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Frankistler İspanya limanlarındaki gemileri bombalıyor/ ar Hatay davamız nihayet kati bir hal safhasına girdi 

Paris müzakereleri müsbet 
şekilde neticelendi 

Bir gemi daha battı 
İngiliz vapurlarına yapılan tecavüzler Londrada asabiyet u
yandırdı hariciye nazırı Lord ha lif aks bugün tetkikat yapacak 

Fransa Hatay İŞİ üzerinde taahhüdlerini ye Alikantada 9 tayyare cumhuriyetcilere
mİ Frankistlere mi aid rine getireceğini katiyetle teyit etti iki ateşemilter tef· 

Başbakan \ 
C. H. Partisi meclis 

Türk· Fransız dostluğu üzerine ç6ken 
gölge silindi 

kikat yapacak .. . 
B 1 8 (R d ) D

- k- F ranko karargahı tayyarelerın cumhu-
arse on a yo un u 

hava hücumunda bir Holanda 1 rİyetcİ İspanyaya ait o/Juğunu bi/JirJi 
kömür gemisi ağır surelte hasal -~ , 

grubunda beyanatta Bugün müşterek bir tebliğ ~~m~~:~~·ŞA~~miH~~~~::~,:·:~; Pariste sağcılar frankoyu solcular hüUmetı hatlı ~uluyor 
bulundu \. neşredl.leCek vislerinde cahean bir İngiliz me Salamanka 8cJfadyo,Uıtıumilraklarını bombardıman hAdi ses "ı 

Ankan 8 (radyo)C. H .ı' pır · 
1 

muru da yaralanmıştır. karargah tebliğ inde Fransız top Franç.ız matbuatında muhtelif 
tisi meclis grubu dün saat 15 1 Paris 8 [Anadolu aJ·ansının hususi muhabiri bil lngiliz vapurları niçin raklarınm Frankist tayyareler 
d 

6 tefsir lere ve iki cepheli neşri ya 
e "ntalv• seylvı DoktorCemal d" . H t 1 . h kk d p · b- -k I · bombardıman ediliyor tarafından bombardıman edildi 

· Tu b k 
1 
a d t 

1 
arıyor: a ay mese esı a ın a arıs uyu . e çı I ta yol açmışlır. 

ncanın •t an ı ın a op an . . . Londra s (Radyo) İspanyol 
1 

Ai h~kkınd.aki haberle•• k,atiye~le 
dı. Söz alan Be9vekl1 B. Celll mız Suat Davazla Fransa harıcıye nazırı Bone ara· limanlarında demirli bulunıın • tekzıp e~ılm~kte •e Jı rankıst Sağrı gazeteler cumhuriyet· 
Bayar Hatay meselesinin bida 1 sınds on günden beri devam eden müzakereler mem 1 1 .1. 1 k tayyar elerın l• rnnsız hududuna çilerin tehlikeli l>ir o"un oyna ı bu unan ngı ız vapur arına eı J 

Y•tindenberl geolrdlöl safhaları nuniyete şayan bir şekilde neticelenmiştir. Bu gQn sık yapılan tecavüzler lngiltere yaklaşmadıkla rı \'e bu hl\disenin dıklarını yazarak Franko tebli-
ve son kritik devrelerini de 1 müşterek bir tebliğ neşri muhtemeldir. de derin infial uyandırmıştır.Ha Fransız vapurln r ı ıın karşı yeni A"ini teyit etmekte, solcular da 
zikrettikten aonra Parls bOyük Har·ıcı"ye nazırı Bone Eylulda Ankarayı ziyaret riciye nazm Lort Halifaks bu bir taarruz hazırlayan Mnrkist tayyarelerin Franko tıtyyaresi terin manevrası ''oldugu, Markist 
•içimizi• Fransa herlciye na- edeceğine dair gazetelerde çıkan haberleri teyit et- f~~le~~~~:har~t~~1°:r~!~~n I<~:~ tayyarelerin Frankist renklere olduklarını Frankonun bunu tek 

:~~ ara
1
••n,da cehr~antl 9

1 
detn ~~ miştir. Paris matbuatı umumiyetle Türkiye-Fransa sat her veçhile Cumhuriyetçi ls boyandığı bi!rt~rilmekted~r. zip eden tebliğinin cumhuriy et 

ere er n ma ıye n e9r d I ğ _ . _k . ..
1 

• •
1
. • ld 1 Fransada ıkı cephelı çilere karşı Fransanm sempa t 

ederek bu mUzakereler sonun ost u u uzerme ço en bır go genm sı mmış o U · panyaya yapılan yardıma mıini, . t 
v k d t kt d" olmaktır. 1 neşrıya sini kırmak gayesini istihdaf et 

"• Franaanın teahhDdatını kati gunu ay e me e ır. 1 Ataşemiliterlerin yapacağı Paris 8 cRadyo,~'ransız top t i ğ iıı i yazıyorlar. 
)•ti• teyit attıaını, hldiselerde l J l/ -----
bu mDsalt aeyrl takip ederse Orman kanununda yapı an ta i er tetkikat Filistinde tedhiş gene genişledi 
tam bir anlatmaya varmaya im Londra 8 (Radyo) Bareelon 

k•n hasıl oıacaa•"' •Öyledı. Köylünün kereste odun ih- daki tngilizataşamiliteriyle Jt'ran B b 1 ·k ti ·· f 
Fransız gazeteleri ne diyor sız meslekdaşınm Alıkantada 1 om a 1 SUI as er mu reze-

tl·yacı tem ı·n edı·ıecek askeri hedeflerin mevcudiyetinin\ 1 1 
Paris, 7 (Radyo) - Lö Tan er e çar Ş 1 luyor 

gazetesi• baş yazısrnda diyor ki : bombatdıman için kafi blr sebep pı ma ar o 
" Hataydaki hl\diselerden Muhtelit encümenler v~killerin de iştira- teşkil - dip etmeme~i hakkında . 

ınütevemt galeyan, \ürk matbu· ~e~~~krstp:~~~1:::sı t~ç~~fpu~~~r!, Ha~lus dag"lann~a adeta ~ir ~arp ~aC!f adı. Ten~il ~areki-
atında Sancakta müesses njime kile toplandı. Ziraat Vekili izahat verdi ., 'I 
ve mandasını sadilrnne tatbik e hükümetince kabul edilmietir. tına lng'ıfı'z t8JJ8r8f8ft' de f•C!tl'raL 8Jl'J0f 
den Franeaınn nüfuzuna karşı Ankara, 7 cflusust:t - Ka· Orman içinde ve orman 5 p • t d • ' f' J 'I 1 U 
Oldukça eiddetli bir mü.;adeleye mutayda umumi heyet toplantı - kilometre mesafede bulunan köy ans e enn m ıa 
bahane oldu, Bu münakaşalar sıııdan sonra, hükiimelin orman 'erin ihtiyaçları için kerestelik, _ Kudüs 8 (Radyo) Son iki f liz müfrezesi pusuya düşürül· 
müessif hndiselero hııkika\to ha· kanununda bazı tadiller yapıl odun ve saire gayet ucuz bir ta· Kantu n da 1 gündenberi tedhie ve eekafet müştür. Müsademede üç ııefer 
iz olmadıkları siyasi ehemmiyeti ması hakkında •erdil}i kanun rife ile verihıce~i gibi, ormanlara , yeniden alevlenmiştir. Dün ak· yaralı vardır. Kuduste ve AkkA· 
verdirdi. Bone iki defa Dnvazla 1 projesini görüşmek üz< re, teşkil ıo kilometre mesafe dahilinde Fransız hastahanesinin şam Tulu kerime giden bir kam da da bazı hddiseler olmuştur 
~etie~rede b11l~nan . Türk hududu olunan muhtelit encümen toplau bulunup da kerestecili~i geçim bombardımantnı Fransa yonun altında bomba patlamış· Karışıklık olan ' mıntekalara mo 
uıerınde ve turk uıısuru ehem· mıştır. vasıtası IUihaz eden köylfilerede şiddetle protesto etti tır. Asker yüklü olan kamyon törlü müfrezeler eevkedilmekte· 
ıniyetli olan halk arasmda, ih· Adliye Vekili B. Şükrü Sa· müzayedeye tAbi tutulmaksızın 1 Paris 8 (Radyo) Kantondaki parçalanmıe bir lngiliz zabitiyle dir. 
das e~ilen .tahrikdllan ~ola!ı raçoA"lıı, Dahiliye Vekili B. Şük· ıarife bedeli üzerinden kereste·, Fransız lıns~alı~ııl•siııi_u bomL~r bir İngiliz neferi ölmOş beş ne- Bu snb~h Nabl~s. da~~nın şi 
l6ıklerı pek ışgal eden vazıyetın • K Adr 

0 
ve büdce encü· lik ve . aQaQ kesme müsaadesi dımanı htıdısesı Parıate derın fer yaralanmıştır. Ayni mıntakn mal eteklerınde fngılıı mufreze· 

ıüratle beraklaşacağı ve dostane ru 
1 
a~a, . 

1 
1~ •

1 
b. k verilecektir 1 infial uyandırmıetır. Gazeteler daki kasabalerdnn birisine ayni teriyle sayısı 200 kadar oldu~u 

bir zihniyelle halledileceği şüp· men erı reıs erı ı e ırço me . . . , . 1 bombardımanın bir 7anlıehk ne gece Qeteler baskın yapmış ka· bildirilen ihtildlciler arasınd .. 
heeizdir. " buslnrım1z ,b_u topl~nt.ı~a bul,u~· . ~an~~ ~roJ~'H•. Zıraat V~k§· t icesinde vuk~ b~lduğ~ ~ddi.ası saba eşrafıudan birisiyle o~lu barebe denecek kıtclar şidad:~ 

Lö Tan, bundan sonra Ha· muşlardır. Zıraat \ek ılı B. Jfaık letınm , koylulerı bır veya mute- \ nın kabul edılemıyeceğını, bına· öldürOlnıüştür. müsademeler baelam et T . 
ta1 mesrlesini tarih"esioi ynpa· l{urdoğlu kanun esasları üzerin addid birlikler halinde toplamak nın şehir haricinde geniş bir sa Kasaba lıalkındnn 50 kicıi harekatına tay.,areleı dır • . e.nkıl 

v • • • . 1 1 d ·~· ' b" - . . " 1 J r e ıştırftk 
rak bugünkü müşkültltın kabul de izahat çermiştir. orman Amıllerının çalışma tarzla hayı ıega ey e 1 1 gı ı uzerı.nın tevkif edilm işti r. etmektedir. Vaziyet hakkınd 
edilen rejimden değil, nnoaır a Mebuslarımız, ittifnlCla hü rını göstereceA-i şekillerde ıslflh de tamamen Fransız renklerıyle Nahlitau ci varında hir lngi· 

1 
nii:r. mnl iimnt ııelmomietir a he 

taaındakı rekabetten ve ihtira· kumet teklifindeki isabeti takdir etmek veya bu köylerin kalkın· kapalı bulunduğunu yazmakta· ç k 1 k t • h• • 
•attan ileri geldiılin i ve Ankara le karşılamıelardır. ması bakımından 7apacagı plA dırlar. . . . e OS ova ya arı ının mü. 
•e Paris arasıııdflki diplomatik Kanun teklifi aşa~ıdaki e na uymak şartlarına da bağla· Fransanın aTokyo elçısıne • .. • • 
DlÜzakerelerin müsaid hava için· saeları ihtiva etmektedir. Sonu OçUnOUde hukuku. düvele ~e en iptid~i in hım gunlerını yaşıyor 
de cereyan etmekte bulunduğu· sani kaıdelere bıle muğayır o 

nu ' .. a~~~~ran96 i::rd~~. ki:edilobilir Hava tehlikesine karşı korunma ~~: ::fr~~r:~0:u~i~~ş~~~~:r~ni:~~ Bir taraftan Slova~lar mu~tariyet ister~en Südetlerle 
ki liatay meselesinin iki memle· Her vatandaş senede 30 h-kA t" b"ld. ·ı e .. ·n 
ket arasındaki iyi münasebet ~:ı~ma~ v:~~~~ş~ir.1 ırı m Si iÇi yapdan müzakerelerde muvaff akiyetle ilerliyor 
:.z?rinde esefe şayan hiç bir te saat ders go·· recek 
•rı olmıyacaktır. Cenevre anlaş 

~.•sı ve türk • fransız garanti 
1'ı1Unamesi. iki devletin maddi 
:e ın.anıtvi menfaatlerini .çiksye 
~e~ılmeleri için kufi derece ge· 

:ıştır. ~lve.rir ki, Sancak ahalibi 
t!:8nilnı1etme ve siyasi olgunlu 
-. na delil ver.sin, 

ingiliz amelesi 
Kamuta" encümenleri pasif korunma Prag s (Radyo} Otomobille 1 

'J Japon mallarına Almanyaya giden Henloyin bu Sosyalistler 
proj~si üzerindeki tetkikl~rini bitirdi boykota çağırıldı sabah Qekoslovakyaya dönmüe· 

. . tür. Südet mehefili Honlayoin ; Kongre salonunda 

Hinlayn Almanyadan Prağa döndü 

Pasif hava korunma kanul ve kune~ımn _korunmasını ve Londra 8 (Radyo) Gal mem karısı ve iki çoouğiyle Almanya 

P
ro)"esi Kamutay encümenle nıemlekelın mudafaası •e zafe l~ke~inin cenubundaki mRden ie d ·stirahat etti~ini 90 hiç bir' c, arpı.ctılaT 

nu ı · · ı r ·f · · oılerı ispanyaya yardım etmek 8 1 5 
"r 

Mazor f e'eran etti
• rinden geçerek ruznamAye a ın rin ıstı ısda ı vdez! eıkını takeıyaıi üzere aralarında 50 bin İngiliz 1 si1asi görü eme yapılmadığını Paria 8 (Radyo) So l" 

t B kanunla 16 - 60 ordunun ayan ıı.ı ayna ların b·ı . kt d" f eya ıs' mış ır. u ' . h d lirası toplamıılardır. 1 dırme e ır. partisin:n umu • k 
•• yaş arasıudaki bütün ·~tandaş muha~a~asını ı~a e er. . Federasyon. icra komitesi SOdetlerle mozakereler 1 '; 

1 

• mı . ongresinde 

50 koy tara k · nuııt bir mecburıyet ha Sıvıl (passıf) koru111una ted hır karar sureli kabul ederek L d 8 (R d ) ç k 1 dı..n hazı vahım hddıseler ol • • . b" 
1 

k"' on ra a yo e os o p . . . muş 

O 
linde bazı mükellefler tabmıl birlerini almamıe ır mem e " açık eehirlerin mütemadiyen bom k L d 1 . . 10 ü tur. artının dahıli vaziyer -eh t • · 9· k d -kemmel Va yanın On re 0 ÇiSi g ll • 1 go 

§e ıçınde kaçışıyor ır edilmektedir. tin ordusu ne a ar mu dardım;n eftlrn~sj!ıi eiddetle .pro Pragda kaldıktan sonra ı.~ontlra rüşülürken eski dahiliye 
ÇOk köyler lavlar altında llükOmet mucib sebebler Hl olursa olsun, eker ana yurddakl tos!t> ttderek buıunk a~eleyı Jn d .. • tü V ., lfi Dormova kongrere BI 1 naıırı 

t. ih d gelecek harblarda h yat kaynakları tahribe Vd pon eşyasına boy otaıa duaı ya onmuş r. erı.en ma ma· um a bera 
lanilA 8 (Radyo) Mazor ya Y asın a, f d 

1 1 
• alk .,., ,.,ramışsa cephede etmietir. Bu kararın bir nüRhası ta göre Çekosloval hükumotiylo I ber gelirken hakarete ul'trad ki 

nardaQı "dd . . 
1 

. - ynrdun her tara nı an ıava ıu ha punı.,e Uııı; • • • b . _ . 15 ı a 
teak· eı etlı bır zelze eyı. ~u 

1 
k" 1 bileceğini kay k' d da iş göremez t>ir hale baevekıl Qe~~erlayme ır n~s- Südetler ar~srnda yapılan müıa rını soylemıe bundan sonra Dlu 

D 1P tekrar feveran etmışttr. cum arı va 1 0 a ı or u ' hası da harıcıye nazarma varıl· . . f 1 · 1 m 
aQdan fıekıran kıvılcımlar çok detmekle· tayyarelerin, eehir ve gelir. . . . kereler muvaffakıyetle ılerlemek tara tar arıy o muarızları nrasın 

u kJ ' · · · "f k un mıştıı. t d' d ·dd ll" - k , ıa ara kadar gitmekte dağ ci kasabalarımızla fab~ık~ ve dığer Bu keyfıyet, pgssı _ or , . e ır. . a şı e ~ mune asalar başla· 
aranda bulunan 60 köy halkı Jllühim sanayi ve ıstıhsal kay masının memleket mudafaası 1 lzmır Enternasyonal Slovakyaların muhtarıyet mıştır. Munakaşa lıir aralık 

deheet içinde kaQışmaktadır. naklarını, yo_l ~emiryol, mu~a~e itinde ne ~ülıtm rolü. ?lduğunu ren n IA\ 1'6'ı0~'5' IA\ · talebi kadar şiddetlenm iştir ki elektri~ 
FMeran çok ani olduğu i-.:iıı re merkezlerını, erzak ve muhım tebarüz ellırmeğe kafıdır.,, lr"\WL!ll.N IN.ll.!::91.!l 1 Londra 8 (Radyo) lngiliz ga cerranı kesilm iş hopa ı ·· 1 llfifue d 1 I" d I . . 1 d . . . r or er sus 

Qu t z~yıatı~ı~n pek fazla ol . u mal depolarını ıu asa or uya >ro1enın esas ttrı şu ur. :1 MİL YON zetelert muhtari)'elçi Slo9hk kon turulmuştur. 

d 
•hmın edılıyor. Dağ eteğın ve lıalka .,arayan her şeyi talı ı- yurdda hava taarruzla 1 1 • . 1 k t S l e b 

1 
. J Mu-şterı· sı"zı"nle alış verı·ş gresının top anmasının Çe a ıra ar arasında b ' ·t.ı· . 

la u unan köylerden bır k1smı ri ede<·eğini aulatmakta ve şu rına kareı korunmak ve taarruz . . . • . . . . 11 ırın e 
vlar altında kalmış Mazor ova P . kt d"r· 1 t . 1 . azaltmak gayeeile etmek istiyor rıhının en muh!m bır hddısesı ! yumruk sıkan uza yerlerinde 

••nı çok k ·r b x. b. d noktuYa 1şaret etme e ı . arın esır nı 1 f 1 1 n illan k esı ve I o.,ucu. · ır u B ç k hakikat milletin halkın resmt ve hususi teşekkül 20 A"ustoa • 20 EvlQI. n3a oldu~unu keydetmeklo vo hafla I ı r amıe ar tam bu sırada r e aplamıştır mdat ıQın ge· u a 1 'ı ' 1 " 1 
:. ı S • • -d ı · · · · 18 

lıit f 
1
. : . . ddt ve mımevf bütün kudret sonu ikincide - onu ucuucu e- ce se1ı tatıl e\mıoLır. 

ta ı1ele ieçılmıotır. ma 
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Birömür Harbde kaybolan sev- Oa~iliye Ve~ili 

Ve ~ir giliniri Macerası 
Roman Kocası zannedmek başka 
birisini seven Fransız kadını 

Dün A nkaradan Is· 
tanbula geldi 

1 

İstanbul 8 cllususi muhabi 
rimizden•- Dahiliye Vekili ve 
Cumhuriyet Halk Partisi genel 
sekreteri B. Şükrü Kaya Anka 

Fransız mahkemeleri C: nü 'sinde, evvela kocası sandığı ve ra ekspresine baQ'lanan hususi 
müzdeki günlerde, Kanadalı as yaklaştıkça > amldığını apladığ1 vagonla Ankaradnn lstanbula 
ker Hanri Riel'in, eşi ender görü bir ndam peyda oluyor. Lian 

1 
gelmietir. n. Şükrü Kaya bura 

len, faciasile meşgul olmaktadır. bembeyaz kesiliyor; içini kor ' da iki iÜn kalacaktır. 
Bu facia cihan harbinin en kunç bir his hurku1or. Bu anda 

civcivli zamanlarında lıaelamış yabancı adnm o güue kadar U· 

tır. Mesele şudur: Aslı bir Fran 1 nutmuş olduğu bir çok şeyleri 
ı:nz olan kanadalı Hanri Riel, yavaş yavaş hatırlamağa başlı 

mensub olduğu askeri kıta ile yor. Asıl Hanri Riel'in bu adam 
birlikte, cihan harbinde Frar.e 1 olduğu anlaeılıyor. 

Maliye Ve~ili An~arada 
Ankara 8 •HuRusi• Maliye 

Vekili B. Fuat Aaralı İstanbul 
dan buraya geldi, istasyonda 
kareılandı. Y..l gelir. İstirahat için aldığı kı Hükumet 1aptı1tı araştırma 

sa bir izin devresinde Liane lar neticesinde, kaybolanın yeri 
Perrin adında ~enç bir kızla ta ne geçip koca rolünü oynıyan 

selamın dn Oüran adında keza mşıyor; csk geçmeden karı koca Mütehassıs getirtme~ 
istiyen ~elediyeler 

oluyorlar. bir Kanadalı nsker aldağu mey 
Fakat bu meeud günler dana çıkıyor. Ancak Lian, gerek 

uzun sürmüyor; Hanri Riel tek Düran'ı gerekse ondan olan ço 
cukları çok sevdiA'i için, ilk ko Vekalet/erden mü

saade alacaklar 
rar cepheye gidiyor ve karısını, 
kain babasının Nogee'deki evine 
bırakıyor. Kadın cephede koca 
sından uzun müddet mektub 
alıyor; Hikin günün birinde, 
mektubların arkası kesiliyor. 

Hanri Hiel'in milyonları bu 
Jnn ölülerin içine kalıldıgını ka 
dına bildiriliyor. 

Adsız adam 
Zavallı kadın, az gördüğü 

fakat çok sevdiği kocasının bu 
feldketınden çılgına dönüyor; 
onun ölümünü havsalası bir tür 
lü almadığı ve bu f elAkete inan 
mak istemediği için, ka1ıblara 

karıeılan kocasının mukaddera 
tını adnm akıllı tesbit edilmek 
maksadile bizzat araetırmalara 

girişiyor. Bu araştırmaları ara 
tıında, güuiin birinde, hastaları 

sırf stnirleri bozulmuş olan as 
kerler teşkil eden bir askeri has 
~ulıau.,;ı"' g1r170•. ı ıa.atcınAnıuiA 

dola&arak kocaRını arıyan Lian 
tedavi altına alınmış askerler 
den birinin, kendi kocasına çok 
benzediğıni görüyor. 

Iı"akat bu hasta asker, genç 
kadına kendi hüviyetini mılnla 
cak, anlatıp izah edemiyecek do 
recede hastadır. Mnzisini hiç ha 
hatırlnmıyor; bütün hatırladıkla 
rı hastanede kendisine geldikten 
sonraki devreye inhisar ediyor. 

Bayan Riel, kocası oldu~u 
na hükmettiği bu adamı hastane 
den alıp evine getiriyor. Asker 
mazil&ri ve hatıraları olau insnn 
ların arasına tekrar katılmış ol 
doğundan, büyük bir saadet his 
sediyor ve yavoe yavaş muhiline 
alışıyor; konu komşu gelip, ona 
geçmiş günlerden balısediyoı-lnr 
ve bu suretle, adamcağızın şuu 
randa, kayip olmuş maıisinin 

)'erini tutan yeni bir nlem poy 
da oluyor. 

Çingenelerin acıdıklan · 
adam 

Geçenlerde, Jeni adamın 
hastahaneyi terketliği günün 
üzerinden on dokuz yıl geçtik 
len sonra, köJ havali halkını he 
Jecana sovkeden bir hadise olu 
1or. l\öye gelen bir Çingene kn 
filesi, jandarmada şüphe uyan 
dırdığı için, her birinin ayrı 
ayrı hu\'iyetleri tosbit edili 
)'ar. Bu araştırma esnı sında 

aca:rip bir adamla karşılaşıyor 
lar. Kılık ve k11afeti berbat o. 
mnsına rağmen, bu adamın çin 
gene olmadığı anlaşılıyor. 

casından resmen ayrılmaga ve 
kendisine yirmi seneden beri koca 
lık eden ndamla nikdlılanmaaa 
karar veriyor. işte bir ömür ve 
bir roml:'ın!. 

Teşviki sanayi 
Muafiyetlerinden 
istifade edecekler 

Bize verilen malumata göre 

Bazı belediyelerin ecnebi 
devletler daireleri nezdinde te 
şebbüste bulunmasıcı istilzam 
eden hususlar hakkinda doğru 
dan dogruya elçiliğimize müra 
caat etmekte oldukları anlaşıl 

mıetır. 

Dahili1c Vekaletinden şehri 
mizdeki alakadarlara gelen bir 
tamimde aldkadar Vekaletlerin 

metre murabbaının ağırlığı 100 mütatalea ve muvaffakatleri alın 
gramdan az olan boyasız men madan belediyelerin ve dia?er 
sucat ile her ne oğırhkta olursa alakadarların bu kabil teşebbüs 
olsun kasarlı, topu boyalı, ipliği lere giriemeleri doğru olmadıQ'ı 
boyalı , ve lıa1vani veya nebati bildirilmietir. 
elyaf ile karışık olan pamuklu 1 Elçiliklere vuku bulan müra 
mensucat sanayiimizde fazla is caallar arasında mütehassıs ec 
tihsal olmadığı 1epılan tetkikler)1 nebi gibi büyük bir bir ihttya~ 
neticesinde anlaeıldıQ'ından lkti ve teyakkuz ibrasını icab etti 
sat Vekaleti ,bu gibi mamuıatı : ren mılhim işler de bulunmakta 
imat etme~ oadi7Jo fo.alo. iı:ıtih dır. 
sal nizaınnaınesmın tesbit etliği 1 Elçilik vaeıtasile gi)rülmesi 
altı aylık müddet zarfrnda mü , ist~ııen ielerin ma~iyeti ne olur 
racaııtta bulunanların , 10r: 5 sayı sa olsun evelemırde alAkadar 

. . . " V eklilellere bildirilmesi ve mu va 
lı tcş\'ıkı sanayı kanununun bah k 1. . 1 blld ' · · · 

tt.,,,. • d f ' 
1 

a ının a ınması ırımıtır. 
ee ıı;ı musaıı e ve mua ıyet er I 

~=~i;~it;~ade etmeler:n1.A.k:rar 1 Devlet mallarmm 

Belediye temizlik kadrosu 1 Kıymetlendirilmesi 
• 1 :r l hakkında kanun 

gemş etHIYOf Devlete ait icarteyinli ve mu 
1 

Belediye, bu sene temizlik kataalı . ~ayri~enkullerin . kıy· 
işleri kadrosuna beş araba ııave 

1 
metlendı~ıl~esı hakkındakı ka 

etmiş. Mevcud eldeki arabıtlarıu · nun proJesı, Kamutay encümen 
da yenileştlrilmeslnl kararlaştır )erinden geçerek ruznameye alın 
mışdır. Belediye encOmeni sulama' mıetır. Projenin birinci madde 
işlerlndede tadilat yapmışdır. Ara 1 sine göre 1837 sayılı bina vergi 
sokaklıtrda sulama arabalarile su 

1 
ei kanununun ü~üncü maddesi 

Ianacaktır. j mucibince vergiden müstesna tu 
Öğrendiğimize ı:?öre sokaklar tutmuş olan devlete ait ~mukata 

sulanmadan snpurtornlmemesl i·: alı binaların mukatadları, lıfali 
çlode temizlik işleri mUdUrlOğOne ye VekAJeti ile Vakıflar Umum 
emir verilmiştir. ı Müdı1rH1Aü tarafıudan taJin olu 

Ll'maO ş'ırketı' ı·dare Leyetı' nacak bir:_er e~li hibre~in ba bl 
il nalara muttefıkan takdır edecek 

leri kıymet üzerinden hasap edi 
Liman Jobisarı TUrk Anomln lecektir. 

şirketi ldsre Heyeti dOn baftalak Bu iki ehli hibrenin takdi 
toplantısını şirket binasında yap· rinde ittifak edemed iQi kıymet 
mış ve gllnlOk işler ozerlnde go.

1 
ıer, lstanbulda en Jüksek nafıa 

rOşerek kararlar vermiştir. memurunun, diğer vilayetlerde 

M t L d de maholli belediyelerin göstere u ıazasm a cekleri üçüncü bir ehlihibrenin 

Kecilerde Dalak , 
hastalıfı çıktı 

ietirAkiyle ve ekeeri1et kılrarile 

ı lesbit olunacaktır. 
1 Mülhak ve hususi bütcelerle 
idare edilen teşekküllere ve be 
lediyelere Ait olup da 1837 sayı 
lı kanunun üçüncıl maddesi mu 
cibince vergiden istisna edilen 
binaların mukataıılarına esas o 

Devlet ~ava yollan ~anunu yürürlüğe girdi 

Hava proğramı 
Atatürkün yüksel{ direktifle

rine göre tanzi.m edildi 
Gelecek 

Sivas, 
yıl Ayıntap, Diyarbakır, Van, 
Erzurum hatları da cçılacak 

Devlet Hava yolları umum 
müdürlüğü teşkilAtı hakkındaki 

kanan projesi, Kamuta1ın son 
toplantısında kabul edilerek yü 
rürlüh girmiştir. 

Yeni kanun Devlet Hava 
yolları idaremize tam ve geniş 

bir inkişnf imkunı •erecek esas 
ları ihtiva etmektedir. Hükümet 

içinde ieletmak az zamanda ta 
hakkuk ettirilmesi matlup işlerin 
en başında gelmekted(r. 

Atatürkün ve başbakanın 

yüksek dileklerine göre tanzim 
edilen 4 seuelik proQram muci 
hince, bu sene zarfında: 

Ankra - lstant>ul hattına 
il4\'eten: 

mucib sebebler layihasında, Bü· 
yük Şefin Kamutayı açış nu.1uk 
larında sivil havacılıQımız için 
verdikleri direktiflerlo, hükumet da 
programında bu iee aJrılmış o 

Ankara - İzmir. 
Ankara - Konya - Adana 
Müteakip seneler zarfında 

Adana - Gazianteb - Di 
lan ehemmiyetli yere ışAret et 
tikten sonra iyi bir teekililtın lü 
zümu üzerinde durarak diyor 

yar bakır, 
Diyarbakır - Vnn, 
Ankara - Sivas - Erzu 

ki: rm hatları açılacaktır. 
"Son zamanlar zarfında bü Bir ieletme hattının seyrü 

tün milletlerde, sivil havac:lı~ın sefere açılabilmesi içini o hattın 
teraki ve inkişafı bakımından güzergahı boyunca: 
büyük bir hareket başlamıe ve A- Esas meydanlarla emni 
bu faalliyet muhtelif milletlerin yet meydanlarının intihabı ve is 
umumi hayatı üzerinde de çok lilhı, 
faideli tesirler husule getirmiş ·B - Telsiz istasyonları ve 
tir. gonyemetrelerin tesisi, 

Asrın en ince ve eu mütekA • C- Esas me1danlarda istas 
mil harp ve nakil vasıtaları yon binası, hangar, atelye, depo, 
olan ta11arelerin, terakkiJatında pist, drenaj, gece inişleri için 
ve ieletme işlerinde gösterilen I ten~irat, sair tesisatın inşa ve ik 

muvaffakiyetler, milletlerin me malıLAzım gelmekte ve bütün 
~e~iy~t ve kudret seviyelerinin bu işler çok esaslı tetkiklere ve 
olçusu sayılacak derecede ehem uzun çalışmalara ihtiyaç iÖster 
miyet kazanmıştır. mektedir. 

Bütün medeni uluslarla o Yüz binlerce lira earfiyle vü 
muz omuza 1ürümek, medeniye I cuda getirilecek bu tesisat ve in 
timiziıı manası medeniretin en şaatın hatasız noksansız yapıla 
yüksek derecesine çıkarmak az bilmesi için iyi bir teşkilat kur 
minde bulunan ulusumuz için mağa, kafi miktarda ehliyetli me 
modern bir hava müuakalesini mur ve mütehassıs temin etme 
en mükemmel emniyet icabları ğe kafi zaruret vardır. 

Hava tehlikesiııe 

Vilayet, ,~aza ~e naMyelerin 
isim/erile sınırları 
nasıl değiştirilecek? 

Vililyetler idaresi kanununun 
2 inci 9e 7 inci maddelerini de· 
Q'ietiren ksnun projesi Kamutay 
encümenlerinden geçerek ruzna· 
me1e alınmıştır. 

Hükumetin teklif ve Dahili-
1e encümeninin ayuen kabul et· 
tiği yeni madde şudur: 

• a) Vilayet kurulması veya 
kaldırılması veya vilayet marke· 
zinin tesbili ve değiştirilmesi 
Devlet şurasının mütalaası alı
narak kanun ile 1apıhr. 

b) Kaza kurulması ve kaldı· 
rılması veya bir kazanın baıka 
bir vilı1yete bağlanması ilgili vi· 
layellerin idare heyeti ve umu 
nıi met!lislerinin mütalaası alın

dıktan sonra kanun ile 1apılır. 

,-) VilA1et adının d eQ-ietiril· 
mesi vilayet idare heyeti ve umu 
mi meclisinin ve Devlet eürası 
ile Kültür BakanlıQ-ının mütAle
aları alındıktan sonra icra Ve· 
killeri he1oti karariyle yapılır. 

d) ViU\yet sıoırlarrnın, kaza 
merkez, sınır ve adlarının tes 
biti te değietirilmesi , mühim 
me9ki 9e tabii arı1.B adlarının 

deQ'iştirilmesi, nahiye kurulması 

ve kaldırılması, bir köyün veya 
nahiyenin baeka bir villl)'et ve 
kazaya baQ-Junmaeı ve 1ahud 
nahiyelerin merkez ve . sınırları• 

nın tesbili ve merkezlerinin de· 
ğiştirilmesi ilgili vilAyetlerin H:la 
re he1eti ve umumi meclisleri· 
nin mütaleaları alındıktan son· 
ra Dahilire vekAletinin kararı \ıe 
Cumhur Reisinin tasdiki ile 1a· 
pıtır. 

e) Nahiye :ıdları ile köy ad· 
larıoın deQ'ielirilmesi, yeniden 
köy kurulması ve kanuni .usul· 
ler dniresinde kaldırılacak köy· 
!erin Devlet teşkilatı arasındaki 

köyler arasrndan isimlerin in çıka 
rılınası, köylerin birleştidlmesi 

ve ayrılması ve köylerin ayni 
kaza içinde bir nahi1eden başka 
bir nahiyeye bağlanması vilayet 
idare heyeti ve umumi meclisle 
rinin ve bir mahalle veya semtin 
belediye sınırlarından ayrılarak 
müstakil köy haline konması da 
belediye kanununun 7 inci mad· 
desinde yazılı usule riayet edil· 

koru11ma 
1 
mek üzere vali tarafından görü 
lecek lüzum üzerine belediye 

(Birinciden •rt•n) 5- Hususi müessese ve te j 
lerin, bu kanuna ve nizamname şekküllerden havaya karı •passif meclisi, vildyet idare heyeli ve 
terine tevfikan koru11ma teşkille korunma mecburiyetine tabi tu umumi meclisinin mütalaaları a· 
riul 1apmıısı ve tedbirle rioi al tulanlar, ilgili makamlarca tesbil lındıktan sonra Dahiliye vekAle 
ması mecburidir. olunur. tinin tasdiki ile yapılır. 

2- Şehir ve kasabaların si Vilayetlerde f) Yukardaki fıkralarda u· 
yasi, sıııai, ekonomik, harsi 6 - Valiler mıntakaları dahi· mumi meclislere verilen vazife 
ml\ddi, manevi vo askeri bakım linde H. M. G. K. ne anlaşmak ve nliihiyetler umumi meclis 
dan ehemmiyellerinio derecesine 1 suretiyle dahiliye vekılletlnce tu- toplantı halinde değilse daimi 
mevki ve vaziyetlerine ve nüfus yin edilecek esaslar dahilinde pa encümen tarafından yapılır .• 
kes~fetleri_ne g~~e korunma_ ~ec sif korunma pl4nlarıoı ve talimat· için ıozumu olan mUtebassıs ve 
burı1eUerı dahılıye vekdletı ıle; JarıDl lbzıtr ve nizamnamelerine ı k t hizmet· 
vo dmme hizmetine mahsus res 1 yardımcı şııhıs 88 as er 

• göre. passır korunma tahsisat teş 
mi müessese ve teşekkullerden kil"'t t t dbl 1 1 1 t •h k Jerle ilglll olmıyanlardan hıszerde 
h .1 . . ·r k a , vası a ve e r er n t1 a B nt h d 
angı arının passı orunma k k t 

1 
kl k 

1 
r seçlllr. u m e assıs ve yar ım 

mecburiyetlerine tabi tutulacak u e t rme e mO e le ve ayol cıların yetişme hususunda tabi o· 
ları ve bu mecburiyetin derecele zamanda 4 Oncn maddede ya:zılı ıacakları çalışma mUddetlert sene 
ri ilgili vekilletlerle anlaşarak müessese ve teşekknller Uzerlnde de (30) saatl geçmemek Qzere 
hava müdafaa On. K. lığınca tat de teftiş hskkıoı haizdirler. . t de t bit l Bu 

7 Y 1 d h k 
mzamnames o es o uour. 

bl.k olunur - apı ar a uva orun. 
• ' mnkeHeflyetten kimlerin istisna 

Vekaletlerin pl4nları ma bakımından yapı şartları, ve dil ı k 11 rı t t bf e ect-ğ , ve mn e ~ ye e a 
3- Vekllletler hava müda korunma l~sls ve vasılttları bir 

11 
k k 

' olanlar için mUecce yet, bu u 
faa komutanlı4'ıyle anlarşarak nizamname ile tesblt olunur. Hu· k fi tl 

1 ve tazminat ey ye n zamname· 
tesbit edecekleri korunma plAn sust blnalısrdan hangilerinin hu 

1 
t fik t bit 

1 
b.k. l . 1 k l hllkU 1 1 t"'bl t "ne ev an es o unur. larmnın ta ı ı çın sene ere ta o zumname m er ne a u• 

sim edilmie bir esasa göre büt tacakları, mahalii bava korunma! 10 - Şehir ve kasabaların nU 
celerine hava korunması için tah plAnlarında tayla olunur, Resmi fusuna göre bu teşekküllere ayrı 
sisat koyarlar. binalarda, bava korunm'l bakı· Iacıık motehassıs ve yardımcı eş 

4- Vek41etler ve mülhak ve mından ya;>1 şartları, bu kanunun bas nnfusun 5 - 1000 : 15 · 1000 
ya muslakil büdçe ile idare olu 2 inci maddesi bUkmUoe göre tes ne kadar olur. 
nan resmt teşekküller ve müesse bit olunur. 1 ı - HPr hususi mOesRese ve· 
seler her sene bQdçelerine ko1a M k 

Q ellefiyetler ya teşekkülde ve her bnaya kar 

Garilıtir ki, bu adam da ne 
:raeını ve ne de doğduğu :reri 
biliyor. Hafızası ancak 1919 1ılı 
na erlei1or. Çina-eneler, bu ada 
mın kırlarda bir serseri gibi do 
laştı~ını ve kendisini, acıdıkları 
için )'anlarrna almış olduklarını 
sö7lüyorlar. 

Mut kazasının Sinek Kışla 

köyUode keçilerde antraks (da· 
lak) hastalığı çıkmışdır. Bu hasla· 
lıktan tılmdiye kadar 50 hayvan 
ölmDştur. Burada sirayet korkusu 
aRıoda bulunan keçilere yakında 
aolraks aşıları vurulacllktır. 

cakları (havaya kareı possif ko 
lacnk k •ı d h" v k fi u 8 - 15 yaşını bıtlrlp 60 ya şı passlf korunmada vazife ala· ıyme. er a ı, a ı ar runma tahsiBatı)oın derecesine 

Jandarma kumandanı, bu za 
vath udıımn kareı 1akm bir alli 
ko gösteriyor. Sorduğu sualleri 
deri1ıleetirip cevap aldıkça, bu 
adamın Riel meselesi ile müuase 
batı olduğuna kanaat getiriyor. 
Belki de bu adam Lian'rn haki 
ki k~casıdır diye 've bu düeün 
cesi111 ameıt olarak denemek isli 
yor. 

Kayıbıara karışan adam 
Haori Riyel eelıre gittiği 

bir gün, Bayan Riyel'in bahçe 

m. um_ Müd.ürlü~ü ile alilkah da göre, ve nizanamesine tevfikan şıoı bitlrmlyen bntnn yurddaşlar cakldr mahalli korunma teşkilatı 
ırenıo tayın edecekleri birer eh bütün memlekete şamil umumi nizamnamelerine ve talimatlarına tausfından tesblt olunur. 

Yine hu kazanın Malya kOyUn 
deki keçiler arasında da uyuz 
hastalığı çıkmıştır. Burada da ge· 
rekll tedbirler ulınmışdır. 

· b"b ·r · ı ( tevfikan havaya karşı korunma 12 Havdya karşı korurma için 
Jı ı re marı etıy e tesbit oluna ve yahud yalnız kendi mJesee bilglslnl edinmek ve kendisini ko yepılacak tatbikat ve manevralar 
caktır. se ve teşekküllerine mahsus hu 1 

V k fi U M-d- ı· f k rumak ve bunun lcab eltlrdiM ted da bu kanuııun hOkUmlerlne uy· a ı ar mum u ur uğün susi, havaya karoı passı orun ...,, 
ce bu kaoonun neeri tarihinden ma teakillerini vapmak ve ted birleri almakla mUkellertlr. Bu gun olarak hava mndnfu Ga. K. 

Evvelce Merstnln Mezldll kö itibaren ÜQ ny içiudo birinci ve 
yOnde develerde çıkmış olan U· ikinci maddelerde yazılı binala 
yuz hastalığı söomDşdUr. rın defterleri tanzim olunarak 

Tal.af{" L y İ • • vilAyet milli emlak idarelerine 
il ,uzuane e ermen 1 veya ald kalı dairelere verilecek 

Mersln tahaffuzhane veleri· tir. Deflerler verildikçe kıymet 
neri Hilmi GOke vekllletçe bir ay htkdiri muamelesine başlanacak 
izln verllmlşdlr. tır. 

.... 
1 Jığıncn ve vnliler tarbfından veri 

birleriui almak ve teftiş 1:ıtmekle maddede sözn geçen yurddaşlar, tecek emirlerin t.ıntnn devlet teş· 
mükelleftirler. Bunun için vekA senede en çok (80) suat ders ve 1 killeri ve halk taratmdan ( yıtbao· 
let seferberlik müdürlüklerinde lalim görmekle mUkellertirler. ~ cılar dııhll) yapılması mecburidir. 
lüzumu kadar mütehassıs istih 9 - Havaya karşı passlf ko l3 _ Bllnun tatblki için ıcab 
dam edilir. Hususi idare te bele runma mecburiyetine tabi tutula 1 eden nizamname ve talimatname 
diyelerin, bu maksatla büdçeleri 1 
ne koyacakları para miktarı, da cıtk şehir ve kasabal11rda ve res· 1 Jer llglllğl vekaletlerle anlaştı r11k 
hiliye vekületile anlıtşılarak tes mi ve hususi moessese ve fahri hava genel komutanlığı tarafından 
bit olunur. kularda passlf korunma tetkllleri ' tanzim olunur. 



SAYFA 3 YENi MERSiN 

,. 

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
Mersin 

Piyasası 
_H~va taa~ruzun_~ karşı J ~i1l~~0Cİ~~~.~~T.~ı~!~i gnn 

8-6- 938 

Pamuklar 
Bır harp vukuunda nüfu· ı Parası boşaltacak halkını 1 d r d 1 ... dO t•• 

• • • .. 1 er e para ar ıgına şu 
su çok olan şebulerıa düşman hıagı koylere ve kasabalara , At' b 

1 
d' · k 

1 b • • . k • 1 ına e e ıyesı yo su ve 
omba tayyarelerıoe mükem- taksım edılece len de planda, . . 

1 
' k 

1 mel hedef teşkil edeceği dü· 1
1
. gösterilmiştir. Köylerde Paris ışskız eredpar'advereSn urumü 8

1
1
'
8 

.. Dld"-· d b" ''k h. 1 1 k b Jk k ço yar ım,e er. on g ner şun ugun en uyu şe ır c · 1 ten ge ece a ın mı tarına d b h k 1 · · b d hı· . . . • k b k e, u ayır urum ttrının p:ı 
rın ıca ın a ta ıyesı ıçın şım göre erza ve su ulunaca • 1 d k 1 b 1 d' 

Kıevlant 
Dağ malı 
Kapı malı 
Koza 
Kırma 
Kozacı parlağı 

diden planlar hazırlanmakta- 11 br. Ira abrı n ·a maml ış. 
8 

e) ed.ıye 
d M b k ye aş vurmuş ar. e e ıye b d 
ır. 1 aa aza oca payıtahtın bu hususla propagandaya baş uğ ay 

lfoşıltma planları hazırla 1 bütün halkı şehrin haricine 1 h lkt t 1 k Sert şark 
b .. "k b. 1 I d 'd . w• d ayıp a an para opama nan uyu şe ır er ... on ra gı emıyer.egın en şehrin mer . t . A h lk Yumuşak ' 

·ı · · F k k · d v k ıs emış. mma a esRsen ı e Parıstar. raosaoın mer e· 1 ezıo e ııgına lar hazırlanmış .. . . d".... . . f 1 Yerli buğdayı 
• . .. .b. h verecegını ver ıgı ıçın aza- Ç d 

zıne aıt plan mucı ınce arp tar, Sayısı 27656 olan bu sığı k 
1 

av ar 
b 1 d • d .. b h ı ki 1 '> sına pe yanaşan o mamış ... Anadol yut f 
aşa ıgı gilo en ılı aren er na ara ,7"0,000 kişi sığına- 0 k 0 1 d b" a d' a 

K. S. 
40 
28, 
27-'l.8 

5,50 
fi 
25-26 

- çavdar 
5 
5 
4.12,5 
4,50 

.. d'" ·· t h 'k d. ' b'l k . Ş h 1 d er en g n er en ır g n ı gun ort yuı tren a rı e ı ı ece tır. e rin varoş arın a 1 . · b' · b 1 d' 1 l k P . ı·ı . h' d ı t · d'l .. 232 . ı·- d ancının ırı e e ıyeye ge. arpa ere arıs ı erın şe tr en çı- 1 ests e ı en ı zemın ıge e . k 
11 1 

. . 
1 

g:Haziran J 938 

karılmasıoa başlanacaktır. Bi- 600,oOO ldşi iltica edebilecek ;1~ tvt ~00 su arb~ ışsı_~ ere Anadol 41~.5 
let parası alınmıyacığından on 

1 
tir. agı 1 .~a zre .. ır mı .yorı ı Ynli alivre yeni M. 3,25-3.17,5 

Ü •• d b. b k ·ı ı Ayrıca l qOO 000 kiııiyi drahmılık servetını beledıye- Nohut ekstra 6 
i l A H 

g o ıçın e ır uçu mı yon ' '.. , 'li • ... • • • • • 

P - . ı· b . b . . k istiap edecek kadar bir siper ye hıbe edecegını söylemış.. Fasulye 6,8 
arıs ı şe rın arıcıoe çı ara- 1 . y ı f "> 2c-.. 

ltcaktar. manzumesi vücude getirilmiş- • Sormuş ar. u a yerli ,,, o) 

O .. d h . 1 tir . Zemiolikler metre murab -Sen bu parAyı nasıl ka Mercimek yozgat 4 
0 gu? ~n sonr~ şe n bıı başına beş altı ton sikle· zandın? Sahlep 120-1 EO 

tcrketmek ~stı!enler bılet p~- te tahammül t>decek metanet - Dilene dilene cevabını ~:::u::en j~ 
rasını k~ndılerı vercceklerdır. ve mukavemette yapılmıştır. vermişi 1 Cehri l 1 
Oto~obıl, •~aba yab~t yayan j Mubaaemat başlar başla- İşi. incelemişler ve a.da- Susam J,ti/•O 16 

Mersin Belediye Riyasetin~en 
ı-Şehir icrrisiııde yeniden yapılacak 27ô1 met 

re murabbaı" parke ve 1676 metre murabbaı be. 
ton yaya kaldırımı tnmiratı kapalı zarf usul ile 
e ksiltmr''~ konulmuştur. 

olara" Parısteo gıdecekler maz Paris halkının bir kısmı mm Atına sokaklarında fdıle
için hangi yolları takip ede. köylere çekilecek ve kalanla· ne dilene bir mi iyon topladığı 
cekleri tayin edilmiştir, 1 rı da yeraltında gizlenecektir. anlaşılmış .. 

2- Kt>Şif htıdrli 13466 liı a 79 kuruştan ibart·t 
bulunan lın inşaat 24 lıa1.irarı 938 cuma 0 Ünü 

yapağı saat 16 da belediye daiı eswde i l•ale edilecek tir. 
Siyah iıışaat ş~ıtııuı . tısi 57 kuruş bcdt-1. ~ıukebiJinde lıe 

Altın meyva Seyyah iğne rOCU~lan Sİnİr~en ~Urlar· Şark 47 lediye fen müdürliiğfırıden alına.bı~ır. 
Döviz kaçakçıları da açık Bundan tom kırk sene \1 !;~~0°1 1i 3- Eksiltmt>Je iştirak etmek ısttyerıler şartna-

ıözlülüğe başladılar. evvel, 1898 de Londrada biz· mak için Yıkanmıt yapak 80 nıede yazılı vesaik ile bPraber keşif bedelinin ) Üz 
Alman ·Çek hududunda metcitik eden Elizabet lzzarın Güz yunu 70 de 7,5 nisbetirıde muvak~al teminat makbuzu ve-

Bodenbahda birkaç aydanberi eline bir dikiş iğnesi saplanı- ~ ........ _ Konya malları tiftik tOO·l~O ya Lanka mektubunu lıavi tt-klifııanıesini ihale gii 
ıümrük memurlarının gözüne yor. Amerikalı bir doktor ÇO · i::fi!ıı. 50 nii saat 15 e kadar belediye f>JlCÜmenine verme-
Almanya ile Çekoslovakya a· 1 cukları sinirden, heyecandan » dabag· lnr1• ı'IAn oluntır. 9. -l6•t9.

22 r d k.k d k b. Daha o zamanlar röntken ır il 
a~ır. ~ ~e ~ b o 1 uyan ır ı yok. Dok torlar iğneyi arıyor- korumak için yeni bir çnre 

yo CUB admagah aş, ·~do~. ı· lar, bulamıyorlar. bulmuştur. Buda bir çocuğun' pirinçler Tarsus icra memurluğun~an 
u • am. er gı iŞ ge ·-, T k k b E k d' . . k l l•kl ö . . s· . . . 1 20 N 9 • 

'

i d b·· "k b' t b .. d am ır sene oyan • en ısını o ay a g rmesını mncı nevı ma 0. .... 
n e uyu ır ı or a ıçın e . . . .. . f ikinci nevi mal ' 1011 

Pot k 1 t y d•w• lızabet ışıne gucUne devam temin edecek bir yere bir ay Tapu No. 4 7, Tarilıi ~1a,· ıs 316. Cinsi. tarla-
t kr •

11 
a akşıbyo~, e dıgı po~- 1 

e.diyor.. na koymaktır. Çocuk ağladığı Çay 285 .J 
• • arın a ugunu a atmı· ı I Kahve 104. 105 nın msır lııssa~uıa Halil oğul hırı hacı ve laacı Ah-

yor, torbasına koyuyor. Ru sene ihtiyarhkhm ça· zaman kendisini aynada gö·ı b d k • d k met ve ~lelımel ve şakir diğer 111sfı Mustafa oğulla 
Birkaç kere üstu .. n-u ırı· lışamaz hale geliyor, bir ha· rUrse vaziyeti o kadar tuhafı! a em Ve çe ır e 

k · t • l · rı salim ve nıatınıut ve kızları giilsiim ve hamide 
yorlar, birşeyler bulamıyorlar. ım mUrssesesıne giriyor. ş- na gider ki ağlamayı unutur ıç erı fi k .. , K . f 
N'h t .. 1 d b. .. te orada, kırk sene evvel eli Tatlı badem içi fl ·tarı; 32, Mt>lre n. 167f',84CO, •Jmelı; 1. 132 

ı aye gun er en ır gun 1 . .. ... .. Acı ,. .... 1 S l · ı. · 
memurlardan biıi portakal tor ne batna ıgne sag bacagındt1 Acı çekirdek" ira. Sınırı: ~.~ıkan dt>re gar ifil latll\131U şimalrn 
basını irıyor ve portakal ka ! kendini gösteriyor. iğne ke· Orman kanununda Urfa Yağı 33-34 dere cerıuben izzeıHi suphi tarlası 
bukları . arasında yüı: bin mark mik ile deri arasına sıkıştığı ya pi lan tadiller fçeJ ,. 90 Alaca kh; Ça nııepe 1 Ö) üııde n Süleyman oğlu 
çıkarıyor. ic;in ameliyata IUzum kalma- .......... Deriler M. llakkı e~irıci 

All , . dan çıkarılıyor. a· .. d Ker& derisi rifti Borçlu; Karaisalu kazasırıın Ebülhadi köyiin-
o .. ··-s.erserı var.. Bu acaı'p vaka ".'eni bir - ırıncı en artan- T ... d 1 f'k 1 - d k k ·' yabileceğinl zikretmektedir. Koyun derisi 1'ilosu e ö ii Jıacı ı\luııel k arı~ı ŞP 1 a ve oğ u Nedim. 

Munıg ıan 11?18 ara ~- e dewildir, Bilhassa harp sı Sığır derisi tuzlu Birinci artırmanın yıpılacağı yer; gün. saat tl-7-938 
lunun telefonu çalıyor ve bır iş Y g , 

0 
Projenin diller mühim bir Sığır hava kurusu pazartesi günü ıaat 9 dan 10 a kadar Tarsus icra D 

ıea hab~r veriyor: ralarında. ~u vakalaı a ç k te maddesi de fabrika sahibi orm~n Manda derisi ikinci artırmanın yı pılcağı yer 2ün saat 26- 7 _ 938 
-Fringen sokag·mda bir eadüf edılır Meseli\ vUcudu· amillerini alakadar etmektedır. Sah gürü saat 9 dan 10 lcadar Tarsus İcra D. 

t - İtbu glyri mnıu.ılOn artırma fartnamesi 11 - 8-988 taribl 
serseri dolaşıyor, tevkif edi- nun bir yerine kurşun girip Bu maddeye göre, Ziraat VekA· den Uibaren 938 • 1019 No. ile tarıuı icra dairealnla muayyen numar' 

ııuda herkesin görebilmesi için açıktır. tlanda yaıılı olanlarda u 
niz!.. de çıkarılmdzse, bu kurşun leli bu Amilleri de kendisi tara· M s ~ taala malQmat almak iateyeuler, işbu tartuameye ve dosy: 

·k· . d k Mers·ın eyue ve 8 ze uumara•ile memuriyetimize müracaat etmelidir. l ı JaD arma o so ağa senelP-rden sonra vllcudun her fından yapılacak imalAt plAnla· J 2 - Artırmaya ittirak için yukanda yuılt kiymetin yOzde 7 5 
gidiyorlar ve hakikaten bir hangi bir yerinden dışarı fır rını tak.ıh etmel'loe mecbur kıla· • alabetinde pey veya milli bir baulr.auın temiuaı mektubu teTdi .. pıyasası 3edilecektir, (124) 
•damın dolaıtığını görllyor- ar. bilecektir. Amiller Ziraat \'ekAle - İpotek ıabi bi alacakhlirla diler alAkadarların irtifak 
lır, yakahyorl•. r.. B_u. ıa_t beş Ok/arın batırıldığı lince kendilerine maliyet kontrol 8 Haziran 938 halr.lr.ı uhlplerinin gayri menkul ozerin eki haklarını huıuılle taia t .,.,. masrafa dair olan iddialarıuı itbu llau tarihinden itibaren yirmi 
OD kere serserılık curmıle tev h. . f L •6 . fe satış fiatı empoze edilebilece· ron içinde evrakı mOabtteıerile birlikte memuriyetimise bildirmeleri 
•-·f d'I . t' ·o· k' ze ırın erRı ı . A • Kuruş cap eder. Alr.ai halde hakları tapu ıicllile 111.bit olmadıkça l&hf bedel 
ili e ı mıı ır. ~ ıyor ı; giui teahhüd edecekler, roıllı pı· · nln payıa,maaından hariç .kalırlar. 

T b 1. • ı.ı· ı· ı · ki b t 25 Domates 4 - Gösterilen lgOnde artırmaya ittlrak edenler artırnı a tarı - en t' ım, İl göremıyo · ı ınt ı erın O arını 8 ır yasa ihtiyaçları için gösterilecek namealui olr.umuı n ıozumlu malumat almıt n buDları temameu 
40 BCber 

rum. çalııamıyorum, elimden makta oldukları zahirin terki yerlerde istok tesis fe saire gibi OS Ayşe fasulya lr.abu:_ :t;!;1:de;i~e~ib::m~1::au~:;~i menkul oç defa batırıldıktan 
hırsızlık, dolandıracılak, dilen· bi uzun zamanlar Alimler ta şartlar mukabilinde fabr1kalorı· 2 5 B b ya ıoura en çolı:. artırana ihale edilir. Auca.k artırma bedeli muh,mınen 
cir'- 1 . e· 1 t , ' er on kymeılu yozde yetmit betini bulmaa •eya utıt isteyenin alacağ'ına 1

" ge mıyor. ıraz e~ve e f d kc f dilememişti. Bu oın ihtiyacı olan ağaç ve tomru· 05 Çalı fasulya sırığı rochani olau diger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayrı .men. 
lefon eden bizzat bendim. Be ra ın on Ş e . w _ k 2 y l kul ile teminedilmit alacaklarının mecmuundan fazlaya çılr.mazıa en çok 
bİ k l ! nun yılan z~hirı oldugu zan· Qu muzadeye tilbi olma sızın ,5 er ça ı artırauın taahhOdO baki katmak azre artırma on bet gon daha temdit 

ya a ayınız .. . . . . lacaklardır 3 Sarı fasulya .,.. on betinci gono ayni ıatta yapılacak artırmada 

R d J b d nediliyordu. Bu zehırın terkıbı 8 
• 3 Kabak: bedeli ıatıt iıteyenln alacağına rüohani olau diğer alacaklılaruı o gayl'I 

a )'Ouan e ava · Projenin diQ'er maddeleri de - H d d. m.en1r.u1 ne temin edllmit. aıaeaıı:ı~~ı ~ecmu~ndan tulaya çık.nıaıt 
• için profesör Beredo Karneıro ~ 1,:-> ıyar 8 e 1 ıartile en c;ok artırana ıhale ~dıl_ır Boyle bır bedel elde edilmezse 

Elektrik S gene köylü ve memleket umum• 1 .5 Sarmısak ı'hale yapılamaz ve satış talebı düşer. 
Uzun tetk;,kler yapmıştır. on ı ı ıh ı ı Li ihtiyaçlarını temin ve teshil ede• O E · k e - Gayri menkul keud a ne a e o ıınau a. mH derhal ..,. 

Almanyada bir kaç kişi • · f l rı urllen mühlet ıyinde parayı vermezse ihale kararı te1holuua eya 
Hamburg radyo l·stasyonunurı yaptığı bir atahlilde, zehırı.n cek esasları lhtita etmektedir· 1 Yok Yeni dUnya kendl•lnden en• en yakaek tek.lifte b1 uıuuan klmae 1arzetmı, old~!~ 

ı 5 - 20 Kaysi bedeUe almafa razı oluna ona, razı o maz, Te:r: bu unmar:ıa h ı:; 
verd'ığ'ı radyo mevcelerini Strihonelatin ve KUpetahn Toplantı geo vakte kadar 1 oa bet gou maddeıle artırmaya çı.karıllp en ço artıraua ihale ::?.n 

· · "tff ki iki ihale araıındalıl fark ve geçen gOnler için yOzde 5 den h 1 ır 
elektrik ışığına geçirmege ve isimlerinde iki alkoloİtten m0 devam etmış ve proıe 1 1 a a oıunaoak faiz n diğer zararlar aynca hOkme hacet kalnıak.ıızı esap 
b . ve takdirle karşılanmıştır. muriyetimlzce alıcıcfan ıahıil olu:ıur. "138,. n nıe-

U suretle evlerine bedava rekkep olduğunu tesbit atmışı j J [ N 
1
. M ( H S j N 2 O 04 ıı u nıal'ah ıcra ve iflas kanununun 

1 
., 

aydınlık teminine muvaffak tir -~ "4,_ • inci maddesinin 4 üncü fıkrasına te\fik~n Lu: 
olmuşlardır. Bu2Un bu işin ·Evler "ıçı'n per'ıskoklar P9Lo~lovakya .ta.ri~inin mü·ı' -- gayri menkf:I s~lıi1)lt>ri11İfi lıu lı~Llarirıa ve J•ustı kolaylıkhı y1pılmasını temin V 1 Nüshası 5 Kuruştur • 
edacek r.ihazlur bulunmuştur. Her gelen misafire kııpıyı hm günlenm yaşıyor . Abone ) Türkiye Hariç Sİie faiz Ve masarife dair olan İddia};trmı ilan 
Bu cihrızlar tekenımut edince açmamak için bir nevi peris ~Birinciden ıırt80_ 1 Şerait için için larihi11den itibaren 2o içinde f.Vrakı nıüsl>itelerile 
radyo ahizelerini açarak bir kop vilcude getirilmiştir. Bir • bildirnwleri aksi halde hakları tapu sicillerile sa-
istasyondan ışık:. almak, diğer takım adeselerı·n sıra ile kon om en mühim politik mesele bu ı Senelik 1200 Kr , 2000 Kr l . l d k b d 1. . I 
b k ııt oma ı c.a satış e t' rnın pa\; aşmasındaıı lı·• .. ir istasyondan da mOzik din ması evin içindeki aynaya ıuııduğunu tebarüz ett~r~e l~~ j Altıaylık ooo ıooo .J u 

lem~k m~mk~n .· ~lacaktır, ve kapıyı çalan kimsenin gölg?· dirler. Royterin bildirildığıno go 1 ,, Oç aylık 300 500 riç kalacakları cihetle alakadarların işbu madde-
~elkı molorlerımı?.ı de bu ener, sini aksettirmektedir. Bu perıs re sıovakranıo muhtariyeti ha~ İ Bir aylık 100 Yoktur. nin mezkt'r fıkrasına göre hareket etmeleri '! e da-
Jı ile lşletrpeğe muvaffak ola k b n dıştan görllnen parçası kında Amerikan Slovak heyeıı , - -- ha fazla mahimat alma~ js\iyenler dos' a 
cağız. Amerikade vo Alman ° u d b' · 1 Resmi ilaoatın satırı 10 ·ı 'r · l .... · 
Yada şimdi bu işe ait tecrü· bir çivi başı kadardır, o a nin de kabul etliği ır proıe ya Kuruştur. numarası e arsus.ıcra memur uguna müracaat. 
belttr yapılıyor. kapın'n tepesindedir. kında parıAmentora verilecekıir i ••--..0 

.... 1111.-----·• · ları ilAo olunur. 



SAYFA 4 YENi MERSiN 

~F IE A;l' 21( ii3 • ~ ·!-----·· Uft • 

ııı Remington Güvens~!~~~!:i 
nı Her Dairede 

• 

Her ticarethanede 
Her Yerde 

• 

Daima RE M 1 N 6 T O H yazı makinalan • 
ıı Şeritleri kullamhyor 

• Sizde bir REMİNGTON almalı*'~ 
aınız. Satış yeri l.a C!l :ilyam Rıka:) 

............................. 
:Fabrika ve Sınai müesses8: • • : Sahiplerininnazarı dikkai·ine : 

: Mersinde şimdiye kadar bir dökümhane bulunma-: 

Sümer bank 
Emlak ve Eytam 

bankaltırının kurumudur 

Tam türk 
Ve en güvenilen aigorla şirketidir 

llayut, )' arıgııı, Nakliyat, Kaza Otomohil sigor 
talarınızı en miisail şartlar ve tediye k.olay
hklariJe yapar. 

Mersinde Mlimesaili 
VASFI ORGUN 

---------------------------· 
Sinema yıldızlarının en güzeli 

(NORMA ŞERER) 
Bu akşam: 
YAZLIK. :B:ALK. Sinemasında 

TEMSiL EDECEGI 
Hayali gözlerde, ismi dillerde, neşesi göoUllerde, şöhreti 

neslllerde yaş yacak olan maruf edlb 

ŞEKISPf RIN ölmez eseri 

[Romeo ve J uliyet) 
Piyesini görmek için s.ayın halkımı
zı saygı ile davet eder. 

1 

iı?cLimdan döklim işi olanlar uzun masraf ve külfetler. 

~ihtiyar etmekte Tarsus, Adana ve sair mahallere gide·I! 1 • 
:rek iıl~rini yapbrmakta idiler. Bu ihtiyacı nazarı dik·: . Sağlık Eczanesi ; , 
!l!kate alarak Mersinde Ata Çelebi Baıımevi civanndaiıt • 

~31 numaralı sokakta yeni bir Dökümhane açtım, ~ ı= Mersm Gümrük karıısındadır . ~ 
:oıBmJıanemde her nevi döküm işleri yapdmaktadıı : ' .. Her nevi Yerli ve Avrupa eczayı tıbbiye ~ *- ·• ~ mustahzeratı bulunur, 

~Fiyat çok mutedil ve ten~ilatlıdır. • ~~~~~-~ 
ı,oöküm işi olan fabrikH, sırwi mtitıssese sahip • 7 "" ~ ~ • :v --= 

~lerinin memnun edilectığirıi şimdiden arzede-: 
0 0 

:rim. ~ Türk Hava 
~Çürük çıkan ve beğc~nilmiyen parçalar: 
:geri iade edilebilir. işlerimizde sürat ve: 
1ftemiz1iğe itina olunur • 
; Hariçten sipariş kabul edilir. : 
~ Akın dökümhanesi sahibi • 

:. lBRAHlM ôZBELLl : 1 

............................. 
- ~ ~ 

DOKTOR OPR..ATÖR. 

SA~,A BORBOR 

Kuı un1u 
Piyangosu 
Her ayın onbirin· 

de çekilir. heroca
ğı zengin eder • 

Siz de ~ir tane ahmz. 
o=================o 
Vurtdaş 
Kızıla ya hastalarını hergün 15 den sonra 

kabul, muayene ve tedavi eder. 
ADRES: Camiıerif mabaJleıi 

&abık MUftü evi yanında ıaza olunuz 
. ...................................... 

1 kayadelen suyu 
Sayın Halkııuızm Sıhhalmı göz öuÜnde Lutara~ f'Şi bulunmıyan K.A YA 

DELEN SUYUNU gayet sıhlıi bir şel.ilde menbağdaki tesisatında eksik-
liklerini ıan1amlauuş fennin en son usallerini yttplırmakda bulunduğu
nıu arı ederiz. 

1 KAYADELEN SUYU 

1 
hynadtğı yerden itibaren istasyon yanına kadir cam ~orularla billur h&vurlıa• 

iRdiıilm~ ar adandı bütün fiziki ve kimyevi ıvsaf mı muhat aza ederek el deyme~enı• ı 
1 hususi ~myakerimiz huzurunda damacanlara ~ol~urulmakda ve muntazaman • ' 
11 ııhrimizı gelmektedir . · . 1 
1 KAY ADfLEN SUYUNUN evsafı ve fevkaUdellQ'ine ııelince: Yıllar geçdıkçe halkımııın• ı 

gösterdl~i ra~bet ve teveccühü karşısında fazla söz söylemeği zait görOyoruz. Sıhhat Bak~nhgı • ı ~ 
il ve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU ~al11ız Tilrkiyenin • C/ ~ 
• en iyi ıuyu olmakla kalmıyarak 11Dün1anın birinci kaynak suları arasında •bulundu~unu isbat I' 
i eımlıtir • 

lıtah11zlıQ-a, hazımsızlıQ"a bir çok mjde baQ'ırsak hastalıklarına karşı KAYADELEN şifalı bir 
il hıJıt lcaynaAıdar. ı 
il Suya />Ü tenıu vt btrrakdu. Ttcr/Jbt eden sayın halkımız lundinih bulduta"" lmüllk vt slhhatuı 40 
• HTd/11 fulılorltı suyumuzun müşterisi çolalmaJUadv. • 

9 Haziran 1938 

i L A N 

içel Orman mü~endisliğinden; 
~likdarı ~luhammen vahit Cinsi 
Kental fiyatı Lira Ku. 

4046 O 12 Kuru cam odun • 
1-içel vilayetinin Anamur kazası dahilinde 

lh· ğ Y'~ ri ornıaıundan 4046 krntal kuru cam odu • 
ırn satışa çıkarılmıştır. 

2- BPlrnr keıı taluaın muhammen l·e·teli ı 2 l u .. 
ruştur . 

3 - Şartname ve ıııu~a\·elenanıe rrojesini 
görm~k istiyenl ı~ rin içrl orman lıaş nıiihendis
liğirıe ıuiiracaal ~lmflt· ri 

4 •. Saı.ş 23·6 938 peışflmbe giinii ~aal 15 de 
nwrsin orman baş oıuherıdisliği dairesinde yapı. 
lacak tır. • 

5 - Sa lış umunı i olup açal artırma usulile ya. 
ıulacakllr. 

6 - muvakkat h mirıatı 3G lira 42 kuruştur. 
7 -- Talipltırin şartmı nıede yazı ! ı vesikalar 

getirmeleri lflzımdır. 4 -9-ı5-2o 

Portakal bahçe sahipl~rinin 

NAZARI DiKKA'l,iNE 
Portakal cığaçlarınm ~imy~vi giilırelt>tlt

rwş v ii nemasını temin fllmek arzu edenlf>rt> 
gübreleme ayanın Haziran ayı olduğunu hatır 
latırız. 

Kimyevi gii bre, fidan ,.,1 ~ğaçlara kuvvet 
verir, çabuk yeliştirir, zaman kazaıuftrır. 

1 1 icarethanemizde afaçlara mahaua• 
halis İngiliz kimyevi gübreleri uarJı 
FİA TLAR.I MUTEDİLDl:R 
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Peşinizden Gellyor . 
ONA KARŞI 

Hazırlıkla Davranını 
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