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Sovyet - apon gerginliği yatışıyor 
' Halayda seçim faaliyeti Sahra jandarma teskililı Japonlar nihayet anlaşmak istiyor . 

TQkyonun teklifi Kayıt muameleleri tahmin edilen günden 
daha evvel bitirilebilecek 

Bütün unsurlar vaziyetten memnun. Eskiden tahrike kapılan
lar pişman. T om bir kardeşlik teessüs etti 

Her büro Gafil Suriye 
Vaanti olarak günde A - . ------

250 müntehip Hala vazıyeti kavrayıp akhnı 
kaydediyor başına tophyamadı 

Antak1a 25 (Hususi muhabi 
rirnlzden)- Hnta1da evvelce bil 
dirilen sekiz büro da kayıt mu 
aıneleaiue normal bir eekilde de 
tam edili1or. Her büro vasali 

HatayJan kaçan tahrikçiler Faaliyette 
hükumet de bunlara müzaharıet ediyor. 

olarak günde 250 mOntehip kay :Autakra 24 (Hususi muhabi J tince Türkiye lehine neeriyat 
detmektedir. Ne bürolarda ve rimizden)- Halayda bütün ma yaptıgı için bir ay müddetle ta 
ne de başka yerlerde şimdiye nevraları akamete uğrayat tah til edilmiş bulunuyor. 
kadar kayıt işlcriııdeıı mütueJ rikçiler faaliyetlerine şimdi de: lılamafi Suriyeden buraya 
lit en ufak bir hAdise bile kay Suriye ve Lübnanda de98ın edi gelen Lir çok kimseler Suriyeli 
dedilmedi. yorlar. Alınan maJUmata göre ' !erin Türkiyeı·o karşı sem patile 

Resmi tatil oldu~u için dün bu adamlar Türkiye ve Türklük: rinin gittikçe arttığını halkın ne 
kaııt yapılmamış fakat komis lük aleyhine en şent vasıtalara hükfımet adamlarına ve ne de 
Jon toplanarak kaJda müteallik bile bA& vurarak propnğaudalar 1 tahrikçilere kapılmadı~ını sö1le 
iıler üzerinde ça!Jemıetır. Bu sa I yapmakla ve maaelese'f Suriye mektedirler. 
bab ka1ıtlara tekrar baelanmıe hükumeti de bunlara muzaheret Gene ~grenildigine göre res 
lır. Şimdiye kadar yapılan sür etmektedir. ~ . mi Suriye memurları Suriyede 
•tli 1 b k 1 k k Şamda çıkan Ji~ddıfaa gaze 

muama eye a ı ara ayıl . . • ki Türklere karşı sistematik şe 
lırın t h · d'I ü d d tesi bu tahrıkçılore karşı muca 
ha evv:ı m~~u:ıı~:egi ~ö~le~~mo~ dele acmıe ve halka hakikati an kilde tazyik )'&pmakta ve Türk 
1edir. !atmaya çalışıyordu. Bu gtızete lere büsük müekülılt göstermek 

-eonu lklncıde - üç giindenberi Suriye hüküme ledirler. 

Takaitle alınan gayrimenkul borçları 

Kanunun tatbiki için nizam
name hazırlandı 

İngiliz donanması 

Şimal denizi manev 
raaından döndü 

f alimatname 
Vekiller heyetinde 

kabul edildi 
Ankara 24 (Husuıi) - Da 

hillye \'ekilletince h87.ırlanan 
Sahra Jandarma hizmeti hakkın 

daki talimatnamenin taH iki Ve 
killer Heyetince kabuJ edilmiştir 

Hudud hadiseleri için Rusya, Mançuko 
Japonyanın konferans akdını istedi 

Sovyet-Japon -İngiliz - Japon 
müzakereleri de hızlanacak 

ıa_mauıameni~1 birinci ma.ddesine Tok) o 25 (Radyo) Rorter· ırı~a ikinci b.ir teklifle de bir ko 
gore sahra Jandarması seferber den : Yarı resmi membalardan mısyon leşkıl edilerek Rus1a -
ııkte ordu cepbesi gerisinde ve j öğrenildiA'iııe göre .Japonya hü Japonya hudutlarıuın kati olA· 
manevrada disiplini temin, dağı& ~ . ~ . rak tesbilini islemietir. 
ma veri.erinde, ambarlarda, park 1 k.·•.ımetı hudut hudıselerini h:ıl 

1 Domei ajansı da Japon baş 
larda, istasyon caddeleri üzerin ıçın Sovyet Rusyaya MAnçuko vekili bu günlerde beJnelmilel 
d.e intizamı muhafaza, gidiş gali l ve .Japonya mümeesillerionen bazı faaliyetlere geçtiğini kay
şı tanzim, kıtaatından geri ka mürekkep bir komisyon t&Şkil detmektedir. Bu arada Sovyet
lan, kaybolaularııı toplanarak edilmesini Mo~kova elQisi vasıta· .Japon ve lngiliz - ,Japon müzake 
sevki, bulaşık hastalıklara karşı 

siyle Litvınofa teklif etmiştir.Ar relerine yeniden hız verilecektir 
mücadele bakımından verilmi@ 
olan talımata göre ve diğer ba 
kımlardan ahaliyi göz allında 

ispanyadaki kanlı bolazlaşma 
bulundurmak, salılhiyeti o lmıyan A • t 1 d •• M d •d 
ıarın tekaıiti harbiye yapmaıarı Si ayyare er Un a rı e 
ua ve yağmacılıQ'a mırni olmak 1 4QQ b b tt f 
sivil halkı her türlü tecavüz v~ om a a 1 ar 

1 
yftemaya karşı korumak, casus 

ıuğa mani oımak1a mükeııeflir. · 1 rena vadisi de Frankiatler eline düftü 
Bu vazifeleri ne suretle ya ' 

pacağı talimatnamede gösteril hükametçiler miihim esir ve zayiat vereli 
mişlir. Diğer bir maddeye göre 
do taleb vukuundo. sahra jandar ~ Barselon 25 (Radyo) Bugı1n 1 metre murabbaıdır. Düşman 4 
masıno. yardım etmek orduya neeredılen resmi le\Jliğde; eark bin zayiat verdi. 
mensup her ferdin vazifesidir. cephesinde hükumetçilerin Fran Trena cephesinde de Trena 

Kültür ka~rosu 
Bakanlık dera yılı 
hazırlıklarına 

bafladı 

kist taarruzları tamamen püa vadisi temaınen elimize geçti.Düıt 
kurtüldükleri, Kaslovarya kasa man binden fazht ölü bıraktı. 
basınm Fraukiııtler tarafrndan Bin kadar esir aldık. Süvari kı 
işgal edilditi, Fraukist ta11are talarımız ilerliyor düemanın dün 
lerin bir çok kasaba ve eehirleı i üç bombardıman la7yaresini dil 
bombardıman ederek pek (ilk şürdük. 

' ölüme sebebiyet \'erdikleri kay Madrit bombardıman 
. dedilmektedir. edildi 
Frankonun resmi tebliği Maddt 25 (Radyo) ~"'rankis& 

Aııkara, 24 (Hususi) - Kül· 1 Salamanka 25(Radyo) H.esmi tayyareler bu güu Madridi eid 

15 sene 11ii4detle tecil e~ilen ~orçlar için nizamnamede 
~orçlular le~ine mü~inı ~ükümler mevcuttur 

tür bakanlığı, önümüzdeki ders tebli"' : Valansiva cephesinde bü detle bombardıman ettiler. Şeb Londra 24 - Şimal denizi " ı 
yılı için hazırlık lurına şimdid9D tün tepeleri irgal etıik. Düşma rin ortasına 400 den .fazla ağır 

sahillerinde yapılmakta olan do bıışta~uş l>uluıınıukladır. Bakan· · nın mukavemetiui kırdık . Cenup bomba düelü. Pek çok binalar 
nanma, elllıil müdafaası ve hava lık, bır lara~Laı.ı bu sene or&a ta mukatemeue bulunan düş hasara uğradı. Havas ajansı bü 
k ll · · - t k mekteplerde ıhtıyaca göre açıla 1 d b ' 

Haızoedeo 25,4,1931 tarihine borçlu taksiti feizlni '10 masrarmı uvve erının mue ere manevra man püskürtüldü. Bindeu fazla rolarınıu bulun u~u ıuaya da 

1 
ı •· dl lftZ> iade olunıt l b h- b·ı . ı· cak şubeler etrafında bazırlik . ld k B h d ı· . 1-ç bomba düıılü bina mühim kadar artırmak suretlle laksHJe verirse ma .eo s.... arı u un ı mıe ır, yaparken, uiger taraftan da or esır a ı . u cep e e e ımıze 1 u v 

i8Jrl menkul mılı satın almış caklır, l k 1 il Bu manevralar göstermiştir ta tedrisat öğretmenlerine ah geQı n arazi mikdarı 2780 kilo hasara ugradı. 
Sahlan gayr men u ;ma ar- . . . . 1 

~•Dların ıerı katan borçlarmın dan şimdiye kadar tescU edllmi· ki, şimal denızı sahıllerıne yapı kıdem terfi tal.ılosunu hnzırlı·ı Siyasi iatihaleler karşısında İtalya 
OD beş sene müddetle teselli hak 1 rl 0 t 11 1 m a te ·el lacak her hangi bir taarruz tar makta, bir vilayetten diğer bir 

1
• 

k yen e o m ş er er na ın s 1 i k 
lDdakl kaouııuo tatbik suretiol il için tapa idarelerine derlıııl tez dedilebilecek ve deniz, kara \'e viHiyete nakillerinde sıh'i ve ida Musoı·ın·ı H•ıtlerden ger al-

&Osterlr bir lzabname hımrlanmış- kereler! yazılacaktır. Bu tezkere hava kuvvetleri arasında sıkı ri sebepler görülenlere ait listı· ' 

lır. Bu luboameyo göre kaybol ler Ozedıoe tapu 14aresl fiayrlmeo bir iebirliği sayesinde oralara yi de hazırlamıya başlamış bu·ı' mak tehlikesine maruzdur 
llıuf ş11bıslardun veya mObadll 1 kulDn t<'ferrugu için icap eden yaklaşmara muvaffak olacak Juomakladır. lık &ectrisat öğret· 
rumlardan melrOk veya Otedenbe 1 muamelenin tekemmlll ettiği ve _ k 1 . . k k 1 menlerinin bir vilayetten diğer· ' • • h·L • d ı • ' d 
rl hazne ubdeslnde bulunup da tebliği tllrlhlnden iılbar~n llç 11Y duşman uvvet ermın ar ası e 1 bir vilaye'8 verilmeleri hakkın- fransızlar lngıllz uıum ar annm zıyaretm en sonra 
2 d b e Sonu ikincide ei1ebileceklir, 
5.3 Dal tarihine ka ar azoec daki müracaatları da peyderpey • 1 ·ı J L k k ı 

tabs1ue ve artırma sureuıe satıl· Çindeki harp çok şiddetlendi gelmekte •e tıurnir edilerek teı I ıta ya 18 u8n8 BÇ\ OOUŞUyor ar 
Duş olan bUlOn gayri menkul mal kikata başlanılmış bulunmakta· p . 2r. (R d ) B b 1 ------------
1 t b d 11 i it b 1 a k 't 1 N k• • t hd•d arıs ., a yo u sa a ı· ı • ·ı J l •rın sa ış e e er ne a il 'ay ç·ın 1 a arı an ını e 1 e dır. Bakanlık, bu yıl öğretme~ ; ki gazetelerin bir kısmı beyne!· ınnı tere• ransa ams-
YbrOrJOle glrdlgl tarihle şöyle tes 1 okllarından mezun olanların vı· ı mil~l ~iyasetin geçirmekte oldu. ~ 
bit oluoacaklır. devam ediuor !Ayetler emrine verilmesi işi et· Qu ıstıhaleler kar.şı~ında. ~tal1a· lanndan 

Ana paradan yapılan tahsllfıl ~ rafında da ilk hazırlıklarını yap 1 nın hattı hareketını krıtık et· 
1111 bedelinden dllşOtecek, faiz- l . '~- maktadır. mektedirler. 1 l 

'aponlar mü•kü vazıyette. qurtlungda Ekodöpari diyor ki: . A manya memnun· 
deo yıpılın tab&Uat mal bedelin Jı Y Al 'l.t' İ N c Hazır buluıınıayan devlet l k • 
den dOşOtmlyece~l gtbl geri de birçok kasabaları fe1ke mecbur kaldılar man il ısa azın \er haksızdırlar . d.Pnild}ti zaman U gösterıyor 
•erltmlyecek, tabıkkuk edip he· hayret e&.memelıdır. il rnsıılarla Burliu 25 {Radyo) Havastan 
DQz tabslJ edllmemlş faizler alil- Hankov, 24 (Radyo) - Şe· , lar. Yaııgtze cephesinde, japon· J ·ı • b • '- Almanlar arasındaki müzake~e. Alman gaıeteleri Pariste lııgiliz 

l • ı d mı ların Kinkiang civarındaki veni ngı terenın ıze rcre de hazır bulunmayan Musohnı _ • eler·ı . l . .. cek, ana paradan ger 6& an kia1i ajanın: Çin or usu na • -1 • -Fraıısız goruem nı ve 11gt 
lldktar yeni tahakkuk olarak ka na söz söylemiye saJabiyettar limanı bombardımanlarından di açmasına kızıyor bu fikirde d~gilınidir. Her ııe· liz hükumdarlarının Paris ziya 

but edilecek ve bu miktar on beş bir zat, pereembedenberi Yang~- başka bir deQişiklik olmamıştır.· Deyli Herttld gazetesi Roy ı~~~:a•;:ı~:!~tk~~üd~:ıt!~'~1:~~ relini umumiyetle müsait kareıla 
IQüaavl tllk.aille alınmak Ozere on zo .nehri civarında Huk_ov · . K_ı· Çin kuvvetleri Şautllng •ilhetin ~ter ajansından uaklen ynzıJor: tadır . > maktadır. 
bet senede labsll o\uoacaktır. Her ukıang mıntakaıırnda . n~sbt bır de bir çok kasabalar işgal etmie Alman Ekonomi nazırı Funk o·· vr gazetesinde Madam Ta Gazeteler hükümdarlarıu Pa 

ın sükOnet olduğunu bıldırmekte· . · k 1 . . - . 
lakalt lealluk etttaı senenin ey d' D . h l.I b d nan !erdir. Şark cepheeınde çın uv ngılterenın Turkıyeye verdiği bui ise şöyle demektedir : . rirııi ziyaretten antant kordiralın 
ln llJ ı el O Q ı b il edilmiş ır. enız ve ava om ar 11 

• • k' ,. l d"d devam · · · F · l · d'ld·"'· 1 ·ı· F" nno uar D g n 8 s !arına ra"'men japonlar bu mın vel.lıırı Nau ın ı teıı ı e so. n kredı.ler tıcarot müzakere c Musolinı rJn&a sıyase ı· tarsın e ı 11Sı ve ngı ız-- ran 
bulunacaktır. Taksit vadesi geldi· takada ~erakki edememektedir. 1 edıyorlar. . . A rı dolayısıle Balkan memleketle nin kalkınmasını bir türlü anla sız işhirli~ınin daha çok kuvvet 
QI zaman ödenmeGiğl takdirde bu Huev'in earkında, askeri vaziyet Japon tayyareJerlnm daım1 rile yaptıgıcumartesi günü Lud yamprr,ı:;•r 'onmening vazi1eLi lendieini kabulde müttefiktirler 
h9rç, borçlunun menkul ve gayri te bir değişiklik yoktur. Hsian· bombardımanına .ra~men, Ha? vigşafende söylediği nutukta tek tahlil eden makalesinde ounlan Alman siyasi mehafıli Parie zi 
Dıenkul malları uanarak tahsili kov'Ja Pengstseh'le bulunan ja· kov · Kanton demıryolu, senelık rıı.r hücum etmiş ve demiştir ki: yazıyor : yareti ve müzakerEılerine karşı 
eınval kanununa gOre labsll edile pon kuvvetleri arasında irtibat bilançosunu 4 milyon Çin dolar: c Almanyanın açtı"'ı millet c halyanrn manevraları Fran hiç bir guna can sıkıntısı izhar 

1 k J ·ı . b. kA 1 k t ııt r ts .ıız sı·yasetioden uzaklaşması.ıı· k b'I k" cektlr. Borçlunun gayr men u k · ı · ,. J pon harp gemı erı ır r a apa mı,.. ı · 1 . . . A • " etm9me te ı a ıs bu go"ru" ı 
esı mış.ır. a . . B d . 1 h rbin bidııye erarası tıcarelı sıynsı kredıler ian başka bir netice vermemış · eme e 

'9e menkul mıh yoksa hazneden p ng limanına gitmek ıstemıe u omıryo u 8 . · - - .1 1 
1 •• 8 . 1 d · k ı rin cihan sulhuııu muhafua hu 

oya . . tar slsrı ve tindenberi muntazaman çalışmış gıbı gumuş mermı ere bozma tir. Muso_lını . ıl er en gerı a 
tldıtı ipotekli malı satılacak ve lersede çın sahıl bil J . " 

1 1 1 
l g ya çalışanlar olsa bile biz yolu mak tehlıkesıne maruzdur, hAI sosunda çok faydalı olmasını te 

bu takdirde lorçhıoun 'bOtUn bor hava konetleri tarafından tar· ve Japon muda 18 e er ne ra men ~ . .1 anın hattı hareketini detitlir mennlye mütemayil görünmekte 
cu muaccellyet kesbedecekllr. lpo dedilmişlerdir. Çin hata kuvvet Çinin ihtiyamnı temtn eden anıt ı~uzda deVılm edeceQ'ıruıze emı 1 ~e1e asıl aebtip de bu olacaktır dir. 
tekli malıD kati lbaleılDe kadar hm faialiıeUerine devam ediJor hat olmuıtur, nız • , 



26 TEMMUZ 1938 SALI VENi MERSiN Sayfa: 2 
TahassOsler: Yatılı talebe almak icin imtihanlar , Doğuda ilerliyen tren hatları Yunaı1istanda 
Türk Ordusu 
Hatay da Kültür Bakanhğı Zelzelenin yaptığı cumhuriyet 

hasar 1 

Fuat Türkay 
HATAY seni l·üyük harbin 

sonunda son defa seHiml?mıetı.' almayı kararlaştırdı 
Bu ytl 1500 yatıh talebe Atina, 24 a. a. - Atiraajao· Bayramında 

sı bildiriyor: Orepas mıotakasın 
da sarsıotılar bu gece de teker 

Aradan on dokuz yıl geçtı. Bunl 

lar öyle yıllar olmuetu ki, ba J l •h -, 1 E-l ;ld l k L [ 
zan bir dRkika bir yıla bedel . rn ı an ar )' u e yapı aca Raza ar 
olan OD dokuz yıl. Baziın tir daki talebe de iştirak edecek 
mefkQrenin ıındanlara yollattığ't ı-c·~=~-~-----~-...,..,,~~~~-----
on dokuz yıl. Bazao bin bir şe Bu yıl Kültür Bakaulığına ı yen talebe 27 ağustosa kadar 

rür etmişse de hiç bir zarara se· 
bebiyet vermemietir. 

Veliaht, dün zelzele mınta· 
kasını gezmiş, bir çolc feleketze· 
delerle görüşmüş, ihtiyaçlarını 

sormuş ve kralın ve bizzat ken· 
disinin sempati hislerine terce 
mao olmuştur. 

HükCmet felAketzedelerin 

Tren hattı Erzincana 
varmış olacaktır 

Hatda her gün vasati olarak 800 metre 
ray döşenmektedir naet, baıan blnbir ci·aayet1 ba baA"lı Lise ve· Ortamekteplere Bakanlığa veya Kültür Direktör 

zan hakaret, bazsn Olüm olan Parasız yatı!ı olarak alıoı1cak lüklerine müracaat edebilecektir 
on dokuz yıl. ·ttı~sal olabiliyor talebenin imtihanlarına bir Ey· Müracaatlar için Türk olmak,Li· 
muv. h11da başlanacaktır . Bakanlık se ve Ortaokul talimatnamesiuiıı 

7ardımına koşmuş ve , kendileri Ankara 24 (Hususi) - Doğ j tini artıracaktır. 
ne yiyecek tevzi eylemietir. Ga A'u Anadolumuzun mühim mer Diğer taraftarı Erzi'lcan -
zetelarin yardım toplamak üzere kezlerinden biri vlan Erzincana Erzurum hattının CümhuriyetiP 
bir komite teekil edilmiş olduğu Cümhuriyet hül;üuıeLinin demir 16 ıncı yıl dönümüue kadar ye 
hakkında •erdiği haber üzerine ağı Cümhuriyet bayranıında tiştirilmesine çaiıeılmakladır. 548 
hükumet, bu teeebbüeli menetmiş varmıe olacaktır. He!' gıln vasati kilo metre uzunluğundaki Sıva• 
tir" Zira. hükumetin fikrı, bizzat sekiz yüz metre döşenen demir - Erzurum demlryof u üzerinde 
detletin felAketzedelerin ihtiyaç yolu, bu villiyetimizin ekonomik ki 26.900 metre uzunluğunda 131 
larını kareılıyabilecek var.iyeUe kalkıomaeıoı temin ede~ek ve tunel bulunmakta1ır. Bu kadar 
bulundua?u merkezindedir. traIJs i& suretile Erziocaodan ge arızalı bir ferde &aüiatle çarP' 

Kahra:nım Ordu 41 inci Fır kazalarda bulunan Ortamektep her eıoıf için tesbit ettiği yae· 
kanın yaşayan ölülerini bir abi talebesinin de imtihanlara gir- larda bulunmak, bedence, ruhca 
de halinde Beylan'a dikti. Ve Ha mesini temin iQin Ortamektebi hastalıklı, sakat ve kusurlu ol· 
taıa ölmez bir hatıra bırakarak bulunan bütün kazalarda da im mamak, okutmayacak kadar ba
aöı faeları arasında Anayurdu tihan açacaktır. Her yıl mecca- bası ve anası fakir olmak, ze· 
na dönmüelıl. Dönerken bu fır ni leyli talebeden Ortamektep kAaı. çalıekanlı~ı. ahlAkı talebe 
kanın sat ylan kumandanları, •e Liselerde mezuniyet imtihanı bulundu4u okulca tasdik edil· 
erleri göı 1aşları arasında; tereııler sayısı kadar leyli mec· mek şart olacaktır. Fakir olan 
_ Gidiyoruz fakat tekrar gele cani talebe alınmakta idi. lar şehirlerde iseler Belediyeler· 

Bu euretlehaddi zatındfll000 d k" ı d · 1 kö "ht" ceQiz. Sizi bırakıyoruz fakat tek en, oy er e ıse er Y ı ıynr 
kişilik meccani leyli talebe kad· heyetlerinden fakir olduklarına 

Baetekil Metatsas, Türkiye~ Qen kRrasaphk hayunlarm daha ean Cümburiyet nafiası demirJO 
Fransa, halfa, Bulgaristan te 

1 
çabuk ve bal miktarda Orta ve lunu Cümhuriyenın 16 ıncı yıl• 

daha diQ'er hükumetlerden sem· ı garbi Anadolu1a gelmesini ko na yetiştirmekle bü1ük ve kıt 
pati te ta7.iye telgrafları almıe laylaetıracaktır. Yordun en bol metli varlı~ını tamamile isp•' 

rar kucaklıyaca~ız. diye ayrıldı 
rosuna nziyete göre 300 - 500 dair vesika alacaklardır/imtihan 

lar. AQlıyan yalnız onlar ıieğil talebe alınabiliyordu. Kültür Ba lar 1 Eyhllda baelıyacak ve üç 
tır. ve en iyi meyve yetieen bu mın edecektir. Bu tunellerdeo bir kı• 

di. Arkalarında çırpınan ah ve kanlı~ı okumak ietiyen fakat devam edecektir. 
fiaan eden - Bizi bırakıp nere maddi imkAneızlık dolayısiyle İmtihanda ayni derecede 

J8 gidiyorsunuz? diye bağrışan okuyamıyan fakir talebenin da· muvaffak olan taleben şehit ÇO· Dıı siyasetinin isti-
1üzbinlerce hataylı vardı. ha geni~ mikyasta alınabilmesi- cukları üstüu tutulacaktır. lmti· nad ettiX-i esaslar 

Hata7, on dokuz yıl sanin ni temiuen 1938 bütcesine koy han sualleri Bakanlıkça vilAyet 5 
kuteal tarlığmı büyük manalar mue oldo~u tahsisatla bu yıl1500 ve kazalara gönderilecek ve ka· Vareova 24 (A,A) - Harici 

d .kt'"'i ı " "'ıoındu ee 1e Nezaretinin gazetesi olan taıı1an ı 15 n Bv Y1
& meccani le1li talebe alabilecektir zananlar teebit edildikten sonra 

l "'mladı. Ekspres·Poranoi, Polonyanııı ha 
ıı Bu imtihanlara girmek isti· aaıetelerle ildn olunacaktır. 

Sana hasret olan Hataylılar rlci siyaseti direktifleri hakkında 

uzun rıllar eeni beklediler. Gele Muı,llim mekteplerine ' Oemiryollannda :!t:~~~~esan iearetlerde bulun 

celine emindiler. Çünkü ATA 1 k[ Bu l'&ıete, Baltık ile Kara 
mız söz vermieıi. Alınacak talebede Yolcu na iyatı deniz arasındaki hiQbir blokun 

Hataylılar (O)nun kudretini, k tf ı •ıt •k ğ [ teya mihverin teeekkül edemedi 
(O) uun bQyüklü~üuü her ıa ar?~aca şar ar gı l çe ço A a ıyo~. gini bir kerre daha ka1dettikteo 
marı gözlerile gördüler. luandı Kullur Bakanlığı her yıl ol ı Aldığımız mıtlumata gore sonra Polonyanıu harici siyaseti 
lar. Ve o iman iie beklediler. dtığu gibi bu yıl d~ kadro boş· ı De9let Demiryollarmın yolcu ini eu noktada hulasa etmektedir: 

bekledl·ıer çu-nku" Tu-rku-n O n~ h:ııtunu doldurmak uzere mual· ı nakliyatı hergün bir miktar art 1 H ·c· . tt k - . 
u lim mekteplerine parasız yaulı kt d D · 11 d t , - arı ı sıyase e alı ıe . ma a ~r. emıryo arımız a a. f ki Al 

JÜk Atası söz vermieti. tnlebe alacaktır. Alınacak talebe bik edilmekte olan muhtelif ten 

1 

1 

2 1 
k . . . 

Mehmet bugün gelecek, ra "' ·ıı· . . . • Mem e etın emnıyelıni 
.ı:'ürk olacak ve talebede mı ı z~lQtlı yolcu tarıfeler.ı :vole~ sa• garanti edecek kuvveilerin biz 

rın gelecek diye tam on doku:r. duygusunun sağlamlığı karak· yısının artmasına bır . i\mıl ol·' zat memleket iQind t kT 
Jll geçti • .Masum Türk kızları terinin düzgünlügü, ruhi ve be· maktadır. Yapılan tenzılAt halkı 

1 

. e ~ş 1 1· . 
nın, ihti1ar ninelerin gördüğü deni sağlamhQı aranacaktır, lm· mızıo yurdu tanımasıua yardım . ~ • Her. hangı bır bloka ış 

· ·1· d. K b tihaolara ınuallim mekteplerinin etmekte ve io turis hareketini 

1 
tırakıo reddı. rü1alar tAbir ettırı ır ı. ur an 11 -

bl.rı'ııcı· sınıfları için 15-19 va· teşvik etmektedir. Şark 'demir- Ko ekt\f emniyet gibi haya 
tar alındı. Hep seni düşündüter. ·• 1 ı· b" ı 

aıoda, ikinci sınıfları için 16 _ 20 yollarının devlet demiryollarıoa ı ır düşüncen n reddi ve mün 
Hep senden konuştular. Cünkü v b · b h d h üd t b" yasında, üoüncüsü sınıfları için geomesindeu erı, u atta a ısıran meşru m a aa veya ır 
lekrar geleceğini söz vermiedin 17_~1 yaşında olanlar alıoacak· geniş mikyasta yolcu hareketleri müttefike yardım için barba gi 
de ondan. tır. Birinci sınıflara Ortamek· olmaktadır. 1937 mayısında Dev rişmek, 

Sınırda seni görmek için, 1 teplerin pek iyi, iyi dereceli me let Demiryollan hatlarında eeya 5 • Zecri tedbirlere iştirak 
günlerce yollarda kalanları, ' gi zuolar~, ik.in.ci _ve Ü'?_Ü~cü ~ sımf hat eden yolcu sayısı 1,726.364 etmek te memleketi bloklar ara 
· 1 · ı adan öpmek için 1 lara Lıse ıkıocı v~ uçuncu sıoıf· kişiyken 1938 yılında 184,200 sıoda harp sahasına çevirmek 

rış e senı a~nı 1 k · · · · d 
atının önüne, çizmelet'ioin altı arından. pe ıyı ve ıyı erce~· yolcu fazlasiyle 1,510,564 kişidir 1çin herhangi bir ecnebi ordusu 

t 1 k . in gönterce uzak de geçm1ş olanlar alınacak, Lı· Haziran, iemmuı, ağustos ve ey nun geçmesine müsaade etme 
na a ı ma ıç . " " B selerio ikinci ve üçüncü sınıfla lül aylarında seyahat edenlerin mek 
yollardan gelenlerı gordun. un rından Muallim mekteplerinin daha fılzla arbnı" olaca"'-ına gö ' 

O'\. k~- v " 6 • Harici si1ateUe her tür 
ların içinde iki de5 ne "' yuru muadı·ı sınıflarına geçmek isti· re 1958 vılında asgari 20 milvon l ı ı 1 Iü ldeo oji taraftar ıQın reddi, 
ren seksenlik nineler. dedeler yenler meslek derelerinden im ti kişi seyahat etmektedir. Bu l 01 7 - Diğer devletlerin dahili 
vardı. Analar sesini işi~bilmek hana tAbi tutulacaklardır. Sınıfı cu artıetna mukabil yapılan ten işlarine karışmamak. 
için ueldiler. Yenl yüril.yeo be . zilfltlar dolayıeiyle gelir mikdarı 8 • Reaıı·st b·ır s'ı1aset esası .. nı orta derecede geçmış veya r · 
bekler vardı. ikmale 1rnlmıe talebenin yapa· çok az artmaktadı. Yolcu ge •rı olarak komauldrla iyi münasebet 

Polon yanın 
takası demiryoluna kavuemakla mının delinmesi daha şimdideP 
civar vildyetlerin de ticar! faatiye ikmal c dilmie buluum .. ktadır. 

Bursa 
Merinos fabrikası-

T a~sitle alman gayri 
men~ul parçalan 

nın Tandmanı Birinciden artan 
. . zarfıodö ferağını ahsrak hazne o• 

Bu~sa. - Merınos f~brıkası mıoa gayrimenkul ipotek yapın• 
leçılerın gQnden guoe bu sı JOzomunu moşterlye yazı il' 

yi işte ihtisas sahibi olmaları •e tebliğ edecek ve tebellug ıtmnb• 
it ~kıe_ının yoluna 1ıitmesi dol~ berini de alıp hıtzedecektlr. BO 
yıeıle ımalAtıo randımanı tedrı t bil t Q 1 k t ıo 

-k 1 • • . bl • e ga zer ne anunun a1 
ceo yu se mış, ıe ıca . zayı za etliği Qç aylık mQddet zadıodl 
mantar en az derecelerıne indiri t 

1 
t ld 

1 
-

11 
a• 

lerek makinelerin nazari verim moş eşer apu 11res oe m rac 
alla tescil ve ipotek muamtolesıııl 

kudretlerine yaklaemıştır. 
yaptırmazsa borçlunun bDtOn bOI' 

Haziran ayında fabrika 57 cu muaccellyet kesbedeee~ı cibel 
ton iplik yapmıştı& ki bu mik le mllşterlnln mDddellode tescil 
tar vasati 30 metre numara ola 
rak kabul edilirse 1,710,000 kilo yaptırmadığı tapu idaresi ldrar10· 

dan mHJlyeye blldlı ince yukard• 
izah edildiği şeklld3 bUtun bot( 
tçln tanzim edilecek mllfredat cel 
vell ve tuhııkkuk. bordrosu tahsi' 
14ta verilecektir. Bunun nzeri9' 

molredir. Bugün için fabrikada 
yüzde 55 i kadın ve yüzde 45 i 
erkek olmak üzere 1300 işçi ça 
hemaktadır. Endül!itriyel Avrupa 
memleketlerinde üzerinde daima 
ehemmiyetle durulan ve fabrlkas 
ronun ie elemanını teşkil eden 
işçiyi yatietmek meselesi yüzün 
den de Merinos fabrikası fazla 
sıkıntı çekmekte, bilhassa iş es 
nasında i&çiye makinenin ve işin 
bütün incelıkleri gösterilmekte 
ayrıca açılıln kurslarla bunların 

lekdmüf etmesine emek sl:\rfet 
moktedir. 

Ormanlardan 
Köylü 

de 
nasıl istifa· 
edecek 

gayrlmenklıl peşin parayle mor 
teri hesabına tahslll emval kll' 

nununa tevfikan satılarak hedeli 
borcuna mahsup e4ilecekllr. 

Pdra borçtıtn fazla otursa fat 
lası mOşteriye iade olunac 1k, ıtS 
olursa gene tabslll emval kuou· 
nuna göre barçludan tahsil otun• 
caktır. 

18.6 1936 tnrlbloe kadar artır 
mayla satılmış olan ber nevi ar' 
zlyle arsalardan borçlu olım miif 
terllerdeo borcunu yeni ihale be' 
delinin yUzde 20 sini tediye etmlf 
vaziyetinde olaolıir veya ledlyatl 

1437 yılı mayıs a11nda 815,054 v 
Bölüp Hat&J' yıllarca, Ana cakları müraoaallar kabul olun· lira i~en 1938 yılında ancak ler tesis etmek, Orman kanununun bazı 

rurdun to.a)aııaı getiren ~tzme mıyacaktır. Müracaatlar, mezun 721,692 liradır. 9 · AIAkadar tarafların ieti maddelerini değiştiren kanun or 
nı bu miktara lbl4ğ edenlerin al' 
dıkları ruöl tapuya raptedilmiş ol 
suıı olmıısıa ve,.dlklerl paradısP 

dol1•yı hdZDeyl ibra ellikleri taJ 
dirde bu mallörı 938 mali yılı sO 

nuna kadar geri verebilecek, bıJ 
takd irde borçlarınıo terkin ohJ' 

erin.ize JÜZ surmeden sana oldukları veya kayıtlı buluuduk olmaksızın hiç bir karar •erile man idare! r ne •ebliğ edilmiştir 
baeretle ölenlerin ruhlarında ları mekteplere yapılacak, Ba- BU yı} mi7eceginden bütün devletler Bu kanunla köylüler lehine ko 
ki iıtirabı dinledi. Bugün ağueu kanhğa yapılacak müracaatlara arasioda mutlak bir musavat te nulan yeni hükümlerin başlıcala 

nu aQarak seni kucakhyan top ce'8p verilmiyecektir. Mektep Ef •t siei, r I r• eunlardır: 
k l idareleri müracaat edenlere Ait l men SOYlll 10 - Herhangi bir devletin Ormanların iQinde veya orman 

rak 00 do uz 11 önce göz yae hazırJıoarakları listeleri Bakan· 1 d · "b d- h 
l&rl arasında bıraktılın bir ÖZ ı artırılacak Veya zümreein hegemODJIBlUID BtDJr arın an ıtı aren UZ at 

hA'a gönderecekler te Bakanlık reddi. üzerine on kilometre mesafede nacaktır. 
ıurt paroasıdır. bu listeler üzerine parasız yatılı Ankara, 24 (Hususi) - Kül· ki kö1le halkına, kendi ihtiyaçla 1938 senesi malt Jthndau ıonr• 

Diuo te vakur adımlarını tı&lebeyi seçecektir. Seçilenlere tür Bakanh2ı önümüzdeki dev Amerı· kaillil rı için kerestelik, saplık tomruk artık geri vermek meuuubah• 
(Bu toprak benim) diye.t,ek kuv teblitat yapılacak ve kendilerin re köJ eQitmen kursları ı>e okul ve 1akaüak alarak dikili a4aç olamıyacaktır. 
vetle at. Şanlı süugünün ı:arıltı den taahhüt tlenedi istenecektir. ları için Ziraat BakanhQıyla te 9erllecehtir' Bunun için tarife be Haznece satılan gayrimen· 

- ıe masa baaıamak. sureti1ıe ilk tıa Harı·ce sattıx-1 de1ı·nı·o vu-ıde onu alınacaktır ları haset ve ni.fakcıların goz y· k k 1 • • v 5 1 
• • kul maldan müeterilerioe tesliOI Ur iz arı için zırlıklara girismie bulunmakta· Bu ağaçlar, e~er ormandaki is 

rioi kamaetırsrn. Gök.sün anava dır. Halen tatbikat gören Manisa· ailahlar liften verilirse, ayrıca kesme ve edilm ·ş olanların tescil tarihin~ 
filodaki kadar şerefle kabarsın. 8 [ l k Trakya, Erzincan, ~ars! ' Kasta· Laeidgton, 24: a. a, - Har· taşıma ücretleri de köylüdeıı kadar işlemiş ve işli1ecek veraı• 
Yürü sert ve dik adımlarla yerı U yı açı aca moııu, Malatya, Eskışehır ve Ari l. r d b"td· ·ıd · J\.ı alınacaktır. l leri müeteriler tarafından ödene 
teri inlet. mektepler f' "'•t k rsl rı da bulu nye nezare 10 en 

1 ırı 115 ne . . Bu hükfimd.en. o.n kilometr~ cektir. Buna mukabil lesllil tari' ıye el5
5

Ct)Omen Uk a :.t t 'I aöre, ae"en haziran ayı içinde - I 
On dokuz vıJdanbel'i gayb nan ze ya ın e5 ı men ee· • 111 v 1 ıçınde bulunan ıkı bınden az nu hine kadar müoterilerin bu m• 1 

Ankara 24 (Hususi) - Aldı rinievvnl sonunda kursu bitir· Hollanda Hindistanıoa dört mi 
etmit evlddını bulan Hataylıların "'ım malumata aöre bu sene Si J , b. .1 700 fuslu kusabalar halkı da istifade !ardaki iotifaından dolayı haı· 

· k ki • 111 k mie olacaklar ve öA'retmnsiz köy yon, aponya ya ır mı 1oıı e:ıecektir. Bundan başka, Ziraat nece b"ır eey aranılmıvacaktır. 
seni alkıehyan, okşıyan, uca ı vasta bir akeam kız sanat o ulu lere derhal tayinleri yapılacaktır bin ve Qio'e de bir milyon 200 VekUletioiu müsaadesile, gene .. ı . 

JRD ellerinde tlna, baba, kardeş açılacak te Edirued' ki akeam Bu suretle en az 1500 0 fakın bin dolar kıymetinde harp leva 
0 

k"I t .. d b 
1 

d 15 sene müddeıle tescil olu 
kız 88uat Okulu Kız enstütüsü o ı ome re ı"ın e u uonp a 

hasreti ve setgisi var. köyümüz daha e"'-itmene ,' kavuaa ıımı· ı·tıracı için müsaade veril v nan taksitlere mahsuben dde• teakitatıoı da ihtiva edecektir. 11 "' ı ı · öt d b · ı 
Milli mücadelenin kanlı gün v caktır. Şimdiye kadar yapılan mietir. geç m erı e eu erı pazar ara sinden evvel vapılacak tediveleı' 

- kecdlleri götyrüp sattıkları ke 1 1 

ıerinde canını veren yiQ'it "Ha omuzlarında taş11or. Ve hergün tecrübelerden çok iri neticeler Bu mlls:.adelerin mühim bir reste. odun, ıaplık ve kömüre ne miktar olursa olsun yü7.de 6 
taf lılar. EJ eanh Türk sancağı 0 bayrağı huzurunda seni hür alınan eQ-itmen işine önümüzde k11mı askeri tayyareler içindir. ba~lı olan köylüler tam tarife be iskontoya tabi tutulacaktır. 
nı 90 Orduaunu selamlıyama metle anıyor. Ve sellimlı7or. ki ders yılı daha önem •erilecek deli alınarak, kerestelik, saplık, 

Atatürk bir hamle lle on do ve açılacak kurs sayısı arlınl· Haznece satılmıe olan gaf' 
dan toprağa giren Hataylılar, kuz vıldır Anayurddao uzak ka makin beraber kurslara alınacak Hatavda aeçim odun ve kömürlük aaaç •erile rimenkullerin taksitlerilerio" 

- d " 1 1 
..,, ceklir. 

ey mutlu günü gorme en goz e lan Hatavın da kara taliine me' e"'-itmen sayısı da 2000 i geçmie l devlet tahvilleri de kabul edile' 
H ı · 1 11 ~aa ırveti Ziraat Vekdleti bu mJsaade ri' aQık giden ihti1ar atay 1 nı sut bir istikamet göstr.rdi. bul~nacaktır. rı ..,, ceklir. 

neler, dedeler. Siz onları görme Bugün Hataylılar çok iyi Köylümüze . ra!nız küllür Birinciden artan yi,bu vazifedeki köylülerin refahı Eski vaziyete ve eski hesaV 
diniz. Göremediniz. Fakat müete takdir ederlerki bu tayin edilen cephesinden deQ'ıl, zıraat, ev ~a Bütün unsurlar vaziyetten ve kalkınmalarını gözeterek ya lara göre tahakkuk ettirilip taJJ 
rilı otun. Ruhlarınız ebedi ietira istikametin sonundaki hedefe pıcılıQ'ı, temizlik, sıhhat cephesın mf'ımnun geçen zamanlarda tah pılacak pU\ua uymak ve arala silata verilmie olan ve bu kanuJ1 

T - k A k · · (O) " t d."'i den de çok faydalı bulunan .. e· rında birlik kurmak, ialetme 0 er la te"c·ıı edı·ım·ıa bulunan ga.,ri hatgAhıuızda dinlensin. ur 8 varma ıçın nuo gos er 15 ğitmen sayısının artması, ko1· riklere kapıldıklarından çok pe " 1 0 v 1 

ordu bir rehber ve Mehmedin 1 aiman bulunuyorlar. Bütün Ha terini ve çalıema ıarzlarını göste menkul taksitlerine ait tahakkui' ri Ilstay'a girdi, Bugün Hataya 

giren kardaelarınız. kanlarınızın 
renıini taıııan, Türk bayraQını 

süngüsünün acundan fıekıran lümüzüo yaşayıe ve ça ıema tar· v ) 

parıltı bir ışık olarak dünya zı üzerinde yepyeni çığırlar aça tarhlar arasında tam bir kar receQi şekilde ıelAh etmek şartla lar yeni vaziyete 1ıöre derh• 

k de,11.k teesRu·s etmittir. rına ba"'-Jıvabilecektir. tenzile alınacaktır. durdukça kalacaktır. ca tır. • ı 
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Amerikalılar ~ir re~or Pamuklar 

d h 
Klevlant 

a a klf ~I Dağmalı 
. Milletle r çemiyeti istatis Lehista n gcliyor ki her bin nu Al 

1 
• . • { Kapı mah 

hk mel' kezi tarafından ncşro fusa :ıs isabet ediyor. Di:lha . ma~ 81 sıl~blanma ıçm · Koza 
1 .. it 1 r k. h nıubtelıf mılletlerın sarfettik Kırma 

1
u
9
n
3
a
7
n en 8?". ~a lumala gor~ s~nra 8 ya . ge_ ı~o~ 1 er leri para mikdarına ait bir is- Kozacı parlağı 
sencsı ıptıdasında yanı bın nüfuza yıı·mı ıkıden fazla tat· t "k t . 1 d' . 8 .. d ç d b' b . · ış ı neşre mış er ır Bu ıs · ug ay- av ar 

ır buçuk sene evvel UlUn ı sabe t adıyor. A lmırnyada her t t' t' • .. • (g d l 
du 

. . . . .. a ıs ıge gore 1938 de silih .

1 

ert ana o 
nya nUfusuaun mıktal'l ıkı bın nufuza on dokuza yakın ı · · - .. d b. y k 

illi lyar yoz on beş buçuk mil teve llild isabet etmel{tt..di r. aenma ıçl~n yer yuzun e ır se yumı·uşba -d 

Y 
. w 

8
. o evve ıne nazaran yüzde 11 er ı ug ayı 

ona bahg olmuştur. ırk aç Frnnsadan sonra t~vellUdatı f ı f d'l • · b . - ç d - nı"l d \ . aza sar e 'mıştır u mıktar av ar 
1
... ı yon artmış eme ttır. az olan memleke tler İngiltere 1913 ~ - d · "SO f A d l f .. ı .· d . . . e gors yuz e ,, azla- na o yula 
ye . Dünya rneınlAkel eı ın en ıle Belçıka olup he r bın nUfu d A 

Dünyanın nüfusu Ku 
40 
29 
28 

5 50 
{i 

26 

5,10 
5 
3,30 
4 

48 bu· çoğunda tevellUdatın art· sa ' on beş karlar isabet etmek ır, · .. · . . rpa 
rrıası ve vef i yatın azalması ta . Sılab hcuetı yapan mıl- Anadol 4 
biati re insanltıı·ın çoğalmasına tedı r . . _ letler arasında en fazla silah Y uli alivre yeni M. 3, 12 

Ku.S 
41 

26 Temmuz 1938 

i L A N 
içel Orman Müdürlüğünden 

Muhammen vahil fialı 
M8. 03. Cinsi Lira Ku. 
37 3 X Çaru ~ğacı 4 9o 

ı - içtıl vllaytılinin Tarsus ilçesi d~hilinde Pa-

l
şagüzlesi devlet orıuarıından :~6-! M3. kerestelik 
çam ağacı scıtışa çıkarıluııştır. 

2- (~aru eşcarınw Belrnr ll3. gayı·i mauıuHi-
1 uün nıuharuıuen bedeli -190 kuruştur. 

3- Şa,.lııarue ve mu~a velrııame proj .. Jerini gör 
mek isliyenlrrin ~lersin orman miıhe ndisliğiratı, 
Tarsus ormCJu nıiihrrıtlisliğ i ııe ve Ankar<1da orman 
umum uıiidürlii~iiııe miia·acaat etmeleri. 

4 - Satış :?8 -7-938 perşpml>e giinii saat lld~ 
llersin orman baş ruiilwndisliğı dairesinde yapı
lacak lır. 

5 Satış umumi olup açık arllrma usulile ya-
sebep olmuştur. Vefıyatın en, az oldug~ sat~ak rekor~ı Am.e~ikalılardarl Nohut eksb'a 6 

at TevellUdatın en az oldu ~emle\rnt Almany.t olup heı J logıltere. budcesanın yüzde Fasulye 7 
pi ~u memleket Fransa olup Mn bın nU!uza 11 kadardır. Fran 7 sini, Fıransa d• züzde oou·JYulaf yerli .'1,14 

9 lacakrtır. 

nufusta 14 bulunuyor. T <:1 veJ ıj~da bımten ~5 Roma~ya daınu ı~la~ almağa sirfediyorlar · Mercimekıark 5 
IOdatm en çok olduğu memle bınde _19 L~hıst~nda tın de _ı ~ fstatıstıkte yalnız Alm•nya Sahlep ı 40 
!cet de Romanya olup binde ve lngılterede bınde on ıkı ı ftalya ve Sovyet Ruıyaya dair Tath çoğen 20 

G 

ı• otuıiJan fazladır. Daha sonra buçuk isabet ediyor. rakamlar yoktur. Balmumu 74 
eli Cebri 10 12 

~çyüz bin kartvizitten mü- ' İngiliz prenseslerinin bebekleri Susam 16,öO 16 

1 

Yapa~ 
fekkep bir ~olleksiyon t~giliz. k~alile. kr_el.içcsinin Pa , uygun olmak Uzern 365 takım Siyah 

. . rıtıte ıstı kbalı ıçın yapılan e lbisesi, şapkası ve 365 takım Şark 
Japonyada karlvıııt topla- hazırlıkhra dair Fı ansız gaze 1 d · 1 kt Bu Anadol _ • _ • a ıç çamaşırı oaca ır. 

IDaga meraklı ansanlar gunden teleri her gUn sütunlar dolusu 1 • • ,.. Aydın ıı'yab 
r.a. B l k d' I Hur~tle prensesler kendı lorınlJ 
auDe artıyor. un ar en ı a- yazılar yazıyor. ve sa- . . . y k k 
ıalarında bir klüb bir de bor h ifeler dolusu fotoğraflar ncş hedıye edılen bebeklerın elbı- 1 anmıı yapa 

, . . b d" n Güz yunu 
•• açmıılardır, Bu kutvizit rediyor. Verilen bu istikbal 1 sc erını ir sene miltamJ ıyc Konya mala tiftik 
kolleksiyoncuları bilhassa Av tafsilatından :ısnlaşıldıg" ına gö her gUn deği ştirebileceklerdir , · Yozgat 
rupa meıabirinin kartlannı re istikbal için ea kOçilk le · Velhasıl bugilnUn modern bir Keçi kılı 
toplamaia merakhdırlar. ferruat bile unutulmamakladır.1 kadınının malik oldui"'ru butUn » dabağ 

Kartvizit kolleksiyoncula· Bu teferruata kra lın iki kızı 1 
süslere ve elbiseler: malik 

tının kralı Aıiga isminde bir için ik1 bebekte dahildir. Bu 1 . Pirinçler 
J J b k 

. ı· ole ra k a vdetta Londrada kı sa Birinci nevi mal 
apondur. Bu apon u ma bebekler Parıs kadınları tara . ·r ikinci nevi mal 

•at için dUnyanın hemen her fınden f ngitiz prensscslel'ine ı rayın kapısından gıreceklerdı 
tarafını dolaımış ve iizelerin· taktim olunacaktır. Ş ! mdi Pa· ~:~ve 
de burno dünya meşhur adam risin ı erzi kadınları bebeklerin Ni~otin ilaçtır! d ı Ba em, çekirdek 
•rının adlara yazılı r çyüz bin ci hazları nı dı kmekle meşğul 
den fazla kartvizit topl~mış· olmaktadırla ı·. Her b!r bebe· P.ırsmutta mühim bir içleri 
tar, ğı" n en sotı mod" ka·ıdeleı··ıne Tatlı badem içi ~ tıp kongrası var. Gelecek haf Acı » ,. 

"tı k · l k k "' t · ta «acid nikotini k» adı veri Acı çekirdek 
~8 lffiQ 31 SlC3 tan Şİ aye Çl len ilacın faydaları gösterile· Urfa Yağı 

Bakalım daha neler du cağa dayanamayık hasta olan cek. Bu ilftç tutUn yapı'3kla fçel ,, 

• r:. n.• 
45 
35 
44 
80 
70 
tl5 

110 
40 
25 

22 
21 

280 
104 

90 
4~) 

3 :} 

90 
70 

3ı 

Yaca ğız? .. Eskimolar sıcaktan tar bayılanlar var, nadan, yanı nikotinden istih · - ~ ·-

1:: Ş l kftyete başlamışları. . Reselhenelcr bu gayri ta sal ediliyor. Mersin Meyve ve Se~ze 
u• Şıışılacak şey ama doğru biili ğin sebeblerini araştırma· BugUne kadar zehirli tela • 

Eskimoların sıcaktan şi kftyete ğs lıaş1ad•lar ... He•· halde bir kki edilen tUttınnn bit<\kis PIJ8S8SI 
hıtkları var . Kutubda son giln zaman .. kUı:cm!zin soğu~a~a panzehir olduğu ispat edilecek 2 5 Temmuz 938 
l~rde bir sıcak dalgası var. beşladıg ını ıddıa edealerın ıd A . . . . . Kuruş 
A · · ı I K ctd Nıkohnık bılhassa 

ar' laska ve cıvarında hararet dıası çUrUmOş odu. şte u· _ 5 Domates 
iif sıfırdan yukarı 2o dereceye tublarda baha r havası yaşıyo r cllzzam hAstahgıne karşı çok ı-5 Büber 

be' Çıkmış •.. Bu sıcağı gören Es- lar. müessir bir deva teş kil edi· 10 Ayşe fasulye 
lf llimolar po~t cObbelerini çıka Muvazeneyi temin için yarmuş . 15 • K Barbonya 

ad l'ıp gilaeş banyosu yapmağa belkide ekuatörden bir soğuk -...c.,... "~ - yok Yer çalı 
al' başlamışlar .• içlerinde bu sı· 1 dalgası geçeri.. yok Sarı fasulye 
<} 1 Gül~en zarf 7-s Kabak 

:: Hakem düdüğü hiçbir işe Gemilerin sürnti Paris çalkanıyor. lngillere ~-in Er~~yar adedi 

50 
Gumi fe rin pervaneleri de kralı ile kraliçesi Fı ansızlarm 5 6. lJzüm beyaz 

" yaramaz asrilcşir. ltalyan gazetelerinin 1 . . . ı ' b 4-5 Üzlim siyah 
b -- • ..... yazdıklarına ba~ılıı·sa Piyer mısafırı. 2 temmuz pPışem e 
ıu· - - . 1 2 Pathcan 

o 

r• 
b• 

Sofyada bir Bulgar takı- Kalmar ve Jım Dani isminde gUnU Versayd:ı bir ziyafet 5 Sarmısak 
llııyla bir Romen takımı au. iki genç Macar Mühendisi per çekildi. Malum ziyafe t cofrasın ====;;;======= 
•nada bir futbol maçı yapıl· pervane yerine gemilerin 1 da herkesin önüne yemek teri ·-------..--.~ -
">ış ve Bulgar takımı Romen teknesi altına takılacak hele 

1 
f · k B · f tt d Y [ H 'ı M [ 8 S ,. H • . d . b. 1 t · 1 eıı onur. u zıya e e c 

takımını yenmiıtir. Gayet ta- ıon şekhn e yenı ır a e ı . . . 
b"t 

1 
b b"d' . b - cııd etmi şlerdir. Bu alet gemi herkcsın önllnde bır tarıfe 

ı o aa u a ısenın u su- . ... . 
t d . • d . . terin h1;1,mı artırmakta çok ışe vardı. Ancak ., . kralıcc 
tın a ne ışı var emeyınız. k KU Ok b. mode' l · ·r · · f · · 8 k ... 

1 
b' k yarı yaca lir. C ı r ı nın tarı esı bır zar ıçındeydi 

u maçın ço orııına ır no . Uzerinde yapılan tecrübeler ı . . 
lası vardır. Gerek Bulgar ta-l . . . . . , ! ~e bu zarf da gUlden }apıl 
._ k gayet ıyı netıce varmıştıı. mıştı. ouı İngiltere kr ·tliçesi 
"•mı, gerekse Romen ta ımı p h b" 1 

• t . w • • er va ne suya ızmın ır nin en çok sevdiği çiçektir. 
•mamıle sagar ve dılsız ?Y~D kısmını kaybederek çarkar. ve 1 
~ulardan teşekkül etm~ştır. suda ieminin suretine man~ 
.. u ~y~~c~lara hakem duwclll· olan çırpıntılar yapar. Halbu J ı f '"b I Rir Av~~ 100 Yoktur. 
2Ü bıçoır ııe yaramıyacagın · ki helezon şeklinde olan yeni B B ona rag e Resmi illnatın satırı ıo 
dan dlidUk yerine başka bış pervane su klltlesiot bir bur Telefona rağbet her sene Kuruttur. 

Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ı Türkiye Hariç 

Şerait için için 

Sene 1 ik 1200 Kr , 2000 K1 

Albaylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 z• 

6 - Muvukktıl t~minalı 138 lirad.r. 
7 - Taliplt-rin ~arlnamede yazılı vesikaları ge· 

lirmeleri lazımdır. ı 7 ·20-23-26 

i L A H 
İçel Orman Baş Mü~endisliğin~en 

Gayri mamul ~luhammen 
hacmi vahil fiyatı 

M3. 03. Kental Lira K. Cinsi 
H97 . ooo 5 o~ Çam f>Şcarı 

Hı764 o 13 Cam odunu • 
l - iç.,ı vilayetinin Giilı,ar kazası dahilinde 

Baskı ornıarıırıdan 897 melre mikap kereste
lik çam ağacı ve 107 64 keutal çam oduuu satışa 
çıka rılmışıır. 

2- ,lulıammt>n bedel kerestelik 
her gayri mamul metre milabı 5<)3 
nunun belıer kfnlah 13 kuruşlur. 

fŞCarrn bP.
ve cam odu • 

3 - Şarlna ı.ue ,.e mukavelename projeleri pa
rasız olarak Giilna rda orman mühend isliğinden, 
~ersinde orman• trn5nıiihendisliği r ı de n, Anka rada 
Orman umum miidlirlü~iinden almır. 

4 -- Satış 27 -7. 9a8 çarşamba giinii saat l lde 
Mersinde iç~ı ornrnn ba~ mühendisliği dairesinde 
yapılacaktır. 

5-Satış umun i olup kapalı zar( usulile ya. 
yapılacJ k tar. 

6- ~hı vak kal teminatı 443 liradır 
7 - Taliplerin ş:ırtnamed~ yazılı vesikaları ge 

tirmeleri lazımdır. 
8 - Talipler teklif nu~~tuplarile vesikalarmı en 

geç saat ona kadar satış komisyonuna verıuf>l~ri 
şarttır Hu saallan sonra gPtirilen ve rıoksan olan 
teklıfmeklnpları kabul ~dilmiyf>cektir. lo-15 · 20-26 

1 L A N 
Devlet Deıniryolları 6 cı işletme komis

yonundan: 
Mersin istasyon t36veti ile F evzipııa istasyon büfesi 

ikişer yıl müddetle kiraya verilmek üzere pazarlığa konul· 
muştur. pazarlık •şağıda gösterilen gün ve saatlt"rde Ada-
nada işletme Mlldilrlüğü binasında yapılacak ve ayrı, ayrı 
ihale edil~cektir. İsteklilerin 9.18 yılı ticaret odası veıikuı 
büfe veya büfeti işletmeye ehil olduğuna d•ir belediye 
ebliyet,nufuz hüviyet ve eyi ahlak vesikalarile kati teminat 
akcası veyaBanka mektubu ile pazarlık saatinden bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine müracaatla muvakkat 
teminatlarını yatırmaları ve mali iktidarlarını gösterir kana
atbabş vesaiki de beraberlerinde bulundurmaları. 

Bu iki işe ait şartname ve mukavelelu mezkür istaı
yonlar şefliklerine v e komisyonu muza müracaat hali od e 

bedelsiz olarak. görülür. 
Muhammen Muvakkat Kati Pazarlık gOnQ 

F. Pıtşa BUfesi 
Mersin Bnvell 

Bedel temioııt t~mioat ve tıulhi Saat 
Lirıı Ura Ltra 
240 18 36 10 8 938 çarşKmba ı ı 
200 15 30 ı ı 8 938 perşembe ı ı 

26-30-4-6 
lca renkte bayraklar kullanıl gu gibi deleJ'. Hııını kaybet biraz daha artıyor. Her yerde '-----------·• 
llıııtır. mez ve çırpıntı yapmaz. telefon aboneleri telefon konuş ilan i 1 i n 
/ maları c;~ğalıyor.. . . . Askerlik şu~esi reisliu·in~en Beledı"yeıve bı·r memur alınacak ~1' 

ı:oeı 
le' 

fô\ftii9fififN1 rMtrerrn~nfNlnnn l'Cfô\ Yem oeşredılen bır ıstatıs Ş b • d k l .., ~\W u w lNJ lM.llS!Rt~ lNJ U:a Lbl5li\t . b . . . 1913 u emız e ayıt ı malül I 1. t> · 1 · 1 
IZMiR ENTERNASYONAL FUARl'NA tık Je unu gösıerıyor. . subay ve erat ile şehit ailesi ~lersiu Be"'' ıye ,ıyase HH en ~ 

DAVETLiDiR ! de 310.000 telefon mcrkezı namına 988 yıhna ait ikramiye On lira asli maaşlı btlediye zabıta kalipliği 
Güze) M~rsinin çeeltll mallArıoı lzmtr Eoteruesyooal Fua· varmış. 1 ~36 da bu sayı ı. havalesi gelmiştir. tevziatin açık lmluruluilundan bu nwmuriyrle girme~ isti-

rındıı teshir etmek ve sutmak için bu, bir fırsıtltır. 481.ooo c çıkmış. 1913 de 4 5 ! yapılması için ao·temuz-938 1 . l 1 ~r .. 1 1 1 • . 
Yol ucuzluklermdan istifade ederek Izmire koşunuz; tOrlU milyon telefon muhaberesi ya tarihine kadar resmi senet y~n errn >_e e l)'f~ memur .v~ O~llSla Hem erı UI · 

egıeoc"ler, gOzelllkler, yenilikler ve karlı alışv~rlş sizi bekliyor. p1lm1ş . 1936 da ise '242 mil ve maaş cüzdanlarile şubemi- ~amnamP-sınde ~' ?Zıh şeraılı lıaız ~uluru.luklar1111 
20 AGUSTOS - 20 EYLÜL yon telefon muhaberesi ol ze muracaat etmeleri ilin J'Sh~t edflcek Vt>sıkaları beraber gf'tırflrek bt-ledi · 

muş. olunu. 26·2!J ye riyasetine müracaat eylemeleri il~n olunur. 



SAYFA 4 
MM•mma• 

Altın rüya 
· Kolonya ve Esanslar. 1 

s Yaz geldi, her zaman size lazım -0ladolonyaları-!ll 1 
'.nızı AL TIN RÜYA Kolonyaları satışevinden temin eılinizİ 
•Aolonyalarımız en güzel, temiz esans& 
: /ardan yapılır, derecesi kuvvetlidir. 1 

Fiyatlaruıuz her kistıye elverişlidir. Esans 
.. farımız ise l~minathdır. 31 • 
.. Toptan satış yapılır. Sipariş ~abul edilir. 
. Lütfen bir defa tecrübe ediniz. 

Mersin Uray caddesi No. 2 ti 

YE~I MERSiN 

Remington 
Her Dairede 

Her ticarethanede 
Her Yerde • 1 

··--···~--~·•:••:--••···---· t:ımllllllllfl1llmlmlmttmmmllmflll~ 1 l\lazot yakan yeni 1 Daima R E M 1 H 6 T O H yazı makinalan • 
ve Şeritleri kullanılıyor 

1 HM~tf~~ oEc~kl~r~ • Sizde bir REMINGTON almalı-nı 
aınız. . Satış yeri nı 

1 Dünyanın en iktisatlı ocaklarıdır. m 
Mdyam Rıka~ 

~ 
ıoumansız 

i1 Sessiz Kokusuz 

1. Pompasız 
1 

1 

DOK.TOR OPR..A TÖR. 

SAJ.11A BORBOR 
hastalarını her gün 1 Sden sonra 

kabul, muayene ve tedavi eder. 
ADRES: Camiıerif mahallesi 

sabık Müftü evi yanında 

~••~1111t11mma11111111•••• .. ••-~**•~ 
~OR.UYUNUZI 

- N .A.SIL MI .... 

KAYADELEN 
SULARINI IÇMEkLE 

Sıhbat ve içtimai Muavenet Veklletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş: Uerrak Kaleviyel; "loo sm3 suya sarfulunan N. lo 

ıuikdarı., 0.2 sm3. 
Renk : Uenksiz ~lecmu sertlik derecesi "Fransız,, 1.5 
Koku ; Kokusuz Uz"i maddeler için sarfolunan müvelli-

dülhumuza litrede 0.4:0 nıgr. 
Sülfat "SÜ 4,, litred~ 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Nitrat "No 8,, ,, 0.0040 

Tadı ; Latif 
Teamül; ~ıutedil 

Nitrat "No 2,, yok 
Amonyak ''NH3,, Yok 

.. 
• 
* * • 

1 
1 

Fennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itiba
ren istasyona kadar içi kalaylı kAlvanizli borularla içi mermer döşeli 
bellurhavuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve kimye,·i 
evsafı~ı .muhafaza ederek ve hiçbir suretle el değqıeden hususl kim- 1 ~ 
yagerımıze ve Adana Sıhhat Rakanhğmın layin eUiği Sıhhiye mt~mu· 8 ( J ~ 

.. ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar K.A Y ADELEN suyu ile • ..__/ 
• yıkandıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhha~ memuru tarafm- . _. 
,,.. dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir. : 
~ * 
*~·· . ~ • ~ ....................... ~* 
Menin: Yem Mennn BHımevınde Budmııtır 

.. 

2 6 Temmuz 1938 

i L A H 
Mersin Gümrük müdürlüğünden 
K. G. 
4 lo ooo Pamuk mensucat 
3 35 ooo Müstamel elbise 
ı o4 ooo Çiğ kahve 
85 ooo ipek mt!nsucat 
7 2 ooo Boş çuval 
70 ooo ipek baş örtü, çarş~ıf, bohç ~, ku .. 

şak, mendil, çorap 
45 ooo ipekli pamuklu uıensucat 
3ö ooo ~lurangoz dlf.l ve e<.levtıu 
22 ooo Hırdavat 

15 ooo ~le~in çanla - 3Jakkabı 
l f> ooo Tuhafiye 
ı o ooo fıam t şya 
10 000 rma 
7 ooo Pamu~ iplik 
4 ooo Yün mensucat 

Yukarıda cins ve miklları yazıh eşya 2 Ağus 
to~ sah giiıık öğl.-den e\'Vf.I müıayr.tl~ ile satıla ... 
Ctfğından talip ola11lar111 mPzkı)r günde ~ünıriiğe 
nıiirHcaatları ilan olunur. 16·2o -2fLao 

i L l H 
Tarsus Belediye Riyasetinden 

Tarsus b~l~diyesinct', keşif ve projesirıe J8Öre 
bir umumi halanın )· ~ pılması açık eksihme)·e k-0• 
noluuışL ı: r işin muhammen keşif bedeli 2983 
lira 78 kuruş olup muvakkat Leminat akçesi 22.B 
lira 78 kuruşlur ihalesi 1,i\ğustos 938 Pazairltısi 
g 'inö saat 10 du helediye encümeninde yapılara .. 
ğırıdaıa ist~kfilerin şatnaıuesini belediyemizden 
aramaları il:\n olunur J 6 21-26 30 

Kiralık daireler 
Üç odalı iki daire tam konforu ve 3eni belediye ıuyu 

ile yakında hazırlanacaktır. 
Yoğurt pazara civarında olan bu daireleri kiralamak 

istiyenlerin ıimdiden B. Doktor A. Yakup Aılaoa milrA· 
caatları. 8-ıo 

IHTIVARLIK ' 
Peşinizden Gell~ot 

ONA KARŞI 

Hazırhkh Davrarut11 
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