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Bugünün Meseleleri 
-----------~-----
Topyekun 
Harp 

Necib A· Küçüka 
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s 
istanbul 28 (Radyo) - Ce

nevrede Hatay intihabı nizamna
mesini hazırlayan komisyonda 
baş c'elegemiz Numan Menemen 
ci oğlu Cenevreden buraya gel

GAZETESİ miştir. 

Sahibi ve Umum Ne~rlyet 
DlrektörO 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
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Hitlerin Fransoya karşı siyaseti 

Ya Harp Ya Sulh 
Fal{at bir şartla; 

Sul~: f ransamn şark işinde alaka göstermemesi 
Harp; f ransanm her türlü anf aşmalar dışında ~alması 

Fransızca "Entrnsijao,, gazete 
sinde A. L Jön Frnnsa için btr 
Alnı . n tehlikesi olııp oımııdığını 

gözden geçirerek Hillerin "Ktıv· 

gttm,, e ı:;erlnde rran')nyı "Alman 
mlllt:>tinln bittmun tiOşmanı,, di ve 
ta vstf ettiğini, "Fran~a ile ka l'i 
mOcudcJ ı:ı etmemiz ırızırndır de .. 
diğlnl hutırlııtıyor, f11kııt, gene Hit 
ıerln, Avuslnrytı M\dlscsincien son 
ra Mıısollnlye gönderdiği mektup
ta: "llhlytt hududuna da riRyet e
decf'ğlm,, dediğini ııa, ·e ediyor. 

Muhttrrtre ~öre, bugnn Al· 
mnn mutetlnio incHl hal\ni iilroış 
olan Hltlerln "Kuvguw,, kitabı şu 
beş esaslı noktR) l lbtlvA etmf>kte 
.dlr: 

vize karşı korurum. Benden yar
dım ı~tedlk leri zaman, birkaç gOn 
evvel A vusturyadakl Almıınlarıı 

ktırşı yaptığım gibi, vazırem her 
vaı::ıtayıt baş vurarak lmdnthmnıı 
koşmaktır. 

4. - llk lş\m Alman ırkından 
olan blltUn nUfusu etrafıma topla 
maklır. lklncl v11zırem de onlara, 
hakları olan, "y11şanacak yer. te 
mlo rtmektlr. 

5 - Bu arazi nerede bulunu 
yor? Hayır. Fraosada ve Jtalyada 
değil. Onların nOfusu esas~n ka 
hıbalık. Bu 11razi ~ark, bilhassa 
Rıısyaya doğru olan yerlerdir. 
Orada nUfus on misil daha seyrek 
tir. 

ı - Alman mllletl mrırntaz 
bir m\llettlr: tıUtl!n dl~er mlllelle Muharrir, netice olarak, H\tle 
rln o tunde olan bir millet · rlo Fransaya karşı olan siyasetini 

2 - Botun Almımlar .Almım şöyle teslJlt ediyor; 
yada toplunoıış bulunmuyor. Avııs "Aitler ya harp, ya sulh esa 
tıırya ilhak edildikten sonra bile sını kuruyor: 
mtııı hudutlar dışındR kalım on SULH: fakat yalnız hlr tek 
nıllyon Alman vsrdır: Mesela Çe· şarlla: Fransanm şark hususunda 

koslov k d
. D 

1 
k d ' hiçbir ulrıka göstermemesi. 

a ya u, an mar a a, ve· 
saire... HARP: fakat yttlnız bir tek 

3 - Ben yalnız AlmRuyanın şaı lla: Fransanın her tllrlll anlaş 
dı>ğll, Ayn\ zamanda Alman mille manın dışnıdtt kulması. 

1 Said Uğur 
Mersin müftülüğü.ne 

tayin edildi 

B. Said Uğur 
B, Abdllah Sıddık Gökçe 

lin tekaüde eevkedilmesi üzerine 
açık bulunan Mersin müftülügü 
ne Silifke Belediye Reisi ve C 
H, Partisi kaza heyeli reisi B, 
Sait Uğur tayin edilmiş ve dün 
şehrimize gelerek yeni vazifesi 
ne haşlamıetıı·, 

B, Sait Uğur uzun müddet 
eflki sultani ve idadilerde Türk 
çe muallimliği yapmış Parti leş 
kilıltında değerli hizmeti görül 
mü~ ve bilhasııa hıılkiyat üzerine 
etüdlerde bolunrnuş kıymetli bir 
kültür adamıdır, 

Yeni vazifelerini tebrik ederiz 

Buğday Ofisi 
Bir 111i1)1 011 sernı aye J i bir 
Buğday ofisi ktırııiuyor 

u . 

Ofis 1 ürk buğdayını ald.kalandıran 

meseleleri kısa bir zom~ndcİ halledecek 
Aııknrn - Memleket içincte ııe ıDbi olmıyacaktır. Ofis me 

Bir fıhra 

Yatan ~izmetin~e 
Müsavat 

Fransada efkdnumumiye A· 
vrupnorn son vaziyetinden çok 
endişededir Onun için bugün 
yahut yarın bir harp çıkacak 

mış gibi hazırlıklar yapılması 

isteniliyor. Hükumet :bir kanun 
buğday fiyntlarıııı korumak ve 
lunıim etmek, için ve dış piyasa 
lıırdn buğday ve hububat alım 

ınurlarıııda bilanço, rapor ve sai 
re üzeriııde suç işliyeııler devlet projesi hazırlıyarak mebusan 

meclisine vermiş, bu projede bü 
tün Frıınsız milletirıin icabında 

nasıl sildh altı yapılacaıtını gös 
termiştir. Projeye :göre, bazı ah 
valde kadınlar ve kırk yaşından 
aşaltı olnn mebuslar da cepheye 
gidecektir. Bu münasebetle «Ma 

ve salımını yopnıak \' e hu işlt>r 
le ilg!li hor türlü muamelelere 
girişehilnıek ÜZE-re şehrimizde 

bir buğday ofıı;i teşkil olunocak 

memuru gibi ceza göreceklerdir. 
Ofis, kcııdi memurları için 

bir yardım sandııl'ı teşkil edecek 
memur manşlanuıo yüzde yedisi 
idare tarRfıııciaıı \fi yüzde beşi 

nıamurl.ır tarafındnn bu sandı~a 
Ofis Ekonomi Bakanlığının yatırılacnktır. MaJUI olan memur 

kontrolu altında hükmi şahsiye larla ölen memurların biriken 
ti haiz bir devlet müessesesi o· paraları fuiıleriyle birlikte ken 
lacaktır. 'Merkezi Ankara olan dilerine ve kanuni mirasçılarına 

geri 9erilecektir. 

tı r. 

ofisin ilk sermayesi on milyon Bugün Ziraat Bankası tara 
Türk lirası olacak ve silolar da fından devlet hesabına görülen 
bu ofise verildiği takdirde ser· tıuğday işleri buğday ofisine dev 
maye on beş milyon liraya çıkfl roluııacaktır. Ofisin saldlıiyetli 
rılabileceklir. u1.uvları tayın edilinceye kadar 

Bu hususta hazırlanan ka· buğday alım ve sattın işlerine 
nun projesine göre ofis lüzum işlerine bugün olduğu gibi de· 
görürse di~er şehirlerde ve mem ı vam olunacaktır. 

ten• gazetesi eu fıkrayı yazıyor: 

c)febusan meclisi milletin 
harp zamanında ne ımretlo silah 
altına alınacağına dair bir ka 
nun projesi müzakere edecektir. 
Ru ,projeye göre kırk yaşından 

aşağı olan bütün mebuslar sill\h 
allına alınabilecek ve kıtalarına 
sevkolunacaklıırdır. 

iyi, pekAli\ LAkin silah altı-
l~ket dışında bürolar açabilecok p ( .. ki ajarılar. buhmdurulabileccklir. ı etro ve muşta an na alınacaklar yalnız mebuslar 

Otıs, memlekette büyük is • 'L A , olmasın değil mi'? Birinci esaslı 
ti.hsal mıntakal?rında istih:lll e· ' fSlıulat resmı prensip şudur : Hastalar müs· 
dılen buğday fıntlaı ının mustah tesna olmak üzere, kırk yaşın 
sillerin satışlarında normalin al bu maddelerden dan rşağı bütün yurtdaelar, han 
tına düşmesini önleyerek ta)·in gi meı:ılekte bulunurlarsa l.ıulun 
edilen fiyatlarla lüzuııı görülecek alınmıyacak surılar, sildh altına alınmalı ve 
yerlerde satınalmalar yapacaktır Zirai ve sınai istihsal saha- cepheye iÖnderilmelidirler. Geri 

P
a r·ı stekı' grev Oris, haziran ayı başında Hakan lnrında \'C bir kısım motörlerin hi7metleri, idare işleri, harp ima 

lar heyeti karııriyle buğday va · ı · ı · d k ıı 1 
ış otı me~ın. c ·.u. anılan vo ucuz , Jatı kırk yaşından yukarı olan 

sıflnrınt\ göre fiat teslıit edecek t k b ı k 

h 1 k l l 
pra ı ır ış oyıcı uvvet vasıta k. ı · d k ı·k 

O a'" o aı" 6n ene ,- ,,ı f' 1 • ımse er, ıcap e erse, eza 1 
'J 'J • uzumuthın ıat arda değişiklik sı olan ma::ot ve mc.torın gibi . . 

k 
fer yapacaktır. petrol 01 -şt ki 1. 1 • sılA.h altına alınabılecek kadın mi" ce u a arı ıat arının art . . 

Aıı l{a ra Ra d v ol Bu Sene 'J e Buğday fiatlarının müsleh tırıldığı hakkında l.ıirçok şikdyet İ lar "t~ıta_sıylo temın .olunmalı· 
J Paris 27 (A.A)- Sitroen fab 

1 
ıik halkı tazyik edecek derecede ler yapılmıştır. 1 d'.r kııh:ı esaslı prensıp şudur_' 

is ta syo n ll 1 N l d k d rikalarında dün başlı yan grev, yükııelmesine malıdl bırakmıya Hükumetin bu hususta yap SılAh altına alınanların hepsı, 

tinin FOhreriylm. Diğer Alm:ınlar Mesele bu sureti~ vazıh bir 
için olduğu gibi, hudutlar dışında· şekilde ortaya çıkınca, devlet a. 
ki Almanlıır içln de ben kılavu · damlarına slyasetlerıol ve kararla 
zum ve şefim. Ben onları mOteca rını te~blt etmek vazifesi kalır. 

. ere e·r e ne O ar Paris civarında bulunan diğer cak, devamlı piyasayı düzenleye tırdığı tedkikler nelicesidde kd nerede bulunurlarsa bulunsun, 

1 
• • d f@-u/" t / b [ k fabrikalara sirayet etmek tehli· buğday satacak, aidıQ'ı buğday rı ve .v~rgilerile birl ıkt~ bugün 

1 
ayni tayini alacaklardır. Devlet 

emmuz IÇln e neş• .... J I a e e O ınaca ke!linL göı!termektodir. Bu sabah ların dış piyasaya sürümünü te ~ı~torınııı 
1
/;'odal m~lıyet fi~tı 

1 

gerek kendilerinin ve ierek aile 

riya ta baş/anacak Ankara, 27 (Hueue!) 1938- Sentuende iki maden labrikasın min edecek, eilo •e snbnı laıı mik~~~e b~lo "•,~ 1~:Y~u~:·::::a~: !erinin maişet ve idareei içio 
1939 dere yılı içinde 1500 leyli da çaltean 800 nm r le ile Guom· 1 idare edecek yeniden silolar ve işletici kuvvet istıhsal maddesi !Azım olan masrafı yapacaktır. 

Ankarada kurulmakta olan ıneccanAı laleb"' alınacaktır. Bu R f b 'k 1 ~ · 
1 

b 1 k kt · · k · 1 ... e· on a rı a arı mustahdemle aıı ar ar uraca ır. ıçın ço .ıkeıı l.ıu yedi kuruşa ba Kırk besı yasıındaki adamlar 

yeni radJ o istasyonunun bütün talebelerden bı·r kısmı mu· saba · de 6500 k' · ı k · Bux.day of·s· k d b ı 1 "' "' rın n ışı grev ıare etı · "' ı ı, ma Ha ve ga ~ı . e edıye er t.arafındıın yüksek ' O'Ünde hir frank alarak ölmek 
tesisatı hnzirnnda tamamlana· kn ile, bir kıRmı da lise olmı· no iştirak etmişlerdir. yeleri icab ettirdiği takdirde içer ıstıhliik resmı koııulmakta ve .., ' 
cak ve temmuzdan itibaren yük yan vilAyetlerden imtihanla alı- le yerindeıı ayrılmamış olan de ve clıenrda hor türlü zahire ~üstehlike geçinceye biııen nak üzere cepheye giderken, silah 
sek kudretli Aııkar.1 istasyonu nacaktır. İmtihan evrakı netice Sitroen fabrikalarının grevcileri ve hububat ticareti de yapacak lıye maı;rafı vo saire yüzünden altında buluıınn yirmi beş yaşın 
Qalışmağa bnşlıyaraklır . Kısa sinde, her vilılyete talebe isabet bu sabah saat sekizde fabrika tır. Ofis, bir ihtiyat ~ermaye tie satıtı fiatları t9hammülün fevkin 

1 

deki gençloriıı gündüz yüz frank 
ve orta dalgalarda ayrı iki tulü etme gez önünde tutulacaktır. memurlarını işe başlamaktan ay~racaktı~._ ııı~iyat ~ermaye dev 1 d.e b'.r ı~.aı~.e ~ıkmaktadır. Bu va 

1 

ıa geri hizmetlerinde çalıştırıl· 
mevç ÜZl rinden işli)· ocek olan Önümüzdeki sene pansiyo menetmişlerdir. Hiçbir hadise letın seııelık bır mı iyon yard.ı• zıyetı goz onu ne ulan tEkonomi mal arı hiQ hir suretle tecviz edil 
b . ka~dedilmemisıtir mından artan kısmından temın Bakanlıttı mükerrer vergilere . . . .. -

u ıslnS)'OUdn çalışacak ekipler ner talebeden alınacak rücret te # 'W • d'I kf Of' Ek . B k n • meyecektır. Vatan hızmetı onun · · · · h Kabine İ"timaının sonunda e ı ece ır. ıs onomı 8 an musaıd olmıyan petrol ve müş ' . . _ 1 

ıçın eınıdıden azırlıklarn baş tesbit edilmiştir. :Galatasaray li- " - . . JıQ-rnın mfüınııdesil·le Ü" mil.:on taklarından alınan istihlAk r de herkes ıçın nıusavat · • 

in t 
B. Dormua, hukQmetın Parıs "' J • • es , nmış ır. sesinden 240, İzmir kız ve er- k .. . lira ve bakanlar heyeti karariy m.ının kaldırılması lüzumuna ka ; 

Ankara radyosu için ı;piker kek liseler·ı ·ııo Buca mektebı·n- mınta ası maden! sanayıındokı le k d ı· rıı olmuş ve kanaalini İQ Bakan· katalonya da F ran-grev harekAtırıa bir nihayet ver ayrıca ısa ve uzun va e ı . . . . ı 
olnrak yetiştirilen ve Londra ·den 225, Erenko··y kız, Kandı·ııı· ıDlmak u·ıere dokuz mı.iyon ı· lığa bıldırmıştır. 1 k • J 1· J mek için bazı tedbirler almağı ' . . ıra· İQ Bııkanlık. bu hususta vi ıst er e tne üştü 
merkezinde stajım ikmal eıforPk kız, lsmet Pal:!a kız liselerı· 1·ıe d- - - ld x. b·ı . . . ya ı . adar ıstıkrnz yapucaktır ! 
1 

fi uşunmuş o Uııı;unu ı cıırmıştır I t'hlA I d · lhetlere bir emir göndermiştir. 81 1 ld t 
stnnbula dönen Bayan Emel f'sküdar kız sanat ve lsıanbul Patronlarla işçilerin delegıısyon s 1 ak pazar arın a Baknnlık uu emrinde iı:ıtihldk 1. . . r ne en., .n 

Gazimihal Ankaraya gitmiştir. kız öğretmen okulundan 200, Qa ları bugün öğleden soura B. nazımlık resminin büsbütün kaldırılması ıstıkametınde. d~şman. tan~lar 
gmel Gazimihal şimdıki Ankara nakkale ortaokulundan 190,Balı· Leon Blum tarafından kabul e- Buğday ofisi, bir reis ve iki ııın belediyelarin mali durumu ve tayyarelerın hıınnyesıııde ıler 
radyosunda :Spikerlik \'azifesiııe kesir lisesinden t 75, Trabzon dilecektir. azadan ibaret bulunan idare ve mevwat bakımrndan imkan lemeye çalıeıyor. Cumhuriyet kı 
başlamıştır. lisesinden 

175
, Sivastan 

185
,Ada Vensan Oryol d(ı sabah ka- meclisi ve direktör tarafından içinde olmadığını, bunuııla bera taları ölümü istıhkar edercesine 

Gene Londrada hükfımet he na kız \'e erkek Jiseleri ile Bur bine toplaııLısından .sonra umu· idare olunacaktır. Proje ofisin ber ziraatta v.o. sınJi istilısalAtta 
1 

müdafaa yapıyorlar, 
sabını tetkikler yapan ve ilıtısn sa erkek ve Bıihkesir erkek ıı·se mi ie konfederasyoııu başkatibi direktör mua\·inleri, idaresi, mu fullanılmRsrı · ı t1ıbarile .müste_hlik 

1 

Harbı kazanan malzeme 

ı · · • h h · b d. k .. 
1 

. erce ucuz ıat a tedarık edılme • 
smı arttıran, stanbul radyosu lerinden 165, Afyon ve Edirne Juho ıle ış anlaomazlıkları hak- ~se..,~ı;ı şu e ıre tor erı mura si ldzım gele t 1 ~ k j Barselona 28 (Radyo) - Har 
fon müd- • H dd' ı k kında gôrtişmüştür kıplerı bulunamıktır, 1 n po ro ve muşta 

uru ayre 111 ge ece liselerinden 160, Oaziırntep, Kas· ' Yurdda istibUlk paz 1 !arından belediyecelerce Azami I biye nazırı bugün söyledi~i bir 

hafta. An karaya gidecek \'e inşa lamoııu, Manisa, Kars liseler in· Mı'll'ı Pek KODSBy'ı da uazımlık rolünü oynamS:k ~~~~ tarife üzerind.en istihH\k resmi nutukta cumhuriyet hükumeti· 
at.ı bıtarek teRit:at kısmıaa geçil ' den 150, Muğla ortaokulu ile V ofis stok mikdarıııı kendisi tes · alınmasının fıntların tereffuuna' oin malzeme noksanlığına raıt· 
mış olan yeni istasyonda tetkik Konya lisesinden 155, ~Bolu ve bit edecektir. Dundan ayrı ola Amil olacaQ"ı v~ bir takım şik! 

1 
men çok çetin mukavemette bu-

lar yapa~aktır. . . . 1 NiQde [ortaokulları ile Yozgat Hükumete şartsız rak yurdun muhtelif mıntakala ~e~~ere sebebıyet vereceği göz 
1 
luoduğurıu ve Frankonun ilerle· 

Te ısat e!ias ıtıharıyle mayıs lisesinden 
140 

Er 
1
. . • bağlı kalacak rında stok muhafaza edecek ve onu ne alınnrnk belediyelerin ile 

1 
. • " 

11 

•
1. . 1 

l 1 
, zurum ısesın- .d b .. 1 • mesının yegane ıımı ınııı ıarp 

s?n nrmda ikmal edilocok ve ha den 
1701 

Bilecik ortaokulundan l.ıu stoklar hükOmetin ınıJlı ola rı e oy e bır gelır kaynakların 1 • •• • zı 
8 

d -b 
1 

Prag, 28 cRadyo• ·Mili! Çek caktir. mahrum olmalarına meydan kal malzemesı bulundu~unu soylıye 
r n n tecru e er yııpılacaktır. 130 lira pansiyon ücreti al A , B , k d . r k. Nafıa Vekaleti istasyonu tecrübe 1 caktır. illa konseyi teşekkül etmiştir, Kon· uğday ofisinin kArı vergi mamak üzere bu maddeler için' re emış ır ı: 

1 
. 'k ı sey reisi basıveldl Hodzayı ziya den muaf olduğu gibi binaları asgari tarifenin tatbikına itina ı -Frankistlerin mür.ahirleri 

, ret ederek milli Çekoslovakya sılo ve anbarları dn hina vergisi edı mf'sıııı lııldirmektedir. bütün dünyanın gözü önünde 
e
cdre

1
c
0
ek

1
··imr.01 i0 i müteakip te!'!ellüm Yı'yanalı Prof ıso·rıer "' . · ı .. emelleri u~nmda hükOmetin 

1 

· 
1 
mühim harp malzemesi gönde· 

~~:liiı;~ hazır olduklarını bildir Top yeku· n harp 1

;i:k~rlar. Bize böyle bir yardım 
Su mahsulleri Memleketimize celb 

edilecekler 
Projeye yeni hüküm, Ankara- fAvusturyanın Al· 

/er eklendi mauyaya ilhakından sonra Viya 
nadaki bınınmış profesörlerden 

Ekonomi Bakanlığı, su malı bazılarının memleketimize gele· 
s~lleri kanun projesine yeni hü cekleri söylonmektedir. 
kumler ilave etmektedir. Bu hO 1 ÔJt. d·~· . " "l 'f 
kümfore göre fstanbuldan başla , &~en ıe;ımıze gore 1.

1 aarı 

k 
·· tR 

1
• ih hl 

1 1 \eklUetı bazı profesörlerin mem 
ııın uzoro ur u raç şe r er 1 k . 
mizde balıkhaneler kurulacak ve e. e~ımize celbi için "temasa geQ 

balık tuzlnma transit mahallerl 
ayrılarnl<tır. Bu lransh mahalle 
rtııe tu1.lanacak bnhkların kulla 
nılacağı kaplar ihraç edilmek Ü· 

zere reslmelz gidecektir, Transit 
)erlerinde tuzlanacak 'balıklıtrın 
tuzları yabancı memleketlere sa 
tılan tozların satış fiatı üzerin· 
den alınaoakhr, 

mıotır. Bu arada bütun dünyaca 
tanınmış radyoloğ Profesör Ska 
litzor'la mutabık kalınmıetır.Pro 
feııör yakında memleketimize ie 
lecektir. 

Bundan başka, Viyana üni· 
versilesinin dünyaca eöhreti bdiz 
profesörlerinden bazılariyle de 
muhabereler ıapılmaktadır. 

Prag, 28 «Radyo• Alman 
s~syalis~ d~~okrat partisi lideri Sonu ikincide _ . . . 1 insanlığın barış ve sükOo 
nın yenı reısı Sudet Almanları mekte olan huklımetımızın bu . . . . . . 
nın programını izah etmiştir,Bu ile kıyas kabul etmiyecek derece lıurnsla icabeden tedbirleri göz ıQınde ın.kı~af edebılecaQ-ıne sar 
~hza~a göre program şu esssları de müıhiş olacaktı. İşte bunuıı öııünde tuttuğu muhakkaktır. sılınaz bır mania bağlı bulunan 
ı tıva ediyor : için harp basılar basılamaz, hüku 8 biz Kemalist rejim çocukları, bu 

"' y ununla beraber bir harp zuhu 
Çekoslovakya : milli hudutta metin ve halkm vaziyetin İ<·ap nu bir akide olarak tanırız. An· 

rının muhafazası yalnız Sudet tt' d' . ki . 'b k runda, bütün milletin tayyare hü k d . l' k • e ır ığı şe e ıntı a etmesi i 1ca aıma rea ıteye ıymet ver· 
Almıl~larının değil bütün ekalli çin muhtcliC teeekküllerin önce cumları karşısında alacağı ted- m~k ve ondan ilham almak ta 
yetlerın hukukunu tl!min, istiea birleri bilmesi gibi, iş sahasın- en 1 11 · 1 l · · d d·r • . den, on osnslı hesaplara göre ha . . I eme ı prens p erımız tm ı • 
ri muesseselor ıhdası, 

1 
d k d 1 . . dakı faalıyeli o zarurete uygun • . . . 

Prag ,28 «Radyo• Sudet zır a ığı ·a ro ar ıçıııde derhal u·ır tıale k d k d·ı· Dunyanın en nıkbııı ııısaıılara • f k lftd · oymaımıı a en ı ı· ı . . . . . . . . 
AJmanlarının gazetesi bu günkü ev a ıı e vazıyete uyması, bu . d b'l . . . k . bıle ıtımat vernııyen yem gıdıeı 

Y
e · t u · · d ı ğın en ı mesmı ısteme bır k 1 • • . 

Çek hükfimeti aleyhine ıiddetli nı aazz v ıçın 9 • ça ışmağa k . . arşısında, ıepıınızıu uyunlk bu 
. k . b. . . 1 ·nsılaması .. 0 bu suretle f vk JA mem!e et borcudur, Fransa gıbı l h-kr. t b' f neşrıyat yapara yeIJı tr IJltl U< y • 0 ~I a rb l I k J • unması Ve U ume lr tara • 

hap yapılması lüzumunu mütJa de vaziyeti fevkalAde tedbirlerle en ı era . m.em. e et erde b.ıle, tan vazifesini yaparken, dıger 
faa etmektedir karşılaması gerektir. işte (topye devlet, yenı ızdıvnçlarda verıle· taraftan da muhtelif kühür me 

Prag, 28 1 cRadyo~ Sudet kO.n harp) kanununun vatandaşa cek cihaz drasında bakır kap müesseselerimiz vasıtasile bu 
partisinin Bohemyada tertip et yüklediği vazifeler, aşağı yukarı ve kacakların tercih edilmesini maksat etrafıuda daima telki•t· 
tiQ"i mitingde bir nutuk söyle bu çerçeve içindedir. para yardımlarile teşvik etmişti, 1 1 mu"'ııfık ol ı _ 

1 
er yapı mıısının en • 

yen parti şefi .Sudetlere muhtar Başka memleketlerdeki yeni BuA-un, bunun tabi\ bir hal al· duQ'u kanaatindeyim. 
bir idare urilmetini iıtemiııir, cereyanları ıakından takib eı· dıaı iörülmektedir, Anker• • 
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D ii~y~~a ne kadar.Vah udi varı Dünyada Neler oluyor? • Mersin 

En yt"nİ istatistiklere göre 3 ten aıağıdır. Avrupanın fi lngıltere hllkiimeti, Sen· 
K.S. 

2~-3 938 
bu gün dünyada 16 milyon· mal memleketlerinde lsviçre gapıır civarında, dUnyunı~ en 
dan fazla Yahudi vardar, Bu· de Akdeniz havzasındaki mem bU!Uk tehrs~ne ~ııOvub~unut ı~ş~ Pamuklar 
nuou 9 50 ·ı A d ) A 1 k ettı Bu avuıa • ın on u 

n , mı onu vrupa 8 leketl t" rde (İtalya rnavut u ·ııer girdbilecektir. BugUo (levlant · 4!?, 
dır A . k d ı gP. m 
nı · vrupa. ve yakın şar ispanya Portekiz yahu İ nil 1 hiç bir devletin 50 bın ton Dağ malı 
ernle.ketlerı arasında. ~n. ço~ fusu pek fazladır. (yüzde 051 hacminde harp gemisi y~ktur Kapı malı . 29 

Y•hudı bulunan yer Fıhstıodı~ den aşağı) Avrupanm vt.. ya-
1 

Sengapur cıvarında lagi· Koza 
b.u~a.daki nüfusun yüz.de 27 ı kın şarkın aşığıda isimleri ya lizler bir de seyyar dok inşa Kırma fi 
&ıoı yahudiler teşkil eder. 1 memleketlerde bulunan 1 eltiler Bu seyyM dokta da Kozacı parlag-ı 17· 

6,25 

B d T b zı ao ı - . ı. · ı t · un an ıor.rtl anger ey h d' .. f t k ·m lanı 5o bın tonlu" gemı er amır b d d 
tıelınileı mıotakası gelir, Bura ya u l nu ~sun a Si edilebilecektir. uğ ay - çav ar 
daki yahudilerin nüfus nisbeti şu suretledır. 

3 
• R J 940 senesinde Sengapur Sert şark 5.,30 

•• • 1 Lehistan l:>o ooo us· · .. y k S 
Yuıde 11 7 dir Yahudilerın ' ' . dünyanın en kuvvetlı Ussu- umuşa 
memleket nfifusuna nisbeti ya 3 milyon 8?1~0~ Macarıı- bahrfsi olacak. İngiltere Hind YerJi buğdayı ~t.25 
Avrupa,ın şark ve cenubu tan 445,ooo Fıhstm . 371,ooo yolunun mUdafası içın bUtOn Çavdar 4,,50 
fArkisindeki memlt>ketlerde-de Çe~oslova~ya 3~7 bıo BUy?.k hava ve deniz kuvvetlerini Anadol yulaf 4.00 
eheın . tl'd. p l ya yüzde Berıtanya 300 bm Fr.anaa 2, o oraya toplıyabilPcektir. arpa 
( nuye ı ır. o on bin Avusturya J9U bın Fran· • 
9,8 Litvanyod t yilzde 6,2 Ro· 

61 
b. F 1 menk lıtvanya Anadol 

. sız Fası 1 tn e e . y r 
tnanyada yUıde .\4 Macarıs· 

7 
b. I "t 154 bin Ce Almanya tle sabık Avus- Hı 

t~nda yüzde 5,t Litvanyada 15. ın b~ v~n~a 93 b"n turya hadisesi sırasında, Avus Nohut eksb'a 
f~tdc 4,8 İngilizlerin Cebe ~~~rk.ııo 821~. ~e y0:::niıtan 73 turya haritadan silinince, mat fasulye . 
uttarık müstemlekesinde yüz ur ıye · an 68 b. M buatta Lituanya adı sık sık Yulaf yarlı 

3,6? 
3,,2:) 

6 
6,50 
3,,50 

7-8 de 5 dir bin Yugoslavya ın ısır ğ b . d Mercimek yozgat 
Av:upanın dığer mem- 46 bio Belçika 60 hin Tunus geçmLe.te aş 8 

1ı·9 · Sahlep 120-ıEO 
l k 6 b' ı , vanya uncu asır r t) ~ 20 
e etlerinde bu niıbet yüzde 5 ın d b · · t' kl"I ka k a 1 çogen an erı ıs ı u e vuşmu B 

1 1 . . L • 1 k tl· a mumu 70, 
10-11 ıçın çalışan ılır meme e ır~ . 

j J 905 te isyan t-ayrağmı çektı Cehrı 
· 1918 dA muradına erdi. Susam 

ingilterede A iman ordusunun henüz 1 Lituanya, Letonya, Alman 
• ' ys ve Polonya ile hudut kom . h 

harp edecek hale gelmediği düşünüluyor şusudur. ~ufusu 2 milyon 300 Şi..ic 
• 1 bin kişidı~. ~u .. kalaba,..hğın Anadol 

İngiliz Başvekili Çem· deki Alml\n gazetesı Alman· yUzde 88 ı çıfçıdır. S.l,658 
berıayııın muhtemel bir çekil yanın dışında ve nerelerde kilometre murabbaı bir saha Aydın 

e~emez mi 1 ~enüz ~arp Almanya 
17,50 

yapağı 

50-51 
47-50 

U.ıerine Başvekalete gP.lecPği ne kadar Alman l ulunduğunu da yaşarlar. Bin beşyUz gülil Yı~anmıı yapak 
s~~len~n, meşhur. irıgiliz siya gösteren _lıir liste neşr~tmıştir'. vardır. Me~kezi. ~~v.ıonun nll Guz yunu . .k 
8181 Vintson ÇörçıJ, bir F ran- 1 Bu listcyı aynen nakledıyoruz; fusu 100 hın kışıdır. ~onya malları tıftı 

50.51 
80 
70 

s~ı gazetesinde çıkan makale· Mılyon Bin Yüzde ilk uçan kadın Koı~a~ 
1 ~inde Avusturya meselesinden Çekoslova~ya 3 ?60 i4,r. İlk uçan kadın bayan Sofi :çı ~~bav 

~hsederek bu hadiseniıı. BU l 2 950 
~2 Armandır. 6 temmuz 1819 da g ·ı 

Y~k harptenheri en hUyUk sveçre 
12 7 

balonu bir evin damına dUş· Derı er 
bır vak'a olarak kaydedile· Fransa 1 700 ' tU, kadın öldü. 1 Keçi derisi çifti 
Ceğini, Almenyenın bu tcca- Rusya 1 240 9,S Kocası Frarısuva Blasar Koyun derisi kilosu 
\>~zlerine ka;şı lngilterenin, Lehıstan 1 150 8,5 da paraşUtU icad edenJir. O Sığır derisi tuzlu 

5 

dığer d~vıetıerlf' Milletler Romanya 800 6, ada 1809 balondan dUşmUş, Sığır hava kurusu 

Ce~iyoti az.ası sıfatile birl~ş- Yugoslavya 700 5,3 ölmUştU . , Mbandda derisi k • d k 
rtıesı IAzımgeldiğini söyledık· Macaristan 600 4,5 Tayyare inşaatı a em ve çe ır e 
len sonra diyor ki LUksemburg 785 2,1 1937 senesinde tayyare içleri 

Böyle bir teşehbUse der- İtalya ~50 1,9 sanayii aldı, yUrOdU. Yalnız Tatlı badem içi 
haı girişmek lazımdır. çUnkU Belçika 150 1,1 Avrupııda 15 'milyar franklık Acı ,. » 

bUtUıı tesis etmek amidi 1938 Lilvanye(Memel ile 120 o,!J tayyare imal edildi. Fransada Acı çekirdek 
~e 1939 dan dehe fnladır, beraber) 2 milyar franklık tayyare ya- Urfa Yağı 

1 
ele 1940 da bu iş daha fJz Estonya. Litvanya 93 07 pıldı. fçel ,, 
adır. Bu teşebbUsO o aydan Danimarka 40 O.fi Amerika tayyare fabrika pirinçler 

80 
41, 
32 

85 

0 aya bırakmak adeta harbi huı da 1937 senesinde hisse 
rtıuayyen bir ta;ihte mUmkUn YEKÜN 13 400 darlarına yUzde 125, 42, 22, Birinci nevi mal 

17
•
5 

k fkinci nevi mal ılrnak demektir. ÇOnkU Av· 18 temettü dağıttılar. 285 

rupada sUkQn ve nizamın bo 52 vilayet 110 kaza /Jh tahtelbahir ~:~ve 109. 110 
~Ulmnsı gittikçe daha çabuk • • İlk tahtelbahri 1894 95te .----------o 
lrıkişaf ediyo~-. Bi~çok bOyUlr merkezm~e elektnk var Fransız mUhendislerinden Gu OMe•hur Sanat' kar 
llalQhiyet sahıbı kımseler Al- .......... be . yaptı ve kendi ismini ver r 

tnan ordusu henüz ka_rada ~~- Nafia vekaleti Tilıkiyede di. R e m z ·, T 8 z e ı ı· n 
YUk b!r hOcum harbıne gırı· . Gubenin uzunluğu 6 bu· 
ş~C~k vaziyete gelmemiştir gllndeo güne yllkıelrn elkrtk çuk mt'treydi, iki kişi bioe- Ataıu·· rk 
Zıınntıdiyorlar: Bu sene zadın kudreti hakllında yeni bir biliyordu. 
dıı, lngıllerA ile Fransanın tetkik yepmııtır . Bu gilukU tehtelbahirlerin 
buyuk bir ruh teşkil ettiği Elekrik enerjiıi 1914 ıe- içinde 110 metre uzunları var Celal Bayar, Şük
dtıvJetıer grupuııa karşı oir nesinde Tilrkiyenin elektrik Fakat sistem Gubeoin siste· rü Kaya, Ali Çe-
harbe girişmek ;çin Al~an~ bulunan şehirleri yaloı:ı lıtan midir• tinkaya, ~ükrü Sa· 
Yanın ne iptidai madde ıhtı h . t Bef eksik ~ 
Yatı vardır. ne de ordusunda bul ve Tarsuslu. Cum urı~~ Fransada ders mUddeti r a C Oğlu, Saf f el 
Zabit kadrosu buna kafi dere· bükümetinin tee11ilıiinden ıtı· tesbit edildi : 55 dakika. Arıkan' a ait fotoğ-
Cf'de mUsaittir, diyorlar. haren yalnız on dört ıene geç Geçf'n hafla toplanan ted 1 
k Şüphesız ki, istikbal hak ti~i halde bu gün 52 vilayet risal komisy~ııu ders mUdde raflar geldi. 
b ltıda kimse kat'i bir teminde g ahi e mer- tinin 60 dekıkay~ cıka~ılma Sedad Sahir Seyınen 
Uluııamıt F k t her halde ve 110 kaza ve n y sına dair gelen bır teklıfı u· Uray caddesi No. 41 

suıh u .tıl •. u 
8 kıaıar kezı·nde elektrik vardır. 19~7 ~un boylu inceledi ve retti 

~ mı erı veren vu .ğ. ·ı k b ı Mersin 
Bt'i bir k 1 Je almak senesinde üçüncü umumt mil Teklif S eksı •. ı e a u O· ----·-------

lft arar e e . . 1 d • 55 da~ıake. 
ıınıdır. Sulh temin edilmiYP fettişlik mıntakası dabılınde un u · d l 

;~kse, milli müdafaayı dO· 25 vilayet ve kna merkezi- Sta yom ar f th 
1 tırneıi. • . . • . ·ne Frensada, dUnya u o 

ı:- • nin elektrıklendmlmesı ııı . . Kolomb stadyo· l c.skı nazır bundan sonra turnası ıçın b. 
ngi lterenı· b d ). r bıılanmıştır. munu bUyUltUyorıar, yUz ın 

ııl n yanı aşın a e • d l kt .. 
ınaıc isti yen diğer devletleri 1914 ıenesın e e e ,.rı" kişi alacak, . . .. 

~llhassA Çekoslovakyayı ve fabrikalarının tıkat yekunu tngilterede yUz hın kışılık 
UçQk arıtant devletlerini sa· l2· KVA idi 928 de takat VemblP.y stadyomu dar gel~ 

hraıc bu . ,ooo ' k eğe başladı bUyUtUlUp Sl' 
larıa b. Silk Brıtan~anın bu~ yekunu 25000 KVA. ya çı - ~o kişilik y~r deha ilt\ve ede 
ht ı r k U tle teşkı l etmesı 

~;rngeldiğini ileri sürüyor. 
manya dışında ne ka · 

dar Alman var 
"Lokal Antsaygdr,, ismin 

mııtır. cekler, 
t937 seoeıinde ise takat Olaskov ~radı yllz elli 

ekunu t 4,ooo kılovat am- bin, Nl1remberg stadı yllz bin 

~ere varmıf bulunmaktadır. kitiliktir. 

Y(Ni M(RSİN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone } Türkiye Hariç 

Şerait / için içia 

Sene tik 1200 Kr , 

Altıaylık 600 

Üç aylık 300 

2000 K1 

1000 

500 

Bir avlık ıoo Yoktur. 

Resmi ilinatın satırı 10 \ 
Kuruştur. 

Kirahk Un Fabrikası 
Tarsus çukurlar mevkiindeki Sadık 

paşa Un fabrikası I sen~den 3 seneye 
! kadar kiraya verilecektir talip olanların 
\ torsusta Sadık Eliyeşile müracaatları. 

24-!l6-27 -29-1 

• 

1 LAN 
Sa~m Mersin Tüccaranma ve ~al~ma müjde 
Şehir~ dahilindeki nakliyatınızı ucuz, 

serı~ temiz bir 1>urette yaptırmak icin .. 
bize müracaat ediniz. 

Kamyonlarımız emrinize amadedir. Almacak ücret 
araba iicretinden daha mutedildir. 

Bu suretle hem nakliyatınızı toptan yaptırmak ve beın 
de zamandan kaı:anmış olursunuz. 

Kamyonlarımı1 büylik ve kapılı olduğundan ınallarını· 
zın hasara uğramak. yağmur, çamurdan müteessir olınak 
ihtimalleri de yoktur. 

ADRES : Otomobil Our•k MahaUi 
Bt' rıziııci Baki harma 

TE>lofon : (180) 28 - 30 

•• 
Ornek Kebap evi 

Ahmet kaya Selçuk 
Kurut Kebaplar 
15 Mer1in kebaba koyon eti ile 
25 Yoğurtlu kebıp sade yağ haşlama et suyu ile 
15 Kuşbatı kebap 
20 Domatiıli kebıp 

20 &atlıcanlı Urfa usulu 
20 Sulu kebap Adaaa usulu kebap 
20 Sarımsaklı Ayintap kebabı 
?.O Külbastı 
<'0 Yumuttalı salçalı kebap 
20 Kirazlı Kebap 
20 Keme kebabı 
~O Patatisli kebap 
~O Baharlı kebap 
15 Sade maydanozlu kebıp 
20 Yağlı hamurlu et tepside 
20 Çiğ köfte 
5 Salata, Cacık, Turşu 
Kıbrıs çarşıııoda 8 -10 Numaralr Ôrnek Kebap 

Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile daha bir çok Y•· 
:ıılmayan kebaplar sırf koyun eti ile yapılır. Sayın tniiı
terilerimizi memnun etmek için yapılan bu taahbiltten 

örnek kebacısı Ahuıet çekinmez. 
Bir tecrübe kafidir. 

• n•·~~·~·---------. 

G•• Siğorta 
UVell Sosyetesi 

Sümer Bank 
Emlak ve Eytam 

Bankalarının kurvmudur 

Tam türk 
ve en güvenile nsigorta firketidir 

llay.Jt, .'arıgııı, Nakliyat, Kaza Otonıohil igor· 
talarırıızı en nıiisail şurtlnr ve lPlJiy~ kolav-
hklarıle yap:ır. ., 

Mersinde Mfimeııili 
VASFI ORGUN 

.·---------------------~ ..... ------------------------------~· 
Vurtdaş Kızılaya 

aza olunuz 
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~~u~:r;:~~A::u l ıTÜRKHAVA r= R~~i~;;;Jton 
.. • KURUM J 1 1-Ier DairetlP 

/stanbul ve moskooa Un;versiteai ı H . tJ · ., 11 d 
' · · h · · · _J er ı ca re 1 an e e 

Jı serırıyatı arıcıyesınaen mezun p· 
... , Haıtalarını Bayram günlerinden mada her gün T ıyangosu 1-Ier y ordo 
i.~ sabah saat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden son- 1 ~~~ .. >- -

~~ ra on beşten onsekize kadar muayenehanesinde kabul t. Her Ayın Onbirinde 
\t' eder. lııll 

ADRES : Camişerif Mahallesinde pazar caddesi ~ Çekilir 
:!9 No.Ju Hane ı 

•:•i!C~iP.l~ilJ..INEt+~••• Her ocağı zengin • 

E 

• 

Kadınve erkek icin , 

Ari on 
Markalı Kol Saatleri geldi 

kol, cep, masa ve duvn 
saatlerini de tavsiye ederiz 

S(OAD SAHİR S[YM(N 
Oray caddesi No, 4 t Mersin 

Borsa T elgraflan 
27-3-938 

/ 'aralar 
Turk altunu 
/sterlin ~~ Sa~lık_ ~czanesi =· Si~de Bir 

Mersm Gumruk karşısmdadu . ' . • Daima R E M 1 H G T O N yazı ma~inalan • 
Htr nevi YuJi ve Avrupa eczayı tıbbiye d ı Ş • } · L il ı 

/Jolar 
Frank 
Liret: 

gelmedi 
628, 

7X,.80 
26,02,75 
1!>.Ql-10 

müstahıeratı bulunur, , an e a 1 n iZ. YB erı t erı l\U am ıyor 
&.~~~~~~~~~~~~- ~ Sizde bir REMİNGTON almalı-~ 

sınız. Satış yeri 
i JIBllUJilm~ mtmftllllft ftllBll!dllRllBfttJIUUftRllmil Viiyam Rıkards 

kayadelen suyu ! ~. -:3 ... t@E:E3·• ., . --~ 

Nö~etçi Eczane 
bu akş_am 

SAGLIK Eczancai 

Sayın llalkınıızm Sıhlwtın f(ÖZ öuunde lutarak t'ŞI bulunnııyan KA \' A Foto g u·· n 
DELEN SU\1 UNU gayet sılıhi bir şe~ilde menhağdaki ır.sisatında eksik.-
liklerioi tamamlamış fennin en son usullerini y~plırmakda bulunduğu- _F1 0 ·ro GÜ NÜ Yeni mersin Basımevi 

mzu arz ederiz. • • ara>:an sayın 
muşterılerı onu zafer caddesınde gtel 

KA YADELEN SUYU 

M.ÜCELLİT 
HANESİ 
Esk.ııuiş, parçalan-

Kayna~ığı yer~en itibaren istasyon yanına kadar cam borularla billur havuzlara• 
in~irilmiş oradandı Mtün fizi~i ve ~imye~i evsafını mu~alm ederek el deymedenİ 

.. ~ususi ~imyakerimiz ~uzurunda damacanlara doldurulmak~a ve muntazaman • 
şe~rimize gelmektedir . 1 

KAYADfl.EN SUYUNUN evs:ıh ve fevkal~dellQ'ine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızını 
gösterdiQ'i .ra~bet ve teveccühü karşısında fazla söz söyleme~l zait görüyoruz. Sıhhat Bak<ınhg1 1 

ve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU ~alr ;z Türkiyenin ı 
en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulunduQ'unu isbat 
etmiştir • 8 

lştahsızlı~a, hazımeızlı~a bir çok mide baQ"ırsak hastalıklarına kareı KAY Al:>ELEN şifalı bir 1 
hayaı kaynaQ'ıdır. 

Sufu ptk tıml::. vt ôtrrakdtr. TttrDbt tdtn ıaym haliımıı!lundindt bu/dutu ılndtli!O,vt,_sılıhatuı -
verdi// J arklarla sufumuıun müşttrisl ço/almalctadır. • 

Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi U 
.uuUftBllllllBDlmlUIBUBBftBBllftllllftBRBBB••llll~• 

enelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir 
Reami devairve müeaseaatla ticurethanelereait her nevi defter 
ler ve evrakı matbuave"aaairei en nefis bir tarzda aür' atle yapar 

······~············· HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK SİP AR.İŞ-
LERİ KABUL VE TE~ ELDEN . YOLLA:a 

H E R. N E V İ K. A R. T 
0

V :t Z İ T 
KİTAP, G-AZE TE D .A. VE T K. A. R.T
V E ME OMU A LA.R.I.ZA.R.F KA
TA. B I NI DE R. UH- G I T B A. Ş L I K -

L .A R. I T .AB ED İ-
TE EDER. L R.. 

Yeni Mersin Buımevinde Basılnuştır. 

vesinde bulacaklardır. 
F01'0 GÜN e fotograf çektirmek 

modern ve temiz ~atıralara malik olmak ~emektir. 
FOTO (;Ü t~ ıl•• sP vn ~ .. v ~· fotog ra f C•· ktirir • • 

agrandisuıarı y ~ p t ı ı ır a ıu aı iir i ~Jı•ı·iıı izı gör-
d ürehılarsi rı i1 .. 

FOtO GÜN Fotografa ait her iş 
alır ve gece gündüz aile düğün ve gu· 
ruplara gider. 

FOTO GüNü sürat güzellik ve cazibe yaratan bir 
yer olarak kabul ediniz. 

mış, forsude kıillpla
rmızı işe yaramaz de
ye alma) ıruz. bir gün 
size lazım olur. Kitup
larrnızı, deflerltl.ı·irıizi, 
m ücelli tim ruwıiıt. gön
d,•riniz. 

dl 

lltır n~ .. l iliLap ve 
d~flerler şık, zarif me 
tin ve kullaruşlı ola
rai eiılenir. 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor. 

ONA KARŞI 
I 

Hazırllkll Davranın• 


