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Reisicumhur ismet Inönü 

ÇOCUKLARIMIZ 
VE 

OYUN 

Kastamoni de C. H. P. vilayet 
Çocuklarımız ; fena yola sürükleniyor. Kumara 

alışdırılıyor. Böyle giderse: bu gQnOn masum yav
ruları , yarın cemiyet için muzir olacaklar. 

kongresini açdılar Elleri ayakları sa~lam; iki baktılar ve yine işlerine devam 
etliler . 

Bu okulların derse başlama 

delikanlı . 
. Pek A.IA çalışabilirler . fe 

Burada çok kıymetli bir hitabede bulundular 
yapabilirler ve kazanırlar · zamaoıua kadar dotram etti , 

Bir taLladn bir kaç şoker, ı • 
1 •• 

bir iki cıncık, boncuk, biraz ee· 1 B d . · . 
. . . un an evvel yıoe hır defa 

kerh leblebı bır keQ kesme · 1 1 k" l cçocuklarıınızı koruyalım• baş-
Ufak bir fincanda su, eEI ı 

lığı altında yazmış, bazı temeıı· 

Vatandaşlar 

ihtiyaçlarını 

kendi hususi ihtiyaçlarını 
düşünüyorlar, Cumhuriyeti 

söylerken 

kendi öz 

bile , Vatanın 

canlarile bir 

umumi 

tutuyorlar 

bir teneke kutuda fersude kA~ıt n·ılerdo bulu t 
l!'llUŞ um ve ummuş 

parçaları •. Kalınca telden )'a· tum k'ı h 'ıç ı b. k -. o ınazsa ır aç gu 11 

pılmıe maşamsı bır şey • · 1 iQin olsun nazarı dikkate alınır. 
lki delikanlı ortalarına \alı· B d a· k k" · en yaz ım . ır aç ışı 

Bu Vatanın atideki terakki ve umranı iQin de 
dediler 

1117ı almışlar, karşı karşıya . 
okudu • Yalnız l.ıir arkadae; Şe

Etraflarında 10 - 15 kadar 
ref Erdoğdu; bununla ilgilendi 

çocuk.Ekserisi ilk okul talebesi. 

büyük bir ınüjdedir 
ve bize bir cevap yazmak -re 

Ben de bunlarm yanına 

ıaklaetım • Dikkatle ne yapıl· Çocuklarımızın nasıl korunması 

Ankara Q (Rad10) Bu güo Reisicumhur leme\ lnönd KH· 
ıamoni Parti vilhet kongresini eereflendirdiler . 

Kongre Vali Avni DoRao tarafından açıldı . Yoklamayı 

müteakip Reisicumhur ismet fnönü kürsüye çıkarak kı1metll 

bir hitabede bulundular : 
Arkadaelar; Cumhuriıet Halk Partisinin Kaetamoni vilıl7et 

kon&'reıini açııorum • Kor.ara Azaların1 ve kendilerini intihap 
etmek sureti7le aelahi1a\ veren ıevatı muhabbelle e€1Amlarım 
tfı bu vesile ile muhterem Kastamoni halkına teeekkür ve say· 

aı duıgularımı sörlemek isterim . 
Bütün Türk milletine du1urmakla bahti7arım ki aerek kö1ler 

de aerek ve kasabalarda, gezdıfim her ıerde Kaet!lmoni hal· 
kının çok Qalışkan, dürüst ahlAklı ve kendi ieleri1le meegul ol· 

duQunu gördüm . 

lntibaın1 eudur ki; şuurlu ve fedakdr olan halk asil Türk 

milleıinin halefi olmak meziyetini izhar etmey ı her zaman 
hazırdırlar • 

Vataddaıların memleket meselelerine aid düşüncelerini şehirli 

ve Köylüsünden ayrı ayrı dinledim, 
Vatandaşlarım kendi hususi ihtiyaçlarını söylerkende vatanin 

ihtiyaçlarını düşündüklerini takdirle gördü~ümü söylerim. 

Kııstamoniler, seyahat günlerimi istifadeli görüşlerile süslemiş 
lerdir. 

Buradaki vatandaılarımın Cumhuriyeti keııdi öz canlarile bfr 
saydıklarını, cumhuriyet idare ve onu temsil eden büyük millet 
meclisine yüksek baQ'lılıklarını görmek göksümü güven ve iftiharla 
doldurdu. Bu vatanın ati umranı içinde bir müjdedir 

lsmeı lnöoü bundan sonra Kasıamorıidtıkı gördükleri >·Ük· 
sek tAkamülü ve halkın ictimai seviyeleriuiu ulviyetini birer 
birer izah eımie ve isıikbalde Kaetamoui kolimesinin mümtaz 
bir cevhtır gıbi parlayacaQ'ını kaıt görüyorum demiş ve 

kongre Azalarına hilaplederek : 
Sizin gibi aüıide azaları, aranızda .ıördüğüm setgi ve iti· 

madı muhabbetle selAmlarım , Parli haları hususi menfaale 
a&ll ıeueuQI etmeren kııııs~lerdir , Bu HUrPllt:ı çalıemıımızla 
P11rı11i, büıOn utırndaşları kuc.tklayaıı büyük bir aile ocağı 
halıne getirebilirıı , 

Partimiz slrad ha1atıuda huzur ve emniyet bulmuştur, Mil· 
leuu kalbinde kazandıQımız bu itimadı gt:ılectık zamanda yük· 
seltip artırmak baelıca hedetimiı olııcııklır. Prens;Limiz içerde: -
Sönmiyen volkan 

- -
F ı l Hı t ı ı ı de Arap 1 ar i l{ i Ş ı rn e ıı-

d ii fer yolıı tahrip ettiler 

1 Harp tayyaresini düşrdüler 
İngilizler Arap ıaillicilerinin evlerini berhava ediyorlar 

Mekkede bir 
yapılmaaı 

Arap 
tesbit 

kongreıi 
edildi 

Kudüs 9 (Radyo) Araplarda mir ıolunu da b oımuelar ve 
llaıra demir >·olu üzeı inde bir bir a8kert tayyare düoürmüeler-
eeu Lrerıiııi JOldan t:ıkarmıe 

lardır . Bir makiııiııt ile bir me 

ınur saır surette J&ralanmıelır. 

Filistinden Kahireye bildi· 
rildi4ine göre bir çok millici A· 
tııpl:ırın A\'IPri fııgili1.ler t:ıru· 
fıııdıııı dıuamııle lH' I hava N1ıl
Dıietir • 

Araplar KudOı - Taberi1a 

dir 

Filiıtinden verilen haber· 

lere aöre Arap rüesası Filistin 

Araplar111a yardım temin mak· 

"ıtdiyle h11C m~vsiroindP MPkkP· 

de hır Arap koııgresı toplanma· 

sı için Kral fbuiseuutla müza 

kerelere giriıilmiıtir . 

Layikçi, Cümhuriyetci, Milliyetçi olmak hHur n auk6n için 

de yaşamak vatandaşlarımıız• maddi Ye manevi aahalarda yük· 
aelmek fikirleri ile metbudur. 

dıQ'ını seyre daldım . J IAzım geldiğini bildirmek lüttun 
. k k d B' da bulundu . 

Bır çocu urueu sun u. ır . 
kA~ıt aldı, adamlıırdan birine Yıue tekrar ediroruz : Qo· 

cuklarımız· fena yol • -kı · terdi . Bu adam meşhur maşa • 8 suru enı· 

Milletler araaınd• karıılıklı aulh Ye aaadetin huıul bulmaaı 
Hıl emelimizdir. 

Biı vatanımızı imar etmek, milleıimiıi yüksehmek ve me · 
sut ıaeatmak istiyoruz, Qalıema sahasında ka1bedecek bir da 
kikamız bile yok gibidir, istikbale istikamet, kuvvet ve kahra 
manlıkla hazırlanmak mecburiyetindeyiz demielerdir , 

ile bu kAğıdı suya soktu . Yazı yor oyunu, kumara alıştırılıyor 

l eız görünen kAQ'ıtta bir yazı kıymetli vakıtları fena yollarda 
belirdi, okudular . 1 israf ediliyor, babalarmdan, ana 

1 3 kesme J !arından aldıkları üç beş kuruş. 

ismet lnönü nutuklarını müteakık riyaset mevkini Valiye bırak
mışlardırdır. 

l Çocuğa üç eeker verildi • 
1 
kAğıt, kalem parası, ve bir kaç 

Bunu di~er çocukların uzat kuruş cep harçlıkları ellerinden 
1 tıA'ı kuruşlar takip eUi ve a~ ni. alınıyor · 
' iş tekrarlandı . Kimine bir tek 1 Bu gün bir kuruşla ba~la-
Qikolat • . Ekserisine hııtra is ::. · 

1 
yan ve itiyat lıaliııe giren oyun· Vali Reislcumhurumuza karşı heyecanlı bir hitabede bulunmuş· 

lar. ve şükranlarını sunmuşlnrdır. 
Validen sonra Bayan Muzaffer kürsiye gelmişler ve çok ateşin 

bir söylev vermişlerdir 

bet etti . ı lar, aylar yıllar geçtıkçe çocuk· 

1 Adama yaklaetım • !arımızla beraber büyüyecek; bu 
i 1 - - 1 

İsmet İnönü bundan sonra yarım saat kadar kongrenin müza· 
kerelerini takip etmişler ve sonra buradan ayrılarak yeni yapılan 
viliyet hastanesine gitmişler ve gezmişlerdir, 

I Arkadaş . . Bu nedir . Na· gunun masum yavru arı, yarın 

sıl oluyor da suya giren ıazısız I cemiyet için muzir kimseler o-

Ankara, 9 (Radyo) - Reisicümhur İsmet İnönü bugün aaat 

sekizde Kastamoniden Taş köprüye hareket etmitı burada mer• 
kez ve bölgelerden gelen vatandaşlarla tanıımıttır. 

Reisicümhur buradan öğleden evvel Kaatamonuya dönmüşlerdir. 

~e~rimiz Hava ~.Başkam 
Zekiye Olgaçay 
altın madalya ile 

takdir edildi 

Ş~lırimiz Türk Hava Kuru
mu lıaşknnı Zekiye Olgaçay Mer 
sin LeşkılAlı başkanlığında gös
terdi~i deıtuıli hizmetler kurum 
merkezince takdir buyurulmue 
ve kendil~riııe :tevdi edilmek ü· 
zere VilAyet makamına bir alıın 
madalya iöuderilmiştir • 

Vali ve Parti baekanımız 

altın madalyayı dün Zeki1e Ol 

gaçaya tevdi etmieli:...:.._ ---
Japon imparatoru 

9 şahsa asalet 
unvanı verdi 

1 1\!Iareşa l 
1 

} Fevzi Çakmak 
Atinadan ayrıldılar 

1 
Atina, 9 (Radyo) - Türkiye 

Genel Kurmay batkanı Maretal 
1 Fevzi Çekmak buıün Atinadan 
ayrılmışlardır. 

j İstasyonda Harbiye nezareti 
müstetarı ve Yunan yükıek dev 
let memurları ile Generaller tara 
fından uturlanmıtlardır. 

ı 
Kagızmanda 

içme ıu tesiıatının 
küşat reımi yapıldı 

Ankara, 9 (Radyo) - Kakız 
man kaıaaının içme auyu tesisi 
bitmit ve auyun kutad reami ya
pılmıttır. 

Törende vali, ordu erklnı, 
memurlar, keaif bir halk kitleıi 
bulunmuttur. 

Su kaaabaya 4 - S kilometre 
uzaklardan Çamlık mevkiinden 
ıetirilmiş ve teaiaat 30 bin liraya 
mal olmuttur. 

Halk bu veaile ile cümhuri· 
yete batlılık ve tükranlarını bir 
daha tekrarlamıttır. 

Ali Çetinkaya 
Erzincan hattını 

açmafa gitti 
Ankara, 9 (Radyo) - Nafia 

vekili Ali Çetinkaya Erzincan ti· 
Tokyo, 9 (Radyo) - Kahi· mendifer hattının açılmaaı töre

nenin teklifi (lzerine imparator I ninde hazır bulunmak ilzere bu 
dokuz şahaa eaalet unvanı .v~r- 1 g?n çehrimiz~en ayrılmıştır. Ve 
mit ve bunlar ayan meclıaıne Ikıl Ankara ııtasyonunda utur· 
aza ka1ıt olua•utlardır. laamıttır. 

kdğıda yazı yazılıyor . lac.ıklardır . 

Bana güldü . . Bunların günahı bize Aittir. 

- Efendi . • Bu bir eğlen · Acılarını ise memleket çekecek

celi 01undur, kAğıda • evvelA so· j t~r .' Eğ~r b~uun önüne .ceçilıne 
{tan suyu ile y .1 zıyoruz, görül· ı ernın mumkun olınadığıua alı\
müyor . Sonra .suya batırınca , kadar olanlar iuanmıelar ve o-

1azı okunabiliyor • nuıı için bir şey yapmak iste-

-- Çok güzel, çok güzel. iyi meyorlarea, hiç olmazsa talebe 

marifet . . Bari .bir eey kazanı-

1 
kesafeti olan okul yanlarında 

f'Ormueunuz dedım · ve sabah mekteplerin açılacağı 

- Ne olacak,işte bir ekmek ve öğle dersi tatil zamanlarında 
parası oıkı1or • buraları bir iki bekçi ile kou-

- Peki bö1lece fuzult işler· trol ettirilmek eureti7le - kıs
le vakit geçireCeQinize başka 

men olsun- bu fenalığın önüne 
bir ie yapsanız daha iyi olmaz mı 

geçilmttlidir • 
Hem fazla kazanırsınız, hem de 

bu zavallı çocukları kumara alış 

tırmamıe olursunuz • 

Onlar, omuz silktiler. Faıla 
iıgal ettiQ'ini anlatır gibi yüzüme 

$imdilik lemennimiı budur. 

Okuyan ve bir şeyler yapan o· 
!ursa ne mutlu bize ! . 

F. Akbaş 

Yeşilköyde 
400 bin Lira sarfile büyük bir 

Hava limanı yapılacak 

H isandan iti~aren lstan~ul ile izmir arasmda 
Tay yare seferlerine ~aşlanacak 

İzmir - Devet hova yolları 
umum müdürü Bay Haefm Feh 

m.J Süerden yanında umum mü 

dürlük ieletme müdilrü B Şeref 
Laçin bulunduğu halde Ankara 
dan buraya ııelmietlr. lzmir !sivil 
hava i11tasyoııu inşaat ve tesisa 
tını tetkik ederek, Ankara-latan 
bul-İzmir arasında ieliyecek kYOl 
cu ve posta tayyarelerinin sey 
rüeefr tarihi kat'i suretle tesbit 
ey liyeoektir. 

Nafia vekAleti devlet hava 
rolları umu~ mOdürlOtO ilek ve 

en mühim iş olr.rak lstanbuldaki 
Yeşilköy tayyare meydanıııııı 
beynelmilel bir hava limanı hulı 
ne getir!lmeeini knrarlaştırmışlır 
Yeşilköyde 400 bin gııra sarfilo 
vücude getirilecek asfalt · tayyure 
meydauı iuea edildikten sonra 
sıra ile Ankara, fzmir, Adısu!l vo 
Diyarbakır tayyare meydanlnrı 
da asfalt veya beton olarnk in 
oa oluna~aktır. YeşilkOy beynel 
milel bava limanı pistin inşası 
için 4 yüzbin lira ayrılmıştır. 

Sonu ikincide 
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Alman-Fransız l 
Deklarasyonu Uzak arkta 

SAYFA ·- 2 

- Birinciden artan -

Şimdi7e kadar İzmir 11ivil 
+ayyare me1danında bır han~ar 

k V 1 bir istasyon binası ioıa ettiril 

müteaddit c~phesile karşılanmış Japonyanin urmaga ça ış- miş,otomotik telefon tesisatı ya 
tır. YRrı faşıst olan Polonyayı 1 ıpılmış ve Iımirin cumaovası na 

1426 senesini takip eden on hine nldı~ı son elddetli tedlıirıer 
onbeş yıl zarfındaki enterrıas· üıerine bOtün demokrat devletle • 
yona! münasebetler üzerinde 
araştırmalar yapacak olan müs· 
takhel tarihçi, bu devir diplomat 
!arının garib bir hastalığını teş 

his 11deceklir: Paktomani.. 

da kaçırdıgından ltalya ile yal V hiyesinde bulunan ta11are mey 

~~~~~~~~·dk•:1ı::ı~~~·.~~;,~0~~~ tıgı yeni Çİn Hükümeti ~a~ıan~:~ı1~~:ı~:. bir iltisak hat 

Her devlet, her deçlete bir 
sürü pnktlarla bağlanmıştır. Sal· 
dırmazlı paktı, iyi komşuluk pak 
tı, dostluk paktı, karsılıklı yar· 
dım, istişare paktı, komünistlik 
aleyhine pakt, harbı ilga eden 
Kelog paktı. Bunların hPpsi de 
o paktın imzaladığı dakikadaki 
münasebeti tesbil eder. Ertesi 

frRnsa ile bu sırada bu demok Tayyure me7danını, kışın 
rasyonu imzalaması, tedbirlere yaamurdan çamur deryası hal 
kRış: uyanan reaksiyona fransız · Yazan : Jak Desta - La Tribün de Nasyon'dan ni dldığı icio kış mevsimiııde bu 
ların iştirak etmediklerini ifade Kantonla Hanko~un meııdana tayvarelerin inmeeı· teh 

1 
• zaptı ları iş birlle rmiye çahşacttk ve 1 bir devlet kurulamaz. Sinkl7ang 1 1 

edebi lr. Almıınya İngiltere fe ç likell görülmektedir. Zaten bu ııe 
amerı aya demek i~tiyorlar ki: beple kı 11 ın memleketimizde ·101 
D k t l 

• k safına l(eçmiştir. rine aid işlerin görülmesini ma halkı üzerindeu ancak fiQ 1üz v 

· ıc in meselesini aktüalitenin ön mıntakaların kendi hususiyelle,ve Moaolislanın 1edi mil1on 

emo ra o an ıransa işe arı~ cu ve po~ta ta11ırelerJnin aefer 
d · d k Bu itibarla japon aazelele hallt idarel~re l ıırakacaktır, O bini moaoldur. Yapılacak en mı1or a sır; ne en arışı7orııu e !erini tatil etmek mecburi1eti ha 

nuz? riuiıı ne dGeündüklerini fe fet suretle ki japon itJaali altında iyi şe7 moioliatanı mauçuko aıl olmaktadır. 
2 _ İkinci bir düşünce, Mü hedilmiş çinle henüı fethedilme Çinin inkişafı defamınca yara ya ilhak etmektir. Nafia vekili B Ali Çetin 

sene, hattd bazan ertesi ay veya nih anlaşmasile şarktan 7üziinü miı olan kısıml11rın istismarı tılacak Olan bütün idareler oto Taymiı gazetesinin Pekin kaJa devlet hava JOlları müdürü 
ertesi haflıt vaziyet ansızuı değj çeviren transanın tekrar oraya için Japonların ne 7aptıklarını matik ııurelle müşterek komis muhabirinin ~5 ilk teırin tarih ile işletme müdürQ müdürüne 
eiferir. Fakat paki feshedilmez dönmesine mani olmaktır: ve ne yapacaklarını mütalea 1ona dahil olabilecektir. Bu li mektubunda bildirdiQine ıö belli batlı eehirlerimiı arasında 
UJkuya dalar ve geçenlerde Sov 3 - Daladiye hükümetinin atmek fa1datı olur. müşterek komisyoua ıeQilen tJa re japon koııtrolu altıııeakl muntazam poııta ta11arelerinin 
ret • Polonya münasebf\tlerinde ve Bonnenin vaziyetini takvire iki jspon icadı olan ıimall hıalar federal esasa istinat ede muvakkat hükUmet Ti7en • Qin işletmenin ne ıuretle Ye ne za 
görüldüğü üzere, iki devlet işle· etmekte Nazi rejiminin alllkaıı ı:io muukkat hUkümetile mer cek J&ni merkezt hUkümeli teş aümrük otoriteleri vasitaeile ıi man mümkün olabilecf'Qini teı 

rine elverdiğizamaııouuuykudaıı 
uyandırırler. 

işte bu paktlar kollekııiyo-

vardır. Almanya bö~le bir anlat 1 ked çio 7enileıme hükümeli kil edecektir. malt çin limanlarından Jı:o1un kik ettirmektedir . 
~.anınk b~d.gayeye hızmel edece IQin bir müıterek k0mis7on ku İlk bakıe ' a Moğoliıtan ve ve kendirin ihracı memnu Posta taırareleri işletilmesi 
15ıne anı ır. l s· k' · kararla9hrılan ve inıaat ııapı 

4 8
. d İ .

1
. F ru maııını teklif ederken ja ın ısa~ ıdarelerinin bu mOete oldu~anu ilan etmiştir. , 

- ır e ngı ız • raneız . k lan ta} 7are merdanları tesis edi 
nuna yeni bir tanesi daha ilave tesanüdünü büsbütün bozulma ponya tıcaret ve endüstri ale re komie1onun haricinde bı Şimali çinin büıün 1apaQı 

k 1 
len diQ-er büyük şehirlerimiz de 

edilmiştir: Alman · Fransız pak- sil da her halde sarabilir. Bu te minin büyük bir organı olan ra ı mio olması şaşılacak bir mıthsulünü japon ordusunun is ~' - 'h' k Ş . Ş Şl . •ev "b" .. - - t 'hlAk ı· . l l k d IAıımQelen tetkikler ·rapıldıktdn 
tı. Paktın imzasına luunı le a sanüd ta dricen iki de\'leti _ 1 a uaaı cıııyo mpo aazetesı " , aı ı ~orunur, akat haki tı ıa el ıgı an aoı ma ta ır. ıonra bu hususta i:att karar alı 
rar verilmiş imiş Fakat Fransa'· ni iDgiltereyi ve transayı - aı bunun 1eni bir Qin'in oraani katle, böyle olması pek tabii Bu emir, bilbasH, en bü nacaktır. 
da dahili vaziyetin karışıklı~ı, k~ri, ~ahrt fe. ~av~ kuvetleı ini zas7onuna oe vahdetleemesine dir. Moğolları Çang·Kay·Şek yük yapağı alıcıları olan Al· lzmir tayyare meJdanında 
d 1 · ı k lk" - b 1 tı k b b ·· dO.ıı. u ·ık d ld .ıı. ·· I"" hu· k- t" d ki man taOirlerine ve ikinci olarak o ayısıy e an~a ene ı gun ır eş rme i• ı ır Qıaıra iO .r ı a ım o u.unu BOf u urue ıa en uza aetırmakiçin tar1arelerin inip havalanmasına 
imza edilebildi. Alman Hariciye türmüştü. Deklarasyon bu cer yor. ŞU prensip ileri sürülmüştür: Tiyen - Cinde ki ioalliı firma müsaid bir pist fÜCade aetiril 
Vekili Ribbentrop ile Fransız Ha yana büsbütün mani olmazsa bi Hankov'uu iogalinden son· Mogoliııtan Mogollarındır, larına dokunmaktadır. mesi ötedenberi muvafık aörül 
riciye vekili Bone arasında Pa le hızını alır. ra hemen orada da mahallt Bu husmıf eartın harıclnde, Mo Bu tedbir Alman ticaretha müese de büdcede kati tahsiııat 
rie'\e imzalan bu pakt ile: Fransız noktal nazarına ge bir hükümetin kurulmaııı ' muh aollstan ve Türkistan sakinleri nelerini büyük bir inki9ara dü mevcut olmadıQından inşası bel 

1 - İki doçJet sulha baglı· lince: temeldir. Bu suretle 1arınki Qİ nin adetleri, kültürleri ve his şürmüştür. SalAhifetli makamla ki de aecikecektir. 
lıkl r nı ı ·r defa daha te it eder 1 - ltalyaya kareı vaziyetini ni teşkil edecek topraklar aeniıı leri di11.er çin milletlerı·ııden '"o rın söyledigine göre Çinde ja Bin metre uzunluk ve 'O met 

a: Jı . Y takviye etmek. e v & L pon faı1liyeti yüıüoden alman re aenişliRinde kö - f 
ler. \!e Almanya ıle Fransa ara ı 

2 
B li .h .. lemiıt olacaktır. Bu ~enioleme kadar farklıdır ki bunları Çinin ticarnti ııüzde 50 azalmıatır. .1 b' . mur curu u 

.. k 
1 

k _ b - eı n · roma mı verıoı b-t- . k . b h-k- dı'..ı.er kısımları·ıe , v ı e ır pıst 1apılması için tetkik 
eıoda ıııı ·oruşu u munase et 1 1 u un çın mer ezı er u ume • a · h·ko 

# • zayıf atabi ir. rnı u ıne Şanghayda ve şim!lli c;indeki al ter de yapılmışsa da mevdanıu 
!erini sulha sağlamlaştıracağın· 1 a - Daladiye hükümetinic tin idaresi altında birlesinciye tin çerçevesi içine almak doğru rnaıılar en büyük darbefi yemiş kazılması blokaj yapılarak silin 
dan bu uğurdn çalıemayı vade· I vaziyetiııi takviyeye yardım eder kadar deum edecektir. olmaz. Diğer taraftan, müstttkil terdir. dır makinelerinin ieletilmesi son 
derler . 4 - iki otoriter devlet kar Japon ordusu tadından iş ra curut dökülerek tekrar silin 

2 - lki devlet, memleketleri şısında transanın İngiltere ğal edilen havzanın genişlemesi •• 1 aA n dir işletilmesi 6 a)'lık bir ietir. 
arasında araziye ait hiç bir ib- ile müeafatını temin eder. lngilte le bu sAhalarda nizam ve eüku Daha pratik eekiller üzerinde de 
tiHif mevcut olmadığını beyan re alma.uya ile maruf deklarae nun muhafazası meselesi her durulmaktadır. 
ederler. yonu imzaladıktan ve italyn ile gün biraz daha ehemmiyet kE1s· Mamafık 1 nisan 939 dan iti 

3 _ iki devlet, başka devlet t münasebetlerini normallaştırdık bediyO:-. Çıınk Kay-Şak hüküme baren Ankara· İstanbul arasında 
!erle olan huı:ıusi münasebetler taıdeonrn fransanın bu devletler tinin Haukovdan ı,:e kilmesiııd c ıı M e rs ,. n T. et oldug-u gibi lzmir İdtanbul ara 
ihtirazi kaydiyle, iki memleketi le münasebe tl erini tanzim (ltma sonra bu ehemm=yet bir kal da 1 car sında da hn 9 a postaları işletile 
alAkadar eden meseleler hakkın- mesiui iugilt ı.ıroye kareı zayıf ha artacaktır. Çünkü hiç şüp · cektir. Buudau evel alınan karar 

bir çaziyette bu·akıyordu. Paris d • t• h izmir·nnkara arasında posta tay 
da biri biriyle istişare etmeği ta· 1 he yoklur kt q.iıılller çet~ harbı o as 1 1 n 1 a p dek erasyonu ile iki demob:rat yareleri iştllmosi tarzında idi. 
ahhüt ederler, 1 l t" · · · na daha hüyük bir şiddetle gi t ev b ıu ıkı otorıter de\'lete kar Fakat bir ticaret şehri olan 

Görülüyor ki Pariste imzala· şı vaziyetlerinde müsıtvat temin rişeceklerdir. Bu gerila başladı h eyetı• n d ~ n lzmirden istaubula uçularak yol 
nan Alman • Fran.:ıız deklaras edilmektedir. Q-ı zaman japonlar tarafıııdan üU ve posta tayyarelerinin dl\ha 
yonu, Müoihle imzalanan İngiliz A. Ş. Esmer işgal edilen arazinin vaziyeti iyi fazla müeteri bulabilecegi düşü 
- Alman dekleraayonu kadar olmuyacaktır. Harp devam etti 1 _ .'-1t'ı· 1ıll"'tt' 1. • • l . l l ı. •· nülmüe tayyarelerin izmir-islaıı 

lf l • "anuıııvr· sı lllanı Hı rua11. uztlre 
müphem deıtildir. Esasen ebedi ği müddetçe sükün ve nizamın bul arasında leletilmesi mu•afık 
sulh deklarasyonu, görülüyor ki ru·rLı'ye,len Hale"e iadeai tabii imkausııdırLve bu olan ticart!l oıht~ı nıec

0

lisi iıılih~hı icin ıo l-939 görülmüıtür, lzmlrden ankara7a 
11ı·mdı·ı ·ık uykuııa dalm1 11tır \'e 1 U U su·k·"nu tesı's etmek en -u-stah ~.,I ·· ·· · ·ı · I l gitmek istiren .,olcular ı"stanbu 
v # v • u ... • ..Jc1 ı gunu sn~l 8 ı e 12 urasmda lİC<JrPl oı ası Sii o- ' 
lngiltere ile Almanya arasındaki Son kem bir şehri zaptedmekten da la tayyare ile varınca orada uou 
münasebetler üzerine müessir de Teşrinisanide ha gÜQ bir ietir. nurıda ikirıci miinlelıihlerin St'ÇıltıcPği, ea hazır bulunacak İstanbul anka 
~ildir, gı· ,. Tokyoda çıkan Miyako ga 2 l l l 9 :ı 9 C l .. .. l O I l ') ra tayyaresile JOlllirına devam ren mevaşı . - -- ·.> • arşam >a gurıu Sd3l 1 t~ '"' edebileceklerdir• 

Alman . Franııız pak~ının zoteııine göre, Hankovun Japon 

ehemmiyeti, bir defa Almanya 
ile Fransa aibi, aııırlardbn beri, 
Avrupa'da iki rakip devlet ara· 
ıında imzalanmıo olmasındandır 

Hal~b ticaret odası tarafın· kıtaları tarafından (zaptından arasında ikirıci miinlehibler larafırı<fan oda mec-
ean aeşrediıen bir istatistiA-e gö sonra, van eyaletini idare ede tisi aza ı a rmm ~wçilec .. g~T, 
re geçeu Teerinsani ayında Tür· cek oları 1eni hükümetin de 
kireden Ha!ebe 9385 bao koyun m~terek komisyona raptedilece 3- fntilıab hakkım lıaiz bulunan oda azaları-

Avrupa'da kunetler muvazenesi 
daima Alman · Fransız ıi1ast 

2309 ge9i, 77 oğlak, 8 (kuzu 203 ~inden eüphe foktur. Bu müe nrn İ:-;İnılerini h:. vi listerıin 
sığır. 17 at, 2 katır, 5 manda fe terek komiAyonun ihdası Qinin 
260 kilo baQırııak idhal edilmiı vahdet bulmaaı ve bir çin mer A- Ticaret odası /.iapusunda, 

rekabetine da7anmıt\ır. Enler· 
nasyonal münasebetler daima 

tir • . . , 
kezt hükümetının •. teııiııine doğru 8-Azak hanı kö•esindeki odanınyavım 

Japon Harl'cı'ye N"Zlfl müıremmel bir adımdır· Bu su y 'J 
biribirine zıd bu iki mihver etra 1 t bl J retle, Hankovun eukutundsn son O OSUn a, 
fında dönmüştür. İngiltere bun· lngı·ıtere ve Amerı·ka ra Q'eneral Çanıı-Ka1·Şekin hü c Tü k I b el l 
dan istifade ederek . Avrun" kıta • CCQT U .1:. Ün e fa ı·k olunduğu ., kümeli, mahallt de~ilee bile bir u • 
11ında bir muvazene temin etmie S c• / • ·ı ı Ü Ü eTtT erı t e aur •t taıra rejimi . manzarası alacaktır 4 ~1tızktir lislelerdP. isinılerı lrnlunrui\·an 
tir. ltalya bundan istifade ede· & r J 

rek, milli birtix.ini kurmuş ve Yeni merkeıi hükümet tee Vf~\· alrnl hcıwka bir snr·etle itirazı t)lr•ular111 ilAn 
• Tokyo 9 (Radyo) Japon ha kil edildi~i z~man onu ilk tanı .J " 

imparatorluk olmuştur. Binaen· riciye nazırı tnailiz ve Amerika 1an japon olacaktır. Almt\nya tarihinden İlibaren bir lı a fta içindt>ki muracaaL-
aleyh Almanya ile Fransa ara · sefirlerini kabul ederek uzun 1 1 ü 1 b 
11ında mukarenet ifade eden bu ve ta fa 8 rat e u hareketi tak Luınrn im bul oltuwc,ıgrı: 

müddet mülllkatta buluomuetur tit edeceklerdir. O zaman Fransa 
neklarasyon · enternasyonal mü Bu mülAkatta Çin hAdiseııi ve toglltere 9 e Birleşik defletlerin ô -- ikinci miirılehib Sf>Cİnıİ İCİn tarih ıe sa~Lİ 
nasebetleri bize yeni ve alıema açık kapı siyasetinin Uzakoarkta • • 
dı.ıı.ımız bir zavi7eden aöateri· na f&pacaklarını görmek entere yukarula yazılı zaman zarfında rey· s ..... lıiplerı'ı•ı' n 

• e tadili IAzım ııeldiRi etrafında ı kt B d 1 t· h • · ı .... ' 
ror : Fakat bu ne kadar defamlı ıan o aca ır. u ev e ın at\ a 
olacak? Asıl mesele bundadır. görütülmüetür • ri ve menfaatleri bilAhara yeni reylerini kullanmak Üztıre lİCarel OJtiSlfla gel .. 

İngiltere, daha geçen aün T' . J ,1 merkezi hükümetin idaresi al- melPrİ il~n olurıur. 
Almanya ile bir deklarasyon im ICaret ve sanayı Quasmua hnıt glrece.k . mıntakalarda bulu 
zaludığı halde bugün o deklaras nacaktır. ô:vle ki yeni idareyi Borsa haberleri 
ron mAnaeıni kaybetmiştir. Mersin Ticıtret ve Sanayl oda I az zaman içinde tanımamaları 

Borsada secim , 
Enternasyonel m\inasebetle· sı idare hey~Unlo 1 1-939 tarihin imk~nsız olacaktır. Hu itibarla 

rin bu kararsızlığı için Fransız de mnddetlnın hltamı dolayıstyle feni hükftmeliıı istikbali müam 
- Alman deklarasyonunun da oda 8-12- 938 tarihinde. yapılanı mendir. 
böyle olmıyacağı neden maliim? toplantıda yeni seçim lçıo hazır o· k . bl -ık d " 
Bununla beraber, her iki taraf lıklarda bulunmak nz~re Intlbab ın ço genıe r u e ır. 

· iQin de bu deklarasyonun imzası beyetloe Sabri Podıt irfan Musa1 Burııda yerleşmiş olan milletler 

k 1 T8 Dkul Fuad Möreı ' Şıhman şok ne ayni ananelere ve ne de hat 
bugün için bir tfl ım istifadeler , 
temin etmektedir. Akla gelebi· rU ve Yusuf Kılıç seçllmişler ve ta ayni kültüre sahiptirler. onla 

•••• .. ... S r w • 

Dan şehrimiz Ticaret ve Zıı Şebrimlz Ticaret ve Zahire 
bire borsasındtt 30 ton Tcırsus il borRnsında açık olan iki azalık 

samı Mersin vagon teslimi 15 ku 1 için don borsa meclisi tQplaııarak 
ruş. 125 sam timden ve 50 ton Nev ınllhap yapılmış ve 44 rey le Sey 
şehır oz.a~n 15 gllnde Mersin va fi Olcay ve 38 re le Kemal Ekin 
gon teslımı 12 kuruş 25 santim Y 
den muamele görmOştUr. "zu lığa seçilmişlerdir . 

Japonyanın 
Uzakşark siyaseti 

Roma, (a.a.) - Stefanl AJnn. 
sının diploması muhabiri bll<Url· 
yor · 

Jtıponyanıo Uzak Şarka alt 
olan slyasetlolo şu noktalarda hQ 
tasa edlleblleceğl zannolunur. 

1 - Çinin OçQocn devletlerin 
yarı mUslı!mlekevt reJ mlerlndeo 
kurtarılmaın , 

2 - Bolşevlzme karşı mOda· 
ftıada bulunmak Ozere Japonya -
Çin ve Mançukonun mesai blrlltl 
yapmaları, 

3 - Çinin sanayi Ta ticaret 
sabssındtt oçnncu devletlerle me 

,sııt blrllQ"i yııpılması. Yaloıı l.ıöy 
le bir mesat blrllQ'ln siyası mabi · 
yet iktlsttp etmemeat ıarttır. 

Bu programın ehemmiyeti, do 
kuz i:levlet muabedenttmesl abka 
mıoan nihayet bulmuı .Dldgtunıt 

bllameı işaret etmekte olmasıoda 

m Oodemlçtlr. • 

Liman haberleri 
Tllrk bandıralı Mete vapuru 

Derlet demlryollnrıoa ttlt kOmUrO 
Belçika bandırıtlı Kors vapuru Ao 
kanı memurin kooperatifine alt 
kok kömUrllnU boşdltmıya devam 
etmektedirler . 

logillz baodıruh Mtırkar vspu 
ru Umanımızdttn bir miktar krom 
madeni ıılmııktadır. len istifadeler şunlardır : Evela intihap heyeti dan saat 15 de oda rı ayni nizama boyun eydirmek 

Almanya lehine olanları kayde- dn ilk tçtlmaını yaparak seçim son derece güç olacaktır. Bu 
delim : bııkkınds bazı kararlar vermişler bakımdan müşterek komisyon 

Adantt borsasında klevJand 
pımıuğun 36·41 ve kapumalı pamu 
gun 36 ve pıırlak pıtmuğun 32,50 
il5 ve temiz pamugun 28,?t> ve 31 

kııruş Oz~rinden tılınıp sııtılcfığı Don limanımıza gelen EtrOsk 
bura borsasıott verllen mslQmut· bu gUo lstırnbula hareket edecek 

1 - AJmanra rahudiler aley . dir . herkes iQin müıterek olan taraf tan anlaşılmıştır. Ur . 
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SAYFA 3 YENi MERSiN 

1 
isvaçlı Ticaret 

1 
Du .. nyada Neler Oluyor 

· tdrkofiıte müzakere 

MERSiN 
Pi YASASI 

9-12 - 938 

10 Birinci k~nun 193~ 

l 

1 
i l A N 

içel va~ıflar müdürlüğünden 
Muvakkat ~1uhammen ~o Cinsi mahallesi vakfı !....---------------- lere başlandı 

Küçük Tayyare ile uçuş re~oru Pamuklar 
- ...- N4,... - KJeylant 

Ku. s. ~ lt'mİnalı lıeıltıli 
4· ' 
87 1 lira k. 1 i ra k. 

~00 36, 1 ıs 
f ıtanbul - Tllrk .. f neç Dağmalı 

· · · ( k k der uçuşu 38 lira ' · Kapı mala Amerikalı eskı bır arust yor a a . ti k ticari mlln11ebatı Uzerinde tet Koza 
8-22 Fırrn cami şe eski ca. 

olan Coni Covs kUçUk bir tay gibi kUçUk bbır masrfa da ı:y- kikl"e bışlanmııtır İsveç ya Kırma 
yare ile fasılasız uçuş rekoru · patılmış ve u me~a e e · . . Kozac parlain 

8, 
yok 
3f•, 

k t C . Covfl' kU- yare 530 litre benıın yakmış kın şark memleketlerıle bıl. · 
8 

ğd Ç d nu ırmış ır. 001 M . . . . t u ay- av ar 
çUk tayyaresile Los Ancelos tır. . hassi Turkıve ıle bcarı mü· t Sert anadol 4,50, 
dan Nevyorka kadar uçarak Bu tayyare Amerıkey~ naaebetlerini inkişaf ettirmek Yumuşak 4., 
şimdiye kadar yapılan rekor- ilk defa olarak durm~dan enı için bir büro kurmuş ve direk 1 Yerli buidayı 3.50 
ları hem mesafe hem de surat ne kateden tayyaredır. Nev· törlüğüne bu büronun göre- Çavdar a,,75 
bakımından lgeride bırakmış~ york ta~yare meydanın~ yak- ceii işler lizertode uzun za- Aaadol yulaf 3,50 
tır. Coni Con l'u melilafeyı laftıtı bır ıır~da Conı C~v~ man tetkikat yapmış olan Olı Arpa 
on metre boyunda ve 5&3 yerde gezen ınsaalara sesını ıoen adında İsveçli bir iktisat A dol 
kilo eaırlıiında olan tayyare· i~ttirecek kadar alçalarak ''ta.1 cıyı tayin etmiştir. v::li 
sile l otuz Hat 49 dakikada yare 'meydanını be na tarıf Tetkik •e tema1Iarda bu N b t k tra 

d. ! d' b ... y o u e s katetmiştir e ıa •. ıye agırmı"tır. er· 1 k U ık· .• h F 1 · . . unma zre evye ı ıun şe aıu ye 
Et4ki bir dansör olan Co· dekıler de parmaklerıle tayya . • 

1 
B Ola dü Yulaf yerli 

k . d . r k r . . t rımııe K e en a) ıoen • 
mi Covs bu UçUk tayy~reyııre ~ey an~ ısı admke.ını ışare den itibaren Türkofiı müdürll Mercimek ıark 
biıim pararı:ızla ~500 lıraya etmışler bırkaç a ıka sonra . . Sahlep 
ve taksitle satın almıştır. Tay 1 Coni Covs Nevyork meydanı 8'.Cemal Zıya ıle temas v~ Tatlı çoien 
Yarecinin Los Ancelosdan Nev na inebilmiştir. müzakereye başlamııtır. tkı 

8 1 l k t . t• . k a mumu mem e et ıcare ınm ço e- C h . 

3,,75 
3,62,5 
5,50 
9,50 1 

s,so 
4, 

11 
~e~oslova~ya~a profosyoneli~ ~alUı ·~·'~-~e.k~lde inkişafı •rzu ~- s:s:~ 

1 dıldıgı ıçın müzakereler bır Yapalı 
15,12 50 

Çelcoslovakyanın iç ve Çekoslovakvya bOkOmeti 1 müddet uzayacaktır. Türkiye s· h 
dı~ siyasasındaki bUyOk deği- ıporu yeni esaslara göre, dev 'tile laveç arasında mal müba- Ş~~ 
aiklik spor hayatına da do- let hazinesine yUk olmıyacak deleai itlerinin lnkitafı için A d I 
" , . d k . db' 1 na o kundu Futbol federasyonu neş biçimde teşkıl~tl_en ırma ıs- daratik cepheden te ır er A dın 
rattiği bir tamimde, profesyo· tiyor. HUktlmetın ödemeye alınması üzerinde iÖrütülmek Y;kanmıı yapak 
nel futbolculuğun kaldırılaca· mecbur olduğu ağır borçları tedir GMz 

• • • 1 u yunu 
ğını bi.ldirdl. ~Gelecek mayısın verdlr. Bunun ıçın de . tutum- İsveç şimdiye k~d~r biz- Konya malı tiftik 

yok 
48 
47,50 
52 
80 
yok 
120 

on beşıne kader futbol klt1ple· lu davranması gerektır. Bu den en çok krom tutun ve 1 y t 
f. · · f ı ı oıa-a ri butUn hesablarını tas ıye ~ol.da ıllc ıcraat pro esyone - kuru meyvalar alıyordu. Bu Keçi kılı 52 

etmiş olacaklardır. lığı kaldırmak oldu. defa muhtelif maddelerimizi : 1 

l·k. B L 1 k B 1 ·ı ı Ko· ek serg'ıs'ı ithale karar vermiştir. Türk ı Pirinçler 
1 aua 1 ÇOCU eyne mı e p ofiste yapılmalda olın müza- Birinci nevi mal 20, 

Yaşı elli beş. Adı Seles Almanyaoıu Köln şehri o kereler bu mevı.a üzerinde in 1 ikinci nevi mal 
tino Grava... Uzun ıt.aman F· da bu hafta beyoelmilel bir kitaf etmektedir. j Çay 260 280 
ransada oturduktan sonra ltal köpek sergisi açılacaktır. Ser tsveç şimdiye kadar biz K~hve 110 
yaya döndU. giye Almırnya, Frımsa, Helçi- den en çok krom tütün ve ku . Badem, çekirdek 

Bu zat yirmi sene evvel ka, Holanda, Macaristan ve ru meyvalar alıyordu :bu defa · içleri 
Fransa ya gidip yaşamak isti· İsviçre ile diğer memleketler muhtelif maddelerimizi ithale 1 Tatla badem içi 
yen Fı lip Ama bil adında bir den iki bine yakin cins kö karar vermiştir Türkofiste ya- : Acı • • 
vatandaşla tanışmıştı. Fılip psk iştirak ettirilecektir. Yal · pılmakta otan wüzakereler bu Acı çekirdek 
F ransaya gitmek istiyordu am nız Almanyadan sergiye kona mevzu üzerinde iokiıaf etmek Urfa Y aiı 

95 
58 

50 
ıoo 

nıa, bunun için elinde vesika cek köp3kler yllz tanedir ve tedir lsveçe senelik ihracata içe) ,, 
yoktu. Grava kendi kağıtları bunlar arasında bir çoklan mız iki milyon lira kadardır, 1 --....... ~~!9111-~-
nı 400 lire Fılipe sattı. Filip polis köpeğidir. Alman devlet ithalatımız da iki milyon lira 

37 
90 
70 

Fransaya yerleşti, iki çocuğu reisi Her HitJerden başka Ham yı a-eçmemektedir Yalnıı ,937 

rif mi 
Evsafı yu~arıda yazılı fırının 31-5 938 gayesi

ne kadl1r müddetl e icara verilmek iizre miizay.-de 
ye cıkarılrıııfotır. 

0

15- ı 2 93s ta rihine ıuiisad i f ptırşv.mbe günü sa 

1 
al 15 de i ha lei k ali ye si. icra. k ~lı ııacağıuda n i~~e~_ li 
olanlarm teminat akc~sıle bırl ı kle vakıflar mudur 
liigüne müracaatları ·ilan olunur. 

6 - 8- 10- ll 

Zayi Ru~satname . 
Sıhh,•l vr. içti mai u ı ua v~ntıt vekAletınden al

mış olducrum 6 1-933 tarihli ve a: nunıarah ruh . 
salrıanrn)i ka)bPllim. Yr11isi11i alacağımdan eski
sırım lıiikmli k<tlnıadığıuı ilan ederım. 

Mersin istikamet Eczahanesi 
.Salıihi : irfan Tankut 2. 3 

Mersinlilere müjde 
kış geldi. Sobalık kömür ve odunlar! 

nızı şimdiden hazırlayınız. 
Muhlertını halkımıza bir kolaylık olmak üzre 

Kok kömürünü çınrıl lıammaliye ve nakliy(l 
si bize ait Tonu 3 O Liraya, Sobalık O d u n uı 
gösterilf>cr.k ev ve mağ:.ı zaya teslinı Tonu 15 Lira 
ya veri y Jruz. 

Mallarımız temiz ve sağlamdır. 
Mersin soğuk Hava deposu yanm~a 

Necmi Genç ve kardeŞi 6- ~o 

DOKTOR 

Nazım ünsal 
Muayenehane~ i : Yoğurt pazarı caddesinde 

Sabah sAat (8) den 12 ye Akşam (14) den 19 a 
kadar hastalarım kabul ve muayene eder. 

Paurtesi günleri öğleye kadar fakirler 
muayene edilir. 

İ L A N 

parasız 

- .. 

nu da Grava adliye nüfusa burg vapur şirketi birinciliği de ithalatımız 2,057,000 lira 1 'J, 
kaydettirdi. ve ikinciliği alacak köpeklere bulmuştur. 1 ' O. Ziraat Bankası Mersin Şubesinden 

Bir kaç ay geçti geçmedi, bUyUk hediyeler vereceklerdir · G~yri menkulün 
Grava vesikalarını sattığına Açılacak sergi şimdiye kadar i 1 in ıtliklar1 Cinsi ~hwkii Mahalıesi 
pişman oldu. Fransayı özle yapılanların en bUyUğU olacak Mers'ın t'ıcıret YB sanay'ı 32165 Tarla Mahmudiye Şarkan cerci Şaşa ti tar 

Hududu Sahıbi 

lemişti. Kendi adına bir pAsa tır. Cins köpekler dUnya yU· lası şi 11ialeu hallaç zade 
port çıkardı, Franeaya gitti. zUnde günden gUne ehemmi- odasmdan ile çavuşlu la rlası gar-

Geçenlerde Gravanın yer yet kazanıyor. Polislerden baş ben tarikia m cenu ben 
leşti~i şehirde nüfus fişlerini ka ordulardtt da köpeklere mu Sicil No, 1126 Sınıfı 4 arslan oğlu ibrahim 
teftiş eden müfettişler garip him vazifeler verilmeğe baş· Merainin Mahmudiye ma· 

2 297 5 
Tarla zıbrnlı Malı mudiye Şark an A lımel içk ara 

bir ,hadiseyi meydana çıkar- landı. Bundan başka, köpek balleainde Bozkurt ıokaj'ında ve SU sofu şimalen ta. 
dılar ve şaşakaldılar. insanın en ıadık bir dostudur 97 Nolu evde oturan T. C, rik garben sulıta oğlu 
İki nüfus lfişinde aynı ad ve Bu itibarla. açılacak k~pek tabaaaından olup Meninin cenu ben deniz 

hallaç zade ah 
met mahdum
ları mehmet ze
keriya ve nıeh
met Fethi 
Ahmet oğlu il> _ 
rahim elhem ve 
Ali fahri 

ayar soyadı yaıılıydı: ?r.ava ae_rgısine .Almanlar fazla ebem mahmudiye mahaUealnde g4ün 
Selestino. Bu ayuı adlı ıkı a· mıyet verıyor. eli sokağında 27 Nolu yeri ka- ı 1078 Tarla Bahçe Ma. Şarkan Rectıp şimalen Ah mel oğlu 
dam aynı ttaıyan köyünde, fnCB İl f nuni ticaretı*h edinerek 1 ·:l hacı ali garben nehir ibrıhim 
ayı tarihte ve aynı gUnde . .. . 938 t1rihindenberi per•kende cenuben ft !•hir ve tarik 
doğmuşlardı' Ancak Fransadaf Koca bır eser, ku~nk_ 1~ 1 r mınifatura ticaretile uğraşan l 1028 Bahçe çamrama Bahçe Şark an Salihe tarlasJ Ahmet oğlu Ali 
biri Kroda öteki Hiyerde otu k~r;postala kopya edılebı ır· bay tızeddin' Sıdah ticaret la şimalen hallaç zade ah- Fahri 

ruyordu. h k' k t" mı Hintli senatkArlardan Şar kabını noterden taıtikli getir mel la rlası ua r ben la -Sıkı bir anket e 1 a ı · .. · ı 12 938 t · k ;o, 
meydana çıkardı. İkisinide ma bdna muvaffak oldu. Hint meıı uıerıne - - .. arı· ri cenu ben ahnu~l çavuş 
tevkif ettiler. filozof va 11eiri Ra.bin~ran?t hinde 1126 numaralı. ııcıle ti·, Bor~larını vadesiı>in geçmesine ve yapılan lebliğata rağmen ödemeyen 

Asıl Grev& için mesele Tagoreııin 14672 kelımelık bır carct kanununun 42 ınci ma~ı eşhasm hudut ve vasıflara yukarıda yazıh bankamıza birinci derece ve s,rH
daha. ~ar~şı~ hır .. şekil aldı; eserini 6_00 s.etı.ra ve 

5?0 ksear~ de~in.:. gö!e.~~y~t ve teıcıl da ipotekli gayri menkulleri 3202 sayıh ~anuna tevfikan bir buçuk ay mlitl 
Amabılın ıkı cocugunun baba tırı da hıldığımız Adf hır edıtdıgı bıldmhr, detle açık artırma ya cı karılmış ve şa rlna mderi bankamızda me vcııllu r. 
sı sayılıyor Bu babalıktan pü!Jtalla ı.nğdırdı. ·ı 11 · 25 9

• ·ı · "( d l ·· .. t ,ı d b 
k ~ · h k Sanatkar yazıları pertav· Fenni Sünnetçi ı ıa e erı - l 93 tarı une lflsadu e en carşam >a gunu saa J ~ e an 
baurtulmaHkıt ıçın bmaşukea eç::~~ı sızla yazmıştı, ancak okuya- .1· kaouzda yapılacdklır. Pey parası süriilen pP.y.in yiizde yedi buçuğudor. Ar. 
şvurma en Sıtl.ı Tannveruı b d ı· dd' 1 k .. '"I ,J• otmadı_ğı söylenince adamca bilmek için kuvvetli bir mik· · 1 lırma .P e ı bankaoıız alacağ1111 karşılamadığı ,·~ya ha . ı ayı goru met1ı 

ğıı mahkemeY.e başvurdu. roslrnpa IUzum v.ard~r. . Srri v~ ağrısız sii1111el ğ~. takdırd~ en son artıranrn ta~hlıiidli ba ki kalmak şarlıle .. a~tırma_ on btı~ 

M • • T L. . ~arma 1
47

<! ketımeyı dört gun UZHlılacak 9-2 939 tarihinP. tesadiif edPn perşemb~ gunn aynı saattP OİO!SUZ 8JJ8!8ıaf . ay ıçıode kartpostala ~az_mış yapar. . ras ı ' ilıak olunacaktır. Kati ihaleyi yaıırıp yaıırmaıııakıa baıık?nıız mı.ıhlar oldu 
GUney Ahnanyada, ~Rız· ve T~~oreye _ ~edıye etmıstır~ Fakir çocuklara P ı ı ğu gibi kati ihaleye kadar borclular borclarrnı temanı~n öderlerse muaıuelH 

zenge l-ı ~rg motörsuz . tayyrzr·eı d t. ger ~aırınhkfUtUpahaknesın Adres; Tarsus paşa ga· fesh ve iptal olunacak Mlişleri ·ise J>••y a·kcasırır ~eri almaktan başka h!c bir 
rnektebı (,ğretmenlerınden ı e ur cam ma azay ona- zinosu karşıttı • • · k l · b · • 
ler motörsaz tayyare ile 7000 rak halka teşhir edilmektedir. suretle hak iddiasmda hulnnmıyacakt1r Bankadan .. ba~ka lf~OlP · sa u ı ala . 
rnetrer yUkseğ~ havalanarak y· ff L len. ge~enn hnf~a Lebe~de lOO caklılarla diğP-r alAkadarların bu gayri menkull.-r l~.zeı:ınde~ı lıa~la.rmı l!11sı~ 
Yeni bir "i'ekor yaptı. uzma ~ıOrU . met_reyı sırtUst.? 1 dakıka .13 sile faiz ve nrnsrafa dair olan iddialarrnı evrakı nıusbılelP.rıle hırlıkLe yırım 

Bunda11 evvelki re!rnr Denizcilik ftleminde yenı sanı.yede yilzdu .. Bu ~af~a i•:: gün iciııde bankamıza bildirm~leri aksi l;tklirı!e hakları tapu sicillerile sabit 
gene Alman tayyareci Dreh· rekorlar yıtpılır . . aynı mes_afeyı • 1 d k olmad;kça s~lış bedelinin pavlaymasmdan hariç kalacakları ve daha fazla 
Belde idi, 6687 metreye kadar Arkailstu yUzme şampı-, ı 7.9 : 10 _sanıyede ıyUzerek ye- IA l 1 k . l 1 • b., a kamıza müracaatları ilan olunur. 
YUkselmifi. yoau HoUaodah Yon Feaie-1 nı bır cıhan rekoru yaptı. ma uma a ma ıs eytm errn n 
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SA\ F.\ 4 VENi MERSiN J O Birinc.i ka ur' 

. M • 
yenı .... ersın 

Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dıştan g ünün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ :tv.IER.S t N DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

Yeni. Mersı·n . ı ı Yıllıh fa~ılas_ız. intişarın 
• da muoaf f akıyetını halktan 

gdrdüğü rağbete borçludur. 

VE N İ M ER S İ N : Sizin G~zetenizfa Dertlerinize dileklerinize YEMi 
M ER S ı H sütun lan açıktu. 

VE İ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

YENi ME iN IATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Yeni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

IHJ~rRı lID@W@& ~~ir~IMOlb~IM lMJ/AfR?IPllS~lR2lb~ 
KİTAP GAZETE VE MECMUA 

·rabı yapıir 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Defterler (vrakı 
mat~ua ratura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve ~eğen~irmek şartile yapıhr. 
Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldeng6nderilir . 

• * ............. . ... 
.- SIHHATİNİZİ KOR.UYUNUZ! 
lf. - :t\I ASIL ~I 
'f 

iKAYADELEN 
SULARINI IÇMEkl-'E 

.. 
lf 

• • 
* • • 1 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletinin 672 numaralı raporu ı 

• TAHLiL RAPORU 
il Görünüş: Brrrak Kalr.viyet; "loo sm:-s s n· cı ~arfulun:ı n N. lo 1 1 ıııiktları., 0.2 1113. a 
eıe Renk : Heuk~iz Mtıcmu ~ertlik citırrc•·~i '' Fransız,, 1 5 • 1 Koku ; Kokusuz Uzvi uıadılt·ler için ~arfolurwn nıüv .. lli- 1 
il dülhumuza lilrede o.4o ·uıgr. • 

Sülfat ''SO 4,, lilrf>d~ o.oo~3 gr 1 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
NilrHt "No D,, ,, o.0040 1 
l\ilrat "No 2,, yok B 

Tadı ; L~Lir 
Teamül; Mutedil 

Amonyak ''NH3,, Yok • 
Fennin en son usullerirıe riayel .-d~rt-k kaynadığı ~·erinden iLıba· *ı 

ren istasyona kadar içi kalaylı kAlva11ızli borulcırla içi mermer döşeli tliıl 
bellurhavuzlara dökiilnlP.ktedir. Oradan dl! biitiın Fizi~i ve kiıo'f· evi 9IJ 

e'safını muhafaza eder~k ve hiçbir sur~tle t>I dt1ğnwdtm hu u~i kim. : 
y;1gerinıiz~ ve Aılana Sıhhat Hakarılığuıııı tayin elliAi Sıhhiye nwmn- il 
ru huzurlaruHhı damacaııalar ve v:.gotılar KAY AOELEN suyu ile il 
yık andık tan so1tra doldur ulnrn k ta ' 'H ağızları Sıhhat memuru ta rafrn~ : 
dan mühürlen~rek şehrimize ~elmektedir. * 

~ ~ 

~· ... * •••••••••• ········~······--··· •• ~ .. 
Yeni Mersin Basımevinda basılmıştı 

1 A 
İçel Tapu müdürlüğün~en 

L N Sağlık 
Eczanesi M ersirı iıa kargı pı ııan köyiiııiin ~ liks t~ ~ har. 1 

man nw.vkiinde ~arka11 S;ty şim:ılt'll Jw1.d.-k gar. 
lwn ve c .ı nulı~n h~rHJ~k» ilt~ CP-vı·ili hir kı l aıla es " Mersin Gümrük ~arşısm~a . , 

1 

.. 

I ki ö 1çliy t.ı g{\re ~5 döulinı tarİtl lPŞrirıi sani 302 
l:Jrilı VP. 43~ ~a~ ıl ı li1p 11 kaylı mııc'biı <1P ~t lvirıaz 
h i n ti k ö' f' lı li ~ e) i o i n ı k P 11 v O 5 ) ı l uı d a i) l u w s l P. cı na 
haha lıir kardtısl,..r·i lıii5f 1 \: iıı 'e lı:nıız ·ı Vr' ~ızı ' ~ 

.- lif eyi ve elıf.~ı t~ 324 yılında öl11H sıl.- oğulları ıueh 
nwt \ 'P. ihralıimi le• k e )PrP k hti kt1ca v~ır·islt> ri ol 
madığı kö_\ iiııılt~ n ıınısadtlak. 20 l l -938 bünlü ilmö 
haberle bildirılıJıiş ve ~ iur a .. rıi küydPrı \ eril~ıı 
11- l l · 938 larıhli ilnıühctbt1r le ıie nırzk tlr lal'la nın 1 
35 dönüm olc.tr~ık lhisEn in H~ h;.ıcı 1Janızaıı111 PC 
datlarrndarı iulıkal+>n lasarru fl ı.ı·ırıtla ik~·u D25 'ı 
hnda on a hı lira ht·dt~ ll t' h~u ıcı nıPIJm · ılP ~all ;k . 
ları Ve darıcı muhm .ıfl ju d t~ D36 V1l11Hltı ölmesıltı 
oğullara hiist>yıu Vt' alımet v .. k ı iı fatuıayı t ··ı k ey 
lfldiğinclen bah:silH le~cili l ,, l~p oluıımu~lur işbu 
tarla laakkrnda nwfı<tlliııd•' tahkikat icra tıdiluıP-k 
üzre 21- l 2 ~38 larilıirıtlP. ıualı.ıl iıw oıt•ıuuı· ~ön 
ciPri lt>c~ltir. uıt·zktı r tarlada vtırasf-'L vt) tasarrur 
iıldiasında lrnluııarıl ar vaı·~a P.Vr akı 11 iİ!'!h t lt• I P rilt' 
rnahallirı~ ghlt>Ct'k nwmura w·~a tapu icfarPsirw 
miiracaatları ila :1 oluııur. 

f her nevi vrupa, 1 

1 
Yerli eczayı tıbbi-1 

• ve ve müstahzaratıl~ 
1 bulunur. L 

:· 

,ı;;:;;.;;;;;:p.;;;;;;~ t.E::==:si33!9 

YE NiMERSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 

Abone Tilrkiyt Hariç 

Şerait l için için 

Senelik 1200 Kr ı 2000 Kr 

Altıaylık 000 1000 

Oç aylık 300 wo 
Bir aylık 100 Yoktur. 

Resmi ilinatın satırı 10 
Kuruştur. 

IHTIVAALIK 

,.eşlnlztlen Clellyor 

ONA KA ... I ~ 

Hazırhkh Davranını 

Z A F E R Aile Sinemast 
Bu iün gündüz saat 14,30 ~an iti~aren ~aşlar Mevsimin en güzel ~a~ eserlerinden olan 

ık• r·ı· b• d " Mayerling Faciası ,, 1 1 1 m 1 r en Şarl Boy er Oaniel Dariye 

2 - makinalı Adam 
ikinci Devre 


