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1 FİKİR. 

Sahibi ve Umum Ne,rlyaı CUMA 
Fransız hariciye nazırı oırektaru 

8 FUAD AKBAŞ 26 
. /Jone 7 eşriıı evveli(' Ağustos 

1 

idare yari 
ilk haftası içinde Anka· Yeoı , .. ,nıa -~-mc_vı. uersıa 1 9 3 8 

GAZETES"f raya gelecek. Sal..11:~0~ N:.u~~ş ~11ı ; 1 iô~s 
----:-----------......:. 

lıpanya ve Çekoılovalıya meselelerinin uyandırilıı• endişe AzerlıayGlllllı yeııt idamlar Fransız Hariciye Nazırının 

LondraBerlin·egüvenemiyor 10 Tethişçi Ankara seyahatı 
idama mahkum 

Enternasyonal vaziyet önümüzdeki hafta- ıMildi 8. Bone T. evvel başlangıcında gelecek 

larda sürprizlere gebe. Londra müteyakkiz 18 kişi dt.lı yıl hlıısuıah- i B. C:emil Merdam Pariste 
Duçe, Papa 1 Çem berlayn, __ Lor? Halifaks tllm ol~ulaı Bonenin Ankara seyahatinden evvel Su-

H · t• f k k • Baku 25 (Radyo) Azerhtr- riye-Frall8a aYasindaki mesaleler bitecek ve rıs ıyan 1 ispanya ve Çekoslova ya iŞ- ,oan yüksek divanı tedhiı. devlet Parie 25 (Radyo)Suriye bae 

Papan. ın, ırkçılık aleyhinde j lerı•nı• tekrar go•• ru•• ştu•• ıer emniyelini tehdit &UQiyle muha- tekili Cemil l\lerdam bu Eıabah İyi lıauer alna mahfellerde 
b keme altına alınan 28 kişiden p . . . C .1 tasrih odifdiğiue göre Boneniıı ulunmaeıle baahyan münakaşa k' . . "d d'I 1 •• de arıse muvasalat etmıştır. emı A k 
1 v on ıaı .. ı · ı ama ı er erım n ara sevahoti ·vyıu· ı sonunda talıau a_azet~eriod.e, hAIA, sü· L d ı.. v 

1 
• • • Merdam Pariste Fransız devlet 1 x.. 

luular işa•I edivor. Alman zimamdarlarının on raya ııarşı oıı sene kürej'emabkum atmıştır adamlariyle ve bilhassa Harici- veya Teşrinevver başlangıcında 
er 

1 olacaktır. Buııun için kati bir 
Faıist gazeteleri, son gün· jestleri tatminkar mahiyette. değ.il Macar s'ıyı .. tı' ye Nazırı B. •Bone ile görüşme- gün tesbit olunmamıştır. Bu 

1 1 ili lerde bulunacaktır. &rde, Papayı, hıristiJanlığın , . . Türk hükümetiniıı kendi müsah 
Unıdeleri ile ilzam etmi e ah·' Londr~ 25 (Ra~y.o) Başvekil 1 poleuk. va_ziye~i çok çetın olacak 1 ı•t lrva ve Almanya- Bu görüşmelerde Fransa-

' ç Çemberlayın Hnmcıye Nazırı ve yenı surprızler ortaya çıka- a.., Suriye meselelerinin Roneniu vaziyetine ve Bonenin onternas-
fl:rorlar. Haftalık •Meridyane ' . ' . baJ1ıtl ı · ti 1 d p 1 k il . 1 • Lort Ha1ıfaks ve Jon Sımoo bu cakt1r , y.a 

8 
anıyor Ankara ziyaretinden evel netice yona vazıye er rnrşısın a tabi 

apa 
1 

tar ılnden mısal er ge· - d - - ı ı j 1 • lend"ırı'lmesi ınevzubatıs ol"cnktır 1 /<. ·ı b 1<.J d lirerek: 1 gun e goruşme er y11pmış ar ve spanya mese esı Budepeşte 25 (Radyo) Hü- . ı .. o acaeı şernı e n5 ı ır, 

1 Çdrnslovakya, Ispaıı>·a mesl\lt:- lspanra meselesinde nflzır- k- t 0 1 8 
ret parti '-'d k d 

.Kilise, talyada cismant bir . . - - - . ' . . . . . ume nasy na BO J"B 1 .. - AmıR a şe avet devam e iyor 
k _ 1 ıerını goruemuşlerdır, lar F rankonun fıkırleruıııı tadıl sini ortadan kaldırmaya karar 

h lld~et .oldu6}.u zamanlarda, . Ya Havas muhabirinin öğrendi <ıdilip .. öilrneyeceğiııin Burgos- .. e m'ıı:ıtir Bu p11 rtı' ortadan kal-
udılerı daıma mahallelerınde · ·· . · · k 1 

y r "" ' " .. B d • A 1 
• . . ğıne gore, orta Avrupa vaııyell tan ı:ıoıı olarak SCJrulınasııll a- dırılırken l\8Byonal BO&~aliım e evı rap ar 

kapanma7a mahkum etmışıı. Bu hakkında Alman zimamdarları- bul etmişlerdir, Lort Halifake 1 d 
1 1 

. · t -
1 

• 
hat, son asrın ortalarına kadar nın Londraya karşı jestleri tat- Ademi Müdahale Komitesi Reisi ı 0.m e er ~ 1 

ve rasısh'l~ues~eae. e- -----------
d . . . . . . . . rı Mac.arıaıaııın daı ı ı v..aı.ıJe.üua T •• ki h •• d• 

evam ettı,. . mm edıcı mahıyeUe değıldır, ile temas halında butunuyor,Ko- intibak ettirmek için bir propa- ur ere ucum e ıyor 
. Diyerek. P31>auın bugünkü 1 _ Loodranıu kanaati dai~a mite reisi ademi müd~hal~de b~ 1 ~anda ofisi teşkil edilecektir, 

ı~diasınm kilise tarihine ve hıris mut.eyekkız _ b~lunm~k merkezın l~nau devlet milmessıller~yle gol Ofiı teai' edıl~4lrl@D ~Jtel köyleri basıyorlar 
tıyanhk ananelerine aykırı düe dedır, Önumuzdekı haftaların ruşmelere deum edecektır, propaQanda ofisi namına ofis 

tagünü an~atıyor. 1 Ka-.nutoyın fili hontrolü altında lıeti Aımany;a ve haıya<!a bir ıet Bir Turk ölaurduler. Türk köylerinin 
Bu munakaşaların. Romada ı kik seyahatı yapacaktır, 

bariz sinirleri gerdi~i şüphesiz M .. k·ı b. depozı·to, ema- Bununla Macaristan Alman- evlerine oe harman/arına ateş verdiler 
Olmakla beraber, Katoliklerle Fa usta 1 ır ya ve halya siyasetine yaklaşa 
•~•tler arasında, bu yüzden, de·; t d ğ k 1 k 1 cak fakat dahilt nizam Reyhan iye 23 (Hususi) San İ Ayni gece saat 24 rarldele-
rın bir ihtilAf çıkacuğıııa ihtimal ne san 1 1 uru aca da serbesti muhafaza edilecektir caktan kaçıp hudullaıımızdaki rinde seki.z kieiden mürekkep 
•ermek be)'hudedir. Suriye köylerine yerleşmiş ve bir çete Yeniköye ynklnşarnk 

O 't L t L . [a"t e bu g'Lı' mınLul ~ metler hal Lor~ Runsiman orada himaye görmekte bulun- 200 kadar kurşun atmışlar ve 
l"ih :a~~~a~t~id~u~::~:~~d;~~i~: epozı o, esn~m, auvı v . lu 1 ılY • muş olan Bedevi Araplarıu çete yine Hamama doğru Qekilmi&-

re·a1 1 L İ 't 1 k b · ... .18 t f L · il/ı rnnnrUfjU /ıazir· I ıer teekil ederek Amık ov,.sınıu terdi~·- .. 
t 

1 
. kans~tini, kati bir if~d_e ileı 18 am ı ıma varıcı ır DIDlllAn op anacaı i ._,.,- asa.,ieini ihl~le karar verdikleri- Koylerımıze bu baskınları ya 

eıbat etmıı&ir. Bundan, ıkı ıa· l b / d 1 

amaya af G 1 ni enelce )'azmıştım, Son iki pan ve adamlarımızı öldürül;> ~v rafın telAkkilerindeki tezattan •:lla/i•ve Vıehdleti bir proie hazırladı. . ve harmanlarımızı yakan şakılerın 
• 1 ırs, 'J ..,, Prag 25 (Radro) İyi haber gün zarfmda vukua gelen hadı- H d S . lı· _ _ 
1 bir husumet doğuracağını zan·, A k (H ., 'I ı· . . . . alan membalardan öQrenildiQioe seleri yazıy.orum : Aabdm~lmh a.duMrıy~ na.dıye. mudüru 

lletoıek hatadır. n ara ususı . - ·' a ıye malıallerı muhtelıf olduğu ıoın .. e Runiaman heyeli şimdiye 
20 21 . t 21 dd u amı u syyı e ıandarma 

Çünkü Papa akide cihetin Vekaleti bi~ . depozito ve em_anet bu p~r.a v~ kıymet.teri Kamuta ::~ar gerek gükümet gerek Sü . - gece~ı s~a ra 
0 

karakol kumandanı Ömer cümey 
sandığı tesısı hakkında muh!m yıu fılı mürakabesı altında bulu Al f . t alından Jerınde Uzunkelı koyü basılmış yidden himaye ve maddi yardım 

~n ukc,ılıta ne kadar maruz bir kanun projesi hazırlamıştır.: nacak ve halka tam itimat vere ı del .. man.
1 
~ar 181bül~: malü Nayif isminde bir Türk genci gören bedevi Arap çapulcuların 

Uionu, h'ıatistlerin aile esasını Bir alacaklının atmadığı ve cek müstakil ve muhtar bir mü kendısıne. bı dıren . d ·ık mavzer kureuniyle a~ır surelte dan olduğu israrla iddia edilmek 
'-u.ı. . matı telbıs ve tanıım e en ı ·ı · · A ld ki 11 

.. teUeodirmeıe h11r.eUili gay ya alamadığı para \'e kıymetle asAesede toplamak maksadıle b' L' k .. d' oerhedı mıştır, rap o u nrı tedir 
l'et, sporlı. ve aahht tedabirle rin muvakkateu saklanabıleceı}i Franıeda bulunan Caiseae deı raporunu .. 1 ı~me u~ere ır,. anlaşılan mütecavizler Hamam Bu nahiye müdürü elyevm 
1 dipts et consignativons'd mlRıM Bu bırıncı rapor 8 ne tat· <'·ıhe•ı'ne savuşmuı:ılardır, Yaralı Şamda Sancak komitesi inde aza tal un ırkıoı muhııfazaya atfet· emin bir yer temini çok eski za . . . . 1 ıiJeler • ne de •muıt>et teklifler. ' v 

tigi dikkat, ana.,a ve çoım"'a "ar mantardan beri kanun vasfını ie sıl bır •dıpozıto ve emene •• d X-'ld' Bu ilk rapo bulunan zavallı Nazif sabahle- bulunan sabık Antakya malmüdü 
ı ıs J 1 d ı. · im t 1 dığu vQcude getirilmesi düti J•r almıe e.ı . ı~. . . K kh d kt " - - " "h t S rl k M k dd" d dırn içi yaptı"'ı teakiJlit müstem· ga e en uır mevzu o uş ur. 1 -ı - t" l'UD istihdaf et\ıl}ı gaye, taaıyeu yin ırı ana o ora goturu- ru ma u a : u ayye ın a 

ı & "" Bu gibi para ve kıymetlerin j nu mue ur. 1 • lürkeo 1olda yarHandao müte- madı olduğuna ve merkumum sık 9
keterde melez bir nesil vücuda kAfi derecede emniyet telkin et Sandık Kamutayın alAkah :rdıolatmakl 98 k~.eıe ~nınra;arı essjreo vefca\ r.tmiıür, sık Hamama geldiği söylendiğine 

telrnemesine verdi"'i ehemnıivet ı ı d ki d dör.l encümenince serilecek dör.t :warmı tazer eme ır. u ' 
& 

1 m yen yer er e sa · anmasın an . . . .. alakadar iki tarafa tetdi oluna· 21 - 22 gecesi saat 10 radde göre bütün bu suikastlerin sancak 
•eıaireyi istihfaf edemez. dotan 70Jsazluklar te intizam m_ebuaun. da ıştırakıl~ ku.r~lacak .oak&ır. lerinde takriben 20 kadar mü- tan kaçan Asbacı ve iştihatcı mü 

Papanm bütün muhalefeti sızlıklar bazı memleketleri depo yuk~ek bır k~ntrol hoyetınıo fi Lord Runeiman'1n t~ili: sellah Arap, Ayr.ancı şarki kö- harrikleri tarafından tertip edilmek -
insani bakımdandır. Q, beeerI l zito ve emanetleri kabule mün li mörakabesı altın.da . ~ulun~ Prag 26 (Badfo) _ Lord) yünü b.aıarak kurşun atmağa te olduğuna hükmedilmektedir. 
tını ı d lı' l f 'k h - k'I - caktır. lıtaubul, fımır gıbı ltlerı ' Sancak hükümetinin, hududu r•ı ~r ar arasın ah. ı~ ~ rı ya- asıran ~ezun ve musta . ı . ~u büyük olan merkezlerde aoıla Rnoıiman heyeti, neıretmiı ol· ı başlaauılard&r, iki BP.at süren muz üzerindeki bu kabil şakavet 

t masının aley ın edır. esseseler ıhda.sı~a sevkedılmıştır. cak eubeler H di~er viltyet ve doğu bir tebiifde, bilha11a şöyle bir ateıten konre eskiler köy ve anarşi amilleri hakkında Suriye 
Duçe'1e gelince: Ooun, Va· Memleke\ımızde de kano ı kazalarda fazla maaraf J&pılıaa demektedir: ahalisini kac;ırııulltr: ve G etle hükümeti nezdinde müessir teşebbü 

lflranıa yeniden mıl<'adeleye gi· nun. ~manete~ yalırılmasını em mak için sandık ieleri, Fnnsada B. Benee, bu sa~a~ Lord 4 hıırmam ateı,leyerek Hamamıt satta bulunmasına amık ahalisi şid 
l'ieınek istemiyeceği A&ikArdır. rettıQ-ı depozıto vo emanet para o'dutu gibi, muntazam vazife Runıimanı kabul etmııttr. dotru aatuPUJşlaJdır, detle intizar etmektedir 
ÇA lar ile esham, tahvllAt ve saire' ıekllade malire memurlartıwa Ô6tleden sonra saat 16 da ------

"Okü onun en büyük siyasi r l • b • k /kt / 
4ltuvaffıki1eii Tütran aolaıma&ı gibi menkul kıymetlerin tevdi görülecektir. Runıimao he1eti AHiarı, altılar e1qpon ar yenı ır taarruza a I ar 

kosıilesi parlAmıwter komisyo°" 
:ır. DQnya siyaaetinin gergin c. H. Partisinin mühim bir kaıprıı "'11t~tJILed11t ~r 1~!!!11 '"' Veni hedef· VanE!Ste boyu .. 

Ulundutu bu sıralarda, Duçe· 

1 

mışl.ar ve O~oısLota~y,a kfı.llUDU -

.bin halyada fıkıirleri ikiye ayıra Mükafath piyes ve hikaye e,ıuasııj ha.kkıncl,ş eeqen hAfla nun çı·nıı·ıerden ı·stı•rdadıdır "•k kendi eseri olan bugünkü başlamıe olan teıkik~a deJ~m 
•Gk\lnunu ihlAl etmeye kalkı· müsabakası açllıyor e&•iflerdir_. ---::--

l•cıatını taaavtur etmek mAna· • iı.il iylRGllaıı Cenup cepheıinde de harp oldukça şid-
"'<I;~ ••• en mıh delili,Faei•- Bütün menıfeket minemrleıinin şükruını bzaııacH olan detlendi. Çin cepheleri tehdit ediliyor 
ticalioin Yahudilere eziyet edil ~u mühim müsabakaya ait şartlan JIZIJIUZ Muhtelif q.fır ceza- ajan:.o:rı~~~a4ro) Domei' ispanyada--
"'llleıi hakkında Hrdikleri şid· == :::=: laı.a mqMtım 1 Japon kıtaları, Çin ordusu' ......... ....... 
.S.tu enıirlerdir, Say111 her yıl mühim mik 1 kadınlı ve basit dekorlu olma11 l',.J l nuo umumt garugabı Hankeu Harp yeniden şid-

hatyada, Vatikan gazetele· d 0 cıQ ar \7u mubafaza eden Çin müdafaa 
l'i tarda artan halkevleriııdeki sah ır. · d ti d • 

))e h~aeist gazeteleri arasında . . . 2 - Eserler daha ziyade Kand~• 25 a.a. - Di'-IUl sının birinci haltında esaslı bır e en f 
~i ne faalıyetlerının halk araemda . . . ·r 11 ...... • • harp 29 temm&ll' ı..tlı ... ı,, m""'vzi teakil eden noklillara hü 

ırkPılık mün kaaaıı b; .. mu·d d d "' . l"k halkımız.111 dılının ve ı a~uıın "' "" Valtınsiya, 25 (Radyo) - na 
v a v ... uyan 1r ı"'ı genış a ıı ayı umu . ıinde aşağıdaki kararları ver· cuma kalkmıalardır. Bunlar, 

elet d güzellliA'ini, edebi zevkıol) konuş m·ıa.o..: v ~· aba deMm etae bile, hiqbir. miretle sahnenin terbi1e, li11n, ma zaraf.etini, çeklnliaini re ol ~c Yangae boyunca yeni ilerleme zı frankist harp gemilerinin. ali· 
bir 1t 

9i~asi hatayı. bulaodıraca~ edebi zevk ve konuema zarafeti : gunluğunu a~t.ıracak. ta~z~a ol 1 - Ariaca Miı&aotalda, Jeo oin eaaeh hedefleridir. Japon kante mm takasında salı ilden ol 
l>· llJahıyet arzetmıyecek ve eskı bakımından )'Üksek ehemmiyeti malı. Yeni Turk cemıyey,ıın mo Muntakis, MJ0Uı101 V..uludakis, kıtalerı Venge~min cenup sahilin dokça uzak bir mesafeden geç· 
11!',· er ve Sezar mücadelesi şek· ni göz önünde tntan C. H. P. ı deru, küjaisel re ll!lıilli '"1yguları Eme2nel BaEkladiı İdAQJaM, ta iri de Matuçin'i almışlar ve bu miş oldukları kaydedilmiştir. 

" aı k 1 - manuel un~s ı A' h · · d.ğ - Şiddetli muharebeler 
. oııyaca tır. - . . Jetitkin ve değerli muharrirle 1 n.ı tatmin edebilmeli ve yatietiri Emanuel fıhDUlkas, Oaı,u1adls, :~~eth~ ...,ın ce~. ~sıı:ınk ·ıı er mu r. (R d ) B 

Clere liatta, bugin~u v~zı1eti, bır rimiz arasında aşağıdaki şarthu: 
1 
cı ol.malıdır. Biaaenal~J~, mu Yorgi Ladakis mµebb_e& 8~1' h~ ~ Nır, :~v;.~1111 .ea ıb edLD Barselon 2a d yo : . nrse 

..,. le1e .. kadar b_ır muıareke de altmda bir piyes müsabakası a~ harrır bu esaslar ve mılh dualR nıellere uıcmııg ı ı ehnıye avlamış lon radyosunun neeretUğı bir 
~~•bılıriz. İkı taraf henüı mıatır. / rımızın ve in.kllAp p~naI ... leri 3 .'İki k~ ~O aene aQu hiı tardır. Daha cexıupıa Puyang tebliğe göre Vılyapla de L?s 
._, y • • ·I" .,,., k iölüni\n garp sahiline uran Ja Arkosun şark cenubunda due tıilerinde duruyorlar Qok . mızın çerçevesi içinde kalma ınete, ,, 
._&ıh • : • ' . • 1 - Yazılacak pıyesler, halk 1 fartile mevzuu seçmekte serbest 4 • İki kisi on sekiz sene pon kolları Yanaseden Macsng',a manın y8plı51 bütün hücümlar 
'lerneldır, kı bu gergınlık bır jetleri sahnelerinin &artlarına U)' tir. ı ağır hizmete, giden demiryollarına hllkim püskörtülmüetür, 

llllaıa mOncer olacaktır. gun olabilmek ioio az ıahııh, aı 1 sonu ikincide 1 Sonu ikincide -Sonu lk.lnclde - sonu lklnclcl• 
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Mersinde halli 
basit meselelerden; riye-Lübnan s 
Uııııtulan 
Bir Yasak 

1 Şehir Ve Memleket Haberleri 1 
-8-ed_e_n_t_e-rb-iy_e_s_i p_r_o_g-ra ... m-,·-n-da_cl_e_ği;k-ı,-.k--1-., a_r_s_u_s_t_a ___ i kti sa d i harbe tutuştu. h ll d ll t .. 

• • 111• • 

6 
larını l{a padılar . 

AK'ER 
Birisi aıılallı : 
Dün gece saat on birden 

sonra yorgun argın evime gittim 
soyundum, uzandım. Tam uyku· 
ya gireceğim bir sırada kareı 

komşu coşmuş olmalı ki gramo· 
fonu kurdu, eski havalardan bir 

kaç plAk çaldı . 

Kültür ba~an ıği 30 Ağustos ayramıı 
hazırlıkları l Yüce komiserin bizzat idare ettiği müza 

Tarsus, (Hususi) - 30 ağus l kerelerJen bir netice alınamadı Beden terbiyesi işini b1ı yıl 
halletmeğe karar verdi 

tos zafer bayramı için seQilen 
komisyon hazırlıklarını ikmal! Baruttan yazılıyor : değildir bütün ihtiyacahnı Sur_i· 

• etmek üzeı·edir. Halkın kıamı 1 Nihayet Lübnanla SuriJe yeden almak. mecburiyetindedır 
f arasında iktisadi muharebe baş Buna mukabıl Suriyenin bütün 

Beden terbiyesinden azami istifade le· azamı Namrun yaylasında oldu· )adı, bir kaQ gündenberi iki mem ithalatı Lübnandan geçmek mec· 
ğundau b~~adad~ hay~a~_ın f~v l leket arasıuda hudutlar kapan-ı buriy~tindedir . 

mini için programda değişiklik yapılacak k~Hi~e teı; ıd edıleceA-ı oğrenıl 1 ~ı ve ~a~p resmi bir şekilde Yı~e- son zamanlarda ya~ı· 
komşudan razı olsun. gece yarı · mıştır. ıılan edıldı. Jan butun müzakereler akı[J] 

Ooh ne ala dedim. Allah bu 

smda güzel havnlar dinliyerek Ankara, 24 (Hususi) - KOl· I spor hareketleri tesblt edilecek- . Suriye v~ L.übnan, b~tü~ 1 ka~dı. Kont Dömartelin bizzat 
uyumak, ue hoş, ne iyi . . o tur Bakanlığı uzun ıamandanberi tir. KUHUr 13ukanlığı Avrupa mek Kadm yüzünden 1 ıarı~te. he~ sıya_sı, hem de ıktı· mudahale ve idare ettigi müza· 
çnldı, eğlendi. Ben de dinledim tetkik etmekte olduğu beden ter teplerlnde tatbik olunan berlen : sadı bır kul halında yaeamışlılr kereler daima sekteye uğradı ve 

dıuledim, daldım. Ne zarar var, blyesl işini bu yıl halletmeğe ka terbiyesi progrumhmnı tetkik ve •k • k. b. ..J ~1~· Fakat ei~as.i Et.fl~epler bu netice tehir edildi . 
· tesbit ~ttirmiş ve yeni bazı mad l l iŞİ lT aaamı ıkı memleketı bır bırınden ayır Surioe gu-mru-k mesel I ı·ni 

sabahleyin bir saat fazla uyu· rar vermış ve hazırlanan progra- · . dı ve aralarına hudutlar koodu # • • • 
6 er 

l"k d 1 b"J . • deler ilave ederek liselerımlzln l d # h 11 t k b k k rum dedim. Yarım veya bir sn· mı a n a ar ara ı dırmıştlr. yara a ı Ancak bu memleketleri iktisa· a 0 me ıçın ır ta ım o trova 
programlarına koymuştur. sistemleri kurdu ve bununla ba· 

atlik uyku için bir komşu hatırı Progrısmlar beden terbiyesin K Karadivar köyünden Mem den ayırmağa imkan olmadığı 
H d den azamı ı·stıfade edilebilmesi Oy mekteplerinde yapılan . . iQin Fransızlar bunları bazı müe zı mühim iktisadi ielerini Lüb· 

kırılmazdı ya · · em a amca- beden terbiyesi programında da oğlu 328 doğumlu Ah ve arka- terek menfaatlerde birleştirmek nanın tasallutundan kurtarmağs 
ğız fena bir şey de yapmıyorki; için ilk, orta ve lisedeki talebe· yeni bazı değişiklikler yapılacak- daeı Mustafa oğlu 324 doğumlu . istemişler ve bu cMüşterek men çalıetı. Nihayet Suriyenin vazi· 
neşe saçıyor. ahenk yapıyor,hem nln bUnye ve vUcut teşklIAtına tır. Bunun için de icap eden tet· Tevfik Çalış 23 8 938 gecesi bir ' faatlerin> hallini bu siyasetin yeti sıkıeınca Lübnan üzerinde 
kendisi eğleniyor, hem de kom· uygun olarak tesbit olunınuşlur. kiklere devam olunmaktadır k d __ d . k"' d 'ı hususi bir maddesi halinde bir bir neti tazyik vasıtası olmak 
AUlarını e~lioor . Talebenin bu dersten gayeye mu ' a ın yuzun en aynı oy 00 t f k ı d üzere bu defa hudutlarına aüıP 
,,. '" J Köy mekteplerinin beden ter Memed o~ıu İbrahim Arslanla ı ara a oymue ar ı. "" 

Uyumuşum . Sabahleyiı.ı; tiz vafık şekilde faydalanmasını te. '" f Müşterek menfaatlerin esa rük memurları koydu ve Suriye 

k d t biyesi programları, köy çocukları kavgaya tutuşmuşlar ve A&lanı _ _k . 1 • t k·ı d ye girecek olan Lübnanın men 
bir ses: fasulya,banadura,balcan. mln için me teplere ıcap e en e nın mubltine ve yaşayış tarzları- . 1 sını gumru ış erı eş ı e er, 
J{arpuuz . Yatağımdan fırladım sisat ve teşkiUlt yapılacaktır. 1 k b k tabanca ile müteaddit yerlerın· her iki memleketin menfaatleri· sucatından gümrük almuğa baŞ 

na uygun o ara azırlanaca tır. d 1 1 d . ı·f d k b " .. b 1 k !adı. Suriyelilere sorarsanız Lüb 
·· ı · ı t k · · Bu cUmleden olarak orta tab en yara amış ar ır, 111 te ı e ece ır reıım u ma b 

goı erım acı mıyor, saa se ızı Bakanlık beden terbiyesinin ebem üzer~, bir çok defalar başlayıp nanın u tedbirlerindan görece 
geçmiş olmalı, geç de kalmışım sil çağındııki çocukların mektep I mlyetlnl göz önUne ahtrak tahsil Her iki suçlu yakalanarak ği tedbirler çok büyüktür. Buna 

M Lir türlü ileri götürülemeyen 
dedim, saate koetum. Oooh!Daha doktorları tarafından sık sık mua 

1 
müddeti iki yıl olan Gazi ensutu tevkif edilmiş ve yaralı emle· müzakereler daima ayni nokta· mukllbil Lübnanlılara göre su 

saat altı. Genie bir nefes aldım. yeneleri yapılacak ve her talebe, su beden eA"ltlmi kolunun tahsili ket h~stanesine kaldırılarak te· da kalmıştır . riyenin zararı daha büyük oıa-
Onu, diğer bir satıcı takip elti. nln bUnyeslne göre yapacağı 1 

nl Uç yıla çlkarmıştır. . davi altına alınmıştır. Lübnan ziraat memleketi oaktJr 

Uykusuz kaldım diye buu · 
lora kızmaya, köpürmeye ne 
hakkım var. Bu zavallılar boıı· 

den elbette daha çok erken kalk 
tılar. Satacaklarını aldılar, se· 

petlerini hazırladılar • 
Bir kaç kuruş kazanmakla 

beraber yaptıkları da bir biz 
met değilmi '? Pazara ~ilmek,öte 
beri almak, yüklenip eve getir 
meklernıe işte kapıma kadar gel 
mişler, bana arzı hizmet ediyor
lar . Fona iş değil •. Hoş gör· 

mek ldzım .• 
• • * 

Belediye 
Bu ay 54 esnafı 

cezalandırdı 
Belediye encümeni bu ay 

Maliye Vekaletinin bir tamimi 

iskan kanununda kazanç 
muafiyetinin tatbik şekli 

içinde, belediye talimatı hilafına Maliye VekAleti, 2510 numa daki yıl tabireni mutlak olarak 
hareket eden M küçük esnafı ralı lskıln kanununun 37 ıncı kabul etmek ve muafiyetten isti 
muhtelif suçlardan para cezasına maddesindeki kazanç vergi mua fada edecek olan şahsın tabi 
çarpmıştır. Bu suçların çoğunun fiye~iniu mebdei hakkında bir olduğu mükellefiyet şekli takvim 
ehliyetsiz araba sürmek, narhıao tamım neerederek Alakalı yerle yılı iQindeki kazancına göre 
fazlaya satış yapmak, caddeyi re gönde~mlştir. vergi. tarhedllme_sin_i lht:am . edi 
f r 1 k · ı tmek ie/ Tnmımde denilmektedir ki• yor ıse muafıyeı muddetıuce 
~zul ı .o ~ra 1egkat :-ı et~ek- 1 • 2510 sayılı iskan ka~u j takvim yılının ve eğer mali yıl 

gom eğı gıymeme eş ı · · d k" k · ·· · 
d

. nunun 37 nci maddesinin A fık ıçıa e 1 azancıaa gore vergı 
Saygı değer bir arkadaş ar- to ır. ' · b" ı · b tt· · 

H ık . .d rasıle verilen üç 90 beş yıllık 1 ye ta ı tutu masını ıca e ırıyor 
tık bıkmış usanmış olmalıki ba- a evı ı are krzanQ vergisi muafiyetine tak ise muafiye~ ~üddet~ne mal~ yı 
na kadar geldi, ve dert yandı,, h t. vim yılının mı yoksa mali yılı lın mebde ıttıhazı lazımgelır •. . 
Ne olur diyecrklermi yazıı!ız ve eye ı nın mı mebde ittihaz edilmesi Bu esastan harek~t edılır 
bizi her gece rahatsız olmaktan Halkavi idare heyeti evvelki tazım el ~· h kk d b ise beyanname usulıle veya 

g eceaı a ın a azı ·egal ettiği mahallin gayri safi 
kurtarınız dedi ve anlattı : gün toplanarak günlük işler üze yerlerde tereddüde düşüldüğü ~ d _ . d . t b'ı b" 

b 1 1 t 
ıra ı uzerın en vergıye a ır 

Biliyorsunuz ki gece yarısın I ri,nde görüşmüşler,zafer ayramı an aeı mış ır. . 1 . . 1 . h .. 
• ıe e ıştıga eden bır mu acırın 

dau sonra gürüllü etmek kanu· . hazırlıkları etrafında yapılacak Mezkur maddede yıl tabiri b" . . t k . k~ d.l .A 
1 ırıacı mın a aya ıs an e ı mı.., 

nen memnudur ve cezayı müs-
1 
işleri tesbit etmişlerdir. -~alke· muti.ak olarak kullanılm1e ve oldeğu takdirde yerleştirildıği 

telzemdir. Hal böyle iken gece· ı vinde açılan resim sergısınden takvım yılı veya mali yıl eeklin takvim yılının sorıundan başlı 
teri saat ikiden sonra dağılan bazı tabloların satın alınmasıda de bir takyide .t~bi tutulmuş ~ark bee yıl ve ikinci mıntaka 
bar artistleri fazla derecede ve kararlaştırılmıştır. tur. Kaz_anç vargısı k.anuııu ~ü ya iskan edilmiş olduğu takdir 
umumi istirahati selbedecek su· Atatürk Parkı kelleflerı yaptıkları ıs teşebbus de yurtlandırıldığı takvim yılı 
rette sarhoş olarak sokaklarda lere göre bir kısmını takvim nin başından başlıyarak üç yıl 

Yeni yaptırılan AtatUrk par· Y_ ı.lı ve .bir k.ısmını da mali yıl kazanQ vergicıinden muaf tutul 
bağırıp Qağırmakta ve b i ylece k ı dil d k f ı k .., kının elektrik tesisatı 11 ma e · ıç.~n o ı ~a ıyet ~e azançlarına' ması lüzım gelir. Ayni suretle 
bardan otellerine kadar gActik- miş ve lamball\r dUnden beri yan gore vergıye tabı tutulmaktadır. hizmet erbabı vaziyetinde bulu 
leri yol üzerinde bulunan ev ve ma~a başlamıştır. 2~10 say~lı kanurıdaki srıl tabiri nan veyt1 gündelik gayri safi ka 
otel halkını rahatsız etmekte· A.I d k' 1 J LI nın takvım yılı veya mali yıl zanç üzerinden vergiye tabi 
dirler. Bunlardan birisi de be· uana an ifa 8Ull\ an olarak kabul ve tatbik etmek olan bir muhacirin birinci mmta 

nim , Tekerrür eden bu halin b'ıs'ıLletı' vazıı kanunun mükelleflere ver kada yerleştirildiği mali yılın 
önüne geçilmesini i!itemek hak· 1\ mie olduğu üç ve beş yıllık ver sonundan baelıyarak beş yıl ve 
kım deA"ilmı ? . gi muafiyetinden bir kııımının ikinci mıntakada yerleştirildiği 

-Haklısın arkada~ .. Hak· Mersinde satmışlar azaltıması neticesine müncer mali yılıa başmdan başlıyarak 
lısın • Yerden gö~e kadar hak· olur. üç yıl kazanç vergisinden istis 
!ısın. dedim • Adanada Ahmed adında bir Bınaenaleyh -mezkur kanun nası icabeder. 

• şahıs, bislkletci Hllmi, Fikret ve 
• • Memedio bis\kletlerinl kiralamış 

Her yerde oldu~u gibi şeh- ve Mersine gelmiştir. Ahmedin 
rimizde de :gürültü ve umumi burada bisikletleri setmak sure
ietirahati selbedenlerle mücade· tiyle emniyeti sui istimal ettlğl 
le yapılmakta ve bunları yapan· anlaşılmış ve bislklerle yakalanan 
lar ceza görmektedir . suçlu cezl\landırılmok Uzere ya-

Baıı yurtdaşlar bilerek, bil· ı pılan tahkikat evrakl~e birlikte 
miyerek te öyle sanıyoruzki her Asliye ceza mabkemesıue sevke 

halde istemeyerek diger hemee· dllmiştır.HUkUk ffaA'· ·ım'ı 
rileriııin istirahatini bozuyorlar. 1\ 
Onları rahatsız ediyorlar. Hiç 

kimRe kendisinin rahatsız edil· 
diğini istemez gecenin saat yir· 
mi dördünde evinde yatana .cra· 
rnofonu dinletmek, sabahİeyin 
mıeıl mışıl uyuyanı bağırtısiyle 

uyandırmnk; gece saat ikide ÜQ· 
te kafayı tütsüleyip haykırarak 

galiz sözler sarfederek etraf ve 
-civarındakini karyolalarından fır· 
lntmok gibi çirkin hareketlerde 
bulunmak elbette doğru değil· 
dir . Her rerde her dakika iQin 
zabıta kuvetleri bulunamaz, bek· 
çi bulunamaz. Buna imkiiu yok· 
tur her yurtdaş, diğer bir yurt· 
daeın istirahatine, yaşay1ş tar· 
zıaa hürmelkAr olmak gerektir. 

Şehrimize gelerek 
vazifesine başladı 

Uzun zamandanberl rahatsız

lığı hnsebile izinli bulunan Hukuk 
hakimi Kemal Kovacı maaşı atsll 
sile lstanbul Kadastro hakimliğine 
ve yerine lstanbul icra hakim mu 
avlni LUtri Çakır tayin edilmiş· 

lerdlr. Bay LUtfi Çakır şehrimize 
.ıelerek vazifesine başhımıştır. 

Bu hürmette kusur edenler ve 

kanuna aykırı gidenler ise ceza 
göreceklerini bilmelidir , Ve bu
nu bilmek istemeyenlere ise bu 
bildirilmelidir . Biz bu kanaat· 
le)' iz ••. 

ispanyada 
-Birinciden artan-

llslnde tetkikat ve tabkiktttta bu Estramadur4 cephesinde 
lunmak Uzere ·vilayet Orman bl Fuente del Arzobislo mıntaka 
rlnci sınır mUhendlslerlnden Ra· sında düşman kampilJo civarın 
ğıp Tarsun Slllfkeye gitmiştir.• da Rikomalides'e kadar ilerle 

Memleket hastanesi mietir. Halen burada şiddetli 
• • bir muharebe olmaktadır. 

dahılıye mütahassısı Frangocuların tebliği 
Münhal bulunan Mersin Mem Salamanka 25 (Radyo) -

leket hastanesi dablll hastalıklar Umumi garnrgahın tebliğme 
mUtehassıslığına Aydın memleket göre Ebre mıntakasında düema 
Hastanesi dahili hastalıkl~r mUte· n büyük bir muvaffakiyetsiz 
bassısı Tahsin Soylu tayın edil- liğe uğramıelır, Frankisller 
mlşllr. BugUnlerde vazifesi başıoa üh" ·ı 1 · • ı 

1 l b ki kt d
. m ım mevzı er e e geçırmıe er 

ge mes e enme e ır. 
1200 

. 1 1 d 
ve esır a mıe ar ır. 

J 1 
f, f, 

1 
Tage mıntakasında Frankist 

apon ar taarruza naldı ar kutvetler sekiz köy zaptetmiş 
- Birinciden artan

Çaling istikametinde ilerlemekte • 
dirler. 

!erdir. 

Girit isyancılan · 
Tokyo 25 (Radyo) - Japon -Birinciden artan-

harbiye Nezareti namına Söz 5 • İki kişi 15 sene ağır 
söylemiye selilhiyettar biı'. zat, hizmete, 
Yangsede seyrüsefer etmekte 6 • Üç kiei 10 sene ağır biz 
olan .Japon gemilerinin rabaucı ı mete 
devletler bayroğıııı kullandığı 7 · Üc k işi 4 sene htıpis 
hakkında Qin membalarından ıcezasıua, 
verilen haberi yalanlamaktadır. 8 · 24 ki~i iki sene hapis ce 

~~~~~~--~~~~~~~~~~~~-

C. H. Partisinin mühim ~ir ~aran 
Birinciden artan ·ı yin Rahmi Gülpınar, Ahnıe 

3 - Halkevleri faaliyetinin Kutsi Tecer ve Mustafa Nihal 
köylüye kadar her seviyedeki Ö .. _ . - . i 
vatandaşları kapsaması muharri zonden murekkep ıurı heyel 
rin eserini yazarken dikkat na j tarafından tetkik olunacak ve 

zarında tu~aca~ı bir noktad1r. 1 onuncuya kadar muvaffak olaIJ 
4 - Pıyesler, 1 şubat 939 ta 

ribin kndar Ankarada O. B. P, oo hikAye sahibine yüz ellişer 
Genel Sekreterliğino gönderil i lira müktlfat verilecektir, Bu ju 

mie bulunmalıdır. l ri sırf bu müsabaka içindir. 
5 - Bu eserler. partice leş ' 7 - MükMat kazanan ve 

kil edile\lek Nafi Atuf Kansu. jüri heyetinin beğeneceği diğer 
~eşat Nuri Gürıtekin, B~dret eserler, sahibinin imzasiyle uıus 
tın Tuncel, Dr. Suba Delıbaşı, u·· ık-'d t f .k d"l k e 
V N d

. T - ~ı h . E ve u e e rı a e ı ece v 
edad e ım or, D u sın r b"lilh · k" h ı· de 

tuğruldan mürekkep bir jüri he 1 are partıce ıtap a ın 
yeti tarafından tedkik edilecek bastırılacaktır. 
ve muvaffak olan piyesler alına 1 

8 - Gönderilecek hikayele' 
rak, muharrirlerine aeağıdaki 1 rin hiç bir yerde neeredilmemie 
mükafatlar verilecektir. Bu jüri I olmaları earttır. 
sırf bu musabaka içindir. 

1 
Halkevlerirıe mensup genÇ 

Mükafaatlar j muharrirler arasında (Mertl 
Lira leket küçOk hikayeleri) 
500 Birinciye müsabakası 
400 ikinciye 
300 Üçüncüye C.H .P. Genel merkezi hal· 
200 Dördüncüye kevleri üyelerinden bulunall 
100 Beşinciye genç muharrirler arasında ve 

1600 aşağıdaki eartlar altında bir 

Yetişkin muharrirler (Memleket küçük hikAyeleri '"NoıS 
velle") müsabakası açmıştır. 

arasınd (Büyük memleket ı - Hikllyeler, mubarririO 

hikayeleri) müsabakası yaşadığı muhitin (vıUiyet dalıi' 
Cümhuriyet Halk Partisi lindeki şehir ve köyler) tabial 

genEıl merkezi memleketimizde insan, alıldk, ideal alicenaplıt;• 
ki yetişkin muharrirler arasında aile muhabbeti. yurtseverlik, sef 
ve aşağıdaki şartlar altında bir da hisleri ve evlenme tanları, i~ 
( Büyük memlekat hikayeleri ildet, tarih, kahramanlık ve ans' 
"Noulle,,) müsabakası açmıştır. ne, karakter ve hülAsa bütüO 

1 - · Hikdyeler memleketimi hususiyetlerini aksettirmelidir. 
zin tabiat, insan tarih, iş, ahlAk, 2 - Bu karakter ve husı.J' 
ideal, alicenablık, aile mubabbe siyetler bizzat iyi tetkik ve tatı' 
ti, yurdseverlik, sevda hisleri lil edilmie, mahalli şartlara ,e 
ve evleııme tarzları hülAsa adet, realitelere uygun olmalıdır. 
kahrmanhk ve anane, karakter 3 - Hikayelerde aranacalı: 
ve hususiyetleriui aksettirmeli esas sanattır. 
dir. 4 - Hikayeleri en çok nor' 

2 - Hu karakter ve hususi mal daktilo makinası sayfasiyle 
yetler bizzat iyi tetkik ve tahlil 10 sayfa olacaktır. 
edilmiş milli şartlara ve reel 5 - HikAyeler, 1 l!Ubat 1939 
müşahedelere istinat ettirilmekte tarihine kadar her zatın menetJP 
beraber muharrir mevzuu inti olduğu halketi başkıtnlığı vası· 
hapta serbesttir. tasiyle C.H.P. Genel Sekreterli· 

3 - IlikAyelerde aranacak ğine gönderilmiş olmalıdır. 
6 - Hikdyeler, P..ırti geııel 

esas realite ve sanaUlr. 
4 - HikAyeler en çok nor 

mal daktilo makinaeı sahifesile 
20 sayfa olacaktır. 

5 - HikAyeler, 1 şubat 939 
tarihine kadar Ankarada O. H' 
P. Genel Sekreterliği adresine 
taahhütlü alarak gönderllmie 
olmalıdır. 

6 - Hikayeler, Parti Genel 
Sekreterliğince teşkil edilecek 
Banan, Ali Yücel, Falih Rifkı 
Atay, Halil Vedat Fıratlı, Hüse 

zasına mahkum edilmiş, 25 kişi 
hakkında beraet nararı gıyabi 

olup bir ay zarfında isbatı vü 
cut ettikleri takdirde davaları 
yeniden rÜ)'el edilecektir. 

Bu poreoubo l{linü ikiııc ı 
seriye dahil eşhasın muhakeme 
leci diyot odilocektir. 

sekreterliğince teşkil edilece~ 
Hasan · Ali Yüce1. Falih Rıf1'1 

Atay, H. Vedat Fıratlı, Hüsey!~ 
Rahmi Gürpınar, Ahmet KutS1 

Tecer ve Mustafa Ôzön'den ınO 
rekkep jüri heyeti tarafındıtO 
tetkik edilecek ve onuncuya tıtı' 
dar muvaffak olan on hikM8 

sahibine 100 er lira mükafat fe· 
rilecektir. Bu jüri sırf bu müstl' 
baka içindir . 

7 - MükAfat kazanan fe 
jüri heyetinin beğeneceği diR8' 

eserler, sahiplerinin ioızasiyıe 
Ulus ve Ülkü'de tefrika edilece~ 
ve bilılhare partice kitap haJiud6 

bastırılacaktır. 
8 - Gönderilecek hik~yelll 

r in hiç bir yerde ııeşredilmenı'' 
olması earltır. 
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i l A N 
Mersin As~eri Satmalma komisyonundan 

Sığır Eti Alınacak 
ınsan yemek yemeden enjeksiyon 

ile beslenebilecek 
156 hk iMiyar Kıe~:~uklar ~;9~ Ku.s. 

içimizde pek çok kimse Dağmalı 2
2
l 28 

1- ~lersin garnizonurıdaki kıtaatın bi r senelik 

ihtiyacı olan (145000) yalnız yüz kırk beş Lin ki
lo sığır eli, koyun eti ve keçi eti kApah zarf usu 
lu ile eksiltmeyfl konuldu. 

1 

ve 

t · · · 1 · . . vardır ki söz ömürden açıldı- Kapı mala 
nsanın teksıf edılmış gı nan Etıbba kongresınde bır v • ' Koza 5,6 

dad 1 h \ t k d , t Ut . b gı zaman: K ~ an yapı an aparı yu ma a ama ) umur a s ve ıam o . ırma .. 
Yahut bu gibi gıda maddeleri na muadil mahlUI halinde k<l · -Ben uzun yaşamak ıs- Kozacı parlağı 26 
Serum halinde şırınga etmek fi derecede bir gıdayı enjeksi temem. d .. er.: .. 

1 
. b. Buğday- Çavdar 

suretile yaşaması birkaç sene yon ile zerked'3rek bunu bes Bu sozu soylıyen erın ır Sert anadol 
e~veline geHnceye kadar meş temek rntimkOn olduğu isbat ~oğu ~a gençlerdir. Fakat y~ş Yumuşak 
h d' . . ılerledıkçe, hayatınız ne ıekıl· y ı· b vd ur fenni roman muharrıri e ılm1ştır. . f er ı ug ayı 
Juı Vern'in hayalhanesi mah - Hu mahllll dahi amines d~ 0~~sa ?.lsun, hıç te ena Çavdar 
S\llü bir hayali ham! sayılmak denilen kalaviyatı uzvi ye ha- 0 maŞ~gıd~o~~ lça~pa~. .. Anadol yulaf 
ta 'd· .' b , . . ım ı soy eyın ana yuz A 

ı •·. . . . ~ızı olup. ~n~n ~ ı o .~ın ı _ Y&· veya yüz elli yaşına kadar, rpa 

5,10 
5,S 
3,25 
4,5 

3,12 

Şımdı ıse bu muhal bır nı maddeı ıptıdaıyf'St dogru- yaşamak ister misiniz? Çok ~Anadol 4,12 
ni hakikat şeklini al~ağa başla da~ doğr~ya kana şırınga adi kolay. l:Jir mikdar "Asya Yulialivre yeni M. 3 
va lllıştır. ÇUnkU gıdaı maddele lebılecektır. bidrokotil,, i tedarik edinix. Nohut ekstra 5,3.5 

2 Eksiltme 12 E)hll 938 pazartesi gürıii sa~t 
I l 6 da lfo,.sin As. ~· niıı iist katında As maJıfe_ 
linde A. Sa. A. komisyonu tarafmdan y:ıpıla-
caktır. 

Zarflar ayrıi gfuıde açılış sac.ıtindeıı bir saat ev
velinf. kadar kalıul ~ dilir. 

3--lstekliler avııi zarfın icirıcleki tekl i f mek-. . 
6 tuplarm•fa htır iiç cirıs ~le de fıaL verec ... kler sa-

[

a· tin son derece hUlasa ve tek Enjeksiyon ile hu besleme Bu Asyada biten bir ottur. fasulye 6 
b· Bif edilmesine artık teknik suretı tsbiatiyle ilk defa mide insana uzun ömür verir. Bu Yulaf yerli B,12 
t• irnktın bulunmuştur. Zaten ev si gıda almıyaıı hasta adam otu bir Çinli keşfetti. Bu Mercimek ıark 5,10 6 
zi· 9elce ı;le bazı hastalara şekeri lara tatbik edilmiş ve muvaffa adam eczacı idi ve Faus gibi Sahlep 140 

6,5 lahiyeuar nıakam laangisiui uıuvafık görürse o 
cins et ilwle ~dilt'ce ktir. 

4- ~luhammerı bedeli (43500) yalnız kırk üç 
bin lwşyüz lira olup muvakkul temi na tı (326300) 

ya lmz üç bin iki ~· üz ahmış üç liradır. 
:: suyu ve tuıu enjeksiyon sureti kiyet görUlmilştUr. hayata uzatacak bir madde Tatlı çoğen 20 

111 
le vermek milmkUn oldu~u Ş ı mdi alelade insanların arıyordu. Balmumu 74 

ye birçok tecrübelerle sabit olmuş enjekdiyon ile bcsleıımesi im Buldu. Tam yirmi üç ka Cehri 10 
eo ~u. Şimdi ise enjeksiyon ile ' kanı araştırılmaktadır. Bu gi dınla evlendi . .. Ve günlerden Susam 
ae •nsanı beslemek kahil olmuş- dişle insan yaşamak için u· oir gün nihayet ölmeğe karar Yapağı 
~: tur. zun uzadiyc ve külfetli olan verdi Siyah 

8 Arr.erikanın garbinde en yemek sofrasrn~ oturmağa ~a· ... 1~6 ?:aşında öldü.,. Yir- Şark 
bııyuk şehirlerinden biri olan çet kalmadan bır şırınga ıle mı uçuncu karıet 64 yaşında Anadol 
San Fransiskoda ahiren topla ı karnını doyuracaktır dul kaldı . A d · h y ın aıya 

d 
a· 

On iki türlü "isocele,, ı Amerikada tayyare ile 1,267,000 yolcu nakledildi ~;:;=~~yapak 
t 1 A d k' · t'k ı k Konya malı tiftik m amız • ı ısı rarsız ı - A erika müttehit hUkü 1 yada hava yolculuğu alman y 

me t•n, anarıiden tikiyet ediyor m . · d ğb t b 1 t 8 ozgıt 
•' he k . Ov• • : metleri Ulkesınde tAyyare yol ya a ra e u muş ur. u Keçi kılı 

. r es her ıatedıgını keadı . _ . . memlekette 19 ~7 senesinde • 
eıl btldig·i gibi yazıyor diyoruz culu~u çok teammilm etmıştır t 1 . 3, l .~ 5 ·ı I • t • dabag , , ayyare eı "o .. ,. .ı yo ı;U aşı p· . 

1 Fransada da ayn; tikiyet Tayyare ile yolcu taşıyan şim mıştır. iki memleketin nufus . . .ırmç. er 
aP ler var. H~le son bir imtihan di 25 bUyük kumpanya var- oisbetıcwi naıan itibare alma Bı~ın~ı nevı mal 
er d, lıocele kelimesi tam on dır. Bunların tayyareleri 1937 ca~ olursa Amerikada hor yilz lkıncı nevi mal 

ve 

jıl ~i türlü yazılmış. imtihan 
1 
senesinde bir milyon iki yüz nilfus!I senevi bir tayyare sefa Çay 

Jeolbetri, giren talebe kırk, altmış yedi bio yolcu götür. ri ve Almırnyada iki yUz nu Kahve . 
" 8 llıeıele ''iıocele,, bir üç kö- rnüştür. fusa bir hava seyahati isabet Bade~, ç~kırdek 
et ltnin tarifi Amerikadan sonra en zi ettiği anlaşılır. ıçler1 
ıus '. • v _ _ _ Tatla badem içi 

Mümeyyızler kagıtları top- R d k • · A 
ltnıışlar ve her talebenin İSO· a yoy u susttırma ıçın IACI k7 dk. 
Ctle kelimesini başka bışki cı çe 1~ e 
~•.ıdığıaı • görmüşler. ~u on . Belçi,k~nın bir7ok şehir~e ve ~~bilere zarar v~ z~yan ~de ~~a Y •gı 

15,5 

ô2 
45 
40 
44 
80 
70 
!IS 
110 
40 
25 

21 
20 

280 
102 

95 
5f) 

3;) 

90 
70 

74,5 
11 
16 5 - Fazla bilgi ediııraıek isti yen istekliler A. Sa. 

Al. Ko nunda mevcut ola n şartuamPleri her za. 
53 man gön~ biJirler. 26-30. 3 ·7 
46 
41 
45 
82 

41 

22 
21 

3ı0 

103 

i l A H 
lçel Orman müdürlüğünden 

Br lwr ~lö. rııu 
muhammen vahit fiatı 

M3 cıusı Li Ko. 
27 5 göknar B 70 
34 çanı 4 90 

1- İçel vilayrtlni 11 ı ers i n k~z<ı sı dahilinde evcili 
köyü civarında karalepe d e vlt>t orrnarıınd~rı yu~ a r 
da )' azılı 275 m3 gökrıar vr 34 ıu3 çam ağacı satı-
şa çıkarılmıştır. 

98 2 - Muhammen bed..t göknar aşçarıntn beher m3 

36 
gayrı mamulu 370 ve Ç:Jmın 490 kuruştur, 

il •kı türlü ııocele ıu şekıllerde rınde 8) nı mahıyettetgarıp mega mahkum atmıştır. Eger " 
1•ıılmıı: bir davanın mahakemesıne ya öteki belçika hakimleri de bu -----------

~3 3 4 Şartname ve mukavflle rıame projPltırini ~ör 
mek estiyenlerin mersin orman nıiihendislığiru~ 
ve ankara orman umum müdiirliiğiiue müracaat 
etmeleri 9 lıocelde, izocelle, yzocel- kında başlanacaktır. İlki bir kt . k b d k 'ı 1 a· H 

(11 it, iııocelle, isoseıle, issossel- kaç gün evel Varv isimli kU- no aı naz~n. a ul e ect. 4. satış 2 9 93~~ Cuma giinii saat 22 de mers iu 
~e, izocele, Ysocele, iıossele, çUk bir Belçika şehrinde gö olursa St<ssızlık ve sukutu se orrn~n baş miihentf isliği dairesinde y~tpılacaktır. 

al· 
laocel, izoael. rülen davalar radyo aleyhine venler· sevinecektir. Mersin Askerlik Su~esi f>- ~atış umumi olup açık arllırma usulile y:tpıla 

Fransızca [imliıile doğ- açılmıştır. SayaLat eden 8 1 
, ...... d caklır 

ao "1ıau; lsoceldir. Davanın mevzuu çok ba il 81S IUID en; 6· Muvakkat leruinall 9o liradır 
b".1', sittir. Vande otura11 bir rad kırallar t- L ·ı·L Yec'ek stıbay yetı'ae· 7- Tahplerin şartnamede vazıh oları vesı' k .-1 ları 
0 o C.8Rİ gazetecı ıR yo meraklısı yazın sıcak gece ' · ~ J 

0 

Bir italyan bilgini, gaze- lerinde radyosunun çok kıy- ...... ~ • ceklerden askeri lam eh- getirmeleri lazmıdır .. 19·23-26-29 
ltciliğin ?1enıe~erini ~raştırı- m~tl~ olan oparl<SrUnU. işl~ti!or 1937 yıl.ı kralların en çok 1 ıiyetnamesi olanl«!r l-Ey 
tor ve dıyor kı: Kadim. Ro- avının bUlUn penceı elerını de seyahat ettiğı bir yıl olacak , 
aaı, gazeteleri bugünün gaze- açıyor. Sabahlara kadar rad- t t . . . . lul-938 de yP.dek subav 
teı . ' . 1 ır. ngılız kıral ve kıralıçesı .. 

set trı kadar mükemmeldıl... yo çalarak mahal e halkıoa . p . . . . okulunda bulunmak iizre 
'il Kadim Romada rotatif ma uykuyu haram ediyor. nın arısı zıyaretıoden sonra · · Mersin glimriiğiiııden aldıg'ıruız Yair ve Pamuk 

kitıeler yoktu amma, makine- Komşular bu işi m
0

enede Belçika kıralı Leopolduu babası ' sevkedıleceklerdır. Yeri - " 

Zayi Makbuz 

leriq işini esirler görilrdü. Telg decek bir çere bulamıyor. birinci Alberin Pariste diki· ve yabancı bu gibilerir Limited Ş. (Yapak) a ait -:l l 7 -4 79 sayılı ve 19-7 -

l
'•fla telefonun yerini de ışık ÇUnkU belçika kanunlarında len heykelin kUş~t resmini 

27 
".... l 

9 8 
.. .. 937 günlii ayniyat makbuzunu zayi ellik. Yenisi-

' · u oıtn u d •- dd - ~~gus os 3 gunune · 1 •taretler tutuyordu. g r Y mene eceli ma e yapmak Uzere Parise gelecek , Dl a acağuuızdarı eskisinin lıiikmü voklur. 
h'" Kadim Romada matbuat ter yoktur. . . ı tir. kada:· şubemize müracaat .. 
Urriyeti mevzuu bahsedilme• Bereket versınkı Varv I . la d r. KURTULUŞ 

laıiıtir. Haberler ıaraya gön· şehrinde oturan bir avukat So~ra Romany~ kr~h Ka· etme erı zım ır. 1-~Y 
ot' 

1
derilir ve sarayda bu haber· işin kanuni yolunu bulmağa rol Velıaht prens Mışel ıle be- ltll-938 de okulda bulun 

1~ b L 
er elenir, hılkan alAkasını muaffak oluyor. BoJçika Jeste ra er Ondrsyı ziyaret ede- mıyanlarrn bakaya ola 
Çelcecekler Foruma asılırdı. karları ve nota tabileri namı cektir. Bu son ziyarete bUyUk 

H · k ~Hkları haklarrnda asker il ener neşretme izinini na mohkemeye mUrcıcaat cdi siyasi kıymet atfediliyor. Zi 
k veren imparator Ôgüsttür yor ve bu müracaatında kamı ra bu seyahat yalnız kralla lik kanununun 

maddesi lalbik lonorahlar iri patatesleri OUlJ bir maddesi~e dayanıyor. prenses HeJen'in tekrar barış 
Bu maddeye gore rsdyolaı· maları neticesini vermekle ilan olunur. 

almazlar şahıslar tarafından kullanıla kalmıyacak Romanyanın heri 

89 uncu 

edileceğ 

2-3 

l . . d cak Aletlerdir. Umumi neşri 
'•tes noandhra btele~ıyeedMıne e bPı.a yat için kullanılırkAn bestekar ci siyasetinin kati vechesini 
L r ını ayın n r . t · :l kt' R k "'Ornisy d L d t ve tabıh~rden mOHaade almak ayın eı ece ır. omanya ra 
le on var il. on ra pa 8 d l Al 1 B lk 1 d 

11 satıcıları bu komisyona lazım ır. ının man arın a an ar 11 

ltıOracaat ederek iri patatesle Varvda radyo meraklısı takip etmek istedikleri siyasr 
te f . . b 

s•' fı u ak patateslerden daha az nın ~a.k~nesı Utlln _ mah~~ te muhalefet etmeği vaadedf 
rı:ts kbomasını istemişler ve bu leden ışıtılm~ktel oldugu~a go ceğini buua mukabil de lngil 

1 e eb olarak Londra pazar re tam manaısy e umumı neş 1 d 1. d . t· 
•rı . . . . ere en ma ı yar ım ıs ıyece 
t nda halkın Jaima ufak pata rıyat sayılabılır. Bınanaleyh -· . . 
es aradığını ve bunlan aldı miisaadesiz yapılan bu neşri gını söylıyenler vardır. Hatta 

~i•tıı söylemişlerdir. Esnaf elle yatın meni lazım gelir. b~ yardım~ı~ ~iktarının 2o 
ttı ilde kalan iri patatesleri Tay Mahkeme bu davayı ka mılyon lngılız lırasından aşa- =B=ir===ay=lı=k=ı=oo==Y=o=k=tu=r·= 
alis nehrine dök mı ğe mecbur bul etmiş ve devayı gördükten ğı olm1yacağı da rivayet edil- Resmi ilinatın satın 10 

11Yorıarmış. sonra radyo sahibini bestekar mektedır. ._K•u•r•u•'t.u.r. ______ .. 

Y[Ni MERSİM 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ) Türkiye Hariç 

Şerait ( için için 

Sene 1 ik 1200 Kr , 2000 K 

Altıaylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Güven 
Sümer bank 

Sıgorta 

Sosvetesı 

Emlak ve Eytam 
bankalarının kurumudur 

Tam Türk 
Ve en güvenilen sigorta ı ir ketidir 

Hayat, yarıgm, ı•akliyat, kaza, otomobil sigor. 

talarınızı en mksait şartlar ve tediye kolay. 

hklarile yapar. 

Mersinde Mümessili 
VASFI ORGUN 



, 

f 

_. -· 

SAYFA 4 YENi MERSiN 26 Ağustos 1938 

us uvarna o·kiş Makinaları 
Dünyanın en sağlam en kuilanışlı en UCUZ 

H IJ s K u v A IR N A: 
El , Ayak , Dikiş ve Nakış , salon 

Elektrik ve halasa dikiş makinalarının 

her çeşidi ve istenilen yedek parçoları 

mevcuttur. 

,............ . ••••••• , 
:Nisaiyt~ Opratoru ve Doğum Mütahassısı: 
• DOK.TOR. • 

i A. -Va kup Aslan ! 
: Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı : 
• Almanyada tahsilini ikmal etmiş · • 

• Hastalarını her gün 8-12 lf> - 18 e • 
• kadar kabul n1uayene ve tedavi eder. : 
: ADRES: Mersin Bozkurt caddesi : 
• Yoğurt pazarı No, 1 • 

'········ ••••••• ·····' 

i'HTIVARLIK 

r · C/ 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 

Hazırllkll Davranını 

" . 

- . 
aô{. 

DİKİŞ MAKİNALARıDIR. 
Hnskuvarna ; lsveç çeliğinden mamul 

bütün aletleri garantili dünyanıu en ta

nınmış ve en eski mar kasıdı. 

Vurtdaş (Vi kto rya) Markalı ~isikletleri tercih ediniz 
Sağlamlığı ile şöhret kazanmııtır. 

1 

Kızllaya Toptan ve perakende salış yapılır, alıcı-
& lara kotaylık ~Ö!'.iterilir . 

aza olunuz a Satı~ yer'ı· Mersin Merkez Bankası altında I 
ı 'I • İçel kontuvarı. i 
t1ımmımırmımM11rmımımımmırm...'-

*•~·•nn•• •1111 llDll wm~•*•; 
* "' SIHHATİNİZİ KOR.UYUNUZ! 
: - :t''l ASIL MI 

:KAYADELEN 1 SULARINI IÇMEkLE 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş: Bel'Tak Kaleviyet; "·loo sm3 suya sarfuJunaıı N. ıo 

ruikdarı,, 0.2 sm3. 
Renk : Reuksiz Mtıcmu sertlik derecesi "Fransız,, 1.5 
Koku ;~Kokusuz Uzvi maddeler için sarfolunan müvelli-

dülhumuza lilrede o.4o mgr. 
Sülrat "SO 4,, litredP- 0.0038 gr 
Klor "CI ,, ,, o.~o7 4 
Nitrat "No 3,, ,, 0.0040 

Tadı ; LAlif 
Teamül; Mutedil 

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

Ftrnnin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itiba
ren istasyona kadar içi kalaylı kAlvanizli borularla içi mermer döş .. ıi 
bellurhavuzlara dökülnu~ktedir. Oradan da büttin Fiziki ve kimyevi 
evsafına muhafaza ederek ve hiçbir suretle el dt1ğmeden hususi kim
yageriıuize ve Adana Sıhhat Rakanlığ111ı11 tayin etliği Sıhhiye nrnmu-

11 ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar KA YADELEN soyu ile 
! yıkandıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhha~ memuru tarafın- 1 
Jf. dan mühürlenerek şehrimize geluıekt~dir. t 
~ 1 
•*••BittlBBR • sn• • ••••• • ••••••• ··~ 

Merain: Yeni Me11in Baaımeviude Budmııv 


