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hiikümetimöz fransa ile ticaret anlaşmasını feshetti 
Yüksek Sıhhat Şurası 

Gazlardan korunma talimatnamesini yapacak 

Safiılı Bakanımız Şıiranın lıleri Etra
lında Beyanatta bulundular • 

8a Saflık ve Soysal Yardım 1 hazırJanmnsma lüzum görlllmüş 
ti k.anı RefikSaydandünbildi rdi tür. Bundan başka (hava harbin 
ı.:z YOkaek Sıhhat Şurası den korunmada sıhhat işleri ) 
buı ında Ulus'a şu beyanatta I , hakkında bir talimatname layi 

unrnuştur : hası konuşulacaktır Tababet ve 
~ıe:~~se~ ~ıh~at ŞOrası 1 şubeleri sanatların~n icrasıı a 
ın e e bılgllerı ile tanııı dair kanunun 75 inci maddesi 
>t 't dokuz zattan mürekkeptir. mucibince tababet ve subelerine 
ı.!arıca Vek~le~ MDsteşarı, Hıf ftid sanatların yapıl~asından 
h- •hha ve ıçtımai muavenet d .., d ...,.•unı mUdU 1 · d k ogan suçlar a mahkemeler 
'-lıit Azası dar edrıl eB adnufnek~ tarafından Yüksek Sıhhat Şura 
i"'· n n ır ar. u e a ı R . \'\llllada mil k 1 k sının eyıne müracaat olun i 

1
...__ 1Jl ere o unaca • . . . . 
•~ arasında 1 ıt R d 1 .. mıık mecburıd1r. Bu defakı ıçtı •e t>- evve n a yo oıı d d .. . . 

.-uadyom elektrotrapi mües ma a aı~yle ilç hAdıSdye ilıd 
~Jeri hakkında bir kanun ewak tedkık olunacaktır. Bun 
&es hası vardır. Bu gibi mües larm dışında bazı şehirlerimiz 
bi eler şimdiye kadar kanuni de gilrülen difteri. grib salgın 
oı~ c:rcevc altına nhnmannş ları 'e bmılnr hakkında ittihaz 
h uguııdan umumi sıhhati mu edilt: ı ve edilmesi !Azım gelen 
afnı.a için böyle bir Ulyiha tedbirler konuşulacaktır.» 

Zelzele Girit Aclası.1a geçdi 
~~--~------------------.:;:;..-Kan diye Çok büyük H asaı·a Uğradı 
- - -----

Girit' de Bir Çok Evler Yıkıldı . 
l O Ôlü 50 Yaralı Var. 

Kendiye, (Girit Adası) 26 
(A.A) Bu sabah fasılalarla iki 
dakika sUren şiddetli yer sar
sıntıları hissedilmiş ve sarsm
tılan yeraltı gUrUltüleri ve ka· 
ranhk takib etmiştir. Bir çok ı 
ev yıkılmış veya az çok tahri-

sürekli bir hareketi arz kayde 
dilmiştir. Mesafesi İstanbuldan 
750 iUl 800 kilometre tahmin 
edilmiştir. 

ATINA, 26 (A.A~Dpn Girit 
Adasını sarsan hareketiarz ne 
ticesinde 10 kişi ölmüş, 50 ki 
şi de yaralanmıştır. Kandiye hata tığramışhr. Kandiye'de ö

len yoktur. 'Fakat civarda iki 
ölü ve yaralı vardır.HaSllr mn
himdir. 

1 müzesinin bir kısmı yıkılmış 

ATINA, 27 (A.A) - Girit 
Adasındaki 1.elzelede Uç kişi 
i>lmilş, iki kişi yaralnnmış ve 1 

mühim hasarlar vukua gelmiş
tir. Zelzelede, Si}(let AdaJann· 
da. Mora'da, Kahire ve Mısır· 
da da hissedilmiştir. 

1STANBUL, 26 (A.A) Don 
sabah saat 4,53 ü 12 saniye 
geçe cenubi garbi istikametin 
den gelen oldukçe şiddetli ve 

. ve kıymetli bir çok eski eserler 
h~rab olmuştur. 

• 

Kurtıltayın 
.. \ C İ l 111 H R 1 · 

Ankara'tla llazirlıklar 
bitirildi 

1ialkeviı1'de 
lloınite Seçimleri 

Yenilenecek. 

Fransa ile Ticaret Anlaşma
mız hükumetimizcefeshedildi 

ANKARA, 27 (Hususi) Bil
yük Ulus Kurultayının Martın 
ikinci gDnU açılacağı anlaşıl

maktadır. Kurultayın toplantı 
salonunda yapılan değişiklik 

tamamlanmış saylav sayısı 
arttığından yeni sıralar kon-
muştur. SaylavJarın çokluğu 
burada bulunmaktadır. Olmı
yanJarın da yarın gelecekleri 
umulmakta v" Kunıltayın ek
siksiz toplanacağı muhakkak 
görülmektedir. 

tlu liaJkevimizin ikinciyılını dol 
icte l'tnaaiyle komite Uyeleri ve 
hıt~~ h~yetinin de miiddetleri 
<l~ ıştır. HalkevleriJll~l kezin, 

gelen bir buyrl!~öre öu 
Cil'·t rde yeni seçime• başlana-

Anlaşına bu günden itibaren hükümsüzdür 

ANKARA, 27 (Husust) Altı aydanberi tatbik edilmekte 
olan Türk Fransız ticare- anlaşması hilkftmetimiZce feshedil 
ıniştir. Anlaşma hOkOmleri yarmdan (bugün) itibaren tatbikten 
kaldırılacaktır. Bu hususta Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığından 
Gümrüklere tebliğat Yapılmıştır. 

Kurultayın bu devresi de 
en yaşlı saylav bilyilk şair Ab
dulhak Hamid tarafından açı-

lacaktır. 
il ır. · 

llo lfalkevi • :..Sşlclnı Mansur 
lun~an şimdi Anknra'da bu

Berut'da Tavşan Dağa küser Gibi 
"'e . ktadır. Başkan vekilliğini b' k u" nı"st 0 b k . ,, cıb E 1r on1 çe e ef- ı 
Cib E rgun yapmakta idi. Ne- nıeydana rıkarıldı 
Pıllllı ':iUn'un üç gün evvel ya- ~ 
lıeyet~ntıhabda Fırka Vilayet BERUT, (Hususi)- Son iki 
fıt•· •nden ayrılmasiyle yeni ay içinde Suriye ve Lübnan'm 

il& ··ı .kıub ~Ayet heyetince umumi muhtelif yerlerinde faaliyete 
t\ti 8a r. Muhtar Berker Halk geçen Komünistlerin umumi 
fili._ ikan vekilliğine seçil· merkezini bulmak için Ernni-
lle ·~e Halkevindeki vazifesi- yeti umumiyenin ciddi mesaisi 

""tlarn t boşa gitmemiş ve Berut'da bu-
lllrı' ış ır. Mansur Bozdo-

ın da b hınan bu merkez meydana çıka· 
"-11 dôrı ~günlerde Ankara- rılmıştır. Merkezi idare eden 

'•ı·ıayrneseı tbeMklenmekted.ir .• V Trabluslu 26 yaşlarında Refik 
eCllSI Rıza isminde Şam ve Moskova 

"' Üniversitelerinde okumuş er 
8Un iki t I . lan bir gencdir. 
.tıaını ncı op an• I Emniyet memurlan umı~mi 
v· · yapacak. merkezi toplantı esnasında ba· 

ftQ •llyet Genel Meclisi bu sarak Reis ve muavinlerini 
1-nlls._t 0rı d(5rtte ikinci top- cürmü meşhud halında yaka-
ee.ı .. 11nı Yaparak Vi llvet but- lamağa muvaffak olmuşlardır. 

·• ledkik ~ 11\tıvllıe edecektir. BUlce Bu merkezde Suriye ve 
~, 'Va:i olarak tanzim edil- Lübnan'duki bUtün şubelerin 
do ~ t ve sarfiyat üzerin- ve bu şubeleri idare edenlerin 
'- edil~ ~ılki nisbet mubafa- adlarını gösteren mllhim vesi-
~rn «lur thr. Yalnız bazı mUb- kalar1a beyanname baemafa 
lıec~ ~~~lar itibariyle M.ec- mahsus gizli bir matbaa da mey 
~"P•hı d UtcelerdPn tenzilat dana çıkarıh11.1ş ve Elemanlar 
"'1ıınlakı~rıerir e •k efürneği evrak lnriyle birlikte mahke-

ır. mr.y~ s~vkt1dilmiş1Ardir. 

Suriye'de Vataniler tütüne boykot yaptllar 

Berut'da Kiliaeler Matem Çanı Çalıyor. 
Fakat llalkın Aldırıı Ettiti Yok. 

- ------- -• BERUT, 26 (Hususi) Suri-
ye'de günlln en mühim mese
lesi tutun monopoludur. Mer 
nopolu almak için Suriye ve 
Lübnanlı tüt.On tüccarlarından 

bir kısmı eski Reji şirketiyle 
birleşmişlerdir. Şirketin serma 
yesi bir milyon lira olacak ve 
bunun yarısı da Reji tarafın
dan konulacaktır. 

Keservan'daki btiyük kili
se monopolun kat'i surette er 
naylanarak şirkete verilmesi 
üzerine Uç saat matem Çanı 
çalmıştır. 

Şam'da bulunan Cemil ~er· 
dum Bağdad ilzerinden Mekke 
ye gitmiştir. Hareketinden bir 
gUn evvel evinde bir toplantı 
yapılmış ve misafirlerine siğa
ra venniyerek bundan sonra 
tDttıne hoykot yaptığını bildir
miştir. Diğer taraftan meclis 
Reia1i Suphi BerekAt da ev.in-

deki misafirleri önünde mev
cud siğarasını ateşe atarak tav 
şan dağa küser gibi tutune boy
kot yaptığını ilAn etmiş ve bu
nu gazetelere de yazdırmıştır. 

Lilhnan \'e Suriye efkArı 
umumiyesi monopolu tasvib 
etmekte ve Vatantlerin ortaya 
bir karışıklık çıkarmak emelile 
yaptıkları menfi propağandaya 
aldırış bile etmemektedirler. 

Yilce Korpiser Dömarteı a
yın yirmi sekizinci günü bura- . 
dnn vapurla Paris'e gidecek 
ve o.n beş gün kadar kalacaktır. 

Saylavlarımız 
• 

gittiler. 
Saylavlarımız Emtn inan 

Kul ve Hamdi Ongun dün 15,10 
treniyle Ankara'ya :gitmişler ve 
istasyonda Vah, Belediye he 
yeti, Fırkahlar,gazeteciler tara 
fından uğurlanmışlardır. 

Sakın Yazma 
Darıhrlar ! .. 

O) 

- o) 

Bir evde yeınektı"\yiz. 'l'nbi
idirki Ev sahibinin nlelusul 
dediklerini dinliyor \ ' C nt> der
se haklısınız doğrudur diye baş 
sallıyoru1 .. Esasen bundan baş
ka da ne yapacağı1.. Ekşisiyle, 

tuzlusiyle, içkisiyle bir ziyafet 
veren şahsiyete bUyle yapılm37. 
sözlerine ilirnzrnı edilir?. 

Daha hen aklımı oynatmn-
dım. Öyle yaparsam bir daha 
beni çağırırlar, yedirirler içi
rirlermi '?. 

Şuradan buradan görüşillür· 
ken hnzır bulunan bir Bayan 
Muallim .. Aşkolsun size dedi. 
Sanki jşmi ynpdınız. Bir çok 
ç.ocuklnr kumar oynuyor diye 
tutturdunuz . Dersler biter bit
mez. Mnhalle mahalle. Sokak 
sokak.. Bunların arkasından 
koşuyoruz. Bari bir faydaaı ol· 
sa. Biz sokaklardan kaçırıyo· 

ruz evde Annoleri,Babulnrı oıı
Jarı yanlarına alıyor talilerini 
deniyorlar .. Hem sana bir şey 
söyliyeyim. Yazıklar olsun ki 
bir çok Aileler de eğlence ol- · 
sun diye Remi, Poker, Tomba-
la ve saire vesaire oynatılıyor. 
Bu ~'Ok f eııadır. Geçen gün bir 
arkadaşım anlattı. Bir Ahbabı-
nı kabul gilnünde ziynrete git· 
miş. Fakat gerek Ev sahibini 
ve gerekse vizeteye gelenleri 
o kadar oyuna dnlmış bt'.ilmuşki 
bir türlü hal ve hatır sorama-
mış. Asıl milcedeleye değer 
bunlardır. Fakat. Senin herke
sin hususi.hayatına karışmıya • 
ne hakkın vnr. Evleri değilmi, 
ister oynarlur. ister konuşur
lar .. Ben bunları sana çocukla
rımızın kumar oynaması ve bu 
na alışması sebebleri arasın

dadır. Diye söyliiyorum. 
Sakın ahmaklık edipte yn-

zayım deme. O zammı bilki bir 
çok Bayanları darıltmış olur

sun tekrar ediyorum: 
Sakın bir şeyler yazma. 

Sonra darılırlar . 
F. A. 

~~=-==--.,... ....,,.,_. 

Dr. Kaşif ömer 
f arsus Hastahanesine 

tayin Edileli 
Adana Trahom Hastahanesi 

Baş Hekimi ve Göz Mutnhassı
sı Dr. KAşif Ömer Tarsus Mem 
leket Hastahanesi Baş Hekimli 
ğine tayin edilmiş ve vazifele-
rine ~lamışlardır. · 

Kaşır O.mer uzun yıllar Tra
hom mlicad'31e teşki lı1tıımı ha. 
şında bulunmuş halkcı, bilgili 
ve bütiln anlamiyle ınutahassıs 
bir Doktorumuzdur. Yeni vazi
felerini kut\ular ve Tarsustada 
m"uvaffnkiyetlerini dileriz. 
l'. ve T. U .Müdürü 

Posta ve Telgraf Gene) mil 
dürU Nazif dünkll trenle şe!ıri 
mi7.e gelmişlerdir7 
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c5rlJ1llG:JJ1L11:if? ,Deniz idarelerinin Si i1eı11ada 
iı1l\:1lah 

- ----

l Lik ~1acları 

ikinci devre baştıyot• 

Kordelô.lı kızlar. 

SoJsal durumun bil' 
•;ok aykınlıklan hüktiuwl 
;ı daml<il"IUJ iyidtın iyiy~ 

~aşırttı. 

Blancoları totkik ediliydr . 

İıtanbulda tarifeleri tetkik için kurulon 
iki komisyon İfe baı layacak • 

1 

F i!iml~r tecessüm et· mış olarak g6rrilecek. Fudhol lıey"ıi lik ııı~ç· 
ları ikincr tlP.\11'~ fikistfı-

f
.,k . n mu uru " u ıd NPcdel 
~ ononu akanh6ı de . ' 

Par ıs (.\ .. \) -- filim
lt·ri tP-cess\im c•tmiş ş•~~il

cle gösternwv•~ nıüsaid v~ . . 
Fransa sönmek iize. 

re bulurıarı aile içtimaiya· 

lstallLul , -

1 

.. d.. .. 1.ı .. r· 
. . . " ·- Dfmızyolları idar~sintlmı 

ıuz \'e \'<tpur ışlerı şube. \icar 1 ş f \ . V 
si müdürü lbralıim keu. e . t' 

1 
•• vnı, . apor-

rıi hir dürhün sinenrncia 
inkıh)h vukua gPtİrflc~k
tiı·. llt~şhur fizik bilgini 

Ogust Lumit·H' 1200 renk 
ı ırıı diriltmek icin letl-

" 
lıirler alıyor, bazı mem-
lt·ketlerde katlını eve ka
pamak için çareler diişü
rıii)·orlar.. ~tı arada lr
landa parlmP.ntosu da 
~arih bir knnurı kabu1 
l'lllliŞ : 

19 yaşırıdan kiiçiik dlan 
kızlara al:\meli förıkah Lir 
~ordeh\ takılacak, korde
lalı kıılan.ı siiz atan erkek
ler iki, elle sataşanlar beş. 
işi daha ilel'i vardıranlar 

kızın yaşma göre 20 se
neye kadar hapse tıkıla
cakmış. lrlandanın kanu
utı haşk a memlek~llerde 
düşünülen tedbirlerin la
ıuaruerı ıııldıtlır. irlanJa-

. lalar evli kad111lar için hiç 
hiiktim koymadık lan halda 
~vli erkeklerin gözlerini 
dışardan kesmek gayrPtiy
le maddel~r eklemiştir • 
Bir kocanm cezaya çar
pıluıasL. icin kadının ufak . . 
hir "ikAyt1li kafi g,~ıece·k-
nıı~. . 

Bu nlaı· ~oysal düzensiz .. 
li~in kalJahatrnı erkekler
ıl•~ buluyorlar yalıud par
lamento üyesinin ekseri. 
yetini feministler teşkil 

edi~·or demektir. 
İrlanda hu kanunu na

sıl tatbik edecek cıkhmıı 
almayor amrua kaıuın me ... 
riyele gP-Çliktr.n sonra or
la)'a çıkacak durumu kes

tirmek miimkiindür: 

t . . euluk şırketınılt'n ışl.-.tıue 
~er ŞP.hr11U1ZP. gelmiştir. .: 1 ..... ı>·· 1 . . · 

R 1 
tnll( uı u ,ur aaraeltm ıs -

urat a aka v ve de- · · . . .. . · t.ırak t dec!ek lt'rdir. Tica-mzyolbrı ıdareler1nin hi· l O·' J k . arasında nyle iki taıwsini 
1 

re uası < a omısvona ançolarııu tetkik ~tmekde · hulrna~· a muvaffak olnrnş-
ayf'ıca iki murahhas ~i•n-

olan hesab ve mürakabt~ t ı . · .... lu r ki. hu ula rrn birleşnrn-c er ... CPl\llr. . 
~om1syonuıhHt c.ahQma _ it .. ~i t)S.' aıım h:ın!li sarllar 

'i aracal tuccarla rantla n • v • 

sma başkanlık ed~cektir. ı - ic.•inde foto!Jrafı altnıuı".~a ı!rço~n, g .. ç~u yıla aiti ıı " 
~omis~·ou hu işini ay so. tarir~IP.r hakkmdaki şika- o ~artları güı şelJek•~sirıde 
nuodan evvel bitir~cektif'. yetltwini lf~ihit P.cierek tekrar kurıua~· a iıukftn 

Bundun soı ra Deı't·,, ·r k vc'rıa'ekl • Jı 1) · ö •., tarı P · oıuisyonu başkan- 1 • • , ec r >U ~· t1ıal ~ z 

yollarının yfık v~ yolcu hğı,u~ hiulirmişlerdi r. ı I ili ı..ı ..... iki t•amda 11 r11iİlt>-
na vloula r11u tesbit ~dectak ruccarlar, f'U Zİ\' 3dP- şekli.ildir . 
olan tarif~ komi~)·onu tarif eltırin nımtakal:;r ü _ l Bunlardan hi ri mavim 
toıılaııarak Mkikaıa baş. wrİııe ayrılmasında 11 Şİ _ ı · ııraktır vıı y•ŞİI, sarı, por 
lanacaktır . ka)·~ıcidirler. . 'ı takal vt~ kırmızı renk,te 

Bu komisyonaJa ibra- lhracal~ular hu lı :.ı lin I ~uaları g•·çirmt>kl.P.ttir. 

lıiııı l\mıilr.r başkuııhk İ.hr:~caı_ ıııallarıı'.111 sa~ışla - ı Ühiir caııı sa ruıııır:ık 
Tarife koinİS)'Ontına . 11 uzerandP- aksı tesırler 1 r~nkdt>tHr vt\ ~ PŞil, mf'. 

aza olarak, Oeniı 'ficar~t y:•plığ11t1 iddia elnıt'kle- ı •wk~t), e11digo ve mavi 

11 -·. Aşk ölf'Cf'k. SP. . ılı rleı" r.-!'" ııı İ h lı za zl arı ğeçi r _ 
vi yorn ııı sôziı lrla ııdıı Ilı- Tiicc:ı ~lan ıı v"rım l<'ri nll'kl"'' i r. hu su rı• tl" gİi. 
ga ıl a rırıı hın ~ili ıwc• k. 111 İsa il m'f' ~ör"• b İ 1 fo rz, rıeş ı a ra fııı ıı ı ı a 111 ga 1111 

4 - lrlaıulada korde . t'lıua, gPçeu yılın tarife- ı l~krar t>(lilmiş oluyo:· . 

lalı . kızlar sahaııalı kuru- sİıulıı lııebolıı, Üııyµ rn 1 Bıı ıliirbiiııler kaı'ivv"ıı 
lacak. l<'ıı luı ı az za ıııa n Fa ıs:ı dz yı• IİŞIİğİ ııe ı.:ör,. ! ~ ornı ı y :ı rı ı ahi i lw va~. bİ r 
1
•
111

•
1 

.ı · 1 .... ı . · hu mırılakalarm malları İ rtHa" \'t~rmeklt>•lı·r.· 
..: au~ ış t tıgıştıcP" yavaş I ' ya~aş kordehıla r cilziil"- ıel:\.k ki eılİl11rf'~ ve ımı k- Ogü.•l Luıııİt>r ya rııı 

rek k adıııla r erkek 1 ere 11 ık nazari i lİ hara alı n:\.ra k ili lgiltJr Ak ı11lt• ııı İSİ ıııl" bu 
söz atacaklar. a~'l'ı ayrı ıarifoye ı:ibi lu- preıısip iizerİrıe <~tıvrilıııis 

5 - Bllgiink ii aile ti u
ru mu ş~k il değiştirec~k 

lrlandah erkekl~r mulbah
la ()amaşırhan~de beyaz 
öuliiklii bir~r ev adanu 
olamtklar biraz homurda
nanlara karıları şu sözü 
yapıştıracak : 

- Ru har~ketin ka. 
dsnları koruma kaimnuuurı 
lfl ci maddesinin C. fık-

• 6 

tulmaktadır. · slt~r~P.skopik bir filim 
Bu hal M~· rı a.vrı \'Prlt>r· 1 _ J ~fiStP.rPc•~klir. AkadPrui 

de ~·eli~en bir cius nıalın 
maliyeıleriuin far~lı ola

rak ttt bitinr sr.hrh ol
maktadır. Hunun icin ih-• 
racal tacirleri, ihracat 
mallar11m:1.m na vlu ula rmın 
muataka iiıc~riıuh~n ıiPğil, 

cius:iizerinctf'n lP-~hiti:ni 

i~lP-m~kttıdir. 
Yeni tarife komis~·onu 

aıasımlau lwr biri hırP.r 

tane iki rr.nkli dürhin 
alacakla:· \'e ptırd~d~u ctı 

~arı atılara k iiıP.rlerine 

sıcramak İSLP\'t>lt hir lu . . . 
komolifı ~ün·cekl~rt'İ r. 

Ruhani Kılıfın kal
dırılması etrafında 

İ~lanlrnl ~6 - imam 

riirıi1 taı)ziın •·der~k ku

liihlt·re tehliğ etmiştir • 

ikinci u~vre miisab8· 
kala :· ı fiki~lfar mucibince 
Mersin sa lıas111da yapıla
cağından ~ltırsin idman 
Yurtlu İılare h~veli saha
larım ni1.ami bir ~~kild~ 
tanıim ve tesvi)·e euir"' 

nıiştir. 

ilk nıfı~aha~a yarın 
lh·r~iıı \'P. Ad .uıa lclnn•" 
yurdları arasında yapıla· 
caktır. 

Hu lakıml ~ı r hirİllCİ de.~ 
,.-.... ı .. lwra\H·r~ kalıtıl\l:t· 
rııulau ikinci k<1rşıl ışnı:t ... 

um cok hararetli olaea~1 . 
tahmin t•dilnıektedir. M.-r ... 
siu lakııuıum ,·arın saha· . 
Ja yPııi bir kaılro il•• ç• · 
kacauı sih lt-rn İ\'OI' muvCJI"' 

:, • .ı 

fa~l\'Pll•·riui ht>klh·ornı. . . 

Suriye 
-~ . 

Cumhur Reisi iyileıt• 
Şanı, - · Cu nhıurrt•iSİ 

~ltıhmed Alilahid tanaanıt-11 

i ,. ,ı~şen~k hastalıldaı·ı .,.; 
uasıntla kPndileriui ıi\'a" 
l't't •~dtınleri n ziya r.-tl~rilli 
iatleye ha~la nıı~la ı·dır, , 

Pt~k · ~akrnıla ali ko ... .. 
nıiserlik tara(aodau çıkı•· 
nl:ıcak hir kaİ·arla, \·ti ' 
zPra nwclısine veril~•• 
s .. ıalıiyr.th•rirıin k~nııil~ ' 
riıw iatlt~ oluraacağı habrr 

vt-rilcuekdtadir . 

Maliyemütahas11ııt1ıl' 
verditi rapor tetlıilı 

olunuyor. 

. \ u k '' r a - ~la l i \' t! le:4" .. 
1 - Yaşı ne olursa 

olsuıı her kadının başmda 
hir kordela bulunacak lr .. 
1 a ndada J g ~· aşrndan yu
karı hir kadına rastlamak 
kola)· ,~olay mümkün oi-

rasıua ıemas ~der kendi

ne g~I diyecet!er. 
6 - Şarkın eskiden 

PederşMıi ailesi verine 
lrlanda Maderşlibl ~ile re· 

liiccal'larm hu şikayetini 
yeni larifetle uazari dik- ' 
k<ttealac:ı~tır. 

\'e papasların mahedl~r 
dışıu ıla r·ulı:iııi dhis~ gı . 

yemİ)'PCf'kl•~l'İIW ılair Olclll 

kaıılı~ı tarafılan muLahil!l' 
. itti 

sı~ .\lg autııı v~rmı~ olch•r· 
I'< porlarııı tt>tkikint! d~~a• 
~tnıe~ le tliğ~r tar·afl

4111 
.. ,..,, 

.. 
mayacak. 

2 - lrlaıula kızları so 
k aklardan geçerken biitün 
haşlar tığilecek kana su .. 
sarnış bir dişi kaplan gibi 
muhitine korku sacarak • 

jitni lurulacak . · 
Eğer bu moda gibi 

dünyaya y:tyıhr;sa r.kek
ler için. din ~iıa.,ıarmın 
söyledi~i kıy«nlet )(opa
cak ve her kadın bir 
ve'cfıc rne'ciic ol~cak. 
"' Serap 

Maliye Bakanlıfının kanun ''t~ laliınalnaıueuin 
Bir Tamimi ıwşri üz•·rİI!• · kaıohk ,.~ 

Maliye Ba kanhğa istila- rum papasia rı kılaklar1111 
l~k ' vergisine tAbi slok değiştirmr.k için haıı rhk-
"ıilallardan dolayı tarhe- lar ~· apıaıctkladırler. 
dilen vergilere karşı \'a- n.ihaııi ~urumlar içinde 

1
. . • ."' \'a lnız sörler karı• ' . 

fll ~cak ıuraıların l~\hı tu- "' 
1 

aa 

l 1 
;; 

1 
ı kk , u,· uıak blemiyP

0

rAk iilkP 
. u ;1ca.,1 ruuamt! e ıa m- ı ·. . - · ı 

1
.
1
.kl . . mızı tr.rkPtme~,, lrnıırlan 

ua va ı ı •·l'P. bu· laıuım , 

l 
111a~LJthrlJr. ~örlt!I' rulıa-

yapnu~ur. 

'1 a lı a k a n l ı k h· ~ k i 1 At k '' 

"~"" hazarlaıuak~ 
rıi elbisevi cıkarmak t.-'"' 
dileri içi;,. k·abil oluat1d1

" 

ğuu ileri sürm.iişler ~e . ,,, 
Fransa ile italvada o>~ .. ., ll' 
sn b oldukta rı verl•·r~ 111 

• • il 

racaal Pıl•·rP" taltıual •· 

1 

lı . 
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Sani altın yapdacak mı ? 
Polonya'da yapılan 
fecrtbe hakkında 

bir iddia ----
Saıa ft..,mo - Oiini 

kovski , g .. ç~rkeu ahm 
Yapalıili vor mu? ~Jahim

dur ki, .. Polonyalı mühen-
dis, bir takuu ~Prmav•1 s;•. 
hibleriui sahta~ar~n~ m~ 
Saisin ... ı.lakadar Plliği için 
IC~Ç4'11 vıl sah Lak arhLla 
htıham ·~ılilmişdir. 

::'.\ 
Diinikovsk i , a vu~aL 

Şart LügrPn i iP. mafık .. me· 
ıai11 kimyot ehli hibr .. si 
\'t- guz.-a ... cil .. rin öuiiude 
l\ap Mart~nd~n g~tirilen 
250 gram ıopraklan 25 nri· 
liıcram nh111 çık ;ırma;w 
••auvafak olmuştur • 

Ehli hibrtı: yaıulan a • 
nıeliy~ı .. r~ nazaran, Dü · 
~iLo,·skiuiu tatbik tılliği 
:18l~min haltl11 nnuf~nltlrdt' 
••ll:uul a u c .. vtwr cı ":• racı • 

:aı .fAllt'n daha yükst'k v~-

rııu l"'ıuin .. uiğini \'P alel
ı .. rin nnıaverı .. sinıi~u son-.. 
taıJa hiç hir hilf~ yapıl-
ltaasına iru~Au ol111adığ11u . 

ı~I ~Yl~mi~dir. 

~ Gtıue bu ifad~\' t' ~ör..-, 
(~ ş . ~ 

) ualarına arı .. diluır.vc .. 11 

1°1N"ttk hic bir u~tieP- \' ~r· 
···~d · &' • 'e' halli~ hu şuaa ar-
,~~ilıntamiş toıu·a"la1t hii
~tıeek bir parca ahın ahu· 
11

' •lta.dır . · 

I 'rtıeriib .. lerP. dttvam o
thııtca~tlJ . 

Gemi tezgahları 
ltal~a bir krovaz6t 

dalaa indiriyor 
h . _ _,_. ~ 

Ouıa - Ş .. batta C~· 
ho~-.'ı 
Ol· t 11 d~u;z., iıu.lirelect~k 

"" Eeıa · ı· , · · 
11 • '-'flruot ı S:ı voı ıs-
"ltd k. ~ " t yeni krovaz.ör , 

lc.aa d~ s~rvıse girmiş o
bı .... ! Eııuıuuau~ı~ Fıliherlo 
-.qq19d .L • L 
1 · .. ,.., arovazör sislP.· 
... lad~ .. 
~ ·t ır. ll~r i"i krova· 
1trn • h btteuai 6,-900 tou , 
.-ıınşliL l · 
'e erı 18,20 metre 
tt...ı.Ytuııluk hırı ı ı ı, 10 nu~ı· 
..._ır .. 
eli, g· 3uratlfll'İ 361,2 rnil-
1.t. • .' . ' 1~hhırı, 8 105 12 lik ...,. ıı.. l· y 
''-• ~ 3 

YHtfll .. rtA "c.rşı 
lop ~apaca~ 102 hk hir 
lıaıad~ .. 6. lorp.I .ıllitt ~o 

an ıbareuir. 

Tt rkofis Berfin subesi raporundan 

Al111anya'da 
Haftalık piya· 

aa durumu 

M.ersin 
Piyasast 
•••••••••• 

Gen~ı J urum : . K.G. 

Tiirki n•d"n ilhalal iciu Pamuk ..,k~ın·~!ii 
miisaatlt~· çıkarılmasaııd~ki ı f..u.-
giiçliikl~ri kald.ırmak iizr.- Kapu malı 
n .. rlin Tiirk r .. smi ma Koz.acı p:ırhıJiı 

kamları ahlkadar: .. .\iman lan~ çi~icli 
dairPleri il~ görilşmeltı!rdP ~ t~rli ,, 
bulunmuşlardn~ . ~u~um 

"" crndelP.rio -:ı~artl- ~"'asulva 
masuula duyulnr derPe~de Nohu~ 
hir kolayhk da haşlamış- "~rcinm~ 
dır. Gttl11eek haftadan iti- Ku~ ,.~mı . . 
hJtrPn bu günkü gi;çliik · K.unı d trı 
lerin kaldıralnllŞ olacağı Cdtı~ 
kllVVP.lle Otnnd olunmak·; f waf Çukurova 
latlır • Ana.tol 

Şunu kaydedPlim ki :\~' c~~ 1 .. ,1 .. ~ ıçi 
Tiirk iyPdPn ith~lat için ;.. . • ~k.-r 

.. d · ı . h. b" ' uz ş . musaa e verı mesı ıc ır ır 1 t .. h" • d · ,u ıv~ zaman )U~ nı un urmul!l 
dPjiildir. iki baltadan be~i ~~-~ 
ö ·ı .. l .. k d 1 · K1nav g ru en gnç u a ıa zı- H~ha.r 

yadP haıı kontr.ol daire-
IAri nce mU.l~'VPn malları- Arpıt \uaclol 

» Y ~rli 

K. 
öO 
47 

44 
43 

2 

2 
10 

8 
4 
8 
6 
5 

7 
a 
3 

a~ 

s . 

50 
f' 5 ~ 

25 

50 

50 
25 

38 23 

100 99 
a40-2ao 

190 
90 

3-37 ,5 
:ı tnız icrn islenP.n ödAmP. 

• l»iriuc 17 75 
mii~ıadt~~rinin biraz geç· · .. · · 
ce cıkarılmasııhr. Kura bulu~r 85-86 

s·ırf burulan dolayıdırk i Nişadır 16 
rapor haftası içinde dahi \l,sır tları 2 75 
pek çok işlP.r yapılama • Çttvtlar ~ 75 

S ı. d L • • &Moa• ••lıı r •> 1 · t() K mıştır. ~ u "a ar "' ış ya. 1_.,11,. · ~o ,ıra ~ . · 
pılmam:un Alman~·ada az ,, ,, ~cu~hi ~3 Lira 
ihtiya«: hnlunması v.Pva ,, • » ~uvnlı 20K . f>O 
mallarırnııH i~t~k olmaına- Buğday y,.rli 2 62 
sı gibi. SP.bPplP.rlen doğ· l 1..iuıora tuzu ·io 
mamaktJtdır. RilAkis CIP.a- S:ihnn"afı ~twtiu . . ~f> 60 
rin~'dAkt yavaşlama kal· . * ikinci· 23 
,hrıhr kaldırılmaz Türkiye incir ıo~en ı ı 
ilP işl,.rin yP.niden canli ince Kepek 2 25 
hir snrPtlP. yürüyPCP.ğİ KMhn ., 2 25 
kal'i saydmal&adır. ••• • --.. -~-

Ya..-lauya' da 
afyon mahıula 

V nğoslı vya 'da biiıün 
af yon mahsutüuii Saim 

ulan Yugoslav ufyou ih • 
racau enstitii:ııii 1934 vıh .. 
içind~ 46,222,530 kilo gram 
•fvon sal.en alınaştır. Sabn 

• 
alman h~r kilo afyouun 

· ff~ ali haşka umsraflar na-
zarı tli,kate aluatıHttlan 

262.78 dinara f(~lm~klf'dir. 
.,.ıun almaıı bu .. r,.,.. 

" 
lar iiz~riudP. yapılan r~s-

mi lt1hlillere sörr. bunuı• 
vas.•Iİ olarak viizdt- 31tl2 • 
i h·şkil ~ıleu 14,542,611 ki 
losu su, v;ı~ali olara~ 'üz . 
.t:-a 10,91 i te-şldl tAdt-n 4· 
987,371 kilo M aou ıuor 

findir • 

hll Ti;ılJJr1 
..... o .... 

'''4f'lfı!J 
27-2-936 

Tiirk altun11 948 

isterlin pl2 

Dolar 78-8fl 

Frank 12.-04 

LirP.t 9-37-54 

Nüshası 5 kuruştur 

~) 
Şenelik 

Altı ayhk 

Cç ayJık 

,.,.,,. 11.tç 

.. Jçlı 

... l(r. 2000 l(r. 

eoo 
300 

Çocuk esirğeme kurumu 
Genel merkezi kurban bayramında ıefkat ala 
nı,,Ja bayramlaşmayıyurtdaşlardan diliyor . 

Din ha,·ramlar11ııla \' :ı- · . . 
pılan ltıbrik vı! ziyarP-l 
masraflarmı <(Çocuk ~sir

tıteme kuru mu» na verme
nizi riccı eJt'riı . 

Ricau11zı kabul eden
lerin isimlPri ba vra mda11 
ev ~el Gen~ı merkezi lara
fmda n gazt-lPlerle ıwşro 
luuacak hu sun·tle hu iy
lik sev.-11 irısarılar closlla
ruu kullulanu~ ve do~lla-• 
ruım tebrik ve Zİ)·aretle
rini kabul etmiş sayıla
caklc1rdır · 

Avrupa ve Amerikada 
ölii çtalt-11klf-r1, dftğün he
diyP. rmısrafları bil~ ço. 
cuklar yoksyllar kurum· 

laruıa \' tıriluu~klt'clir . 
Yurtlu ıuuzda a'hıtlt~ri 

sayısız obıı ~·oksul yav
rucuklar içiıı çok ıltığerli 

olacak hu us~ıliiu lu~nim

sen•ııesirıi ve )'ayılmasım 
ti ilt~ riz . 

Arıkarada huluııarı ge
ud lllt'l'Kt'Z taraf111dau pa
ra almnrn )'a haşla ranu~ ıhr. 
Kurharı ba,· ranıı 15 marlı-t 
raslı~or . · 

Berıada satış 
llün ştdırimiz licarPl 

.w~ zahir~ lmrsasmda 10000 

kilo ~usam 8 kuruş 75 

santimıl~rı .\bı.lulkac.Jir M. 
\'ağou T. olarak Şaşati 

Biraderlert-' satıluu~dır . 
• 

i L A N 
Mersin Askeri Satın Alma 

Komisyonundan : 
Alaym ihtiyacı olan 011 bin "ilo kuru Fasulyanın 

23 Şuhal 935 Cumartı•si giinii saat 14 ele yapılan 
açık eksihm~si ruıtict>siwl~ talip zo lıur etnı..-diğimlHn 

ihale giiuii 5 llarl 935 sall giinii saal 14 ıle hıra~ıl
nu~tlır. lslP-klil~rin her giin .\l:ay Satırı Alm:.1 Koıuis · 
vonuna miiracaatları ihiu olunur . • 

Mersin hukuk ;hakimlitinden: 

.llı~rsiuin Nusratiy~ m ıhall••sintlı~ oturan .\li kızı 

S..,lim~ Hanif~ taraf11ula11 kocası Ahnwl oğlu 282 tlo 
ğunılu Giritli .lluslafa al~yhine açıları hoşauma dava· 
~mm gıyaben yaıuları duruşma · ı ·ouu ııcla : · 

Sahil olau boşanma sdwplHriuıl~rı tlola~' ı kamı 11u 
naedt~niııin 138 iki Larafm lıoşanıualarrna vt~ ho~.rnıua 

lıükmündt! kabalrnth göriilt•n kocanıu bir SfHtP. ~vltm

mem~sine v~ cocuklarrn v ... lavetirıin a11aya n~rılm•~si-. ., 
n~ ve tlavacı, rıafaka lalHhirnl .. 11 vaz ~P.çurndi~iud~n 
bu hususla karar illihaı111a mahal olmaılığ111a tt1 lll)' İ~.İ 

kahil olmak iizre 17 Şuhaı 935 larihiuılt~ cla\'acıruu 

vic,Slhtnıla ve müddei aleyh 'iustufarıııı gı~· ahııula karar 
v~rilmiş olchığuıulan ilau larihiıult~rı ilihareıa ıs giin 
içmıle temyiz ~tm.,tliği laklircle hiiknuin keshi kati~·et 

_.J ... ctaği Hizumu ilAn olunur. 

. 1 L l H 
i<;el Vilayeti Daimi 

Encilmeninden; 
. Portakal ağaçlaruü ffımig~ elmek iiıtwe 12X ı 2 

elt.Achrula (7) ve· 14,40 X 14,40 eh'atlıruJa Ja (5) ki ce 
man (12) aclecl ~,iimif(asyon çtıdın ile (400) kılo ~al"'iı 
il~cı jlaıarhk' suretile sauu alrnaeaktır . Pazarlık 1 
Njsau 935 Pazar giinü :ı1aa1 ıs el~ rilAyeı. Eaıciimeıairı 
de yapıhtcaklır. Muvakkat leuıinal miktarı 120 liraılır. 
,ıu para Hu~u~i mıJhi.l~e vezuesiıw depozit olarak 
yallrılacak v6ya !Jauka ıueklu hu ihraz idil~et>kti r. 

ı~teklilf.rin 11iimu11P.yi görurnk ve daha fazla ma
lumat almak jjzere Ziraat Otıİresirıe ve ihal~ giirıii de 
Vilavel Eucümenine müracaatlara. 19-28-10 - ~0 

• 
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Nö~etçi Eczane l ~ ~ ·~E! ~ ~~~ 
f ll' jl Mütehassıs Doktor Bu Akşam 

ı~~' ASLAN VAKUP 
o.;=======~· "l ~ ı • ~ 

. ,tı İstanbul vemoskova üniversitele· ~ S A G L IK. ri 
ECZANESİ \ -> rinden diplamalı ve Almanya'da 

' J 
- - 1111 tahsil etmiş Vilô:diye ve Cerrahi 

Mersin Gümrük Civarındadır + ni~~~~s~ü:::.~.~·;,~:":. ıı asıaıw ca.ı ıti·s i 
11•,)r rıt~\ i E<~za~' İ lİJ No. 1- 3 kerul i evind•! . 

ı ılı hı~· ... Y P- rl i ve .\ v- '! TELEF ON: 64 ~ , 
rupa miis ta lızera tı im- • ·~~· ·~~· •i;~~~·~S-·~E.H-~- J~~ 
ltııı ı ır . ~Dlnmtllllllllflllllimlfmmllfillifillft~ · ··· • 1 Her türlü mevç için mutedil ..., 

1 fiyatlı ve en mükemmel 1935 ~ 
• •••••••~•••• · R d. A .k • a ıo merı an 1 

Yeni Mersin Mat~aası : Empir ve Garod ~ ; 
mücellithanesi : jiil 

1., ı.· . • = 
•:.. i..Sl\lll ıt Ş, parçalan- : ı 

1111~, rı~ rsudt! kitapla - • " 
l'llllZI İ~e )':t f'ilfllHZ dP.-~ i 
y.- alnıa~· ımz. hirgiirı : 

~ 

~ 1 ~:bf@~ ı=ç- 1 ım - rraı~ 
·ize hlzı m ofur. Kitap • 
1 1 f 1 

. . . . • 
aı·uı ızı,'' P- ter t~rm:ıı, • 

uı iicr. ll i ıhaıwuı izP. göıı-: 
ılt• ri n i1.. • 

ll tlf' rıevi k i L:ıp ve ı 
defl~ rı~r şık , zarir m~: 
ti ıı v•1 ~ull a nışlı ola- O • 

l. • 1 . • il 
l':t 1\ (~ il ~ nı,.. • ı ·:· . • •••••••••••• 

v'Tilyan1 A. Rik~ards 
10 -10 

Sab11ı1 Sabuııa benzer fakat .l1er sabun bir 

olınaz Sabıın aldığınızda: eveıa.·, 

-----------------
Sabuncu zade KaJri 

markasına dikkat 

Sabuncu zade kADRI 

markasına dikkat 

Bu Markalı Sabunları Her 
Yerde Arayınız 

Halkımıza her şeyden evel sıhhatını düşünme'k gayesile bu 

ker.e Fabrikamızda halia yemeklik Zeytin yatından · yapılan 
.. . . . ' 

SABUNCU ZAO[ KADRİ markalı sabunlarımız piyasaya ·çıkarılmıştır 
. . '. ' ' . 

SABUNOlT ZADE KADRi ~larkalt ~aLuular TALK ( Toprak ) 
• 

vt~ Silikat gihi l>iluruuuı zararı. ve yakıcı madd~lerdP.n aridir 

SABUNCU ZADE KADRi Markah Sa~unlar cil~e Yumusa~lık, letafet. verir çünkü ~ilesizdir 
• 

. 1 

( Ucuz } ,, Sparton 563 
:'il 8 Ve 6 lambalı olup Rndyo tekniğinin en son 
:.1 tekamülatı vardır. Tam ir "Antifadinl ,, otomatik 
~ ses kontrolu. E~ kısa mevcderde kati yen mikrofonik ( '1 

gürültü yoktur . 

~ Gli ııil ıız Pıı ri>, Loııı l r .ı, Bı· rl ı ıı, .\ 11 ı1 > 1t· ı·ı!a ııı ~ 
~ ve s :ı ir~) is t :ı şyo ıı ları a lır . I~ 
fgg Bütün Dünyayı Dolaşınız ffi1JM 
fiili .\l t •rsiıH' hu IL\ l> YO ay:ırıu d a hir IL\BYO ~ i ı:•·l ıııı•nıi~~':r:,AD SAHİR 1 

P iil-.t'ııııı·t <· ı ddı · ~ : ~u 29 

~Jıınl ~mı~ 
rE3~Bu~ .. ==3ü ı:=-r ==~ 

ya 


