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Sılaym baekanlı~ındn ıoplaııdı Londra 21 (Radyo)Çiu ajanı tur . Düşmanın zayiatı çok bü 

Telefon No. 82 
Yılı; 1 
11 

Sayı 
3170 

A \1 rıı pada şicldetli so1ıl<:la r 

Her tarafta souk dalgaları 
· Devam ediyor 

Bir çok yerler~e müna~alat mün~ati oMu Deı·le t Şürasrna ait kanuuun ıu bildiriyor : yüktür . Top, tank ve diQ'er as· İ spa flY Q l 
hey~ti umumiyesi kabul edilmiş • Çin baş kumandanı Mareşal keri müııakalAtını 1apmakta Ankara 21 (Radyo) Anupa 

1 
tedir. 

tir . Meclis cuma günü toplan · 
ver· Çan-Kay-Şek ordu yüksek su- müşkülAtla karşılaemaktadırlar. Cephelerı·nde bı·r nın her tarafında şiddetli souk· Moskova ve civarında düue 

mak üzere topladLıeına son 
miştir . bayları ile hükümet ricalini da· Qiniu en büyük şehirleri elimiz !ar.devam etmektedir . ~kadar 1--4 sıfırın altrnda 30 

1 vet ederek onlara : dedir . Askeri faaliyetimizin ye aylık mütareke Pariste derecei hararet sıfc-I derecede idi • Bu gün sabah 

Yeni bir Oemu ve Mukavemet harbinin dördün ni safhasına girmie buluuuyo- Burgos, a.a. - lsp8D)'Ol da· ı rın allıtıda 15, Berlinde lü, şar- nakıs lı3 e düşmüetüı· • 

Ç
• t f ~ 'k cu· de"'resı·n 1•0 arı·res·ındevı'z . To 1. . . . bill sulh komıteslolo p!ıpayu ve ki Purusyarla Fahrenrıat nakıs lıaly.ınrn şimalinde ve oı ta· 

lmen O a rl asi y ı ruz . Pt ılleun azım ve ıradesi · • Limanda toplıtnmış bulunan Ame 23 derecededır · sında da souklar hüküm sür-
poğrafik vaziyetimiz münasebe- ba~lılığı bakt kaldıkca nihai rlkan devletleri kooferaosına mU Ren nehrinde lıfruük buz 1 mektedir . Venedik knnalıncla 

Ankara, 21 (Radyo) - Ka
rabükte kurulmuş olan demir 
fabrikası yanında Denizbank ta 
rafıııdaıı yenı bir demir Çımeuto 
fabl'ikası kurulacakllr. Bu fab
fnbrika günde 450 : ton demir çi 
mento imal edecek ve icabında 
fabrıka imalaunı 800 tona çıka
rabılecek bir eekilde tevsi edile 
bilecektir. 

tiyle düşman bütün cephelerde zafer muhakkak Çinindir de- racaat ederek Noel dolayıslyle parQaları yüzmektedir . • . 
"'e da·ımı· surette ma~lup olmu"· miatir . •ı- h' kl . 1 buz pan;aları yuzmekledır • 
y ~ v v bir ttylık bir mOtareke akdini tek u ut ış sou · ar dolayısıy e 

lif etmelerini istlyeceğioe dair Ham burgun adalarla olan mGna 1 İngiliz adaların~a da souk· 

Eski Yıp anlnış 
Paralar 

olan haberler buradtt bıtyrt-tle kıldtı kesilmiştir . Adalarda er· lar devam elmoktedır . 

karşılanmıştır. ÇllokO, Fraokonun zak azalmıştır . Londrafa bu sabah kar ya~ 

vaziyetl kat'iyen de~işmlş değildir Cekoslovakya~ıın her tarafııı I mışhr . Şehrin dış mahalleleri 
Ne motareke ne de •herhangi mu da souk dalgası hüküm ~ürmek karlarla örtülüdür • 

lngiltere Maliye Hazın 
Harice borç verilme 
ainin memnuiyetini 
Avam kamarasında 

bildirdi 

Londra 21 (Radyo) lugiltere 
maliye nazırı Avam kamarasın-

da beyanatla bulunarak her tür· 

Ju ahvalde hükümetin müsaade 
alınmaksızın ecnebi memleket· 

lere ikrazlaı da bulunulması men 
edıldiQiui bıldirmışlir . 

T unustaki Nümayişciler 
Oç ay mahkum e~ildiler 

Tunus 21 (H. d~o) 8 Kiınu· 
nevvelde tevkıf edilen İtalyan 
spor kulübü reisi ile bir arku
daeı evtelden bildirilmeksizio 
nümayiş yapmak suçundan 3 ay 
hapse 90 (beşyilı frank nakdt 

cezava mahkuııı oımuetur 

nasll değişilecek 
Finans bakanlıgı eı;kimie ve bir seri ve bir sıra numaras 

ya yıpranmıe veya kısmen zayi 1 açıkçı okunabilmek şar\ile tam 
ata uıtramıe kftgıt paralarımı bcd elı mukabilinde değietirilecek 

ıın değiştirilmesi şekli hakkın tir. 
da cUmhuriyet merkez bankasile h) Banknot bir paıçadan 
birlikte bazı esaslar tesbit edil 

1 

ibareı oldu~u ve çeı çeve içinde 
mietir. Bu esalar> 1azıyoruz: ki eathmdtt ekeilli bulunduAu 

Üzerinde Beri ve sıra numll ' takdirde degistirilebilme.t için 

ralerı ve bankanın imzaları bu iki seri veya iki sıra numarası 
lunen her banknot kirlenmiş 1 nm veyahut seri ve sıra numara 
dahi olsa r enkleri belli ve ya !arından biriyle imzalarından 

zıları okunaklı olmak şartile çer birinin t a m a m olarak bu 

çt•ve içıude ekısı~i olmadıkça ge paroıt üzerinde bulunması ve 
çccektir. açıkça okunabilmesi 14ıım ola 

Yazıları kolaylıkla okunamı caktır. 
yaeak derecı.de kirlenmiş buruş 
muş yağlaıımıı. rengi üçmue 
y nmış, vırtılıııış 9eya parçalan 
m ı ş bıınknollar aş ,ğ ıdakı şart 
ıar dahıliude yekdigerlerile de 

ğiştırilecek\ir. 

a) Banknot bir parçadao iba 
ret 9e çerçeve içindeki sathın 
eksilmemiş olduı:tu halde en az 

Ru neti bankn"tlardan de 
Aieme tutarı üçüncü maddedf' 
t?.ııh P.dilflll KRtı:ır i t uı;ulunnn tat 

bıki ile hesap edilecektir. "yırtıl 

mıe banknotlar muhtelif parçala 
ra ayrılmış olmadıkça bir parça 
sa\ ılacaktır. 

c] ParQalanmıe banknotun 
muğtelif paı Q'llarının ayni bank 

Japonya· Rusya arasmda 

Siberya sa~ill~ri_n~e .. balık av-
. cıhgı bır ıhtılaf 

nota aid olduğu anlıeıldıgı tak 

dirde "b" fıkrasında yaılı eartld 

ra göl'e deQ-ietirilecektir. 

ÇerQevo içinde eksiği bulu 

nan bank•ıotların degişme tutarı 

mevzuu oluyor 
Tokyo 21 (Radyo) Jap~n 

efkArı umumiyeei Siberya eahıl· 
lerind c eerbes balık avlanması 
meselesi ile meegul bulunmak-

tadır . 

yet hükümeıine raci olacaQ'ını 

bildirmietir . 
Resmi mehafil, mesele hak· 

kında ketumi7e\lerioi muhafaza 

e\mektedirler · 
Japou gazeteleri : .. 
Hükümetin Siberıa eahılın· 

de Japon gemilerinin s_e~bes\Qe 
balık avlamaeınt temin ıoın bun 

her kupür iQin ayrı ayrı tabatti 
rilmie enine 9e boyuna çizgilerly 
le 7üz mfisati haneye bölün 

müe olan •Kabarif.lere tatbik 
edilmek suretile aşaQ'ıdaki esas 
lar dahiliude hesap olunnacaktır 

a] Beher hanenin rarısmı 
geQen eksiklik için banknot de
gerinin Jfizde biri eksiklik farkı 
olarak in::liriltııcektir. 

b) Her hanenin içine teea 
dılf eden bankııot sathı bitieik 

Sottu llrlt1clcle 

tavassıt sureli bal mevzuu babso 
lttmaz Nihıtl karısr sllAhlarıodır. 

Eğer Papa veytt Amerikan devlet 
lerl bu teklifi tahıskkuk ettirmek 
için tavassutta bulnnm11k isterler 
se kendilerine naıigaoe ret ceva 
bı verilecektir, 

••••••••• 
Türkkuşu mektebi 

İzmirde yapılacak 
mektebin planları 

yapılıyor 
lzmir - Türk Hava kuru 

mu umuınt merkezi tarafından 
lımırde Küllürp>Jrk civarında 
inşa ettirilecek Türkkueu mekte 
binin proje ve pUlnları hazırlan 
maktadır. Haber aldıQ'ımıza gö 
re lzmir Türkkueu mektebi bü 
ıük ve mühım bir eser olııcak 
tır. İzmir çocuk hastanesinin 
karşı tarıtfında inşa edilec:ek bu 
eserin yaıııb11şrnda Türk hava 
kurumu lzmir şubesi içın de bir 
bina inea edil~Ctıklir. 'fürkkuşu 
mekıebinııı müteaddid salonları 
genie bahçesi olacaktır. Bu bü 
fÜk inşaata müsaid geniş arsa 
belediye eliııdeki arsalardan ucu 
za lemin edilecektir. 

Yali Vekaleti 
Tarsus Kaynıakamhğı 
taraflndan yapılacak 

Vali va Parti Baekanımız 

Rüknüddin Nasuhioıllunun zira 
at kongresine itıtirAk etmek üze 
re evvelki gün eehrimizden ay
rıldığını dünkO sayımızda 7az 
mıetık . Valimizin atdetine ka· 
dar Tarsus Kaymakamı Ali O 
ramn vekAlet etmesi tensip edil 
mie olduQ'uodan dünkü .ıün Tar 
ıuetan eehrimize gelen B. Ali 
Oran 9ekAhıten 9azifese batla· 
mıetır • 

.Japonyanıo Moekova masla
hatıüzarı tarafından yapılan 
teklife verilecek cetap müdde\i 

bu gün bitmektedir . 

Japonya, Moskova büyük 

eloilitine 7eniden tal mat gön· 
dermit 9e mfisbet ce9ap veril 
mediii takdirde masuliyetin Sov 

ları harp gemileri ile muhafaza 

edeceıtini ve serbes balık avının 
bu euretle temin edileceğini J&Z 

maktadırlar • 

yeni Şeker Fabrikalarımız 

Vatandaşlar 
Ydda üç ay talim görecekler 

i n şaata ilk bahar da 
başlanması kararlaştı 

_ . . . iu dört şeker fabrikası ietihsalliu 
HukOmeıımızın, yt\oıden l h . kıı.f·ı gelnıemektedir. Bu 

d ~· ·k' eker · uyaca a 
taeına karar ver ',~' 1 ı ~ . i in istihldk fazlatıı, hariQ 
fabrikasının birden ,ınşaa\ ıelerı nun ç k r aeıirılerek temin olun 
ne mart a7ında baeıanacakıır., ten ee e • k ' ld 1 ı' t . . . k d r Bu ee ı e 1spı an 
Bu fabrikaların harıçten g~tTI ~~Ala b\; bil zaman geçtikçe ço 
meıi zaruri olan malzemesı n a \ ı a 

. kl. Q'almaktadır 

g ı lte~ayeı:~;~~ı::;ıe;:ke~r. sarfi Zeni 7apılacak eeker fa~ri· 
eın. aran çok art kalarımızın istıhsR18tı TDrkıye 

Jah eskıeıne naz j . . d f ı ola d Alpullu Uşak nıu eek.er ıhtıyacın an aza 
1111 e o ı dua u ıı ıı n • 1 hlN nc1no1c1e -
•E ki 1e bir ve Turhalda bulunan -

Mecburi hiz.meti bedenen yapmak 
iatiyenler bedel verecek 

füıbtır verildlllne göre, Dıthl · \mensup bulundukları belediyeler 
llye VekAlell, mOstakbel harpıer tartfıodıuı iaşe bedeli verilecektir 
de ıeblrll gazın oynıyncağı rolO Mecburi llfttlya hizmetini bP. 
göıönUod~ tutarak çok mObim denen yapmak lsıemlyenler, her 
bir kanun ıaylbası bıtzırlamıştır. yıl, m,.hulll vilayetler rtar11fından 
Mecburl itfaiye hizmetine dair tesbit edil~cek miktarda bir bedel 

vereblleceklerdlr. 
01110 bu layiha mucibince 18 ya
şıddan 50 yıışı a ktıdttr her vatan 
d.-ş mocbıırl olıtrıık her seoe Uç 
ıı y mllddPtle ltftılye hizmetinde 
tllllm gört-Cl"'ktlr Bu mllddet zar
fında, talim 1ıOrmekte olanlara 

Layihada resc:ıt dttlrelerlo de 
ilftılye teşkilAtı yııpmuları hususu 
ebem mi yelle kıt ydedilmiştlr. 

Mecburi ltfıtlye hizmeti J4yl

haııının yiikıoda meclise sevki bek 
leomektedlr, 

An1erika Maliye nazırı 

çine verilen ikrazat hakkında 
beyanatta bulundu 

Amerika, her isteyen ~evi ete borç para verebilir fakat 
bu va~ bir mecburiyet ta~mil edemez, dedi 

Nevyork 21 (Hadyo) Ameri· altun ihli yatiyle garanti edıl
ka maliye nazırı Morgentav Qiıı 1 miştir . 

ve. Aınerikau mali mesaili ne 1 Harp borQlarını ödeyen hor 
daır bı raııaua bulunarak : dost millet Amerikadan bir borç 

Çin ile )'apmıe olduğumuz para isteyebilir ve Amerika da 
Temmuz 937 m11li aıılaşması bu parayı verebilir • Fakat bn 

billi müddet uzatılmıştır. Bunun I isteyif Amerikaya bir mecburi· 
bilaraflık mesAleei ile katiyen yet tahmil edem9z demiştir . 

alftkaeı yoktur bu lemamiyle 1 Matbuat bu beyanatın .ln
ticari bir keyfiyettir . ı poa neşriyatına kareı bir cevap 

Çin hükümeline yapılan ik- teşkil etmekte olduğunu yaz
ru Çinin AmF!rikada bulunan I maktadırlar . 

Mısır Başvekili 
Gazetecilere Be~anatta bulundular 

Fılistin Kongresine henüz murahhaa 
intihap edilmediğini ve Süveyş Kanalı 

meselesinde hükumetin vazifeaini 
yapmış olduğunu •Öyledi 

f ılistin Polis Müdürü 
Sofyaya gi~iyor 

.. l~tanbul, - Şehrimize gel· 
dı·ıl·ın~ yazdığımız İngiltereniıı 
Fılıstı~ e~niyet müdürü Bay H. 
sı~w _•le bır muharririmiz görüş 
muetur. Bay SlaW Fılistin ahvalı 

f ransız Başve~iii tetkik 
seyahatma çı~ıyor 

Evvela Koraikaya 
sonra tunuaa 

gidecektir 
Parie, 21 (Radyo) _ Baıu 

kil Dıtladiye 2 • 1 939 tarihinde 
Koreikaya gidecek ve ' tetkikaha 
bulunacaktır. 

. Başvekile seyahat!arınde de 
nız Genel Kurmayı ve hava ku 

mandanı refakat edecektir. 

. Bahriye nazırı baevekili J\or 
sıkadu kareılıyacaktır. 

Baş\'ekil bumda siyasi hir 
nutuk irat ellikten sonra Tuııu 
sa gidecektir. 

Yarın: 

Bekir Uf uğun 
Sete seve okuyacaAırıız 

il4hi melodi adıodaki sernad 

fantazi ve entere11n piye· 

esini neere baelayacaıız • 

-Geriıi iklooidı- '!---------.,...--.J 
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Günün Poletik Meseleleri 
Ş[HİR Vf M[Ml[K[T HABfRl(RI 

italya ve Akdenizdeki lskenderiye Belediyesi 1 

imparatorluk politikası ıSiipürge mubayaası
1 

Ankara 
bu 

. talebinde bulundu 
Ingiliz imparatorluğu, Fransız ımparatorlu- tskenderyesi memleketimiz-

~ • ı· t d • iden 63 ton çalı süpürgesi mu• 

Radyosunda 
günkü program 
Türkiye Radyodifüzyon pos 

taları, Türkiye Radyosu, Anka· 
ra Radyosu . g ll na 1 s 1 na e 1 ilçe babaa etmek arzusunda oıduğu-

nu şehrimiz Türkofisine bildir· 
miştir . Türkofis keyfiyetten 
alakalı tüccarları haberdar et-

m u k a V f' Il18 t Edecek kabiliy8ttedir Dalga uzunluğu 
169 m. ısa Kes. 120 Kvv 

T. A. Q . 19,74 m. 15195 Kes 20 
kvv T. A. P. 3170 m. 9465 Krs. 
20 Kvv . 

Fakat Fransızlar da lngilizler gibi ltalyan politikasının 
muhteTis şümulünü göz önünde tutmalıdır 

miştir • Bu baptaki şartname 

Türkofistedir. Arzu eden tüccar 
!arımız bunları görebilecekler· 
dir . Perşembe 21112 938 

Romanın Tunuqu ltalyaya ------------= Eveıtı imparatorluk bütün· Liman Haberleri 12 30 Tnrk mll;:lği (şarkılar) 
ilhakı lehiııdeki tezahürlerini Yazan : lüğüne dokunulmasını katiyen 13,00 SJnt ayarı ve bsberler, 

münferiden mütalaa etmemelidir. Pi"er Dominik 
Bu teıahilrler çok meraklı bir J 

reddetmeli. Tunus'ta veya sair Alman bandralı Kavala va 13,10.14 MUzik (dans plakları) 
yerlerde mevcut rejimin değiş poru şehrimizden pcrtakal ve 18,30 TOrk mllziği 1ince saz 

tedbir ve faaliyetler bütününOn 
ancak bir cepheıidir. l11te bunun 
bir tablosu: 

1 - Libya'nın birinci ıınıf 
bir askert üs haline ietirilme"i; 

2 - Akdeniıin müuakalesi 
ni kesmek ve Roma - Berlin 
mihveı ini Tıbestiye kadar uzat 
mıya matuf hava ve deniz silAb 

meıini reddetmeli. Her hangi bir sair meyve ve yine Alman ban fnslı) 
manın yolunu kesecektir, 

himaye veya mandayı terketmeyi dıralı Yalova paporu bir taraf 18,55 Konuşma -(ziraat saati) 
Müslümanları İtalyanın tabii tan tüccar ecıya~ı boşaltılmakla 

redetmeli. v 19 15 S t b b mütefikleri yapmak yolundaki beraber dığer taraftan fıısulya • tıa ayarı ve a erler 
gayretler de eunlardır. Duçe'oin Sonra tersanelerimizdeki ça- ve sair hububat almıya devam 19 25 TUrk mUziği (ince saz 
kendisini islAmın kılıcı ilan et Jıemalar teksıf edilmeli ve 35000 etmektedirler. Alman bandralı taslı devam) 
tiği 1937 Libya seyahatı; İtalyan tonluk dördüncü bir zırhlı tez· Berekman ve Danimarka badralı 20.00 MOırk (küçllk orkestra 

gl\ha konmalıdır, Kruvazör ve Kors voporu da kok kömürü tah galnsı) 1 - K"yze.~ı·n K .. tarı·na • 
!arın Habeeistanda keadilerioi l .. ... denizaltı filolarımız takviye edil ıyesini heııüı ikmal etmektedir (Rudolt Kntniğ) 2 _ Bullerinıt _ 
hırıstiyan habeşlere karşı müs Deniz vollarıua aı., ILıo··ııu- va melidir. Do'1anmamız ,\kdenizde • (Feldköth r) 3 P"v n lümanların hamisi i!An etmeleri poru gece Iımanımızdan 1stan- - u ane pur n 

laııması,· toplanmalıdır. Mers - el - Kebir entant d ·fünt (Morl"RaveJ) 4 italyanların yRkın şarta Filistin tanbula hareket etmiştir. ' ' " -

Macaristanda 

Bir italyan 
lisesi açılacak 
Okullarda ltalyanca 
Fransızca gibi res

men okutulacak 

Budepeşte, 21 (Radyo) 
italya ile Macaristan arasında 
t>lr kültür anlaşması yapılmış 
tır . 

Bu anlaşmaya göre Buda· 
peştede bir İtalyan 1 isesi açı· 
lacaktır . 

Ve ayni zamanda Maca 
ristan hükumeti macaristan 
okullarında italyanca lisanın 
Fransızca gibi resmen olcu· 
tulmafü ı kabul etmiştir. 

Kozacılık inkişaf 
ediyor 
__ ........ 

3 - Müslümanları lıalyanın üssiyle Bizerte limanı ve bilhas it l b d ı p · 1 Siog, slng, siog Vöa.,eJelo · (Pırnl 
yahudilerinin aleyhinde ve arap aya an rı:ı 1 eççıa ve 8 Prell) r. _ C ... v ... lln . (RMff) 6 _ Memleketimizin mühim bir 

tabi müttefikleri yapmayau ma tedhişçileri lehinde aldıQ'ı durum sa Korsika'nın müdafaası takvi· man baııdralı Ophelıra ve lngiliz " u ... " serveti 'llnn ve İstanbul iklimi 
tuf tedbirler; (Hatıl İtalyanların araplarıs si ye edilmelidir, bandralı Salamia voporlarının Klelne melodie (Franz Grotbe) 7 ıie müsait bulunan ipek böcekçi 

4 - FranHnın zararına lAh verdi~i bile söyleniyor); lıal· Nıhayet, bütüu denizaeırı maden almak üzere lımanımıza Sııksoton soıo:- vals 8 - Tıtn liğinin inkişafı hususunda çalış 
ıulhı;u yollardan ha'yan imparaf Janın İtalya ile lmparatorluQ"un topraklarımızın herkesin naza- g~lmelerl beklenm' ktedir. zende Herzen · (Cz~roik) malara devam olunmaktadır. Bu 

torlu~unun ~udut' ırını geni&l~tlda yahudi aleyhtarı faaliyeti; ni- : rında ~r~n_sız_ toprağı telakki e- ~B~fİffiİZ 21,00 S;ıat ııyarı ve yıl Eyup kazasrnın Kemerbür 
mek mak&adıle Fransa11 tedhıe ha et b- ük faaiet kooseyinin dılmesı ıçın ımparatorluğun le· Y 21,ıo Temsil • (F.:ıtma hanım gaz nahiyesinde ipek böce~i 

t h
• - 1 UJ v kk·ı· 1 .._ __ 

iQin tezahürler ve 1ıaze e ucum Libya müelümanlarına • mahdut I ee u u. . . . . rubhkemede . komedi) beslenmeğe l>aşlanmıştır. Bu ara 

1 • . Bu polıtıkanın ancak bır hı- Ticaret ve zahı·re 2 da Yalova kazasının kozacılığı 
arı, vatandaşlık.. hakkının verilmesı 1 • 

1 1 1,30 'fOrk mUzlği (Şı.ırkılar 
Birinci noktanın pek büyük . k K · ıa · meye polıt kası olduğunu, talya b d d.. k.. ve saz e6erJeri) cok iukişaf etmişlır Burada ve 

bir ehemmiyeti vardır; bu eğer hu_susundııkı ararı. an un ı f aleyh darı telAkki edilemıyece· orsasın a Un U -
22 

p: K di~er kazalarda dutluklar tesis 
bo un e mek iıtemezeek Fren edıy~r: . ğini ve tamam~yle ingıliz P?liti· muameleler ' o oocşma. 'olunmaktadır 55 bini Beykoz fi 

Y ğ . . 1 Hususı val'lndaşlık hakları kasına muvıızı oldu~unu ıUive 22.30 Mllzlk (bir operanın ta· danlığından virılmek suretıle di 
BBJI imparntorlu~unu ılao etmı nını elde eden Libyalılar icabın edeceAım Fılhakika Tuıımı'un . Dün eehrimiz ticaret ve za mamı) !kilen dut fıdanları mühim mik ta 
miye ve bütün sömürgelerini hi da konulacak olan askeri hiz ıitalyan hakimiyetine geçmesi hıre borsasında 15 ton Elb'stan 23,45 24 Son baberler ve ya rii baliğ olmueıur. 
mua ve mandası altındaki top ı halinde silAh toşımaıl hakkını yalnız fransız imparatorluğunu fasul!ası ıo kuru.e 37,~ ~a~tirı;! rıÖki program. l 
raklarını imparatorluk_ topragı haiz olacaktır,,. sarsmakla kalmaz, Hind yolunu den e 35 lon Nevşehır uzumu 1 • ' -------------
addetmiye sevkede~ektı~. Şun_u 1 Böylece, İtalyan yahudileri-

1 
ke_serek İngiliz impa~atorluğuuu I ;;s:ıu:~~t:nk:;u 15 

ton s Antdolu Teri ıan Tayın l y ur tta ş ,· 
da iltlve edeceaim kı Lubya bır ne verilmiyen ıılAh tııeımak se ·kıya ayırır. Cıbutı'uın halya'ya Y ş 875 

ant mden 

h b h 6 f k eke k. d b 1 b ' d 1 j ve 48 ton kuruş kuru klevlandıl H hl•k .. d 
zaman ar e l azır ır a a refi bugün hir imtiyaz gibi müs ter 1 e u yo un ıraz a ıa Bir kaç senedeııberi şehri· ava te ı esını Ü• 

h 1 d k · ı . k · ı · , 41 kuruş öO santimdfln ve on beş 
re sahip olmuetur ve mee ur sa lümanlara baheedilmiştir. Bu 1 er e esı mesı demtı tır. ngı ton Ce»hıııı pırıııcı 20 kuruştan miz idarei hususiye tahsıldarlı· 
bil yolu birinci sınıf bir strale- noktanın bütün araı:· dünyasın- liz matbuatı da bu gtlrüşü ge· ve on ber. ton mııden fa:;ulyaRı ğında bulunup kendisiui herkesı 
jik yolculRr Hya Mısırın yahut da çok tefsirlere meydan vermiş niş surette belirtmiştir. İngiliz 12 kuruş 12,5 "untimden ve 45 sevdiren Hilmi Çelik terfian Si

ta Tunusun istiliisını kolaylaştı 1 olduğunda şüphe yoktur. Çok imparatorluğu fıansız impaaator t~n Aoa~olu bu~dayı 4 kuruş lifke Hususi muhasebe tııhsi ı 

şün ve kurumuna 
yardım et. 

1 

. . . , 2ı5 santımden v. otuz ton arpa 
racak eekilde tasarlanmıetır . eükür ki araplar ltalya'oın sö luğuna ıstınat edınce mukavemet 13 kuruş 825 santimden alıuıp sa memurlu~una tayin edilmiştir. 

İkinci nokta fransızların me mürgeci gayretlerinden çekinmek edecek kabiliyettedir. Fakat fran 1 tılmıştır. Ad~1ua borsasında klev Başarılar dileriz. 

eele1e vakıf olduklarını sanıyo tedirler. ltalya'nın askeri saha· sızlar, iogiliz komşuları gibi landın 32 kuruşla 35 kurtış ıra 
ruı. halyanın bava kuvetteri bi daki manevrası da daha az teh İtalyan politikasının muhteris 'ısında muamele gördüğü bura 
21'm'·ı·rıden nok üslündDr. İtalyan tikeli deQildir. J - ,- - .. •• - d t t 1 porsasırıa Verilen malumattaa " .. _ _ eumu.unu goz onun e u ma ı · 

donAumaaı da üstünlüğe 'doğru Libya'~ın musluma~ları 7 dırlar. Fransa'oın istikbali mev anlaşılmıştir. 
gitmektedir. ltalyanlar &imdi ilA 8 y°Jz t.ın kadardır; talyan zubahistir BeleJı'ye Cezaları 

bunlardan uzun müddetle 10,000 · U 
den rran,,adan ziyade denizaltı 1 

den fazla asker Qtkaramaz. Me·, ============= B · d · · · k gemisine maliktirler. Fransa dest . 1 eıe ıye emırlerıue ay ırı 
1 k ğer ki bir nevi mecburt hizmet v k hareketlerinden dola"ı on beş 

royerler husueunda, OD ar roVa 1. eni şe er 1 

zörler hususunda üstündürler. usulünü ihdas ederek, İtalyan or 1 1 esnaf belediye encümenince muh 
Hem halyanların on bin tonluk dusu asasında Tunus'a veya Mı· fabrikalarımız telıf cezalarla cezalandırılmişlar-

Belediyede 

Belediye şehrimizin umumi 
yollarının parke ile döşenmesine 
karar vermiş ve 68,000 ı aş ihaie 
etmiş ve bunlar gelmeğe baela 
mıştır. Belediye ilk iş olarak 
1070 metre murabba olan Posta 
hanenin önünden Çukurova bıırı 
nın öııüne kadar olan mesafeyi 
Parke kaldırım yaptıracaktır. 

!erin en geç bir hafta içinde net~ 
celendirilmiş ve verilen kararla 
rın bu müdel zarfında değıştir 

me gişelrine gönderilmek üzere 
postaya verilmis olması lilzıın ge 
ıecektir 

krovezörleri çok mukavemetli sır'a kareı bir sefer için işe )'a·ı 1 dır. 
dir. 'Zırhlılara gelince bizim 26 rayabil~ce_k 50 illi GO bin asker -Biraciiden artan - 1

1 

=======~~===========~= .............. ·~== 
t 1 k ·~ .k. ·ırhlımız çıkarabılsın. . Eskı• y Ş bin on u ancaıı. ı t .. B kt d ı caktır. Fakat gerek ileride genış 1pranm1 

Yeııilerile değiştirmek sureti 

1e sahiplerinden alıuan baııknot 
ıarın her iki tarafı merkez ban 
kası tarafından yeknesak bir 
tarzda imal ettirilerek şubelere 

ve muhabirlere gönderilen iptal 
damgasile ve sabit mürekkep 
lerle değiştirme veznedarları ta· 
rafından duıngaianacaktır. Bu 
damga ile birlikte değiştirilen 

banknotlarm Üzf'rine muamAle 
gününü ğösteren bır tarih dam 
ğası basıl acaklır . Ancak iptal oe 
tarih damgalarının baukuolların 
sıra ve seri numaralarıle imzala 
rile bozmıyacak tarzda basılması 
na dıkkat edilecektir. 

ve 22 bin tonluk 6 zırhlımız ~abası var: . u ,no a a 0 ~ Jiyecek ihtiyaç, gerek e zaruri 
vardır. Bunların ılQÜ yeuilen mühım gayret Lıbya da sarfedı büyük stokların vüceda aletirıl · 
miotir. ltatya yenilenmie 22 bin lecektir. fakat yakında Harrar mesi için buna lüzum görlümek Paralar 
tonluk dört zırblı1a maliktir. Üs te Eritre'nin ve sabık italyım tedir . 

Somalisinin müslüman halkı üze Diğer taraftan şeker fabrika 
telik tezgAhta 35 bin ton dört rinde de buna benzer bir gayre larımızın çay ve kahve için kul 
zırhlı ı'uttıır. Halbulti bizim 

a7ni eekilde ÜQ zırhlımız inea te girieilecektir. Birinci kaziyede ~~-~elaım~biarl~J~:~ı~:i:_da:ı;::d~~~~: ı' nası I de g~ ı• ş ı• ı ece k Fransa'ya ve lngiltere'ye karşı _ " .. s 
halindedir. Ve "bizimkilerden iki d mıe kup eekerlerı çok ra~bet 1 

J (Cibuti, ingiliz Somali'si. ve a· ıs 
ıi tamamlaudıtı zaman talya görmüetür. Yalnız bu şekerler 

ha ötede Mısır Sudan'ı), ikinci 

Değiştirilebilmek için aranan 
şartlara uygun olmadığı görületJ 
banknotlar gene bu tarzda de 
ğıştirme vezıı~darlan larafıudan 

ıptıl edılerek geçmez bır hale 
getirıldikten sonra sahıpleriue 

geri verilec~ktır 

nın dört zırhhıı da harbe hazır kiloda iki kuruş fazladır ı Birinciden artan 
kaziye de 7alnız lngilterefe kar 1 balunao11ktır. k Yeni şeker fabrikalarımızın t k 1 O zaman (1940) da Fransa ıı lKen1a, Uganda) tehdit aei ar inşası eeker fiyatlarında bundan hanelere lsabe erlen ısım arın 

nın S5 bin tonluk iki ıırhtısı 26 olacaktır. iki sene evel yapılması takarrür dan ayrı \'e müstakil olarak h+ 
l H4diseler budur. ltalya, in· 1 saba katılacaktır. 

bin tonluk iki zırhtııı ve yeni eden kiloda baş kurueluk tenzt ] Ek .kl ' k f k k ki giliı ve fransız imparatorlukla· <.' sı ı ar ı çı lı an 
Jeotirmie ÜQ eıki ıırhlııı bulu rını tehdit ederken diplomatik IAtın icrasını mümkün kılacaktır sonra kalan parça tütün bank 
nacak buna mukabil italyanla 
rın S5 bin tonluk dört zırhlısı yoldan işe deQer neticeler elde 

ve modernleetirilmiı dOrt eski etmekten bauka bir eef istemi
zırhlııı bulunacaktır. Fransa o yor, ve gazeteleri bir yandan 
zaman denizaltılar te kroveıör Cibuti'yi isterlerken bir yandan 
ıer hususunda oldutu gibi zırh da Tunue'taki İtalyanların tAbi 

d 1 1 d · za oldukları reıımın deaiemesini 
Iılar ıtibarile e ta ya an 
yıf olacAktır. istiyorlar. Bazı italyaııların Fran 

Şunu da illvt edeeeaım ki sanın aancak için kabul ettiğini 
halytflın bütiln ııonanması Ak (transız askerleri1le ayni miklar 
denizde toplanmııtır ve italya da türk askerlerinin girmesi) 
nın bava ve deniz üsleri biıım Tunus'ta da kabul edebileceaini 
kilerden rtaba kuvetfi ve daha etmesi icap ettiQ'ini söyledikleri 

Qoktur. Komıumuzun Par.ıtelerıa ni kulaklarımla işillim. 
adında einıdi inıa edilmekle ol Bütün bunlara karoı ııe yap 
duQu öı Akdeniıin iki havzası mak lfızıındu? Bundan daha ba 

araeındaki her hHQi bir donan' alt bir eey yoktur. 

f ilistin polis mü~ürü 
Sofyaya gi~iyor 

-Birinciden artan -

va Arap - Yahudi münasebet
leri hakkında mütalaa beyanın · 

dan içtinap ederek yalnız Türkı 
ye ve bilhassa lstanbulu gör
~ek için memleketimize gelmie 
olduğunu ifade etmiştir. Emni· 
yet mildüril bir iki güne kadar 
Sofyaya doğru seyahatine de· 
vam odecakıir. • 

not sathının yüzde onu ve bun 
dan aşal}ı oldu~u takdirde bahso 
lunan eartlnrı haiz dahi olsa de 
ğışlirilemi yecektir. 

DeQ'iştirme işlori Türkiye 
Cühuriyet merkAZ t>ankası şube 

leri tarafıııdan yıtpılacaktır. 

Değiştirme gı~elerlııe ibraz 
edilen banknotların sahte olmadı 
gı yukarıda ıkinci maddede ya 
zılı şartlara uvgun bulundu~u 

takdirde bunlar doğrudan doğ 
ruya bu gişeler tarJtfından ka 
bul edilecek dE-ğ' ıştirme tutarla 
rı sahiplerine ödeuecektir. 

Bu hususta tereddüdü ica 
bel\iren bir noktaya tesadüf edil 

d ıği ıokcilrde ıbrat edilen bank 
not nlllkhuz mııkııhılıııde alına 

rak ehlihıbre komisyonuna gön 
derilecaktir. 

Ehlıhibre kom1syonu üç aza 
dan mürekkf>p olarnk Türkiye 

Cümhuriyet Merkez Bıtnkası lda 

Değıijtırme gişelerine ibraz 
edilen banknotlar hrasında sah 
teleri buluoJuğu takdirde keyfi 

re merkezinde ihtiyaç hasıl ol yet hakkıııda usuleıı bir zabıl 

dukça toplnıııırak kendisine tev tutularak sahhı bıınknot Cümhu 
di edılen bl\nknotları tetkik ede riyet Müddeıuartıınılığine tevdi 
cektir. olunacaktır. 

Kati mnhiyette olırn komis Bundan ba~ka te&bit edilen 
yon kararları dza11rn ittifakiyle esaslar arasında toplanacak kil 
verilir. Bu kararlar de~işdr ne gıt paraların iptal ve zımlıalan 

Fişeleri tarafından banknolu ib ma işi, iptal heyeti, imha şekli 
raz edene tebl ill olunacaktır. hakkında hükümler vardır. 

Komisyon azası arasıada Bu yeni esaslar Cümhuriyet 
herhangi bir meseleihtilaf çıktı~ı Merkez Bankasıııca tayin oluna· 
takdirde yazı ile ıımıım müdür oak bir zamanda yurdun hE<r ta 
lük kararına arzedılerek alınıı rafında ay111 zamanda t11tbik 
cak talimata göre hareket oluna ve o tu riht"ıı Sl.Hlra merı para 
caktır· de~iş ı irme ta ll matnıımesi yürür 

Komisyona havale edilen iş ıükteu kaldırılcıcaktır. 
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SAYFA l YENi MERSiN 22 Birinci kAnun I~Jts 

-· MERSiN i l A H Maca~~t~nda Ol.Jnyacla _~~~fer efuyor SASI !çel Kültür direktörlüğünden 
Yahudiler için ka- Pi YA Cauıışı-rıf malL1ll~sı11'1•~ lapu ka)dına göre hu 

nun çıkarılıyor Balinalar nasıl büyür Pa,;~ı<l~~ -i;.0 s. Kns dudu şarkan Vtl garbe ıı tari~ .. şi~ııaleı_ı ~e Cllllll-

B d t Yak oda 41 50 = ben )leıınun lıey lil'ıı\ası, lıugurıku vaııJe tıne gi)re 
~ . u apeş e - . k ı Balina batıklarının birçok 1 tlç dört ssntim bUyUr ve eğır Kı~vlant as' şarkaıı 15 ı·rıcı· sokJk ~'İuıalen :?8 inci sokak t!'ır_ 

Yanudıler bakkmda hır anuo . dır Balina batıx.1 ıır:.ı her gU U k"l a l Dagmah u" -
v h . cı nslerı var . il eı n y z l o r ar. 1 37 b l ff 

ç~~~rıl~ca:~ k;vve~le ta m~~ yavrusu yedı metre Uzunlukta Mavi balinanın dişisi iki ~ap~ ma ı 8 , en v~ CP.nııben ilPrİ Ol\U ten~ lis \'eri ile ç,._v_ 
e 1 b~e -~e bır.b 

1
u danuoa go~ Boğar yedi ayda suttan kesi- yaşında iken gebe kalır, her K~~a ';~k t·ilnaiş bulunan ve Uasan oğlu lforc~;nla t'Şi .\leh 

re üyuıL a a arın an en a . l k . b ı· . k ' d . v 36 ... k G .. 1 .. f' 1 ı . [~ l l 1 "' 
_v • • • • • 1 • lır. Sakız ayı mavı aına- ı ı sene e bır kere dogurur. Kozacı parlağı , ıu u s11m ve '" v cı n l\IZl o ma,a aı o an rv 

ıagı bır taneoı bmstayan o • 0 it t ı H ·· . . v. 'I k k ff" · · ı:ı 
lar ve l kanun sani 1938 tari nın bo~~ boa

1
.a. 1

1 
medreh o ur. d.aml muddetı .pek ballı. degıl· Buğday-Çavdar l e i İ diik anın ile riokul lP-Ue US yt•rın i n gen iş -

. . . 1 ~ 1 ka· Dı~ı a ına ur a a uzun ır. ekserya bır seneyı geç· Sert anadol 4,27,5, lelilnıf'Sİ icin vila\'t' t ı dai'e lu•\ etınin l-12-988 ta 
hıoden evvel hmstıyan ıg . dur. İki yaşıoda bir dişi t-alı· mez. y k 4 25 • ~ .. 
bul etmiş bulunanlar, Yabudı . . . umuşa ' rih ve l 367 · l3f'6 sa\llı karariyle istimlak edile-
addedilmiyecektir. Eotellektü nanın bdoy~ lyd~rmı dört metre d . Yer yhUzUnUln len bllyUk Yerli buğdayı 3·2f' 

3
'
75 cektir, İstimlak. içın 3000 üçhin lira kıynH· l ta~dir 

1 . 1 d y b d 1 · nisbeti dAn az egı ır. enız 1ma IQku ba iaalsrın ö· Çavdar !i,25 
~ ış ~.r e .. ~ u; e~:o nzde Balina balıkları on iki mUrleri kısadır. buna mukabil Anadol yulaf 3150 edilmiştir. Alakadarlar larafından arzu edildiAi 
ış~ gore yuz eh "f 

1 
ed cyektir. yaşıoa girinceye kadar her ay yeryUzUnUn ea buyuk kara Arpa la kdi rde ilaıı tarihinden itibaren 8 gün içi rıdt~ be-

20 arasmda te alu e e · · · ı· 1 · · · · d 1 ~ l 
H f t . beya· uzar; ancak ılk senekı gelış- mahlOku fıllerin ömürleri çok Anadol 3,82;5 e< iye rı yasdıoe ılı raz t' P lıi ec.,ği ıla n o unu r. at oe gaze esane . . 

natta bulunan Yahudilik kanu mesı çok sllratlı olur. günde uzundur. y t-rli 3,50 16 -20. 22 

nunuo raportörü m~b~s ~:~~ Hava laAvrens'ı e· " 1 L L IJ Nohut eksha ~50,5307 5 1 l A N 
kai yahudi meseıea10ı0 • lr muuarrn ıayuo uU Fasulye . ·~ , , 

·ı yabudı· Y 1 f t 3 50 M ' A k ' S \ 1 k 1 

Q J içio ceman 8 rnı yon Tayyareci Lindberg ikı Altı kişi muharrirıai arı u 8 yer ı ' ersm S 8fl a \08 ma OmlSY nunu80 
nin yaşadığı Balkan memle- sene evvel Amnıkadan Avru yor, İtalyan muharriri Luici Mercimek ıark 4.SO Mikdarı Mubam- ilkte· Gün saat · Şekli 
ketleriyle Macaristan ve kpdo· paya gelmişti. IO gllodenheri- Pırandellonun eseridir Fakat Sablep men bedel minat 

b. ·rIAf a e · lonya arasında ır 1 1 a . . de ismine daıma haberler ara bugun Londradau bildirilen Tatlı çoien Cinsi Kilo Li. ku . Li. ku, 
dilerek esası~ kabul rdılmesı ısında tesadüf olunuyor. bir haoerde yalnız altı kişinin Balm~mu Kuru ıoian 6000 4o5 31 2· l ·989 15 ıçık eksiltme 
ni iıtemektedır. y b KUçUK oğlu haydutıar tara bir mullarriri aradığını öğrer.i Cehr1 11 Patates lÖ4oo 90:-> 6~ ,, 16 ,, ,, 

Avrupada buluna~ a u fından kriçırıldıktan sonra A· yomz: • Susam · 17,50 t - llersin garnizonundaki kıtaalrn senelik ilı · 
dilerin hicret etmelerıne ~u merikadan ayrılıp İngılterede İsmi verilmiyen meşhur Yapağı li yacı olan yukarıda ci rıs, mi kda r, nrn ham men be-
kabil ecnebi memlek~tler e Kent kontluğunda oturan Lind bir hik~yeci ve romancı bir Siyah yok tiel ve muvakkat teminaLile eksiltme giin ve saat 
bilhaasa şimali ve ce~ubı Ame berg ve karısı sonra Fransaya senedenberi kayıpcr.ış Londra Şark 49 leri yukarıda yaıılı iaşe maddeleri açık eksiltme 
rikada bulunan mılyoola~ca gelmiş ve kUçUk bir adaya nın edebiyat ve kitap maba- Anadol 45~, ile eksiltmeye kondu. 
Avrupahnan memleketlerıne verteşmişti. Orada doktor ı fiti bu muharrırin bir seae- Aydın ..., k 

J • 80 2 - Eksiltme llersin As ·edi" şulrnsinin iisl 
avdet etmesi. Aleksi Karel ile beraber sunt . denber! hiç görünmediğini far Yıkanmıı yapak 

G Yok kaluıda ask.-ri malıfoltie ~sked satına ' nıa koıuis 
1 kalb Uzerinde meşgul olacağı ketmişler ve aramağa başla- uz yuou 

~ ~,... - ! haber verilmişti. 1 mışl~rdır. Kendisini bilenler· Konya malı tiftik 120 yonu tarafıntla n ya pılacaklır. 
• I • • 1 Lindbergin son Moskova d~ bı~ ~ene.denberi onu görme~ Yoz~at 3 -Teminatlar eksiltnıe saalına kadar kabul 

[s~ı sanat eser en tamır . ve Bertin St1yahatleri İngiltere- dıklerını, hır Ha6er almadıkla IKeçı kılı 52 edilir. J'I' 1 de hakkında bazı şıtyialar -cık rıoı söylüyorlar. 4 - Fazla bilgi edinmek isli yen islekliter askt~. 
8ully0r 1 b 1 t H Romancı kimseye de ad·ı Pirinçler d satınalma komİS\'OtHında mevcul olan sarlname, 

. ·-· masına ,80 . ep. 0 muş ur. ava res förakmamıştır. Şimdi in- · · · vi mal " · 
Sovyetler Bırl~gınde, halen Lavreosı ısmıle, onun Adela gilterenin bUtun bUyUk şehir- r~~ın~ı ne . l 

20 
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tarihi kıymeti baız ol~n ~eya bir casııs olduğu bile i l~n e· le rinde romancı aranıyor. Fa. i ıncı neva ma 260 280 
but arkeoloii~ eh~?.1~ıyetı bu dildi. Hatta Berıine gitii~ ~r" kat kendisinin ortaya çıkıp Çay l lO 1 l A N 
lunan eserler ıle irnltur ve. s~ da oturacıığı da söylenmıştı. ben buradayım diye haber ver Ka.hve . d k 
nat abideleri, büyük bir ıhtı S'IAL 1 mP.yişi Cle tuhaf lierşılanıyor Badeı:n, ç~kır e Grup merkezi Mersin Bele~iye Ayar memurluğun~an 
mam ile tamir edilmek~edir. 1 an sall$ an ve d&lla fazla E'ndişe uyandırı ıçlerı . . 95 Ölcü, tartı ve aletlerile alakası olanlar 
Bu mesai içm mühim mıkdar Milletler cemıyetinta sene· yor. Tatlı badem ıçı 58 •Ku\ıanmaya, S lılığa hazır ve lüzuruu11Ja kul 
da tahsisat konmuştur. lı k ıstetıstı k kitabı neşı·edı 1- Z"ftl k f Acı » ,. -

Tamir cdılrnekte olan bi miştir. Kıtapta dünyanın bu- 1 eme ena Acı çekirdek 37,50 lannıak \'P,)'a salnıak Üzre sakit huluuduruları 37 
oalar arasında bilhassa şunlar gUnkU vaziyetinin muhtelif Pa.ris bele.diyesi lsburetu· Urfa Yağı 90 100 dauıgalı bihimum ölçü , tarlı va <Jletleriııin yt•rıi 
çok mühimdir. cı-phelerdeıı diğer senelere na a~ı ~P~ı J?r .. Klıng or~aya ~n· lçel " 70 elen senelik mua)ene ve damga zaruaııı ya~laş . 

Aleksındrov şehrinde zrıran mukayesesini buluyo- hım bır ıddıa ~ttı. Dıyor kı: 8a tılık nııştır. 
müthiş lvanın eski sarayı ruz. J. d -Yol~arı ~ft:e~ek,_ bal.~ı . 1 37 damgalı ölcii, tartı ve aletleri bulunan 

On beşinci yüı. yıla ait Mf>s~la, s1!ah satışının son ~:ğ~~ı~::~ır. ka:~e~r a~~pı;~r~ Ha~lan~ ~acld~sm<le resmi ve ya yri rrsı;ıi bilumum alakadar dair~, 
Troitzkaya katedralı. senelerde Brtt.1~l şUphesızdır. Fransada cığer kaoserinin sal fevkauı lwhlaıu St>kız oda mÜP.SSP3P, PSnaf, şahıslar 938 yılı hi riııci ay kfı . 

Aıerbıycanda Nukhad.• Fakat muhlelıf memleketler· gın bir halde olması ziftli yol · ı . lb 1 d .. l I" k ka . . . l . 1 k d 
k' . ci yüz yılın nadır dan sil Ah ihracatı en fazla lardan ileri geliyor MUşahe· l ıd llhl a 1 or ( ll il nu n sa hlSllllll ını en H y SOnuııa a ar mevcut. 

0~ se ~z~:erlerioden eski Azer 1937 senesinde de~il 19'29 se delerim çok esaslıd~r. Yolları- bir bii\·iik ahır hin arşın lar1111 bir lrnyanname ile Helr.diye Ayar memurin· 
~ımarı haolaranın sarayı. ne,indedir. 19~i:) daki mikda- nı ziftliyen memleket halkının havlu· acele !"alacağını ğuna bilciirip bir •'müracaat kağıdı,, <ılıi;aları 
aycEanrmenı'standa. bazilik tar ra göre siUlh ıhracatı 1~3i de çoğu ciğer kanssrine yakala· 1782 sayılı ölçüler kanununun 18 inci ve 14826 

1 Silifke caddesinde cerci · · · de yapılmış Avan yüzde 25 nisbetinde aza mış. nıyor. • • savılı nizamnamesinin 17 inci maddeleri lıüküııl 
zı mımarısın 1 l · 9?9 J 

t d ilk y pıldığı a geçen seneki yoıcse ış ıse -- Öyleyse yolları ziftlemi· Yıldız oi!lu Mustafaya lt~rindendir. manas ırı a, . . 
86 

b ı · ..., 
tıocı yüıyaldaki haline ıcraldakinın yüzde sını umuş yalım. miiraca~l. 4·5 Verilt>n mühlet içinde müracaat elmiu~n ah\-

olunmaktddır. tur. Bekarlar evleniniz kadarlar rualıkeme~·e verilir. Ceza göriirler. 

Lermo~tov. Ne::·::; ' lngiliz kralmm y6Ş günü İnsan uzun yaşamak is· Zayi mühür Almac•ak miiracaal kağıdı mu vak kat da mera 
Nekraso~ 1 urg~~;r~ Çaykovs .l9g"''ış'ıyor terse evlenmelidir! ounyanın Ş· l ,4 "I .. .. denwk lir' llPride Lek rar ha lrnr verildiğinde mu~ -
h~r. Rus .. o~P.0' a adığı ve .. U tanınmış doktorları böyle söy· .. a ası uı~ı ırumu. k.a~ ay~nesi isl~nil~n ölçiilP-rl~ birl ı kle g~~irilecektir 
kıı.ın dogdugu, Y ş . lngılız ualı altıncı Corc Hıyor Evlilere nisbetıe bek~ ıtaP-n kavb~llım, Yeoıs11ıı llt"r haııgi bir kontrolda ihraz edrbilnu~k iizre 
çalıştığı evlrrde de aynı tar~ bu ayın 13 Uade sekizinci Ed ların ömrU kısa oluyor ., - .J k. · · s~ kla.\..· ır•ız. 

. . t ir faalı hl · · · ' ~aJ>lıracagımuan es 1 IVl ., 
da yen1leştırme ve am varttan sonra t~ a geçışınıa Bilhassa evlenmiyen ka· ~ _ 1 .. .. .. .. ----------~-----------
yeti yapılmaktadır, ikinci yıldönUmU, 14 Dnde Cie dınlardan uzu'tı yaşıyaolar, ellı mu.!rumu n hu k mu kal- i L A N 

~3 yaşına baRmasmı kutladı, sini aşanlar parmakla sayıla- madığmı ilan ederim 
Fakat. kralın yaş gOnU cak kadar azdır, YeryUzllnde ,. . . Mersin Asliye Hukuk ~ikimliğinden 

• • • h J' R için yalnız sarayda ve husnstlotuz yaşında ölen kadınlardan ~ılıfk~nın Saray Bahç~ nıahttllPsirıdPn ~lehmel HArhali kızı Yuz el 1 hm ya Uul omanya olar1k merasim yapılmı~tı~. yOzde yetmişi evlenmemiş o· malıallesinden ( 1 k 

k 
t d k b \1eryem tar •• ınd.rn Aclarıa meme ·et hastanesinde 

topra'·larını terke~ece ÇUnkU, ngiliz sarayın 8 ı ır )anlar, elli yaşında ölen kadın ~···hmel Ali kızı kapıcı ııu~lafa Oo"lu ali ale~ hine ac.nHŞ oltluiJıı t>o 
~ Adete göre, kralın yaş gUnU lardan yazda kırkı evlenme· - ~ "" 

Bükreş - Romen maka~ ile o gUn kutlanmasa de ola- miş olanlardır. ve ölü mevci karısı şaııma davasırırn yapılan duruşıuas' sırasınd~ müd 
lara büyük harptPo sonra R.o bilir. Ekserya bu m~rasimiçin Evleniniz bayanlal'l. llafııa Rayk al dei. al?yhiu ika n~:ıgahı rueçh u 1 olduğundan gazP . 
manyada yerleşen Yahudıl~ daha mUnasip bir gtln bekleri le ıle. ılAnen l~l~~gal yapılchğı halde gP-lmediğin. 
rin muhacereti hakkı~d.a :~ ıer. Mesel:\ kral Corcun 43cUI Tüccar defterleri geldi den ;lauen leblıgal }aJııimasına karar verilmiş ol 
kumet tarafandan tanzım k yaş yıldönümil lngilterede ö duğu.ndan .duruşma ~üuii olan ı 8 l · 939 gurııı 
len projenin tatbikine geçdme .. Uzdeki yaz 9 haziranda , Kazanç ve ticaret ka nn nlarıoa n ygu n ytw- Hersı n Aslı ~·e hukuk mahkemesi ne gt>l nıesi ve\' ~ 
üzre Romanyadaki yahu i ce num . . ' . 1 k ~ b . 

• M k iiriş Kanadada 180 kra. ve kratıce· miyt>, Defteri k.ebir, mevcudat ve kopye def. anurıı ir vekil göndermesi ak i takdirde ha~-
maatluıyle muza ereye . . r Unasebeti daha ı k d ı 

· ı d' nın zıyare 1 m ' ıerler· ile .. \'eni srne ic.in Dosye, Klasör, zarf, · ın 3 <ıuruşnıaya gıyabında ılevam edilrceği ~."' · 
mış u ır. . 1 ~O Mayısta kullanacak· 

Bu proj·ye göre üç sene evve kAğıt ve her cins kırtasiye çeşitlerimiz gel- y3p kararı te\>liğine kaim olnıak iizre il:ln olunur 
içinde yüz elli bin yahudinİL tır, 13_ 
memleketi terketmesi lazım İngiliz sarayında ayın miştir. Fi-.tlar çok nıutPdildir. 

d.... .. Un de bir yaş yıldönUmU datia 
gPlmektedir- Söylen ıgıne go l Sedad Sahir Sev men 
re bu muhııcer~t içia Romen -<utlanmıştır. Hu d~, kra ın ..,,, 
mak•mlan Yahudi teşekkülle cardPŞI Kent dUkUnUn karı~n 

kdA t rıin y8 ş gUnUdilr. Kent düşe rine lizımg~len na ı tmuave 
ki d 9\ 3ı.ye§lnG b&Stlllftlf. netlerde bulunaca ar ar, " 

Bir ahçı kadın aranıyor 
Yiiks+'k hir aile nezılinde ahçılık yapmak üz. 

re bir ahcı kadına ihth·ac vardır. istekliltlJİn 
1 • ~ • 

nıa'thaa nıaz idare müdürlüğüne müracaa Lla rı. 4-5 

[ray c addesi No. 4 ı - ~l~rsin 

... ................ .,.. ............................... saı ... . 



SA) FA 4 YENi MERSiN 2 2 Birinci kanun l !l3.8 

Yeni M,ersin 
c~nubun 'en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ :M:ERSİN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

Yeni• Mersı·n •• ı ı Yıllık fasılasız intişarın 
da muvaffakiyetini halktan 
g6rdüğü rağbete borçludur. 

V E N İ M ER S İ N • Sizin Gazeten izdir Dertlerinize ~ile~lerinize YENi 
• M ER Si N sütunlan açı~tır. 

YENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

YENi MERSiN MATBAASI ı 
Taba ait bütün işleri ucuz 

·ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Yeni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

lXJ~~ OO@W@& O~V~rMO~~lM lXJ&~r?~~~~~ 
KİTAP GAZETE VE M"EC:::~UA 

·rabı yapıiır · 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler Evrakı 
matbua ratura ve stire en nefis ~ir tarzda ve beğen~irmek şsrtile yapıhr. 
Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

*················••1111••·····--•lhl•--··· ~ . ~ 

« SIHHATİNİZİ K.OR.UYUNUZI * 
: - NASIL lY.l:I : 

i KAY ADELEN i r SULARINI IÇMEkLE 
Sıhhat Ye İçtimaı Muavenet Veklletinin 672 numarah raporu 

Görünüş: Berrak K:Jle~iyet; "loo sm3 suya sarfolunan N. lo 
rui kdarı., 0.2 sm3. 

Uenk : Reııksiz ~lt>cnıu sertlik drrf>cesi "Fransız,, 1.5 
Koku ; Kokusuz Uzvi maddrler ıçm sarfolunan müv~lli-

dülhumuza litrede o.4o mgr. 

TAHLiL RAPORU 

1 
1 
ll 

Sülfat "SO 4,, litred~ 0.0033 gr 
Tadı ; L~tif Klor "Cf ,, ., 0.007 4 
Teamül·, Mutedil Nitrat ''No 3,, ,, 0.0040 

Nitrat ''No 2,, yok • 
Amonyak ''NHJ,, Yok • 

Fennin en son usullerine riayet t'derek kaynadığr yerinden ilıba- ı1 ren istasyona kadar içi kala) lı kAI vanizli borularla içi uu~rmer döşeli 
bt.llurhavuzlara dökülnu~kledir. Oradan d~ bütiin Fiziki ve kimyevi 
evsafım muhafaza ederek ve hiçbir suret.le el drğmeden hususi kim.. •ı 
ya gerimize ve Adana Sıhhat Bakarıhğımn tayin eıti~i Sıhhiye nu~mu· 1 ru huzurlarmda damacanalar ve vagonlar KAY ADELKN suyu ile il 

• yıkandıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sılıha~ memuru tarafın- 11 
·tt dan mlilıürlenere .. şehrimize gelmektedir. * 
~ . * 
ıt· ... * ..... -·······•••:••• .......... -tr *. * 

Yeni Mırsin Basımavindı haıılmııtı 

i~==!"!=a~~:ı ., Siğiik =3 1 En nefis şaraplar • .~ Eczanesi · 
ı Edirne Peynirleri l .1 Mersin Gnmrnkkar;ısında 1 1 Yoğur ve buna mümasil içecek ve 1 ' 
la yeyeceklerinizi Dı her nevi Avrupa, 
i Kışla cadde~incle To .. os otrli ahında llyas = ı Yerli eczayı tıbbi
~ \f,,r·orıı s· ı fıs vı>rir•ch·n IPmin P<lioiz. 111 ve ve müstııhzaratı 

tıllllltlllUmlftWmHIRllllUDRRllU~ J!:.unur. ıe ___, 
Satılık biı1a 

Mo lım u eli y~ ntil lw llı-ısi rıd.. nH·za rl ık cadtl t' Sİ ndt) 
25 numaraüa tahtani, fovkani üc oıia VP h unarn 
Jık ve şa(lırva;!lı halıçt>~İ ş ·ımil hlr hah hane satı
lıktır. Talip olanların YoğıırL pazarwıta zahireci 
Ahnıed Saraçlara nıiiracaal .. tm .. ltlrİ. 

DOKTOR 
Nazım ünsal 

Muayenehane~i : Yoğurt pazarı caddesinde 

Sabah alat (8) den 12 ye Akşam (14) den 19 • 
kadar baalalannı kabul ve muayene eder. 

Pazarteai günleri öğleye kadar fakirler parasız 
muayene edilir. 

--------·----------------------.....:· 1 l A H 

Mersin Gümrük mü~ürlüğünden 
Gümrük ambarı 884 lira 14 kuruş keşif bed.-. 

li ae1k eksiltme ile tamir ellırilecP.ktir. l 
Talip 'erin 26.]2 938 de saat 14 de giimdiğel 

g.~lıueleri. 22.24 

Karlı bir İf ;çin Ortak aranıyor 
Yapılacak bir Portakal •e Limon Sandıiı imalathane· 

si için ıermeyedar bir ortak arınmaktadır. 
fş ıu değirmeninde yapılac•iından kuvvei mubarreke 

masrafı yoktur. 1 
Ortak olacak zate kar ve teminat gösterilecektir. 1 
Mektupla ; 

Yeni Mersin İdarehanesinde Kadri Yaratkana 
müracaat edilmesi 7- ı O 

Fenni Sünnetçi 
Sıtkı T annverdi 

S P. ri v ~ a ğ f'J s ı z s ii 1111 .- t. 

yapar. 
Fakir çocuklara p ·ır.,sıı 

Adres ; Torsu~ p11 şa ga 
zinosu karşısı 

YE NiMERSiN 
Nüshası 5 KuruŞttir 

Abone Türkiye Hariç 
1 

Şerait i lçın için 

Senelik 1200 Kr 1 2000 Kr 

Albaylık 000 1000 

Üç aylık 300 

Bir aylık ı 00 

500 

Yoktur. 
•~. -=--~....:..=;;.....;;-=··-

Resmi ilinatın ıatır1 10 
Kuruştur. 

Vurtdaş 

Kızıla ya 

aza olunuz 
-------------------------=-=~ ==-=--......,,.,~-~=--"'==~==-......,....,~ 

~~~~~~~~~~,~~~~~~ ! Nisaiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı ~ 
~ , D O K. T O R. 11!!1 

1 A.-Vakup Aslan 1 
{§Y Türkiye ve Rusya Tip fakültelerinden diplomah Almanyada tahsilini ikmal etmiş;;;;) 

liill H ,ıst,d •r1nı her gün8- l 2 lf> - ı 8 e k ı d .-ır k.tbul mu:ıyenell!!J 
~ ve tedavi eder. İim 
l'iill ADRES: Mersin Bozkurt caddeai lEll 
~ Yoğurt pazarı No, 1 • 

[§Y~~~~~~~~~~[§Y~~~~~~rmı 

Z A F E R Aile Sineması 
Bu gün gündüz saat 14,30 ~an iti~aren ~aslar Mevsimin en güzel sa~ eserlerin~en olan 

Türkçe sözlü büyük türk Filmlerinin en güzeli 

Söz bir Allah bir · . 
Türkçe sözıü şarkılı 

Oym} anlar: il Azım, Vasfi, Galip. Muamluer, Cahıdtl, ş ... vkiye 

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

TÜR.X.QE SÖZLÜ 


