnte bulamadı. Bun· Denız i&lerimiz, maden ışle uı da hallettiğini göreceA'iz. (Ulus) 
an baeka ormanları ancak bü rimiz, endüstri işlerimiz gibi, hiç 

>Gk sermaye ioletebiliyor: Kü· oüpbesiz, az za:naoda ormlln ıo· F. R. Atay 

1 
gidecekleri ve Nafıa Vekili Ali 

Çetinkayanın bilhassa sulama 
programına dahil mıntukaları 

ziyaret ve tetkiklerde buluna 
cakları ill\ve edilmektedir. 

"" 
Saragos 14 (Radyo) Dün sa işgal edildi. 

at 16 da Frankisller aldıkları . Frankistler şehre girdikleri 
yeni takviye kıteları ve layyal'e zaman 1200 [Cumhuriyetçi bulu 
lerin himayesinde Kasteltona nuyordu. Bunlardan bir kısmı 
kareı yapılan taarruzu eiddetlen arlık mukavemet edemiyecekle· 

dirmielerdi. Kıtalar iki defa eeh riui anlayarak teslim olmuşlar 
rin merkeıinA kadar girdikleri diğer kısmı ise gece yarısına 
halde püskürtülmüşlerdi.i Cumhu kadar mukavemet ederek cepha 
riyetc;iler şehrin hemen her so· neleri bitince imha edilmişlerdir 

H •d • kağının ağzına ve evlere mitral· Demiryolu işgal edilmeden a m 1 ıye yözler yerleetirmieler çok çetin evvel bir Cumhuriyetçi zırhlı 
• k J • l bir mukavemet gösteriyorlardı, tren Volans istikametinde kaçma 
ıs encıerıve imanı- ı ._, Bu arada dinamitle ÜQ lAğım ya muvaffak olmuştur. A'tinam 

na geldi atılmış ve iki Fronkist müfreze edilen siUl.h cephane mühim mik 

lskenderye 
14

(Anadolu imha edilmiotir. Vakıt gecikince tardadır. Kastellon şehrinde ıı 
ajan Frankistlerin taarruzu tehir ede bin kişi bulunmaktadır. Cephe 

sının hususi muhabirinden) Ha 1 . . . . cekleri sanılıyerdu Fakat gece I akşam ~Cumhuriyetçilerin rica& 
mıd;'e mektep gemı~ız sa~t. 14 olmasına rağmen muharebe de . ettikleri Almazora önüne kadar 
de skenderyeye geldı . Hamıdı7e vam etti. Saat 20 de KAslellon genışlemiştir. 
liman o girerken topla oehri se-1------.:.:...:.::_::...:.:.:.=~:!....~------------

lAmladı ve sahil bataryarları ta 1 Emniyet teşki/cita kanunu değişti 
rafından mukabele edildi. Limım 
medholinde halk motörlerle Ha· 
midiyeyi karşıladılar. GöA'ertede 
sıralanan lkahramanlarımızı . ve 
eanlı bayrağımızı şiddetle alkış 

!ayarak gemimiıin etrafında te· 
zahüratta bulundular. 

Hatay telef on tesisatı 
Yarın 

Hatoy telefon hattı 
açılıyor 

Anknra 14 (Hususi) Hatayla 

memleketimiz arasında telefon 
konuşmalarına bu ayın 16 sında 
başlanmış olocakıır. Bu maksat 
la Ceyhan ile Payas arasında 

yapılmakta olan telefon hallıouı 
bitirilmesine pek az kalmıştır. 

Suriye, Filistin, Mısır vtı 

Irakla memleketimiz arasındaki 

telefon konuşmaian ua bu bat 

üzerinden yapılaoakhr, 

Teşkilatın maddi manevi ~ 
kalitesi yükseıtilecek 

= 
Zabıta t=;şkilô:tı umumi ve hususi olmak 

üzre iki kısma ayrılıyor · 
Emııi1et teşkildtı knnunu· ı cahili1e ve bütce encümenleri 

nun bazı maddolorinin değiı:ti· ı bu tadillerin isabeti üzerinde 

rilmesi hakkındaki 'kanurı pro· ' duruşmalar ve maddelerde t • 
jesi, Kamulny dalıiliya 'e bütce şekküle Ait değişiklikler y e 
encümenlerinden geçerek ruzııo Jnrdır. apmıı 
meye o lı om ıştir. 

Bu proje ile emniyet teşki· 
l ıltının maddi ve manevi kalitesi 

yiıkseltilınekle, polis mesleğinin 

ihtisas sıuıflım fazlalaştırılmak 

tn, bir polis kolleji kurulmakla 

polis divanlarının teşkili hakkın 

daki hükümler vuzuhlandırılmak 

la kadrolarda lüzumlu değişik• 

likler yapılmaktadır. Ilükllınet 

projesi üzerinde tetkikler 7apao 

Değişikliklerin esasları 
Teşki!At kanununun üçüncü 

maddesi aşağıdaki şekilde değl 
tirilmiştir : ş 

c .Zabıta teşkili\lı umumi v 
husu si olmak üzere iki kısm: 
ayrılmaktadır. Umumi zabıta: ei· 
lılhlı bir kuvvet olen polis . ve 
~andarmadır. 

Hususı zabıta: umumi ıabı 
Sonu lklncld• 
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Yabancılar gözile Türkiye: Halkevinde Almanyada yeni askeri hareketler mi 

Mareşal Göring Biçki Yurdu sergisi 
açıldı 

ingiliz milleti 
9ost Türkiyenin kııvvetli ol
masını sevinçle karşılıyor 

Kuvvetli, hudutlarını müdafaaya kadir 
Türkiye Akdeniz müvazenesi için elzem 

Halkevl himayesinde Mert:ıln 
Biçki Yurdunun yıllık sergiıol ev· 
velkl ~Un akşam saııt on sP.klzde 
Halkevlnio nstkatsalonunda birçok 
davetlilerin huzurlle açılmıftır. 

Törene lstıklAI marşile başlan 
mış bunıı mUteaklp JUrt marşı 
çalınmış ve bir söylev verll!lllştlr. 
Söylevc:ten sonra mUzik muhtelif 

Ren nehri boyıınca uzıın 
tetkikler yapıyor 

Göringin A lmanyanın gar bindeki ıeya· 
hatı hakkında hiç malumat verilmiyor 

ruhnuvıız parçalar çalmış; sergl 
Deyıi Tel~raf gazetesi mu\ ber olarak tebarüz ettirecek bir davetlller tarafından gezllmlşllr • Paris 14 (Radyo) - Tan ga mahafil, Mareıınl Görlng'in Al 

harrirlerinden Arthur Merton ilham ile hareket eder görünür.,, Porta'·aı Bahçelerı'nde zetesinin Strasburgdan aldığı mauyanın garbında yapmakta 
•Atatürk yeni Türkiyeyi nasıl Yeni Türkiyenin ~ bir telgrafa göre, Görinır, dün oldutu seyahat kakkında her 
yaralı? Yeni doiİ&D millet, f.ulh büyük rolü sabah Ani olarak Strasburgunka türlü sarih malumat vermekten 
için kudrı;t tekil edebilir,, serlev logiliz muharriri daha sonra Tehlikeli bir haşere pısında Ren nehrinin üzerindeki çekinmektedir. Bu mahfeler, Ma 
levhalarını taeıyan güzel bir ya terbiye sistemin başarılan luki Alman körüeünün baeına geç reşaUn 8 haziranda Kronenburı 

k. ile mücadele mittir. Karleruheden gelen mare d ki i kt bl l k- d zı yazmıııtır. Yazıdaki Tür ıye IAbı anlatıyor \'e Türk terbiye a res m me e ll n uşa 

1 
S b 1 de O Z8m .. nlarda şal refakatinde bir kap or0 ene i ı ld ~ b nin harp sonundaki reci \'az iye müessest lerini görenlerin Türk e rım z s n .. y • resm n yapmıs o Uaauu eyan 

· 1 - 1A d"ld"kt d ır . . . . . bazı narenciye babçelerlnde görQ- ral olduku halde derhal Ren etmektedirler. Mareeal, küşad 
tı ıu ~ea e ı ı en sonra en ı I inkiliibını.n. d~rınlı~ını takdır len çok tehlikeli ls~uya haşerele köprüsünün üstüne gelerek Re· . 
ror kı· . . . edeceklerını soyledıkten sonra rlnin parazltl olup bunları yemek ihsver tarafından son zamanlar resmini ra,ptıktan sonra Burg 

•comhurıyetın ılilnından 1" Türkiyenio Atatürk tarafındıın suretlle tabii bir şekilde imha e· da \'Ücude getirilen müdafaa ter Moaelsang 8 gltmle \'8 Ren hav 
sene geçtiği bu sırada, memle: atıldı~ı gibi memleket içinde, ve den novyns adında ki faydalı bö tebatını uzun uzadıya tdkik et z~sı1n~a bir çok ıehlrlerl zlJ aret 
kette öyle bir deQ'ieiklik olmue bütün dünyada sulh için çalı5tı cekler ziraat dairesince temin edl miıtir. e m O r. 

1 ı Berlln 14 (Radyo) Almanya turki eski Türkiyeyi tanıyanlar İ Q"ını izah ederek Türklyenin is lt-rek bOlUo hastalıklı böhçelere Mareeal ile maiyetinin neh 
ca tanrnmasıoa imkAn kalmam ıs tikb..!linden su şekilde bahsecti 1 konmt!Ş ve hastalığın önU alınma 1 rin sahilim taktp ettikten ssora 
tır. Bugünkü Türkiyeyi teşkil yor: e-a başlanmıştır. ı araba bara binerek teftişlerine de 

eden Anadolu ve Trakyanın eni " Yenileşmiş Türkiyenin Ya Puseron mu·cadelds·ıne vam ettikleri, Re~'i_? F:an_sızlara 
ne boyuna her neresine giderse kın \'e Orta Şarkin istikbalinde ald kısmınrla~ ~or~l~uştur. 

nın garbında blr seyalıata çık 

mış olan Görlng, Ley'e blr tel 
graf çekerek hizmete ald sebeb 
lerden dolAyı "Neee kunelteu 
doAar. teşekkülünün kongresine DİZ kunetli \'e müztakar bir hü tesirli bir rol sahibi olacağı oüp Bu sene de ehemmi- Ma~e~al Gorın.g m ~e:ya-

kılmetle karoılaşır, memlekete he götürmez. Türkiyenin cogra • • hatmın sebebi nedır. lellrak edememekten müteHllld 
yeni teşekkülünde rehberlik fi uziyeti, siyasetleri dünya sül yelle devam eJılıyıot Berlin 14 (Radyo) - Resmi teessürlerini blldlrmiotir. 
eden uzak görüşlü bir eli hisse hü için bir tehlike teşkil eden Ziraat Vekaleti bu sene pa 
dersiniz. Muntazam bir zabıta bazı devletlerin emperyalişt!k muk haııeratiyle mücadeleye di 
umumi emniyeti sağlamhyor; \'e daha başka mahiyette olan Qer senelerden d.aha fazla e~e~ 
adalnl sultanlar deninde eşi gö ihtiraslarına karoı kunetli bir miyet varmektedıa. Bunun ıçın 
rülmemıe bir tarzda tatbik edi set teekiline müsaiulr. Atatürk zira~t müdü~lü_A'~ne mühim di 

. • . k rektıfler verıldıgı haber ahnmıe J11or. Mensucat, çımento \'e kil harp ıçın hazırlanmıyor. Fa at 

Memleket dışmda 
Okuyacak talebeye 

verilecek para 

Japonlar 
bir Çin nazırlıfı 

ihdas ettiler 
· h · d'ld·x.· t k tır. ğıt sanayiine ait beş yıllık plan Türk hududu te dıt e ı ıesı a _ Mücadele işine earfedilmek Tokyo 1' (Radyo) Ordu 1a 

tamamlanmış, madenler 9e or dirde Türklyenin bu hududu mu üzere eimdilik 1600 lira hl\vale Yabancı memlekatlkrde hü· kanda ihdas edilecek 'olan Çin 
maular için 7eni beş yıllık p14 daafaa etmesini temin edecek göndarilmietir. kumet hesabına okumakta olan işleri komitesine Prens Konoinin 
lllll tatbikine geQilmişti. Ziraat şekilde memleketi organize edi Zeyt·ın B'ISI kalemler·ı talebeye \'erilecek aylık aUın riyasetini kabul etmiıtir. Yaluız 
alA\.fdiğine inkişaf ediyor re hor yor. V doların mikdarı hakkındaki lis- ikinci reisliğe General Odoki ta 
yerde fabrikalar kuruluyor. Ya " KU\'\'etli ve dürUst bir Tür VlU\yet Ziraat mOdOrlUğlloe te, icra Vekilleri heyetinin tasdi Y in edilecektir. Cindeki Japon 

. kiye lngillere imparatorlu~u ta Ayvalık ve Edremitteo getirtilen 
pılan incelemeler memlekette •o rafından daima sevgi ile karşıla yağlık ve sofrahk iyi cins zeytin kinden geçmiştir. 
lenmiş bi~. çok ~a~enler bulun nır. Türkiyeoin kendini müdafa dŞI kalemleri köylQlerlmlze dağı- Yeni kararnameye eöre Al· 
duğunu gostermıştır,, aya kudreti, Akdonizdeki kuv tılmış ve bir kısım köylerde de manya (eski Arusturya dahil) da 

lngiliz muharriri, bundan vet müvazenesinin deV•lmİna ziraat fen memuru bizzat nşı ya· ı 
sonra Tüt°kiyede kurulan demiri maddeten yardım eder ki bu da parak kOylOlere aşı usulunU öğ 1 devlet hesabına .okuyan talebe· 
eauyiinden, yapılan eimendüfer lngiliz siyasetinin temel taşıdır.> retmiştir. lere 94,50, Belçıkada 94,50, Çe· 
Jerddd, kurulan ve en yenı sı :....:..-------------------- koslovakyada 105, Macaristanda 
!ahlarla techiz olunan 200.000 ki Emniyet teşkilatı kanunu değişti 105, Fransada 105, Pariste 115 5 
eilik ordudah, memleketin sağ • ...... ...... İtalyada 11515 logilterede 147 

ıdm maAlam maliyesinden bahse Teşkılatın maddı manevı 'laviçrede 126, Rusyada 199,5. 

diyor ve 1azısına şu şekilde de } • } k Amerikada 115,5 \'8 bazı mınta 
um edi1or: kalitesi yükse tı 0Cf' kaıara 141 lira mukabili aıtın 

•Memlekette dolaşlıkça hal 
• 1 

kın her smıfında mane9ıyatın 

1üksekliQini hissediyor, baearı Zabıta 
lan işler yüzünden hiesolunan 
mütenzin gururda ve atiye kar 

teşkilatı umunıi ve hususi olmak 
üzre iki kısma ayrılıyor 

şı duyulan emniyette milli şuu -sonu lklncıde - Polis kolleji 
ruu uyanıkhAını seziyorsunuz. ta haricinde kalan H mahsus TeşkiH\t kanununun 19 uncu 

dolar verilecektir. 

Meksikoda 
Sedillonun arkadaşı 
kaçarken öldurüldü 

orduau bae kumandanına ordu 
ve donanmn mümesıillerile Çin 
nezaretinin uiyabeti verilmiştir. 

Cindeki askeri, siyasi, ikti· 
eadi meseleler bu komite ile tet 
kik ve halledilecektir, İdare Cin 
de normal uziyet iade edilince 
ye kadar deum edecektir. 

Mançuko-Çin ikti~adi blo· 
kunda ManQukoya imtiyaz \'eril· 
mesi bu komitenin salnhiyeti da 
bilinde olacaktır. 

Ham 
~f ad delerin 

Tevziini iatiyen 
memleketler 

Sayfa: 2 

Alimleri uğraştuan ~i~ise 
AY 

6 saniye geç kalmiı 
-......,...· ·-~ 

Ay geQ kalmıı ! 
Bunun 'farkına her halde 

ay aydınlığında gezmeae çıkan 
Aşıklar urmamıelardır, Bunu 
size, Grinviç !rasathanesi müdü 
rü meşhur İngiliz alimi Spenser 
Canı haber \'eriyar, 

AJ bugünl~rde yolunda bir 
az gecikmiş ve bizi görmeQ'e 6 
saniye geQ ııelmiotir, 

Bunun sebebi ne '? Acaba 
aençlik he\'esine kapılıp bir yer 
de eğlenceye mi daldı ypkea 
bilAkis ihtiyarlıktan dolayı Ja 
•ao ynae mı yürümeğe baeladı! 

Buna bir aşk macerası da 
denebilir, Çünkü onun geçtiQi 
yollnrda. bizim ak saQlı dün7a 
anamızdan çok daha güzel yıl 

dızlar var, Mesel! Venils, 
Sakın Aydede Venüsün cazi 

besine kapılmış olmasm! Belki, 
Aydededen böyle bir şey 

ümit edilir mif Di1eceksiııiz, Fa 
kat hatırlatalım ki, bu hAdisenin 
farkına biz bu gün varıyoruz 

ama, en aşağı yüz milyonlarca 
ıene enel olmuştur, Her halde 
o aaman a7 henüz gencti, 

Hakikaten, ayın z.iyası bize 
JÜZ milyonlarca sene sonra gel 
dili iQin, biz onun geç kaldıQı 

nı bu gün farkediyoruz, Halbu 
ki ayın bu 6 saniyelik gecikme 
si o kadar eski bir tarihte olmuı 
tur, 

Dununla beraber, bunun yal 
nız Alimlerince büyuk ehemmiye 
ti var, Çünkıl onlar hesaj)larını 

daima, bu rahamlara göre yapar 
lar, Ayın bu 6 saniye gecihmesi 
hesaba katılmadılı iQin, gök yll 
zünde bundan sonra olacak yıl 
dız seyahatleri hakkındaki he 
saplar altüst almue demektir, 

Fakat bir meaele daha var: 
Acaba geciken ay mı, yoksa 

bizim arz mı, Bunu bizim anla 
mamızın imkftnı 1oktur, ikisi de 
hareket halinde olan iki şeyden 
hangisinin JB\'aşladıQ'mı, onların 
farketmeE>ine imkftn yoktur, 

Şimdi Alimler bu meseleyi 
tetkik etmekle meşguldürler, 

Gümrü~ler~e 
Tüccarlara kolaylık 

gösterilecek 
Ankara U (Husust)Sahipler 

tarafından 15 gün zarfında ku 
lanılma1an kontenjan müsaad 
lor! geri alınıp sıra bekleye 
dlQer tüccarlara rerlll1ordu, Türkler, hiçbir vakit eskisi gibi kanunlarına göre teşekkül edip maddesinin sonuna şu fıkra ek

Anupa devletlerinin oyuncağı muayyen uzifeleri gören zabı· lenmişfü: 
'Olmıyecaktır. Oünkü Türk, nefsi ta kunetleridir. Jandarma ve Lise derecesindeki polis kol· 

N k 1• (R d ) N Haber aldıgımıza gör 
J..! avro .. 8 yo - e9 Gümrük \'e inhisarlar VekAle 

Meksiko 14 (H.adyo) Aıi ge· 

ne karşı saygısını ı-eniden ka lıueusAı zabıta teı:ıkiliHı kendi ka 
neral Sedillonun cürüm ortaaı 

general saklandıQ'ı şatoda iki 

' 

~ lejine liıeler hakkındnki kanun 
zanmıotır. nunlarına ve emniyet teekililtı - d b · h . ~..t·ı · t' 9e nizamlara tdbi olarak orta gun en erı mu .asara 'ı!U,Uı mış ı. 

Tarihin bu en harikuli\del bu kanun hükümlerine Ulbidir. 
milli kalkınma hadisesi, Cümhur .Tandarma ve hususi zabıta ile mektep mezunları alınacaktır·, Bu sabah ala biııip ka.Qarken;>o 
reisi Atatürkün mübet realizmi emniyet :teııkilAtının merkezde Polis kollejini muvaffakıyetle bi lis tarafından -öldürfüarüetür. IGe 
ile dinamik şahsiyetinin eseridir \'e vilAyetlerde biribirlerile irti- tirenler polis memurloguna ta· neral 1akalanınca Reisicumhurun 
Harbin sebe~i~~t verd~ğ~ buh 1 bat, mu~abere ve ~alışma _tarzl_a rin olunacaklardır. Polis kolleji emriyle diunı harbe se\'kedile· 
ran ye harabı ıoıde ümıdı kırıl· rı bir nızamname ıle tesbıt edı· mezunları, on bee sene filen hiz cekti. 
mıran bir tek kimse o idi. Hal lecektir, 8 inci madde aııaAıda met etmedikçe istifa edemiyecc.k \'ildyet polis di\'anlarının 
ke elan inancını bütün sağlam yazılı şekilde değiştirilmietir : !erdir. Bu müddeUen evel istifa meslekten ihraç cezalarrndaı:t 
lıQ'ı ile muhafaza eden Ataıürk, P.olis : idari, siyasi \'e adlt edenler meslekten hiçbir hak baaka kararları valilerin ıasdiki 
Türk millet'ıoi beklediK-ıııe iman kısımlara ayrılır. Belediye zabı 1 t h .1 6 taleb etmiyerek dev etçe a sı · ve ihraQ kararları Hlilerin tae 
et•1•0-·1 bu-..,u·k ·ıslı'kbııle kavuştur tası. işle_ri; lü_zum görülen yerler k. d"l . 1 

' 1 a d 1 n~ il d ı leri iQin en 1 erme yapı an vibi ve •ekilin iasdiki ı·ıe,· . i V 'f Ç\lk e ı arı po ıs •liBuroeun an ayr 
muya azmetmıet • azı ~ .. d. lan ve tahsisatı belediyelerden masrafları ödemeye mecburdur· Palis enstitü ve polis mektep 
apır, ve arasırı• ıstırap varıcı ı ı. . ı r 
Fakat Türkiyeııin bugünkü milli alınan bır kısım tarafından ifa a • 

25 
inci maddenin sonuna terindeki polis divanlarının &taj 

b 1 ·ı 1 · •i At t• edilir. Bu kısım memurlar dahi 1 verlcr ile polı'sler hakkında mes ve eyne mı e vazıye.' a ur· - - . . eu fıkra ilAve edilmiştir: Bun ar 1 

ka Tü k ·ıı . " t !:.· • rıbu kanun hukumlerıne U\bı tu lektcıı ı·hraQ ce1.alarından baeke un, r mı etme gos eruıgı "' . dan bir sene zarfında ensfüü · 
. . d k . a ld ~ tulur Bu suretle beledıyelerden k 1 t•t• ektep ıtıma ın pe verın e o uıısunu . . . \'eya mektebe se\'kedilmiyenlerı arar arı, ene ı u \'eya m 
ispat ediver. Atatürk ün Türk ver ilocok tahsis.at nısbetıode ol- müdQrlerinin tasdiki ile \'e ihraç 

1 
• • • mak üzere emnıyet umum mü arasında iyi sicil alanlar poli kararları umum müdürün tas\'i 

milletinin insaoı mezıyetlerınde, . ı x. t a·n ed·ııeb·ııecek-
d k Şube mü memur uauna tll' bı' .. e .. ekı'lı'n tasdı· kı· ı·ıe tekem· sebat ve cesaretinde, nezih ka dürlüğü kadrosun a 1 

• • • 
• !".. • • b ı:ı koını \erdir. mu·ı edecekt"ır. 

rekterinde 'Ve knhraınanıiın bağ dürü, emnıyet umırı, a.., 7!) inci madde de şu fıkra _ 
lanı•ındo, dürıüncüleri İ"İll özlü ser, komiser, komiser muavini ki . . ..-.:...-=======•===-

... ... y e anmıştır: Teekilllt kanununun 77 inci 
.. e zennı'n bı'r toprak·, p!Anlarmı 'e polis sa0 ısı Bakanlar heyeti Em · t -d- ıu-x.0-
.. 9 ı nıye umum mu ur ııs maddesi aşaRıdaki şekilde deaiş 
sedakutle tatbik edecek yardım kararı ile artırılabilir ve o znuın inzibat komiayonunca \'erilen 
cıları yetiştirmiye müsait m!lter na kadar belediye zabıtası işle meslekten ihraç cezalar.ından tirilmiştir: bu kanunun 13 üncü 
rel bulunduğunu söy!emek, mu rinda çalışanlar aldıkları maaş baek:ı, kararlar umum müdürüı maddesinde tesbit edilen emni· 
\'affakiyetinin büyilklüğünü hiç mikdarına göre iHhe edilen bu tasdikıyle 90 meslekten ihraç ka r.et polis memurları haricinde 
bir \'eciııle küçültemez. Atatürkü kadrolara tayin edileceklerdir. rarları umum müdürün tasvibı kalan memur ve müstah~e~ler 
herkes, köylerde küçük çocuklar Lüzum görülen yerlerde bu ve vekilin tasdiki, vildyet inıibaı Uo muameldt memurları ınzıbat 

. ~ahi tanır \'e hepsi de ondan se madde hükümlerine göre emni komisyonlarının meslekten ihraç :suçlan!1dan dolayı aldıkları ma 
... ~. bahseder. Heps'ı de" 0 • yet kadrosuna alınacak belediye d . ö k 

ı kararlarından başka ikararları ee erecesıne g re mor ez \'eye •:••)( .. )•! .. )"madı1tına inanıyor. Ha zabıtası maaş çe masrafları ıcra ·ı:ı. 1 k' . .b k . 
6 valilerin tasdikiyle ve ihraç ka· vı uyet erde ı ınzı at omısyon 

Mersin·. Yeoı· M•tOrk, '-'anılmadan, 88 Vekilleri heyeti kararı He Emni 
1 rarları ulilerin ta&\'ibi ve veki· larına veya polis ditanlaruıa sev 

ır insiyak ile, unu mu yet umum müdürlüall büclcer1ln 
b deninde peygam den ödenecok\ir. lin tasdiki ile; lunacaklndır. 

york T.aymls gazetesi iptidai tüccarlara bir kolaylık olma 
madenlerin tekrar taksimi için uzere bu müddeti bir aya çık 
bir diloya i.Okonomi ko.nteransı mıya karar vermlşlfr. 
nın toplanması hususunda tica Bu karar pazartesi gün 
r-et nazırı tarafından yapılan gümrüklere tebliğ olunacaktır. 

telkini bahis mevzu ederek di 
yor ıki: 

.. - Şur.as101 unutmamak la 
zımdır Jci ..Jatmin edilmedikleri 

Pamıık 
tarlalarında 

ileri sfirerek iptidai maddelerin • • 
adilAne bir şekilde taksimini isti Haşere vazıyetı 
yen m mlektler gori .kalan mil tetkik ediliyor 
letleri bugün onları koull'ol..eden Merkez l\öylerindede pam 
ler kadar istisnalar etmek :isti tarlalarında haeere vaziyeti 
yorlar. Bu detletler emper7aliz tedkik ve konturol etmek iç 

merkez ziruat memuru Zl 
min nihayet bulmBBıoı de4il, Ieın dün Karadivar, Kazanlı, 
kendilerine daha büyıik .bir '.his raca ilyas ve civarındaki kö 
se ayırmak arzusunda buluyor re gitmietir. 
lor. a ' . lJ ı?n • • ' 

Izmir 
Bir Nazi partisi da· 

ha kuruldu eı1ternasyoı1a 

Jacaristın~a 

Budapeşte 14 (Radyo) Dün 

parlamentoda yeni bir naeyonal 

sosyalist fırka teşekkül etıqişlir 

Bu fırkanın adı nasyonal eosya 
list hıristiyan cephesidir. Bunun 

la parldmentoda üçüncü nazi fır 
kası teııekkül etmiş oluyor. 9ba 
dan mürekkep olan fırkaoıu pro 
gramında dlRer nazi fırkal11rın 

da olduğu gibi Yahudi aleyhtar 
lığı geni& bir rer ıılmaktııdır. 

Fuarında 
1 milyon 

müıteri sizinle a 
veriş etmek istiyo 

20 Ağustos· 20 Eylül 
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SAYFA 3 YENi MERSiN 

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
MERSiN 
PiYASASI 

14-6-938 

otom o biili Çiçel{ciler Ka~m gömleğini Pamuklar 

- Ben Amerı"kalıyım . Pa deg"i(!tirme~ istemezse ~!eg_v::ı: Tokyoda ıon derece lüks 'I 
otomobiHe dolaşan dört çiçek ram da vır. Boş vakitlerimde Par;ate Preşşuvar soka· KKapı mah 

oza 
çi var; üçü erkek. birisi ka- de küçük hikiyt-ler yaz.rım, ğında oturanlar, ayni sokakta Kırma 
dın, .. Bunlar gece şehrin bü· Fakat hikayelerimin noktHı oturan bir karı kocanın kav· Kozacı par~ağı 

Ku. S. Ku.S. 
40 ==< 

28 50 
27 

5 50 
fi 

26 
tün eğlence yerlerini dolaşa - kt h tt 1 galarmı işide işide bıkmış u· Buğday. Çavdar no asına aya an a ınması- . 
Yorlır. Otomobil baran yahut ~ k k t . . 8. hı' sanmışlardır. Geçen gUn yıne Sert şark 5 l k b k na ço ıyme verırım, ır 

5 o antanın kapısı önünde e A d d . k kavgacı karı kocanın evinden Yumuşak 
lerken fevkal!de temis giyin- kayemb" ek Japonlya 8 kç~çe d~a gUrUltUler işHilqıiştir. Komşu- Yerli buğdayı 3 75 

. . k •1 . . . . tan ır ızı an atma ıste ım 1 . k d" 
4 5

0 nııı çıçe çı er ıçerıye gmyor· f k b·- b h"kA • A lar «Marse yıne arısını u• Çavdar 
l Eli . d k' Ü lü ı·· lü · • at ta 11 u ı ayeyı me- . 

3 
."iO ar. erın e ı t r ur çı . . . vtiyor» demış ve aldırmamış· Anadol yulaf 

: çekleri oturanlara sunuyorlar. rıkadakı evımde · yazamadım, ıardır- Eakat bu defa kavga Ar.pa 

15 Haziran 1938 
• 
1 L A N 

Nafıa Vekaleti: 

Mersin Su işleri on birinci ıube Muhen~isliüinden 
ı - ~]ersinin garp larafrndan gt>çen Efrenk de

resi11de krşif bt-drli (2773) lira 84 kuruş olan sa
hil tal•kinaalı anıe?iyalı J 0-6. 938 d~n ~4-6-938 
Larihine kadar ıö gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2- llıale işine 24- 6· 988 cuma gürıii saat 16 
dan itibaren Mersinde Ktşla caddesinde Su işlt'r i 
on birinci şube mühendisliği d8iresirade başlana
cakur. · 

Taliplerin nu z~ lir gün ve saaue resn i vesaiki 
il~ beraber müracaat ey lemfıleri. Şebtia hemen bUtüo eğlence Buraya geldim. Japonyada ehemmiyetlidir. Kadın kanlar Anadol 

yerlerini dolaştıktan sonra da müşteriler bir çiçekçiyi nasıl içerisinde yerde yatıyor. Koctt Y nli alivre yeni M. 
en kibu bir lokantada yemek karşılıyorlar, bunu anlamak sı elinde bir kelepçe yanıba Nohut ekstra 
lerini yiyorlar; satamadıkları istedim. Bir aydan beri de uğ şında duruyor. Fasulye 
çiçekleri garsonlara d~ğıtı - raşıyorum. Fakat henüz bir Kadın basta.a~ye kaldırıl Yulaf yerli 
Y?rlar ve bol bol b~b.şış ver netice elde etmiş değilim. cnış, mua,Yene tıdılınce başında Mercimek ıark 

4 
3,37,5 
5 so 
7 
.fJ 25 
4 ~5 

3·- ~1uvakkaı lfmiı1 al bedeli 210 liradır Bu
nun icin ya baııka ilibar nıeklulmnun veyahut 

s bu m(k tarın yatırıldığıııa dair Mal sandığından alı 
nan makbuzun ibrazı IAzımdır. 

dı~tf'n sonra çıkıp gıdıyorlar. B . h t J poo ki çekiç yarHından başka ko Sahlep . . u ıza ı ı veren a 
Bu bal gazetecıleru. dık• . . _ 1 1 lunda da bir bıçak yarası gö Tatlı çoğen k · d k o- .. gazetecısı ıu soz er e yazısını 

in atın en açmaz ya, unuo b" . • • rUlmUştür. Balmumu 
uz birinde bir gazete muharriri ıtınyor. . Kadıncağızın kabahatı ney Cehri 
oa kibar giyinmiş çiçekçilerle ko· -Eğer Aınerıkalı ka~an ı miş bilir misiniz ? Kocası Susam 
de ~~ıuyor. Kim olduldannı, bu b.u kıy,afetle ve bu otomobıJle «gömleğini dPği!.tir l » d~mi.ş Yapağı 

•tı niçin yaphklarını soruyor. çıçek utmakta devam e~er~e Kadın « g(,mJegım lemızdır, Siyah 

120 130 
20 
75 

16 

4--Taliplerin ya Nafıa Vt>kAlet.in.de.n ~lınmış 
mliıeahhitJik vesikası vr.yahul bu gılu ışlerı mu
"'ıffetkİ)rllt ikmal filmiş bulu11duğuna dair resmi 
Vf'Saiki gf>lirmeleri ~arttır. 

Taliplt'r kendileri fen adamı değillers~ işin 
devamı n: iiddt>tirıce bir (tlo memuru k ullanrnayı 
ıeahhiid rdrceklerdir. ze 

el 
ıaı 

bu 
me 
uı 

yal 
i1e 
mı 

. kadın çiçekçi izahat ve- ömrünün sonuna ~adar ~ıçbır ı1 yarın. değiştiririm » cevabını Şark 45 
rıY.or: netice elde edemıyecektır.I varmış. Anadol 38 

Kızıl saçlı şampiyo-
• • 

d Aydın 45 
Maskeli Hay ut Yıkanmıt yapak 70 

nun man(sı . . . Güz yunu 70 
6 Haziran gUnU saat se· I suretle her ıkısı beraber yer~ Konya malı tiftik tOO U-'O 

Fransız tenis şampiyonu kizde yUıü maskeli , eli silahlı yuvarlanmıştır. Fakat madkeh y t 

s- Pil~ıı, arzanı nıaktalar, mesaha cedveJi, 
46 hülasai k~şfiye; tahlil fia1, fenni şartname ve Ba .. 
75 yındırlık işlt-ri g_enel şartnanı~sinde~ ibaret ?la_n 

kfşif dosyasuu görme~ ve saır tarsılAt almak ıstı. 
rerıler on birinci şube mühendisliğine müracaat 

par 
esi 
Jıl 
711 
he 

. , f ·1a ozga Donal t:füdjin bir zaafı vırdn bir deli kanlı Budapeştedekı adam kapıcının ka asına sı · Keçi ,kıh 
Saçları kızıl olan bu genç kız l bir bankaya gi rmiş ve; 

1 
ııınm sapı!I~ vurmuş ve onu ,. dabağ 

ll~larının kızıl olduğundan 1 
- Eller yukarı l diye bat yere sarmıştır. . . Pirinçler 

bahsedilmesine tahammül et- ğırmıştır. Haydud kasaya gıtmış ve Birinci nevi mal 18 
nıez. Gazetelerin saçlarından Sonra, elindeki silAh ras kasadarın elinden zorla anah İkinci nevi mal 

50 

19 

ar: 
kea 
nla 

b b d k k 1 Jd ... gele ateş etmeye başlamıştır. farları almıştır. Bu sırada da Çay 285 
• ıe 1 er en. umra 0 ugunu Bereket versin ki kurşunlar ilk. müşteriler ban~aya girme Kdıve 104 105 

Yazma annı ıs~er. . kimseye isabet. etmemiştir. ye başlamışlardır. Ma~ke!i hır Badem, çekirdek 
de Ne~~orkta çıkan bır spor Bankadakı bütan memur sız silahıyla mllşt~r.ıle~ı de içleri 

K•zetesının, bu kızdan bahse- ler ~aşkın bir halde oldukları korkutmuş ve hepsını bır oda Tatlı badem içi 
rın den makalesinin bir yerinde yerde dona kalmışlardır, Yal- ya götUrerek kilitlemiştir. Fa Acı ~ ,. 

leyi "kizıl saclı,, kelimesi kullanıl- nız kapıcı soğukkaohlığını mu kat haydut bilinmiyen bir se Acı çekirdek 
nıası üzerine, şampiyon küple haraza edebilmiş ve muteca· f bebden ürkmUş ve kasadan Urfa y aiı 
re binmiş , Nevyorki kadar git vizio Uzerine atılmıştır. Bu hiçbir şey almadan kaçmıştır. fçel ,, 
nıiştir, Gazete iderchaoeıine ~~~='::-==:"'~~~==:== 

90 

35 

... u ..... u. bu bao •• 1n ı.ı..;p Bir Fransız öyünde geçen sene hiç çocuk doğmadı Mersin Meyve ve Sebze 
lı/J edilmesini istemiı ve tekzip Fransttyı tehdit eden bir kömUrcU biribiri arkasına köy • 

~tmedikleri takdirde g zete çok lehli kelerden h!risi de den ayrı.ı~ışlardır.. ~öyJUler PIJ8S8SI 
ınubarrirleriyle yalnız tenis sa Fransız k~ylerinin mütemadi- ekmeklerım kendılerı y~pı 

pleri h h d - J d 1921 d E yorlar. On beş gUnde bir ko 
kul •11nda değil, her .sa a a mu yen boşa rv.esı ır. . . e s yun kesiyorlar, kömUr ve öte 

14 Hazfran 938 
Kuruş 

aade cadele edeceğini söylemiştir. va r köyünde 323 kışı var~ı~ betialmak için de on beş kiJo 
efeıı Gazete ertesi gün yazdı- Bug.Un .bu. köy halkı 280 kışı metre uzakta başka bir ;:köye 
'göre ftını tekzip etmiştir. ye ınmıştır. Geçen sene bu gidiyorlar. . 

7 Domates 
13 Bllber 
06 Ayşe fasulya 

aıetl köyde tek bir doğum olma· Köyde son hır dilkkftn 

lmak Yeni Alman hava re~orlan mıştır. kalmıştı; nalbant. Geçen gUn 

2 Barbonya 
02 Çalı fasulya sırıJı 

çıkat Köy, günden gUrıe boşa- oda diik)lGnını kapamış ve 
Geçen giln Alman tayya lıyor, fırıncı, bakkal, kasab, hicret etmiştir. 

15 Yer çah 
2 Sarı fqsulya 

• 
ı 

reciliği yeniden iki rekor kır k ro·ppatan makı"ne 
nııştır. Alman bava nezareti Amerikalılar kayağı aş v v 
lenik kısmı Amiri meşhur tay f'I" I . • k • l • 1 Q.aliba dlloyanın her ta-
Yareci 1ıeneral Udet yeni bir l im en gOrffi8 IS BmlJOr · rafında ~rkek buhr~nı var: I 
Heinkel avcı tayyaresile bir Amerikalılar, gazetelerde Kızlar koca bulmak için çeşıt 

2 Kabak 
t,5 Hıyar adedi 
7-8 Sarmısali 
ıo Erik 
5 - 20 Kaysi 
30 Patlıcan 

uçuş yapmış ve aotte 634,-..'170 yapılan umumi anketlere ce- çeşit vasıtalara ~aş vuruyor • 
kilometre surat temin ederek vah vermeye bayılır. B~ nokta~ı göz ö~~nde tutan Muhasib ve kdtib 
rek . A erikada bir gazete (han bır Amenkalı garı bir idare l 

or kırmıştır, Bu yenı sür m . . t hane açmıştır Buraya baş vu arıyan ora 
amu" at Şimdiye kadar elde edilen gi mevzularda fılım seyr.e - ren ve koca ·bulmak iHtiyen Muzaıf ve Amerikan usul· 
feit~r~ tayyare süratlerinden 80 kilo mekteo hoşlanırsınız 7 ) d~~ kırlardan bir senelik reklftm leri nzere defter tutar usul ve 
zı1• metre fazladır. bir anket açmıştı •. Bu an e_ için beş dolar alıyor. mubaberatı tilccariyeye vakıf 

h, J{• ikinci rekor irtifa reko dikkate değH netıceler ver idarehane, şehrin bUyUk M h 'b e kitibe ihtiyacı 
köJI' rud T . K· d .

1 
u ası v 

ı u~. . ~!yarecı ın ermen mi ştir. caddelerine otomatik lerazı ere olenların Adana P. K. 57 f, 
n bındıgı bUyUk Dessauer Ankete (7Q0,000) den faz benziyen lıirer makıne yerleş M d ·ı n ti 

tay · 5 · ·ı Ok ı t · . . k ft?A• a reaı e m racaa arı . .. Yarası bın kı o y a la ceveb gelmiştir. Anke e ışı tirmi,tir. Makıoenın llst. ıs- • 
:ıgı h~lde 3912 metreye ka tirak edenlerden yüzde 46 13ı mın da bir ayna var. Del Khm , 

1 ar yliksqlmeğe_ muvaffak ol be ağı 8 k hi kAY.elerinpen nef beş cent atan meraklıya, ay y { H 1 1 E n s N 
l muştur Her ıkl rekor da ~ ş . nada uenç kızların fotografları ) a (8 · . . ) . t tr klerini söylUyor ve ıc- " F t ., f 

eynelmilel hava cemıyetı 1 13 e 1 
• • • örünmeie başlıyor. 0 ogre 1 NüShflSI 5 ,Kuruştur 

ne bildirilmiştir. ti mai filmler ıstıyoı. . ~r biribirini kovalarken maş! Abone ) Tllrkiye ' ~arlç 
8 d t K• ki • Bu netice sinqma şırket - t . l\ızta.rdan biı:isini b~ğenir . 
U apeş e ope en lerinin ~özü~U. açmı~ ve eke~ ~~\ olursa bir dUğmeye b~s~ Şerait için için 

Budapeştede hemen hemen riyetin ıstedığı şekılde mev ;or, Fotoğraf durunca istedıhı Senelik 1200 Kr , 2000 K1 

Londra kadar köpek çoktur. zular aramaya başlamışlardır, kada bak!}'or.. Fotoğrafın ke Allıaylık ooo 1000 

alıJ A.ncak Londradaki köpeklerin . A k h gi narındaki numarayı defterine Oç ay ık 300 SQp 

8ahipleri vardır. Budapeşte de ne karar ~er~ıir n~:n is~nde kaydettikden sonra; ida~ehane ~ Bir avlık ıoo Yoktur. 
ise, sokaldarda dolaşan köpek köpek sahlphd ' f .k g tmek ye giderek kızın isminı, yaşı •===========ti 
lerin bir çoğu sokak köpek ğildir ?. Bunu te rı hl ~- kô nı adresini qğrenmek birkaç Resmi ilinabn sabrı 10 
leridir. . . i~in b~ndan sonra :~i fe~ininld~lar mqkabilinde mUrokUn 1..ıiıKimu•r•u'•t•ur.·------• 

Budepeşte belediyesi so~ peklerı::ıs bo~n:.n;a:ııa:ak olan bir ~ştir, l 
kak kOpeklerinin öldUrOlmesı ae e re& e 1 ' 

ot 

lül 

~ 

debilirler. 10-15 - 19- 23 

1 l N 

lçel Orman Baş mU~endislilinden 

Mikdarı 
Kental }13. 
~9 60 000. OuO 
0000 324.000 

Beller kental ve M3. 
Muhammen vah il fi. 

Ginsi 

L Ku. 
12 kuru cam odunu • 

4 9o Dikili ve yatır 
halinde çam ağacı 

ı-içt-1 \İlayetinin Anamur kazası dahilin<le 
Çöpü or nıanından yukarıda yazıla kuru çanı odu 
uu ve çam ağacı sııtışa çıkarılmıştır. 

2- Çam odunun muhammen bedeli 12 kuruş ve çam 
ağacının muhammen bedeli 490 kuruştur. . . . .. 

3 - Şsrtname v~ mukavelena~e .. proıelerını gormek 
istiyenlerin lçel orman baş milhendıslığıne müracaatları. 

f- Satış 28 - 6- 9:38 perşen~e gUoU saat 15 de Me· 
rsin orman baş mUbendisliği dairesınde yapılacaktır. 

5- Satış umumi olup açık artırma usulile yapılacaktır. 
6- muvakkat teminatı 15471 kuruştur. 
7- taliplerin şartnamede yazılı vesikaları getirmeleri 

~azamdır. 4 - 9 - 16 - 20 

i l A H 

jçel »rman mühendisliğinden; 
Muhauımen vahiı 
fiyatı l.ıira Ku. 

Cinsi ~likdarı 
Kental 

4046 O ı 2 Kuru ı;anı odun 

ı- içel ~ ila) etinira A uamur kazası dahilinde 
o~· ğ Y'!ri orma111rulan 4046 kt·ntal kuru çam odu 
uu saıı~a çıkarılmıştır. 

2 - n .. her ~erıtaluıın uıuhAmınen bedeli 12 ku. 
ruşlur. 

3 - . Ş?rluaoı~ v:- ruukavelename rrojesini 
görnwk ıstıyerıl~rın 1Çt1l orman baş mühendis
liğine mi\nıcaal Plmt-lt·ri 

1 4 - - Satış 23-6 938 peı Şt>mbe günü saat 15 de 
m_.r;ı n orman baş mtıhendisliği dairt>sinde yapı
la(1uktıı·. 

5 - Salış umumi olup açık artırma usulile \'a .. 
pılacak llr. 

6 - muvakkat leminatı 36 lira 42 kuruştur. 
7 -- Taliplfrin şartnamede yazıtı vesikalar 

getirmeleri h\zımdır. 4 ·9-1 f>-2o 



SAYFA 4 

1 l A H 

Mersin liman işleri in~isan Türk Anonim şirketi Müba· 
yaa tomisyonun~an 

inşaat ve tamiral işlerimiz için gerekli olan 
aşağıda ebat ve evsafı yazılı kerestelPr satın alı

nacaktır. 
23X25X900 
2SX25X800 
28X25X700 
25X25X600 
25X25X500 
25X25X400 
9X19X600 
9X19X500 

ı Ca ııı lı.~ rnsıe ( . 

YENl MERSi:~ / 

Portakal bahçe sahiplerinin 

NAZARI DiKKA'l'iNE 
Portakal ağaçlarmıra kimy~vi gübrelfrl.

nE>şvünenıasuu temin etmek arzu edeıılt>rf 
gfıbreleme aymıu lJazirarı ayı olduğunu hatır 
!alırız. 

Kimyevi giil..re, fidan ve ağaçlara kuvvet 
verir, çabuk )'etiştirir, zcı ma n kazandırır. 

1 icarethanemizde ağaçlara mahıus• 
ı , halis İngiliz kimyevi gübreleri vardır 
FİA TLAR.I :w.l:UTEDİLDIR. 

Mersin: Azak zade Han No. 2 

VJKTOR BOTROS 
Boy En Kalınlık Cinci , 4-7 

1~ ~o 1~· Fall:; ifs:IHl9·-e.-~t9if.~<ff.~i9-lleitf-ilH•<tBc-41Hf--IE* 
200 20 12 Doldrma ~ SAYIN ~;E.RSİNL!LER. ~ 
1so 20 ı2 orta e~rl ~ Y a.z gecelerını.zı _ iti 

~:: : :: ~~:!~llş•k ' istasyon Aile sinemasında= 
100 20 12 Etrt ~ GEÇiRiNiZ : 

· 120 20 ı2 Koşma %t§ Jyi bir hava almış olur aynı zaman- * 
Ayıkları bir metreden aşağı olmamak Ozre paraçul gOnyeslnde ~d · · • I f.l l . · t 21! 

Podastam11 • itJ a mevsımın en guze ı m erını seyre • ~ 
: ·,, ·.. •• : : Çatal açık ve kapalı =miş bulunursunuz. ~ 
Alely~mizde teslim şartile bu ağaçları ~ermek B;tt.-IE*-tf.:11--S.-tte~~~«il-... ~*=r~H•~ 

istiyenlerin her çeşidde~ ne mikd~r ve ne. k.ad~r DOKTOR OPR..A TÖR. 
mü.ldel zarfanda. ve !1e frntle ve~e~ılt'ceklerın~ hır SAFnA BORBOR 
teklif mektubu ıle 2o 6 938 tarıbme kadar şırke-
le bildirmeleri lüzumu ih\n olunur. 

1 L l N 
. 

. içıl Orman mühendisliğinden 

hastalarını her gün 1 Sden sonra 
kabul, mucıyene ve tedavi eder. 

ADRES: Camiıerif mahallesi 
sabık Müftü evi yın~ndi 

~~~~~~~~~oooooooooooo~~~öOOööôôOO#~ 

· n. Mamul hacmi 
M3- Cinsi 

i DOK.TOR. 8 

~~::~A~~;~0 ı Mazhar Cemil Esen ·~ 
Li. l'u. ~ Sinir haatalıkları mütehassısı 

309,000 Çam 4 90 ~ Adana Reşat bey mahallesi ordu evi 
1- içel vilAyHinin Mersin kazası dahiliı~de hah ! civarı Savatfı Bay Halil evi 18! 

cecik devlet ormanından 309 M3. kereslelık çam El ooooooooooOOOO()C)Ocıoooooooo()()()C>oooooooooc~ 
;~acı satışa cıkarılmişlır. •>+•:••:••:••>+•>•>+•:•<•<••:••:••:••••••:••><••:•O<••:••:• 

2--Çam eicarının bflhPr M3. ga'1ri mamuhinuu ı ! 
mulıanııııen bedeli 490 kuruşıur. • ~ Methi Bayar =~ 
3-Şartname ve mulavelename .projelerini gör •:• + 

mek istiyenlerin Mersin orman mühendisliğine nıü :~Yazma, TOlbent ve bilcümle mauifatura tecimevi;~ 
racaat etm~leri .) URAY Caddesi No. 43 Posta K. 166 •) 

4 - Satış 27 6 938 pazartesi günii saat 15 de • MERSIN •) 
Mersin Orman baş nıiihendisliği dariresinJe ya· :~ Sayın müıterilerime :!: 
pılacaklır. A • •) Şimdiye kadar Uray caddesi 74 numaralı mığı-0 

5-Şatış umu mı olup açık artırma usuhle ya- •) zada icrayi ticaret etmekte iken ı Haziran 938 tari· •> · 
pılacaLtır. . . ı .hinden i~ibaren yine Uray cıddesinde 43 No. lu ma· : 

6 - Mu vak~at t~mmatı 124 lıradır · •) ğ•zaya naklettiğimi saygıl•nmla bildiririm, + 
'l -Taliplerin şa rtnamtıde yazılı vtısikaları ge- O Sayın nı~teriltrimdtn ~~rmektt olduUum rotbtt ve tevecc1Jh6 + 

tirmeleri IAzımdır. 15-18-22-25 +binaen mtJtazama en iyi maldan, bol vt yeni (tşitler getirdim,• 

:!; Kliıd işi yazmalar; ~? 
-------------------- .. ~. 32, J4, 36, 38 ve 42 tam de /irmi vt 6rtüleri, has damga : 

•~ lı kalem, so/msz mavi ve salcı yazmaları r .... i l A H 

içel Orman mühandiıliğindan; 
•:• Kalın mallar •> 
6 • .. : K.a;• lcaltm; ToluJt, Ka,.uri, tvlş/erl, Şileli vt hurlytt yoz ......... 

Kental 
957 

.tmaları, Mermerşahi, salaşpur, 20 numara, lskoçya, Hint, vt Al ~ 

.) tmbaş tDlbentlttl, Japon vt Amerikan astarlaTI, Kaskıt, iplik ~;.• 
beher kentahn vahit Cinsi • hırlcalar Vt Kazakları, Abaniye Vt şallar, KADIK.ÖY dokuma : 

fiyatı Lira Ku. . 1+ ları ve çarıafları, Bursa krtp vı ktfiyeltri ma/uamda mtvcut + 
O 25 K k LÖ .. r t. ta... ~ 

arışı • mu • M th' 8 -~ + e ı ayar+ 

ı-içel vil~yetinin ~er~in ilçesi dahilinde Akar:••>++•••+++++++++•+++•++: 
ca köyü civarında vakı Dt nkeser devltıt ormanın 
dan 957 kenlal karışık kömür satışa çıkarılmıştır. 

' 2-Beher kenıalımn muJıAmmen bedeli 25 ku 
ruştur. 

3 - Sartname ve unıkavelename rrojelerini 
görmek i~tiyeulerin içt>I ornıau baş nıühendis
ligine miiracaat tılmtl..-ri 

4 ·- Sataş 28-6-938 · sah günfa saal 15 de 
mersin orman baş miıhendisliği dairP.siode yapı. 
lacaktır. 

5- Salış köylü arasında açık artırma usulile 
yapılacaktır. 

6 -- muvakkat tr mi nalı ı8 liradır. 

7 - Taliplerin şartnamede yazıtı vesikalar 
ı irmeleri JAzımdır. ıô· 18-22-25 

T E R M o s 
Sıcaktan bunalmamak için 

Bu (termos) a !iahip olmak ldzımdır, Bu stnt termosların Alt 
rnlnlum, ltırılmaz cam, beş dtf a kuvvetli kırılmaz cam vı çtlik 
cinsltri ile terty4/ı, dondurma vt yımtkltri uzun mlJddtt oldu/!u 
llbi muhafaza ıden yeni modellerimiz 2eldi. 

Saat ve Gözlük çeşitleri 
Ntker, Arlon ve diltr tanınmış lsviçrt mamuldtı up, /tol, ma 

sa ve duvar saatlerimizi bilhassa ta11siyt tdtriz, Zeiss ve her nt 
vi num,olv, renkli ve şoffJrltrin kul1' ndı/ı KfJz/Qkltrimizl zlJrüp 
fiyatlarını ö/rtnmtdtn gözlük o/mo.l'lnıı, Son model eDntş 11t toz 
zözlülıltrl de geldi 

•RİZE TAKIMLARI 
/5 elln: sonra-yeni modeller gelıc ktir, her yerden ucuz, sa/ 

lam ve zarif olup~ (Riu} de hususi ~urettt ihzar olunm11ştur, Is 
,anbu/da yap/anlara hır suretle fqiktir, şimdiden sipa!iş kabul 

olunnr, fiyatları çok ucuzdur " 

Sedad Sahir Seymen 
Uray caddeai No. 41-Merain 

15 Haziran 1938 

1 l l H 

lçel Def ter~arhğmdan 
Kazası Mahallesi Cioıi Miktan M.M2. 

1070 Merşin Camişerif ~M. Şekerleme fabrika11 
haıtane cad· binasile alat ve ede· 
deainde vatı 

Muhamen bedeli 
7599 Alita 

10286 Zemin ve 
binası 

17885 54 lira 

HUDUDU 
Şarkan ıimalen yol gırben yol ve gi• 
ritlilere verilen 3 dük kin cenuben yol 
mahdut 

Emvali metriikeye ail hastane cadde~inde 
kain ve kırtasiye dt>po olan )'tıkarıda hudut v~ 
evsafı }' ~Zıh bir bap fabrikanın ehniye ve arsasile 
alat ve edevatuun mülkiyf>li J.t1Şin ve k~pah zarf 
usuHle 15-6-938 larilliııdtın ilibaren 2 ı gün müd
derle mii1ayedffye konulmuştur. 6 7 938 çarşam
ba giinii saat 16 dH süriiltın ptıhler haddi lflyık 
görüldüğü takdirde ihalei katiyesi yapılacağından 
talip olanların yüzde 1 buçuk temi nal akçalarrnı 
miistaslaiben içel defLerdarhğnıdan miittışekkil ko 
ruis3ona müracaatları iltuı olunur, 15-21-25 30 

. .. ··--------~ 

Güven 
Sigorta 

sosyetesi 
Mersin miJmesıillifi Büroaunun 
A.zak han 4 numaraya taşındığını 
saygı değer müşterilerine saygıla-

rıy le bildirir . 

• • 
......................... B 

; Altın .. 1 
1 Kolonya ve !.a~l!ı a 1 
1 Yaz gal~i, ~er ıaman size lazım olan kolonyalan-1 
lnızı Al TIN BOYA Kolonyaları satııevinden tımin ediniz• 
•Aolonyalarımız en güzel, temiz eaana l lardan yapılır, derecesi kuvvetlidir. 
B Fi)atlarumz her ~ist>ye t>ht>rişlidir. FsCirıs • 
ııarınıız i~e ı.-mhaatltdır. • 
• Toplau sa11ş yapılır. Sipari~ ~abul edılir. 1 
1 Lütfen bir defa tecrübe ediniz. 1 
it Mersin Urıy caddesi No. ~ a ........................... 

······••e+H·)Ee3 ···~· 1 Doktor ~ 

-latanbul ve moakova Un;veraiteai t aerırıyah arıcıyesın en mezun 1 
Hastalarını Bayram gOnlerinden mada her ıün O 

aabah aaat dokuzdan on ikiye kadar ve 6ğleden aon· 
ra on be9len onaekize kadu muayenehaneainde kabul 
eder. 

ADRES : Camiterif Maballeıinde pazar caddesi 
29 No.lu Hane 

=m===rn CJl!!!e••••w:- ..-a •-:r".:.=:llC 

Mertia: Yeni Menia BıaımeviDde Bualllllfbr 


