
BiJtün clünvacla Yahudi --------------
'J S•hlbl ve Umum Netrlyet Cumartetil - -

s aleyhtarlığı fazlaloşıyor. e-uA~ud;r~RAS 3 
Romanya da ve 

1

- -,d-ar;-y-e-rı___ B. KANUN 

A lmonyada Yahudilere ~:;1e;;a ~ma-~~;:; Yı:ı; 9j !a:, 
g.. trNp EL tK. Sİ y ASİ HA E E R:...:......:F::....;;;İ;.;;;;K~İ;,.;R.;..;;..___.G---.....A--....Z..__E..__T ... E ...... -A;;..;S~t kar şr şiddet ar f lı. :...--T-S!_ı.,._to_n _N_o_. 8_2 ___ 11~_3_1..:::5~4_: 

------------------------= ltalya hariciye nazırınm:nutku 1 B. M. Meclisi ! pariste grev yapan ameleler 1 

Fransada heyecanla Dün toplarıdı işleri başlarına geldilersede Polis kuvvet 
Ankara 2 (Radyo) - Türki· / • 

Karcı landı 7e Büyük Millet Meclisi bugün erı tarafından kapa dışarı edildiler 
y Trabzon mebusu Hasan Sakanın 

riyaseti altında toplanmıştır. Pariste elli ve His~e 120 grevci tevkif e~il~i 
Gaz.eteler F ra11sa, bayrağı olan hiç bir 
Yerden çıkmıyacaktır. ltalyanlara veri
lecek cevapda A imanların müstemleke 

taleplerine verilen cevabın aynidir 

Tatil esnasında vefat eden 
mebusların öldüklerine dair ge Paris 2 .Radyo• - Polis mişlerdir. Fabrika müdürleri bu 
len tezkereler okunmue ve bir müdürlüğ'ü neşrettiği bir tebli~de grevcileri iee almak istememieler 
dakika sükut edilmiştir. 30 ikinciteşrinde yapılan A'revler ised~ yüzlercesi bir olup kaputa 

ihtiyat 2 abitleri kanununun den dolayı 4'•0 kişinin tevkif edi 
miş olduX..unu ve fakat bunlardan ra yüklenm. işler. ve işlerinin ba 

dördüncü maddesinin tadilinin 6 ki d 
1 büyük bir kısmınin serbes brakıl eına geçmı er ır. 

Polonya 
........... o ............ 

Milli müdafaasını 
kuvvetlendiriyor. 

Vareova 2 (Radyo) Polon)'a 
kabinesi H39 dan 1942 senesiııo 
kadar sarfedilmek iizore milli 

müdafaaya yeni tahsisat \'eril
meıııi için lıir kanun lı'iyihası 

tevdi. etmietir • 
Bu ldyihaya göre bu müd

det içinde 1 milyar 200 milyoıı 
filocin sarfedilecektir. 

1 birinci müzakeresi yapılmış ve dı~ını ve hapishanede yalnız 50 Fabrikatorlnr polise mü 
meclis tatil ed ı lmietir. kişinin kaldıg-ını bildirmektedir. racaat ederek gelen inzibat kuvet Ayrıca maliye nezaretine 

ı, Hu~u~ Gümrük muhal aza Nis 2 "Radyo• - nisde şü leril_e am~leleri tekrar kapu dışar ı ger ok dahilde ve gerekse harıç HAVI R 
mendüfer işcilerinden ğreve teşvik etmışlerdır. te milli mudafaa endüstrisi için 

. . Paris 2 (Radyo) halya h~ 1 r.etap da Almanların müstemle 1 le'kİIİİI cürmünden dolayı 120 kişi tevlcil Grevcilerden tevkif edilenler 800 milyon fılorinlik kredi yap 
rıcıre nuırıoın parlAmentodakı 1 ke isteklerine •erilecek cevabın' V edilmiştir meyanında umum sendikalar genel ~ak selAhiyeıi de verilmekte 
Du•ku burada hiddetle ~kar~ılan aJnidir : _ HaJır • , Bir hafta içinde 193 Paris, 2 (Radvo) - Gre9 do sekreteri ile bir banka müdürü ve' dır • 
nuıtır . Gazeteler sütun sutun . !ay.ısile iıle~ine nihayet verilen muhtelif sendıka azaları bulun Belçika kabinesinde 

Jurnal aaıetesı; Fransa ha kaçakçı yakalanclı lfQllArl'hın hır kısmı işlerine Şi!'AI· maktadır. 
Juılar 7aımaktadırlar • Tan riciye naıırı Roma hüyük elçisi İ f İ / a" f 
0 l . b d b b d yazı Ankara 2 (Radro) Hudut E k • • • ı • h • • .aıe esı un an a se en ni davet F derek nutuk hakkın s 
sındı mebusların Tunus Tun UR da iRtiıtıhto bulundu 9e büyük muhafaza teekilAtı son bir hafıa 1 1 1ng1 1 z arıcı-
diJe baricire nazırını teuı el 1 içinde beei ölü olmak üzere elçi aıuıkton sonra da Roma e 
m 1 . "' alarla doludur 193 kaçakçı, 3283 kilo gümrük d • k • 

e erı a.ır man . çisine gönderilen talimatı hazır ye nazırı ıyor ı · Fransı& ı milleti bunu da meta kaQ&ğı, 224 kilo inhisar kaçağı. • 
ladı demE>kledir . 

net ve 8Qk0netle karııla)'abilir 5 aram eroin, 162 Türk lirası 
demektedir . Popular ve Omanite aazete ve 51 kaçakQı hayvanı elde et-

1 d 1 ı leri; bu nutku ve tezahüratı mı· ... tı·r • Harbi Önlemek Kabil 
Olmiyacak 

DiQer 11aıete er e; ta ya " 
iıteain istemesin Fransa, hayra protosto icin Fransa ve Alman 
Qı dalıalanan her ferde kala ya dekorasfOnunun imzasının Filistin Karkaıahtf annda 
nacaktır • ftalraJa verilecek tehirini istemektedir • 

On beı ay içinde Silahlanma için sarfettiğimiz gayretlerin i~tiyacımuı 
1089 kiıi öldü 

Kudas 2 .Radyo• _ kargaşa karşdayacağı da şüp~elidir . 
Dünya Devletleri ve Yahudiler 

Amerika Hükumeti 
!ıklar miinasebetile filistinde sonl Londra, a.a. - Londrada bir ıahhmmıık hususunda sBıfettlği 

Şimdiye kadar ancak on bin / 1s ay içinde ölenlerin istatistiki nutuk söyJlyen Eden, bilhassa miz gayretlerin ibtiyaçltırımızı kar 
• • • , neşredilmiştir. Bu istatistike gö1 e demiştir ki: şılıyııblleceğl de şOpbelldir .• 

Y ahuc/ıyı kabul ettı l 1 temmuz 937 tarihinden 31 ilk 'Bir umumi harpfelaketlnden Eden bundıın sonra nç mad 

1 
te.şrine kadın filistinde 1089 kişi kaçınmıya muv11ffıtk olsak bile çe delik bir' prog ıım b kkında · 

650 bin liman Yahudisi müsaade bekliyor 'ölmüştür. . tin çarpışmal«1rın önOne geçemiye bııt vermistir: r a ıza 
.. B~~.lar:an 219

h z~.fah~~ı 
1 

42 Ct>ğlz Şımdl maziye alt meseleler. Oç maddelik bir program 
Nevrorh, 2 ,Radyo - Ame- nıo Amerika1a kabul edildiğini smıeınngı 12 z~tmbu k~e_ı mıt et eyre le UQ-raşmak ze1m11nı değildir. Yıt ı _ BOtlln ınllletin mllZhhıt -

r"k - - h d sup ve mu e a ısı arap ır. a 1 a hükumetinin bu tun ya u 1 ve 650 bin alman Jahudisinin Iralanan Arapların miktarı da 5 pılııcak şey, halihazırı nazarı ltlba retlni temıo eden bir harici slyti• 
hukukunu müdafaa ve muhafaza tercihan gitmek istedikleri Ame- bin dörde balig olmuştur ra almHk, lstlkball tabmlo etmek set , 

IJa çalışmasına rağmA en, gdazetkea- j 'ikadan müsaade beklemekte ve vıtkliode tazım gelen batan 2 - SDratll ve sıığlam bir si· 
er tımdiye kadar vrupa an Jap00J8nl0 yen·I LU.İÇBS•I t dbl ı . ıttlh l"hl Qau Jahudilerden ancak on bini· olduklarını yazmaktadırlar. · U 1 e r erı ı1z etmektir. Bu ara a anma , • 

lık pek garip şerııit altında yaşı 3 - Demokrasi ve bOrrıyete 

Romanya~e Yahu~i 
alayhtarhğı 

Günden güne artıyor 
Yahudi mağozala;ı 

yakılıyor 

Almanyada 
Y a lı t ı d i l 8 r 

Da~iliye nazın ~ir emirle 
günün ~azı saatlerinde dııan 

Bu sene geçen sene- . yoruz. üc kuvvem memleket mil ıman . 
J 477 ·ı il siyasetlerini llbıım etmek U•ere Eden, böyle bir programla 

en mı yon kuvet prensiplnl kahul etmiştir. istikbali emniyetle knrşılamanın 
Ley faz tadır Bu ftnıırşi içinde felakt>tln öntıne mümkOo ohıcağım kıtydettlkten_ 

Tokyo, 2 (Radyo) _ MaliJe g••çildiğine d11ir teınln11t alamadtın 1 
sonra netice olıtrak demiştir ki: 

naııı ı Japonyaoın alelade yeni bıırbrn daimi tPbdidl atlında, tttm 1 •- 8eynelmllel hOsnOolyete 
büdcesıni kalııneoiu tasvibine bir lt•blike lçlnde yıışıımıya mec. açıkça tPcı:tvOz edenleri affetmek 

1 
arzetmiştir. burıız . Ne kadar iyi idare edilirse bir Mtadır. Bu gibi boreketlere 

Yani sene büdcesi 3 milyar edilsin biç blr bıırlcl siyastot tek knrşı mQsamabakAr "davranmakla 
L 1 ' ı • HOkreQ 2 (füıdyo) Roınau- çıama anm men attı 9~4 milyon leydir Bu mıktar ~e başına meseleyi bir veya iki sene elde edilen menfaatler geçicidir. 

v • • çeıı sPne hüdcesindeo 477 mıl• içinde bıılledemez Bununla bera Bir söz vermiş olduklarımızı hl-
JRdı1 TrnııRılvaın .ınııı ılhakı Y1 B erlı ıı, 2 (Rıd.yo). Dahılı- 1 yon fazladır. ber lstlkbııl Omltlerl btınOz h:ıma mave etmeli ve bizim gilıl dOşU 
d ,1 1 1 f ve ııazıı ı yenı hır emırnamP ıle M 11 A -d f 0 harp mas 1 1 önümü kuılaıımıştır · •• u ıtı> 1 _ _ 1 ı mu 8 aa 9 m v P snva nUşmUş df'ltıldir Si- nPnl.-rle elele vermeliyiz. 

hutun ,\ırnarıya ıc;ınde Alman :sa rafhırı İ"iıı vupılan fevkalede .. • ferle ne Yahudıler aleyhınde ., , 
r . . hud•IMınin günüıı haıı saatlerin büdc~nin mıkdarı maluın değil Roma H . . N n 

Dümayieler 7apıl01ıe ıkı Yahudı de dıearı çıkmaeıuı menetmietır. dir. I nya arıcıye azırı ın 
fabrikası 5 Yahudi evi, a Yahu- Bu emir hilafında hareket T o 1 1 ' 1. b' . L 
di mües:eeesi yakılmıştır • 1 edenler .para CP.zasıoa çarpılacak \ oğ u R 1 av yada ey mey gazetesı muııa ınne ueyanatı 

Yangın Jspanlıırın bir kıs· s r ve hır hafıııchın allı haftaya • • 
kadar tı a pPoluırncaklardır. Ş l ki d Nazır,· ~acarlar 1 ransılvanvanın ıade 

iDi yakalannııetır . en 1 er evom 1 , ~ 

Yahudılerin toplu buıuııduk
1 ecliyor sini istiyorlar. Buna İıe imkcın yoktur 

ları rerlerde ,an1ıınlar tekerrür! Anı er ikada dı;" kdtl• ti . üb J l .•. ı· Belgrat 2 (Rad1o) Yugos- ., or, e ıye erın m aae eıını ıs ıyor 
''mektedir · 1 35 bı"n tonı"/a"tolu ı.. luya birli~inin yirminci yıldö- I Londra, 2 (Radro) - Deyi' 

Boko•tıi Yahudileriııin }!o_-
1 

R. ü - - ı M ı · B k h b - n mu munasebetirle Yugoslav-, ey gazetesı ü reı mu a iri-
111.!_ncedeu baeka li11eo kullan~a 1 bir gemi daha yanın her tarafında bü1ük bay I nin Romanya hariciye nazırile 
ları menedilmiştir • Yahtıdı<'e ram yapılmıetır • 1 yaptıtı bir mülAkatı neeretmietir 

İdman yurdu spor kollan 
konueanhmn müesseseleri kapa yapılıyor Millt bayram Belgratta bil- ' Nazır gazete muhabirine be .4/fi ay/ık proğram 
'ılacaktır . Vaeington 2 ( Radyo ) - t~n halkın ve gen9lerin ietirA- ; ıanatta bulunarak ezcümle eun üzerinde görüştüler 

Japonya 
Yahudiler için uk f ar~ı 

gözetmiyor 
Tokyo, !2 (RadJo) - Japon· 

ra Hariciye neure\i namına söz 
IÖJlemeye ulahiyettar bir zat 
beunatta bulunarak ManÇukoya 
Japonyaya ve japon idaresinde 
bulunan çin araziıine kabul edi 
lecek yahudiler için ırklar ara-

ıında bir farklık 11örülmediA'ini 
bildirmiılir. 

. '. . kıyle kutlanmıe vüksek tahsı· ı ları söyl ı'ıı· . Amerıka bahrıye nazırı yenıden • em ır. 

35 bin tonilatoluk bir safı bRrp talebel_erioin de _ietirAki1le bü-j Macar - Romen hududunu idman Yurdu kaplanlar he-
gemisiuin vanılmaıına emir ver-1 yük bır alaf butün sokakları deA'ietirmiye imkAn 1oktur' bl 1 1 

.., 1 yeti dQn r top anlı yaparalı 
mitıtir. dolaemıetır · . . . Hudud meselesi ancak iki 

Bu gemi 5 milyon aoo bin Niyabet meclısı mıllt bar- taraf akalliyetlerinin mubadelesi spor kollarınıo altı aylık ÇP.lışmH 
dolara çıkacaktır. Yeni Japıla · ram münasebetiyle geniı bir u- suretile iyileeebllir. Romanya progrBmı Dzerlnde görOşmnşıerdlr 
cak gemi son sistem gemilerin muml af kararnameıi imzalamıe Macaristanla iJi münasebetde bu Atletizm, bisiklet ve gOrt>ş şu 
dördüncüsüdür. ve ilAn etmiıtir • l ıunmak ister. belerl her hafta l!)untazam çalış 

Al H 
1 1 ı· • ı • H Macar akalliJetleri büyük malar yBparıık blrloclllk musabB man ancıye nazın ngı iZ ava eehirlerde oturmaktadırlar. Bun kalarıoa bazırlaııma1a başlıyacak • ların etrafı ise romen keaafetı 

Berlin 3 •Radyo. - N p ste tır. 
Resmi blr membadan bildirllditlne azı rı arı 1 olan köylerle çevrilmi~tir. 

f Mac·arlar Transıt9anyanın Fudbol şubesinde gr::p birin 
göre Almanya hariciye nazırı ran Paris 2 (RııdJO) - lngiltere iadesini istiyorlar. Buna ise cillklerlne btızırlanmakta ve ekzer 
sa tarafından vukubulan bir da b" b" ı Rizlerlne devam etmekt~dtr. 
vet üzerine kısa bir ziyaret için, Hava Nazırı arkadaelarile birlik imkAn yoktur ve lQ lr dev et 

ı ıe Pariae aelmiıtir. adamı buna yauaıamu, Tenls şubesinde de çahşmala 
pariae ıridecektir. • 

Bürüksel 2 ıoRadyo" - l{abi 
ne azası arasında ihtil!f çıkmış 

olduğundan kabinenin istifası bek 
Ienmektedir. Franko nczdine mü 
messil ğ'önderilmesi teşebbüsü bu 
ihtilatl;m artırmıştır. 

Başvekil kralla uzun bir mü 
lakatta bulunduktan sonra arka 
daşlarını topluyeırak tekrar müza 
kreelere başlamıştır. 

Evci Köyü Mu~ları 
Köyünde hır öğret
men evi yaptırıyor 

Muhtar Okura ayrıca otuz 
da sıhhi sıra yaptırdı 
Tarsus (Hususi) Kazamız 

Evciler köyü muhtarı Mustafa 
Gönen Kültür dairesine müra
caat ederek köyünde okul öğ

retmeni için bir bina yaptıraca· 
ğını bildirmie ve yapılacak bina 
için bir plfın istemiştir . 

Okula çok meraklı ve bu 
yolda çahemalardan çekinme)·en 
bu takdire değer Muhtar okul 
için hiç bir köyde bulunmayan 
Vekdletin kabul ettiği sıhhi sıra 
lardan da oluz tane yaptırmıştır 

Kültüre ve okula karşı Qok 
a!Aka gösteren muhtarımızı al· 
kıelar ve ~daha buna mümasil 
bir çok kıymetli hizmetlerde bu 
lunacağını umarız • 

İçel [mniyet Müdürlüğü 
VilAyetimiz emniyet mUdürü 

Bey Ruhi Çalışlar Balıkesir 9İ 

!Ayeti Emniyet müfettişliA"ine 
tayın edılmiştir. lııh ılıH edıı vıltt 
yet emniyet müdüılüğüm; de 
Mardin emniyet müdüı ü Nuret 
tın Keskin bura ataumıetı, 

Belediye 670 metroluk 
Kaldırım yaptınyor 

Souksu caddesinde eski kara 
kol binasından itibaren NecaUbey 
okuluna kader olan kısmi! çift 
bordorlu çakma yaya kaldmm in 
şesıoı belediye muteııhblde ver· 
mış ve inşaata bıışlanmıştır. 

Bu cııddenln temamına yayu 
k11ldırım yapılııcıık lsede şimdilik 

670 metre lulOnd~kl birinci kısım 
yııpılııcaktır. Yakında, dığer kıs.m 
tarda pıırça pıırça verilecektir. 

ra devttm edılmekte, bllbııssa ba
zı yerleri harap olun tenis hortı· 
nıo tamir ve ıslttbınıı bıışlonmak 

Uzeredlr. Tamiri mOteakıp ctvar 
kttza ve vilayet teolscllerl ar&sın 
da musabakal8r tertip edilerek bl 
rlncller seçllecektir, 
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3 Birincikanun 1938 Cumartesi YENi MERSiN SAYFA~ 2 

üyük ef Atatürk Mühim Bir Kanun Projesi 

Mülkiye müfettişlerinin 
Sayisı Elliye çıkıyor 

tarsusta kültür 
l1areketleri 

•••••••••• 

ve dost Yunan matbuatı Yeni bir 'l'eftiş ve tetkik 
Klavıızu Hazırlanıyor 

İlk Okul öiretmenleri 
bOyOk bir toplantı yaptılar 

Otan arkadı~anmn ailef erine 
yardıma karar verdiler Tarih 

değil, 
onu so)·ğı 

dünyanın 
ile 

her 
anacak. Ona yalnız kendi yurdu 
tarafında ihtiram gösterilecektir Dahiliye vekaleti ,memleket 1 Buaünkii ihtiyaQları kartıla 

işlerinin daha emniyet selAmet mak Uzüre geQen sene hazırla 

Ve süralle yürümesini temin İQin 
Atina - Proia gazetesiııdeu Ecnebiler (hasta adam) diye os· 
"Kemal Atatürk. başlığı al manlı imparatorlua}u ıle alay e· 

Maamafih Türk milletinin vü vilayet, kaza ve nahiyelerin ça 
oudüode bu onmaz haetalıla kar lıemalarını kontrola aid yeni 

nan ve fakat büdce vaz.iyeti 
dolayıeiyle geri alınarak bazı 
tadillerle yeniden hazırlanan 

bu kanun IAyihasından başka 
teftiş heyeti için yeni bir nizam 
name lıazırlanmış\tr. Bu nizam 

Tarsus (Husust) Şehrimiz 

Kültür işyarı Kemal Dinçmenin 
reieliti alıında aeçen pazartesi 
gılnQ ilk okul ö$tretmenleri Dua 
lepe okulunda büyük bir top 

lında ya:ıdı~ı baemakalee!nde diyorlardı Nihayet dünya harbi eı antijen de mevcuttu. Bunu fa j bir proğram hıızırlaıımıştır. Jantı yapmışlardır . Bu toplan
tıda maarif memurları talimat-şöyle di>·or· onü küçük bir ı.levlet b€.iine sok aliyete aetirmek dahi Başbua}un 62 •ilAyet, 370 kaza, 876 na 

"DUn umumi borcunu öde la. Boğaz sahilinde oturan eul- gelmeıi onu ateelemesi ve uyuk 
lıyau millt kudrelleri faaliyete 
getirmesi ldzımdı. Bu vazifeyi 
yapacak adam ananeyi dint taae 
eubu ve kOkleemie olan hurafele 
ri yıkacak kadar kuvveUi olmalı 
idi. Kemal Atatürk işte bu işi 
yapabilecek büyük adamdı. Aeıl 
mız zannedilen engelleri aemal
maı bir enerji ile aşmıı her tılr 
lü reakıiyono eayaoı hayret bir 
metanetle süpürmüş ve her saha 
da muzaffer olmuetur. 

biye ve 40240 köyden mürek 
kep olan memleket 8 büyük 
te!tiı mrntakasına ayrılmıştır. 

Bu mıntakalart ihtiva edip tef 
tiı tarihleri 934 - 935 olan bü 
tün vilAyet ve kaza merkeZleri 
tertib edilmie olunan teftişlerine 

başlanmıştır• lçiııde bulundutu 
muz 988 mail ıenesi zarfında 

teftiş tarihleri 934 - 935 olan 
vilAyet. kaza ve nahiye merkez 
lerioin teftiıleri bitirilecek n 
oudan sonra 936 senesinde tef 
tişleri yepılmıı olan vilAyetlere 

a-eçirilecektir. 

name mülkiye müfettişleri hak 
kındaki proje, kamutayın yük 

namesi mucibince ötretmenlerin 
müekülAla maruz kaldıkları 
uoklalar teebit edilmiş ve bun 
!ar hakkında tedbirler alınmıı 
tır . 

yen zat, büyük inkıhlplardan bi taular Türkiyenin mahkt1miyet 
ri idi. ÖmrU uzun olmakla be kararını imzalarken Kafkas (Me 
raber lam idi. Kemal Atatürkün zopotamya •e Geliboluda kahra 
fızyonomisi tarihte kendisini manlı~ınt gösteren bu zabit mu 
gil eterm i ş oldu'1undan tarih onu, kadder sayılan bu kararın kar 
sayiı i' e anacak ve ona yalnız •ısın d'k"ld' " b t 1 d 

sek tasvibinden geçerek kanun 
laştıktau sonra tıhdika arzolu 
nacaktır. i Bundan sonra biriktirme ve 

Müfettişlerin teftiş edecek yardım eandıQ'ının bazı madde
leri Dahiliye vekAJetine ba~lı da · teri tadil edilerek )'erlerine ye· 

kcndı yurdu değil, dünyanın 

her tarafında ihtiram gösterile 

cektir. 
O htihnt ve Terakki komite 

s ioiu nıüesslsleriodendi. Bu ko
mite Osmanlı imparatorıuııunu 

rneeruti esaslara dayanarak yeni 
lumek gayesinde idi. Mustafa 
Kemal uu millellor malgaınaöı 

11 10 ya~a ; abılecek bir birlik hu 
ule geliremiyeceğini ve bina· 

enaleyh daha esaslı deQişmeler 

yapılması lhıma-eldiı?ini çabuk 
anladı. 

Bütün büyük dirijanlar gi 
bi hem asker, hem Hiyaei olan 
\luslafa Kemal mektepten Qıkar 
çıkmaz memleketini alAkadar 
eden bir tukım siyesat mebele 
leri karşısında kalmıştı. 

Düoya harbi Oımanlı impa 
ratorluğuna son şefkat kureuno 
ııu sıktı. Gölge halinde bir sal 
.anat kalmıetı. Mustafa Kemal 
ıam böyle bir anda kararını ve11 
meliydi. Osmanlı imparatorluğu 

ıle her türlü bağlant•larını ke 
serak yeni mütecanis, kuve\lı 

ve hür bir Türkiye meydana ge 
tirmiye karar verdi. O böyle bü 
yük ve kahramanca kararlar ve· 
rn bilecek bir adamdı. O, yurdu 
nun ve milletinin Cllnlılığını 

biliyor ve radikal islahat yap 
maktan korkmuyordu, Osmaulı 

Jmparatorluğu Allahıu yer yÜ· 
zündeki gölgesi sayılan padişahı 
Şeyhülislamı ve şeniyatı ile or 
tadan kalkmalı idi.Bunun için fa 
ali1et merkezini Anadolunua 
içlerine götürdü. Bski Galatala 
rıo paytahtı olan Ankara yeni 
inkilAbın karargAhı oldu. 

Kemal yolji Türkiyeyi kapi· 
tülasyanlarla birlikte ecnebi nü 
fuz ve tesirinden de kurt11rdı 

Az zaman içinde medeni bir 
memlekel vücuda getirdi, Onun 
en büyük eseri işte budur. Ka 
dını kafesin arkasından korta 
rarak erkekle müsui kıldı. Bir 
tokım dıui tahrikAlları ortadan 
kaldırdı. Kültüre ehemmiyet ver 
di. Fesi ve sarıQ'ı lagvetti. Dini 
dünya işlerine karıştırmaktan 
menetti. Ve daha ileri giderek 
arap harflerinin yerine JAtin 

harflerini ikame etti. 
Mustafa Kemal hem akil 

h •m ceıur olduQ'undan hem mil 
ıııil(elini hem arkıdaılarını can 
l ıı ııctırır, oulara kuvet verirdi. 

Hiz Yunanlılar onun Türk
Ynnlin dostluğuna k11rıı !göster 
clıl{i snrsılmn imanı hiçbir va 
kil unutmıyacaA'lZ. Kemalin ölü 
mfi ile Türkiye büyük yaratıcı 

sınıo YunaniAtan da büyük ve 
selıatkAr dosluDu kaybetmekle 
dır. Türk milletinin hakiki ba
bası olan Kemal Atatürk kuveLli 
ve medeni bir devlet kurarak 
eerkı kökündendetıvürmiılir.Yu 
aan mıUeti dost ve müttefik 
Türk mllletinio matemine c.an 
dan ietirak etmektedir. 

* DCin lstanbulde ıözlinü ka 
payan zat cidden bıl1ılk bir a · 
damdı.O eriıilmez bir canlandı· 

·,.ıcı, rılmaz bir yıkıcı ve .. radi 
kal bir inkılApQı idi. 

O henQz küçük rütbeli bir 
.zabi' iktıı mümlekeU ölüyordu. 

v a ı ı ı. ye aeına op a ı 

Q'ı kuvetli iman ve metin iradeli 
bir avuç insanla Anadolu içlerine 
çekilerek her türlü mantık ve 
tahminlere rattmen can vermekte 

olnn hastaya hayat vermeQ'e, o· 

110 canlandırıp sa~lamlaetırmata 
muvaffak oldu. 

Asker Mustafa Kemal aaye· 
ı:ıinde Türkiye hakikt ölümden 

kurtuldu ve inkılApçı Mustafa 
Kemal sayesinde hayatını temi 

nat altına aldı. 

Dün1a1a karıı yani kuvvetli, 
genç, dinç, gOrbüz ve sulha da 
Janan bir Türkiye göstermiştir. 

Harbin faciaları arasında mem· 
leketiui yaratan bu asker buuu 
ilerletecek sabAlarda samimi bir 
sulhçu olmaktan başka hiç bir 
şey Jllpamazdı. Balkan sulhu 
için sarfettiği gayretler de buuu 
ispat etmektedır. 

Kemal Atatürkü muharebe 

Türklerin babası, Karlayl'ın 
anladı~ı mAnada hakikt bir kah· 
raman ve hakiki bir kılavuzdur. 

meydanlarında tanıyan Yunan
Zamanının zirveleri arasında en Jılar onu takdir etmişler. İki 
yüksek bir tepedir. Yeni Türki memleket arasındaki tarih! mu 
ye ıslahatçısınıo eseri karşısında hakeme biUikten sonra da bu 
hayranlıkla eğilmemek elden gel J samimi dost ve sadık mı.ittefiki 
mez Çünkü Mustafa Kemal ve- sevmişlerdir. 

kayiin yaratıcısı dea}ildir. Onu 1 Türkiye iQin büyük kayıp 
vekayi sürüklememiştir. o bila- , olan bu darbe Yunanlılar için de 
kis vekayie karşı koymuş tarih j ay_ni ~ey _olduğ.uod~~ dost v~ 
cereyanı karşısında dikilmiş ve muttefık Turk mılletmın matemı 

ı k r · ü -kı· 1. d 1 ne c11odan iotirak etmektedirler. mem e e ını s ru ıyen se ı ur 1 V b d · t · · d d , . . e u erın ma em ıçın e e 
durmuştu;-. Zıra memlekeu sa· j k d 1 ·k· ·ıı t b" -k ··ı-ar ee o an ı ı mı e uyu o J 
dece mağlup olmamıetı. Ouun nün huzurunda heyecanla eğile 
içinde bulunan ve asırlardan beri ! rek onun istediği tarzda doslu· 
kökleşmiş olan mukadder b"aeta Q'un inkieafına çalıeacaklarını va 
!ığı onu sarartıp soldoruyordu. dederler. 

Sovyet Rusya~a Ma~lon nehri mansa~mda ~ört bin 
sene evvele ait ~ir avcı ~ampı ~ulundu 

Kampta taharriyat Yapan 
Heyet 11 mezar A~tı 

Bu teftieler yalnız vilAyet 
ve kaza merkezlerine inhisar 
etmeyip belediyesi olan ve tam 
teeekkülü bulunan nahiye mer 
kezlerile kOy kanunu tatbik edi 
len köylere de teşmil edilmekte 

dir. 
Dahiliye vekaletme bağlı 

memurların gerek tehie sırasın 
da görülen haber alınan ve ge 
rek haber verilen suçlarından 

dolayı tedkikler ve tahkikler 
yapılarak ııeticeleri suçun mahi 
yetine töre f ezlike ve rapora 
baQ'lanacaktır. Şimdiye kadar 

lduQ'u gibi müfettişlerimizin 

ellerindeki teftle ve yüksek de 
rooeli memurlar hakkındaki tah 
kik ieleri dolayıeile tali me 
morlara aid bir çok tetkik ve 

tahkik işlerioe yetişememekte 

lrelerin vazifeleri kanunlardall niden maddeler il~_ve olunm.ue 
' . , tur • Bu meyanda olen mualhm 

ulzamnamelerden ve emırlerden lerin refike te çocukhuıua her 
hulaea edilmek ıuretile bu dıi 1 

ötretmc nin birer lira derhal 
relerin ne ıuretle teftiıleri ya 1 teberrü etmesi karar allına alın 

l mııtır , 
pıl~cagını gös!ere~ v~ kanuni ' Bu toplantıda arni zamanda 
takıp ve t8hkıklerın ıcra suret . . . 

. . . dere vazıyetlert ve dı~er husus 
~arını .ızah ede~ on _beı kı.tım · ıarda da konuşmalar ıapılmıı-
aıı ıbaret bır teftış kılavuzu tır . Konuema uzun müddet de 

hazırlanmıotır. . tısm etmiş ve çok fa1dah ol· 
altı seneden berı tatbikat muetor . 

la teorübe~en alınan neticelerve 1 Toplantıların sık sık fapıl 
kanunla nızamoamelerde yıtpıl· maıı düeünülmektedir . 

mıe olan tadilAta ve bu müd Tem'ızl'ık ·ı~ç"ıler'ıne 
det içinde yeni kanun ve nizam V 

nameler neeredilmio bulunması 1 Mu· ~amba verı'ldı' 
na binaen bu kılavuz miiodere I V 
caıı yeni baetan tetkik edile Mevsimin kış olması dolayı· 
rek buA"ünkü ihtiyaca cevap ve t siyle hariçte devamla olarak çah
recek yeni bir lehie ve tahkik 

1 şao temizlik işleri ameleJerloe be · 
kılavuzu yapılmasına baelanmıe! lediye muşamba tevzllne başla· 
tır. mıştir . 

Bedelleri Klernik yolile 
ödeneeek harici paketler 

Cumhuriyet merllez bankası bulunmıyan 
yerlerde paralar iş ve Ziraat 

Bankalarınr yatırılacak 
i::lirler. Dıshiliye vekAleti, bu va c- h · k B k om urıyet Mer ez an ası I Buna göre ~gümrükleme mu 
ıiyeti göz Onüude bulundurarak bulunmıyau yerlerde oturanlar 1 amelesi olan ve fakat Cümburi-
1eni bir kanun projesi hazırla namına yabancı memleketlerden yet Merkez Bankası bulonmı1an 
mış ve Bııeb anlığa takdim gelen ve klering usulüne tabi merkezlerce bu kabil pak~tlere 
etmietir. :Uu proje ile müfettiş olan paketlerin bedelleriuin mür ait bedeller müreenünileyhleri 
ler sayısı 50 ye çıkarılmakta selünileyhleri tarafrndan bu ban tarafındın mahalli baukalardan 
olduA"undan bu yü~sek kadro kaya ajanlık yapan milli t>anka birine yatırıldıktan sonra alına 
Kamutayın kabulunde~ _ geçe lara yatırılıp Cüınhuriyet Mer· cak imrar müsaadesi gümrüğe 
rek kanuolaetı~ın.dan botun :.: k('z Baııkasiyle bilmuhabere ibraz edilerek gümrük muame-
murlara aid tahkık ve ftatd 

1 
mahsup muamelesi yapıldıktan 1 lesi ikmal ettirilecek ve paket 

ış arının mu e ıe 0 sonra celbet\irilen imrar mü1aa- müreelünileyhe teslim olunacak· 

Moskovadaki devlet tarih 
müzesi, halen Vologda mınıake 
sında Modlon nehri kıyısında 
bir avcı kabilesinin kampı ve 

· ı · · · r tt· 1 r tara ıo an 1 
yapılmasına imkAo hReıl ol~c~k denemeleri üzerine bu paketle- tır · 

da mühim me~kii olen bir ada tır, Böylelikle teftiş h~y~tının j rin gümrükçe moamelelerioin gO Gümrük muamelesi ve cüm 
ma aid bulunduğu kuvetle başardığı işleri, bir mıslı arta ı rülmesi paketlerin tesliminde faz huri yet merkez baukHı bulun 
tahmin edilmektedir. .:ıak; tetkik ve tahkik ieleri Hl· la gecikmelere ve mürselüoileyb mıyan merkezlerce mübadele 
Heyetı·n buldu~u mezarla k .. echıle lcarı:ıılanacak ve ne merkezinden alına<:ak talimat 

Pi yı ı • "' lerin tikdyet ve eızıltılarına ee· 
ve mezarlığında yapılan kazılar rın en eskilerinden birisi, pek ticelenmeleri temin edilmiş ola bebiyet verdiği anlaeılmıetır: Bu üzerine paket mürselünileyhine 

a t 1 d ld d'l .::kılim~d•a;.;.' .tııiieıİıiehllıilr.olıılııiiuııiiniıııuıılıcalııkmtm.ır~.---~ca•k•tılııırııİı. ____ 
1
______ 0 • .1 k . . .

1 
•
1
. keyfiyet bildirilecek ve keza pa 

ve raş ırma ar a e e e ı en eş • nun nune geçı me ıçın ı gı ı ketin bedeli 
0 

yerdeki Ziraat ve 

ya üzerine çok enteraean l•t H 3 Jkc,vı· n da kış Ça ı 1şm8 ı arı idııreıer nezdiude yapılan teıeb ie bankalarından birine yatır• 
kiklerde bulunmaktadır. \:. {:J büsler neticesinde bundan böyle larak 0 bankadan JUkartki iza 

Bu tarihten evelki kampta B 1 d I Cümhuriyet Merkez Bankası bu hat dairesinde alınacak imar 
bulunan eşya milAttan 2 bin a ş a 1 i lunmıyan yerlerde oturanlar na müsaadesi derhal ilgili mılba 
ve zamanımızdan 4: bin sene ev· ! mına >' abencı memleketlerden dele merkezine gönderilecek 
veli ne aittir, ü b d 1 k · c d bu 

K U A a• 1 gelecek paket bedelleri mahallf Ve m a O e mer 8%tn e e 
Bu keşfedilen kampta ta· omı•teler m•ı a:m ır : Ziraat ve iş bankalarına ratırıla imrar müııaade"i aümruae ibraz 

h · al h U' edilip muamelesı bitirildikten arrı1 yapan eyet. 11 me 1 rak - Cümlıurı·.,et 1.ıerke• Ban 

1 1 
ı 1' .. sonra pakıet mül'88iünile1 be u 

zar açmıı vo tetkik euniıtir Tor,lantı yaptı ar ka11 tarıefınd•D ıonradao gönde rilmek üzere mevrid merkezine 
Bıllün iakel&tlerin kafa teaları ~ j rilecek olan imrar müsaadeleri · gönderilecaktir. 
kJrllmıa 99 en eaki me•arlar . · ... , h llt b kala ~a •en·ı-"' .. Evelkl gQo akşam Halkevln- 'gösterlt kom\tesl her sene olduğu uın muayyen bır müddet ıarfın ı.ua 8 an r... ...... 
da dizler de kırılruııtır, Her de bazı komiteler Hıılkevl başka· gibi temsillerine başlayacak, mun 1 da posta iCtareslne ibraz edtl~ce· imar müs1tadesi üzerinde cüm 

b ki d l xıaı ı ı huriye! merkez bankası tarafın 
halde u es a am ar, v 

0 ~ı Mansur Bozdoğanın lştlraklle tazam çalışmalarına devam ede- ği bildirilmek kaJdiy~e söıü ge· dan bilAhare muayynen müddet 
ri mezarlarından dıoarı ~ık bir toplaott yapmışlardır. cektır, 1 oen bankalar tarafından verile zarfında göoderileoe~i iearet 
maktan bu suretle menetmek ıs· Toplantıda kış çalışmalarına Halkevl repertuvarında nok- cek lmrar müKudelerine müsıe- olunan imrar müeaadHi merkea 
tiyorlard ı. Mezarlarda ölülere alt programın tatbiki Qzerlnde gO san bulunan eserler derhal ~ettrl· 

1 
nidan paketlerin sahiplerine ve· !erimize verilince ilk imar müaa 

karşı daha ook hizmet eserleri rUşUlmUş ve ilk olarak gösterld lerek tızerlnde tetkikler yapılecak j rilmeeinin usul ittihazı kararlaı adesile birleetirilmek üzere 
de bulunmuotur. Ezcümle ölü kolunun faaliyete geçmesi karar- ve bu yeni eserle sırasUe temsll ~~ı .... rı .... ı .... m .... ış~t~ır~·=====~~=~ gümrüğe verilmeıi temin edile 
lerin yanında oklar, yaylar ve laştırılmıştır. Bu ay soolarıoda 1 edilecektir. edilmek üzere Türk Hata Kuru oektir. 

2 - Paket gümrükleme mu 
kemikten oltalar tardır. Bu alet • • d T kk t b • mu İzmir ı:ıubesi tarafından sa• 1 z mır e u·· ... ll şu mel{ e ı "' ameleısitıio ikmal.i iVbı .rümrük 
ler muhakkuk surette, ölülerin . l.j tın alınmış olan arsa üzerinde muamelesi yapılan merkezlerce 
istedikleri zaman avla meıgol • d • l k tetkikler yepmııtır • Profesör ilaili mevrld merkezlerinden is 
olabilmeleri iQin oraya konul } fi ş 3 9 } e Ü 0 B. Egli, bu tetkiklerine istina· tenilen fatura menşe eahadetoa 
muu bulunurordu. den mektep binasının plAnını mesi vesair vesikalarla müdafaa 

Mezarlar koyu sarı renkte ProfeıfJr 8. Egli, planı hazırlamak iç!n ha zırlayacaktır • pulu karşılıaı olan poıto puld 
bir tabaka ile örtülü. idı· Bu ı.:. d Tıürkko11u lı01ir ' mektebi ııun alınıp valuinde göuderiloı• 
renk malum olduau Qzere en tetkikler ycpar,a1ı A nliaTaya dön Ü imar sahasında Tevfik Rüetü sinin de ayraca iecikmelere s• 
büyük kutet ve her ıe1io eea lımir Türk kuşunda yeni 1 danlzmirdebir Türkkueu mekte- Arae bulvarı üzerinde ve Mon- bebiyet verdiQi aoıaıılmıetır. 
sı otao Güneı '9 Ateı'i temsil dene i'"in Qye kavdına baılan- bi tesisine karar verilmietir . trö meydanı karşısında yapıla· Buna mahl\l kalmamak üze 

Y ~ calttır . 
eylemekte idi. m·ıotır • Gençlerimiz arasında Türkkueu mektebi için mü- Türkkuou ôyelerini oatııı re bundan böyle istenecek ev· 

Mezarların birinde, ceset Türkkueuna üye kayıt olmak kemmel büyük bir bina inıa et altında toplayacak bu eser, mü rak gönderilenden alınarak 
olurmuıı bir vazi1ette bulon ioin yüksek alAka tardır . tirilecektir . Profesör mimar B. ıeaddit salonları. kütilphaoeri mümkün olan çabuklukla gönde 
muıtur. Buuon, bunun zamanın TOrk Hava Kurumu tarafın Eeli, Türkkuşu mektebi iuşa ihtiva edecektir . ı·ilrnesi temin olunacaktır, · 
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Amerika ile ticaret münasebetimiz 
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1 

Az fakat öz... Kıevlant 42 =---=-== İstanbul, - Sun za~; ç?.k Tklirk eı~ll~ası ıçiu 
Dağmalı 36 ruaula rd :ı .. \ıueri k aya mu lJ gururu resmmı kaJdı r<.1 

. . . . H"k. Bah A vrupada son sem~le Kapı malı 35, • ı. 
Amenka hükumetlerın-ı bır ışık neşredıyor . a ım re kadar uzun söz söylemek K 7 ~ te lif m a d de le r in ihracıarl cağı ve uazı maddelPriu 

den Qhionun hem valisi hem bu alet sa~esinde ma~keme ! moda idi. Bu moda artık iflAs K~:. ~2k maktadır. B:ı ş ta yapağı it halındP. dt~ geuiş tenzıhı l 
de hakimi olan zat Amerika s alonuna garenlerden kımler- ' ettı·. bil U'· ve ku·· çUk devlet Kozac parlagı-ı 3 t• , ı f - . 1 

ı ~ geliyor. :\mel'i k:uıan l ı - y<lpacag ı şayı o muş bu 
nın meıhur haydutlarının silah de sila~ olduğun.u ~o ıyor ve / adamları, politikacılar kısa Buğday-Çavdar 

Ü k d h 1 t d P la darma d 4 l k t'izPrine de t ale ı)Ier Ş3.\' İ<ı bii .. ,·iik bir meu r ı taşımalarının ön ne geçece er • ışare e 1 0 söz söyliyorlar. Sert ana ol ,50, · 
mühim bir ilet keşfetti. 1 ıari yak~Ia.tıyo~, ~ Her sene Londra şt)briııi Yumuşak 4.,25 va~i olnm~ dü r) uii nrnue ni~·tıl U)'a tıdırmı lır. 

Haydut çetelerine mensup . Ha~ımın sılah keşfe~en resmt bir ziyafet verir. Bu zi- 1 Yerli buğdayı 3.50 lik 10 l>al)'H 0öııderiluıiş Amerika lıir kaç uı ıcf 
maznunların muhakemesi sıra aletı Ohıo haydutlarının goıti yafette Baı?vekil saatıercıJ ko· Çavdar H,, 25 Lir. fiJkastarı istifade ol u deılen esase11 giimrÜ~d'P. 
ıında mahke.11eye gelen din· nü korkuttuğu için mahkeme 1 nuşurdu, Artık Baş~ekile ya· Anadol yulaf rıa ra k y~ı pılan hu ilı rac.ı 'nıi ahua maktadır' Bu m111 
leyicilerin çoğu haydutlarda, selonuna silablı girmeğe tövbe saatlik müddet tayin edilmiş· Arpa lın artacaüı tahmin edi l tl<")ıa llı·r cok madd~leıc· 

1 d ettiler. l 'ı A d 1 3 75 ..., • 
~:k~:~~:ı~~n va~~~r .ar;: :r:.~ Ancak geçenlerde garip r. Çembörleyn yeryUzünUo y::u o a',so. uaekledir. t eşıuıli ve· hazıla r ı İ\İll 
daıları ağır bir cezayt çarpı· , bir vaka oldu, sayılı hatiplerindendir. Bir Nohut ekstra 5,50 DiğP.r l •: r :ıflan :\ nkara hii vük Lerızilal vapılm ıı~ ı 
lırsa bu haydutlar hakime si· ' Haydutluktan maznun bi· kB~lldımıydı shaatte.r~e _kon~şufr. Fasulye 8,,ıO <la .. türk A m~_r i k a_n ti cari A l;l~r i k a va ih;aca\lmn.ı 
Jibla hücum eder, ri muhakeme edilecek. bakim .'r sene şe ~emınıoı? zıya e Yulaf yerli 9,50 munasebatı uzerınde ko- ·· ... 

Bunu bilen Obio hikimi : yerine oturdu aleti ile etrafı t~n~e d~8 dakıkalık bı r nutuk Mercimek ıark 4, nuşmalara deva medilmek daha çok arlı rac~!gt µi h ı 
mahkeme ıalonuna ıirenleria , taradı Alet ıiıman bir b•ya s Y 

8 1
• • • . Sahlep Ledir. Piyasada duyuldu- y~a pıl a_c~ k muka bıl i th ·ı. 

üstlerini aratmakta idi. 1 na tevecçüh edince bir değil 1 lrıgı~tere Harıcı~e ~Hırı Tatlı çoğen ı giu na göre mliza ke r~ l er lalla ı k ı nrn nı leke l a r3. 
Buna ra- men be dutlar · bir kaç kırmızı ıtık neşretti, ord Ha.lı~aks d~ sefırlerı ka- Balmumu 

. g .. Y k ı . bul attığı gUnu sözUnU t-eş C . 10 11 çok iyi bir safhaya gi riş- sındaki ti c a ri mliuas ·h:-ı 
gene sılihlarını gozden açır ' Şışman bayanı yakaladı d k" k d b" . d' s f' l . ebrı 

1 b ld l , 1 .. t•· .. d 1 8 t a 1 a a ıtır ı. e ır erın 8 16 17 mişlir ve neticelenme k lrn PSa slı surette inkiş ~ fı 
manın yo unu u u ar. 1 ar us unu ara ı ar eş on a- en kıdemlisi olan Brezilya se usam ' 

Maruf fizik bilgini olan ne kaşık çatal bıçak buldular firide altı dakikalık bir nu· Yapağı üzeredir. Amerikanın h ir , ili lemi n edsc~ ktir. 
hikim 800 zamanlarda bir alet 1 Meğer kadın lokanta hır tukla mukabele etmiştir Siyah yok 
icat etti. bu ilet bir insana 

1 sızı imiş Lokantaları dolaşı· fogiltere hakimleri,nin yıl Şark 46 
tevcih edilince madeni bir yor eline geçirdiği yemek ta lık toplantısmda Adliye na- Anadol 45,46 
noktaya geldimiydi kırmızı kımlarını aşırıvormuş . zırının nutuku bir dakika sür Aydın 51 

So~akta kalan banker 
mUştUr. Yıkanmıt yapak 80 

Tasarruf ~efterleri nasıl Bundan sonra nutuklar Güz yunu yok 
dakika ve saniye ile ölçUleçek Konya mah tiftik 110 

Londranın meıhur ban"er ka L 1 • Y t 
!erinden Alferd Hoır geçen- JuO ur Hafızası kuvveth a~am K::rakılı 50 
)erde öldü. cenazesi büyük tö· logilterede tasar~uf san· Almanyanın Dessau şehri / 
renle kaldırıldı Bu zat üç yüz dıklarmı postaneler ıdare et· civarında Buka köyünde Her· Pirinçler 
ıenelik bir kurum olan Hoar mektedir. Posta tasarruf san- 1 man isminde bir adam vardır. Birinci nevi mal 
ve ortakları bankasının hi11e dıklarıoın mUşterileri şimdi on 1 Bu adam gerek köyilode, ge- İkinci nevi mal 
darlanndandı. j R.ir milyo~a balı~ olmuş!ur, 1 rekse civa~ köylerde hafızası· Çay 

Bu banka kurulduğu za· bıu n:Uşterılerden bır çoğu her nın kuvvetıle şöhret kazanmış Kahve 
man şöyle bir usul kondu her f sene defterini kaybeder. Ge- ! tı . Herman bntUn köy halkının 8 
ortak nöbetle bankanın bu· I çen sene tam 5500 k i şi defte· : doğum günler ini hafızasında adem, çekirdek 

16,, 
260 
110 

ı içleri 
lunduğu caddedeki tahta ka rini kaybetmiştir.' tutar v_e do~um günlerinde Tatlı badem içi 93 
nepede geceliyecek ve Hbab Bu . de~terlerı. bulma~. v~ 1 her kee1 _tebrık ed~~· Yt1_lnız ; Acı ,. » 57 

47 

52 

120 

51 

280 

95 

l\lersinlilere Müjde 
Kış geldi. Sobalık kömür ve odunları 

nızı şimdiden hazırlayınız. 
~I u lıte rtını h a lkımıza l> i r k ola ' l ı k olma k iizr P 

" Kok kömürünü cın ~ ı h amm<ıli\' e \ e 11a~li\ t-> . •. . 
si· bize ail Tonu 30 Lira ya, Soba lı k O d un u 
göslerilPc~k ıv ve mağ3zaya lt~slim Tonu 15 Liı a 
ya veriyoruz. 

Mallarımız temiz ve sağlamdır. 

Mersin soğu~ Hava deposu yanrn~a 
Necmi Genç ve kardeŞi 

1-30 tayın .-rkenden bankanın ka· bulunamadıgı taktırde yenısını Huko köAUnde rlf>gıl, cı var 1 Acı rekı"rdek 
36 

•3!iB7 k U P • I kJt 1 • k ' ) • d d ~ T / .................... ,,,. ... .,.+. ..._ * .......... ~ • pasını kendi elile açacak; verme zere osta ııezaretı 
1 

vY er~n sa ın erın e ogum Urfa Yağı 
90 100 

~ • ~ .,, ....... "T~ ....... ~ ..... ••.••.••+••.••·• 
Alferd Hoar sou gününe (ka~ıp posta tasarruf defterle· gUnlerıni bilen bu aciamm oku İçel 70 ~~;~:: Tarsus tu·· ccarlarına ·:=: 

kad b l · yet eden ri) ısıni altında milslaki ı bir ması yazması da yoktur. bunun " "' 
•r u usu e rıa ... . . _ ~------ -------·· • • 

0 t kt şnb~ açmaga mecburolmuştur. i~ın herkesın dogum gUnUuU •!• Tarsusta şi rut•ntHi fer ve rwkliye işlerinizi .!. 
r a ır. . . . Bu şubenin zeki ve tecrU- deftere kaydetmez; yalnız ha· Fenni Sünnetçi .. ' 1 1 k .... 

Bankanın adetını ~ıle~ ~a beli memurları defterini kay- \ ifızHsmın kuvvetine güvenerek S L T ~? tı O ay aştıraca . S igorta işleri n izi emniyet ve •!• 
bata memurları bankerı butuo betti ~ini söyliyen mUşteriye l herkesin doğum tarihini ez· Iİll annver~i :~:süralle )':ipacak müessese hali faa liyete gf'Çl İ : •• 
g~ceyi ·~kakta t~bta . kan~~c evvel~ defterini bulmak: için 1 berl~r. Bu ~ilgisi . y~lnız Buko 1 SP. ri " ~ ağrısız siiuuel .:.e mrinize amad t>dir. .:. 
nın Uzerındc geçırmesıne ııın d d 1 d ft i _ ve cıvar köylere ınhısar etmek I •;• J - Simendiifeı komİS\'Onculuüu , 1 raklİ \'e .:• 
veriyorlardı yar ım e er 0 ~! 8 er n uuu. Herman on beş yaşından heri yapar. •;. ' J u .J ,. 

. . tutması mUmkun olan otoıno Buko'ya ve civarma gelmiş ve ' •:• 2 - Ma li i s tişare, i t iraz ve te m yiz layı lı a- ::: 
Bankanın fırma alametı bil otobus şimendöfer ve is· . . l Fakir çocuklara parasıı •!• ları _: 

altın yaldızla bir vi•ki şişesidir ' . ~ gıtmış olan memurların, asker _ 
H. b. 'f . tasyon gıbı yerlerde araıptırma lerin, papasların, polislarin Adres ; Tarsus paşa ga· •? 3- Yangın, Nakli\:e, H a \·a ı , Cihaz ve la h. •!• 
ıç ır mana ı ade etmıyen 1 ' d • ti l · · d b" t · k •;• ·ı · I J J ••• 

b k Ü • k ar yapar. ogum g n erını e 1ç unuu . zı nosu arşısı ...... sı sı:zorta arı ,,,,.• ••• 
ve an a m essuesıne ya 11 Bu suretle kaytıohn def· mamışhr. TesadUfen Buko'ya ' ..,..,. u .: 

ınayan ~u alam.et elan muha terlerde beşte UçU sahibinin bir yabancı geldiği zeman ' .:. Aadri oğurlugil ve •:(\ 
faza edılmektedır. Bu banka mUracaalından sonra 8 nihayet Harman köyUn bir mucizesi :t Recep gfırışık •:: 
uzuu zama~ lngiliz kralı.arına f 16 gUn içinde bulunur. Kay· olarak gösterilir, J [ H İ M ( ff S İ H O kollektif şirketi •!• 
ve hatta hır z~man İngıltere bolao defterler hakkında yapı· p• b "' 1 L'b • ..... ••• 
de cumhuriy~t ılan ede~ ~rO· lan soruşturmalarda garip sah· ~s ogaz ann aıı etı l t.füshası 5 Kuruştur .:. Tarsus Belediye altında .:. 
mvelc para ıkraz etmıştır. nelere ıesadUf edilmektedir. Italyanın Breşya şehri ci- Abone Türkiye Harıı; lllllllllmllflmlll .~~Rlllmllftmi 

K k • ~'J'ırm'ı ? Mesla.defteri.m kaybeden ihti- varında geçen gUn hır kaza 
1 ş . ~ 1 1 

• _yar ır centı men demiştir ki· oldu Bir tren, yUklU bir kam MIHHB"UH~~*XıaDı:~uuH1Kt~'l1lftl~ O Unun 1 esml Çe 1 b l eraıt ( çın için r

0 
HA ~~HAB-H~~~~. :a.a~'HH~:z.H»~'2ı 

Londrada İngiliz Fotoğraf "Köpe~im açgllzlUdUr. Ne bu· yona çarparak pı:sçaladı, Yaralı Senelik 120° Kr' 2ooo K' ı ~ 
çıhk sergisi açıldı bu sergide ıursa yer, bir gUn çaiışma o. şöfilr hastaneye kaldırıldı. Albaylık 600 1000 1 ru·· rk Hava Kurumu o 
teşhir edilen resimler arasında dama girmiş ve masa üzerin· Kamyonun taşıdığı eşya kaza ; Oç aylık 300 500 O ~ 
iki resim varki, görenler du de bulduğu tasarruf sandığı Y~rine yayıldı, Şekerleme vel Bir aylık ıoo Yoktur. •

0
o büyiik PiyangOSU ! 

rup hayretle bakıyorlar. sonl'81 defterini yeyip yutmuştur. ta· çıkolatadan ibaret olan bu eş 1 Resmi ilinabn sabrı 10 ! A 'll5I 

soruyorlar: bii köpeğimı öldürüp karnın yayı halk k~pışa kapışa top-, Kuruttur. O İkinci keşide J 1 Birinci kioun 1938 dedir. cWı 
- Bu nedir, dan defteri çıkaramazdım. ,, ladı, . ce~lerıni ~oldurd~, bol ! ıı Bü ük ·k · 45 000 ı· d %l 

GördUkleri, yere yapılmış İhtiyar bir kadın da def- b?I )ed ı , hatta yıyemedıkleri · ·ı· . . . ~ ı ramıye ' ıra ır 0 
bir balon manzarasıdır, d8He 4ermi nasıl kaybettiğini şöyle ~~~~n:o:~':;!nab~::;~tı, abbu~~~ ı ı~ akademıs~nın 1 Bundan başka 16,ooo, ~20.00,. ~oooo; liralık ikramiye@ 

d - b b" bı" kay t . t' r '•Hava so,.,uk a ısı tetkık he•vetlerıne Jerle 20,000 ve 10,000 hralak ıkı adet mükAfat vardır.·~ ogrusu balona enzer ır şe . . e e mış 1 • " müthiş bir ishale tutuldu. hu- .., <aı5J 
yin ınanzaı3sı. ıdı, bokaotada yemek yemek yllk kU"llk berlles kolan• • k. b , B Yeni tertipten bir bilet ıltrilk iıti l'ak etmeyi@ 

. . k ğ k D f . dO v ·ıuY!! aıt ıta ı @.h l t . . s· d · .~ 
Suale şu cevap veriliyor; ıç_ın so 8 a. çı hm. e te~ı . tutulduğunu zannederek dok- - ---t._ .,_ _ 191 ma e meyıoız. ız e pıyangonun mesud ve bahtiyar~ 
- Zambak kokusunun res şurUrUm dıyPE. sobanın ıçtne tarlar, eczaneler milracaatları . ·-. . . Olan arasına girmiı olursunuz. ! 

srtklamıştım ve döndUgUm .s.ovyetler bırlıgı ılım aka. oo•••o•••••~AO * dQıAAdlQıOOım.ımıcm,~ ~ 
mı 1 .. · .. . d . d başaramıyacak hale geldi. Ni· ••• ••-••vw 'il61«MIVW cmıımt'Mlcası0 

_ Ya öteki? zaman sogugun şıd etın en h 
1 

leşıld demııı 1117 senesinden berı 
ı syet mese e an ı ve an Ak d 1 s 1 k E - Kclfuru kokusunun ree :-alelAce e sobayı tutuştu11dum, a eminin yaptırdığı biitüo agıw 

1 Odunlarla taraber defterim de Iaşıldıktaıı sonra da şekerler tetkik seyahatlarına ait bir re . ezan es 1 rni, 

Kokunun resmi çekilirmi? yandığ i sonra aklıma geldi.,, me yiyenler sancıdan karmla· fer1ns kitabı hazırlayıp bastır • 
Pariste fotoğrftfcıhk yepan Lay luyormu~ RAluro zanbsk ko rını tutarlarken yerniyealer de mııbr. 1 
Berintenbah çekm i ş işte. kusunun intişar eden maddele kahkahadan katıldı, Meğerse Bu kitapta 1754 Doktur 

Koku intişar ederken bazı rini bir araya topleyup bir ara çikolata ve şekerleme diye Elaçiçin Çin seyahatından 
maddelerde beraber intişar et ya resimlerini çekmişler Hu yenilen şoyJer mUslll ilAcı imiş itibaren bütOn seferler bak-
rnektedir Bu maddeler bususı sust höcrede biriken kokunun ve fahri kasından bir toptancı • 
bir höcrede birJktirildiklen ağırhğinıda tartmak mUmkUn ya gönderilmek Uzere kamyon kında mufassal maJiimal [ mev 
&onra fotcğrafıoı almak kabui dOr. ıa yola ç•kanJmış. cut bulunmaktadır, 

Mersin Gümrü~ karşısında~ır 
her n~vi Avrupa, Yerli eczayı 
tıbbiye ve müstahzaratı bulunur. 

==-- o - ......... 

• 
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SAYF.\ 4 YENl MERSiN 3 Birinci ~floun ı 9.U 

----~ illlfilli!U~fill~~~~~~~i!Ufillfilli!Uf!U 1 Nisaiye Opratoru ve Doğum Mütah:ıssısı fmJ Yeni • . ersın 
c~nubun en çok okunan ve tutunan gazete&idir. 

içten ve Dışta n günün en ınühim ve en taze haberlerini 
YENİ :ıv.I:ER.SİN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

Yeni. Mersı·n • ı ı Yıllık Fa~ılas_ız. intişarın 
• da muvaf f akıyetını halktan 

gördüğü rağbete borcludur. 

v E N i M ER s i N : Sizin G~zetenizfü Dertlerinize dile~ıe;inize nNI 
M [ R S ı N sütun lan açıktır. 

VENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

i ME SIN MATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Veni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

(}=(J(g(Rı lID@W@& O~ir~IMD~~IM IHJ&lRılF~~lRı~~ 
KİTAP GAZETE VE M"ECJ.\l.[U A 

·rabı yapılr 

Resmi Daire ve Müesseselere ticarethanelere ait her çeşit Defterler Evrakı 
matbua fatura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve beğen~irmek ş~rtile yapılır. 
Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir • 

• * « .. • ...... . 
-tt 
• SIHHATİNİZİ K.OR..UYUNUZt 
)#. 

ı;.. 
- NASIL lY.tI 

: KA. Y ADELEN 
SULARINI IÇMEkLE 

* ... .. .. 
* 1 

l!:! DOK.TOR. fm] 

1 A.-Vakup Aslan 1 
; inli Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etmiş;;;ı 
1~ Hasta l a rını her gün 8-12 lf> - 18 e kadar k<1bul muayene~ 
l!:::! ve tedfivi eder. 11!!1 
inli ADRES: Mersin Bozkurt caddeai imi 
~ Yoğurt pazarı No, 1 • 

~iill~mıf~i!U .·iilf~gıff!U~~~f!U~ r E'.:'-:5= -3 la!&li!e!*11!S!iE!IS!jg(: : ışr '!!l\!Si!SEll!illHi!IHlll • - - =, 
m Yeni Dikimevi m 
m Ruhiye 'I,utucu ill 

~ 
Mersin Bozkurt Caddesi Numara 120 ~ 

Metot üzerine her nevi kadın iç ve dış elbiseleri, Top, 
tayyör ve mantoları beğendirilmek suretile dikilir. 

f!Uf!Ufrfilfillf!Uiill' ~ . -~~~~f!Uilllmlfmlmll 

İHTİVARLIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 

Hazıe-hkh Oavranını 

" 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekiletinin 67~1 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
ı Göriiniiş: llPrrak K<tle~iyet; "Joo sma suya sarfulunan N. ıo 

ruikdarı,, 0.2 sm3. 

1 
1 
;~ 
i 

... ., 

: n~ııksiz 
;~Kokusuz 

Tadt ; Laıif 
Ttlauıiil; Mı.tedil 

Mflcmu sertlik. derecesi "Fransız,, 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvelli-

dülhunıuza litrede o.4o mgr. 
Sülfat "SO 4,, litred~ 0.0033 gr 
Klor "CI ,,, " 0.007 4 
Nilrat ''No 3,, ,, 0.0040 

N iırat "No 2,, yok 
Amon~ak ''NH3,, Yok 

Ferıni n eu son usu ileri ne ria yel ederek kaynadığı yerinden iııba
ren istasyona kadar içi kala)'h kMvaniıli 'borularla içi mermer döşeli 
bellurhavuzlara dökülrıu~k ted ir. Oradan d-;ı bütün Fiziki ve kimyevi 

• 1 
1 • 
1 • 1 

• evsii fım muhafaza edarek ve hiçbir sureLIE· el değmeden hususi kim
yugerinıize ve .Adana Sıhhat Bakarıhğının tayin ettiği Sıhhiye mem~
ru huzurlaı mda damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ıle 

. yıkandıktan sonra doldurulmakta ve ağızlar · ı Sıhhat memuru tarafın- : 
" dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir.. * 
~ * 
~· lt· • * 11111111111n1cn••••••••••• t\ .. ••w••••• _. * • ... 

Yeni Mersinbasımevinde bas ıfnı~ılır 
l 
i 

l A F E R Aile Sineması 
Bu gün gündüz saat 14,30 ~an itibaren ~aşlar Mevsimin en güzel şah eserlerin~en olan 

Kenmiynard 
Ayrıca arzuyı tJUHımi üzerine Ulu önder ebedi fefimizin c~nazr. 

IÖrflnİ hiillin LPforru~tile 

Pek ya~m~a: 1914-1918 MECHUL ASKER 

Çanakkale Türkçe Sözlü 


