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- Şehrimizde Ekonomi •• artırma 
haftası devam ediyor. 

:;ahlb "e Urnuın '1eı;rly it p r:-.emb · MUdO•U 

) A ,( A 15 Halkevinde açılan yerli mallar 
ıergisini dün yine yüzlerce halk ziyar t 

etti. Okul talebeleri de toplu olar-.k 
ıerrtyl sredyorlar. 

dtre ye B. KANUı 1 

ıcııı !ılusııı Buımn1 Mania 1 9 3 8 ---
Sayısı 5 kuruş Yılı; 1 Sayı 

Telefon No. 82 11 3164 GÜ~DELtK. SİYA.Sİ HABER. FİKİR. GAZETESt 

---------------------------------Reisicumhurumuz ismet inönü tetkik seyahatleri en 
Ankaraya Döndüler ingilizbaşvekiliçemberlayn 

Büyük Tezahüratla karşılandilar 

Anknrn, l4 _ Cnmhnrreh!i İsmet İnönü 
diiıı 8 ant ondokn.ı be~te hususi tren!o Ku~tn-
11101111. tuühoJn, Zongultlak \·ı· havali:iirıdt• 

yaptıkları tetkik seyahcti uden .A ukarayn 

dfüımüşlcr<lir . istas~·ornhl Biiyiik :l[illet 

reteri Refik Saydam, Ankara V nli Ye Bele

diye Reisi Knlaeık istasyonunda Rcisicüın

lınra mülaki olmu~lardır. İsmet İnönü tren-

Yabancı matbuat ~1 i1messitleı i senelik: l\:011-

gresi ziyafetinde. 1niil1iın bir n11t11l{ söyledi 

Toplantıya Alman ~üyük elçisi ile Uman mat~uat mümessilleri iştirak etmediler 

::\Ic<'l i. i Ret -i: Gt'ııel Kurmay Bnsknuı, Y C· 

killer, :Mebuslar, , ... ek[tletlor ileri gelenleri 

tarafından ımltuulanmı~tır. Ba~vckil Celal 

Bayar, Dahiliye Vekili '\"e Pnrti Genel Sek-

dt•n iner inmez doğrucn kabul salonuna teş-

1 rif etnıi~ler T"e burndu. kendilerini kl\r~ıla-
1 yanların ellerini sıkarak iltifattn bulunmuş 

l lnrdır. Büyük ~et' dogrucn kö~klcrine te~rif 
buyurmu~lnrdır. 

Çemberlayin diyor ki : Etrafımızdakilerin silah ve cephanelerinin 
dağ gibi yığıldığını ğörürkenJb1z boş duran1azdık. Bu dt=ığ yığın 

tarını yapanların menbalarının kurumaya müncer 
olacağını benden ~daha iyi hiç kimse bilemez 

Yurtda 
a 

ı lngiliz ve Amerikan Gemileri 
Londra 14. (Rad70) YabanC\ ı•on hadiseleri iıah ehD İ8 \'e millbuat mümessillerine hitap ederek 

matbuat milmessilleri birliği se ı leller arasında harbe aideu yol m ılletler arasıııda iyi aıılaemHlar 
nEılik kongretıini aktetmietir, Bu ve eahst münasebetler ve temaı-; teminine çalışılmalarını dilemiştir 
toplantıda bQıün ecnebi matbu- lar vasıtasiyle t1Dlıışmay 8 giden Alman matbuatı; lıu müna 

Bir Japon tayyare• ı al mümessilleri - Alman maıbuat yol vardır , Biz ikinci kısmı, an sebetle yazdıkları yazılarda ge 

.,.nı· Jü•ürJu•ler 1 mümessilleri hariç- lngiliz bae 1 la em aya giden )'Olu tercih edi· I grek Ak lmaAnl büyük belçisinin_ Ç'e 
r . . . . . ere se mau mal uat mumee 

k• 1 f k . vekılı Qemberlayın, harıcıye na· yoruz , 'siJI . . .. f Mektep ıtap arı ucuz ıyaca 1 Londra_14,[Radyo) Han~ov zırı HRliffıks d·Q'er nnzırlar lor< Çek anlaemosı Münih gö caker~~~~)'e~tı!ao~~t:ıa~ul~eobae~::~ 
!ak.ınında uç J~pon tay~ar~ııne ıaı ve avam kamarası lhaları, rüşmeei, fııgiliz- Alman dekla· mucibi teessürdür A k 
ınsrıli:ı; ve amerıkan sremılerı ta 1 h f , aca şura S tı şekilleri de Jeeiş tirıliyor rafından ate edilmi ve bunlar Loııdrnda bulunan ecu~ bı_ me- rasyonu, ugiliz-Amer~kan dost sını atır almak lhımdır ki; lıu 

a Ş ı d b' .. d-' __ 
1 

! _ B hafıl erkAm Alman buyuk el- luğu, bunlar umumi sukunu ha toplantıda Almanya hakkıııda 

K · ·ı· 8 k ı · ~ · L laA 'I. s L zırl dı an ırııı u.ıuru mu!tur. u tay Qİ8İ hariç - Looctranın yüksek zırlayan drnillerdir t Bunlardan tenkidat yapılacağı et~elden mfl 
U Ur a an gl r aanun y1ııa 1 il ~ ~ yareler gemıler ü.:ı;e.rınde pek ya b. h lumdu; mücıkül bir vaz"ıeetle ka 

k d k d 1 U ki .. o,votPHİıı ~ ırıerı"'up zovat hazır , ıl assa Münih anlaşmaRı, v , 
ın an uçma ta ı ı er. za aş Jınmaması için bu . 

· · · ti ·ı · · d bnluıımuşlardır , j Demie ve Almaıı matl.Juatıııa ze~at zıyafeto 
Küllı'.ir HHlrnıılı~ı. ılı' tH ı. - lı ırn vıu, ıı> v u a.ı rı ı \e s ması •çın ıfare er verı mıı ıae e ((İtmem işlerd ı r demektedirler 

ıılınafıJını ~;o > ı:ııı m ı· ıı;in bM tayyareler buna aldırıt etmemit Cemıyoı reisinin kıtıa bir son hadiselerd.:rn dolayı leessUf Anam ka d b ' 
tnpları müıedavıı ser ıo ıyı-ıs h k • d . b . . • marasın a u me 

turlu ıicreı 90 nı 8 ıdl ur hu ı <ı tır. Bu haber Lon ra ve Va,ını hitahPMine mütekıb hıış9ekıl QAm eyan etmıştır. ıele etrafı d b .
1 kındaki kanunun uçü cü ve dör 1• k" _ 'd d'l • t' ç· 1.1 h . L..- _ k 1. lk L. l'.J k"I ö • - d k. n a aşvekı e sualler . d ,, . . l konto•ardan .. areılanıfi uzArc tonca teyı e ı memıf ır. ın ı er ı>rıayın 11uyu po il ır nıı· oaşve ı ; numu:1. e ı ay tevcih d ·t . l 

1 düncü mcddelerını P6ıeııren >ır . b h ı c1 ı- .. "' 1 d k d'I • 'd b" t k . 1 . . harı·cı·.ıe nazırı Halıf1:1ks ı·ıe ben e ı metıı mu ıteme dir ıım ı a ıu e V P uzum gorec .. 5 • e en ı erıne aı ır ayyareye ıo soy emıştır , , 8 · f . 
kanun projesi hazırlamıetır. Ba ' 1erlerıfe kitııp dPpolıırı ve satış atef etmiıler ve düıürmüılerdir o .. mherhıyin bu nutkunda Romaya gı derek orada aramız u zıya ~tm .hariçte 
kanlık, projPııin hazırlanm:uıını ma~arnıarı .ıçnııya m~zundur. 1 . da ki meseleleri ve menfıtatlerımı akısleri 
mucip ıuıhf'plAr lhıha1:1ındıı şöy Döı ôünrü ml\dıieom ıılına k . M zi müzarkere edec•ıA'İ7., Bu müza Havas ajansı, Ecnebi malltu-
ıe İ1fıh AtmPktedır ta o'rl t? J yPu Pkl lP eodu : 

1 
kerPlerd~ kimin kHzaııdığını ve at mümessilleri yıllık toplanlısı 

"Oı;;ul kıtaplarıııııı devlet la •ynını z Kültür Hukaolığ ıı o ı a c a r l kımiıı ili) p eltı~iui yiııe 1.Jaz münAsebatıla Çemberlayu'ın hi-
rafıudan ııeerıııe lJaşlanm11sı ve baııtırılacak okul kıtapıarı maa- ıahsiyet er b~ndeo soraoaklardır118besini merzulJah etmek le bu-
ucuz kA~ıt ıemıai yolunda alı· raflarına kareılık olmak üzen• I Şahsi kanaatim: Görüşmeler nun. Frausa ıle logıltere arasın 
Dan tedbl.rlerle talebe savı~ında devlet kıtapları müledavıl ıer y h d •ı • k k k. dakı sıkı dostluğu bir defa daha ı leşrı ı masaıde daha hü) ük b r 
ki mülemaJt yüksel ıee muvazi mayeııi nam ve hf'Babıoa hazınP a u 1 e rı a 1 n a 1 n itırnal ıesı~ elmPsi ıolııııdadır. tebarüz ellırdığıuden Pariste fev 

Olarak kl' tab baskı sayı!arınıo nin kefaleti ile mılli bankalardan B k 
1 1 

kalAde mernnuıııyeti mucip oldu 
azı imse er dıktatör erle mü ğuuu l.Jildırmektedir. 

arttırılması n o tıcesı olarak kıtap azıımi lH'll Yüz bın liraya kadar d • d w 1 t • • 1 nasebetler tesis eıtıQ'iın söyltıı:e Londrada 
cari he~ııplar açtırmak için Malı 1 n eg ş ırıyor ar fıatlarırıııı ucuzlaması fe evelce bilir. Bu gibi hususııtla baş 8 "kd ye Vekiiletioe mezuniyet veril· kal arını tenkit etmek ne derece • u toplaııtıd n Alman gazu io 

kabul edılnıie iskonto mı arı · miŞtır Uu mezuniyet 1945 maıl 1-
1 

f . r 
8 

~u.messillerile olman biiyük elçi 
nın fazla raabetı çeker bir had Y•" souuııa kadar muteberdır .• Katoıı· k veya protesta ol a' k uzumu ve aıde 1 olabilir. oruı sının bulunmaması teessüfle kar 
de olmaması neticesi SlitlCI le- , n m mıya ~eQ-er. eılanmıştır . 

• 0 bep o H p · ) 20 000 k . . f Sılahlanma meselesine ğelin Al ffiİDI müşkÜlleem1şL1r, uU se ıstiyen erin sayısı o ışı • lce: , men matbuat nıümes~ifhr 
ten iskonto hııddıoı bir nııkdar • ' ' ' to_plantıya iştirak etmioecekler 

---------·------- Etrafımızda harp silah ~e ' daha arttırmak zaruri görülmüş nı kongreye saat 19 da yan·ı .,·
1 Jlyo .. n Lurul Longrası Budepeşte, a a. - Yahudi d lıırin n~f'ıne olarak Alman 1a toplarının dal(' gibi yıgıldııtını f .. 

1- R R 1 ya elden 45 dakika evvel bıl clır ur · kanununun eidd~Uendirilmesi budılerini hiçrete mecbur el görürken elbetıe biz de kendi . 1 u k ı k l ·a·n'ın müte c H p 1 ı ·•ıtAveL kong· h kk - mış erdir·. Büyük elçi ise h·ıQ lıır ua au ı sa ıs ı ... ı · · çe • ıı, a ındaki haberler Budeıpeete ruektir, Alman.ıanın ırk bı·rıı·~ 1• 01· mudafaamızı hazırlamak için bü 
- b l . 16 ao d c· h , 1§ haber göndermemietir. ahhit eliyle idaresinde mus e rası buguıı saat • a um u de yahudiler arasında kütle ha elde ı . d 

1 
k tün tedbirleri almak isteriz· Silah 

B · · H k · · b" d e mesın en sonra, a ınaca Baevekil buudarı anc"k · netice almam1etır. unuıı ıçıu riyet al partısı ınasın a ya· tinde din değietirilmesine sebep _ _ . ve top yıQını yapanların memba " zıya 
memleketın lüzum görülecek pılacaktır. olmuetur. Vıbradat gazetesine b~tun t~dbırler~ raQ'men bu ba larınıo kurumuya müncer ol1tca fet esnasıııda haberdar olmueıur 
yerlerind'J depolar kurarak ki· Kougraya ~etirak. e~ecek k_a göre, bir kaç haftadan beri 200 hıste_ da~ma hadıseler clacaktırltıuı benden dahtt iyi hiç kimse Elçilik erkAnına ve alın tı n 
tap satışını kolaylaştırmayı da za mümessillerı eehrımıze geımıe bin yahuni kanundan kurtulmak Tecrube ıııpat etmiştir ki , Al- bilmez. matbuat mümessıllerine ayrılan 

1 d . maks d" 1 k t ı·k ı h d"I ı 1 yerlerin boe kalmaması için bu· 
1 

a • • t ı k · · ·k ı B ı b k raları İngiliz mebusları tarafııı· 
ha favdalı aörmüetür. Kitapçı 1 tır ır. a ıy e . a o ı veya proıea mana~ ya u ı_er e yanyana _Ya. Bizim hedefim·ız, bu·tu·n m·ıı· 
b k d d , H I~ • • t ı an o ma ıçın vardı leri kararı eıyamaz ar, ınaena ey , t,u ı ı letlerin aaadetini lemine ve m"ıl· ulun_mıyan_ rerlere a_ ar e a avının emsı 1 hah 1 ki 1 b·ıd· . 1 d "k dan legal edilmietir. 
let elı1le kıtapları vaktınde gö am 1 ar a 1 ırmıı er 1 • unsuru biribirindeo tam bir ka letler arasında eüpheleri izale 

Bu gazetere göre, tehacüm tıyetle ayırmak IAzımdır. Huku Bu gttlmeme hadisesi, top· 
tJrüp satmak ve memleketin ·ı k " teaı· ay k anlaamayı c· ı k ı ı lantıva rı· s ı d 1 il ı. Halkevi temsı omı o adar fazladır ki milracaat e- ki ayrılık elmdi tiyalla bir ay v mu ıp o ac0 o an ıa , ya e e en ııg ız une 
muhtelıf yerlerindeki kitapçıları soounda sahnefe koomak üzere den Jahudilerin 1939 haziranın· (ılık haline gtılmelıdir, reke&ler ihdasına çalıemaktadır vekilıne bir hakaret te)nkki edil· 
latanbul'ıl kadar gidip kitap te· Halkavi repuraıuvurından bir kı dan evel hahamlar tarafından Ve buııdan sonra fugiıtere . Ame mektedir. 
mı.nı·ne çalıemak aüçlühünden d ı·k •Kavga so· Yahudiler için geto 1 ,ı==-====-oc:::ıı=-"""""--=-:.-= 

8 
& sım \'e iki per e 1 kabulü imkAnaıı bulunmaktadır. k 1 k rika ve ogillere Frnnsa arasında• ~ 

te maarafından kurtarmak kabil nu• niyeeinin hazırlıAına baeıa- uru mıyaca ek 8atyeLı'lı' Lı"r 
., Maa1araaa aazeteai, rahudi Almanyada aetolar teaiıi dü ki sarsılmaz dostluktan bahsede v 1 U 

olacaktır. mıetır. meıeeioin totaliter bir 11urette eünülmemektedir. Düeünülen rek; i1l anlaemHlnr sebebile lng ıl 
Devlet kıtapları mütedavil h dl tereoiu bu devleılttrle lı·,ırtJetmes"ı Beyanatta bulundu 

~ ~ 1 
halledilmesini ve bunun için ıa eer, ra u lere aid evlerde 

ıermaeeıiuin her ders yılına lQ• [taLl"ı 18 mu• 8 8 aya ü h h d ·t · uin imkAuı fllmadı""nıı ııo"ylemie ' ~ U hudilerin en mühim iatıhaal eu- m n dsıran ra u ı erı oturt & 

lumu Olan kı'•apları vaktinde ha maktadır y h d ı · k ve bu müna"ebetle menfaatleri ' ı balerinden ve bilhaHa ana aaoa · a u ı erın e onomık 
ıırlı1abılmek için muhtaç oldu · tabi rum ar yiinden çıkarılmaaını iılemekte• harahan asri oekilmelerl bahsin mizin birbirlerinin ayrıl bulunma 
tu parayı temin makaadile veril de iae, tedbirlere devam edile sına müstenittir, 

dir • cektir. Baıvekıl handan eonra mat 
nıi11 olan kredi salahiyeti de bu Bakanlar Heyeti Etabli _ve- Almanyanm maksadı: ·1 Eqa11en on iki tP rinisl\ni t ıı .,,_,,.,,,.,,=,.,..,.,,,,._"""""~..,,,...----=-
aijnün ihtiyacına yetmı>mektP MikHSI alırrnmış olun v.-ya l mubka 1 Yahudileri hicrete mecbur rihlı euııruame yahu~ıleriu 939 yegılue güclüğüıı ııul<ıl meselesi 
olduıtund ıın aruıı·ılınaı:ıı zaruı t deltıye lA l.H lı1J!Uıı11ıı ı tm ıı t . . olduau malumdur. Fakat belki 

k kında reni bir kararname kabul etmek seueaı bıdliyeıınden ıubaren ne rabaı. oı yahudiler, Avusturva ea 
aörütmilı ve mevcut madde hü D N B ı n ı ı k d h h ' ' 

d elmietir. Etrıhli veeikaaı ılmamıı Berlİ'l R,a - · · 8 a op an ne pera en e er angı hudilerl hakkında vaptıkl~rı ai 
IDÜDon 19 .. 5 mail yılı sonun 8 d . bır tıcaret J p ı h ' "' .. mübadele mıulakRSt aha 111 lAhliA' e ıyor: " ma arını "" 8 ' hi alman yahudilericio emrıne 
bitmek üzAre aiti yıllık bir dev ~:~ı:deıı olrlıııtu hRlde şurada bu hı hahı>r alatı Alman muha tıııogı hir kfü;ük Ran11ı üzerııı de dövıı vereceklerdir. Bu gün 
re lo•u ıkıııcı defa uzatılması tek rada kalarıık Dakledılmemıe olan filı, 1ahudılerin mıllt hayattan dtı ıılemeınelerıu: Amırdir Fa kü meselenin ayni tarzda halle 
hf edılmıetir" larıo yurtıaflıQımızı:ı elmdi1e ka uıaklaetırılmaları ioin Almanya kat bu ıarlh,en cıonra yahudiler dilmeei muhtemeldir. Ve alman 

Proje ıle &adil edilen üçfiu rlar alınmamıe ve ııufuı kütükle nııı buudan böyle alacaQ'ı ted· almarı ma~azalarındı\D aite ve dsvlet bankaları elmdidon bu 
Cü m11dde ıııdur: rine gPÇırılmemı e olanların bun tıirler bahıtındA yabıuıcı memle ne yapabılec:.e~ler ve buı müı hususta teıebbüslcrde bulun 

•o ,~ıP. t kıtAplnrı mUtPnndl <i ıı bô)· IP. ıAbııy~ıımiı~ alın~R k~tlnrıi~ dotaıao eayialar etra tesualarla bulun lokanta ve mııelArdır. 
1 taavıp kahvelare aırebıleceklerdir. ş · . k ı.ernıayesı ile b ı.ı ıl r k k ıta p a uıaları bu karat ııume 1 e fıuda aıaQ'ıdaki malumatı ver· ımdıye adar elıoan ve 

rıu fıallerı, her . uevı masrafları edılmie bulunmaktadır. mektedirı Alman tedbirlerin hedefi bundan böyle de alınacak olan 
hhal edılmek aıere le!bit edile· Alman hClkQmetinio aerek Bütüıı bu tedbirlerin ıaiki bütün Uthdidi tedbirler, alman 
aek maliyAtlerine yOzde 35 ilAve Yurtdaş / şımdıye ktıdar aldığı ıoeereık yahııdileri hiornte sevketmek ol ya )'Hhudilerinin katt surette 
ai ile tayin oıuuur. Bu suretle k il bundan böyltt alacıı Q'ı büttiı; duA'u ıcııı. c1Mletin bu iei kol0y hicretlerine kadar nizam ve sükü 

ı Yeni içtimai ttblıı yer 
eatıea cıkarılan kitapların fiatla di tedbırlerin hedefi, gerek Alman ı • retırm~k ıçiıı elinden geleni ya nu temin etmeyi istihdaf eyle 

malı kullıınmRvı Pmlr e \•or:_ .a- ı. kk k B b h t k rından yüzde yirmi beşe kadar - milleıioin ve aereh bınat Jahu paoııaı nıu~a a tır. u a ia e' me tedir. 
ıkooto Jttplır. K ühür Bak11nlıQı 

•••• 
Romanya ve Y oğua
lavyaya minnettar

lığını bildirdi 
Pı ag. 14 (Radyo) - Çek 

Islava~ baevekili bir beyanatda 
buiunmue ve bu beyauaLınua 
Çek · l slavakyanıu bütün detleL 
!erle dostluk münasebetlerini art 
tıracaQ"ıııı \'e bu devlellet nıe) a 
nında en başda Almanyanıo gel 
diQ'ini söylcımie ve imtihan aün 
!erinde Romanya te Yuaoılav~ a 
nın gösterd iği kıymetli dosıluk 
tan dolal't bu detletlere miıınod 
darlıklarını beyan elmietir. 

halya ile olan münasebahaıı 
da bahsetmie ve iki milleı ara· 
sındaki müfJa&ebatıu, menfa:uln 
rına uygun oldu'funu zikredoı ek 
bnndırn dolayı de bahtiyarlıgmı 
bildirmittir. 



15 BirincikAnun 1938 Perşeınbe YENi MERSiN SAYFA -- 2 

Sergi nedir ? '~ŞE=HİR___..VE~M~(Ml~[KE~T "~A8E=RlE........-RI _, '.İtalya tun usu 
Bölgemiz ~ampiyonu Borsa hoberleri N. . · t• 

Grup birincilikle· 1 
bire ~:~.::,~~:,;• ıic•reı '" •• 1Ç1 n 1 S 1Y0 r 

rı.ne gitti 85 ton 600 kilo Tarsus klav lta,yan çocuklarının atlaslarında T unuı 
latd pamuA"u •2 kuruıı 25 san· 

Yazan : Ali Rıza Tuncal 
lçimiıdfl; bu sualin cevabını ayni hia ve he1ecanla Qarpsın . 

verEımi)'ecek kadar cahil bir VB" Ulusal ekonomi aavaeında 
tandae lıuluuacaaını tuavvur her yıl l\'elki ftla niebetle feni 
etm~m Zı rııj Renelerdenberi de bir zafer elde ettiQimize hiQ eüp 
vam eden inkilftplar, aydınlat· he soktur . Zira; hüttin varlı· 
malar iörgülerimizi, bilailerimi· 1 Qiyle çalıoan Türk milleti için 
zi yenilem i ş ayni zamanda ben· böyle bir imkAneızhk olamaz ve 
liQimiıle hayat ve cehalet aruın düıünülemeı . Şahit olunan ie
deki derin uçurumu neredeyse tihsalAt ve mamulAt bunun ye· 

Mersin İdman yurdu birnci 
takımı lc;el bölae 938 yılı ıampi 
yonu olması itibarile Adanada 
yapılacak grup birinciliklerine 
iştirak etmek ü~ere eehrimiıden 
hareket etmiııtir. 

timden 20 ton mersin kllvland italya imparatorluğunun rengine 
pamuğu 42 kuru 25 santimden bovanmış görünmektedir 
ve 23 ton mersin yerli pamugu J 

34 ton mersin yerli pamulfu 34 
kuruştan ve 15 ton Elbistan fa· 
sulyası 9 kuruıı 875 santimden 
ve 50 ton rioe elbfsfan fasulrası 
11 kuruş 50 enotimden ve 10 
ton Qavdar 3 kuruıı 23 santim 

İngilizce Nlyuz Krontkl gaze· j •ltalya lle f raosa, asla motte 
teslnden: fik olıtmazlar. Zira Akdeolz (gay 

•ttalya Tunusu niçin istiyor? l rlkablll taksim blr miras) tır. 
ltelyanın Afrlkadakl yerleri olen Blsmark, bu noktada İtalyayı 
Llbya ile Habeşistan kendisin~ Eransaya nisbetle daha Ustun bul 
k\fllyet etmiyor mu? Bunun ce- muş ve Italyauıa Akdeniz kıyıla 
vabı şudur: ltalye, Tunusu, Libya rıoın Fransaoın Akdeniz kıyıların 

yı ve Habeşlstaoı da ele geçirme dtın on iki misil geniş olduğunn 

den evvel lııtlyordu . Hakikat oldu işaret etmişti. 

kapatmak raddesine a elmiotir • aAne delilidir · 
Teıhir bakımından her ne Geçen sene Halkevi aalo9un 

kadar eergi vitrinin devidir de· da a9ılan ıeraiyl 1ıeıi1ordum . 
mek lhım aelirse de aralarında Çok aüıel ve ·imrendirici eua· 
maksat ve gaye itibariyle çok lar mevcuttu 

0

• Kalabalık ioean 
bürük farklar vardır . c Her kümeleri arasından bir köseye 
hangi bir metaı muay7en bir çekildim · Tecessüsle hem bakı· 
yerde umumun nazarı ıtlaına 1or ve hem de dinli1ordum : 
arzetmek• serginin buit bir ta· - Seıtım ! Bu damı biıde 
rifidir ve pratik bir cepheden 

çıkı7or Y 
- Allah •. Allah .. Şu da· 

1ı1örfinü9üdür . Reımt bir eekil· mı ıerli malı ? 
de açılan ıerıilerde vaıi7et bam A A o d b' d - . . , . amı ız e 
beekadır · Bilhaeaa devlet tara· yapılıyor ~ gibi kuıaaıma gelen 
tından müntehap yerlerde ttıeis. ha7ret ve taaccüp avaıelerine 
te tanıim ettirilen sergilere mu 1 kareı 1ıa1ri ihtiyari ; 
hakkak milli bir zaviyeden bak - YQ ne sandınız . . O da 
mak icap eder • lete o zaman bizde 7apılı1or öbQrtl de •• 
kelimenin ifade ettiQi mıınanın Dire ihtar te ihihar dolu 
ne kadar oümullü •e derin ol· I bir sesle cevap verecetim gel· 
duQ'unu anlamakta ifiçlük çek· mioti . Fakat ne Qare ki muaoe· 
me7iz . 1 ret cerçlveıinden dtoarı Qıkmak 

Bu ıözle~im. karııeında .be!ki : 'ı~~ıaketai~liQinde bulun~amak 
- Pekı bır mal ha vıtrınde ıçın kendımı zor zaptetmıetim . 

aörülmüı;ı ha ıeraide . Bunları, ben münevver bir 
Ve zatc.n sergilerde aördük ı tabakanın aQzından leitmiotim 

}erimiz muhtelif vitrinlerde~i j k.i,1ıörülmeıi öQrenilmesi çok ba 
mallar de~ilmidir ? Dire bır l sıt ee1lerdi . Ve istemi1erek yi· 
sual varit olabilir . Ve bu pek ne onlara hak verdim . Evet bi· 
tabiidir . Şimdi bu sorgura ce· lecek ve görmüo olacak olsalardı 
vap verirken esas mevzuuma da eerailere ne lüzum vardı dedim 
geçmit bulunacaRım . Fakat diQer taraftan da öyle 

Evet vitrinlerde teohir edi· münevverlerimiz var ki eline bir 
len mallar sergiye çıkıyor . Ve ' gazete alıp okumaz, her hangi 
fakat vitrin sırf ~it olduau mü bir kitabın rüzüoe bakmaz, ba
eseesenio .ıünlük kazancını te- dihava gelen bir broıüre bil~ 

k 
. . k bah aöz 1ıezdirmez diye muvaha-

min etme ıçın a ııam ıa I _ 
- - k · · d l\o ' t' ' l b·ır lıu·c 1 zada bulundum • Entelekllrel 

ıueu esımı e5ış ırı en . . . 
: k d 0 0 

her • bır ıoeaııın bu ıbmalkArlığı kar 
re bır çığırt ~n ı~ ~ d nu . . 1 eısında cahillere ~öz söylemeae 
banai bir no san 1

1 1rtın :~t' 1

1
°du· ı hakkımızın olmadıQına kanaat 

zamsızlıQından ya oız at o u· I ,. d ' 
1 

_ ge.ır ım . 
Qu müessese mesu dur • lote, vatandaoların görmedik 

L4kin sergi böyle deQ'ildir. lerini aöstermek ve bilmedikle· 
Orası memleketin gül h.ılinde 1 rini, tanıtmak maksat ve ga7e 
sanat eserlerinin meeheridir · si7le aQılan sergileri ayni Ztlman 
Ufacık bir kusuru doğrudan l da millt bir vazifenin ıembo 
doQruya mensup bulunduQu küt lüdürler 

leyi ilgilendirir ve her hanıi bir Falan dü•elin kumaeı ütü 
tenkit de yine o kitleye ıamil tutar, falan milletin kAıseleri 
olur • Bu itibarla ıerii vitrin meehurdur, falan h6kümetin lfö 
benzeyi11liAinde11 ~ıkar bir ~ıy·, seıui dayanıklıdır 1ıibi kafamı· 
met keebeder · hımat, ha1sıyet za yer etmie olan zihniretten 
te ıeref aksettiren milli bir ay· mütevellit me7li silen, siıpüren 

na eekline girer • lete bu gün eerıilerimiıdir . Onları, ıenenin 
Halkevinde aoılmıe bulunan eer yalnız ıedi aününde deQ'il 865 
ai de bir böylesidir • 6ıfÜnünde de her nerede olurea 

Adanada 1ırup birincilikler 
ne Adana, Merein, Konya, Diyar 
bakır, Mıtrae, Oaziantep futbol 
ıakımları iotirak edeceklerdir. 

Bee aüu devam edecek maç 
tarda arup birincisi çıkacak ta 
kım ayın 22 sinde ankarada ra 
pılacak Türkire birincillkleri 
mOsabakaıına gideceklerdir. Böl· 
aıemiı eampiroou Menin ldma~ 
ıurdu orunoulırına mutaffakı· 
yetıer dileriı. 

Kışla ve Sinema Caddeleri 
Par~e yapılacak .... ,.. ... 

Kıola ve ılnema caddeleri· 
nin parke olarak 7apılmaama 
evvelce karar verilmieti , Bu 
yolların inoaeı iQln parke ta~ı 
bulunamamıe ve ıon g(lnlerde 
Toprakkeleden tedarik edilen 
taoları getirmek üzere Belediye 
tarafından teeellüm memuru aön 
derilmieıir , Taıların vQrudunu 
miiteakip inııaata baelanacakur 

Asker ailelerine 
yardım 

Asker ailelerine yardım ioiu 
ötedenberi yapılmakta olan İll 
teri aekert mükellefıyet kanu 
nuodaki sarahate binaen Beleüi 
ye Halk ieleri memurunun mii 
rakabe ve nezareti altında ma 
halle mümessilleri tarafından 
yapılmasına belediye encümenin 

ce karar verilmiotir , 

Rifat Bayatlıoğlu ~uruma 
tayin e~ildi 

Şehrimiz Ziraat Bankası 

den alınıp saiılmıetır. 

Adana borsasında klevland 
pamuQun 39 kuruşla 39 kuruş 50 
Aantim ve parlak pamuQ'um 32 
kuroo arasında alınıp eatılmıık· 
ta olduQu l>ura borsasına tel'i· 
len malumattan alaeılmıştır. 

liman haberleri 
Şehrimize ıelmeei beklenen 

Çanakkale vaporu dün gelmiş ve 
rece hareket etmletir. 

Danimarka bandrah kors va 
poru Ankara memurin. koperatifi 
ne aid kömürün Alman bandralı 
Beruklam Vaporu rine kok kö 
m0r6 tahliresine devam elmek 
tedirler. 

ğu gtbi anlaşılmadıkça, bugUnkU ltalya, Tunustıt aldtthldığıoı 
vaziyeti takdir etmenin imkanı gOrllnce bittabi göılerlnl Şlmalt 
,oktur. O baklkıttl de lylce anla Afrlkanıo geri kalan kısımlarına 
mak için en aşağı 1880 eeoestne çevirdi. Tam karşısıoda (o znman 
kadar geri gitmemiz ıaıımdır. Trablus adı verıten) L\bya vardı. 

ltalya mnttehit bir memleket Fakat bir zamanlar gayet mUmbH 
olmısdan önce Nazzlni; •şimali Aı olan o topraklar şlmdl bir kum 
rlkaoın, ltalyaya dOamesl pgerek sabasına döamUştll Ve 1832 sene 
tir" diyordu. Musolinl de 1934 se slndenberl Osmanlı lmpttrhtorluğu 
nesinde verdiği blr nutukttt ayni nun elinde bulunuyordu . 
sözleri aksettirdi, FranS'a, 1881 se 1912 d 1' bl lt 1 e ra us a yaya geç 
nesinde Tunusu işgal ettiği zaman tt lt 1 1 k dl h 1 • 11 yan ar en esap arıoa 
başlıc8 lkl memleket telaşa duş d h k l t 1 1 dl . . ZBmanıo 1t ıtre ~ e en şer . 

İngiliı bandralı Adrin 
limanızdan krom madeni 
ve gece hareket etmistir. 

vapo ıra man ar o rua. u enız s mekte haklı ti:füer. IBıınlarda blrı ,. z· Al 1 T b ı;·t d . u 

almıe lnglltere, diğeri ltalytt idi. u ı... ktl T b 

Ankara 
Radyosunun bu günkü 

programı 

B b lltl 1 k t d l\o s yapmtıa. mera e ra ıusu 

k b
0

11 
belr mekmte e lel, ei&er' kendileri ele geçirmek istiyorlardı 

mu a r hare e~ geç mye- ı . 

k kd 1 l bl 
•p 50 senedenberl Afrıl.ı:a toprak 

ce olursa A en z o r ran· 
. ' larını ele g çlrmek için beklemiş 

sız göl011 olıtcağından korkuyor- 1 it 1 b" a t t 1 • dil 1 cİ o an 8 ya, nl a m n =e m ş 
ar ıF k t lt 

1 
bl d'"' değildi, Her ne kildar Ltbyada te 

tı ö a yanın r ı 6 1:'r en 

dl l d h d ıl 1 1 1 l d 
akklye mOstalt blııçok lmkAnlıtr 

şes 11 il var ı: er flY ş n , a 
hı1 z•yade ltalyan abııllslne med mevcutsa d11, anavahın olan Tu· 

1 nus kadar Uerl olmadıgı Jıib\, ona 
Tılrkıye Rııdyod füzyon pos yun bulunııo ve beyttz sakinleri· vıskın bir vaziyette d~ dt>ğıld . 

taları, Türkiye Radyosu, Anka· nln aş >ı gı yukarı yarısı ltıslyöo ltttlyo Tunusu, hail\ bak tdrtıa ede 
ra Radyosu . olun Tunusu, lııılya kendisinin bıleceğl bir m~mıeket sayıyor· 

Dalga uzunluiu \ •tubıt. bir mostemlekesi ııddedl- onun içindir kl ltttlyan mektep 
169 m. ls:i Kes 120 Kvv yordu, çocukhmnın atltısında Tunus. eı' · 

T. A. Q 19,7' m. 15195 Kes 20 Blsmark blr aralık şOyle de· an ltalyan lmptırııtorluğıınun ren 

~~:~~~:· ::
1

.:2~~::
6 

K••· ı;;;~~nç tehlike karşısında gö;;,~:;i;bir g~;;~k· hnlılık 
1230 Muıik aTürk mUılg-t · Pı" o•• ıu•• mu•• n şerefı•ne 13,05 Saat ayarı ve haberler 
13,15,U MUzik .. komşu memle 

18 
~aeı~er i~in muhtelıf pı·n

1

Acke ' •ıçeıı•m, arkadaşlar 
Müzik "Türk müziğı 

muhasebecisi Rifat Bayatlıoı1lu lS,aO 
Qorum Ziraat Bankaeı müdür 

18
,50 

veklletine tayin edtlmiııtir , Ye· 

ce saz fael ı" 
Konuııma .. ıiraat saatı" 
Müzik 16TÜl'k müziQi muh 
telif uarkılar" 

Parçalanmak tehlikesi içinde, tayya
renin 13 yolcusu kaf oları 
nasıl dumanlamışlar ? rine muhasip vekilliQine Ziraat 

19
,16 

bankası memurlarından Osman 19,25 
Yener gelmie olup devir yap- 20 
maktadır , Rifat Ba1atlıoğlu 

bu günlerde 7eni vazifesine bao 
lamak üzere eehrimizden ayrı· 

lacaktır , 
2J 

Saat ayarı ve haberler 
Müzik comuhtelif earkılaıt' 
Temsil -geyik avuıtııı geoı,; 

Osman· yurd piyetııleri· 

Tertip eden .. Ekrem Re
eit halk türkülerile bera 
ber n 

Saat ayarı ve arapQa sOy· 
lev 

lngilterede Kroydon tayyare '\ İki ses birden cevap vermiştir. 
meydauı memurları, projektörler - Brat>o. kimde bir şişe iQ 
vasıtasile gecenin karanlığı için ki ur? Viski şarap ne olursa ol · 
de gökyüzünde bir tayyarenin 
dört döndü~ünü takat bir türlü 
yere ın:nedığini görüp morak 

sun. 

Her sene oldulu aibi bu ae olıun aidip dolaemak her rurt 
ne de 9 uncu uluaal te ekono· aeverin mil11 bir borcudur . 
mi redi aıününe sonıuı bir ıe· Bu borcu ifa ve urt özmal· 
vlnc;le airmie bulunuıoruı • Bi· !arımızı ietihllk ettik9e kendi· 
ıim tc;in ba ne btlrOk bir bab\i miıi 1aadet ve refah kapılarına 
yarhktır . Arnl ıamanda bu her gün biraz daha rıkınlamıt 
baıramı her 10ne kutlarken biz bulacaQız ! 

Yeni Hususi Muhasebe 
tahsildar lan 

Münhal bulunan ıehrimiı 
busnıt mohuebe taheildırh1darı 
na İhsan uyaur, lb11n Demlrok 
ayin edi101i1lerd ir, 

21,10 

1 
Müzik 16küQük orkestra" : 
- Ein Abend an der 

Nordıese ı.ı?tlario Trevi· 
aiol ., 

2 - Jubel und Turubel 

etmişlerdir. Havada büyük ka~is 
ler Qizerek dolaşmaltla olan taf 
yare Pııris - Loodra hua se 
ferini yapan ve iQinde 13 yolcu 
taeıyan muazzam bir hua aemi 
ıidir. Paristrn kalkarak Lorıdra 
üzerine kadar normal bir 11e1ir 
ile geldikten sonra yere inmeğe 
hazırlanırken tekerleri aQılma 
mıe ve mecburen havaya d6n. 

Bunun üzerine Şaoyon is· 
minde gene bir kız yttnında bu 
ıunan bir kaç eışe içkıfi orta 
ya çıkarmış ve ou üç yolcu 
durmadan içmeQ'e baehımıolardır 

Pılot, kan ter lcinde lnebil· 
mek Qarelerini araken ou ÜQ 
yolcu • ölümün earefine iQelin 
feryadlarile kafaları dumanla· 
mıelardır. bir der.e nkfe1' de geoirmiı bu Menla, 1' · 12 -938 

Junu1oruz • Oünkü ; gece, aün· Ali Riza Tuncal 
dfiı Qahıarak ve diıimizden tır· 
ndımızdan arttırarak ikti1adl 
bOnremizi kuvveılendirmek ioio 

verditimiz emelin mılıbet te· 

mereler halinde tecelli etaıit ol· 
dulunu aörü7or . Ve bu me· 
aut aOnlerde QektlQimiz meıak· 
katleri, rorgunlutumuıu unutu· 
ıoruz • DiQer ıeneler için, neıli 
Ati için baearılarım111 daha çolı 
canla, baela 1arılıyoruı . 

____ .....; ____ .;.....;......;. __ ..-________________ __ 

sovye-t 
Tarih müzesinin 

araştırma heyetleri 
Sovyetler birlitl tarih müze 

ıinin ilmt telkik he7etleri mem 
yetin en enteresan keefi, Modlon 
nehrinde ılQ bin ıene eveUne ai* 

• Wlli Laulenıchlaaeı ıı 

S - J11ola bella .,Becce" 
4 - Lichtertauı der Brauı 

f~~ ~aschmir .Rubenı· miye heılamıe&ır. Bir öu9uk ikİ 
5 - Unaıarisch T 8 n ı e saat tayyare meydanı üzerin 

.Brahma" de uQarak tekerleriôi kurtarma· 

6 - Grönland ·ıuid· 
11
Frede ~a çalıemııaa da bir türlü mu· 

vaffak olamamıı ve bu arada 
tayyaredekl benzin yevaı yavao 

rlkseıı" 

Neden ıonra '6 uıun çalıe 

malar neticesinde tayra:-eoi le 
kerleri kurtararek yere ibmek 
imklnını bulmuwtur. 

İki saat ölümle peoçeleetik 
ten sonra yeniden dün1aya gel 
mio aibi toprağa ayak basan 
on ÜQ yolcu, uzun müddet kar 

7 - Bersöz ı.Oodard0 

22.10 Konuııma 

şı karşıy ı kaldıkları Olüm kor 
tükeıımiye boelamıııtır. kusuııun husule ııetirdıQ'i Asap 

22.25 Mür.ik 6'Koro pl" 
22,,5 Müıik .Dans" 
23,45,24 Son haberler •e 

Raeıt bu sırada ufak bir ki gerginligıni aidermek içiıı bu 
iıda: "fnie cihazını kurtarma~a sefer gene h~p birlikte cıvarda 

yarrıo imkAn yok yere inemiyoruz. ke ki bir otele gıtmiuıer ve mO· 

- Ne ıaptık, ne rapıldı \! 
Soraularını ıeglne ceup : . 

eketin muhtelif noktalarında ar. 
keoloji kazıları yaptıktan ıon 

ra Moıkovarı dönmılıttlr • 

liınelerini karalamıetır. kemmel bir sofra hdZırlamıelar 

Muazzam hava sefinesinin dır. kazıklar üzerine oturıulmuı site ~· llllİrııİılİıııııııiııı.lllllİıİ ... _.._._.. ... .._ __ 
111 bek•7aaidir. 

Sergilerimiıdir, bizi, ltimlıi 
bllmeıen orada aöuün; 

c A7ine1i itdir kitlDin l&fe 

bakılmaz, 

GörOnür ıahıın lrıltbei aklı 
11erinde• (Zi7a Paıa) 

Ser;ide yurdun her malını 
aOrmete mazhar olan utandaıı 
ona göre millt menfaatlerini ko 
rusun ve kalbi yapanlarla, JB 

pılanlırı bilenlerin kalpleri aibi 

Kırım'• aıideo he7et, paleo 
tik deni ardınlatan Ve kırımda 

muhtelit kOltörlerin 1e1rinde 
takip etti~i lnıicamı ıösteren 

ıenain materiyel toblamııtır. 

Vologda'ra aıiden heyet te 
Sovyetler birliQinin eimali aar .. 
bi mıntakasında neolitik devre 
erlm!ayelleri bulmuıtur. Bu be 

Kaıakiıtan beye\i, laadan 

aekiı ill on aıır e•elime aid 
Andronien kültür(i istae7cmla 
rında araıtırmalır yapmıt kat 
kura he1etl iıe, aene ieadaıı 
döh iltl altı aaır eveline aid 
Verhaaya Ruçka mezarlarında 
kazılar icra edilmiştir. Bu son 
kazılar, Kafkaeyada lskit kDltü 
rünün genieliAı hakkında entere 
san materiyeller vermio bulun 

maktadır. muhtemel bir kazaya doQ'ru 1ıit Ö lüm tehlıkeeı kareısıııda İQ 
Altay heyeti. bundan lki tiQ'ini iearet eden bu ibare, 0 ki iQmegi teklif eden Amerikalı 

bin sene e•elki Tacık mez~trları zısmena kader ıolluk kanlılıkla ie adamı Seller bu sefer de 
üzerinde uaraomıetır. Morda• ve rını muhafaza t:debılen rolcular sofra baeıııda ııaupanya bardaQı 
Baokır he7etlarl de, kendi çalıf da heyecan doğurmuotur. içlerin nı kaldırmıı: 
ma s halarında bu mılletlerin es deu Seller ismınde Amerıkalı bir 

11 
- lçelım arkadaşlar haya· 

ki kültürlerine ald kırıneıli ve iı' adimı: tın ııerefıne i9elim! demiştir. 
sikalarla Moekovaya dönmfiııtür • - Arkadaolar ölüm yakla ilk t"klifı gıbi bu teklifi de 

Müze, bu heretlerin çalışma eıyor. Mademki ölecegiz ölü eeviuçle karşılanartık lehlıkesin 
ıarı netic~lerini tafsihHile anla l• mOn ş~refıne içelim! den kurtlaıı kaıazade yolcular 
tacak eserler hazırlamaktadır. Dıye baa-ırmış, bu teklile on sllatlarea içmivlerdir. 
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Nt-\'İ \'Hkfı 

8 ük k k'"lt'' - eyne mı e e e on mU· Bundan tıa:Jka Londra bU " .. u. 1 

u y şe u ur muesseae- h 1 k f L d Dagvmah 37 2 
1 

. d d t l b . te assıs arı on eransı on - tun dUnya memlek ti . t 1 cıo 15 lllikıdln HflŞddiye 
erıne evam e en a e enın 1 . . e erıne e Kapı malı 36 

•dedi iae 87 200 dür. rsdıt toplandı. ngılız murab siz telefonla merbut bulunu· Koza 8, , 150 11 25 
Ayrıca i34 teknikumda h~ssıslıırı geçen on beş sene yor. Londara ile Ameriiıa mUt Kırma yok 250 18 75 

7 

f.9 
6J 

61-59 

'. ,, 

" 
unat mektebi 37 bin talebe içınde Londrenın blHUn dtln tehid hUküınetleri arasında Kozac:ı parlağı 3:., 200 15 
okumaktadır. Moskova Aka· ~·~ uzıtk telefon ... muhaberatı ilk defa telsiz telefon, bundan Buğday· Çavdar 200 J 5 

'. ,, 

demileri, end "stri ve ziraat ıçın . merkez olduguau uzun on iki sene evvel tesiı edil· Sert anadol 4,50 
. 

1 
. . d 

1 
d ;;. ,00 uzadı ye anlatmışl1rdır. mı"ştı· r. Yumuşak 4 ış en zımam ar arın an <J• • ,, 

k
. . . b'I • . . lguolaşbr· Muhtelıf memleket arasıo y ı· b vd 3 sO ışının 1 gısını 0 · Merkezi Londrada olarak er 1 ug ayı · 

maktadır . Moskova yüksek dakı telefon m~haberesi için bUtUn İngilterede telefon hat· Çavdar !i,~5 
tahsil mekte !erinde okuyan· Londra merket.ınden yol açı· . Anadol yulaf 3,.50 
l d P 2500 profesör lıyor. On heş sene evvel Lond ıarı fe~k11lade çoğalmıştır. Arpa 
a: arda~ın ad Gene Mosko· ranın bPynAlmilel telofoo ser- Londra ıle lskoçye ar11smda 

namze 1 VRr ır. . . . 1» 12 se e . d Anadol 
vada 11,500 profesör, asistan vısı Şıma lf Fransa ile Paris • n sın. e an~ak. dört y e-rli 
ve yardımcıc!ı ile 179 ilmi araş münhasır idi. Fa-zıa olarak ~na ~t v:r ıken şımdı hat- Nohut eksb'a 
tırma enstitüsü faahyette bu Hollanda VA Belçikada sayılı ar Y zil ulmuştur. eo 1 

b k h
. . Lo d b'"tU d.. rasuye 

lunmaktadır. ı r aç ŞA ır ıle telefon mu· n re u n uaya telo- Yw f . 
Yüksek tahsil müe•sesele haheresi yapılıyordu. fon muhabere merkezi oldu- M a. ye~h k 

rinde okuyan btlebenin milli- Ş ı mdı ise bUtUn Avrupa mem ğundan bUtUn dOnyadeki tele S e~;ıme ıar 
yet bakaı:nıodan tasnifi de çok 1 lektttleri telefonla . Londraya fon abonelerinin numaraları Ta ti ep ~ 
ent .. resandır Moskova yüksek bağlııiır orada malt1mdur. BUtan dün Bal 

1 

çoıen 
L 

a mumu 
tahsil talebesi arasında, 18 ımdradan bUtUn Avrupa yatla 3'5,000.000 telofon aoo· C b . 

ı d" e rı 
milliyetin müm~ssilhri mev· I ve ünyaya yelp'.iZA gibi ya- ne numarası vardır. Bunlar 8 
cuttur. Bu milliyetlerin esaslı· yılan teldon hatları şebekesi dan lngilterAde bulunanlar usa;, ğ 
ları şunlardır; Rus, Ukranyalı ~50.000 mil tutuyor.. 3,000 000 dur. s· h apa 

1 

b 
, ıya 

Biedorus, Kazak, öz ek, Tatar l [ ş k 
Yahud~, Gürcü, Az.~rbaTycakn 1 srarengiz Yaralanmalar Yeı' of kimdir? A:radol 
Ermenı, Alman, Tacu,, ür · S - d ı . . d 

K 
. 1 . .on gur~ler e ngılterenın h:i gUn evvel telgralar D· Ay ın 

men. !rgız ve s:nre, şımnlınde buton halk bUVUk y k 
M k K

ültür bıkı· . J rasında Nikola YFJ'nf'un Sov- ı anmıı yapak 
os ovanın bı r korku ve hRyecana düştU . . G" mından bugünkü vaziyeti ile H 

1 
r k h . d d · I yet dııhılıye komıserlıği nden uz yunu 

3.,75 
3,25 
5,50 
9,87.5 

3,50 
4, 

11 

17,50 

yok 
48 
47,50 
6~ 

80 
yok 
120 

k
• d . ı.· . • • i ı as şe rın e P"Y 11 olan 1 k d' · ı · · r · -· Konya malı t"ıftı'k es ı evırdellı vazıyetını mu- . en ı erzusı e ıstı a ettıg1 meçhul bır şeh1s geceleym . . ' Yoı at 

kayese etmek te faideden ~ali sokakla da k 1 «Suyolu naklıya halk kom1· g 52 
degvildir Bunun için de yal- erkf k r klg.,zen t ız 8 .r

1
a hvUe serliğı» gibi nisbetten bafıf Keçi kılı 

• 1 çocu ara us urıt ı e . . 1 
nız şu cihete işaret etmek ki· cum od rek y al 1 • bir vazıfayı h~IA muhafaza eyle .. 
fi gelecektir. !!113-1914 tab- M;halli z:~ıt~}~~ esraren diği yazılıyordu .. P_ırınç!er ı 
sil senesi zarfında Moskovada giz adamı bulmakta zorluk Yf'j,}f, bUtUn Sovyetlerin Bı~ın~ı nevı. mal 
yalnız 15 yüksek tahsil mü çel<tığındırn Londranın meş- zaptu raptını elinde tutan fü· İkıncı nevı mal 17,18 
essesesi bulunmakta ve bu hur Skotland Yard zabıtasın uaenaleyh son 8eıwler zarfın Çay 26rJ 2SO 
mekteplerde yalnız 32.20() t~- dan yardım istedi, 1da bülOn dünyayı alAkadar K~bve . 110 
:ebe okumakta idi Lond;-adan gelen memur 

1 
eden tanhi davaları meydana Bade':Tl, Ç~kırdek 

tar tehıtill1tt yaparlarken meçi çıkaran zattır. Stalin'ın sağıl ıçlerı .. 
Ziyafete çağmlmıyan hnl adamın yalnız Halifaks'da kolu sayılırdı. Tatla badem ıçı 

nazırlar değil, hUt Un şimali f ngi it ere- Kendisi 189.;; doğumlu- Acı ~ ~ 
nin qrnhtclif yerlerinde bi'r dur. Aslen ameledir. 1917 de Acı çekardek 

Pariste Fransız - Alınan haylı kız ve el'kek çacuk ya bolşevik fırkasına girmiş, Kı- Urfa Y aiı 

95 
58 

37 
90 
70 

. 50 
ıoo 

misaİiı imzalandıktan sonra ratadığı _m~ydana çıktı. I zılorduda. hizmet ~tmiş, 1922 fçel ,, 
verilen ziyafette iki Fransız Cat'ıh göze görünmemek- de mesulıyetli vrzıfelere geç- --------·-----
nazırı bulunamamıştır. Bun· tedir. Hatta taarruza uğrayan 1 miş. 1927 den itibaren yok
lar M•arif nazarı Jan ze ile lar bile onu hayal meyRI gör- Sdk siyasi hayatta kendini Zayi mühür 
müstemleke nazırı jorj Man· dilklel'ini söylUyorlar. Zabıta göstermiştir. Tarsus maliyesinden al-

deldir ve ikisi de Lehli Yahu· memurları yaralıları sıkı b~r 1 Tehlıkel'ı Kasırgalar makta olduğum kocam Çay 
didir. sorguya tutunca bunlardao bıı· menzii Wüfettişliği iaşe memu 

Popüler gazetesinin yaz· ço"unun kendi kendilerini ya Avustralya kıtasınıo meş ru ölü birinci mülizim Meh· 
dığına göre iki nazıra ziyafe- raladıkları anlaşı•dı. bur Şl'.lhirlerinden biri olan met Münirden kalan yetim 

" '' 15•> 1 1 25 5 • " 't 
2ono lfio 1 llam l3 nı .\laelli•~ 

'ukarıda ~<tzılı dii~ ~aıılarırı hetlf1li JHŞirı ll:ınıc:
nıın bt-ş SHrıflde ~eş müsavi laksith' alınmak iizn~ 
miilkiyel satı~ı l 6 1 ~-938 cunıa günü saat 14 de 
ihale eclilnı~k iiıre nıüz ·ıyP<lPsi tPnıdıt fldilnııştir. 

Ta 1 i p o 1 :d ll a r 1 a nı a it 1 m a l lJ l ıu a k is l i v r u I t1 r i " 
Vakfılar nıüdiirlliğtine ve Silifkt'cll'ki satıŞ komis 
yonu riyasdirıe ruliracaal dnıtıJPı i lüzumu il:in 
olunur. 

1 l A N 
Mersin A~liye [ncümeni ~aşkanhğm~an 

~o Lira iicrt1 lli llersin Ct>Za P\' İ ırardharılıi!ı 
nıürıhal olduğurıdarı askerli~le il i si~le'1 huİunm'ı . 
Y an lali p 1 eri n 2 3 k ~) n u n u e v ve J ~/3 8 c u m a :. ü ıı ii 
saat 15 <l•~ Adli~e erıciimeninde hazır huluıır~ı<ı1a
rı ilAn olunur. 

·--1939---· 
YILBASI , 

Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

Büyüle ikramiyesi 

500.000 liradır 
AYRICA 

200.0000 • 150,000 • J 00,000 • 7 Oı090 
60,000 • 50,000 • 30,000 

20,000 - 15,ooo 

Lira/ıh ikramiyelerle 

400,000 ve 100.000 
; 

Liralık iki adet mülıafat vardır 

Keside yımaşı gecesi yapılacaktu 
BiLETLER; 

(2,f)) , (n) ve <lO) l i ralıklır. 

Vakıl ~ayhetmPdtırı h~men \Jilf~linizi alınız 
te gelmeleri için davetiye, di· Kimisi şöhret kazanmak Sidne.»'de kasırgd çıkıp t- maaşim 9.18 tarihli ve Fatma 
ğerJerinden :?4 saat sonra gön kimisi sevgilisine kendisini ramvayları. trenleri yoldan ürken iımindeki tatbik mührü 
dcrilmiştlr, Bunun için J•n ze ftCtndırmnk, kimisi ortslığı çıkarmış. Demirli bulunan dü mü kazaen zayi eylediğimClen 
ile Jorj Mandel 1iyafete git· bir k?t. daha veı_veleye. ver- t zUnelerle yatları karaya at· yenisini yaptıracağım için yu- r.: 

memişlerdir. mek ıçın ustura ıle eliaı aya mış karada yaıhı olanın nükmü 

**+! 

T. iş Bankası Fransız muhalefet gaıete· ğını ysrehımıştır. RUziftl' şayet saniyede olmadığı ilan olunur. 
leri~i~ verdikleri _habere göre _ Bu_ y~rata":'~ heli _a~eta 18 ila 30 metre suratla eser· Tarauıun Şehit Mustafa 
bu ıkı nazaran ııyafette bu· mustevıl bır deltlık şeklını al se, sğııçtar ve gemiler için mahallesinde oturan 
luomamalarını Alman sefareti mış olduğnndAn zabıta VA ad t~hfikA tf'şkil eder. F t il k•~ · 'd a ma r .. n 
istemiş, ~aladye de bunu ka liyA yala~ ifbdA verenlerı şı Ş8yet rUzğar ıtasırga ıı~ 1 
bul etmıştır. deıle telsızA b~şl~dı bu suretle tinde yaai dairevt şekilde ~s • ı "' 

kendi kFmdı lerınl yaraJeyenla~ yor da, gemi dairenin merkP 1 an 
Lima Şehri azaldı. Fakat bu ara~a bakı zıne yakın Bir noktada bulo r arsus Ba""ılar e B h AmArıka kıtsısındaki dev ı.t caninin izi bOshUtun e:ey· nuyorsa tehlılu~ daha biiyUktUr; • , HU 1 Y , .1 ÇB· 

Jetler Lima. şehrırıde toklen boldu. ÇOnldl Halıfaks şııh- çUmıü karımgelarm orta yer clleu Satış kooperatıfmöen· 
maktadır. . . rinde ilk yaralanan _kızıarı_n terinde semaya d ğıu fırlatıcı , . . ' 

Lıma. P,e'l'u dev)etının hakikat0n deh ~allat bır canı· bır ku vat mevc ur. :\ur1 nıuka /fllt>ııunı~ıııı-
merkezidir. Bır OnOvorsitf'silye kurban giıtiklArinde zabı . t840 senelerinde muhte-

1
zin 25 İnci VP 32 irıci ruaıl 

vaı·dır. Mevkii çok gOzeldır. tanın şUph .. si kalmamıştır. ıır ~timler. bırcok gen:ilerin ,f ... ı ,.1· l"I c' l · 1 
1 

,· r •, t 11 J 1 Hı ı Ct' H d r't> 
ağaçlı caddt> t-ı ı, genış mey~ ---...4 aertt· rleruıi tetkik etmeli eu t ı· . . 
darıları, p'arıdaTı ve heylcell~rı K 1 k ret le dünyanın oerele jnde'°blJ H •·c r:-:ı a1aları Vf-' mıir-a -
ile şöhret kaz~nmıştır. Şe?r.1 ~ UŞ ann re oru llt< kasıq~alar çıktı~ını, bun kıblPtİ S• · çiuıi y; pılJ Ca , 
P.n muazzam hınBSI kılısesıdıı. Arueaikalı bilgın di orki · y ( -1-Bu kilıs~ Ahrin bUyUk tir . Y • 1 rı zamanlarını. merkez erı ı 1,11ndan 16- l 2 9:18 cuma 

ş 
77 

-Seııelerdenberı kuşlarını · kaidelerini tesbit etmiş' .. .. • kısmını tuhrıp ... dP.n 1 6 zı>I h1tya larıın inc8 hyoru n Ö le nı 9
.
6 

. 1 d gurıu ~aıH 14 de m tit'SSİS 
zelPsimie yıkılmıştı, )enıderı r • y lerdır; harıltısını yapmış ar ır. • . I· T· ~ , ',. 1 
in~·Hunın ikmHli 

8 
cak sorı kuş ksftlE'!feri . gördUm ki, h;ç t844 senPsinde Ha vanayı _ka· az~ ,1rı~ı ar su~ l ıcartl~ 

zamaıılı1rda mUmkUn olabıl durmadan. dınlenmed~n tam sıp ıuvuran kasırga uzerıne, Oılası ~Hlorıuna gı• lrud~rı 
miştır. Lima'da pamuk, iplik yedi gUn, yedi gece bil~ f.:ı· Reefield isimli Alimin çizdi ilAn olunur. ) 4- 15 
'e pamuklu m_ensuc_at ~rnnı:ıyı ı sıla uçtular. Kuşlar kırk gtln ~· ~4 harila ilme pek çok ŞPY ..__...1:ııı;;;;;;;ıı~;a~~ ......... a;;;;;.;.~~ 
de çok terakkı etmrştır. Burı lllk yolculuk ederler de bır lf'r öfte miştir. En bOyllk ka bu kadar şıddetlı görUlmOş 
d_an başka tntUrı, çıkolat .. .' ki~ 

80 
bile yorulmazlar, ç0nktl

1 
sırgalar Okyanuslarda olur ve değıldi. 

rıt, k!ğıd ve sabun fabı ıkula k tıarını kımıltatma fngıltere aimalf ve orta Ama Kasırga tehlikelerilıi vı' r 
. ·J ı 53- . d kuşlar ana 1 ' T 

1 ı_ vaı ır. 0 senasın e, sa- dan alnız havada durmazlar ri ka. Hind vu Madagaskar sa mek OzerP, geçen asrın sonla 
hıla pek yakın ohırak Pızarro , Y 160 k'I h·ıı · · t h · d d b · O 

Udd t Saatte ı o· ı erını a rıp e er rın an arı kvaııuslorda b"ıı· 
lnrafından kurulun Lime ş~h- uzun m e • . . . J riniıı bugUııkU nurusu 

1
7

6461 
metre hızla uçmakta devam Telgrafta da kaydedıldıQı meteorolojık telgraf servisi 

kişidil'. ederler. gıbi, A vustralyada kasırJanıa mevcuttur. 

Küçük cöri ~es~pla~ il~?amiye plc:inı 1 
32,000 lira m iil{afat 

K u,. et hn-. l Şu lrn t , L \1 n y ıs, l Ey 1 \ti, 
Ağıı l'' ~, l ikincittışrin 

T.\RltlLEHINDE CEKiLECEKTiH. • 
. ---lhromiyeler: _____ _ 

5 

8 
16 

60 
95 

~50 

1 4 ~ f> 

Adt-l 

" ,, 
,, 
tt 

. ,. 

" 

l OOO 

1 000 

50t• 

250 

Ioo 
50 
2f> 

liralık= 2.ooo lira 

" - 5 000 
" 

'1 4.ooo 
" 

'1 4 000 ,, 
., - 6.000 ,, 

4750 ., - . ' 
" - 6., 250 ,, 

32,000 .. . 1 
. En az 50 lira mevduatı bulunan hesaplar"kuralara 
dahil edilecektir. · · 

T. _ış _Bankasına para yatırmakla, yşlnız phabırik ... .. 
tmnış olmaz, ayni zamanda taliinizi de denemiş 

olursunuz. 

.. ........ .,. ...... & .... 1 ..... 1 .......... 

.. 



YENi MERSiN 15 Birinci kaf,uu 1938 

·m . n · n ye ı ... ersı 
Cenubun en çok okunan ve tutunan gazete~idir. 

içten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ MERSİN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

Yen·ı Mers·ın • ı ı Yıllıh fasılasız intifarın 
• da muvaf f akiyetini halktan 

g6rdüğü rağbete borçludur. 

Y E N 1 M E R Sİ N : Sizin G~zete~izdir Dertlerinize dileUeıinize YENi 
M [ R S ı N sut un lan açı~tu. 

YE İ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

Y Ni MERSiN MATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok ceşitli harfleri 

Yeni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

IMJl!~ OO@W@& 0~1f(gfM0lb~IM lXJ/A(RılFlb~(Rılb(g 
KİTAP GAZETE VE ıv.IEC1'1.[UA 

·rabı yapılr 

Resmi Da're ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler [vrakı 
matbua fatura ve stire en nefis ~ir tarzda ve beğen~irmek şJtile yapılır. 

.. 
· 1 l A N 

İçel Hususi Muhasebe dire~törlüüün~en 
Hususi idarrye ait Camişer if malı a llesindeld 

« ' "» 1• urtt:•rah :.lı lt ii~llii hina ic.1 rı 400 lira nrn
h ı uı eı '" de ' İ; 1e ı· ı1 1• t> ll lıinı · t· k:'tuuı ntı .:SO c·u 

i (•uma f!İİıı ii ... ;wl 15 fi ,.. ih e! lt· • dı lm..-k üzre İ \' .. 1 vi
ı 
lav..t ı 4lai 111i t>1. cli111P.11irıce HÇık artarmaya konul 
nıuşllır. 

istPklil.-.riu şartrıHUlfl)' İ gör nırk iizr., JJususi 
\1ulrnst>bP. miidürJiiğiiı ı e ,.~ ilıal .. giinii belli s ıat- • 
, .. \' İİZıh~ 7 ,f> nisb~liru leki mu va" kat lemin •l lu . 
tar ı 30 Jirahk makbuz veya hanla uıe~lubuı. u 

lıa ruilf~n ~öıii g .. ç .. rı r r ı cü nıt>11e lı :ı ş 'u rnıC:\la rı 
1lan olunur. • 

F P.nni 'ünnPfÇİ 

Sıtkı annver~i 
S~r l v~ <J ğl'l~IZ SİiuUel 

\'~ p •ı r . 

ı F <t~ ir çocu~l <ff~ p r •• ~11 
Ad r.-ıs ; Tarsu~ p·1ş9 ga 

zııı o n kıırşısı 

E J» !!ti t;l - -- -

Saghk 
Eczanesi 
Mersin Gümrük ~arşısmda 

• 

, 
1 

her nevi Avrupa, 
•lmıtlllRlllURlllllllmıntm:rmtnnm• Yerli eczayı tıbbi
~ Sayın Mersin Halkına müjde i ve ve müstııhzaratı 1 1 Gülmeye kıralırıcaya kHda r giilmeyt', flğ § ·bulunur. 
§ P-nmiye hazırlamn çiiB~li: ~ ti™: , c:=====-~ 

13 Ahbap 1 
çavuşlarl 

Filmi Türkçe sözlü Pek yakında § 
1 HALk Sinemasında 1 
§!(östtıriltıcek tir. § 
•nm11111111ım11111111ımmıım111,,mnm 

Mersinlilere müjde 
kış geldi. Sobalık kömür ve odunlar1 

nı.zı ıimdiden hazırlayınız. 
~luhtP.rt>nı halkımıza bir kolcn· lık olmak iizr~ 

Kok kömürünü cnv;ı l hanın;ali\'P v~ ıw ~lh• . . . 
~• bız~ au Tonu 30 Liraya, Sohalıı.. 0 d un u 

Y[ NiMERSiN 
N üshası5 K uruş"t.u r 

Abone Türkiyt Harıç 
\ 

Şerait ) için ıçın 
Senelik 1200 Kr 1 2000 K1 

Altıaylık 000 1000 

Oç aylık 300 ~ 

Bır aylık ıoo Voktur. 

Resmi ilinabn satırı 10 
Kuru,tur. 

Yurtdaş 
göst.-rılt>cek ıv ve ı.uağazaya teslim Touu 15 LırCi K 1 
ya v~riyJruz. iZi aya 

Mallarımız temiz ve sa~lamdır. 

Mersin soğu~ Hava deposu yanmda " 1 
Necmi Genç ve kardeŞi ~ --\' aza Q Unuz 

Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezt!ldengönderilir. 

~----------------------·iill~~~~~~~~~~~~iill~~iill 

*~~llft•••••••••••1111••·······--·--· .. ••• ~ ~ 
"" SIHHATİNİZİ K.ORUYUNUZI * 
"' - NASIL 2'4:I : 
}(. 

i KAY ADELEN i 
SULARINI IÇMEkLE 

!ıbhat •• lçtima1 Muavenet Veklletinin 672 numarala raporu 

~ Nisaiye Opratoru ve Doğum Müt ı h~ssısı fiği 
~ DOK.TOR. ffi!) 

1 . A.-Vakup Aslan 1 
~ TUrkıye ve Ruıya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etmİf;;;) 

liiJI Hastalarını her gün8-1 2 1 f> - ı 8 e k:ı da r k· bul muayenell!!I 
~ ve tedavi eder. fiği 
riill ADRES: Menin Bozkurt caddeıi Jr.1J 
I!::! Yoğurt pazarı No, 1 .:. 

1 ~~~~~~~iil1~81f@JJ81f@JJ@JJ~~ TAHLiL RAPORU 
Görünüş: Berrak Kaleviyet; "ıoo sm3 suya sarfolunan N. lo 

mikdarı,, 0.2 sm3. 

1 .. ~ Renk : Renksiz Mtıemu sertlik derecesi "Fransız,, 1.5 
Koku ; Kokusuz Uz~t maddrler için sarfolunan müvelli-

dülhumuza litrede o.4o mgr. 
Sülfat "SÜ 4., liıred~ 0.0033 gr 

Tadı ; LAtif Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Teamül; Mutedil Nilr<t l ''No 3,, ,, 0.0040 

1'itrat "No 2., yok • 
Amonyak ''NU3,, Yok • 

FP.onin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden hıba- ı 
reo istasyona kadar içi kala) l_ı k~lvanizli borularla içi mernaer döşfl!li 

1 bellurhavuzlara dökülnu~ktedir. Oradan d~ bütun Fizi~i ve kimyevi • 
elsarını muhafaza ederek ve hiçbir suretle el d~imeden hususi kim..

1 
il 

• yaıerimiıe •e Adana Sıhhat Hakanllğının tayin eniAi Sıhhiye m~mu· 
ru huıurlırında damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile ._ 
yıkandıktan !onra doldurulmakta ve ağızları Sıhhat memuru tarafm- * 
dın mühürlenerek tehrimize gelmektedir. · • 

~ * 
)( ....................................... .. 

Yeal MarsiA Basımevin~e ~asllmııtı 

ZAFER Aile Sineması 

Bu gün gündüz saat 14,30 ~an iti~aren ~aşrar Mevsimin en güzel şa~ eserlerin~en olan 

King-kong 
Pek yakında: 1914.1918 MECHUL. ASKER 

ÇANAK K A L ~J 

TÜRX.ÇE SÖZLÜ 


