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iktisat Vekaleti 
~'1 i.i h i nı bir te b l ı ğd e B tı l t1 n d u . 

Cev~et Kerim 1 ce~ayı ı\ ıkara, (a.a.) - lktısıtı Ve· 2 - Gümrük tarife kanunu 
kalotind n telıliğ odilmişıir: l nun 538 pozisyouuua dahil ufak 

Teşviki saıınyi kanununa çiviler, 
müzoyyel 2211 sayılı kanunun 3 - Prina ya~ı, şehrımıze gelDün 
üçüncü maddesi mucıl.ıinco tan· Sanayiinde faıla ihtihşal 

Koııgrecle değerli saylavlarıınızdan Sinop 
saylavı Cevdf't Kerim incedayı da 

diler ve 
müşahit 

koug1ede 
sıfatile 

hazır bulundular 
Şehrimizde yapılacak olan 

Cumhuriyet Halk Partisi \'İIAyet 
kongre~inde hazır bulunmak Üıte 
Sinop mebusu Cevdet Kerim ince 
dayı dün öğ'le üzeri Adanadan 
gelen postaya ba~lanan husust 
vagonla şehrimize gelmişler v:. 
kong ede hazır buluıımuşlardır. 

zim edilınış olaıı fazla isıihsal mevcut olmadı~ı ve ayni nizam 
nizaınnam~si alıkdmı~a göre ya name ahkftmrna göre yapılan 
pılaıJ t~tkıkat ~ıotıcesınde mom· ! tetkik atta t.lığer sanuyıle gümrük 
lekette ımol edılmekte olnn: ı tarife knııulJUnun 532 a 2 • po 

1 - Cıvata, somun ve perçin zisyonuna dahil çivilerde faıln 

çivisi, istihsal bulunduğu anlaşılmıştır. 

m fış a 11 i t s ı fa tile lı azı r ~ b 11 l un el ular ~1uhittin Üstfındağ hakkında 

Sürpagop Mezarhğından da 
lüzumu muhakemesine 

karar verildi 

Kongrede Vali ve 
Nasuhioğlu 

Parti 
açılış 

't-

Başkanımız Rükniiddin 
nutkunu okudular 

Kongre i~inci toplantısım Cumartesi günü saat dokuz~a yapaca~ 
Muhterem saylavımız dün şeb 

rin bahçe erini, Halkevini gezmiş· 

ler ve akşam Toros Palasta şeref 
terine bir akşam ziyafeti verilmiş 

tir. Dün saat on ahı buçuk!._R 
C H. P. vilhet kongresi parıi 

uhası salonunda yapılmıştır . 
Toplırntlya kaıalarrlan müııte· 

hip Azalar temıımen gelmişler 

ve vilôset idare heyeti de top· 
lırnııda haıır bulunmuşlardır . 
Bfıtüıı devnir müdiranı kongre· 
de diııloyicıler yerinde müMokr. 
ratı takip eylemişlprdır . 

Kongrede Sıoop saytavı sa 
rın Cevdet Kerım ince da}•ı mü 
şahit 81 rati:,·le ha;rır bulunmuş· 

lard ır . Gelenlere ev"' ele A ıhıar 
edıleıı ruzname, açılış ııutku ve 
ıki ~·ı.tılık mc>sııı ııpoıu ınzi 

Cevdet Kerim lncedayı. bu 
gün salıah Adanaya dönect-kler 
cumartc>si günü sıı bahleyin tekrar 
şehrimize geleceklerdir. 

Suriye ve lübr~a l lar 
Mısır Başvekiline 

bir telgraf çekerek 
minnettarlıkiarını 

bildirdiler 
Loı dra 15 (H11dyo) Hn\'8s 

Ankımt, 8,8. - D vlet şı1r11ı;ı 

Umumi heyeti t•ski l~hınbııl v11lisi 
ve bı·ledive reisi Muhillirı 0.-tııo
da~ ile mıı.1Vini Ekrem Sev<"ocııo 
Hrnsırd"n olotıüs nwseleslnden 
'1ol11yı haklıırınd ı rulllkh•e dııire· 

siDCP vıııilm ş olıın IOz•ımu mııbe 
keme kımırın ı kıırşı serdedılen 

itinızı tetkik l•lnılştlr Umıınıl be 
yı>t bıı Hirıızlıırı reddt!ylPmiş ve 
mlHkive dalrf'sinln mucip SPbep
lt:'rloi yerınde bıılıırtık kHrarı ttıs 

dik etmiştir. 
Diğtır lanıftıın mlllk\ye dai

resi S!lr pııgop mı>zıı rlığı işinden 

ııjıı •ıRtı ıı BP.ı uttan lı ı ldirilh or: dolttvı d11 vıı11ft' sıılistıımılı sııçu 

da takibat y»pılmssınm Adliye Ve 
kalelloe hlJdlri mest yiaP um ıı mi 
hevt>.lÇ • kururlnştırılınıştır. 

lzmir Vilayet Meclisi 
Yeni bütçeyi 3 mil
yon 200 bin liroiıze 

rinclen hazırlıyacak 

eılılnı ştır Yoklama }'apı 1 1 ıl·-
tan soıır~ ıwııg e V..ıli \'e p 

1 
Veli ve Parti başkanımız B. ROknDddin Nasuhlo~lu Filistin içııı Sı.ııiye vo Lüb· He IUzumıı muhakeme kenırı ver 

Başkoııınıız H.ükııüdd n Naimh • yurdda Belediye intihabatını ve mel lııönün ün etrafında her teh n 111 Aı rıµ mPlıafıli Mısır hnşve· 
oğlu tornrıııdaıı açılmış vfl tüzfü son günlerde de umumi meclis lik~l'P. lrnr maııiaya karşı ayrıl kiline bir telgraf çekmieler VP 

nıiştir. 

lzmir - Yeni vildyet umu 
mi meclisi 9 ikiucıkAnunda çıltl 

yet snlonunda toplanacck, vild· 
Yelin yeni sene bü:Jcesi Ü7.eriıı 

dA müzakerelere baeıeuecı:ık 

ve büdcıeyi hazırlıyacaktır. Ge 

G?rek oıotılls işinde, gerek çen seneki viUlyet büdcesi iki 

mucıhiııce bir ıeı 1 hır ıkıı ı 

reitı vo ıki ekrelür st>ç•mi açı~ 

reyle yapılarak rei ıı~e P ·• • 
bnekanı Hükııür1clı.ı N ısuh o!! 11 

intihabatını ikmal etmiş bulunu mnz hir kuvvetle ve tRm hir İl· tıu telgrnfıa 1·uvarhık masnyn 
yoruz.. Köyden Vilayete ferdden mı'naula lıalkalanmıe huluııuyo ştıı ak için Mısırın ileri sürdük· 

me2arlık şeraitinin tesbltinde rne 

murln bUkOmete nuruz ve lbtiııtp 

buçuk milyau lira taridat \'e 
masraf üzerinden haz1rlonmış· 

tı. Turistik yollar varidatıuııı 

dıt ilavesile bu seneki büdceııın 
3 milyon 2 yüzbin liraya kadar 
yükseleceğı tahmin edilmektedir 
Onun için yeni hüctce l.ıu kadJr 
yüksek tahmin üzerinden hazırla 
nacaktır. Vali Bay fazlı Güleç 
bı'.itün daire müdürlüklerine lıir 

cemiyete kndar toplana toplana 
ğelen bu seçimlerde aziz yurd 
daşlara hakim olan tok ruh var 

ikiııCı ı f'•slıp ... B t-dıv• ıt '"'ı \1 dır: İnkilaba ve onun cemiyeti 
tat Toroğ u vo sekrı terlıklere d ı izde kudretli bir ifadesi olan 
Salıh lııaııkur (S ı lıfke), H kk ı Cumhuriy t halk partisin .. bağlılık 
Deniz (~1tırsııı) seçılm şlerdır . Pc11 tı lıüıı) esıııi tFşkil edf'n 

Seçimi müteokip Parti baş ıtrknd-ıışlııı da bu btı~lılıj:!'ı gördü 

kanımız aşağıda yaıd ğımız açı ğürııü7. gihı henüz PıırtiyA S"k 
Jış ııntuklarını oknmıışlardır • len kn)•dıııi ıkmal almış fakat 

Muhterem Arkadaşlar: P.ırtinııziıı l.ıütün unıdeloriııi 
İçel Parti teşkilatının Vila· kabul etmiş ol.ın aziz vr mulıle l 

yet kongresini açıyorum. Teşki renı hnlkınıızdaıı fl)"llİ -rahdeti 
litımızın muhtelif kademelerinin "re Partimize kareı :gösterdıkleri 
itimadını taşıyarak gelen ve gönül rn uıtasıııı iftıhorla arı 
Vilayet bünyemizi temsil eden 0 iuiz. 
sizleri sevgi ile selamlarım. Bunu hıl<t ğinıiz icin lırki 

Bütün Parti teşkilatımın iti Tüıiil'.'!ümüıuıı nıecburi kılm:ıdı· 
madını haiz olmak şerefıni; me- ~ 1 )eıl•ıde )Oklamaya !üzüm 
aai yolumuzun takibine kendimi görmed k. lltır iııtıhab Parti için 
ze en mühim müzahir ad ederek do tlaımn kı:,·metlı hedefldr bula 
ve mensup olduğumuz Partinin ruk yElpıldı. Vazıfoyi bırakanlar 
yüksek prensiplarinin tahakkuku 
için sarsılmaz bir inanla çalışma feragatle ayrıldı. Vazifevi c:İeruh 
yı en kudsi bir yazife bilerek iki de edenler terı.cntle kabul eltiler 

yıldan beri ityönkurulda hizmet Hütün hu harck~ıler tekA· 
etmit bulunuyoruz. j nıül } ol umuzuıı Cemiyetimiz le· 

d k
. ŞOuraakını Kda arz etmllek lizımiı hine çficude getirilınie kazançla· 

ır ı ca , amun, çe v~ d 

d 1 k t 
. 1 . d rı ır 

Parti vazifelerinde büyük bir te· Arkadaelar; 
arasın a mem e e ış erın e ve t 
ıanüt, zaaf kabul etmez birlik Büıün işlerimiz büyük bir 
vardır. lıyönkurulumuz bu aziı heyecaıı ve göııül rabıtası için 
müeyyideyi daima tükranla an· de ) üı ürkt:ıı Yurdumuzun halla 

mayı bir borç bilir: Bünyemizde büıliu medtrniyel dlemiıı\ sarsan 
birlik, rayemizde birlik, ıahıala· bü:,·ük ve unutmaz bir acı ile 
rımızda feraget hepimizin ti· kareıloedık. lııkilAlmı ve Parti· 
arıdır. 1 mizin ebedi Şefi, Yurdun Atası 

Partimizin her biri baha bi ATATÜHK ft\ııi ha:,•ata veda ile 
çilmez birer varlık ifade eden elıedı)'ete intıkal etıi Şu anda 
mukaddes prensipleri üzerinde hepımizı ırnraıı l.ıu acıya elimızi 
büyük bir azm ve inançla yürü koyarak ve onun OQdığı yolda 
yen Partili arkadaşlarımızın biz 
den eslrıemedikleri itimada; li } ürüme}'e and ederek Ulu Şefı-
yik olmaya daima çalıştak ümid mizin mukaddes hatırası önün 
ederiıkl değerli arkadaılanmızın de vel uh(ıut huıurundo hepıuızi 
duytularını cevapsız bırakmadık, ÜQ dttkıka ayakta durmıya davet 

iki yıl devam eden çahfmaları edorım. 
mızın neticelerini hülisa bir ra Arkadaşlar: 
por halinde huzurunuza arz Türk Mılleti bu acıyı unut· 
ediyoruz. mıvanaktır Ft1kal yiııA oıı~ıı _ver 

Son aylar zarfında birbiri l d gı sonsuz eııeı j ı ile yeııı ve 
ardınca Parti konrrelerini, bütün m uhterom Reisicümtıurumuz lı 

ruz . 
Ru veRile ile aziz ve muhı .. 

rem )lilli ŞPfımiz ismet lnöııüıH 
"onsuz bnğltlıklarımızı, se\·gilPri 
mizi VA savgılarımızı hepiııiıiı 

duygularıııa tercüman olarak an 
ederiz . 

So"u lkl"cld• 

eri şarılarıııdan dola~ ı minııı t· 
beyanlyle dışerdu bazı suiistimal 

t ırlıklarını lıildırmişıerdır . 
Surıye Arap bürosu Ynhudı lere vasıla olduklarındıto dolny 

nulın<'erAti duı durulnından en~I lstanbulda komisyonculuk eden 
hor hangi bir plt\ııııı kabul edıl Sııbur Sııml. Adahaoıoda ayni işle 

m~si ımklhısız olduğunu bildir- mf'şgul Kııdri ve eski belediye 
mişıir tnı mt murhmr drn Rett·l bttkkın 

1
• ngı· ıı· z Başvekı· ıı· ~~:':euig:::eer:~~~elerin~:ire~~rr~ 

İ :;~e ~~~~~~~~1::i1::un~;;o~iş:ı:~~ 
1 VılAyet daımf encUoıeui darlı 1 

italyanın Akdeniz t I 
• b t \ topl11nLılarına başl:yacok ve d i m e a 1 a 1 relerden gele~ek ~üdceleri tet· 

1 kık ederek bır mutelea hazırlı 

hakkında Avam kamara
sında beyanatta bulundu 

yacaktır. Bu hüdceler umumt 

meolıste müzakere edilecektir. 

Vılayetin 937 yılına aid kati he 
ıap raporu ve 938 malt 1ılı fa 

aliye\ raporu hazırlaomakladır 

j Daimf encümenin hazırlamakta 
Bütün dünya gazeteleri Çemberlaynin yabancı matbuat olduğu bu rsporıar da umumt 

mümessilleri kongresitldeki beyanatından bahsetmektedirler 1 mecliste okunacaktır. 

Franaız matbuatı memnuniyet izhar ediyorlar 'I Yurtdaş ! 
(

u ) B k"I lk Gelirinden en aı yDıde b • 
Londra 15 nadyo aşve ı • ve a ışlarla karşılanmaktadır. 1 dıt eemesi yoktur . Biz.im poli· · 1 1 e · ı Akd · T . şın ıır lır. 

Çemberlayın talyanı~ eııız ay_mıs gazetesi, B. Çem-ı likamızın esası büıüıı mi11etler :...-------------~ 
metalibatı hakkındakı sorulan berlayuın politikasında hiQ bir 1 için dosılukların tiaimn geniole 'u=="'!":=~~;""""""==:!!""'!~~~ ... 
muhtelif suallere cevaben : deQ"işiklik yoktur demektejir . mesini teıneııni etıi~imiz bir sis 1 H1::r tıilenln gellrlol ve gl-

Akdoniz statükosunun l g'I' b Al temin temelini teşkil etmektedir derini Llldlren munltız11m bir 
. . . . n ı ız mal uatıoca men j besab d fl t ı ı 'I muhttfezıtsına rıayet edıleceQ-ını matbuatrnın itıiraları nefretle diye yazmaktadır . . t' er o.ma ıdır. Hasıt h 

ve bu statükonun Tunusa da 1 kareılanmı11liı . 1 Deyli Ekspres ve Deyli Ni· sız btırcnva ı puslasız gemiye; 

b
' Jd' · b v 1 bPOZPr şamil olduğunu ı ırmış ve u B t . . yuı gazeteleri de ı .__,._. __________ .il 

l T h .. k- t" ır ııgılız gBzetesl Alman 
gibi taleple.r ııgı ız u u.me 1 herekAtıııdau bahsederken : j Jngiltereııin t:ınhhütlerini yP. -----·---------
. - de eııtlıee uyandıracak Lir · · k d d k · - b · ıoın . . Almanlık ııamıuat.lır ki 0 • rıne geurece erec:e e utvetlı munase etlerı o kadar sıkıdır ki 

meseledır deınışttr ) Gaıete· nuo eimdıki efendilerı bu karan' oldu~unu, bıışvekilin ziyafette bu basit hukukt vecibelerden 
Lonclra 15 (Rnd~o lıkları yapmaktadırlar diye yaz· Fransız ve fııgıliz münusebellori pek :r.iyade ileridir - ı · o 

ler B Qeınberlaynın yabancı maktadır • 1 üzerindeki sözlerinin çok alkıo· rinde tahrtler • ıkoı erı bez 

1 
atb t mümeı<sılleri toplanh- 1 d h l 1·apma ta ve ü· 

u na F Yine bir gazete, bu büyük an '"ını, bu tezahüratın talya yük me . . 
sıudakı beynuaunın ransız ve tophıntııııu ve göste~ılen teza• da gözdGn kaçmayacağı tabıt mnunıyet ızhar etmekte 

lııgiliz müonsobatı luıkkıudakı hürün büyük bir manası vardır oldo2unu bildirmektedır • çe F~ansanın de~il Tunuı ve 
kısımlarını tahlil etınekte mü· llaovekilin etrafında topla· 

1 

Pnrie HS (Rad~o) F ~oreıka aıbi mühim uıuvlarma 
t ~ ransıı ımpnratorluh h h · l 

taleRlar yürütmektedir · Çem oer nan lor yanılmadılar ve onu lıi· matbuaıı Oemberlaynin nutku .un er an.ıı tJ't , parçaerna vuku bulacak tnarru-
laynin Fransız -lııgıliı münııRe· tahesiııden dolayı fllkışladılar . etraıında ne11riyatlarıı1a d l . . . v evam zun ııa-ıllerenın katıyeıı müsaa-
batının sıklı"'ıua ve hukuki d Ilıırıci poliılkaımzııı eı:ıa -s la· eımekle ve lı'lh b & 1 assa aevekilin de etmeyec A'ine kuvvetle ioaıı-

hetine dair cümlesi harare\le rında hıç bır millete karşı telı- •h:giltereııiıı 1'~rnıısızlarla olanlmaları kaoaatıııdayzı. 
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Günün Poletik Meseleleri 

Tunusu Korsikayı istemek için 
İtalya F ransanın en zayıf 

zamanını intihap etti 
italya Fransadaki umumi grevin muvaffak 

Olacağını Zannetmiş ! Geçen gün, 1talyan dış ba-
kanı Kout Ciyoua, mebuslar 
meclisi önünde söz söylüyordu : görülmektetlir. Demek biz l.jr 

ltalyan mebuslar meclisi hiç v azan tllrafa iade edecek öteki tarafa 
de lıizimk i ne benzemez. Bu mec mukabilinde tavizde bulunaca 
lis lıastnn aşagı faşistler ve ılza 1 Piyer Dominik gıı . Anlaeılmaz bir şey. 
ları, lAbir caizse, merkezi idare· Daha doQ'rusu lüıumundan 
ye itaat eden askerler ve me· giliz ve fransıı politikalarının fazla aolAşılıyor. Roma tezahür 
murlardır. Esasen ltalya'da her temelini teşkil eden İngiliz · fran leri 30 sootAşrin günü yapılmış 
kee, veya hiç değılse bütün söz sız anlaşmasını ihlal ettiğini sa ıır. Fakat muhakkaktır ki bir 
söyliyenler, iş görenler. merkezi oıyors~ 1Yanl~ş yol tutm~~tadır. kaç gün evelden hazırlüomıştır. 
·d "t t d 

1 
b . . b 

1 
Akdenız de uç devlet ıçın 7er Romada umumi grevin akamete 

ı areye ı aa e er er; u ılı ar a . vardır, ve burada askeri sıyast uA'l'uyacağı sanılıyordu ve tema· 
da mathuatın veya kamoyun her ve manevi müsavat mevcut ola men anarşi halinde bir fraosa 
tezahürü merkezi idare tarafın· caktıı. Fakat İtalya ve İngiltere kaşısında bulunulduduQ'u sar.ılı 
dan dikto ve tanzim edilir. Cüıı arasında oldu~u kadar fransa yordu, Şu dakikada her halde 
kü bjtün divarlarda şu döviı. I ile İtalya arasındanır. Üstelik, Fransada yeni kargaşalıklar ola 
okuuur: "Musoliui daima haklı·! icabederse Londra bu Roma'ya ca~ı ve Franeamn günden güne 
dır!., Mılli i tiyatları hasebiyle, açıkça anlatacaktır. kuvetten düeeceai sanılmaktadır 
fransızlar bu hAdise karşısında J\ont CiyAno diyor ki: İtalyanlar unutmuelardır ki 
İtalyan milletinin bize karşı •su anlaşmaların meriyet 

1 
Fransa Marn'da ve Vert,,t'de 

ayaklanc!ığını sanabilecekleri mevkiine girmesi sulhun takvi· 
1 karşılarında dünyanın en iyi as 

ioin bu noktayı tebarüz ettirmi· yesine fili bir hizmettir. Bu tak kerlerini durdurmue olan adam 
1e ihtiyaç vardır. viye siyasetimizin 1üksek hede lara hala sahiptirler. Sonra ital 

Geçen gün, Kont Ciyano mec fidir ve böyle kalacaktır ve biz 7anlar farke&miyorlar ki, itrlyan 
liı; önünde söz söcıJüc.oord • D 1 bu hedefe eriemek için sebat ve italyan matbuatının hilafına ola 

J J u uçe ı· ı - - k · · k 1 b 29 
d d h d D b k 

rea ızm e yurume teyız ve ıtal· ra a man mat uatı ve 30 
e ora n azır ı. ıe a an ev . 11 . • f . . ı · - ı · b' IA 

1 1 
, 

27 
_ ıan mı eıının men aatlerını ve son eşrın gun erı ıze karşı dü 

ve ta ya uın eylulde ordu· tabii emellerini sarsılmaz bir rüst davranmıetır. Çünkü alman 
sunu seferber etmiş olması key azimle muhafaza etmek mevzuu 

1 
ya fransanın kuveıini bilir. 

fiyeti üzerinde israr etti. HattA bahis oldu4u zaman bu ihtiyat Biz de onunkini blldigimiz gibi 
bu seferberlik hakkında ~ tafsilAI kAr hareket elzemdir.. Bu mOfrit milliyetçi tahrik· 
verdi ve italyan genel kurmayı· Ve işte Anti fransez diyebile lere bir nihayet Vt rmeli ve Tu 
nın o tarihle alman genel kur· ceQ'imiz tezahürler bu esnada 'nusla Korsikaya uzanan eller ge 
meyiyle irtibatı 1 lemine amede baelamıştır. 1 ri çekilmelidir. Bu aatırları 7a 
bulunduğunu tekrarlaJı. Jurnal'ın Roma muhabiri bu zan bir korsikalıdır. Kors:ka 

Bilhassa diplomatik bir kıy tezahürleri eöyle anlalıyor: , Fransızdır ve ltalyaolardan bu 
meli olan bu uoktayı münakaıa Bu sözleri üzerine celseden nu hatırlamalarını rica ediyor. 
edecek değilim. Bızim bildiQ'imiz önce kendilerine verilen emir 

1 
Tunue Fransılzdır ve müı:ılü 

ıudur ki kral, yüksek askeri şef mucibince bir çok mebuslar aya manlar ltalJ'auın hakimiyetine 
ler ve halk tabakaları transa ile ğa kalktılar va "Tunus! Tunus!,, girmemek İQin ilk ayakhmaıılar 

. olacaktır. 
bir hRrbe hiç de taraftar değil· dıye hr.ykırdılar. HattA hazan 
diler ve bnnu izhar etmişlerdir. "korsika!,, sesleri de ieitildi. Re· İ ~r-ansız im_paratorluğu bir 
Bu keyfiyet yalnız bütün italya is çıngıragı salladı. Sükunet av ı ve bol~nmez bır topluluktur ve 
değil fıı.kat dünyacıı. öğrenilmiş det etti. Bakan nutkunu faşist onu kımse bölemez. 

tir. Bunu hatırlamamıza müsaa· kuvetinio Rtayişle tamamladı. Al 1 
de edilsin • kıelar ve tezahürlerden sonra Mudanya~& bir mütareke 

abid~si inşa e~ilecek Bundan sonra, Kont Ciyano 
Viyana hakem kararıoın .Macar 
- Slovak buhranını halletmie 
olduQ'unu ve Almanya ile halya 
nın aeağı Karpatlar Rusyası hak 
kında tamamiyle ayni fikirde 
olduklarını eöylemiş\ir. 

Viyana hakemlerinin ghrüşü 
nü empoze edememiş olan taraf 
bu iddinda bulunabilir, fakat 
italyan alman' la, çek ve macar 
gazetelerinin dikkatli bir müta· 
leası aksini isbat eder ve iyi 
görüşlü müsahiUer, bilakis, hal 
ya'nın 1933 de Orta Avrupada 
üç mağlubi7ete uğramıe olduk· 
ları fikrindedirler: 

1 - Roma protekollarını 

suya düşüren ve Tiryfıste lima 
uının iflAsıııa sebep olan Anelus 

2 - Çekoslovakya'oın .. alman 

nüfuzu allına girmesi ,· 
3 · Aşağı Karpatlar rusrası 

iııinde Alman7a'nıo zaferı, Qünk11 

italya'ıııu arzusu hilAfına, Alman 

fa müşterek bir macar • leh hu 
dudunu islemiyordu ve bu arzu 
yerine getirılmiştir. 

Kont Cıyano mebusları İn
giliz · lıalyan anlaemasıoın ana
ııevt dostluğa tam bir dönüt tee 
kil etmediQ'ini. .. Avrupa'nm Ak 
deniz'in ve Afrika'nın"yeni reali 
lelerini göz önünde, tutarak tam 
bir si7nsf, askeri ve manev! mü 
savat dairesinde iki imparatorluk 
arasındaki münasebetleri tanzim 
eden bir anlaşmalar mecmuası 

olduğurıu söylemiştir. 

halyahu sözlerle kendiıinin 
büyük bir devlet oldugunu kas 

"tediyorsa mutabıkız. Akdeniz'de 
1nai1Lereye ve Fransaya kadar 
yüksek sesle koııuşabilecehinı 
kastedi1orea mutabıkız Fakat 
hal1an • ln6!iliz aııla@masınıo in 

meclis salonu boeandı. Dışarıda 
meydanda ve civar sokaklarda 
oraya celbedilmie olan tezahürcü 
ler tarafından "Tunus Tunus. 
hakırışları tekrarlandı . 

••• 
Bunun için bir 

Elçimiz B. Franva Ponıe müsabaka yapılacak 
diplomatik trübünde bulunayor 
du. Bu yOzden jestin daha bece İstanbul: - Mu<1anyadı:ı, is· 
riksizce ve daha kaba olduau ili tlklAI savaşını müteakip CUmbur
raf edilmelidir ve bu kelabalık reislmll (o zamanki garp cephesi 
bize yüksek ve anlaşılır bir ses kumıındııoı) ismet 1nönQ ile İtilaf 
Je transa ile ilalya arasında 935 \devletleri kumandıınlım arasında 
sonkA~u~ anlaşmasile ber şeyin 1 mQh.ırekenameoln lmzs edlldlğl 
halledılmış olduğunu söylemek ve şimdi "MUtıueke müzesi C'lao . . 
~mkı'lnını veri7or. Biz o zaman I binanın önllnde bir meydan 8Çıl· 
ıtalyaya Kamerunun beşte dördü mıştır • 
nün ve Togalandın keza beşte Bu meydana TUrkOn ilk Jrn 
dördunün tarafımızdan alınması ruluş ve kurtuluı fermanım teşkil 
nı taviz olarak: eden bu mUtarekenamenln imza 

1 - Çat gölünün staratej ik sını canlandıracak bl Abid k 
b. " t• - 1 T.b •td - b' r a e re ır or usu o an ı es~ e yuz iD 1 k 
kilometrelik arazi, z ne arar verilmiştir. Bunun için 

2 - Obok eimalinde 00 bin gllzel saoıttlar akademisine mura 

kilometrelik arazi ve Bab·el-Man cant edilmiş ve akademi buraya 
deh bogazıuın hakimiyetini, rekzedilecek Abideye alt [esasları 

3 - Clbuti demiryolunun 7 baıırlamıışlır . 
bin hissesini Mudısoya Belediyesinde bu 

Verdik. Abideye tebs\s edllm~k Uzere 

D h 
.. d T L"b 36000 liralık bir hıbslsııt mevcut• 

a a once e uuus· ı ya . 
hududunun ıashismi kabul et buluomakhıdır. Bu miktar ıcnp 
miş Şat ve Gadames vahalarını ederse tezyit edilecektir. 
· ı ı . .k B k k Abidenin ilk model mllsabaka 
1 ayaya vermıetı · u adarı A sıoa l•tlrak edeceklerden birinci· 
fid !r. v 

B. Muaolininin 1935 de mem llği kazanana 500, ikinciye 300 
nuniyeti ya sahteydi veya 'de~il ve llçOncOye 200 lira mokatat 
dl, Eğer deQ"ilse neden mesele verilecektir. Bu miktarlara ayrıca 
tekrar kurcalanıyor? Eğ9r sahte yoz lira da çamur parası ilave 
idiee bu daha feoa::lır. Çünkü edilecektir, 
her üç senede bir komedyanın Mnsabaka neticesi akademide 
yenideu ortıtya çıkmaması için teşekkOI edecek bir JOrl tarafm 
sebep yok demektir. dan tetkik ve ilan edilecektir. 

Daha ileri gideceQlm. 1985 
de verdiklerimizi biz 1 Togoland 
ve Kamerun'a taviz olarak l Ver 
dik. Halbuki bu gün hal1a aaıe 
teleı inin 1935 de aldıkları ıerle 
ain İtalyan olduğunu söylerler 
kan Lır )· ıınnan da Almanyanın 

eski sömüraıelerini istedikleri 

Yuıtdaf ! 
, TUrk köylOsU yurdumuzun 
eşsiz mahsullerini senin için 
yetiştiriyor. 

Onları bol, bol yeki, köy· 
ıllnlln yllzll glllsno. 

~EHİR VE MEMLEKET HABERLERi 
C. H, partisi 
Vilayet kongresi 

Tarsııs 
Haberleri .__ ... 

Kargılı köyü iki 
radya aldı 

Ankara 
Birinciden artan 

Bu nutuktan sonra ilyönku 
rulun iki yıllık çalıoma raporu 

Radyosunda bu ilyöukurul genel sekreteri Dok 

k 
tor Muhtar Berker tarafından 

giin Ü program okunmuştur . 

Türkiye Radyod .füzyon pos Çahtma raporunu yuınki sa· 
taları, Türkiye Radyosu, Anka·lyımızda _neşredecegiz 
ra Radyosu . Reıs; bu rapor hakkında 

Kargılı köyü ovanın en bü Dalga uzunluğu • mütalaa beyan etmek isteyen 
yük köylerinden olmakla bera· 169 m. ısa Kes. 120 Kvv arkadaşlar varmıdır ? Arkadaş· 
ber köy kalkınmasında öncü ı T A. Q 19,74 m 15195 Kes 20 la_rımızın ~u çatı altında heree· 
hızı ile çalışmaktadır . Bu kere kvv T. A. P. 3170 m. 9465 Kes. Y1 açık ~uzakere etmelerini ve 
köyün münevver halkı ve öğret 20 Kvv . her. hangı arzularını burada is· 
meni irfan Okçunun himmetılt tedıkleri eekilde görüşebilecek · 
köye iki radyo alınmıştır . Ve Cuma ~~·12-~38 !erini söylediler . 
ayrıca köy okulu iQ n bir radyo 12·30 Muzık "Turkçe eserler Kongre Azalarından söz a· 
sipariş edilmiştir . Yalnız köyün 13 Saaat oyarı ve haherlar lan olmadı ve raporuu kabulü 
en Lüyük derdi olan modern ı 3 lO Sollst konseri ·pi reye konarak l.abul edildi • 
bir okul binasıdır . B;nanın bir j 13 30 14 Müzik .. cazband ·pi" Bundan sonra muhasip 
an evvel yapılması içiıı de ilçe- 18·30 Müzık .. Türk müzigi ince Fuat Mörel hesap raporunu ve 

ba •ı Aı · o · . saz fa'llı" · t.ı· Y l• ı ranın rıyasetınde yenı utçeyi okudular • VRridat 
18 4:;. K S f . ispekter Arif Doğan ve üç kö· "' onuşına " por aalıyet ve sarfiyatı sarih bir surette 

yün ihtiyar heyeti toplanarak leri " hazırun.ı izah eltiler . 
bu iş üzerinde görüemeler yap· 19 Müzik "Faufar ·pı" Reis, hesap raporu için 
mışlar, ayrıca Sağlıklı, Kurbanlı 19 15 Saat ayarı ve haberler mütalaa olup olmndığrnı sordu 

Ka.,adı" bı" ko··.,ıerı"nde yapılacak 19·25 Müzik .. ince saz faslı" Hesabatı t tk ·k· · ı ı ., n e ı ı ve ı çe }"ÖD · 

tam teşkilAtlı okul kuraklarının 20 Müzik "Riyaseti cümhur kurul bütçelerinin gözden geçi· 

yerlerini tesbit için ilçebay ve 
iepekteriu ayın 17sinde mezkur 
köylere gidecekleri haber alın· 

mıştır • 

ilk okullar himaye 
heyetleri birleşti 

fl11rmonik orkestrası - · ı k rı ere tasdiki içiu bir encümen 
şef: Hasan Ferid Alnar" k'I ' teş ı ı teklif edildi ve açık reyle 

1 - La Karnaval Romen - bu encümene; 

uvertür· "Berllnoz" Halil Atalay (Silifke), Emin 
2 - Senfoni No 1 Mi Bem Işık (Güluar), Hakkı Deııiz (\ter 

liol majör - "Borodin" siu), Halil Dölek (Silifke), Mu 

3 - Le Prellld • .. Li•u" vaffa.~ U>· ııuc (Tarsus)ieçildiler 
2J Saat ayarı ve arapça söy Ooümüıdeki sene büdcesini 

Dün Halkevinde ilk okullar lev hazırlanmak ve dilekleri de tet· 
himaye he yelleri ilçebay M. Ali 21.10 Müzik 14tanbur, kemençe ı kik etmek için ayrıca bir eııcü 
Oranın riyaae,inde toplanarak ney• men yapılması teklıf edildi. 
umumi heyet seçimi yapmışlar 21.30 Konuşma HOdce encümeuine· 
dır. Seçimde baekanlıQ'a Şadi E 2145 Müzik "şarkı ve taksim" Rifat Erdem, Muharrem Ye· 
Jiyeeil muhasipliğe Gayyur Tü· 22 15 Müzik .küçük orkestra! gin, ·Fevzi Oevirgen, Mustafa Tol 

1 S · · Ali Cevat İual. 
zün, sekreterliğe Kemal Dinç· - emıramıs ·uvertür· 

R · · ıı Diğer tetkik encümenine de 
men, üyeliklere de A. Koçak,C. " ossını M 

2 S- · dü üreide Süner, Milat Tor 
Karmut, Mustafa Karacasıao,Şük - uveuır n nüi dete , Hayri Şen, Ahmet Turgay, sa. 
rü Soyupak, KAzıın Taekın se· a Madrid "Glinka" k 

3 S 
~· Levent, Emin Işık , Mesut 

Qilmielerdir . He7et ilk faaliyet - eranala amaroza Uoal seçilir. 

olarak yılbnbında bir balo ver- .'Becce" Bundan sonra , 
meği kararlaetırmıştır . 4 - Nordilf süit • " Torju söz alarak: 

tarsus llalkevi salon 
inşaatı bitti 

Yapılmakta olan Tarsus Hal 

sııen., 

5 - Romaneska · 11Zikkol" 
6 - Şan saıı 7arol ·"Çay• 

koviski,, 

Mitaı Tor 

7 - Manon - ıı Berjer" 
Müzik "Romans ve bala· 
leyktt" 

kevi salon"unun inşllatı bitmiştir 23. 15 

Kogreyi iki safhaya ayıra 
biliriz, Seçı-n, muhasebeleri tet 
kik. reni seçimi yapabilmek iı.ıin 
ayrılan arkadaşların raporunu 
görmek lazımdır. Bunun için ise 
zamana ihtıyao vardıı? Ben 
bugün kongremizin açış müna 
sebetile t u zimlerimızin büyükle 
rımize arzıııı ve bu günkü top 
lantımızıu kifayeti dolayısHe 
meclısiıı teşkilini bir güne · bıra 
kılmasını teklif ediyorunıdediler 

Haber aldıQımıza göre salon 
ayın 18 inde sayın ilbayımız 

Rüknüddin NasuhioA'lu tarafın 

dan bülüa davetli bulunan hal· 
kın huzul'iyle llÇtlacaktır • 

600 kioi kadar alabilecek o· 

23,45 24 son haberler ve yarıuki 

preRram. 

Öğretmenler 
lan salon, içııma1 ve gösteriller Bakanlıktan müsaade 
de büyük faydası olacak ve Ha_ı almadıkça hususi surette 
kevi mefhumunu ışıklandıra ders veremiyecekler 
caktır • 

Bu işin başarılmasında ka· Kültür Bakunlıaı hususi 
fasiyle, ı.oıu ile büıüu güciyle olarak talebeye ders vermek is 
çalışanların bu saloudan bekle Lıyen Öğretmenler, \çin bazı şarl 
nen faydaları da göre ek ıtıkla lar teabh etmış ve bu şartları 

Bu teklif ıtlifakla kabul edil 
di . 

Vali ve P~rti başkanı Rük· 
oüdllin Nasuhioğlu kongre riya 
setine seçilmesi dolayısıle göste 
rilen teveccühe teşekkür ederek 
cumartesi günü saat dokuzda 
tekrar toplanmak üzere toplantı 
ya son vercti. 

bir tamımle bütün okullara bil· 
nacağımızı göğsümüzü gere ge· K J b ' 
re söyliyebiliriz . dirmişlır. Hiç bir ö"retmen Kül- ongreue U unan 

Halkavi haftada ıkişer saal ıür Bakanlığındhn müsaade al· .1 1 
olmak üzere fransızca, ingilizct' madıkça husu i ders vermiye· ue agererjn esamileri 
resim ve zehirlı gazlar kursları cektir. Son yapılan tehıelerde 'Anamur 
nı açmak hazırlığını bitirerek l>u şarta riayet etmeden hususi 

ders veren ö;tretmen görülmüş H alil Atay, Arif Deteci, Ri· 
önümüzcteki pazartesi derslert faı E d Ah T-haklarıoda talimatname hüküm r em, met urgay. 
başlanacaktır • Gül 

lerine görf' takioata baelanmışhr. nar ••••••••• 
Konsolosluk Vizeleri 
Mütekabiliyet 

şartile kaldırıldı 
Sıhhat patenlelerlue ys;>ılan 

konsolosluk vlzelerloln kllldırılma 
Si bıskkındakl \tll4fnameye mQte 
kabil\yet şartlle bllkOmetlmlz de 
illlbak eylemiş olduğııodıso şimdi 
ilk A vnstralya, BllyOk Brltanya 
Danlmıtrka, Estonya, Frımsa, Yu-

Hususi ders vermek istiyen 

öğrelmen, dere vereceği talebe 

nin adını, bulunduğu srnıfı ve 
hangi dersi HreceQ'ıai, bundan 
alaca~ı ücreti, dere devam müd 

detini ihtiva eden bir fış doldu 
rarak bakanlıQa gönderecektir. 

Bakanlık fişi tasdik etlikten 
sonrıt ö4retmen derse başlayabi 

lecektir. 
Öğretmenler ilk okuldan 

souraki tahsil müesseselerinde 
okuyan talebeye ancak kendile 
rinin ihtisas sahibi bulunduklaJ't 
şubelerde ders verebileceklerdir. 

nanistan, Letonya. L\tvanya, Nor 
veç, Yeni Zeldnd, Felemenk, ls 
veç, Birleşik cenubi Amerika, Soe 
yallst Sov)'et cumhuriyetleri itti ~=====-~=-m:o::oıı:ı::z=m====:: 
budı, Yugoslavyt1 devletleri bıty Mıtlutyaoın altın r~okll ve 
raklarını taşıyan gemilerden Uman bııl gibi taHı kaysısını evinden 

Pkslk etme. 
larımıza geleolerlo sıhhat paten 
telerlnde, bu bıtbdakl (354 ı) nu 
maralı k11nuouo yOrUrl()ğe girdiği 

22 tPşrlolsaol 1938 den ltlbıuen 

konsolosluk vlz~sl aranılmıyacak· 
tlr • l 

Karadeniz kıyıları dünya .• 
nııı eu nefıs fınd~ıııı yetişlirir 

lnun vücudunun en ku~ 
vetli kömürü fındıktır ; 
a==-emn-

Emıu Ieık (Mersinde umumi 
meclrş azası) Ahmet U9aoılt , 
Hüsnü Dokulu 

Mersin 
Mı tat Toroğlu, Hııkkı De. 

uiz, Abdullah Ereoy, Hama Ali 
Yalan, Hayriye Oüler, MürşiHe 

Sunar (Sait Arif Akıucınııı ye 
yine yedek) 
Hasan Üual, ~luharrem Yetin. 

Mut 
Melımek Sinan (Yedek) 

Emin Tok, Ahmet Refık, Fevzi 
Çevirgen, Afeııut Onat. 

Silifke 
Halil Dölek, Sabit 

Salih lııankur, Mustafa 
dık Levent. 

Tlrsus 

Balotlu, 
Tol, S.a· 

Muvaffak Uygu•·, Ali Cent 
tnal 1 • Ahmet Şahın Hatay, Rifat 
Ôzavcı, Sttbrı Şım, Tevfık Tolay, 
Ali Hacı Ilamzaoeıu, Saı' Dhlık, 
.Lütfı Kayıkçı. 



Zeytincilık Kanunu 
Devlete Ait Yabancı 

YENi MERSiN 

Dünyada Neler oluyor MERSiN 
Pi YASASI 

zeytinlikler Halka 

1 
Telılikeii bir balık 1s-12 -938 

Pamuklar Ku. 8 !!!!!. 
parasız .. ~~!~~ılacak Danzigden bildirildiğıne koskoca bir torpil avlamış ol Kı:vlant ~~·25 

Memleketimızde zeytinci·' gör~ Gdinyalı bir bahkçı ora·/ doğunu hayretle görür Bu- ~=:~~~lı 36, 
lik her yıl uiraz daha ink_işn~ I dalc~ı sulard~ .~vl~oırken fev:ı DUO üzerine ağ yavaş yavaş Koza 8, 
etmeı.tedir HükOını:~t zAytıncı kalade teblıke.ı bır balık tut t k b k 1 . Kırma yok · • . . K . b e rar suya ıra ı ır ve aynı 

3 
.... 

li,;imizdeki bU inkişllfa daha' muştur. lsmı r1eger olan u . Kozatı pulağı 
ts J _ Hmanda babrıyeye haber ve- Ç d 

büyUk bir hız vermek malrsa balakçı Hela açıklarında attıgı 1 •1. D . k 
1 

. t f Buğday- av ar 
.. . _ rı ır. enız uvvet erı ara ın · 4 ı: o 

diyle bir kanun Hlyıhası ha· ağını çc:kmek uzre ıken agın " . . . Sert anadol ,,ı 
·J t • • leri iyice gerilir. Ag-8 takı dan gonderılen hır mayın ge- y muşak 4., 

zıı amış ır. ıp .• 15(JO k'J - - d k' u 
Yakılan tetkikler sonun lan ağır bir cisim Kriegeria mısı 1 0 agırlıgan a 1 Yerli buğdayı S.25 

da l ugUn memleketimizde 2fi kollarına karşı muİiaveme:t bu torpili çıkarmağa muvaffak Çavdar ~,37,S 
mi iyonu ms.hsııldar ve 5~ mi 1 gösterir .. ~alakçı ağını parçala olur. _ ( Anadol yulaf 3,50 
yo ıu yabanı olmak 80 mı iyon mamak ıçın zorlamaz, sanda· Umuma harpten kalma o·ı Arpa 
kadar zeytin ~ğA.cı. mevcut lıoı ağla beraber sabile çek. lan bu torpilin hangi devlet Anadol 
olduğu tesbit edılmıştır. Mah: meğe karar verir. Sahilde di· bahriyesine ~id olduğu yirmi Yerli 
suldar ZP.ytinliklerden vasat~ ğer balıkçı arkadaşlarının yir senedenberi üz~rinde biriken 1 Nohut ekstra 
1 k ?30 ton zeytin tanesı . . 1 F 1 o ara .. . dım1yle ağ karaya çekilir 1 pasların giderılmuınden sonra

1

. asu ye 
ı b · ı k t ed ı r · ·. y ı f l' a ına 1 me . d Burada balıkçj KHıger anlaıılacaktır. u a yer 1 

Bunun 210 bın tonu_n an Mercimek ıark 
takriben t4 000 ton zeytınya · J d L' M 1. k d • •L Sablep 
ğı çıkarılmaktadır. G~ri_ kal~n apon e euıyatı U118 eme 8 pathyın çuruı Tatlı çoien 
kısmı da. sofra zeytını halın Japon edebiyat aleminde 1 1 ı Balıaumu 
de kullanılmaktadır. . . mühim bir münakaşa var. Bu oma IS ar Cebri 

D ~er memleketlerın ayrıı münakata bizim edebi mtlna· Ll>ndra istinaf mahkeme- Susam 
miktar mshsUl den aldıkları kataluımızdan birine pek ben sinde geçen gUn garip bir hı Yapalı 
miktarı bizimkine nazaran çok ziyor Filvaki Japonlar bizim dise cereyan etmiştir. İngiliz Siyah 

8,,75 
3,50 
5,50 
10,75 

3,50 
4, 

11 
17,SO 

yok 
48 fttzladır. Burıun sebebi, zeytin a-ibi; Adliye tarihinde bir misline Şark 

li klerde fazla olğun olarak ye -Edebiyat var mı, yok· tesadüf edil mi yen bu hlldise Anadol 47,50 
tiştirilmesi ve yıığ taktirhane- mu? şundan ibarettir: Mahkeme ~- Aydın 52 
terinin de çok iptidai bir şe- Sualini sormuyorlar. On- zezından lord Goddard ile Yıkanmıı yapak 80 
kilde bulunmasıdır. lar diyorlar ki: ıord Clousoo tatil zamanı gel' Güz yunu yok 

bu noksanların telafi edil - Japon edebiyatı var- d'". . 1 . d k lk ak Konya mala tiftik I 120 · . ı · · . ıgı ıçın yer erın en a m 
dıği ve yabam ağaç arın ıstı· dır Bu edebiyat beynelmilel Ozere bulunuyorlardı. Bu ara- Yozgat 
fade edilir bir hale sokulJuğu olmagwa deg-·r bı'r •debı'yattır. K ı' k 1 

'" " lık hali( arasında bir adam eç 1 ı 
takdirde zoytin:ilı~imi~ de j Ancak Japon ıaheı:ıerleri ya- lord h~kimlere doğru: «Ya 
m_ eml~k.ete en. aş gı oO ~' lyorn I hancı dıUere çevtilmiyor, ede. Pirinçler 

d b r se benim hai{kımı tanırsınız, ya· lı ra gelır temın e en 1 
• \ biyabmızı yabancılara okuta· . . d' Uk 

1 
b' Birinci nevi mal 

52 

vet meobaı olacag;ından asta mıyoruz. hut sıze şım ı m emme ır fk' . . 1 17,18 
r.· 1 d" b .., d" ancı nevı ma 

şüphe edilmemektedir. Japonya kültür birliği di· ders verecE>151m » ıye agır ı. Ç 260 280 
-~---=== Adliye muhafızları hemen bu 1 ·~ O 

-- -- ,.... rektörü müsabaka açtı. Ya ademe doğru koşarak onu ye . Ka ve . 11 
K öv le re t 1 b b i 1 bancılano okuyup zevk duya kalayıp dışarıya çıkal'mak is- Bade~, ç~kırdek 

J cağı bir eser yazana bin yen d" ' F k t d bUtU 1 ıçlerı Y 3J"d1 ffi mükafat verilecek te ı .er.. 8 8 
. ~ ~m, d f n Tath badem içi 95 

58 J 1 : k d kuvvetıle kendısını mU ıı aa A » » 
Sovyetler birlı""inde umumt •pon eıer erı ne a ar tl· b d b. d b" cı 

6 .. • • e ı ve u esna a ır en ıre A k' d k 7 , 1 · · guzel olsa zevkıne Japonlar- . . cı çe ır e 3 
eınalrn ınııhafazn ve ıımayesı b ' k' hakimlerıu Uzerıne çUrDlr do· U f y . 

90 . . . . . dan aşka ımse varamıyor. 
1 

r a agı 
50 
100 ıçin yepyeııı bır sıstcm tesıs . matesler atmeğa beş adı. U-

1 70 
olunmue ~e bu sistem muvaffa· 1 Hat1ra gelmiyen ~ir kaza zun bir mUcadeleden soorıı tç_e_..._,_, __________ , -
kiyalle ielemekıe bu l unmuştur. muhafızlar mUtecavizi dışarı 

Hu len memleketle 106 bin . ~lm:ınyanın Leitmeritı.~eh- ya çıkarm~g· 8 muvaffak oldu· Kralı'çe Mau .. un atları 
k 

rı cıvarında Pohorx mevkıınde U 
doktor calışınakladır. Yüksf' Itır Onun. hakimlerin üzerine G 

0 
L d d geçen gün emsalsiz bir kazıt • eçen g o on ra a vefat 

tıp mekloplerino devam eden çUrUk domatesleri fırlatmasına d N k 
1
. . vukua gelmiştir. Bir arabacı . e en orveç ra ıçesı Maud 

talebenin adedi on bindir. Bu iki at koşulu olan arabasile sebeb bıraz evvel mahkeme- İngiltere kralı yedinci Edvar 
beue 12,500 genç diplomasını al bir tarladan geçerken birden nin kendisine aid bir i~tinaf dm kızıydı. Kral!çe hayatının 
mıe 25 l.ıiıı genç ıe bu mektt.·p!e bire atlar sarsıhyor, yere yu· davasını reddetme~i imiş. bllyUk bir kısmını Londreda 
re Yl niden yazılmıştır. . .. j varlaaıyor ve mülhit raşeler K" İ • 1 g~çirirdi. oradaki ahırmda 

Ru gün Sovyetler . bırl ı Q'ı~ içinde ani surette ölüyorlar. a~ı yıyen er d?rt ya1rış atı vardı. . ~raliçe. 
de 15 bin adet köy dıspaoserı 1 Yapılan tedkikat neticeüDde H~r sene. her memleket• nın Os oda _de!oedlldrğı gUn 
ielemektedir. Çarlık Rus.yanıolo yerin sltaadao elektrik ce- te adam batiına ne mikdar kô bu atlar ıngıltere kralını? 
annelerin ve çocukların hımaye rey anla teller geçtig-i bu tel _ d h d _ b'ı· baytarlarındın yUzbatı Hı 1 

1 ' · gı arcan ı~ını 1 ıyor musu- tarafıodan ahırla b l si iQin, o da ancak yaz mevsimi I lerin bozulduğu ve biraz ev- ouz? . rının U un· 
. .. ı ı - -d - duğu Sandrınghamdan çıka· tQin, bir kaQ koy çocuk yuva 8 1 ve yagmur yag ıgı ıçın cere Yeni çıkan bir istatistik . . 

k ·· ı nan rutub t a · d t rıldı ve kralıçenın son erzuıO 

16 Biriııci k:\nun ı ~~us 

l A N 
Devlet Demiryolları 6 ıncı 

komis>·onundan: 
İfletme 

Malatya ve Adani işletmeleri memurin ve milıtabde
mini için göstuilecek eşkal ve harç numunesi veçhile ve 

yalnız kumaşı idarece V'3rilmek i"zre maa harç kıtlık elbise 
ve palto dikimi lupAlı zarfla ekşiltmeye konmuıtur. Eksilt. 
me, 3t.12 9 18 cu narteıi g~oü sut 10 da Adanadı iıletme 
müdürlüğü binasındt toplanacak komisyonca yapılacRkhr. 

Mukavele ve şertnameleri ~ıslatya ve Adıma İfletme 
merkezlerinde ve Mersin, Konya istasyonlarına müracaatla 
bedelsiz olarak görülebilir, Muvakkat teminat 839.~9 :iradır 

isteklilerin iyi ahlak belgeleri, nüfus tezkereai ve bu 
iıteki ehliyetlerini gösterir tasdikh vesikaları ile muv.ıkkat 
teminatlarının vezneye yatınldığıaı gösterir makbuz veya 
banka teminat mektubuaua ve teklif zarflarının vakte mu · 
ayyeninden bir saat evveline kadir komisyonumuza VU• 

miş olmaları lizımdır. 

Elblseolo ctosl 

Memur elbiseai ( serj) 
Mltstahdem elbisesi 
(Serj ve şayak) 

Kıtt 

359 
3~3 

Memur paltoıu (kastor) 414 
Mn.tabdem paltosu (şayak)392 

Beher kulıo 
mıtabarç mu · 

hammen dikim ti, 
Lira Ku. 
8 00 
7 50 

7 
6 

00 
50 

Muhammen 
Bedel 
tutarı 

Kira Ku. 
2872 oo 
2872 5(J 

2898 
~548 

11190 

00 
00 

50 
16-21-25 - 30 

1 l A N 
f çal Pamut va yağ Tür~ Anonim sir~eti i~ara meclisi 

rei~iiinden : 
ç~I Paruu k v~ yağ Türk 

(içpak) esa!'J nıukavtıltlnaıııesiuin 

mucibirıce ~wrnıaVf'!ı'irıin 'iizcl~ 
"' . 

ıarrıntla defdlen lah4'iline iıtart! 
verildiği ilan olu:rnr. 

:\rıorıını şir~~ıi 

9 11 rıcu madtltısi 

7 5 i rı i 11 1 o ~ ii n 
nwelisi rıc~ karar 

·--------1939---· 
YILBAŞI 

Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

ı r Büyül< ikramiyesi 

500.000 liradır 
A Y R I C A 

200.0000 - 150,000 - 100,000 • 7 o,oeo 
60,000 • 50,000 • 30,000 

20,000 • 15,ooo 

Liralıh ikramiyelerle 

400,000 ve 100,000 
Liralık iki adet mükafat vardır 

rı açılırdı. Halbukı halen oy er 1 ya " e s y~s~n e op- Güney Amerikayı başa koyu· Uzerine öldUrUlerek gömUldO. 
de anne ve çocuklarıu muayene 1 rak üstune kadar sırayet et· y J 9!17 . d ş· it K ı· M d BiLETLER,· 

f · · h a ı · t or. ~ senesıa e ıma ra ıçe au ölmeden evvel 
ai ve müdavaıı için ı 325 müesj ıglıla ·ıavbv n Arıbn o nok aya Amerikada adam başına 63ıçok sevdiği bu tttların bir ye (l,f>) ' (O) ve <10) liralıklır. 

Kaside yll~aşı gecesi yıptlacaktır 

k d K ·· çocuk na rı 6 asar asmaz cereye- b . 
sese çalışma la ır. 01 

k ı k d b ı öld&kl •• uçuk kılo gram kAğıd mrfe· hancı eline geçtiğini istemedi Vakıl k~yhelm~den lu~nı~n biletinizi alınız 
yuvalarında ise miJyrmlarca kol·ınel 3

1P' ara A erb 
8 

k e1rı dilmiş Listenin sonunda da 2 il,;~in~i~s~ö~~le~m~iQ~tl~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
k 1 kt d an aşı ıyor. ra acı urtu u . ~ ... · lıoz çocuğuna ba ı ma a ır. kılo 300 gramla Romaya ge· 1\ 

Köy doktorları, bu esere çok fa yor. • liyor. ' ı• L A N 
al eurehe yardımda bulunmak Yüz yaşm~akı kadının r Amerik~dan sonra ikinci 
ıa ve ayni zamanda da Hıhhal • g~len Danimarladır: 38 buçuk • J D ft d ) ğ d 
Ve k·ıı· bakımmdao halk ilze ırzusu kılo, lngiltere 37,5, Belçika IQe e er ar 1 ın an : 

u ur ı 32 o K d 3~ 'i 
rinde çok müessir o'arak büyük 1 ltalyanın Viçenza şehrin '"' ana 8 ,ı, Fransa ·o, Mahalleai Cir.ai Miktarı 
işler yapmaktadır. d~ ihtiyar bir kadını yaşn. ltaı~~ 1.0.3, Polonya 51, Rus· Numratiye Aru 185 M2 

Sov.,eı doktorları, staj müö tsmi Anna Ferrante olan bu ya • •
8

· . . .. 
d k. · k u statıstıkte hızım kAğıd 

delleriııe ve Qalışmaların a ı kadın yakında yoz yaşını ı • r· . . . B h M 9'>2 M", 
• . 'h · sar ıyatımız gösterılmem1ştır. a çe • araa " " umumi şeraite göre yukselen mal edecektır. Bu kadar ı tı F k 

1 
d k. 

. . ·· b a at son :1.aman ar a ı gaıe· ıy 1 ücretler atmakladırlar. Koy "ar oımasına raA-men ayan k't b . t 

Muhammen bedt:li H U D lJ D U 

200 Lira Doğuıu yol batısı Ata çelebi divarı kuzeyi 
k6rt yuıuf evi güne1i yol 

922 lira Doğusu yol batısı yol kuzevi farabcı yasin 

ve abdullab arsası güneyi Jan Selame ve nak 
kaş arıaaile mahdut · . ' . 1 ş h te, mecmua, ı a aeşrıya ına j 

doktorlarına ayrıca bedava 1 ~a Aona henüz çok dın~t ~· e • bakılırsa. listenin sonunda e 
ınetgAh verilmekte evleri teskın rin sokukluında g .. zıntıler ya k 1 ğ g ı Babçe M araa 1100 M2 880 lira Doğusu yol batısı hasan kavaı vereaeıi ve 

~ lar ne Romanyanın a aca ı mu· h k k · d 
Ve toıı\'ir edilmekle, hastaları zi· par ve bilhassa mes;eza '° hakkalrtır. "' uzeyı ava vekili Faik evi anneyi ya-
Yaret iQin nakil vasıtası da te cemekAnlarını tteyretmekle va sin ve abdullıh arsasile 
min oluumakıadır. Bu doktor kit geçir~r. Geçen gUn bir nin Vıçenz.,yı ziyeretinde ken Bahçe M arıta 925 M2 925 Jira Doausu ruza bıtııı kuzeyi yol atıneyi avukat 
ların ilnıt PeVİyeleriuiu daima l j gazetesi Ona hayatında disile kar Şılaşması Olmuştur. 1 e 

Jükeelmasi için ıazım gelen bü dı:h~anneler istediğini sormuş, Kedm !110fhur Oaribaldlyi de Halil e\l ile 
lfln tedbirler alrnmıetır. Bu dok dın da· «Trablus piyangosu- hatırlam~ktadır. 1859 muhare l Yukarıda hudut ve evsc.fı yaııh dört par ' . .. . . . 
doktorlar her sene lÜllİ~ersite ka . . . . iyesinin ba- besinin safhularını birer birer 1 k M • • • • • • ça arsanın mulkıyelı Jlf>Şle s 1 . 
buıuııan eehirlerde 1 kendileri nun_ bırıncı e~~::ni isterimi» hirer nakletmekte ve o muha l,• ma tl~r~ lO- l ~ 9 .~8 larıluıut.~n Hıharf»u 15 gliu miiddetle ıuüzaytıdtı ~ e 
İQiıı ac;ıloııe hu!4usi kurslara dı:ı na ısBbet ret't>dA bir kardP1ıi tPlef oldu koııul ımı~tur. Talıp ohuıların yuzde 7 bucuk lP.nıinal vatırarak dt-fltırdar-

h ennıştır. " 1 ı ·· k 1. · ı ı · ·· • • "am edelıilmPkte bir kAQ ay kli ceva ını v h atıııda en he ğu 1cin anlatırken içinı çek ııda llıUh·Ş+' ~• l\On11syona muracaallar1 ve ihaleleriuin de 26-12-938 pazar 
llikıerde ve Orıiyerı:ıite hoc11ları Aurıankın laya MtfdOliDi · ınektedir. lt• Sİ giinii saat 15 de y<+pılacağı ilan olunur, ı l-14 - ıe - ~o 
hoıoda çalıeabilmcktedir. yecanlı va as . 
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ye_ni .Mersin 
Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ ıv.rERSİN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

Yeni• Mersı·n • ı ı Yıllık Fa~ılas.ız. intifarın 
• da muvaffakıyetını halktan 

g6rdüğü rağbete borçludur. 

V E N İ M ER S İ N : Sizin G~zeteniz~ir Dertlerinize ~ileklerinize YENi 
M ER S ı H sütunlan açıttır. 

VENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

YENi ME iN MATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Veni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

IMJ~~ OO@W(Q)& O~lr~lMOlb~lM G=Il&~~lb[ğ~lb~ 
KİTAP GAZETE VE :tvı"EC]Y.[UA 

·rabı yapıir 

Resmi Daire ve Müesseselere ticarethanelere ait her çeşit Defterler Evrakı 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarzda ve beğen~irmek ş~rtile yapıhr. 
Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

*.... • ................................ . 
~ ~ 
~ SIHEl.ATİ~İZİ K.OR..UYUNUZI * 

- :r~ ASIL MI : 

:. KAY ADELEN 
SULARINI IÇMEkLE 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekAletinin 672 numarala raporu 

• 
* 1 

i l A H 
Mersin gümrük mü~ürlüğün~en 
Giıuırük ambarı 38-1 lu·a 14 kuruş k•· şıf bedel • 

ve ~cıkt>ksihme ile tamir ellirılt'Ct~ktır . . 
TaliplP-rie 26 12-938 de s:rnt l-! de giimriiğ.ı 

Fenni Sünnetçi 

Sıtkı T annverdi 
S.-ri , . ., : ı ğ • ıs ız~iirıw t 

) apar. 
gPlruPlt>rİ. 9-t3 · 16-2o F<1kir çocuklara P ' ""~" 

I
• L A H 

1 

Adres ; TarsuR pHŞıt gıt 
zı roqu im r şısı 

!çel Kültür direktörlüğünden 1 '.!\i>!zz• m 
Cam ı ş~ı· ıf mıilı dlt'SıtııJ H tapu ka) dıııd göre hu s .... , k 

ı lutJu Şarkaıı Vt~ garbr>U tarik, Şİmalen Ve CellU- • ag 1 • 
hH11 )IP.rııwn lu~y arsası, hugiirıkii vaziy ... tirw göre E . 
~ .ır· karı 15 iııc i sokc4k şiıualen ~8 irıci sokak gar- ! czanesı 
h.en. ve c~uul.um il .. ri o"ul lt• rıt>ffüs ~· tıri ifp ç~ ı- / , • • 1 
(· ~.lmış., .. bu.~unarı \' ~ llasan oğlfıl Mt>l'Caııla f şi ~lf'h . l •· Mersm Gumru~ karşısmda 
nık Gulsum vr. Hıılv< ıı kızı l•(ı lnıaHı a ı t oları t-'Vl 1 
ılt~. iki ~ i! ~ .kaıu.11 ilt>riok ul ltHıt•ıfüs · yPı-ioi n g~uiş- her nevi Avrupa, 
lrlılnuısı ıçın vıla,r.lıtlai't' lı ·· ~t>lırıin ı . ı2 - 9.1sta 1 Yerli eczayı tbb·-
·· ılı n• 1367 1Jf6 :o'a\llı kara rl\lt• i tinı ' ak ... dil.. 

1 1 

CP.ktir islinılflk içi1ı .iiooo iichirı . lira kınııd ıak • ve ve müstDhzaratı 
•lir t>dilmişlir. Alakadarlar tarafıııdan a;zu ~dilcli_ J bulunur. · 
Ai l:lkciirde ilau tarihinıl~n iti haren s ~iin iç i r ı dt> :~ t:. ,- z- ,_::::a =:=----==== 1 
11 .. 1 .. divP- riyusP,tirıP. itiraz Pch·hiJ.-c .·ği ilan olunur. 

•mı.mımuuaurmrmmtr=rmwta 

i Sayın Mersin Halkına müjde i 
1 Giiluwye kırıhrıca~· H katlar giilru .. y .. , •ğ i 
~ .... ıuiye hazırla rıı 11 çii nldi: ı 

13 Ahbap ı 

1 Filmi T6rhçe ~z~~~!~.~rı 
1 HALk Sinemasında g 
-~ÖSlt>ril f' CPktir. § 
•Rlltmlllltmmlllllfllllmlmlll"llliml ~ 

Karlı bir iş için Ortak oronıyor 
Y apılacık bir Portakal ve Limon Sandığı imalathane-

YE NiMERSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone Türkiye Hariç 

\ 

Şerail ı lçın 

Sene 1 ik \200 Kı , 

Altıaylık 600 

Oç aytıl\ 300 

Sır avlık ı 00 

için 

2000 Kr 

1000 

500 

Yoktur. 

Resmi ilioatın satıra 10 
Kuruştur. 

Vurtdaş 

si için sermeyedar bir ortak aranmaktadır. K ı 
r, su değirmeninde y•p•••c•ğından kuvvei mubarreke iZi aya 

masrafı yoktur. 
Ortak olacak zate kir ve teminat gösterilecektir. 

M~~~·= A 1 
Yeni Mersin l~arebanesi~de ~adri Yaratkena aza o Un uz 

muracaat edılmesı 5-ıo 

~~~~~~~·~~~~~~ili! 
[§il Nis()iye Opratoru ve Doğum Mütahassısı ffiiJ 
[§il DOKTOR. imi 
1 _ . A.-Yakup Aslan 1 
~ Turkıye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etmiş;:;;) 

liiJI Hast.tlarını her gün8- ı 2 ı f> - 18 e k ·dır kabul ınuayeneH!!J 
l!:: ve tedavi eder. ffiiJ 
fiili ADRES; Mersin Bozkurt caddeıi lr.IJ 
~ Yoğurt pazarı No, 1 .:. 

TAHLiL RAPORU 
Göriiuüş: Berrak Kalevi yel; "ıoo sma suya sarfulunan N. Io 

ruikdarı,, 0.2 sm3. 
1 ~~~~il~iJ~ğg~~{ğJJ~~~~~mnıi!!l 

Renk : Heııksiz Mtlcmu sertlik dt-recesi "Fransız,, l.5 
Koku ; Kokusuz Vz,j maddt>ler için sarfolunan müvelli-

düllıumuıa litrede 0.49 uıgr. 
Siilfal "SO 4,, lilred~ 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 Tadı ; LAtif 

Nilr<tl "No 3,, ,, o.0040 
1' itrat ''No 2,, yok 
Amonyak ''NH3,, Yok 

fennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden ilıba
ren i~tasyorıa kadar içi kala) h kfıl va nizli borularla içi nrnrnıer döşeli 
b,.lfurhavuzlara dö~iilmektedir. Oradan da bütiın Fiziki ve kimyevi 
evsafını muhafaza ederf.k ve hiçbir suretle el d~ğmeden hususi ldmr 
ycıgerimize ve Adana Sılahat Bakanlığmıu tayin elliği Sıhhiye m~mn· 
nı huznrlarıncirı damaca nahır. ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile 
yık~rıdıktarı "'onra doldurulnwkla ve ağızları Sılıha ı memuru tarafın· 

" dan ruülıürhmerek şehrimize gelmektedir. 

1 .. 
1 
1 

1 .. • 1* 

1 
"' 1t .. .,. 

1'· • ~ * ••••••••••••••••••••a .......... ., *..,. * 
Yeni Mersin Basımevin~e basllmııtı 

ZAFER Aile Sineması 
Bu gün gündüz saat 14,30 ~an itibaren ~aşf ar Mevsimin en güzel sa~ eserlerin~en olan 

ing-kong 
Türkçe Sözlü ,. 

Pek yakında: 1914.1918 MECHUL.. ASKER 

ÇANA k K A I"' 
TÜRX.ÇE sözı:.ü 


