
Şehrimiz Gümrüğü_nde 
·bir suiistimal şebekesi 

Sahibi ve Umum Neşrlya? 
MUdUrU Perşeıube 

oldugu on/<1.şıldı 
rük memuruna 
çektirildi. 

FUAD AKBAŞ 29 
üç güm 
işten el 

ld re yeri - B. KANUN 
'lıııl t! trslıı Buııııul • lılersla 1 9 3 8 ---

GÜ~,PEL tK. SİY .ASİ H.AE BR FİKİR. GAZET E:::::T 
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 
Yılı; 1 
11 

Sayı 
3176 

Reisic mhur ve C. H.P. Birinci Köy ve Ziraat s 
Değişmez Balikanı yonları esaisi e devam 

• Inö et m ! k t e.~ i r 1 ~~::a !!~c1! ~~~~-
Delegeler dun Ataturke tek-, sile ğörılşdü' 

•• unun • •• sme 
Büyük kur ltayda irad buyurdukları nutuk rar tazimlerini .izhar ettiler 1 Vaşi ngton 28 (R adyo) Ame-

rika hariciye nazırı Bul Japon 
---------------- .~~---~----

.Ankara 28 ( Radyo ) - büyük elçisini kabul etmiştir . 
Nazır, Amerikanın sordu~u su· 

Birinci Köy ve Ziraat kogre~i komisyonları bugün ale şimd iye kadar Japon hükü
Bü~ ük Kurultayın Sayın arzusu, lııç t.ia teekılaıta, bizim k_aı a~kad»elar, milletlerin biribi ı öğleden evvel V"O sonra Tiirkiye büyük l millet meclisinde metinin cevap vermediğini hatır 

Partınıızııı sinetiııde olduğu ka rıle ıyı ge,.lnebilmeleri , yalnız J k k a·ı · latmıı2tır • 

Bize cok kıymetli "bir direktif olan nutku , aynen yazıyoruz 
---------------------------------

Ü yelerı : v Ye Ziraat Vekaleti .'olnlonlarında toplanara · ·en ı erın<' "' 
Bu-" u· k Partimizin esas büu dar, esas tutulmamıştır . Hepimi bizim arzumuzu temin edemez. Tokyodaki Amerika büyük 

J te'"di edilen meseleleri tetkik etmişlerdir. 
yesinde bugün aldı~ımız kalbi zın en kıymetli alakamız, mille· Hatta bizim, milletler arasında elçisi kAnunsani ortalarında va-
te nizami karsırlo, beni değişmez tin 011 ehemmiyol~iz zannoluua· kopacak muhtemel bir fırtına Kongreye gelen delegeler Atatürkiin tnbntnuun malı· eingtoua dönecek ve Qin büyük 

Genel Bnekon seçtınız. Yüks!!k cak ıkftyetiııe kadar 9ukuf sıı· dan uzakta kalmamız bile, yal fuz buluudugu Etinoğra.t'ya müze:-;ine giderek Ebedi ~efo elçisiyle birlikte yapılacak ko· 

teteocülıüııüzün \'e samimi ıtima hıbi olmak ve milletiu en pal~al. rıız bizim tcd.biri~iz ~~ kati arı knr~ı tazimlerini fah:ı.r eylemi~ler<lir. nuemalarda hazır bulunacaktır . 
dınızııı ıfadesi olarak aldığım 90 en güç sayılacak dılekl~rıne ı zum uzla temıo edılebılır. Demek --------------------------------------

bu karardan dolayı sizlere teşek kadılr ledbir bulma~a Çalıemak · ki, kaybedilmiş zamanları telAfil İspanyada çarpışmalar Be·vşn}1 ı· rd e fl} karılan ı· lk 
kilr ederim· Bu anda, omuzla-, tır. (Brova sesleri etmeği ve milletimizi suratla .J {"'J 'ı.' 

rımda bulunan Genel Başkanlı ki Kanunlarla Büyük· Millet ilerletip yükseltmeiti türlü sekte 1 C h . .
1 

K •• •• k 
vazifesiııi: Partinin, büyü~ mi_l- Meclisinin l.emauetleriyle vazife, ler 9e manialara maruz kalmak ı Um UrtyefCl er Ü IIl ll f 3 ffi y Ü fl l) 
lntimizin ha) rıııdan ve hızmetııı \almış olan m~murlar, vekiller ihtimalleri içiode,lıasarmaQ'a mec l mütekabil ta~rruza 
don baeka gayesi olmıyan, mak hepımiz, mıllet hizmetinde eeref buruı. (Şiddetli alkışlar) Parti ı Merasimle konyaya getirildi 
sndıno uyguıı bir surette ifa et· bulan vat 'lndaşlar olarak, onun nin bülüu aıaııı çalışkan bir va geçdiler 
mek için, bütüıı varlığımı sarfa· ihtivaçlarına yeti~mek hisleriyle tanperver olduğu kadar milletin Londra 28 (Radyo) tspanya 
dcceğim, (Sürekli alkışlar) Sizler meşburuz. (Brarn, yaşa sesleri, beraberliğini candtsa seven ve 

1 
da cumhuriyetçiler Le9idanın 

den ve !>artinln bü~ün azasın· sürekli alkışlar) Büyük, küçük millet ku9etlerinin hiç bir sebep 
1 
cenubu garbisinde mukabil ta

dan birlık, beraberlık, yardım bütün vazifelerin, iyi· ve temiz le dağılmamasına dikkat eden I arruıa geçmişlerdir •. Ya.pıl~n 
beklerim. (Hay hay sesleri) ifa olunması, emellerimizin başın bir vatanperver gibi davranmağa carpışmalarda cumhurıyetçılerın 

Aziz arkadaelarını! dadır.. Parli toplautılarınıu temiz mecburdur. Ciimhuriyet Halk taarruzlarmın mu9affakiyetle de 
BüyıJk Kurullar· kurtuluş 9e pürüzsüz Qalıemasınıu sonun Partisinin, bütüo vntandaeları ı tam etmekte olduğu bildiril-

mu- cadelesinln en evvel işlem eğe mekt d' 
da, bu sözlerimde arzu ettiğiniz kendi:inin muhabbet ve h izmft 0 tr • 

Lınelıyau, içorden ve dışardan M 1, 'I, J M J ( 
lle

r türlü ınsafsız hücumlara mdnnyı bularak, m11hitıerinizs muhitinde toplanmağa ı:alışan 1 BlSll\8Ua auen er 
döncceğıuizi, ümit ediyorum. ·h · ı· · f · ı milletimizin maruz kaldığı gün zı nıye ını i ade atmış o uyo 

Aziz arkadaşlar ! ş · d' · b ' h · ı · 
ıorde onun iradesini ilan cıtm e k rum. ım ı sıze, u zı nıye ıo 

Partimizin karşısında bulun · ıı · b" · k k ı üzere meydana ntılan en eski mı otın uııyesınde ö sa mıe 
d• ş duğu vazifer \'aı·dır. Vazifelerin olduğunu da gösıerecel'rim. Ata 

\eckiUitımızdır. BencP, Ebe 1 e 6 

Devlet tarafından 
iş/edilecek 

" bundan sonra, eliemmivetleri t• k b" } ı ı · h 
• k'. k dısıne kade r J ur gı 1 ıer arı ıın ve er Londra 28 •Radvo> Meksika fımiz Atalur uıı en azalmıe detti!, daha ziyade t\rl J 

Bu mıntakada bulunan maden 
milyar tahmin edilmektedi 

6 

Ankara 28 cRadyo• Beşehirde Çıkarılan maden kömürün 

den bir kamyon maden arama heyeti azaları te kaymakam 
tarafından Kouyaya getirilmıeti r . Kömürün kalori nisbeti 5962 

olduQ-u tesbit edilmişt ir • Acılan kuyu dört metro umkuuda 

on iki metre arzındadır . On dört metreye kadar kömür taba 

kası denm etmekLedir . Bundan ecnebi maddelere rast gelin 
mie ve sonra yine kömür tabakaları bulunmuetur , 

Yapılan tetkikata göre bu mıntaka 6 miyar toaluk kömür 
cevheri bulunduğu tahmin edilmektedir . Bu tahmin jeolojik 
lerce hesaplanmıetır • · d onra burada \"e devrin lıü>·ük bir kudreti,, siya parll\mentosu madenler ı·mtı'ya-

ve kendısııı en 6 
' .

1 
mıştır. SaQ"lam bünyeli, yüksek 

1 ketler de yapılan m ı sı:ıt sahnesinden maddeten çekil zının baekalarına verihnemesini Tecrübeler kömürün eüratle ictial etti~ini göstermektedir . diğer nıem e • ısııdoth asil bir milletin · siyasi ' k "' 6 

d 1 1 rd en en kıymeth dı ton sonra de, bu.-t.ün dünya ve bunun dovlet tarafından iele Bu sahada alınan müsbet neticelerden sonra bazı formalı"te it müca e e 0 hayııtrno, istikamet vermek iddi ı t k 
far.ıkasıııı, bu Kurollay ve onun nın ı~yre ve '~ dırı ~areısın • tilmesi hakkındaki kanun IAyi · terin tekemmülü için ocak kapah1acnk, diğer mıotakalarda 

asında} ız Geçmiş larihin fırtına da sabıt oldu kı bu a7.ı mem 
m"ııası ıockıl etmektedir. (Bravo · Y ha~ını kabul etmietir • areetırmalara devam edilecektir , 

u '" lerı içinde grıç ve eksik kalmış IHketiu hiQ bir köşeoıinde ve bu'-----"'------..:.._---------·-------------------. lkışlor) Ataturk. kurlu- l 
seslerı, o ı roflarımızı, süroııe tamHınla büyük rnillPtin hiç bir ocağında A 1 f d 'il" •d f 

- delosiııi siyasi ve aske ı ransa a aa ~e m
1 
uc~ rde ev~ el fi Kurultayda mnk vo ıl<>rle~mıık vazifecıındeyiz Cüıııhuriyet .sşkındı.ıu Laşka Lir I manya n 1 n mı 1 mu 8 

rı sıı ıue c ' . (Bra,•o ı;esleı ı, ıılkışlaı) h ln a esnrnmısıır. ( Uraço sesleri , , , 
0- ·ilk Mılle& Mecı ı sı ıç ı n<fe 1 1 1 1 .., • 1 

~:ora el~) Sulh ve harbin Si)a· Mılletlerin g eçimsiz ve lJiıi d ıı kik.ı•mca ı;üren a l kışl:ıı) . ıış en 1 e ugraşan muesiese er 
1 ı~r~ . k.ıuı eız b ı r M ı ll e t l\l ec lı ı, iriııo emniye t iZ bulu ıı dukl n rı On hış ·e ıı e lik türlü nıiişki Yeni tayyare gem·ııerı· ı·ng·ııte - ===== 
setıııı 111 

• • hır zanıandıyız. Mıfüıllerın lıir l .ıt ıçlıı :ltı b ır . ha. y_auaıı tıonra 1 • •, Paris 28 «Radyo• J.ı,ransa debıluı e k zıhut)•etrnı 
slylJ:ı ıd;ro/ i buguıı dahi çok aıle efrııdı gı bi, birıbiri ııiıı d ert cllmhurıy c• t l'') ' mıtıın 9erdl~ı bu rede endışe uyandırıyor harp işler> ve milli müdafaa ie· 
ve ku k~01 ııı ~e gl'renıı) 01 LZ lerlni aulıyıırak, bu küçük küre imtıhaıı; oııuıı fıaunedıldı~mdı n leri ile meşgul müesseseler bun 

memle t le~ı} Atatürk, kurultay nin kucağında kardeşce yneıya çok dtıha sa'11am ve derin kökte Loııdre 28 (Radyo) Alman·j altı ioQlik top ve 22 roveher dan böyle tek bir müessese ha· 
(Bravo

1
sos emı· ııot hayatının ıü · bilmeleri aziz emelimızdir. FA Sonu lkl.,cld• yanın yeni tayyare ve gemile- linde onlıbaoaklardır . Bu büro-

ları ya ııız topla mücehhez bulunduğunu 
. ekanızmas ı olarak • rinin çok kunetli olması amiral nun adı milli müdafaa ilmi arae 

~auk~~~ :lı:e:ıe knlnıazd•~ o~u. sa Amerika birleşik devletlerı lık mehafilinde endieeıer uyan· bildirmektedir. tırmalar enstilüsiidür. 

mimi ve derin bir sovgı ıı e do K" onferansı sona Erdı· dırmaktadır . F B k. 1. . S h 
d . Büyük Kurultayın Juy fugilterede 1 eni raptırıla· f 8 Il Sa 3 Ş V 9 l l Il 1 fi eya a tl seı-or ı. · ı k 

g usuuu söyledığime omın o adra .,,; J cak tayyare gemileri için Alman 3 •k d K 
k kurultaylar 0 ıııa Aral d · t S .. ıt bag ı inci Kanun a orsika ve bütün gelece arı 11 a ye ıı 1 e a :ı l -, yanın son deaiz ineaatı hakkın 

~ k' karşı hiç bir zaman Tan usu · ti · ht ld · 
de Alatur e . e lıizinı ı · ı d Ed. ı l da sarih malumat beklenmekte· zıyare erı mu eme ,, 
solmı:raoak otan se\"gı v af l } 1 - 3 8 1 Y Ü f 8 f dir · Paris 28 (Radyo) Fransız J nncak bir kaç saat kalacaktır. Ka . . ·r d etmekle eeref D . J 
hislerimızı 1 a 

0 
1 enız mahfelleri; Almanya- bae9ekili te harbiye nazırı Da- raya çıktığında Bahriye nazırı ve 

(s -rekli olkıelnr, varo S h l 75 ·ı K lk h k duyarım. u a i lerin mu haf azası için mı yon nın çok kunetli bir tiloya sa- ladyenin Koraika ve Tun usa }'a ors 8 Q Qmct erkl\oı tarafın. 
sesler•) D()lar sarf edilecek hip olduA'unu ve konan tipi ta- pacaıı seyahatin programı tee- dıtn kHrŞılonacıtklır. Kravezore Uç 

Arkodaelar 
1 

Osnomal bir edilen bu aemilerin ~ıok aQırl bit edilmi.etir . Şark donanma· torpido refııkttt edecektir. 
Kurultacımızın bu_ B Da1adlye Ko tk d 

SeJneıı· k Partı toplantı I..ima 28 (Radyo) Lırna kon '!eşik devletleriııin bu ihtimalide olmasına ra~men S2 mil süratle sına mensup Da biatin gambulu fi\ a an sonra 
1 1 t sı Tunusa gidecek, ikameli eı:mosın 
op an 

1 
' b ldugune fernnsı mnhleller'ınde .,0- clendi· nazarı dik.kate alarak 75 m_ il)'on mesafe katetti'''ini altı adet 00 ~erullau Cıbutiye gilmietir . larınrlnıı sonra vuk~ ter~ım Her • J ıı da Tunus cenubunda ynpılmakta 

k ıs . hine göro Anıer ·ıka b·ırle12 "ık den dolarlık bır fedakArlığı goze a- p 1 20 (R d ) F 
d ·ı'·kati celbetme k . ır; "' T dr s, o o vo - ransız oltın tahkl[!)atı tetk"ık ed ...... cektlr. ır. b 1 ara vı . lacaklarını ı.ummaktadırlar • f ı· • d ff d• f ı .. 
biriniz, köylerdeıı aş ıy . ·kn. letları arasında yapılnu konfe· • ı ıstın e 8 (88 er Başvekil Dıtlsdlye Korsik8ya ve Bundan soıır Ceı.ısylre giderek 

layetlore kadar, m • . . raes ovveıce tesbit edilen hedef · "' & bir ğUo ktı.lHcaktır. •1 ııetimizın şı u 1 Vacington 28 (Radyo) Ame· l Şimaıt Atrlkaya yapııcııhı seyahıt 
. . d 'leklerırıi dıulemıe 1 rika milletleri konferansı res · N b/ T / k . tini en gf>Ç lkl veya Oç lklnclkl\- R k 

yetlerını ve 1 lere 98Sıl olmuş ve Amerikalılar a us - u u erım nunda yBpli Cıtktır. ,jŞVe ·ıı p ıtrlamentonun açı-
bulunuyorsunuı . . cu-mhur 'ı nrasıada zuhur edecek bir har· 1 men nihayet bulınueıur · 1 B kil bl k lıeında hazır bulunmak Ozere ıo 

I>- ük MPClısın ve . yolunda şiddetli ıa Koıışlvke lrd rkuvazOrle evvo 1 kAnunusanide Parlsde buluoaoak-
>UY r ı· etlerıne be mAtıi olmak icin çareler bul- .. rs sya g ect? ve burada tır • 

)"et HükOmetinin anır . musademe a/Ju 
h lk ızın şıkbet muştur · Am,•rika, her hangi , I . t ·================= 

başlıca tu moı. a ım k harici bir tecavüze kareı yeni ı~a9 zrnır en ernas M ı c ı ı· H u·· k t"'ı m e tı· lo•ıııe ve dıloklerine vefo etmek. ü o 
c r taş ı tesanüt uaaıarı ihdas etmeye ! yonal fuarı bir milyon Kud B 28 cRodyo> Arap çe 

olduğu düşünülürse Par 
1 

teleri bir nakliye kamyonuna 
l'k ' ç lıemalarınHl karnr vernıielerdir . l ınu .. şterı"nı· n ul'rraX-ıdır. s.ı:.ve•uf ıAtımızııı sene.ı l ı 6 6 refakat eden ıırhlı otomobile u .., 

milletin idaresinde ne kadar .~00 Amerika . konfer~nımıda bu- Mallarınızı şimdiden tıteş açarak dört kieiyi ıarala• 
analı ~ukavelesi uzatmıyacak 

rimll bir kolaylık olduğu .goz luııan milşahıtlor, Munlh a nlaş· h l mıelardır • Nasıra polis karako 
Qal'pnr. Şıkllyet ve dıleğın bır d·~ mosıudnn sonra Almauya müs- 8Zlr ayınız• lıuna da teouüz etmişleı·dir . 
faco "O l>tr hhzada talmlll. cıd: toınlokoler içiu bir acık deniz 1 N bl T lk . 1 -

• b ı ı 2Q Ag" ustos-20 Eylül • " us- u erım yo u uze· nıo i, şimdiye kad ar ıı ·ç _ ır nı fılo meydana. ge tiıe. cok ve A_tlaıı lriııde eıdrleıli . müsndomeler ol· 
1 · ı dı \'C n asıp olını l 1 t d l'r k 
etfi ııasıp o ma d 1 h ık sahıllt;rıııı ıe ıc 1 0 ecel§ı a muşıur . Araplar, demir yolu 

l'acaktır Ancak, eikil)'
01 

ve 
1 

eli noııaatindedirler . Amerika bir- 1 haHın1 tahrip etmiolerdir. 
le hulusa oluoan milletin ame 

_ Kahire 28 cRadyo> - Abdülfettah pata mebuean mecli ind9 
Suven kanalına dair bernnattd bulunmue, eimdlye kadar bü 
9ere ioin entern Rsyonal müzakere ceryau etmedi~lni söylemietir. 

llaeve k ıt Me h met Mahmut paea da gozetecılere -beyanatın 
u uluaarak Mıs ı' ın Slhere konalı şırketıuin -iın1iyaz mukn\'elesi 
nin uzatılmak ııizetiode olmadıQ'ını bildirmijftir. 
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ReJsicumhur ve C. H.P. değiş · ı 
mez başkanı İsmet inönünün ~~ŞE=HİR=V=E=M=EM=lE=K;;;;;;;:;;;;ıı;ET=H=AB=ER=lE=RI ~11 

f ransa · Bulgar Ticaret mua~edesi imza edil~i 

büyük kur.ultayda irat buyurıduklari nutuk .. Kültür Bakanlığı 

Sofya 28 cRadyo• - Bulgar parlementobu Fransa ile Bulga 
ristan arasında 6 kAnuunu evel 938 de imza edilen ticaret aıılaş 
masını tasdik etmiştir . 

• 

-Birncilden artan-· içinde, marazi arızalar göKter Oğretmenlere birköy eğitmen 
kursıı acacak 

lngiliz Başvekilinin Roma seyahatı 
sarsılmaz bünyede olduğunu mekterı kurtarılamaz. Fakbl 
bütün ıdünyaya isbnl etmi ştir. 9 ıt landaşlıuım emin olsunlar ki 

(Devamlı alkışlar) Siz · ve hepi 
uyanık dikka\Ji ve vazife hissi 
aı beeel'i her duygunun üs tün 

mı1, büyük acı içinde, bu bah de tutan vuzife &Ahibleri o la 
liyar müşahadeyi yapabildiAlmiı rak. millet idaresiorle lüzum 
den dolayı )'Ürekler doluFu ifti ıu görülecek tedbirleri, zama 
har ederiz. nında ve kararında almRkla 

Sayın tırkadaelar ! asla tereddiH etmiyeceAiz. 1 
Partimiz; milleL menfaatinde (Bravo sesleri, devamlı aline 

kUQük hislerin üıtüne ~çıkabilen !ar) Vatandaşlerımın Büyük 
bütün vatandaşları tatmin ede Millet Meclisi etrafında ve sa 
cek en eaaıam prenıibleri, en az de bir vatandaş olmakla haya 
teferrüatla teebit edebilm iştir tımm bölün gururunu "doldu 
Türkiyenln yenileşmesi gibi hiç ran Relıicümhur etrafında le 

sanüdü o derecededir ki, icap 
olmazsa iki yüz seneden beri e d e r s e bütün Türk mil 
<levam eden mücadele, bizim re Jetini varile ve canile bir hu 
jımimizde en aade ve ameli ifa dut üzerinde şimdiye kadar 
deshi bulmue&ur. MuUak ola bu millet tarihinde görülme 

Kursu muvaffakiyetle bitiren öğretmenler 
gezici baş öğretmen 
sıf atiy le çalıştırılacak 

Kültür B a k a n 1 ı g ı bakanlığınca temin edilecek ive 
tarafından önümüzdeki nisan aldıkları maaştan baekaca da 
ayında köy eQitmeni yelietir kendilerine arda 50 lira da üc 
mek üzere bir kurs aQılacnklır. ret verilecektir. Kursu muvaffa 

Bu kursa her vilAfellen köy 
1 d b

. 
1 

f k. 11 kiyetle bitirenler gezici bat öh 
er e en az ır yı muva a 17e e • 

vazife yapmış ve askerliğini bi retmen sıfatile çah&acak ve bun 
tirmie öğretmenler alınacaktır. lara maashmndan mada seya 

Ôğretmenler kursla bulun batte bulundukları her ııün iQln 
dukları müddetce yemeleri ve birer lirt\ yevmiye verilecek 
ye y a t m a 1 a r ı kühür tir. 

Londra 28 cRadyo• - Deyi telgraf ğazeteei istihbaratına 

atfen Muı::olini ile görüşmek üzere bqvekil Çemberlan ile harici 
ye nazırı Halifaks'ın ikinci kAnun ayının sonunda Romafa 
gideceklerini yazmaktadır. Gazete bu seyahat esnasında Pari· 
se uğramalarının muhtemel olmadı;tını ilAye etmektedir. 

Ankara 
Radyosunda bu 
günkü program 
Türkife Radfod ifüzyon pos 

taları, rı'ürkiye Radyosu, Anka
ra Radyosu 

Dalga uzunluğu 
169 m. ısa Kes. 120 ICvv 

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

~ekoslova~ · Macar 
Hududunda . ----

Bir Nahiye halkı 
niimayif yaptı 

rak zikredilen hiç bir siyasi miş sürat ve hevesle topluya Esk'ı bele"ı'ye ~e~ı·r suyu Gu .. m rük 
prensip; ifratı ve tefriti ve tür bileceQ-imizden ulıt ıüphe et U V il Perşembe 2912/938 
lü eekildo yanlış tatbiki öne SÜ mi)'orum. (Bravo sealeı( şiddEt ~es'ılecek daı·resı·nde M 

Prag 28 (Radyo) Çekoslo · 
vak>·adan Macaristan/\ ilhak e
dilen bir nahiyede Çekoslovak
lılar tekrar a na vatana iltihak 
etmek için büyük bir tezahü
ratta bulunmuelardır . .Tanda r 
ma si l ~h istimaline mecbur ol· 

12.30 üzik ·muhtelif mem muatur • Nüma" İ""İlerden biri 
rülerek tenkit edllmekten kur li ve sürekli alkıelar.) v ' vv tulamat. lekrllerin halk şarkıları -pi,, ölmüş ve bir kaç k?si de yara-

Partimizln hüviyetuıi tarif Aziz arkadaşlarım ! Yeni Belediye S.U)'UDUD ,eh- Suı· ı·stı' ma 1 m 1 ~. 13,00 saat, ajans haberleri lanmıştır 
\'atandaalarda ve TeakilAtı ı or kara eden altı preneıbimiz de fena el v v rlo her tarafına mebzuJso ' veril· me e an 

lerJe ve yanlış tatbikat ile ek Esasiyeniıı tarif ettiği vatandaı· mesl hasabile evelce akmakda 13,10.14 Türk müziQi "Şarkı 
81.k oo··sıerı'leb·ıı ·ır. Fakat \,u oay lardo, hu vatanın daimi sahip t bl l l lar Ve türküler -p\" Davet .. .., .. olan suyun bu ayın o uz r oc Suiistimal vakaları 
roller fersiz ve _beyhudedir, ve dkinleri sıfatiyle, emniyet n d ltlb k ll "l h 19 30 Müzik •şübertin eser g nuo en areo es ece., 11 • oldu1wu yapılan tetkı·kıer M · · k Tam Ol"u-sü vel·ilmedihi halde k h k lb" 6 lerı' nden" eraının urtuluşunun on al 

v " içinde yaşama uzuru a ı, ber alınmıştır 
faydasını muhafaza edebilecek Türkiy& Hii)ük Millet Meclisin in s dk Akk de görOlmOş ve bununla 18,45 Koouoma •zi.-aal saalı" tıncı yıl dönümü kutlulama 
hiç bir illi" JOktur. Şimdİ"e ka 1 1 ay alAkadar OldUğU Z nne 19 0 8 ' · ı töreninde milli kıyafette bir 

" 1 ve Cumhuriyet Hükümetinin 88 " a • ' 5 aat. &Janli, meteoloJ i müfreze bulunacaktır. 
dar iıbat ettik ki prensiplerimi dı'len Oç gOmrQk m ve ziraat borsası haberleri mimi hedefidir . Hiç tnr roille- Silifke ilk öğretim lı,pekterl emu- M f k zi eeae olarak daima i1i Allerde . d 1 kd' 'I . . 19,20 Türk müzi4'i "fasıl he ü rezeyi teş il edecek 
bulun_durmaaa ve tedbirleri, 7.a lin kendisine UYllUD gördüaü Sıdkı Akkay naklen lzmlr llk Oğ ru iŞ en e çe ırı mıştır. . h ' kA f 1 " arkadaşların isimlerini tesbit 
mnaı geldiji ukh cesaretle fa bir tedbir, bizim memlek:etimiı- relim lspekterllğlne tayin edllmlş Tahkikata devam edil· fetı 2~.~ca~ r as 

1 
ve kıyafetleri için görüşül 

kat daima tedl>ir \'e basiretle tat de taklit olunamuz . HiQ bir va tir • 1 mektedir. Neticeyi ayrıca ' O oo~e~a · mek üzere Mersin cephesinde 

O
L il ·ı .1·1 k b·ıd· .ıc,,· • 20,35 M,.üzık sololar ·muhte 1 çalışmış er, subay bütün ar . 

bık eıme~e çalıotık . <Uıuıı alkış tandav. kanunların kendisine te , ıU 8f ÜÇ UÜO tali Bul 8C8 ı 
1 

ırece51z. ııt parcalaı kadaşların 31 birinci kanun 

lar ) min elliği nimellerden mahrum 'Terzı Raşel ııe a L J 1 Cümhur başkan bandosun 1 cumartesi günü aaat on beşte : 
Geçmio zamanıu muhasebesi edilemez . •Brato sesleri, sürek Yılbaşı mlloı:ssebetıle llk okul· 1 fl\8U8C! 8· d F "Ah 1 ı son ıamanlarda hiç bir milletin V an: lüd met And iQen" klu ' Halkevi salonuna gelmesi. 

1 
ii alkışlar• Huzur içinde, müeıe hır 31 blrlncl kanun 938 öğleden rının muLakemesı' rin1 •Rauf Öktem• Fagot "MuıJ · ı -------. - Şeref genç 

Riyasi partisine nasip olmamıe sonra başlamak Uzre Uç glln mUd il lafa Sesar" '==-=======;;;;;.: 
kadar mOsbet ve verimlidir. Oe rek vatanın yükselmesine Çalıo- det tatil edllecekllr. 

mak sahası, büıüıı vataudaelar KaQakçılık euQlusu Terıi 2120 Saat, esham, tahvilat 
lec·ekle de ce1Jarnle lıt1siretin ~ \ • • t• \ l h' bi:ıe ayni müsbet neticeleri va için açıkhr. cBrovo sesleri> Bu y8lflffill ıcare ve a UB Raşel ve arkadaelarının muhalkambi)'O Nuku borsası ijfiyaı•arı reyi ·udi Ahmeı" 
detmekle oldu~una, kati olarak memlekeue1 bütün kuvvetleri ö kemelerinin sona erdit'ini ve 21,30 Türk müziQ'i "peerev 12 _ Karcıgar şarkı • Hil 

- d 1 1 k k d BorsasınJa evrakın tetkiki i*"tn müddei umu ve earkılar" memkı" sefa neae bu ou· uOn ne keoiiz. Anlayııımt&da ve icraatı zun e top amıe o an le u • U v ı ., e 

f 
·· 

1
. 

1 
ı. T- k. a· -k , 1.1 miliQ'e tevdi olundu~unu bun• 1 - Nıhayend peerevi •aan re"'ı·nde •Ha2"cı" 

mızdakl ana hatlarda zaa go3 ret 1 var in , ur lfe uyu .) 1 na l 5 1 • .... 
. 1 d ·11 l" dA 1.7 n yapı an dan evvelki sayımızda yazmıe buri Osman" 13 - Hüzam ııdrkı . açmam 

terme 101 e ursun mı e ın a Jel meclisid ir • Bravo ~esleri, al 2 N b d /4. • v 
ima ilerliyen ve yükselen laıe muameleler tık . Dün duruemayn devam 1 -

1 
aveu agır semaı aQamam •Mah:net Nasip" 

l 
. t kışlar• Onun ledbirleriııle, Tee edilmio müddeiumumi iddiana seul hükmü ezel • tsmail Hakkı" 14 - Hüıam earkı ·küaade 

ve canlı an aı ·ı le va anımıza Dün aehrimiz Tıcarel ve Za 3 Nı' haveııd şarkı ne ., • ... 
dahA oenia feyizler temin edece kilfıtı esasiresi ve kaounlarifle v mesini ve maznun vekilleri mO - - ,,.a talilm Şavkı" 

e " hı' re Borsasında 60 ton nohut man kalb ı·me b kt •R k " 5 ~lmize ketiyen aüveniyoruz. hepimiz üzerine teveccüh eden dafaalarını yapmışlardır . Karar a 1 a ım 1 - Hüzam saz semaisi 
(Bravo sesleri sürekli alkıelar) mükellefiyetler ve vıııifeler,ditter 5 kuruş 75 santimden ve 30 ton itıihazı için muhakeme ikıncikil 4 - Söyle nedir baisl ahın "kanuni Mehmeı bey çalanlar 

Aıiı arkadaelarım; bütün vazife te mükellefiyetle nohut 6 kuruştan ve 15 ton no nunun onuna talik edilmietir • •Haci Arif be1" Vecihe, Fahire Fersan, Refio Fer 
Millelimiıin en du muhtle rimizin üstünü ve u!hımıdır • hut 6 kurue 12fl santimden ve L' h 1. 1 • 5 - Suzinak şarkı ·mübde san, Kemal Niyazi Sefhun 

rı· ne ve en ıtü"ôk ihtivaçlarına 16 ton fasulya 12 kuruştan ve ıman auer en layı derd olan diller •nr. Şükrü 1 22. 30 Müzik "küçük orkest 
T , Aziz arkadaelarım ! 3 ı 

kadar sokulup çare bulm~a 150 ton çavdar 3 kuruş 5 san Osman" rn " 
çalıomak, ö_nümüıd~ki sene.le Siıi muhabbetle selılmlarım . timden ve 6 ton 800 kilo Tarsus Şebrimhe lnhlserlera alt tuz 6 - Rast şarkı -3enin askın . 1 - - L' Arlessienne No. İpas 
rin çıılııınalarında yeni bır fa Sizi gönderen teşkilat arkadaş klevlandı 41 kurut 75 santim getirmekte olduğunu yazdığımız 1 

la çak oldum •Abdullah efendi" : tora! (Bizet) 
rika olacaktır. Halk çocuau va larımıza ve içinde yaeadıtıoız den ve 15 ton çavdar 3 kuruo 1 Denlzbaokın Sinop vapuru gelmış j 7 - Mahur earkı -Oüleeni 2 - Vieıı du Stadı meiner 
tandaelar tarafından halk için millet ve memleket yuvalarına 30 santimden ve 4 ton 500 kilo ve tuzu lah\lyeye blişlısmıştır. ez har •Abdullah efend ı" okuyan Traume (R S ıecz ynskı) 
de geçirı!en bu çalıema haya Genel Baıkanıoızın sevgi te Cerhan pirinci 20 kuruo 76 san Llmanda bulunan Yunan ban •.\fustafa Çağlar" Okuyan SaJiye 3 ~ lnd illio er.ıtermezo 
tının devlet oıoriteseni en sağ &afgılarını beraber götürmenizi timden alınıp satılmıştır . daralı Sıılamina vapuru krom ma Tokay (Solazzı) 
lam bir ıureUe koruyarak -

1 
· ş· dd 1. lk 1 k 1 deni a ı mıva devam etmektedir. ı 8 l .1 1 . . 1 4 - Du, du der zigeunerp-

ıs erım c ı el ı a ıe ar• Adana Borsasında lev an Denlzbaokan Dumlupımır va· - a _a .•ur saz .se.ma.ısı r·ımae (E t.•aımaıl) 
halk idaresinin feyizlerini en t n smet lnönü'oıln bu çok dın 46 kuruştan ve pıırla~ın purunun bugOn Dörtyoldıın Jlma- 9 - Gırıe taksımı Kemal 5 - Gopak (Moussorgsk i) 
geniş bir surette temin edece 1 ğine inanıyoruz . (Alkıetar) Hiç kıymeui ve mühim nutku, Bü 31 kuruş 50 sanı im ile 35 kurue nımııa gelmesi beklenmektedir. i Niyazı" 6 _ Aubade du BeJjer (alet 

Yük Kuruhay balarının sevoi, 1 arasında ve temiz pamuğun 31 Devlet Demlryollarıoa alt kö 20 Hicaz earkı - bilmifo ter ) 
bir koru1ucu tedbir, insan ~o ..., 
cudunu haata olmaktan kurta hüı met ve tôıim tezahılrleri, eid kuruotan muamele gördüaü bu moru getlrmekte olan Nec11t vapu rum bana ne oldu •eevkı

11 

23.30 Müzik (operetler .pi) 
rnmadıtı aibi. hiç bir milletin delli ve sürekli alkıelariyle kar 1 ra boreasma verilen malftmaUan ruoun bugnoterde llmemmıza geq 11 - Kar01gar ş ırkı ye ter 23 45.24 Son haberler ve ya 
lıiinJ • de en iJi ıedbirler eılanmıetır • 1 anlaoıtmııhr • mesl beklenmektedir. Çeemanınla sayd ettin dili ava rınki paoğram 

Piy~a~ .. ;:~·cu i ~ r M e 10 d=i~--:=B=-e--ki-=r =U--lu __ ğ...;.;... 
6 

KıF.lar • HaJır bileımedin daha fazla 
yaya benzerir. , 

1 kAınat ayaklarımın altında fırıl fırıl dönmiyor. 
ı ~için bu böyle oluyor Baküı. istiyorum ki bü· 

Kamel· t3n kAinat,şu Ieoca Alem benim ietediQim oekilde 

Baküs · \'elhaeıl siz birer Qiçeksiniz. Ben ıi · 
zi denizin be1az köpüklerinden hasıl olmuı pe· 
riler..e~ benzeti1orum • 

Kızlar -
Aokı f11ıldıror açılan her gül '. 
Ha1at demek aıktır. Noktalı virııül .• . 

Baküs - •Etıeriyle yüzünü kapar,, Bunlarda 
aıktan babıedi1or silahım . 

Sah~~ deQitir. Eski kız.tar girer . 

Artemiı : 
Atılarak ee•danın botluklarıoa 

Afrodit : Haydi tophyalıaı menekfe, süobdt •. 
8efafüırd~ yap.ıılım ha.tımıza taç 
İnsan iıter tok olsun ~e iııeree a9, 

Hep tıirden ; Vuran her kalb ateşli sevgiye 
muhtaç . 

Hayat demek setgidir noktalı virgül 
Afrodiı • 'l'ophfahm kırlarda yasemin sünbül. 

•sahnede 1aloız baküs kalır ,, 
BakGa • sallanarak; Rıışım dönüyor, fakat 

...... _.,.._ 

hareket etsin. Yıldızlar, Ay, Günee niçin gökte 
serserı gibi dola111or. inin size de ıarab ikram 
edeyim. Kızlar nereye gittiniz. Ben de size bir 
earkı ıöyliyeyim. 

Sevgilim eline kınalar rakmıe, 
SaQını taramış yıldıza bakmış 
Kumsalda yıkandı 7arin dediler, 
Kızıl sular ondan çok fıkırdakmış. 
Fıkırdak, fıkırdak, fıkırdak fık, fık .• 
Şıkırdak, şıkırdak, şıkırdak, eık, ıık .. 

Baıımda geziyor bir kızıl sevda, 
Canım kurban olsun 7lrime, hayda . • 
SQzülüoQ yokmue. aOHişQ fOkmut, 
D.enizlerde doQ'an lekesiz a1dı. 

Şakırdak, eakırdak, eakırdak, eak, f8k •. 
Fıkırdak, fıkırdak, fıkırdak. fak, fak ••• 

Meclis 
v 

Baküs. Giirtan 
Gürıan - Baba artık olmueıun. 
Bakiia - Ne olmuşum, ne olmuşum çabuk söjle 

Gürtan - Ne olacak, mastor olmuşsun. 
Baküs - Mastor, icazkar demek deQil mi. Hah 

hah, hah Kızlar nerde • 
Oürtan · Bilmiforum, ben kızların çobanı 

detilim ki. 
Baküs - Bilmiyormusuo öyle mi, Qapkıcı, söy ı 

le onları nereye g<Hürdün. Afrodiı, Artemis ner 
de, Ah burnum. Gürtan burnumu ka7beUim. 
Haydi burnu ara bul. Artemisi benden kıskanı
yorsun değil mi. Benım burnu Artemis çalmıe· 
tır. Git getir. Hırsızlar. 

Gürtan - Pekey baba, pekey, sen rahatsız 
olmR. Kaybolan burnunu ben getiririm. 

Baküs - Hainler, Qabuk burnumu bana getir: 
Yoksa kAinatın altını üstüne gedririm. 

Oürtan • Müsterih ol baba" odaya götürür .• 
Bak.üs - Burnumu da isterim. kızları da iste· 

rim. Hepsini hepsini isterim, 

M e c 1 is 
vı 

Afrodit, Artemis ve kızlar, 
Aftodil - Buraya gelin, kimseler yok, size an 

lata~ım, aahyormusunuz. Ekseı·iya erkeklerin 
yeminleri, fıtlvarıeları fasık bir kitabm tatlı 

ayetlerine benzer. Erkek kediler d i şilerine <'i· 
Qerler vadederlermiş. Fakat arzuları yerine gel 
dimi dişilerine kasalı olmadıklarını söylerlermie. 

Bir kız - Ya Afrodit Abla, erkek falvarmaz 
da ajlarsa alimiz..d.ur.w:ken ayaklarımızdan O 

peree • 
Afrodit • Bu kabil erkekte çoktur . 
Kız · O zaman nasıl hareket edelim . 
Bir boeka kız • Eller o erkek gonç ve güzel 

se merhamet etmeli ve göz yaşl arıoı dindirmeli . 
Afrodil - Sakın, sakın ha, Beni kalbsiz zan 

neımeyin. Belki bu hal bir "enç kız için zafer
dir. O erkek eğladıkQa siz de müteessir görün
mel isiniz fakat hakikatte, için için gülmelisiniz. 
0olar ağlar amma miskin değild i rler. Emelleri 
yerine geldiktE-n sonra arslan kesilirler. Sizi bir 
kedi vaz iyetine dUşürdükten sonra memnun 
olurlar. Bu gıbi erkeklerden çok sakınmalısınız. 

Kız - Mamafih ben böyle bir erkeğe tesadüf 
etvem emin olunki korkmıyacaQ'ım . Beni seven 
tosun altlamıyor değil amma onun ağl ayışı bir 
öksüzün böQ'ürmesi gibi tatsız \°e kabadır. A~· 

ladığı zaman suratıda sevimsiz oluyor. 
Afrodil - Kadmda yapıcı, erkekte yık1cı kuv 

vet urdın. Onlar yıkıp, kıımaktan sonsuz lıaı 
duyarlar. Fakat kadında bardak, tabak gibi şey 
ler kırıreada bu bir kapristeu baeka bir oey de 
ğildir . 

Bir kız - Afrodit atila, biliyorsunki biz evlen 
memie kızlarız . Fııkat hepimizin bir sevgilisi var 

Artemis • Benim hiç bir şeyim yok anne. 
Afrodit · Sen de bulursun kızım . 
Kız • Sözlerinle bizi eüphe içinde bıraktın. 

- Sonu vnr -



SAYFA 3 

Orta me~tep mezunu aşçı 
namzetleri 
,,,,,,. ..... RÇııus .. .. 

YENi MERSiN 

Dünyada Neler oluyor 
Japonya ile Kore 

MERSiN 
Pi YASASI 

Denizbankın kursu
na ekserisi Bolulu arasinda tünel 28-12 - 938 

70 genç talip Japonya dilrıyanrn en bU caktır, Pamuklar 
" TUnehn uzunluöu liO ki- Kıevlant İstanbul - OeLizbank mu yük bahri devletlerinden birı t'"' Dağmah 

him bir işle meşgul olmakta- olup kendi sularında oakabilı l~~e.ıı~e olacaktı~. nşa .masa- Kapı malı 
dır: Bankanın vapurlarında hilcum bulunduğunda biltilı rıfı ıçrn 1500 mılyon yen tah Koza 
otellerinde bilgili ahçı, metrdö dünya bahriye mOtahassısları sis edil~caktir, . Kırma 
tel ve garsona olan ihtiyacı mllttefik olduk lan halde yine j Demıryollar nazırı Nakaji · Kozacı parlağı 
gören Denizbank bir ahçı, Japon adaları ile Asya arasın- ma bu tUnelin inşası ile Ja· Buğday· Çavdar 
metrdötel ve garson kursu aç da irtibat ve muvasalasını pek pon ad9 larının adeta Asya kı Sert anadol 
mağa karar vermiştir. ~~ emniyette görmemektedir. tasının bir kara pıtrça8ı olaca Yumuşak 
kurs ıleride bir mektep halın~ Bunun için en büyllk Ja- ğını ve Mançuriye ile Çinin Yerli buğdayı 
almak üzre, Galatada yenı pon edası ile Kora arasrnda Jııponyaya iktisadi, siyasi ve Çavdar 
yolcu salonu ioıaatı ~kmal hır tUnel vUcuda getirilmesi askeri cihetten bUsbUtUn sıkı Anadol yulaf 
edildikten sonra bu bınada Japonya hUkOmeti tarafıodan bağlanmasına hizmet edeceği· Arpa 
açılacaklar. Çünkü bu modern dUşünUlrnel(tedir. ni söylemiitir. Anadol 
tesisatlı binada birde çok lmo Hu işle meşgul olmağa dev Bu tUnel zamanımızın en Y e-rli 
dern mutfak bulunacaktır, Bu let demiryolıarı mamur edil- bilyllk acibesi olacaktır. Çiln Nohut ekstra 
nun yaıaıoda ayrılacak sal;n~ miştir. kU ;jimdiye kadar ~gerek ese- fasulye 
da dersler görülecek, mut.• Tünel en bilyllk Japon ada rin cesameti gerek yatırılacak Yulaf yerli 
ta ve yolcu salonunun gazın~ sındaki Srimovo~eki limanı I paranin çokluğu ititİarile bu· Mercimek ıark 
sile yemek salonu.oda da ıtaJ ile Korenin cenup ucunda bu-

1 
nun bir misli bUtUn dtinyada Sahlep 

larıoı göreceklerdır. . . lunan Fusan arasında açıla• bulunmıyacaktır. Tatlı çoğen 
Denizbank, memleketımı7•• Balmumu 

de şimdbiuyekukr:::r t:~~b:1:'~:~ Konuşan cigara ~utusu Büyü~ mu~arebeleri teces- Cebri 
mı yan Susam 
tercihan orta mektep .. mezun . Birçok yeni icatlar, herşe SÜm ettirecek bir eser Yapağı 
lan ar.sından alacaktır. A~ru yın konuşacağı, bUtun eşyala- . . . . Siyah 

ada bu nevi mekteplere lıse rın dile geleceği hır devre Barlın Unı versıtesı gayet Şark 
~ezunlırı kabul edilmektedir. yaklaştığımızı gösteriyor. Ma· muazzam bir tarıhr eser vilcu Anadol 
iJk zamanlar aranan bu tahsil kine adamdan geçende · bah· de getirmeğe karar vermiştir. Aydın 
şartı dolayısile k~rsa ~~imse· settiğimiz konuşan taksim.etre· Şimdiye kadar tarihte ge Yıkanmıı yapak 
ı.in müraca~t etmıy~ce~ı z~n- den _v~ bunun gıbi daha b'.rçok cen botun meşhur muharebe Güz yunu 
nediJmişti. Halbukı , şımdıye mak.ınelerden sonra şimdı ye· ler tecessüm ettirilerek glSste Konya malı tiftik 
kadar yetmiş genç müracaat nı bır şey daha icat edildiğini . . Yozgat 

. . habe;o alıyoru . rılecektır. Her muharebeye K . k l 
etmıştır. z, . f k d k b"t t eçı ı ı 

Deniz bankın bu kursu biz Konuşan cigua kutusu. ış .ıra e en as er, za ı ve a 

Ku. S. Kns 
4 l,75-
36,50 
35 
8 

yok 
34, 

4,27,51 

4,25 
3.37,f· 
1i,35 

3,50 

3,75 
3,75 
5,15 
12 
3,50 
4,50 

11 
17;50 

yok 
49 
48, 
52 
80 
yok 
120 

52 

~ b" hu us' · t• Artık evle"de minfıre mtkdarı kadar kurşundan ya Pı·r·ınçler d k" ananevı ır s ıye ı · ' 
e ı k b 1 cigora ikram ederken siz hic pılmış rrankenler vücuda ge- Bı"rı·ncı' nevi mal 20,75 meydana çı armış u un h" . . · · ı kr 

geue _ ırşey söylemıyecaksiniz. Ku lırı ece ır. İkinci nevi mal 'l{) 25 
maktadır. Kursa muracaat e- luyu uzatıp rltil!mesine basa· H h b · k 2"6fJ, 280 ., er mu are enın as er· Çay 

2 9 Birinci k~mı n ı 9a~ 

1 l 
Tarsus Tapu memurluğun~an 
Ta rsusu rı incirli kuyu kijy ii rı de vaki tarafları 

şarkan yol garhen şaban oğlu mehmel şimalen 
vol ceuuhen Ali hefkeresi ile cevrili hin arsırılı 
w • • 

arsa ve yine ayni köyde va~i şarkan kayalık gar 
ben ve şimalen )'Ol cenuben yol ve köy kuyusu 
ile CP.vrili on iki dönilm tarla T. C T. ııök hasaıı . ~ 

oğlu halil laraiıııd a n taşlık ve kayalı~lan ihya ve 
imar ederek kabil intifa bir hale getirdikten sorı 
ra hin ar~."' arsa)·a ayrıi tarihte )' Ukarıda iiç oda 
'aş tğıda bir samanlık ve bir alıır ile ayrıca fe\ ~ ~ 
ni bir odalı ~v iı ı şa \'P kırk serıe e\ \el on ıkı 
döniinı tada~' a da ha ğ •·kliği ve mumaileyh rıiza ~ 
sız Lasarrufuncfo ikPn 339 sr.rıt1!"İnde ölnwsile karısı 
Fjjtma ve ryfadı Elife ve ~lrhmel aJi ve mu lafa 
ve Alive ve AyŞP. ve Ctımile ile krruihdudeıı ev\e 
li öler; kızı Zı•yııebiu çocukları Yusuf izzfttin ve 
duduyu terkederek buşkaca varisi olmadığı Tar
sus Asliye hukuk mahkemesi ilamından anlaşıl
makla veresei meı·kume işbu ev ve lıağ intikal 
ve SPıHHsizden tapu alacaklarından isimleri göste 
rilen hai'I ve evde bir hak tasarruf ve iddıaları 
olaıtları~ uı pu dairr~i ne ve) a hul kt şif 7 - 1-9ö9 gii 
niinde mahallen yapıhiCağından vesaiki subuliy~
lerilt°' brralJer nıalıalliııde hazır bultınmaları ve hır 
itirazları 'tarsa göstermelPrİ için )'evmi meıklır
da nı::.1 hallindrk i keşif nıemu ru n~ veya tapu daire 

sine bildirmeleri lüzumu ilan olunur. 

Mersin Ticaret ve Sanayi o~ası riynsetinden: 
Odamız licare t sicil defterinin 121 • ıra ııuma

rasında ve iiçii rıcii sı ıııfında mu ka yyed ve mii ~.,c 
cel Kazını N«.ımi ErdölPn; •'Tl'akya yazma ve tii l
benl mağazası,, M~r~in şu besirıi 31-12. 93 8 ıari. 
hinden iti haren kapatacağını 28 ı 2-938 la rilıli is 
lidasile bildirmiş olduğu ndcırı siciline işaret edilP. 
rek ~a yd inin d iişlild liğli ilan olunur. 

den gençlerin sicilleri tetkik rak kapBğını açtığınız zaman ıeri o zamanki kıyafet ve si· Kahve 110 

edili• ken ekserisinin Bolulu : k u 1 u il un j çi n den bir ses çık• lfthla r la ı echi z ed i 1 ece k tir. Badem. çekirdek Mersin Ti care 1 ve Sanayi oda s ind an 
ldugvn nazarı dikkati celbet- cıık: !''esnJ•,:1. otuz seııe harbı"nı·n ı·çıerı· o 

o B b. · m ·' damız ticaret sicilinin 1047 sıra numara ın-miftir. Bolulularm ötedenbeıİ - uyurun, ır cıgara en bUyUk muharebdleri için Tatlı badem içi 95 
emek pişirme ve servis işfo. 1 alın! 50 bin manken asker ve SOOO Acı ,. » 58 da ve 3 ii rıcli sanıfrnda mu kay yed ve müseccel, 
~nde gösterdikleri fevkalade . B~nlerın daha. kUçUk ş~ ~ at heykeli yP.pılacaktır. Acı çekirdek 37,50 ılok lor ~lu hiddi n Oma yer, lJihi nıu m liCcHİ mu a-
rı ti ile edindikleri şöh kılle r ı de vardır kı, tabaka gı ıı · · Urfa Yağı 90 lOO ıı• 0 l..ı.. ı'şini terkettı·grırıı· 0

15 ·6-938 ları"lılı· ı·i';:lı·,ıası ı"le ınebare er . : bi ce d ta 1 or ve bundan 1 •U muazzam eserı Unıver l 
70 

n- " ., ~ 
t bu kursun muvaffakıyetı .ı p 

0 şın ! . .,. . sitenin tarih ve sanat şubele· çel " ı, ı ı · · ·· 
re 1 d 1.1 t J"kk· un sokakla, gıttıgınız yerde ı------- lui c ıruıes · nzerine sidline işaret edilerek kaydinin b. hayırı e 1 e ,, ı ı'ı:ıa devam ede d cek 
için ır . arkadaşınıza Cİl},ar.1 ikram ede . n ve e a ı' I aA n diişühHiğü ilan olunur. 
edilm~ktedır. biliyorsunuz. ta lehe yapacaktır· 

Soy y fı 1 makine! eri ihracat 1 ' par~ ,1:ı~ ';, 1, ~.g~ 11~·::: r :: :i '~ il bu 1 u [~ ~Ku ı ~ ~ ~~d~t0 iv;;:;:::: oda:~ ~~~.:t\~~::, v. Sa·~·~ i • 1 L A N 
938 senesinin ilk 9 ayı yatla s1tılmektadır. muayyen mıkdarde at, aeker, Odamız tıcaret sıcıa•nın lçef Hususi muhase~e mü~ürlüg"ünden 

l etler Birliği ge l z· f ~ , zabit ve topu kurşundan dö· 973 sıra numarasında ve 4 cü 
zarfında Sovy . 1 . 1 ura anm uoynu kecek bO''ıyacak ve giydire sınıfında müseccel ve mukay· Sorğurı ve El varalı köyün~ ait arazi :itiraz lel-. aynı ay arına nıs . ' J k k 1 
çen senenın k R ı Zürafanın boynu neden ce'< ve siltln1andıracaktır. yet perakende bakkallıkla i atı ıil~m bulmuş olduğundan alakadarının ma 

·k· isli olara 1 oman uzun t b · ı · · · · ? ç·· kil B 
betle ı ı 111 <ur ı ırrnısınız un u muazzam eserin ta· ıneşgul Mehmed Mahmud Ko ıt'ııuu olnı ~ k iizrf' ilan olunur. 

Bulgaristana, Letonyaya bu hayvan ağaç yapraklarile marn olması için elli senelik cabaş teriri ticaret ettiğini 22-
yaya, ya Litvanyaya garbi beslenir. Boynu uzua olduğu bir plan hazırlanmıştır. 12-938 tarıhli istidasile bildir 
Estooy• ' M r için Yük k d ıı r . YC 

. Tuva ve ogo ıslan . se a ara ye ışır Yarım asır sonra birisini miş ve ayni tarihte kaydine 
Ç1ne ve huriyetlerioe mubte ~81 nını rahat rahat doyurur. ziyaret eden Almanlar ve ec işaret edilerek sicil keydinin 
Halk cuırı 6 binden fula oto d ~w~ak. ~Uraf~ boynu Uzun ol- nebiler tarihte bUtün muhare terkin edildiRi il~n olunur. 
lif mark• . . ı uou ıçın mı yaprak yer. yok heleri askerlerinin sayısı ile ===~-""=~"'=~=== 
mobil ihraç et111ıflır. f d , sa Yt.tprak yesin diye mi boy birlikte müşahede edecekler· Kiralık ev 

Ayni müddet zar ID • 1 n~ uzundur? Bu malilm değıl- dir. 
.. . Letony•, Estonya, 1 dır.. O llersinde kurtuluş nwk 

Turkıye, daha diğer mem 1 y • ı· UV8r V8 8881 tehi civarında fevkani 5 
Litvanya ~:otuz biP kadar azm çorap gıyme 1 Sıcak havalarda duvar BB· odayı ve her \Ü rlfl kon-
leketlere . t 1110kinesi ibra Yazın bilhassa bııyenları- etleri geri kalır. Sebebi? Ha· förii lıa vi \'eni bir ev 
muhtelif ıır•• Makine ibra mı~ ~orapsız gezmeyi huy raretin tesirilo rttkkasın boyu icara verilPC.~k lir 

Acelt' Satılık ev 
Mersin ~lalınındiye mahalh1si11de 151 No. hı so

kakta 15 numaralı ev satıltktır. 
Ev, tahtani dört oıla bir mutbalı ve hamam 

dan ibar~ttir Vfak lJir bahçPsi elektrik &es isatı 
tulumba ve ÇPŞıııesi vardır Satış akaLin de der~ 
lıal Lalıliye edilip tılıcı)' a lrslim edilecektir. 

.. isteklilerin: nıathaamız idare memurluğuna 
murac-tı.tları. 2- ı o 

= tı apıhnıştır. ·-ı-· edı ndı ler Bu ekonomi bakı- · · 
cı Y icaret teşekku u ınından f . • .,. . uzar raks kavsı uzıılır, Bunun Gt>rrutık :trzu fcferalerirı 
catı Sovyet t . . 1 eııa bırşe) degıldır, önU alırımadıkça sıcak hava- z· 0 , .. •lmmi filimftilfmtmlll ~fmWl»Hı 'I• 

k ksport Iımır En i Ancak tayanlar yazın ayakla 1 d d ti . . k IJa k a muracaalları. ~ E:HI oı 
tau 'fe 0 oe S t . d ar a uç-ar sııa erı garı a- Sa M • H lk 

o l fuarında. ovye rı se.rın .ursun diye çorap giy. lır. 3·~ l)'ln ersın a ına müjde 
ternasyona 1 · in yüksek medıklerıni söylediler Bu ~--..... ------------- = G" I k 1 
ziraat makine erı• ltın ma· yanlıştır. Yaıın çorap a~akla ____ _. 111 .u meye · ırı Jncaya kadar gülmeye, eğ-~ 
kalitesinden dfoı:~~~:uştur. ~ık~erin tuta". Çünkü toprak Tüccar defterleri geldi § enuııye hazırlanın <;linkli: ~ 
d 1 a ile talti 

1 

1 kt "k 8 ı l'utubet cildin harareti i 3 ~ 
ay ı· .. · ee rı ıle tbhh K ı · lk 1 H k•k" Ahb Sov etler bir ıgı .k n a UJ' edel', lıu suretle azanç ve ıcarf . öllUU arına uygun yev. a 1 1 a p 

t .... 
y 1·eneratör, elektrı lıacnkla &) a kta serinlik duyu llt: 

mk o oıuk, akinesi, Volfram te lur, N nıiyP, Defteri kebir, nıevcudaı ve kopye def. ·= çavuşlar 
.ayna _rn 'bi birçok elekro ı Orman~İye ~&İr lerltlrile pmi sene için DosyP, Klasö", zarf, ~ 

h ve saıre gı . ulalı da ~a:'ıl ve hPr cirıs kırtasiye çeşitl erimiz g ·I ~ 
teknik endüstrı malll N r- Fıansızlorın hUyÜ!{ gemiı;İ Filmi Türhçe sözlü Hu Akşam 
b tıniştir, fngiltere, ~· { Normarıdi bugUne kadar yaz miştir. Fıatlar çok uıult>dilıiir. 1 ~ H I 

1 
raç e ve Litvanyı ır t bin yolcu laşıdı . A _jk Sine.masıııda 

v Estooya s t 1 
• Sedad Sahir Sevmen 

eç, nuniyetle ovye 1 Gemiyi Nevyork ve Havre- ..,. !lı~fisterili.' or. ~ 
malan 111eın 1 . 'rte srtın al de para vererek 100 bin kişi rray ca ıldesi No. 41 _ ~forsin ~ 

ı . "k -pul erı • , d' 1 -::ır~~~ 
e eKt ı a..... gez '• HMauim~lmfmlmmlW~imftU 
maktadır, -------::1 :~~::~-::-::-::~~~~:-~~:-:-~~~~~~-::--:-~--....---~~-----ı~-~~--7~ 
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1 
-------~~~~~~·~~~~~~~~~~ y e n i M e r s in 1 Nisaiye O~a~;e ~~u;_ Müta hasRısı 1 

Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dıştan günün en mÜhf~- ve en taze haberlerini 
YENİ MERSİN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

Yeni• Mersı·n • ı ı Yıllıh la~ılas_ız. intişarın 
• da muvaffakıyetını halkt on 

gdrdüRü ragbete borçludur. 

YEN l 1\1 ERSİ N : Sizin G~zetenizdir Dertlerinize dileklerinize YENi 
M ER S ı N sutunlan açıktu. 

YENi 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. 

IHlll~ (;)@W[Q)& 0$Vll~DILE~ IHl&~~ILli~ILli 
KİTAP GAZETE VE MEC~U A 

·rabı yapıiır 

Resmi Daira 18 Müesseselere ticarethanelere ait her çeşit Defterler Evrakı 
matbua fatura 18 stire en nefis bir tarz~a va beğen~irmek ş2rtila yapllır. 
Hariçten yapılacak aiparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

* ..................................... . . ~ 
« SIHHATİNİZİ KOR.UYUNUZ! « 
: - NASIL MI : 

i KAY ADELEN i 
1 SULARINI IÇMEkLE 

Sılabat •• lçtimat Muavenet Veklletinin 672 numaralı raporu 

1 A.-Yakup Aslan 1 
~ Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etmiti;;I 

liill Hast.ıl. ı rını her gün8-12 15 - ı 8 e ktldar kabul muayenell!!J 
l!:: ve ted rt vi eder. iJ 
liiJI ADRES: Mersin Bozkurt caddesi 11!11 
~ Yoğurt pazarı No, 1 .:ı 

mJJ~~~~~~~~~~mJJ~~~~~~~ 
=- -.. -

1 L A N 
mersin Orman müdürlüğünden 

Kutru 
33 
32 
ao 
22 

Bebe· Cinsi 
tinin 

Boyu Adedi M3 
54!0 10 o 44;,) 
450 10 O. 62) Çam 

BeberiDiD 
kı~meti 
Li Ku. 
2 43 
2 oo 
2 97 
1 00 

m ı GFMil(?.)lr:ii63 i 
. Sağlık · iıi 

uı::;:=~UD j Eczanesi w 

~~ ~ğ· .1 Mersin Gümrük karşısında 
56 43 • 500 19 0,353) dırek 

2:'>0 4 o Oflj ) 4 00 
-

43 104 73 

her nevi A vrupa, 
Yerli eczayı tıbbi- / 

~1fö~ad•· r~ .. m vf1li n d tı n olup i(l . re anba rırı - ve ve müstahzaratı 
da uuncul \ u~arıdH acfrdi vt> ö C İİ !ıiİİ y:, zılı "'43 • • 

1 

• l.l • , , b l 1 

~ d~l çam dir•·Ai 22 l 2-9 üs tanlıindt>n itibarı n U unur. · 
15 giiu uıiiddt'tle 5-t - ii9 ptırşembe giinii açık ar ~.r=:::::=:=:=:i• ı=:e=:::::-~==== 

tırma ile ~ alı~ ı )' apıl<ı ca klır. 
2 - Kati lt>mınatı l 6 liradır. 
3 - ihwl~yi u Ü\Pa~ip ~atış tuta rı pf> Şine1ı Zi

raat ba rı kasına ~aıırılcı cakıır. 
4 - Satış Mersirıde Or. bölgp şerl ı ği lı i11as111dH 

saat 14 d~ ~· apıl.t caktır . 
\ 5- Bfıllin ma~rafı ahca~· a aittir. 24·27 -29 31 
+++o+~+++o++++++++++++o++o 

ı: Sayın B~yan ve Baylara :i: 
, ~: M U J D E :f: 
t llHkiki limon ~sansile 90 der.., celi~ kolon ~!~ 

ı • ~ (•yaları, IUS)Onlara, lavanlaları, podralaaı, krenı•:• 
•!•leri, mani~lirl~ ri, Briyanliultıri, s~buııları ga-•:• 
·:· l l . · ı \ .. k ...... .... yel t lYeB \'e ul lılUUU) ..\Vrupanın € 11 )ll "SP";• 

•i•ı l r ı yal fo hri ~:ti il ruı ırı lJ li tii n m u~l~ hza ra tuıı 1 s-.:. 
•!•ta1ıhul fİ\alıııa sallı~ını iiitffn bir ktırt' ş i k v .. •:• ..... . .; . . . ..... 
.. :.za rıf maga zanıızı zıyare.t .. lnıf>k ktırıdı mr ıı raa .;

1 .:.tırııı olduğunu hiJ,Jirir ve ~orısuı saygılar. .:. 
~i• Mersin Uray caddesi No 24 •:• 

i Olgen ltrıyat mağazası ! 
A~6~AAAA6AAAAA6AAA06 · ~~~AA . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ....... ; 

ı • lllllmmlml• •tm?~Rft~ml$ 

ılSaE~M~~f {~in ş;;~~i~;mı 

Fenni Sünnetçi 

Sıtkı T annrerdi 

yapar. 
Fakir çocuklara p ı ra sıı 

Adres ; Tarsut\ pıtşa ga
zinosu karşısı 

f[ NiMfRSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 

Abone Türkiye Hariç 

Şerait ı için için 

Senelik 1200 Kr. 1 2000 Kr 

Alhaylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir aylık ı 00 Yoktur. 
·- -- -- - -

Resmi ilinatın sa tara 1 O 
Kuru$tur. 

Vurtdaş 

111 yeyeceklerinizi =ı Kızllaya 
TAHLiL RAPORU 

Görlinüş: Bt'rrak Kaleviyet; "ıoo sm3 suya sarfulun-:u N. lo 
uıikdarı,, 0.2 sm3. 

111 Kışla cadd~sinde To"OS olt·li ahırıcla llya~ 111 "' 
il 1 \trropi !':l(IS ~' flr'İtlfh• fl l .. min .. clioiz ıt aza olunuz 
il •1111Wlllltımmı11211tlllllmlfmlmt6 1 Z A F E R A-ile-Si-ne_m_a_s_ı -=-tteu~ ; Ur.ııksiz ~lt cmu ~ertlik dtırecflsi "Fransız,, ı.5 

Ko~u ; Kokusuz [z~i ıuadtlt· ler için sarfolunan müvtılli-
dülhuıuuıa litrede o.4o mgr. 

Siilfot "SÜ 4,, litred~ o.ooö3 .gr 
Klor "CI ,, ., 0.007 4 • Tmh ; LAtir 

• Teauuül; Mt.ledil 

1 
Nitrlit "No 3,, ,, o.0040 
l\itrat "No 2,. yok 
Amon,·ak ''NHJ,, Yok 

F~nnin .-11 sou usulleriıı.e riay~l tld~rek .kaynadığı yerinden ilıbB· 
ren isljlsyorıa kad~r içi kalaylı kAlvauiıli borularla içi m~rnıer döş~li 
bellurhavuzlara dö~ülm~ktedir. Oradan da biiliıu Fizi~i v~ ldmv~vi .. 
e•sıtfım n•uhafaza eder~.k ve hiçbir surell~ el dtığm~d~n hususi kim .. 
yııerimiıe ve .:\dana Sıhhat BaLauhğımn tayin ellilti Sıhhiye nHHlHl· 

r n huznrlarıncla damacanalar ve vagonlar KAY AllELKN suyu ile 1 ~ .~ Hrıtlıktau ~onr~ doldurulmaktıt ve ağızları Sıhhat memuru tarafrn-

1 
1 • 1 • .,, 
* ." cta.11 miihürlen~re~ şehrimize gelmektedir. 

"il-
. .. 

~· •• * • r . •. \ . t •. , ( .............................. 
Yıli Mısin Basıııvindı bııllıııtı 

Bu gün gündüz saat 14,30 ~an iti~aran ~aşlar Mevsimin en gDzal şah eserlerinden olan 
İki filim birden 

1- 1914-918 
Meçhul Asker - Çanakkale 

Tt.i"R.K.ÇE SÖZLÜ 

2- Ölüm Yolu 
J O ll ~ \V :\ Y N E 

Pak ya~mda; MAVi TUNA 
Urigiue 11.-lm n~ Hod SıHıdo r Çtğam Orkestrası 


