
Vali ve Parti başkanımız 
S•hlbl ve Umum Neşrly•t Çarşaınba 

GÜNDBLTK stYASİ HABER FİKİR GAZETESİ 

Büyük Ziraat Kongresine 
iştirak etmek üzre dün Ankara 
ya gittiler. C. H P Kurultayına 
Vilayetimiz namına iştirak ede 
cek heyet de Cuma günü gi
decekler. 

MUdUrU 

FUAD AKBAŞ 

idare yerı 
Ytal Morsla Buımnı - Mersin - - -
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 

21 
B. KANUN 
1 9 3 8 

Yılı ;' 
11 

Sayı 
3169 -- ............................ ______________________________________________________ _ 

ingiliz başvekiliçemberlaynj Cumhur reisimizin 
teşekkürleri 

Anknra (AA) -- Riva11eıi 
cumhur U. Kôııplığiııden : 

Dokuzur.cu T.Jlu!-lnl Ekono 
mi vı, Artırma hafrnsı aıüua

sebeti:t•le Reisicumhur İsmet 
luöııü yurdun her tarafında 
bulunarı utandaşlardan ve 
kurumlardan yüksek ve EıB

mimi hislere tPrceman olan 

bir çok telgrafln r almıştır 

Bundan pek mütehassiı
olan ismet İuöııü sevgi ve te 
şekkürleriyle iyi dile_klerinı 
bildirmiye Anadolu A1ansını 
memur etmiştir · 

Frans1ı bahriyesi 
kuvvetlen~iriliyor ..__ .. 

Bu sene 355 bin 
705 tonluk gemi 
inşa edilecek 

Avam kamarasında Harici siyaseti Anlattı 
Biz diğer milletlerle teşriki mesai ed~mezsek Avrupada ne barış 

ve ne de terakki mümkün olacaktır . 
Avrupa ınilletleri silah yarışına devam ettikce biz de tabiidir ki 
boş durmayacağız. ispanyada yabancı kita;t mevcut bulundukca 

• 
o cıvarda sulhun başarılmasına imkan yoktur demiştir 

Loııdra 20 (Radyo) Avam I Romaya yeni bir programla 

kamarasında celse, muhalif paru ve hususi anlaşma için gitmiyo· rl'ürkiyA- J ran 
mebuslarından Vitom tarafından~ ruz • Bunda iki nokta vardır . 
hükümet dış polilikasına kati· j Şahsi temaslarlıı aradaki iti 
ren itimadı olmartığını mübey- madın artırılması Hudutta 
yin verilen .bir takrirle a_çılmıştır 1 Akdenizdeki iki de91et ara-

yapılacak 
müşterek giimrük 

binaaı 
Başvekıl Çemberlayın oku- sındaki müeterek menfaatlerin 

uan bu takrire cevap vermiş al- görüsütmesi 

tıu polilikasının muvafık oldu- ·B. Qemberlayin bundan son 
gunu bildirmiş, hükümetin poli· ra da Almanya ile olan müna
tika;;ı akim kaldığı takdirde ba~ 1 sebeLlerindeıı bahsetmiş ve Mü

ka bir ~olitika takibini ben tek· ı' nih. ~ol 1 ıımas~nın kendi arzuları 
lıf edEırım . dahılınde netıceleIJmie olduğunu 

Aokara 20 "Radyo. Türkite 
İran gümrük i&ilafuarnesi 

mucibince Gürcüde yapılacak 

müşterek gümrük binasını hüku 
kümete ait olau kıı t lllık müte 
ahhıde ihale edilmietir. 1oşaata 
yakında başlanacaktır. 

Sinop Mebusu 

Cevdet Kerim incedayı . 
Vali ve parti ~aşkammız nün An~araya gittiler 

Valimiz büyük Ziraat kongresinde hazır bulunacak 

Birinci köy \'e ziraat kal kın devair müdürleri. gazeteciler ile 
1 ma kongresinde bulunmak üzre 1 daha bir çok zeval hazır bulun 

ı 
Vali ve Parti Başkanımız flük- muşlardır. 

ııüddin Nasuhioğlu sayın refika Covdet Kerim lııcedayı, Vali 
'ıarile birlikte ve Seyhan lçel il Rüknüddiu Nnsuhioğlu gelenlere 
yönkurul kongrelerinde ınüşahid teşekkJr etmişler to bu arada 
sıfatile buluuan S111op mı>busu husuı;i görüşmeler yapmışlardır 
Cevdet Kerim lncedayı dün ak Trenin hareket zamanı yak 
eam şehrimizden ayrılmışlardır. !aştığından gidecekler kendileri 

lstasyouda kalabalık bir ni uğurlamıra gelenlerin ellerini 
uğurlayıcı kafile!li bulunmnkta sıkmışlar ve Ramimi uğurlamalar 
idi. Sayın misafirimizi ve valimi arasında Ank nraya müle\'eccihen 
zi ualurlamak için Belediye reisi şehrimizden ayrılmışlardır. 
Mitat Tor, Belediye encümen aza 
tarı, parti teşkilatına mensup ze 
vat, Adliye rüesası ve hakimleri 
miz. Baro reisi ve avuka\larımız 
J\ühür direktör ve ispekteri, 

Türkoris müdürü, Emniret direk 

törü ve jandarma komutanı, Hal 
kevi ve Halk partisi kaza heyeti 

Ceyhan 
Yakm~a ışığa kavuşuyor 

Paris 20 (Radyo) Fransız 

bahriye nazırı beyanalta bulu
narak 1935 yılı zarfında yekii· 
ııu 355,705 tonluk 45 yeni gemi 
inea edileceğini ve inşa halinde 
bulunan .gemilerle birlikte bu 
mikdarın 130 a baliğ olacağılll 

Çok şükür ki dünyanın bir bildirmiş \'e harpten beri geçen 
çok kısmıoda huzur ve sükun yirmi yıl zarfında Almansa ile 
bakidir • Amerikaya gelince ="ln esaslı lemaslarda bulunmadık • 
giltere- Amerika arasında yapı- Bu milletle Avrupa medeııiyeti 

lan ticaret anlaşmasından sonra iQin teşriki mesaiye lüzum oldu· 
arada ne bir zorluk te ne de luao anladık . 
bir ihtiltlf mevcuttur . 1 ~iz, dığer millntlerle teşriki 

Müteşebbis yurtdaşların 
iştiralcile az zamanda 

Elektrik Şirkete 
ihale edilecek 

Fransız Harıciye Nazırı 

Me~usan meclisinde ~arici siyasete dair beyanatta ~ulundu Ceyhan, (Hususi) - Cenubi 
Anadolunun en mamur şirin bir 
kasabası olaa, günden 1 güne gü 

vatan ve zelleşmokte ve eski çehresini ga 

İngiltere ile Fransa arasın-
1 
mesaı edemezsek Avrupada ne 

da iyi münasebetler berdevam- barıe. ne de terakki mümkün 
dır. ispanyada mücadele devam olacaktır . 

söylemietir • Yapılan gemilerden ediyor buuun hitam bulacağına Bu beyanatımla dünyanın 
dördü 3G bin tonluktur • Ayrıca dit beliren bir işaret de yoktur. 

1 
di~er milletlerinin de kanaatini 

üç de büyük krovazör vardır . ispanyada yabancı kıtaat ifade etmiş olduğumu zaonedi· 

Diğerleri denizaltı, tayyare ge- mevcut bulundukça kati surette yorum · 

Nazır diyor ki : Gerek ana 
gerekse Tunus ve Korsikaya 
bir taarruz silahla mukabele 

yapılacak 1 ip ederek, modern uk şehir ha 
• liae gelmektedir. 

görecektır Beş sene evvelisine kadar 
bir köy denecek şekilde bakım· 

Paris 20 "Radyo" Fransız hariciye uazırı Bonne sız kalan bu zengin, ÇiflÇi belde 

mileriyle muhriplerdir . sulh başarılamayacakur . 1 B. Oeınberlayin, bilahare 
-------------------- dünya sililhlanma işlerinden bah 

mebusan meclicıinde büdce müzakeresi esnasında harici 1 si şimdi tam manasiyle ' güzelleş 
ye mesaili hakkında uzun uzadıya izahat \'ermiştir, miş bir yurt ki'ıııesidir. 

Beynelm•ııeı lsetmiş ve ecnebi matbuat mü 
Nazır bu izahatında: Eğer hıgıltere kendisi sebebiyet ver 1 Valimizin bt\yük bir ehem 

! messilleri kongresindeki ifade-, 

asfa it Yol I ar 
lerioi tekit ellikten sonra, diğer 

milletler gece gündüz silfihlanı· 

meksiziu bir taaruza u~rarsa H. Delbosun yaptığı muahedeyi ı mifet ve aH'lka ile takibetıiği 
teyiden kara, deniz ve hava kuvellerimlıle onu müdafaayı . va:d 'Ceyhan knsabası genç te çalı~ 
fe biliriz. Demiş ve bu münasebetlerini sıkılığıııı ehemmıyetıe kan uelediyecisiyle iflihar eder. 
kayrleımiştir. Franqız-Almanya münuebeti için de: 1 Dört yıl metoıtu bir şekilde 

Münih anlaşmasını ileri sürmüş ve son fapılan deklarasyon Çalışan belediyemiz, imar saha· 

Hühüme~imiz 
ehemmiyet 

işleri 

bu yolların inşasına 

veriyor yaptırma 
il~rlemektedir 

yor, bu siltthlanma devam ettik·! 

çe biz de tabiidir ki boş dur
Alman - Fransız müoasebatını katileşlirmietir . Demiş&ir. · sıuda gösterdiği muvaffakıyetler 

1 
dir ki, bu yılda inlihapda istekle 

l seçilmielir. mayacağız demiştir . 
İtalya münasebatıua gelince : 

Ankara 20 (Radyo) lran transit yolunun ~l kil_omet_rheli
1
k 

k ·r .. e planları tasdik edılerek muteahhıde ı :i e 
kısmının eşı • . kk · JA 

. . . T ·t olumuzuıı bu kısmındakı muva at ım u 
edılmıştır . ransı Y . 1 k 

• ı· dolma ve yarına kısımları müteahhıtce yapı aca • 
ve her tur u . o ı k k 

. ·kmali i~in bu yoldııkı 9 kıloınetro u ıs 
&ır Yol ınşaatının ı v _ kk 

· ~ . da müaakılfıt ve ıı;eyrusefer muva at 

Başvekil bundan sonra ln
giltere ve Çin münasebatından 

bahsile Çine ihracat kredisini ko 

laylaştırmak istediğini ve yalnız 

. kendileri tarafıudeıı yapılacak 

her hangi bic· isin polilikacılık 

siyasetini değiştiremiyeceği, arzu 

edilen barışın fngilterenin gay· 

iki memleket arasındaki münasetatın son zamanlarda iyileş 
tiğini ve eimdiye kadar muvakkaten idare edilen elçiliklere asi 
lerini1ı tayin edildiğini, son yapılan tezahürat dotarısiyle Roma 
büyük elçiliği vasıtasile de halya hükumeti nezdinde yapılan 
teşebbüste verilen cevaı;ta tezahürat Roma hüKumetı nce benim 
senmemlş oıduğunun anlaşıldığını btld\rmle ve nazır son söz 
olarak ana vat3na, Konika ve Tunusun her hangi bir par 
Qasına yapılacak taarruzun silahla mukabele i{Öreceğiui bildire 
rek beyanatına nihayet vermiştir. 

mıuın ul kıloma&rosun k ' I t 1 k 
. d d lmuatur Beyuelmile! 160 ı ome ro u bir zaman ıçın ur uru v . • • . 

lstanbul asfalt yolunun inşası haylı ıle~lemı.ştır . 

k k 939 ·enesi butcesıyle yap1lar.ı1k.tır 
48 kilometrolu · ·ısım "' 

iskenderun Limanında 
serbest Türk mıntakası 

retleriyle elde edilemiyeceğini 

söylemiş, barış için çalışmamaz

hl!ıo öteki şıkkı, muhakkak bir 

harptir demiştir . 

J Muhalefe& liderlerinden biri· 

Alman devlet Ban 
kası müdürü 

si de : 

Tetkik heyeti Ankaraya döndü .~e r?porunu 
verdi. Yolculara kolaylık gosterılecek 

Hükümet bu politikasında 

devam eltiali müddetçe harpten 

sakınılamayacaArnı ve Çin bükü 

metine kradi verilmesini tasvip 

Bay Şahtın Londra seyahatı müsait 
surette karşılandı. B. Şaht 
Londradan Berline döndü 

Ankara 2o (Radyo) fskende I buzr.lal~ ı_ahakkuk varakalarıtab I ettiğiui bildirmietir . Londra 20 (Radyo) Alman 

runda Türk serbest mınlakasını ettirılmıştır • B. Oemberlayne kal'şı 58 bankası müdürü Şahtın Londra 
teebit etmnk üıere iktisat ve ı Bu muamelelere 1 -

1 939 muhalıf mebuı&au mürekkep bir yı ziyareti münasebetiyle husu· 
Gümrük VekAleti ih~ Denizbank iplidaeıoda baelanacak&ır • gurup teşekkül etmiutir • si hir şekilde Yahudilerin muha 

mümessillerinden müteşekkıl he Bu suretle yolcular y~llarda Londra 20 (Radyo) 
8 

Çem- cereti meselesi de arada görü-
y e\ tetkikatını_ ikmal ederek teakif edilen bürolara muracaat şülmüştür • 

rla v berlayı'n a"anı kamarasındakı· Bu zı·yare tı'n lngilterede mü şehrimize dônmuş ve rapo d k uamelelerini yaptıra· • 
· 1 d' e ere m beyanatında Söven kanalı sta- sait surette karşılandıA'ı bildi· rmı vermış er 

1~ • I· caklar vakıt kaybetroekten kur 80 rı·ımektedı'r . 
Alınan malumata göre yo ' tokosunun 18 tarihli mukave· 

culara vapurlarda ve bagaj iste tulmfuş olacaklard.ır • ddeler de lenameyi imza etmie bulunan Londra, a.a. - Doktor Şah* 
r·ınde teıhı·ııı.• gösterilecek ve_ tu . abis.ara tabı ma örecek t k burada ÜQ gün lngiltere bauka 11

• 1 bütün devletlerin muva a ati a· , ır lirava kadar olan gum- aynı eekılde muame 0 g sı Guver nörü B. Montago - Nor 
arı e 

1 1 
• ı · maddeleri taşıyan lrnmadan değiştirilmeyeceğini man'ın misafiri olarak kalmıetır rük resimleri muayene ınemur· ı ve ıo ıısar 

ları tıırafıııdau tahsıl edilecek\ir yolcular da kOlfetteo kurtul- ve Çek hududu meselesinin de Prese ;\asociation'un diplo· 
.1 uktazi mak muş olacaklardır . son anlaıma ile tahdit ve tesbit malik muharririne göre, B. Şah 

!u huımsta ~erı en m edilmiş olduğunu söylemiştir. tın Londra'da yaptığı müzakere 

Sl·vas ç1·me't1to F,abrikası ıerin bürük bir kısmı rahudime 
selesine ha&redilmiştir. B. Şaht 

f t Dairesi Mü~ÜfÜ Evian konferansından tıonra ih .. lnıaat süratle devam ediyor. Fabrika 
günde 300 ton çimento çıkaraca'k 

·k faaliyetle 
Arksra 20 "Radyo .. - Sivas çimento fabrı asının t . a 

· · i inde makinaların mon aıın de\'nm edllmektedır A~usıoı:ı ayı Q d'I ek ve 
b ı1 elaııacnı tır. Günde üo yüz ton çimento istıhsal e ı ec is 
icıa hında bu istıhsal miktarı G f üz tcna bahğ o~a:aktır. ~:bile 
tihRataı IJütün memleket ihliyacınıu yüzde 50 sıoı karşıt Y 

ceklir, 

Y das edilmie olan hükümet komi 
tesiııiu başkanı Lort Vinterton 

Ankaraclan Jöndü ve bu teekilAtnı amerikan direk 
törü B George Rubli ile görüı 

Mezunen Ankara te lstanbu 
la gitnıiı;ı olıın şehrimiz iş daire 
sı müdürü Naci Eral dünkü tren 
le şehrimize avdet e&miştir. Ho, 

1 ıeldiniz deriz. 

müşıür. 

Bununla beraber, B. Şaht'ıo 
Amerika hükumetini IAlmanya· 
dan yalıudi muhact~eretiııi finan 
1e etmesini istedııti yıtlanmakta 

ve kendisiniu yahudilere ancak 
küçük bir para nakli için salllbi 
yet veilmesioden doğarı müşkü· 
lıH meseieıiui tetkik eUitli tasrih 
edilmektedir· 
Ekonomik meseleler 

DıQ'er tarahaıı B. Şaht, Lond 
ra'daki görüemeleri esnasında 
Almanya'nrn lrıgillere'ye yaptığı 
i'haldtın arttırılmasını temine ça 
lıştıQ'ı bildirilmektedır. Londra 
dan rarı resmi mahfilleri B. Şaht 
tarafındin sarih bir teklif reprl 
madığmı ve fakat iki memleke& 
için müşterek bir menfaat arza 
den ekonomik meseleler hakkın 

da umumi müzakere cereyan et 
&iğini bildiriyorlar, 

SaliUıiyelli mahfıllerde bu 
görüşmeler üzerinde çok sı kı bir 
ketumiyet muhafaza edilmekte· 
dir. Söylendiğine göre Dr, Şah& 
aynı zamanda Lor& Baldvin ile 
de kısa bir görüşme yapmış \'e 
bu esnııda yahudi muhacirler 
için toplanan paraların kullanıl 
ma şeraili meselesi gOrüeülmüş· 
tür . 

B. $aht Berline hareket et· 
mittir. 

Profesör Yırnsenin, yapmış 
oldu~u planla bu r1I ta\bik saha 
sına geçen belediyem iz, Cey ha· 
nın elektriğe kavuşması uğrun 

ı..la da büyük bir ederji sarfeL· 
mek~edir . 

Hamiyetli Tüccar ve Qif,çi 
yurtdaşların iştirakiyle Ceyhana 
yapılacak olan elektrik &esisatı 
rüksek tasdika iktiran etmiş uu· 
lunmak üzeredir ki, belediye • 
miz müteşebbis heınşerilerini 
se\'ince müjdelemiştir. 

Memleket için hiç bir feda 
karlıktau geri durmaran saygı 
diğer müteeebbiş yurddaşlar, be 
lectiyede toplanarak yapılacak 
olan elektrik tesisa&ının hislerl
ue düıen miktarı iş bankasına 

yalırmıya başlamak üzeredir. 
Az zaman zarfında ışığa 

kavuşacak oları Ceyhan, çok re 
rinde olaa bu &eeebbüsüle en bO 
yük eksikliQini &amamlamıe \'e 
Ceyhan Cenubun en modern bir 
şehri h~line gelmiş olacaktır. 

Cerhanda yapılacak olan bu 
elektirk tesisatına harcanaı!ak 
para miktarı rüzbin liradır. 

Memleket için düşünülen 
bu en büyük ve ehemmiyetli hi~ 
met faaliyeti muhitte sevinç akis 
lerile karşılaıımaktadır. 

Tacikistanda yeni 
dağ yolları 

Tacikistan'da bu sene bir 
kısmı deniz sathındaıı 3 000 met 
metre yüksekliğinde olmak üze 
re, 400 kilometre şose inea edıl 
mişlir. Halen taci.ı:istanda ki şo 
selerirı uzunluğu, iki hin meıre 

yi geçmektedir. Başkaca ıkıııci 

dererede iki bin kilometre yol 
da otomobıl geçebilecek vechilo 
islah edilmiştir. Tacikistarı'ııı 
merkezi olan S&alinbad, bu p,ün 
53 muhtelif mıntakaya yollarla 
baıilanmııtır. 
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Röntgenle 
YENi MERSiN 

Memel hakkında 
Bir lngiliz Gazetesi Diyor hi ; 

Meme] bir kao Gi\ne kadar 
Almaııyaı1ın Olacal{ 

SAYFA -- 2 

Ankara 
Radyosunda bu 
günkü program 
Türkıye Radyodifüzyon pos 

toları, Türkiye Radyosu, Anka· 
ra Radyosu . 

Dalga uzunluiu muayene 
Bir mahkumun firara teşebbüs edip 

etmediğini meydana çıkaracak 

' Memel'ln AlmanyöyR ilhııkı-,bUyllk tabll bavzaeındR serbest 169 m. 18:J Kes. 120 Kn 
nıo çok yakında hıbııkk!!k edece bir liman alacak, yahut kendisiy T. A. Q 19,74 m. 15195 Kes 20 
ğlnl ytızın lngilızce Niyuz Kroniki e ııyni sııbild .. plıloı Alman mo kvv T. A. P. 3170 m. 9465 Kes. 

gıızetesi di) or ki: lıendlsleri tartfıudıın hazırlıtnttcıık 2° Kvv • 
"MAmeı, hirkıtç hetta içinde yeni t.ıir liruı.ın verilecektir. Çarşamba 21112(938 

belki de biri.taç gllue kııdor bU- Memel'io Almac 1 ıyıı llhakı 12,30 Müzik (fskoç havaları 
yOk Almauyanın blr parçası olu- arihini, oradıtki Almırnlımn Uderl ve lendlerler) 

J_.""rttnsonın Şerlurg şehrindo Demie. Meğer adam vaktile I veya şiş ~ibi bir aleti yuttu ise 13,00 Saat ayarı ve haberler 
· 1 b" k" .1 1 f cttklır. Dr. Nöyman tuyln edecektir, 

çok garib bir hadıse o mulj ır hokkabazlıkla Lir çok marifetler ronıgen ma ıaeeı e a ınaa ılmde B 11 d k 1. 1 k bö 13. ıo.U Türk müzil\oi aar· 
· d k er n e tı ı o ara yte Almırnlar bilhassa şu noktaya ır; v 

mevkufun hapishanesııı en _a~ yaparmı!!, meselA kılıııç yutar· bu alet odamın midesinde eşi bl k ll . ti .,,_. 
1 

.. 
1 

kılar - Pı) 
l b- d" tm d ğ •. r antr ver mış r . .ı.ıı nız gır ş ehemmiyet vermektedirler. Hille 

mağo teşe l u_s e ıp . 
0 

.e 
1 1 mı•. Sorau lıokı'ıııı"nı·n adamı kar olarak go··ru·ıecekt"ır 1 lb' b k k 1830 T- k mu·z·l'rı' (ınceeaz 

muayene edılerck öğrenılmek v ~ • tar ınl tes il etme işi ·oJmıştır. rin Almanyada iktidar mevkline · ur ' 115 

. roııtgeıı muayenesine sevk etmek Ailam rontız:en muayenesi ya Kovno'da bulunan Alman el aclişlnin ıtltmcı yıl dönOruU KAnu j faslı} 
üzere mevkuf bır doktora savke 

1 

k d 'kıl d Diva ld k h k "' 
1 • . ten ma &d ı aşı r ır. pı ı lan sonra mu a em eye sev t çisi Litvanya hOkOmetinin, Alman nusıınlnin sonnnda kutluluoccıık 19,15 Saat ayarı ve haberler 

dı mıştır. . . rı d"lm~k i·•ıtı klıllanc11J1.ı hı"ıık kPciil <' ktl 1 M k c· f 1 
Bu kasabnııırı hapıshıınesın '"' ~ ... " " P A r. -----• lımn srzusuna muvaf11k11t etliğini ve bu mlloaselıelle açılacak "bU 1 19,25 üzi ınce saz as ı 

ne mevkuf bulunan üç .. dcrl ar '! Büyük Ko·· y ve zı·raat Hıırlclye nazırı Ribbentropa bil yllk Almı.ınya mt:elisi,, nde Avus devam) 
kodoş t·ir gün sözleşmişler oı11\ dirmlştir. turya Slldeı lopraklarındıın gele-1 20,00 Konuşma 
divarlaruıdan blrisiui delerek Kalkınma kongresı· Şimdi Könlsber ve Tilsil'Je cek 'mnmessillerle :birlikte Me\ 2o,ı 5 Müzik (Riya~eti Cum. 
kaçmnğa karar \'ermişler, bulunun iki Almhn fırkası Momel'ı meı'in mllmesslllerinin de bulun i lıandosu · şef İhsan Kunçer 1 -

H»pishane odalarından biri • • d. . d işgal edecı!klerdlr. masıdır i ı'antre dö Oladyalör - (Fucik) 
sinin divarıoı fırsat buldçkça d_eı Ayın yır mı ye ısın e Ankara Almanlar 1U23 te Litvanyalı Bunclıın anlaşılıyor ki Memeı!2 - Vals dö kaneer • (Glazou-
meğe başlamışlar. İş on gun 1 l' lann :vtemel'i zorla işgal edişleri· herhalde o tarihten evvel ilhak 1 nov) 3 Rieil~ - uvertür - (G _Pa 
on beş gUn sürmüş n!haret 1G ın . Ha ık evinde açı la cak nin intıkamıoı alamıyacaklttrdır. edilmiş bulunacııktır. 1 res) 4 Karpıs Espanyol - (Rıms 
cı gün işlerini bitirmişler, l Hiller, işgal işinin sulhpervenıne Bu sırada lnglllz matbuatının ki Korsakvn il -· Marş Persan 

Fak al beri yauda da hapis K h l ki .k I d ·ıd . r cereyan etmesi taraflısıdır. bazı neşriyatı Alt::)8n har\clyesinıl- (Ketelbey) G - Norveç yen rap 
hane gardiyrmlarına kulaklarını ongre azır l arı l ~~ e t l . \ Lllvauya, şimdi şarki Rusya 

1 
tazip etmektedir~ Şöyle ki: Hlller 'ı sodi · Xo. 1 · 2 • (E Lalo) 

dayıy Jrok her gece diuledikleri -Dünden artaıı- ra_k etmek ıstıyen he~ zatın.' ~ır 
1 
da tayyareleri ve tsnklıırı ile ikl EylOl ayında SOdt:tlerin ilhıtkın 21,00 s:at aya_rı_ v.e 

için daha il~ andan itibaren di Konğreye iştirak edecekler gun evelden umumı kıH•plığe Alman fırkasının Mt-mel'i llhak dao sonra artık Avrupada başka 1 21 10 Turk muzığı (Saz eser 
vardan tOk bır ses .duymuşlar. Memleketimizde tık defa ola müracaatları lılzım #elecektir. 1 etmesine razı olduğunu bildirmiştir arazi talebinde bulunmıyacağını leri ve Şarkılar) 
Fakat failleri meşhut cürüm ha 1 k toplauan bu büyük kong Koııgre umumi heyetinde ko Buna mukabil. ya Memeı'ın söylemişti. 22,00 Kouuşma (mizah saali) 
linde yakalamk~k ~z.ere 1bi~. taraf 1 ~:ye. Büyüle Millet Meclisi ~zası misyonlarda ve t~li komisyon 22,15 Müzik (küçük orkestra) 
tan sorgu hl\ ımlıgıne ıauer ver j ı · larda söz sö~lüyen aıa, noktai • • ıt ( K R b h ) 
mişler, bir tarftaa da hapiı,hane c H. P. umumi idare ıeyetı aza I havı· 1ng1 ere 1 - Kontrast arı o re t 
yi sıkı bir nezaret alrnı11tar. Bir sı vekfıletler ve müstakil umum nazarını ve söylediklerini ı 2 - Eemaralda. I Xo. Andante 

-d- ı·kı - ·11 · A ı. tahriri bir hülasayı i 1·timaı mü (D · ) 3 B" b · · gün ses kesilmie, gardiyanlar sa mu uru er mumeesı erı, cna v A . ] } - rıgo - ır use ıçm -
bırsızlıkla beklemette başlamış radaki yüksek mektepler mü· teakip raportörler vereceklerdır V fllpa pıyasa arlill; 3 ffi3Il melodi · (Paolo Tod ti) 4 - De 
lar. ~,akat divarlardan hiç bir de meeeilleri, matbuat ve Anad')lu Rapor ve teklifler çağaltıla lirien (,J. Straus) 5 - Dndlich 

lik açılmadığı !çin odalara gi aianeı mümessilleri, milli banka rak Azaya dağıtılacaktır. Aza di reka betİilE) karşiM üdafaa icin allein - (F. Lehar) 6 - Baci al 
rip muayene etmeQ'e karısr ver- Jar mümesilleri, ziraat \'e ziraat !ediği takdirde aeçildiginden Buio • (Micheli) 7 - Komm mit 

mioler sanayii maddeleri üzerıne çal başka diQ'er komisyonlara da iş teşkı·la' tlanmaktadı·r nach Varaedin - Grafın Mariza -
D.erhal hapishaneye girmie ş:ın kooperatifler, mUeeeeler ve tirak edeceklerdir. (Emmerih kalmam) 

ler, hakii;aterı odalardan birinin firmaların mümessilleri ve vila Gösterilecek filmler Paris, a.e. - Figaro gaze· nişlemesine karşı mukavemet 23,15 Müzik (hafi uvertürler) 
divarını deliıımiş bulmuı:lnr. ıra· yat mümessilleri letirak edecek Kongre ftzalarına gösterile tesi, Londra muhabiri Butello'· mücadelesine teşvik etmektedır. 23,45 24 Son haberler \'e ya· 
kat işin garip tarafı odada otu terdir. cek fılmierin sayıeı büyük b:r. dan aldı~ı aşağıdaki tl:!lgrafı nee Dr. Şahı'm İngiliz maliyecileri rınki program. 
ran bir kaç kişinin üz erleri ve Kendı uamtarrna teya mü yekıiu tulmaktadır Sesi ve ses J rediyor : ile olan görüşmeleri hakkkıııda ---- -------- -
yatakları arandığı halde deliğı messilleri ttdıııa i,tiruk etmek siz olan bu filmler arasında lııgılt~re, yavae yava_ş, fakat ki malumatımız mahdut ise de, G M k IB • 
açacak hiç bir alet bulunmamış sliyenler de umumi kAtiplige İngilizce franeızca almanca olan eııerfık bır surette, kendı Avru bu ziyaretin bu vaziyel1e mah- az as e fi 
Hatta hapishanede bulunan bü müracaat edecek arıularıoı bildi lar vard,ır Filmler gfüılerilirken ı' da piyasalarını, alman rekabeti sus de~ieiklikler yapacağı sanıl 
tün metkuflar sıkı bir kontrol· .t h ' t t c· 1 1 . ne ve hitlerci nıctodlara karşı maktadır. Memleketı•n her receklerdir. Vekillet memleke mu e aasıs zeva er ume er nı _ . . . • 
den ve muayeneden geçirildığı ki mudafaa ıçın teekılallanmaktadır Ordre gazetesinin Londra 

tin her tarnfında kongrenin ak yapısca tırdır. 'K ı f L J • f • 
halde delmeıte yarıyacak hiç A . k ra Karol'un, Prens Potun ve muhabiri de şöyle diyor : ara,-ın an IS enıyor 

dine ve mevzuuaa kar~ı gösteri zaya gösterılece bir bulaar mümessilinin Londra •ııer aey ııunu flgösterı"yor bir şey rueydana çıkmamış "' v v , 

deli. len aJ 0 kayı memnuniyetle kar kolaylıklar yı ziyaretleri ve Londra ile An ki Almanya ile ıngiliz impara ht::rnbnl - Kızılny mm-ı 

kc fabrilrn:-ı tnrafıııclaıı halkın 
Bununla beraber divarı .. 

nen odada ~oturanlar hakkında şılıyacaktır. Arzu eden aldkalı Ziraat vekftleti kongreye bu I kara arasında vukua gelmekle torluğu devletleri arasında bir 
radan iştirak edeceklerle Aııka I olan sık temaslar, bu memleket ekGnomik harp hazırlanmak ta ıclıirli gazlardan korunıııa~ı 

için çıkarılım halk tipi ıııas

kclmin İstanbul ve Ankarada 

zabıt tutularak mahkemeye sev- her türkün kongreye iştirak im raya bu maksalla gelecek utan leri Almanya'nın ekonomik ge· dır. ,, 
ked ilmialer. Sorgu hakimi maz kilnı açık bırakılnıışltr. YııJoız 

"' <laşlara bir çok kolaylıklar le 
bu zevatın kougraden en az bir 

gün eve! umumi kAtipliğe müra 
matları lazım gelmektedir. ideal kadın nunlari ismini, yaşını, dogduğu 

yerli te mesıeeini sorarken moz 
ounlardan birisi: 

- Beu önce cambazlık, hok 
kabazlık yapardım. 

Demiş. Sorgu hakimi, biraz 
durakladıktan sonra: 

- Ne gibi hokkabazlıklar 
yapardın? anlat bakalım. 
Demiş, mzznumun marifetleri 

min etmiştir. 

Vekaletin hazırlıkları 
Vekıllet ve 9oklilete 

Umumi kAtiplige bağlı husu 
si bir kölem azasının rapor ve 
mütalaalarını süratla makinede 

ba~lı yazıp arzu edilenleri de teksir 

müePseeeler mensupları, kongre 

azaları çe işleri emrinde sad~ce 

hizmet ve ihdas elemanı olarak 
bulunacJklardır. 

edecektır. 

Kongre haricinde Vekt\le 
ten tlmenııiler, şikayetler, tenkit 

Bir lngil iz ictin1ai)1a tcısına 
göre Aınerıkan Kadınıd ı r 

l!itttı~a ('lkanlnıası iizcriııc halk , > 

bu mask( lcro tahminin frYkin 

ele hir :rağbet 1"fü•tcrmi~tir. 

~ntıslarn 8İmdilik bu iki ı.;,eh , , 
rimizdl' haslauını!-l olınnkln , ' 
borabor, yurdun her tarnfm-

ler için mllteıtddit yerlere mek 
lup kutuları konulacak. Bunlara 

hakkında hakimo biraz malumat Kongreye iştiaak için gele· 
· atılacak mektupların cevapları ni 

ldeal kttdın Amerikan kudı· 
mdır. 

dar mllstesnıı barekellert var. Çok 
güzel dttnsedlyorlar. Tııvaletlerlni 
çok cazij) ulr şeklide yapıyorlıır 

EllPrlde çok gnzel .•• HUiasa, te 
peden tıroıığıt kadar mukemmeı 

uir kudın .. 

daıı I\ııılayıu Aııkarn ve f 8-

tmı hul ~ulıclcriıu miiracaat 

edilerek izahat vo 'niiuıuııder 

btcnnıistir. Kızılay, vakm bir 
verm:e. ceklere kongre hası kartı ve ro 

Sorgu hakimi orada duran lıayet ert si gün zarfında keudi 
zeti ve kongre azusı ıçııı hazır )erine bildirilecektir. 

Bu bUkmU veren hir Amerl· 
kıth olsaydı turatgir olmttkta ken 
di&inl gııyd haklı bulurduk Fll-

1 1 .. .. 

polise: lanmış bilumum neşriyat verile· 
Bunu derhal bir rontken mü 

tehasesisç götürecekeiııiz. Pont· 

gen muayenesinden sonra tekrar 

getirin sorguya o zamaii devam 
edeoegim. 

Sovyet fidan kültürü 
enstitüsü 

Leningrad'da bu!unan Sov· 
yeller BtrliA'i fidan kültürü (ene 
titüsü, bu sene Anupa, Asya ve 
Amerikanın muhtelif yerlerinden 
hububat, sebze, yemiş ağacı, tek 
uik ve dakoratif nebatlara ait 
olmak üzere üOOO nümuıı':!lık ir
salat almıe, ve bilmukabele ~09 
muhtelif buQday te arpa nümü 
nesi aöodermiıtir. 

Du enstıLü, bütün dünyada 
20,000 ilim mfıeeseseei. fidan bah 
çeei ve ziraat Alimi ile münase 
bettedir. Bunlardan gelen uümu 
neler muhtelif istıfa istasyonları 
na verilmekte ve adı k'ültürler 
)'erine daha fazla randıman ve· 
ren bu yeni cinsler yetiştirilmek 
&edir. 

coktir. 

Bol neşriyat 
.Ziraat vekılleti kongreye ah 

bütün mazbataları hazırlamıştır 

Bir kısmı vekil etin yuksek ens 
titüsü matbasında ve dil{er mü 
esseselerde cidden nefis bir ee 
kilde basılmış olan ve bilhassa 
cihleri gene yüksek ziraat ene 
titü~ü matbaasında yapılan bu 
matbulal'ın sayısı A te B serisi 

olmak üzere 51 tanedir. Seri ha 
rici olarak da üç broşür ve bir 
kıttsp vardır. 

Yurd içi ve yurt dışı ılraat 

meseleleri üzerinde büyük bir 

ehemmiyet taşıyan bu kitap 
broşür te diğer matbualar kona 
re mesai:sini kolaylaetıracak bır 

değerdedir. 

Kongre mesaisi 
Mebuslar ve resmi mümes 

eiller hariç olmak üzere kogre 
umumi heyetınde, komisyon ve 
t1li komiaronlnrda !iöz söyle 
ınok teklif yapmak ve re)'O ıeti 

zamanda halk ıııa~kclcriniıı 
Bir kısım oteller ve lokau k t b ö il b" 1 1· 1·ç . s unu s y yen ır og ı ız -

talar kongre azasına ıkamet ve . " , 
hütiiıı nıcnılckettt• satı~a çıkn 

rılınasıııı temin cdccPktir. . k f 1 d t z·ııa· t limaıyatçısıdır. Novyork Tıtymls 
1 

"Sonra, Amerikan kııdınlıtrı 
yıy<:ıce atura arın a en J . . . ı b 

· · gazPtes'ne gönderdiği bir mektup gözlerı ıle koııuşmııı:.ını ~ok ly \ 
yapmayı kabul etmıetır. 1 llyorlur. 
Gazeteler ı"çin ta Mister Loc şöyle diyor: 

Fnkat o za maırn katlar 

toptan satı~lnr gibi posta ile 

pırcluıı her hangi bir tarafııı 

dan yapılacak talcb(•uc eevap 
verileceği ıçın va tnııcla~lar 
::ıyni finıtln Kızılav Ankara 

"Ameriklin kodıoı hem gUzel 
V k"l h ld l\o "Hiç bir memlekette Amerl-

A ıı et er zaman o U15U hem çok iyi lılr ukııdttştır. Hepsi 
gibi, kongre müddetince gazete 
cilere en genie mikyasta y:ır-

ctım ve müzaheretini ~esirgemi 

yecekur. Veklllette ~azeteciler 

emrine bir oda ve bir telefon 
tahsis edilecektir. Kongre neeri 
yatı tam kolleksiyon hıtlinde 

her gazeteye verilecektir. 
Haber aldı~ımıza göre An 

kara radyosu her gOn bir kong 
re müzakereleri hulasası nEışre 

decekıir. Vekillet ayrıca kougre 
günlerine münhasır olmak üzere 

gazete çıkacaktır. 

Kongre teşkilatı 
• Kongre umumt kalipliği va 

zifesi Vekillet neeriysl müdürü 
arkadaeımıı Bav Nusret Köymt> 
ne terihniştir. Ziraat umum mü 
11ürlügünde eube müdürü · BaJ 
Ragıp Mağden de umumt kiUip 

kan kndınları klidar ideal kadıa 
bir şııbsıyet sahibidir ve bepsi ne 

görmedim. Onlar çok heyecanlı 
şe kaynağıdır. 

ve iyi kalpli, cömert ktıdınlıırdır "Bir Amerikan kadıoı on do-

ve kttdıolarını, erkek arkadaşları kuzunda grızeldir, yirmi dokuzun 
nı lngiliz kodınlarmdan daha iyi: du cıızlptlr, otuz dokuzıındd [d11 

anlıyorlar. ı tesblrkar .• 
k ' ••••• ••••• 

•insanı hayrette bırakııc11 is:& 

Bir suçlu üç seneye 
muavinliğini yapacaktır. 

Rozet 
Azalara batıra ve alAınet ol 

mahküm ol~u 

. . . 
vo Istaııbnl dcpolann<lan ına~ 

keleri tt•<larik (•clcbilcceklcrdir 
ciinki, yurdun her tarafııufa . . 
her üı; hoym;a da G lira fiyat 

kouulnın~ ohm hftlk ına~keleri 

ı içiu posta ve arubalaj ücret 

'leri de Kızılav cemiyeti tara 
mak üzere, Atatürk'ün traktör 13· gu ıııa r.o··"ınek ı · · ;r çocu n ırz 15 v • fındaıı deruhte edilmektedır 
üzerinde reemiııi havi bir madı\l I ten suçlu olarak mahke~eye sev ,: 
ya verilecektir. Kongre müddetin kedileıı ere~lili Mehmet oğlu Ha I Kızılay halk maskeleu 
ce !aşınacak olan bu madalyala ! lıl İbrahim Taşçı üç seneye mah 1 bütün Tiirkiyede vntnnda~lara 
nn üst kısmında muhtatapları künı edilmi.ştir. Mahküm ~-ahke 'ı birer ıunsko ıınhibi olıııularınn 
ııın kendilerini isimlerile ıauı meden hapıshan.eye nakledılırken kadnr iıuaJ edilceek ve bu ga 
uıyabilmeei için dzalarııı adları mulıııfııı olan 111ııdarmalara d~ 1 YO tcmiıı oluıı('nva kadar 
yazılı olacaktır· Ayrıca ceketler hakaret etmiş ol::tugundan bu cı • lk . . . k 

1 
.
1 
k . a·· t , .· 

rın sol yakası lii~iııe takılacak betten de hakkında zabıt varaka lrn n nz.mıı 0 ny 1 t.too:i cıı-
bir rozet verilecektir. J eı tanzim edilmietir. 

1 
leccktir 
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SAYFA 3 

Dünyada Neler oluyor · 1 ~1ERSiN 
ihracat işlerinde · Pi YASASI 

rekor l esedüfen yakalanan hırsız l 20-12 - 938 
İzmir - Bu yıl limanımız Pamuklar K11. s. Knş 

dan dış memle\tetlere yapılan Lehistauın merkezini ha- Ertesi gUn arabacı sandı- Kıevlant 4 l 
ihracat bir rekor teşkil et~.•k raca kesen meşhuı• bir hırsız ğı yUkledi, şehıe indiı·di. Orta Dağmalı 37 

tedı~. Borsa kayıtlnnna gore vardı. Moz•s Rııbinlylıt. • Bu l ık kararmıştı. Yotlor kala'•. ~:~~ malı 36, lzmır bors•sında 14 bırın~ı ~~ aa~m Varşovoda soymadığı lıktı. Arabaoı kalabalığı yarıp Kırnıa 
8

'yok 
nun akşamına kadar 6~683 müesseso bırakmamıştı . Sı-ıne- yol açmağa uğraşırken Jo:zef Kozacı parlağı 3:-,, 
ton UzUın ~atı!~ !ttpıl.nuştır. ıerJent•eri bu hırsızı kovalıyan adında haş\rn bır Yahudi hır- Buğday-Çavdar 
Aceotalar bırlıgı hstesıne g~- zabıta bir türlü ele geçi reme sı~ sandığı gözüne kestirdi. Sert anadol 4,25 
re de mevsim başından 10 bı· · k · "'ı· tesadUf ada El b ki .. · 

izmirde 
1 l A N 

Silifke lic 1.ret ve Sanayi oaasm~an 
() .. rı izharı k u nı um nı iid ii r 1 ii ğii ııce Taşn en va-

pur aceııtalıg.rına l:.ı\.' İn oluu:ın \ 'P H"':l-,uHl··kı· ~ · I·\ " • ' u ' ,ı • ' -

hıyt'tleri ıstını~ltı nwıon huhuıan uziilıtii Ak va-
tan,, \P. Dtınizhaıı kca vc·rilen 5 12-988 l:ıri hli iH~
y a n n a ıu ~ l i c iH P. l k ~ ıı u rı u 11 u n 8 9 u rı c u n ı a d d ,. si h ii k 
nıiilw görH sicilli tican>liıı 164 ciı No. suııa l.t•Fcil 

edıld iği ıl:iıı olurınr. 

DGniz~ank acentelerinin Slfat ve sa\ahiyetlerile temsil 
haklarım mübeyyin Beyannamedir . . mış en garıp l r , çıı u ugu ıle arabaya vak Yumuşak 4.25 

rıncı k:lnun akşamına kadar k 1 t ıştır l· t d " .. 1 · .. • • • I"'. • mı ya a a m · ~ş ı. s1n• ıgı sırtladı. kaçma· Yerlı bugdayı 3. 
hmımımızdan 634:3 • ton uzum Yirmi senedır Varşovayı ğa başladı. tÇ d ~ 37 5 ih efl · r av ar · • • ~laılıl« ı - işlıu be~·aııııanııı ıican•l kanuıın-

nıç ı mış ı~. . ı·ın ıusıp kavuran Mozese Ş9brin Fakat sandık o kadar Aoadol yulaf 3,75 lhr~c edılen mıkd1• • varoşlarından biri yataklık a~ırdı ki, birkaçynz adım aı.1 Arpa ııun birinci kilabıuııı sekizine faslının 89 uııcu 
satış mı•d1rınden fazla o .. ~~s; yapıyordu. Zabıta varoşlard• l ıktan sonra yoruldu s•ndı''' I Anadol 3, 75 maddesi mu ci biııce tescil ~e ilfııı olu 1111 r, 
dara farkındandır. Bu mu e oraştırmağa başlayınca Mozes sırtından fırlattı attı. ' ~ I Yerli 3,50 ,\laılıle 2 - Ilı ııiıbaıı k geıııilerini ıı uğradı Ua 
zarfında yalnı~,A ıma 7,;?" ye ş•hrd indı. kala balıll• karıştı. Sandık yere dUşUp par~a Nohut ekstra 5 ,50 rl is~ elı• le rıl 11 m ii sıa lııl tını ıı ı u vazzaf ve a iıla ti ı 
pılan ıhraç. 4°~·'3 ~on f • ti . Kaçmaktan başka çare kalma- landı. GilrilltUye zabıta n:e- fasulye 8 75 acentd~re banka ııın bılhassa va •HJ r i~lelmes11 ı c 

Son gUnUn Uıilm ıye aıı - l d b" ' r > ~iıgını an 
8 1 

ve ır gUn arka murları kol}uştular ve parçala Yulaf yerli ı 3,50 ail muanwlalmda ''Liiccar nıem•ıru , sıfatrnı laaiz-

şunlardır: 75 k 8 daşlarından ihtiyar bir araba ti O>tn sandıaın an kazı arasında Mercimek şark 4 50 dı· r·l ... r, 
7 numaı·a 13, uruş, • . .. 

0 

.. ı • , a ·a 14 25 kuruş 9 numa cı)a. ne gorseler begenirsiniı!. Yır Sahlep iLi d ı \ 1 . '' .. 
num,::..1'15 k' uş ıo' numara -Yarın eve gel, kıtprnın mi senedenberi arayıp bulama 1 Tatlı çog"eo ı1 a ue 3 - 'Ct' Hle eı·ın l\JCC<ll' ıutınıuıu,, 
ra .,,~ ur 

1 

•• u d k. d... ukı · \d sıraın· la haiz olduklıırı salalıivııl suıılarılır: 
16 :!5 kuruş. 11 numara 18. on n ~ ı. san .ıgı y eyıp ıkJarı Mozes bayılmış yatı· Balmumu • • • , şehre ır .. dırl dedı. yor. c h. ıı A .:Her ace11le yalnız la~ in edilmiş oltlu"'.öu 

75 kuruştu:-. e rı Geçen hafta satış fiatl•rı Garip bir adet Konserve meselesi Susa~ ğ 17,50 :~~ıeı:~ı:'l~ lva ıı~: r i\1.~lııwsi;~ _ıııi~l"~ll~ k ıuua nıeıa_: 
~~~·:;::~~~~:•ş::;:~~:~·~:~ sı g~~~iıl~~~:~e ;::i;i r~~r d;dve~ t•ha~~:ıa!~:~:ü~n:~e:~~ ::: ~~r~h apa 

1 ~9k l ı; 3 ~ ~~ _ıa ~~:~:i~!; ~ ~:~~':i.i!,\~r ~::: ~: ı~ 1 
: a ızis ~:I e l:ı:~ ::. 

gUnlerde uzum satış'arı yavaş meydar.a çıktı. Ölen Con lfo· him iki meselenin halline uğ- 1 Anadol :~· bilrl alacak ~ o!cn la rn bPıleli 11i ıwşi 11 ola ra ı.. bile! 
la kal soğlam fıalla rla devam ler isminde zengin bir köylü raşıyorlardı; Kon•erve yemiş Aydın verirler' Gemiler« ta lımil o ' u nacak y ii k ve h:11 . 
etmektedir. 19 bin lngiliz lirası kıymetin lerde taze yemişler kadar vi· ~kanmıt yapak ~~k va 11 la I' içi 11 11 lll ll lllİ \ ' I' lllll tlıu şa rtlaıı ha VI k oııŞi. 

Fiyatların daha yllkselme deki çilliğıni bir kiliseye le- tami~ h~ssası var mıdır? ı nz yunu . . 120 ıııen ıoları iıııza .. va v~ liiıuıu halinde maim ıııua\' O. 
si ümidi vardır. berrll ettı. Pışmış konserve mi daha Konya malı tıltık ,, 

incir· Horseda 1 ı birinci Müteveffa yelmiş yaşına iyidir pişmemiş konserye mi? Yozgat 52 nesi vı; keıııli iskelrll't'İ nıı İ lırac olu na ıı es ya 11111 ~~ -
kAnun a k~amına kadar satışı geldiği halde bek1ır yaşadığın - Nihayet hu meseleleri Keçi kılı lı i blr.ri llP. it•> 1 i ili İ lı usu su ııda deniz l i ca r~l k a ıı u 

011 

kaydotıirilen incir mi kdarı dan çoluk çocuk sahibi değildi hallettiler. Kopanhagda sırf . . ıııııci lıi ııcı• ka pıauıı le vı•ccii h eden ııın a mrl:iıı ifa-
l 6.i424 çuval, yani 198 ·,o ton Kanuni varisleri olan yeğ•nle vitamin incelemeleri yapm•ğa 1 .. P_ırınç!er ya saH\lıi yell:ı rdırlar. 'i olcu ve yii k iı;i ıı lıii k ıi 111 

e l 
dur. Mevsim iptidasmdan 10 ri zengin amcatarınıo vasiyet \mabEıus devlet Jaboratuarında Ba~ın~ı nevı. mal C~ uıu~allllak tartf P.ler hilafında na vııl laldJ ve ta 

lıirı·nc·\ k:\nun akşamına kadar namesini yaptığı zaman bunak senelerdenheri devam eden lkıocı nevı mal 17,0ll .. Yİll edenwzler. ç 260 280 
lim•ııımııden dış memleketle- oldu~unu iddia ettiler. tetkikler bitti. Ham yemiş ay 110 AceıılelH ıııı sn li yelleri a Ilı ıııl:ı çalışa ıı nıe, 
ra yapılan ihracat 34679 ton- H:lkim delil istedi. Yeğen· konservelerinde vitamin has· Kahve . murlara ~alım. koıısimeıııo 1 l · ı 1 · • · 
dur. llunıın yalnız !4339 tonu leri mutevel!enın mutfağında sa~oın kısa zamanda k•ybol Badeı:n,ç~kırdek ' • ve yo <"il 

11 

l'I l'l'llll 1111 

A !manyaya i h rac edi imiştir. çengellere asılı sekiz çi il ayak dugu anlaşıldı, Buna muk•hıl ıçlerı . . ıa İçi il ve k fıl el VI' r i rl~ I'' Pıyasado incir kalmamıştır. kabı gö•t.rdiler. Kilisenin avu 80 derece sıcakta kaynatılan Tatlı badem ıçı 95 C - ,\ı~eııleltır lıı~r lı.ıııgi bir yiik için ko11şiııııııı 
Fiyatlar çok sağlamdır. ölede 1 kalı mutfoğa ayakkabı asma- pişm'.ş yemiş kon,.rvelerinin Acı .• » 

58 
lo lııı rici ııdı\ ııa v ıı 1 koıılralosu lıı ıııiııı Vtl i lllZd ttıle 

berıde bulunabilen sDzme in· ı nın belde Adoli olup olmadığı-. de vıtamin hassosını uzun za Acı çekırdek 37,50 ııırzlıır. .\uca k banka tarafı ıııla ıı veri IPce k la iıri ri 
cirler l 5-20 kuruşlan, elle- İ nın lah•ik edilmesin• istedı \ man ~uh•faza ettiği teshil f r~a yağı 90 100 ııı~zıı ııiyeı hali ııı iisıe: nadır. 
meler ı2-J 6 kuruştan, paçal . .. Neticede adamın vefat ~ı edıldı. - çe " 70 O - Ac1\11lıılP-r yii k ~ahi plerile ve ya yolcular. 
neviler de g.12 kuruştan sa· tıgı Korley şehr_ınde hfll'kesın Bayagı maddeler karıştırı ı AllOI AllD la hiik.uıii hir S t' f~rdP.u f,ızbna saıuil 1. l. . 
t t kt d muıfakı:ıra eskı ayakkablerı larak cam kavanozlorda sak· , , .. . . , ' ııç 11 r ınuk.ı ı m; a ~r. t fiatlerı yük- ••lıkları aııleşıtdı. !anan çiy yemiş konservele Yı• r \İıziiııde işliwıı lvtıle akl .v~ ıuıza . edt>IHP'l.lt>.r 'olculara verilme~i 

amu 
88 

ış . Ak • Davacılar eski eyakkabla rinde de vitamin kalmamakta ~ ·1 , ~ 1 f ·1·,, mulad gıth~, gelı~ halk hılP-tleri :.tibi nıu;p:'-'t
1

n 
selmekte devam edıyor. a 130 uıı \Oll le e on cı ıazı .. 11 ı· 1 l · ı l l 1 ·· ·· '-' .J ·' 

l 

. ,

8 48 5 

k şta rın mutfaklara Arız olan ha dır. Meyvalarda mevcut olanı • nıuı ı ~ı ı O an ıı l'I ~r Hl ıukıınııleıı nıiislesııadır. 
mam böceklerini kaçırmak l«enzyme» ma esı ta ammür · · tı: - .-\Ct'fllt>lef"İ11 lll\J vaııaf lJtılt'l'tJ\•klar· ı ı••tı,·ı-n nevılerı '" , uru n dd · h var 

vadeli ıer 4ıJ kuruştan satılıyor d k · · · · ' · 1 ' 

1 

• .. 

Y 

. • , 

3

.
1

0 bi için asıldığıııı, ötenin mutfa· e •.re vıtamını ımha etmek- ~il ııısaıı ar 111< j!P.V~ ll'rlillt l lV-1' ic.•in Ohn clalıi hic.•bir sel>Cil Vt), vu~ı'lt~. 
erlıleı 4 ... kuruştur. .. d . h t •· ~· b tedır "·~ • ırın a ıse amam ocP~t u· · · · ı ı · kl· ·ı · · ı · \' 1

· k r 1 ri ııci k finuıı haftasında l 7 ~5 o _ • . . Konserve yapılac k ze ııı.ı 1 ll ar.. 35 ili ı ~on ı e ne ıs ı ~ r.ı ı a 11111 e ııe ı tı nı n l" ı;a vve r ile ki sı• _ 
36.1 b 1 ' lunmadıgını ıd<iıa ettıler. a mey- 1 r . f l il l l . balyası Al m• oyaya • ' • ) 8 Mahkeme ha marn lıöceğı valar 80 der<ce kaynatılınca l r • on cı ha zııı ıla ıı 18 mi 1 r r r ıı av ıı an ııa ıııa ısıı ıe ıı pP ş ı nen para ;ı lııtııa 

ın Romanya ye 54 bel) ası Po· 
1 

. eh mmı·yet vPrme- bu madde mahvolm8 kta ve · ı . l I G v~ya ava llS kalnı lii ne ~al3hi vet:ef'i yoktur. 

1 1 

k 
0 

2l7
3 

bal mese esme e . 
1 

yomı ~.\nwrıt\at at ır. eri 1., J 
onyaya oma zre. . . di ve beldenin adetini kafi gör yemış er vitamin husasını mu i - Ac~11leler nu•mur bulundukları iskelelrr~ 

k 
·h ·aç edılmıştır h f t k d' kalan ~ayının .'·iizde onu ya pamu 
1 1 

• • dU ve vasiyetnamenin yolun· a aza eme le ır. - ızelrıı veya oralardan vapurlara ıalıuıil edilıııı \'İİk 
Ayni milddet zarfında lı- .. . · - ~ .... ,.._ Alnıan'-' ada \' iiıde Vfclisi l · · ·· ··k l k • d 

1636 

ton ıutun da olduguna hilkmettı. J • • er ıçın g n ıu r u ve po ıs · a ıı ıı ıı ve ıı i za mi arı ıl a i _ 
m~nımız an Bu dava münasebetile ilk as~nso·r İngillert•de yiizde ı!ördli r~siude lazım ,at-len evrak VP vesai' İ t•ııız·ııt' 
160 ıon palamut 200 lon v0 - . . ., • " , , "' teks. 

87 
ıon y.eytinyoğı 501 Korl•Y şehrı dıllere destan ilk asansörü , Leon J,ödu Fraıısaıla yiiıılıı iicii Ja. imza Ya ve bu hapla gernkeıı idaı i ve adli lrselı. 

tonu Almanı·aye 304 tonu in oldu. adınd.~ bir Fransız yaptı. Bu poıı vaılaıl ır. • biisle ri ifa Va ıııezu ııılu r la r. ' gı ttereye olmak Uzre 805 ton •

1 
A 'k d Han~.o~. su tazyiki il• işliyor ~ · 1 _ J - Ac .. ntel~r ~anka?ın ~uh~si hulunmıyan iskelelerde 

• rpa 1 hraç ed ı imiştir. Avrupa 1 e men Q arasın a ve buyuk ambarlarda yukarı 1 satı lı k 1 salabıyet ve me:ıun1yetlerı daıresınde ifa ettikleri muamelat ...--..."' 1 f yük. çıkanyordu. Bundan son l ~n doğan hak ve ve~i?ele!~eo dol•.!' banka namına mahi<e 

M 1 k

• • • ·~ t te 8 on ra ıosan nakleden asansörler IJa.sla ne caddeSİnılP ı · e(er~e ve kaza P~labıyehnı baız dıger makamlar nezdinde 

anga Omuru 1 ra
ca ımız t b . . . ıkameı davaya ve ışbu muamelat dolayısile üçüncü şahısla 
.. , 1 Parisle Nevyork arasında yap 1 ve u asansörü 1867:de fevkaııı t~lııaııt sekız oıla , rın hanka aleyhinde açacakları davalarda hanka 1 t ·ı 

Bu sene memleket 
1 
mı ıuen gör il ş me k isti yen biri si m Ura Paris sergisinde tef bir edi idi· ı ~ İ il ı. ı l b a lı d Ör l ı lii k k 3 ıı 1 ve bu lıusaı için aheri tevkil veya azle mezun d:, !ar. emsı e 

Mısıra ı 28 ıoıı manga: kömll can tından t5 dakika sonra A · ikinci asansörü 3 üncü hir lıii\ iik 3 hır lıi 11 arşı 11 1 . K - Acenteler _bankadan vekile ti mahsusıi almadıkça 
ril ıhraç edılmiştir. Bu _kö· meı-ikadan çağırdığı adamla Napoly~~ 1878 de Sen - Klu • • katıyen sulh veya ıbra tasarrufunda bulunamazlar. 
mürlerin tımu 8 -10 Mısır hrn- .. . f ,_ 

1 
b"I sarayı ıçın ısmarladı. lı.ı•lıı :ıı:elı\ 'a\:ıı:,ıgıııı L • Acenteıer banka şubesi bulunmıyan yerlerde m h ı sından satılmıştır. Bu sene Mı göruş!m_e~e muva fa~ o; .' •.r. Son zamana kadar Lödu ~ilıfke c.11ldesiı11l1\ çıırçi lindek.i bankara mü_devv~r isk•!elerle deniz fenerlerinin ~d!: 

sıra Bulgaristan dıt 360 ton 1 kı kıta. arasın ab~ ruşdu· nun kurduğu bir aunsör eski Yıldız ottln Musıafava re ve ışletmesın• muteallı~ carı muamelit için de yukarıda 
_ . . !Urken senkı komşu ır o o T k d d . " - yazılı kaytlar ve şartlar altında hankayı temsil ederle 

mangal köınUıll ıhreç etmışs•ı. . . . . b. bil ro a ero a ışlemekteydi. rııiir:ıc:ı•I. 3. 5 ~ladılıı 4 -· Eh_·p vm miislahdı•ıaı ll\•lııı• · l'r~c . 
d . .. 

0 
.
1 

ri TUrk ıle görllşlllilyormuş gı ı - , ,. , u 

1 11 

e Bulgarya kom 
1 

e d h ltnn kelımeter işitilmektedir. lf. P. l~ ri İleritle islihlaf t>yliytıct>k olaııların ~ıf- l ~ömürlerin• naz~ı·a~. a a aş• Nevyork ile Paris arasın Tüccar def terleri geldı· salahiyell~ri de '.'ukarıda \' tızılı hükt"'tı\•lor ... lo, a,.,, .. ,',:_~. 
gı kalıtede oldugu ıçın tonu . . . J • c , ~ 
6 6 Mısır lirasından !azla ya da görüşmek ıçın Uç dakıka- Kaza ııc vr ticaret ka 1111 nlarıııa uy guıı ye v. )' ii 

11 
eder· • •atılamamıştır. ya 640 frank Dcret ödenm•k • ~la dde 5 - iş hu br) a ıı ıııı ıırn lı iikfı ı11 l1..11·1· 

~I te ve telefon muhaberelETİ miyf>, O,•fteri l\t'hir, mevcudat ve kopye uef_ l t ·ı ·ı· ~· ilt•rclt• rı .1okuma tezga" arı rnıe usu. en _ese~ . ve 
1 

a il şa 1 l 1 ~1.ı her za ıııa il harı-
(. U kablo ile değil radyo istasyon lHrlt•ıil e ~t'llİ sPne için Do~yr, ı ~~ör, zarf, kuca Ladıl etl11ehıhr. 5-12.938 

kongres'ı ıarı vas1tssilo veritmektedi r. k.... l . "'" agıl vr. ı.•r cıııs kırıa~İ)'e çr illtriıııiz gd- Denizbaıık ıııuuııı 
Yekındo Ankareda topla· nelik dokuına kumaşlarını ıııişıir. l?ıaılnr cok nıııtı·dıldir. -

m ii d ii r 1 ii ğ lı 

Bir ahçı kadın aranıyor 
nacak olan el dokuma tezgAh göndermişlerdir, Bu harta İCP • Sedad Sahir Seymen 

t:ray catlde~i No. 41 - ~forsin 
ları kongresi hazırlıkları ikmal risinda el dokuma tezg~hlerı 
eJilmek ozredir. namınA kongreye iştira~ ede 

tstanbuldaki tezgah sahip cek heyet Ankaraya gıdecek 
leri Vek~letio istediii ntımu- f tir. -..-----... --------------...-~ 

~i'ıksrk hir ailt~ ı ı ezılinde ahçılık yapmak ii'l.· 
re bır ahçı kadma ilıth·ac \'ardır. isle~lılP.:iu 

mutlrnamıı idare müdürlGğii.ne ıuür~caalları. 3-5 



YENi MERSiN 21 Birinci ka,lurı IJJ~ 

1 Yeni M.ersin 
Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

fçten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ ıv.IER.SİN DE BUL UR.SUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

Yeni• Mersı·n • ı ı Yıllık Fa~ıla~ız. intişarın 
• da muvaffakıyetını halktan 

gördüğü rağbete borcludur. 

Y E N İ M ER S İ N : Sizin G~zetenizfa Dertlerinize dile~leiinize UHİ 
M ER S ı H sütunlan açıkttr. 

YENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

YENi MERSiN MATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Veni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

(}{](g~ OO@W@& ~@jj[g~~lb~~ (}:{]fA~IFlb~~lb~ 
KİTAP GAZETE VE M"EOıv.rUA 

·rabı yapıiır 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Defterler (vrakı 
matbua ratura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve ~eğen~irmek ş6rtile yapıhr. 
Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletinin 672 numarala raporu 

TAHLiL RAPORU 
Kalevi yet; "ıoo sm3 suya sarfolunan N. lo 1 

ruikdarı,, 0.2 sm3. 1 
n~uk : Renk~iz Mt1Cmu Sflrtlik drrecesi "Fransız,, l.5 
Koku ; Kokusuz Uzvi madd~ler için sarfolunan müvelli- ft 

dfıllıumuza litrede o.4o nıgr. • 
Sülfat "SO 4,, liLred~ 0.0033 gr 1 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Nitrat "No 3,, ,, o.0040 

Tadı ; Latif 
Teamül; Mutedil 

Nitrat "No 2,, yok B 1 Amonyak ''NH3,, Yok • 

1 
Ferrnin en son usullerine riayet ederek ~aynadığı yerinden itıba- 1 

• 
ren istasyorıa kadar içi kalayh kAlvanizli borularla içi mermer döşeli 
bellurhavuzlara dökülmektedir. Oradan d~' büliın Fiziki ve kimyevi 

1 evsafuu muhafaza ederek ve hiçbir suretlB el dflğmeden hususi kim- ı• 
yaıerimize ve Adana ' Sıhhat Bakanhğuun Layin ettiAi Sıhhiye mfüllU· 

~ ru huzurlarmda damacanalar ve vagonlar KAY AOELEN suyu ile 1 yıkandıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhhat memuru tarafın- : 
·• dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir. * 
~ . ~ 

~·-·•••••11&1••··········~···········~··· 
Yeni Mırsin Basımevinda basılmııtı 

·ı L A N • m 
Devlet Demiryolları 6 ıncı işletme • Sağhk • 

komisyonundan: E • 
Malatya ve Adına işletmeleri memurio ve müstahde· ezan es 1 

mini için göstuilecek eşkal ve harç numunesi veçhile ve M • 6 k k d. 
yalnız kumaşı idarece V'3rİlmRk i'zre maa harç kışlık elbise • ersm ümrü arşısm a 1 
ve palto dikimi kapAlı zarfla eksiltmeye konmuştur. Eksilt-
me, sı.12 9 '18 cu:nartesi güoü saat 10 da Adanadı işletaıe her nevi Avrupa, 
müdürlüğü binasında toplanacak komisyonca yapllacaktır. Yerli eczayı tıbbi-

Mukaveıe ve şartnameleri Malatya ve Adana işletme ve Ve müstııhzaratı 
merkezlerinde ve Mersin, Konya istasyonlarına müracaatla • 
bedelsiz olarak görülebilir, Muvakkat teminat 839,29 lirad ı r bulunur. 

isteklilerin iyi ahlak belgeleri, nüfus tezkeresi ve bu 
işteki ehliyetlerini gösterir tasdikh vesikalara ile muvakkat 
teminatlarının vezneye yabrıldığıoı gösterir makbuz veya 
banka teminat mektubunun ve teklif zarflarının vakh mu 
ayyenioden bir saat evvelioe kadar komisyonumuza ver· 
miş olmaları lazımdır . 

Beher k11tıo 
maaharç mu · 

h11mmen dikim fi. 
Elbisenin closl K11t Lira Ku. 

Memur elbisesi (ıerj) 359 8 00 
Müstahdem elbisesi 3~3 7 50 
{Serj ve şayak) 

1 Memur paltosu (kastor) 414 
Müstahdem paltosu (şayak)392 

7 00 
6 50 

Muhammen 
Bedel 
tutarı 

Kira Ku. 
2872 00 
2872 5() 

2898 00 
~548 00 

11 t90 50 
16- il-~5 - 30 

Satılık biı1a 
Mcıhrnudiye mahallesind~ nwzarlık caddesinde 

12s numara(ia talıtani, fovkani iiç oda ve h uuam 
' lık ve Ş iHhrva:~lı lıahçfl~İ şamil bir hal> lıane satı
lıktır. Talip olanların Yoğurt pazarında zahireci 
• ..\hrued Saraçlara müracaat etmeleri. 

DOKTOR 

Nazım ünsal 
Muayenehane~i : Yoğurt pazarı caddesinde 

Sabah sAat (8) den 12 ye Akşam (14) den 19 a 

kadar hastalarmı kabul ve muayene eder. 

P•zartesi günleri öğleye kadar fakirler parasız 

muayene edilir. 

Fenni Sünnetçi 

Sıt~ı T anrıverdi 
S.-ri , .P. ağrısız siiuıwl. 

yap;n·. 
Vukir çocuklara p ·trcı sıı 

Adres ; Tarsus p:.ışa ga 
zinosu karşısı 

YE NiMERSiN 
'Nüshası- 5 -~ Kuruştur 

Abone \ Türkiye Hariç 

Şerait ( için içio 

Sene 1 ik 1200 Kr , 2000 Kr 

Altıaylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 

,_~ir aylık ıoo Yoktur. 
-- --

Resmi ilioabn satırı 10 
Kuruftur. 

Yurtdaş 

Kıztlaya 

aza olunuz 

~~~~~~w~~~~~~~~~ 
~ Nisaiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı imJ 
~ DOKTOR iiğ] 

1 A. -Va kup Aslan 1 
fiili Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomah Almanyada tahsilini ikmal etmişr.;;ı 

~ Hast,.larını her gün 8- ı 2 lf> - ı 8 e k·ıd .ır k..ı bul ınuayene~ 
I!::! ve tedavi eder. 11!!1 
liill ADRES: Mersin Bozkurt caddesi imi 
~ Yoğurt pazarı No, 1 • 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~iiğ] 

Z A F E R Aile Sir:ıeması 
Bu gün gündüz saat 14,30 ~an itibaren başlar Mevsimin en güzel şa~ eserlerin~en olan 

Türkçe sözlü büyük türk filmlerinin en güzeli 

Söz bir Allah bir· 
Türkçe sözıii şarkılı 

Oymyaular: llaıuu, Vasfi, Galip, ~luarunıer, Calııdtı, ş~vkiye 

Pek yakında: 1914, 1918 MECHUL ASKER 
Ç A N a k K a L E 

TÜRKÇE SÖZLÜ 


