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ismet inönü ve Romen 
Matbuatı 

İsmet lnönü;Atatürkün sağ kolu, mesai arkadaşı, dostu ve 
har bin bidayetinden sonuna kadar da müşaviri idi. 

Reisicumhur 
ismet in önü 

ismet inönünün Lozanda diplomasi sahada 
k d 

""' f A d 
1 

d k ı Ankara 3 (Radyo) lstanbulda intişar eden azan IQI za er na Q U a azanılan Reisicumhur ismet lnöoiinün 1akıuda uzun 

Harbi Mesut Bir şekilde tamamlamıştlr l ~~=:~~:~.:·.bu ın•r••d• '•'••b•I• d• 

lı a zı garn telerde 
uı r seyahata çı· 

şereflend irdik l eri ya· 

f ÔğrendiQ'imize göre Reisicumhurun böyle uzun bir seya

Romen basını, ismet İnönü ve menfaatlerini müdafa etmek d:plomasi sahada kazandığı za·} hata çıkmaları henüz mukarrer deA'ildir • Ancak Kastamonu 
nüo Büyük Millet Meclisi tsra- üzere gOnderilmişti. fer, Anadoluda kazanılan harbi ı vilAyeti dahilinde kısa bir seyahate çıkacaklardır • 
fından ReisicumhurluQa intiha Lozanda akdedilen işbu mu mes'ud bir şekilde tamaı:r. lamıştır 1 - ---~=="'"""""~ 

Sabilıa g·ökçoı1 
iyiJeşti 

Reisicumhur tayya
recinin hatırını 

sordu 

• 

A ııkara - Mümune h asl.ı 

nesinde teduvi edi lmek le olaıı 

Tfır k ku ş u lJaş ö~ retmeııi Sabiha 
Gökçe ıı ı u sıhhi vaz iyeti çok dü 
z elm ı şLir . Fazla t eessür dola yı 

sile ileri gelen üsap bozuk luğu 

nun zail olmakta bul unduıtu les 
bit edilmiştir . 

Reisicumhurumuz ismet f nö 
nü dün nümune hastanesine gi 
derek Sabiha Gökçenle görüş 

müş ve lı u tırlarını eormuetur . 

gazeteler· ne İngiltere - ltalya arasın~a 

Beyanat Bir ticaret mukave 

bını büyük bir sevinçle karsı- ~0tı;ı~ıd::~ s!~r~0:~~:~i1 ~:: ~~~ ıebu muvarrakıyellerindenl Suriye meclis Reisinin 
lamıetır . . dolayı bir müddet sonra Başve I 

Gazeteler, müearüoileyhin tef~kler arasında Sev~rs'de mün killi{te getirilmesi, Türkiye 'efka s 
sureli intihabına mütedair ajan~ rıkıd muahadenin h 3 rabeleri üze, rı umumlyeslnce sevinçle ve tam a m 
ların verdikleri haberleri ,ve bi- rina k~ru.lmuştur. . bir Hlmad duygusu \le karşılan 9 

d 
... ·ık h'f 

1 
• b- Turkıye, Severde akdedılen mıı;ıtır 

- ler-.amesi hazırlan 
yogra ısını ı sa ı e erıne u · mu • d c·b· 1 b " · 
yük . puntolu baehklar altındal d d~lna_ eb~u ıkınca ~ağ u .. ad Zira Baeveklllikte de ayni fa 

e ı mış ır ço Jtrazılel'le ıtıraz 
ne"reuikleri gibi imzayı zatile· ıh kk k b . al zat olduQ'unu lspat ederek ay " a ını ay otmıe ve ağır ve ee 
rini havi fotoğrflflariyle de mez f · 11 k t nı yapıcılık ve yaratırılık ruhu 
ı.. 1 ·r 1 . . t . d k re sıLz ear ara maruz almıe ır. nu göstermieılr. 
aur ea 11 e erını eı1ın e ere ozan muahadesinde gallp _ _ 
Türtııjye Cumhuriyetine karsı bir devlet sıfatile meydana QI Turklyenln, bizzat bir kul· 

-----------=~----------------Türkiyenin Suriye ve f ilistin istiklaline 
yardım vddinde bulunduğunu söyledi 

olan samimi du7guların1 izhar kan Türkiye cümhuriyeli -teklif tür ve ter.ikkl Amili olması lQln 
etmiılerdir • leri rddetmie ve mukabil teklifler medeni Alemde mevkl almak az Şam - Londraya gitmek ümid edi7orum .• 

Nitekim Üaiversul gazetesi de buluomue hatta icbar etmiştir mlyle tatbik elliği yeni siyasi { üzerA Türkiyeden geçerken bu ı Yine An karada bulundu· 
(13-11- 938) Türkiye cumhuri· 1 Türkiye Lozan muahedesiy• rej\m\n tesph ettiı}i yolun, Tür· · se1abatino mani olunan Suriye! ıtum esnada Fransız hariciye ne 

Jelinin yeni baıkanı İsmet loönü le, yabancı devletlerin ve ecnebi kiyeyi saadete kavueıuracağına meclis reisi Bay Faris Huri Ata zaretine mensup bir zat ile gö
baelıQı altında N. Batı.arianın tabiiyetinde bulunanların asırlar· kani bir devlet adamı olduğunu türkün cenaze töreninde Suriye rüştüm. Bu zat Mürdüm-Bone 

ı d b · .. ı i yi temsil ettikten sonra bura va _ . . . imzaeı tahtında neeretti~i bir an erı istifade edeğeldikleri si gosterm et r. .. _ _ J 

1 

muzakeratına ıetırak etmış olan 
makalede ezcümle şöyle denit- 1 yos( ve iktisadi kapitülasyonlar Bu sebeplerden dola71, Tür i don~uştur. . lardandı. Bana, Cezire halk 
mektedir : dırn ve imtiyazı ard au tamamiyle ki yenin doıııları ve Türk m\lletl 1 . Ati . ko':1'ıserllkten aldı~ım için bu anlaşmalarda hiç bir 

• Dünkü yazımızda ismet kurtularak Anadoluda mılli hu· meyanıuda duygularının samimi dıplom~tık bı: paAaportl~ Lond l imtiyaz kabul edilmedigini ve 
luöııünün, Atatürk ün ölümü do dudlarrnı temin etmıştir. ılği ile Hk ön safda gelen Ro· ra1a gıt':"ek uzere eark surat ka j muhafızlık nizamının memleke 
lavısı· ıe mu· ııh"'I kulan me.,kiı' 

1
,. l Hakıkat~n P_ arlak olan işbu menler, Türkiyen,n, yeni başka tarnıa bınerek yola çıktım. Fa t' f d _ t . ı " • " ff k . _ • t ın her tara ın a mu esavıyen 

. muva a ıyetlerııı eerefı, muahe nıu idaresi alt111dıı ve eukuoet ket etanbula varıuca Fransız . . 
aal için en muvafı_k. bır ea_hıR denin akdi eenasrnda siyasi kud . ve adılAne tatbık olunacağını 

1 
k M lçerlshıde ayni lnk\11af ~e yolu konsoloeıle kareılaetım. Konso k'd . 

o duğuııu kaydetmışll . uşa- retini isprıt eden ve bilhaı,ısa bü 1 h-ko. t• d ld b' ten ı eyle:lı. 
• k d k' u- -k takip edeceğiul ve dost ve müıte os u me ın en a ığı ır em• • . . 

runileyh, Ao ara a ·ı uyu yük bir enerji ile müdafaa etti .1 b bl'l'r tt. R . d Londraya gıtmemenıze ma 
f.k d ı ı ı b - k d d r ana te ta e ı· u emır e 

Millflt Meclisi tarafından Reisi- ği davanın kudsiyetine kail ola ı ev et er 0 uguue a ar 0 L dr Y .d i l'r. • ni olunmasında lııgil izlerin b ir 
· 1 t haberi lıu rak hiç lıir iıuti.,.a·· kal>ul etrne vam edAıı aynı münasebatı ida on a a ~1 

om yecep;ımı ve ge· " cumhurlu~a ıntı ın ıı J .. • d" ki,,, . 1• ld ·h · . parmağı varmıdır~ 
ifademizi tasdik etmektedir · yeıı ismet lnönüne aitlir. me ettireceğtni büyük bir sevinç rı. ~nme 161

m _ azı~ge 
1151111 

" - Zannediyorum ki. 
lşl.ıu secim, 'l'ürk milletıııin ı~mAt lııüııü'ııün, Lozanda le tıuıdık PdPrler :'ıı~ırıFyordu. ~u:~c~ddıt telgraf Fransızlar, Suriyenin komeula 

mümesillerınlıı taın bir anlaşması 1 ara rauqız a ı ıye nazırına! 

P 
. t s 

1
. . • ··r c t Lt. f d t "'' rının ielerine karışmasından 

nı ve mesucl durumu tebaruz et a rıs e osya ıst partısı mu a aa e ım ay a e me~ı 
M 1 • ş b ' ld. dl b ı memnun değildirler. 

tirmiş ve meı hum başkan tar:ı ese eyı ama 1 ır m, u es Diğer taraftıın da İngilizler 
fından büyük bir dirayet ve bir miting Aktetti nada Atatürk vefat elti. Cena de kendi proalramlarını tatbik 
enerji ile takip edilen yola de ze töreninde Suriyeyi tombil ede ederek şimali suriye ile Türk 

vam hususunda da, her türlü ~ e k rek avdet ettim. 

te şüphelerden azade bir temınııl Leon Blüm hitabesinde: yapılan iılerin - Orada 

ler arasında biı· haddivasıl vü 

ta vermişlir.Hatıralarını tahllttür 
ettigim Alatürkü bir tesadüf eseri yıkı/ocağından korkuyorum. dedi 

bulunduğunuz cude getirmek filistio ve şarki 
müddet zarfında Türk 

görüetünüı mü'? 
ricalile erdüne, eamı, hııma ve homusu 

ilave ederek Emir Abdullahııı 
olarak şahsan nasıl tanıdımsa 
ekselihıs 1Amel İnönü'nü de ayni 
eekilde tanımak şerefine nail ol 
dum. Bir nıüddet sonra da faali 
Jetini ve işbu faaliyet neticesi 
rükselişini takip edebildim. 

Paris 3 (Radyo) - - Sosyalistlletin duyğularını uyandırmaya • Başvekil Bay Celdl Bayar 
partisi bürük bir miting yap kar ar verdiklerini söylemielerdir ve Hariçiye vekili Şükrü Saraç 

mıelardır. Bu mitiııgde eski Da E k' b 1_.1 L Blum oğlu ile görüştüm. 
. . s ı aşve"ı eoo S hılıye ve Maliye Nazırları ile ise hitabesinde: uriye ve Filistin hakkında 

eski Baevckil Leon Blüm söz HUku t b k tl . . iyi neticeler taeıdıklarını gör 

hükmü altına koymağa çalışı 

yorlar. Bıhabi biz böyle bir par 
çttlanmaya muvaffakat etmıyo 

ruz. Hunun için lngiliıler bu ie 
lerde bizim kendi kendimizi 

Bu halde halihazırda Türki 
redeki siyasi rejimiıı, hiçbir sar· 
ııntıya ve hiçbir drğieikliğe ma 
ruz kalmı1acağı gibi 'tahakkuku 
ıımmında büyük hizmetleri eeb
kat eden te Tilrk milletinin mu 
kadderatını eline alan 7eni ida 
reci bidayettenberi güzel netice 
ler •ermiye ba11ı1an eserleri se 
lefı gibi ttyni enerji ile, a7ni sa· 

almışlardır. I me are 0 arını say düm. lstikMlimiz iQin yardım 
. dıktau sonra; bu eksikleri yeis vaadinde bulundular. Fakat va 

Hatıpler, amele harekiUının ile deQil acı ile söylüyorum, yapı 

temsil etmemizi istemiyorlar. 
istiyorlar ki fraosızlaı· bizi tem 

kit müsait olmadı~ındaıı daha sil etsinler. Nitekim fransızlarla 
uzun bo1lu konueamadık. Müna ingilizler arasında eimdi pariste 
eip bir vakitte bunun teferrua-1 bu mevzu üzerinde müzakeratta 
h üstünde de görüeeceııimizi bulunmaktadır. 

basdırılmasıuı ve bu hususta lan ielerin yıkılacağından korku 
kullanılan usulleri takbih etmie ıorum. demie&ir, 

tir. Hükumet, grevin kurbanları 1 Mı"ı'ngde c 11. ı ı • azara u"rufan ar 
nı tatmin etmedikçe mücadele 1 tatmin edilmedikçe mücadeleden 
den vaz geçmiyeceklerini bütün l vazgeı:ilmiıaceQinede 1 emin edil 
Fraosada köy köy gezerek mil mietır. 

dakatltı devam euirecektir. 

Kemal Atatürk gibi lııönü 
de kad1er itibarile askerdir. At'. 
ker Rıfatile gerek umumi harple 
ta garekse k6çük asyada cere 
ran eder. Türk-Yunan harbinde 
aösterdiği güzel vasıflar, kendi 
"İnin kelimenin tam manasile 
bir kumandan olduğunu göster 
l!ıiştir. 

Hu son h a r p t e de 
.\tatürkOıı ea~ kolu, mesai arka 
daeı, dostu ve hurbin bidayetiu 
den sonuna kadar da mOşRviri 
idi, 

Fransa 
İtalyayı Romada yapllan te

zahürlerden dolayı 
protosto etti 

Paris 3 (Radyo) lyi haber 
alan mahfellerden bildirildiğine 

göre Fransanın Roma büyük 
elçisi ltal ya hariciye nazırını 

ziyaret etmiş ve mebusan ~ mec
Harpten sonra bir asker ola lisinde •yapılan tezahürleri \'e 

rak kalaıı müşarileyh o zamana 
kadar hiç bir kariyer diplomatık ezcümle mehuRların Tunus Tu· 
te bulullmamasına ve 110 de d •p nus diye bağırmalarını, Kont 
lomalik mahiyette bir vazıfP gör Cıauonun nutkundaki lrnlyan 
l!ıemesiue roğnıen Lozan konfe metalibatını elddetli suretle 
ransında yeni Türkıyeyi le l1sıl 1 protoeto etmietir . 

Alman Hariciye Hazın 

Bu gün Pari•e gide
cek, perşembe aaba

hı geri dönecek 
Berlio 3 (Radyo) Alman a· 

jausı bildiriyor : 
Fransa hükumetinin daveti 

üzerine Alman harici1e nazırı 

Ribeo•rop pazartesi akeamı Pa
rıse h areket edecek ve müşterek 
bir deklarasyon ımza edılecektir 
Nazır .;alı sabahı Parise muva
sala& edecek ve deklar.isyon öğ 
leden sonra imza olunacaktır • 
Hunu müteakip politik müzake· 
relere başlauacaktır • Pereemb~ 
tıahahı nazır Almanyaya döne

cektir • 

Urfada Sel Faciası 

44 Bedbah vatandaş Sellere 
kapılarak boğuldular 

Evelki gün Urfa vilA.,-etinde 1 44 vatandaşımız sellerden 
44 vatandaıımızrn hayatına! keodıleriui kurhıramıyarak b.o 
mal olan feci bir seylAp ol ~ulmuşlardır. Bo~ulanlarctan yır 
muştur. Şehrimize gelen malu misinin cesedi kumlara gönılllü 
mAta göre her sene olduğu gibi j olarr , sekizinin cesedi de açık 
bu sene de kıe dolaııeile göçe • ta l•L •ınmuet ur. Geriye kalan 16 

be halk daglarda kuytu yerlere ki şini .!esedleri aranmaktadır . 

Qtkmışlardır Rarrar kazazı içinde Kocar 

Göçebeler kuyLu olal·ak is&usyanunun on dokuz kilomet 

sellere · maruı m'ünhat Jerled in re eimalinde bulunan hadise ye· 
rina Urfadan sağlık müdürü 

uhap etmieler ve faciadıı bun dan 
ileri gelm ıetir. Oç gün deva mit jandarma komutanı ve ~ızday 
şekilde yaıtan yağmurların tı.ısıl reisi göndorilmietir. Heyet hadi 

etıiA'i seller bu münhat yeri ere se yerinde tedkikler yaparak 

hücum etmie ve göçebe halk tan 1 tedbirler alacak ve boğulanların 
bir Qoiunu alıp götürmüş\ür. ailelerlle euası seller tarafrn 

mas ı muhtemeldir 

Roma 3 (Radyo) İyi habe r 

alan mehafilden bildirildiğine 
göre lngiliz - ltalyan anlaemn· 
sından sonra iki devlet mümes 
silleri tarafından komisyonlar 
teşekkül edecektir . Bu İngi liz 

ve halyan .komisyonlarının Lon 
dramı, Romadamı toplanacak
ları henüz mahim deıtildir . Ko 
misyonlar mali ve ekonomik 
meseleler üzerinde görüşm e l e r 

yapacaklardır . Bundan sonra 
yeni bir lngiliz · halyan ticare t 
mukaveleuanıesi hazırlanması 

muhtemeldir . 

Her yer~e Yal1u~i Meselesi 
• ••••••••• 

Romanyada ne 
düşünülüyor 

Bükree 3 •Radyo. -
Romanya hariciye nezareli 

namına söz eöylemiye selahiyet 
tar bir zat, yahudi meselesi 
için merkeıi ve cenubi earki 
avrupada geniş bir diploınosi 
müzakeresi hazırlanmakla oldu 
gurıu bıldirmie ve yahudiler 
için açrupa haricinde bir mınta 
kıl aranıp bulunması f ikrini 
ıleri Rürmüetür. / 

Polonya Yahudileri 
için bir kanun 

layihası hazırlandı 

Vareova S •Radya. -
Polonyadaki yahudileria va 

zi7etini 1esbit ede\lek kanun layı 
hası meclısin bu ıçt imaında Qıka 
rılacaktı. 

f ılistinde İngilizler 
Yeniden iki Arap 

çeteaini imha etttiler 
Kudüs 3 "Radyo. -
Tayyarelerin de ittirakile in 

giliz kıtaatı bir arap çetesini he 
zimete uQ'ratmıetır, 

~u Çeteden otuz kiei öloıüş 
ve bır çokları eeir düemüetür. 
Bundan başka Jine bir çete im· 
ha edilmiotir. 

'. dan götürülenlere acil 1ardımlar 
yapacaktır. Hadiseye aid mütenı 
mim malumatın gelmesi bekleu 
mektedir. 



4 Birincikanun l 938 Pazar YENi MERSiN SAYFA ·- 2 

Günün Polotik Meseleleri Belçikada 1 Seyahat intibaları : 

ingiltere Filistine yeni bir 
~iyasi statü verecek midir? 

Kabine buhranı ı Cumhuriyete 
önlend; 

Brüks~ı 3 (Radyo> aeıçika Bir harabezar l1alinde intikal 
Kralınııı mudahalesi üzerine kR ı 1 M 
bine buhranının önüne geçilmio e J' eye n gi.ize ~ araş s i\ra ti e ----~-..Aıt-~-r ... - -------··----

Lö Figaro Gazetesinden; t:r . Maliye nazırı istifasını ver· t kk • k f 
mistir. ·era 1 ve in . işa ediyor 

Lozım'dun bir mllddet önce te r. 3ahusus şimdi devletler biri ıeedecek mevkide değildir. Fi l i~ ı •ı• T • ı 
gorlb ı.ır haber gelmtş ve dDnyn .ıtri ' rctındnıı yahuditeri kogar- tindeki yahudi yuvasının aocak DUi iZ 8Clf eri Yazan : Ali Enver Toksoy rualbırntında bUynk bir hareket ı .:!.en, }:4"' il i s ii n'ın onlara açık kal .. Mar_aeın millt mücadelede lcan veren selıitler için üç Abide 

1 
yardımcı bir rolü vardır . Bum t uyaııdırmış~ır. Fillsı n 'de sUkOntı nı asıno haıınıt bir ihtı· ., 8r var· Büt,Yu•k mı·kyasta '1°

8 ermıe oldugu kahramanlık ve bir çeşme inşa olunmuo. mo-
ı 1 " ~ tH nacak bir misal ve örnek t ·h· · l ııdl• için sOmUrgeler bakanı B. dır,. demiı:ı olmasını ciddiye al· arı ımıze altın kalemle yazıl- ciern bir 11ı:ıer olan belediye da-

M ık l k 

1 lık rolü oynıyabilir. Dünyanın Buğdaıy satın ma~a ldvık•ır . Ecı1ebı' ı"sıgalı"ne . . . ıı o m Mo donal gtlyu memle· maktadır K ı • ~,. ıresının öuü aQılmısı, bir baktri-

1 
• diger yerlerinde baı:ıka k ı · v 

ket Uıe rınde "'P b"'kim\ eti l D v 0 onı şiddetle isııan eden vi~it sıehir tıru Cl y D iŞ bakanlığı İngiltere ya • "b . alııvorlar 1 

" 1§ v yolojilıano kurulmue, vaki tee· 

k b l t 

1 ı ' zasyon .ecru elerı için merkez .., miidat~anın deumı müddetince 
'H ı t-lm ye kurttr vermiş, Yn 

1 

ıudi yuvası zararıua bir 1ricat lik edebilir. h viklerlo örnek bir ev, biı· eehir 
lıudiiere blra zhk stalllsQ verilecek yaptı~ı takdirde du·nvaııın bu l · ıı h . sayısız şe amet ve heınaset men K " noı ere anaı h 1 sıeklını· Lrmdra 3 •Radvo. - gazinosu bı"r otel a • 1 

1 
· ıı d t k "" kıl k · · · 'h · · e • a v " w kıbelerı· "aratmıa 0 · t • f p.ırı mıe ve 

ve ngı ere ın ıı n ayı l:!r ·e.ıere ıara etını muaheze etmesı ı tı· te 'h d k . fogiliz tacirleri Amerika " .,,, 
5 11 

sıs em 

1 1

. 

1 

• 
1
. . d- • k d. ç· k·-ı rcı e ece lır. harp vası•aı r· 1 - hh b- sinemanın temelleri atılmış, itfa 

rıı n 'ta o dıı~ıı .. rrıb\ ask.eri ınevki ma ını usıunme te ır. un u y . . . . el 4 · b • a ıy e muco ez u s ~ h d 
1 

b 1 k t an 5 O bın ton uıtday almış · k d · h' b 
lerlo tk lllu edecekmiş. •niiıtefikleriıı davaema hizmet . 8 u 1 er ıçm. '.r az 1

. 
9 a ıır. Bu miktar diloradaki bu~ yük diişman kuvvellerioi ÜQ ıye 

8 

rosu ıevsı ve fe ır sn-
HOlaso bu kıstı •tıya uzun 1 maksadiyle Balhır'un yapmış ol tüsıyle arap hakımıyetının ma day mubayaalarınm en 1üksejli hafta içerisinde mağlup ederek dosu tesis edilmiştir . 

l lr Odd l r d b ..... duıtu tıeyauat bir hakikattir ve nası ne olacagı hususunda ben d' hudutları dıeına atmıştır . Ahır daA'ının meyil sırtları-
> m ~ z~r ın u ya uuı yuva h ·ıç şt:\phes'ız Amer·ık , h b bizzat bir fikir edindim 1936 ır. sıoıu to•!ıyesı (çtıokll btraztık sta " a oıo ar e . _ _ logillerenin buodao otel Ro Yüksek rütbeli diiemso ko na yaslaom•e, sanki ıuya ve •· 
ıoso projrsı yehudllerln hamisi ietir4kinde müessir olmoelur. O hamaoı~dayd·" baş muııu Raci meoyadaoda külliyelili miktarda molaolarınm dahi hsyr•I ve taca gömillmüş olau 7eşil şehit! 
olaruk arnplatı taoıyacoklır, bu beyauaı hangi hiesio tesiri altın , Emıo Huseını to_rafıodao ka bpgday sahn alm•e oldutunu takdirlerini celp edeo celAdeı ve eaaeeo lsbiaı ilsliln bir itina ile 
gün ke ndilerine ktırş ı silılbla nıU da yapılmıştı? Harpten önce ear 1 bul d edı.lınce kendıstne eerbestQe unutmaruak lAzımdır. harikalar gösteren kahraman süslllmiştir . Buna insan elinin 

cadele eden araplHrı) ve astelik ki Avrupadn yahudilere yapılan . sor um· . . Maraşlılar bu eanh ve mutlu himmet ve aa1reli de inzimam 

Versay mnahcdcftinin bir d\ğer işkencelere ait hatıraların. Yahu i . .-_13ır Leıa\ aörOyorum. Hatay Posta Pulları zaferin istihsali için maddi ma- edince Maraşrn yakın bir o tide 

f l I d kl
. Jiler bugün pek mi rahata vA Sız ıktıdarı ele a\mıya ve yahu nevi her türlü fedakı1.r1ı~a kat· say ıısı nın y ır ı ınası eme· ır. . . . • - . Q & turistik bir şehir haline gelece-

ln~ilteru'n~n Fılislin [ meselesi huzura kavuşmuşlardır ki Bal- dıler lehıodekı butun \eşrıl ga· lanmış ve bu uğurda kendileri· 
nl bir ııevl askeri muglubiyelin for beyaoah mAoaBtoı kaybet· ranıilere bürmel elmire amade Yeni Pulların ba oe Ait beş bioa yakın bioa yak Qioi ıahmio etmekle ıereddül 
slkle ll •ltıod• h•lledlleblleceglol ınıe olouor Yahudi. göomeolerio oldutunuzu eöylü7oreunuz. Hal •ılma hazırlıA-ı mıelardıı· . edilmez . 

, ıu\ıharı hildıselerinın Qoğalmakta buki isyanın Amili yahudi yu 5 -----------dUşOnınek Kolısy değildir Şimdi oldugu malum mudur? ''Südet usınıo insanca ve mülkiyetQe ikmal edildi ı ·d ş~ ~ıaldbe,kesasen padişahlık 1 Çatıl Anzı l'ımlftl ytıpı lma kta olan eoeıjık b11reket· k 
1 

d 
1 

ıı. ı arasının a \msızlığınü kur- 1 
. , . I l mınla A arın a, a man ordusu tabammill edilmez bir hale 11el ı ıerlıı bıışka mlloa ı \.oktuı. ngl- .

1 1 
. • . 

300 
'd .., A k •y . - Ô"' ban giden gu·zel "ebrı·n harp so ı k d 

' nun ı er emesı uzerıne 00 va mia. olması de""ilmı in nta vat enı 0
un. - 5 ı . . . . v f 

llz ktlal rı FılLtlo'i a :silerln elin- h . . k ' o" v • " • h b h lnfOO Q )'O in O ucıının oçmıe olduQ'u ve e- EkselAns kurnaz bir tebes rendiQ'imize göre, Hatay posta nu çe ı esını ır arabezare ben 
den kur larmu k yolu od" dır VO he k oslov. k ya' u ın esasen i'e°,000 ya ıüm le gillii!ıı"d i; umum m (ld Ur 1 Ü~· H• t• Y posla ı zeıe bilir i. • Koca şehir. haf la. baf la nacak 
naz hedelerlııe erişmiş !..değiller· hudisi bulunduğu ve bu miktar _ Biz ik\idarı ele aldıQ'ımız puilarını tabettirmek için lazım! larca sönmeyen ateşten, fasıla- ... ... a. -~ 
dlr. Map hBklmlyell ' projesinde dao fazlasını aolisemilizmi dotu .. mao bir çok yahudiler, kovm• geleo hazırlıkları ikmal elmie sız 1aaan kureuo ve mermiden Liman için 12 :milyon 
lsUlml tesa nildOn tezahOricıi kar tir. Pulların klişeleri burada temamrn yanmı'1, yıkılmış bir Lira sarfedı"lecek 

racaQı iQin bunları kabulden is ya hacet kalmadan kendilikleriu hazırlanmışllr. Pullar 12 kıyma manzara taeımakta idi . 
tinkAf etmie olduğu malOm mu· den gideceklerdir! tinde olacak, dokuzu pos\aya 3 ü Etlbaok tarafından Karadeniz şısıodo mO:,I Urntınlttrıo dostluğ nu 

mubaftızıı endişf'si dmll olmuşsa 
şunu emin olmak ıazımdır kl, a 
ro p hiç bir z>ııoıto ateş ıtllıada ge 

rl çekilene tlo:st olıntt~ışlır. 
l/.>onra kabinesinin, oradıı 

ufiaylşl iadt~ e tm eden önce bir 
FıUslln st:ı lll OoU mllzaker~ Pde 
bileceğini dOşllomek nıtfiledir. 

Gerçi, mandanın terki için io 

glliz menfaatlerini ... koruyacak şe 
kild e bir formül bnlunablllr Me · 
sela, yakın şarkıo bOyllk asker) li 
manı baline g e,len Hilyfıs'nın, pet 
rolO ayni llınıtntt gotuaen pip-ltıyn 

boyunctı mevcut kan:ko\lurın, be 
men her tartıfmda bulunan buva 
ıneydanlurının ve bilhassa SU
vayş'e ynkın toprakların muhufa 

zası gibi. 
Buna muktıbll, lnglltere'ı ı in 

muhafaza ec.Jemlyeceği fıey. Ame 
rika'dnki Hlbtırıdır. Amerika ka;no 
y u - yolnız yahudl menşeli vu 
ltındaşlar d <'ğil, fakat oolarlıı m!H 

te hil olun katollk. ve proıesttınlar 

da yah udl yuva!liyle alakadur
dır. Hu canlı alAktı ytıhudl nuru 
zunıın kııvctiyle izah oiuoabllir. 
A.\ni zıun anda bil, amerlkıtn zlb
niyelin\n ~merlliğlyle de lzab 

edile bilir. 
logillz kabinesinde, Filistin 

meseleslntn btılll bususuoda iki 

k~vvet, lk.l Jdare lbUIAf ballfıde
dlr . 

SOmJ}rgeler blikaolıaı arapla 

rın isteklerini yerloe gçtlrmek ta 
rbflerıdır. Balfur beyanatınıo llga 
sıoı lstiyeo Mısır panarap kongre 
s i munbhosları ve manası tabmln 
edilen bir uzlaşma pl4oını hamil 
Irıık dış bakanı T~vfik SDveydl 

bey oruya baş vurmuşlardır. 
Araplığın fııa l murabbaslarıo 

dan botun lslam dlloyasıoda uyao 

dırmakta oldukları reaksiyonların 

neticest oltıo tebditkAr beyanna
me ve kararlar aynı bakanlığa 
yatmaktadır. Gene aynı bakanlık 
Filiıtln llsıleri ~lehinde 7apılan 
teıebbüeleri ve toplanan iJlnele· 
ri anlatan raporlara muhatap o 

mektadır. 

Buna mukabil d!t bakanlı· 
ım kulalı Avrupa Ye Amerika'· 

• JK dönmüelfir. Burada ~ ilk teı 
rinde Amrrika cumhurreiai Ruz· 
9elt'in Ayan Azasından Vagneı'i 
kabul ederek kendisine "Birleeik 
defletler hökümeti Jahudi yuva
ııoın hit tahdiwiı idame.ini is-

dur? Bu tehlike Fransa için de Anlamıeıım~ Bu gün !ngilte natiaya tahıie edilecektir. Pulla Fakat. yurllarını müdafaafı d d bilen Mareelıtar oou imarı ve e Q•lalağzı llmaoıoıo toıaalıoa 
var ır. renin Müf·ünüo projesini kabul rıo üstünde iki eylül 938 tarihi yakındll başlantıcakhr. 

kJ il k · bu enkaz üzerinde bir mamure 
u g n ne ço ınsanlar dün edeceQ'inde efipheliyim. Yahudi de bulunacaktır. Limanın ın11aah lçlo, KarabDk 

h 
· ı k d · · 

1 
R · 

1 
· H t ı yaratmagı dıı bildiklerini isbat v 

ya arı ası arşısın a ıosanca ler silA.hı alarak ellerınden ge eeım erı a ay manzara a te kurulmal.tta olan demir ve çe· 

b· ı ki · b' k t d ·ı · •· B. •anesin ettiler • On bee yıldır devam fasıya ı ece en ır yer arama digi kadar kendilerin müdafaa rın an eeçı mıs.ır. ır • ilk tııbrlkalarındao istifade edlle 
lıı meşgulnurlar. Bun\arn arasıu edeceklerdir. Ve lnailizler manda de Devlet Reisimizin resimleri eyleyen müşterek gv7rellerdirki e 

1 
c~k. Çatalığıı llm&nı bu suretle 

da hummalı şayialar dolaeıyor. yı terkel\ikleri takdirde büy6k bulunacaktır. ~ araea bu günkü modren şehir 
k ti

. 

1 1 
kt r Hatay posta pulları lstan 1 cehrnsiııi verdi • dDnyanıo en modern bir limanı 

•Kanatla razı olu7ormuş,. Yeııi a ıam arn yo uçaca ı . olııcakhr. 
zelaııda kabu l edecekmiş. Baııla Pil komisyonunun tdsbit el uulda damga matbaasında bası 1 Kahraman şP.hrin ümran sa I L. d . t . . . . . ıacaklır. l{ıtaları ı:ıancak pulları ımttn a son sıs em boşalt• 
rıuın önünde bir memleketin lığı taksım proıesı de hesapta b- -ı. 1 ·1r· ...ı 1 kt r h_asınd a elde elliği bu muvaffa- mıt, vUkleme tertibat ve tesisatı 
k 1 

nın uyu'l u6uıı•..ıe o aca ı k D ı ·apılnrı açıldıAı zaman da se vardır. Araplar buna kaliyen ya ıyellu r. B. Hasau Sükuti da vncude getirilecektir Bu suret 

rahıtl ve yerleşme par ... sını naşmıy~rlar, bu ~r~je yahudileri T ortanda Meyva ve Sebze Türkelin büyük hissesi vardır. le yapılacak rıhtımlara da 13 bD 
bulmak mesele oluyor. ı de tatmın etmemışlır. 9:34 sonlarıııdu uelediye reisliği- yUk vapur~n yırntış ••blleceğl ve 

lete dünya kamoyunuo teri Nihayet hiç aklu gelmiyen lhf8C8ll İÇİR ine tayin edilen ve ırnııdaıı do~ kolaylıkla tıthmll, tahliye yapılabl 
cUmanı ~lar.ak lng~lizdı~ bakan· ı üçüncü bir hal şe~li: Hiç bir se.y m~ . beledi~~ reisi vasıflarına ıect'ği anlaşılmııktadıo. Limanda 
lığını muskıl mevkıe goydu~u yapmamak. SiJası bakımdan hıç . mal.ık, .euer Jlk, hayat~a maksatlı j bundan başka 25 g~mi barınabl· 
vazi yet budur' Hiç şüphesiz ki bir şey yapmamak. Çüukü bu Ege, A~ta.l~n, kMorsmf ve ve ıddrnlı olmasını bılen değerli 1 leceklir. 

esasen rıufusu keşıf olan Fılıs· günkü askerı goyretlerınrlen h l'f b . ki o tor, bir harnbezardan fark- L\mandaki inşaata 12 mıı,on · · · · · l · . ı Adaonda yetışlırıloce ıur anda d k 
. . . . mu te ı se ze meyve ve çıçe e tıu, yurdlarından olan bütün 

1

, ıonra tayzıkioi geveettığı tak rin muhtelif yabancı ~emleketle sız durumda bulduğu ~foraşı lira sarfedilectğl tabmln olunuyor 
yahudileri isLiap edecek ve av dirde, lngiltereden ümidini kes l re ihracı i<;in bir proje hazırlau imar için hnk~i bir sevgi ve Llmandts töhllslye tertibatı bulu· 
rupanın yalıud! meselesini hal mek icap eder. . masıııa k trar verılmişıir. Bu pro gayreıle işo lıaşlarnış, feragat ve nacağı gibl balibazırda komn: sev 

j je ile turfauda ınıntakalarındaha fedakiirlık içerisinde geç.eu dörl klyatı mıınhızam ve asri bir şe· 

Filistin Hadiseleri ı len yetijliri\m~to olan mahuliH sone zarfı udu sayısız denecek kilde yapılmıtdığı lçlo yeni liman 
ı halkımızın ihtiyacına kifııyet el kadar çok ese.r wücude. getir- kurulduktan sonru kömDr n1tkUya 

ingilizler bu hiidiselerden Pa- ıp•di~iudeıı ~ir••• .aıı~ı~ .. ıı'.n ınişıir . tınıo da çok muot•••m bir ş•kll 
I g • nıeıt~ıllmesıne ııızum gorulmuş Bunların hepsinden ovrı ay de yöptlacttklır. 

raca zarar görmelerinden ve tfır . rı bahsetmfl~e sütunlarımız mü -----
1 sa it olman ığı cihetle belli baş- Bor sa ~ab6rlıri 

Sıkıntıya sokulduklarından ,ikf1yetçidir 1 İdman yurdu lılarını vermeklA iktifa eyliye-

\ 1 
ceğiz : Asırlardan hel'i haslalık Dün eehriıniz Ticaret ve Za 

F.lisıiudeki b4diseler hak· 1 eımek hususunda ıam biı ruh 
1 

Bi•ik/etçileri •e mikrop yuva., haliude kal- bire borsasmda 105 ıon Ereğli kında lngılızlerin şikA1etlerin- verilseydi bu netice hAsıl olmaz l mış olan pis su derelorioin üzer fasulyası Mersin vagon &eıliaıi 
d b

. · d b hA · h ı - l 9 kuoue 50 saıı&imden ve 60 ton 
en ırı e, u ı:ıdiseler dola· dı. Fakat Filislln Adse eri yu-

1 
Bu afinden itibaren altı haf leri kapatılarak üstlerinde mun-. l t ·ı· · t h · · e N~vşehlr üzümü keıa Merı1i,o 

rısıy e . ~aı .erenın paraca zarar zflnden ngiltere adısesınin ıa , ta devam edecek bisiklet muka· tazam JOI ve bolvarlar teı;ie e-

ö 

d vagon ttıslimi 10 kuruşdan ve 16 
g rmesı ır. rar ıörd61ft iddioaı kab11l etli· t 1 b ı d y dilmi~. kanalizasyon şebekesi la 

Çünkü orada niz,mı muha . lemez • veme 7arı'ı arıkna s·a1·'rkan ı . a &on anadol buıtdayı yioe Mer•jn 

f t k 

· 
1 

f 
1 

lo . . . h ..a: 
1 

. 
1 

.
1 

rıo yeri o ara ı ı e ıosası mamlanmıe, muazzam bir eser vagon teslimi 4 kuru• 375 880
• 

aza e me ıQ D az 8 P&f 8 .Bar Fıb&,ID rua&e rrı naı terr -lunuyor ve bu eurelle loıı•Jlere • hasineaioo urar vermedik ısa ıeosip edilmie ve eooa iizerinde olan au ıesisaıı nihayete ermek limdeo •e 10 ıoo Silifke malı 
basioesi muıazarr~r otyror. bapa hem has\ı;ıe, hOlll de loııit kHo meırolar da ıesbil adilmie- üzere buluomuı. eohir elektriğe kuı üıümü Meroio mataza !#• 

lngiliz Yabudılerl bu nokta~ tere, Filiıtin ilWi(!jleki manda tır • kuuşturulmus, açılan cajdelere timi 10 kurut 60 aao\imden ve 
nszarı eayaoı dikkol bir oureııo idareeindeo ·mali fayda gOrmüf ~ Bu yarıtlar sonunda birinci parke dôıenmiş, sokaklar ııeniı 16 toıı elbiolao fasulyası Meraio 
reddediyorlar. !erdir. ı •e ikinciye medslya terileC•ll• lelilmie, .b•lumum oaı·ıı •e pazar hazır 10 kuruşısn ve yioe 15 

Loodrada ioıişar edeo Çutlş MeselA arap kıyamıoıo b•f gibi biriuailikler içlo de nazır- tar yeoi baetao 181ah •• tanzim 1 ıou elbistan l•eulyası Mersin h• 
Kronik 1 i•i mli logiliz Yahudi ga laogıeındao ettelki uz iyeli mii tık mahiyetinde olacakıır . olunmuş, binlerce melr• mura b-! zır 4 kurue 76 saoıimdeo alınıp 
zetesi diyor ki: lAhaıa edelim. 193 6aeo01i b•hf l ıbaı kalc:Urım döte&y;Qif ve pir 1' satılmıştır. " 1 F 1 t fidanlık tes'ıs edı'lerek caddeler Adf\Q& bor.aaeında klevland 

Filistinde tetbiş detamı, n rmda. iliıtin hükOmeti 6 milyoy mi1or. FıAk onlar d~, zaten o h 37 
gllterenin o memleketle müna• 500 bin sterlin var~dat faz\aıu 1 giltere ordusunun bir kııımıdır agaçlanmııtır . ı' poamu.~n kuruela 

38 1 kkuruı ı 
1 

. . 5 eantım arasında ve par a pa 

sebelini ten kıt eden mütalaalara kaydetmioti. lMiıtio hükılmeli, lar . 934&en evvel ıQrenc bır mez 
1 

mutun 33 kuruşla 30 kuruı ara 
yol aQtı. bütçesini tevzin ettikten batkıt ı· • • • bele manzaraaı ar.,,eden yerde, 

1 anıda ve ıemiz pamuğun 29 kU 
lagiliı canı ile lngiliz paraaı,pı aiuikQe artan bir fazlayı bir Ya lnailizler, Fılıstindeki hfldi· soı.yal kalkınmada büyük rolü ruela 80 kuruş aras:nda muaoıe 
ni9ip bu memleket i9in heba e- na ')'tQ'ıyordu. Bunun ne\iceeindt ıeler dolayısiyle bir lek peni bi olan bir aile parkı, bunun altıo le gördüğü bura borsasına veri· 
dip durelımY Piüetio, Maverarı Erdün gibi lıı le Barfeımeae mecbur olmadığı· da bir çok oyun aletlerini muh· len oıalQmattan anlaeılmııtır. 

Dirorlar ve bu sual biıdeD ıiltereden paraca ıardım iste· aibi, o memleketten daima istifa tevi bir çocuk bahçesi, eehrin Ç l l 
ziyade lotıiliz ıazelelerl ıarafıo mı•kleo b8fkl ~93. \e. yeriııde9 de görmektedirler. Ancak şuou medhaliode fena bir .tesir hıra· oy 1 top anfl 
dan sorulmaktadır. eclilmiı baıı Arapların 1erle1ti· J'.'bHI etmek lhımdır ki, bu isti 

f 
kan eski mezarlık kaldır\larak idman Yurdu ü1elerine her 

Filistin yüzünden tnıilizle• ril,meıi te ölıeberi nafia itlerj ııdel~r bugönkü fevkaUlde vozi • 
rio öl meıi le•Hilf edilecek bir 1 ioin 1 nııil ıered eo iıl ikraz eııit · Yelle ••k.isioden bir parça azdır bu ci ta rd 

8 
her IÜ rl ü v esa i ıi ca- ha fıs cuma rle•I ver a paıar ak• 

hldisedir. Eter buodıo iki HH ı milron •terlioi de ödemele mu lıııtlız Yahudı gazeıeoi bu mi yeui bir mezarlık, merke~i l şamı munladmao ıietBm ede· 
evel. a1aklanmalar yeni baıladı- 1 vatfak olmuftur. tahlili ile, lngilterenin Fılisliu uir mahalda zemini parke ve 

1 
cek bir mfizikli Qa:v toplanueı 

tı zaman ıshlikeyi 6olemı~ toio l Filı81io hüktlmeli yaloı• lo uQruna avuç dolusu para horca diıekleri beıou geniş bir pazar l ıerlibioe karar vermişlir • BU 
ıiddetli tedbirler alıoıarda •e ıilterenin Fi\istinde bulundurdu dıQı noklai ııazarını itibardan yeri, bir ekmek fabrikası tesis f1 toplanlıya davetiye ile girlle" 

Yahudilere kendilerini [mGd•taa 'ıu fasla a1kerin maarafıÔı öde· daıürmektedir. edilmiş, milli isliklıll uğrunda cektir • 
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1 l A N 
~ersin Belediye riyasetinden 

Anasını ve genç kocasını 
z8hirli.yerek öldüreı1 kız 

Moda deyip geçmemeli Pamuklar Ku. s._Ku.s. 
Br.ltı<liy.,ce ~aıııı ah rıacak olao 3'.lo ad~l su sa 

ati açık olarak fksi hrm•yf• k onulmuştur. hu :o-<t:1l 

lerin mulıanuıı~rı lwdtl li ~500 lira olup İ8leklil~ri 11 
3;i7 lira tıo kuruşlu" il k l P- uıinal makhuzu VP.\a 

mektubile ıicart'l odasrnda ka ~ Jlh lmlnııduklHrı ;,a 
dair vesıka ile birl ikle 9 12- 938 cuuıa güuii :o:a;ıt 
16 da Btıledİ\ .- ,t;~iı·~sirHi e lt>Şekkül edf'ct'k erıc ii N 

nı~nP- g~luu• Jerı VP daha fazla izalıat alru:ü i ~ !t• . 
, . •\11 lt~ ri n ~u islP-ri m ii d fı rliiltii ne mu raca al ev it· u ı P 

_,.,,. - >-• Kıevl•nt 42 
Ticaret ve Hnayi alemin Dağmalı 36 

de d b- ük t . . , Kapı malı 35, mo anın uy eıırı var· ı K 7 
Fransa'da emsaline az rast Adam karısını affetmış tek dır, Bu tesir hazan çok iyidir \ K~:a ':2k 

ıanır vahşette bir cinayet ol- ı· ar normal bir hayat başlamış amma b•zande çok f k \ 1 w 3• cna ço IKoac par agıı i•, 
muş, bir kadın hem annesini tır. muzir olur. Buğday- Çavdar 
hemde kocasını zehirliyerek Fakat kadın bir tUrlU us· Geleçek yaz modası hak Sert anadol 4,50, 
öldUrmUştUr. !anmamış lokantasına devam kında söylencnen iki söz ve· Yumuşak 4.,25 

Bordo'nun Belen k5yUnde eden müşterilerden birisile rilen ıki karar lagilterenin Yerli buğdayı B.50 
altmışlık bir dul kadın ile kızı yeni bir münasebet kurmuştur belli başlı yünlü ve pamuklu Çavdar H,,25 

ve kızınm kocasından mürek· Yeni Aşık ona: mensucat fabrikalarını timdi- Anadol yulaf 
kep bir çiftci ailesi oturmak· Koca d b be den sarstı yer yüzünün yarı Arpa 

n an oşan, ra- _ h 1.. .. . t' A 
ta idi. b k 1 yuo ma su unu yetış ıren • Anadol 

" k ı d er aça ım. t 1 .. .. t h 'il · · Y l' Kudıncagız, ızıy e ama- . vus ura ya yun mus • sı erını ~r ı 
. d d Dıye teklif etmiş. Fakat f k l"d t I" d" .. d" Nohut ekstra dının geçimlerın en son ere ev a a e e aşa uşur u. 

ce memnun, ömrUnUn son kadın: Her mevsim moda yara- fasulye 
gUnlerini saadet içinde geçir- - Ben boşanmadan daha tanlar gelecek yaz mayoların Yulaf yerli 
mekte idi. Fakat hu sakin ve kolay bir usul biliyorun::, işi iki buçuk santim kısalmasına Mercimek ıark 
mesut hayat böyle devam edip hiç uzatmaz, demiştir. karar verdiler. Mayoların bir Sahlcp 
gitmiştir. Geçen sene mayı· Fakat bundan evvel kp- iki sintim kısalması bir kaç Tatlı çoicn 
sırıdan ititaren ihtiyar anne, dın spn derece kürnaz davrana yüz milyon metre kumaşın da Balmumu 
kızının başıulaştığmı fıırket- rak kocasına ; ha az urfedilmesi demektir, Cehri 
mişıir. Eıizabet mayısta Ceza- - Canım sen niçin sigar Bütün dünya mensucat Susam 
yirli bir arap kUçOk zabitle ta olmuyorsun, ölüm var di- sanayii erbabı, bu yeni tekli Yapağı 
tttnışmıştı. ARl<er. Bordo'dan, rim var, demış. kocasını eigor fin kabul olunmaması için her Siyah 
hemşeriıerini görm~k bahane· la ettirmiştir. Bu sigorta ken kapıya baş vu~uyorlar. Şark 
sıla köye sık sık gelıyordu · di lehine olarak 5o.ooo frank Onlar yenı moda kararı Anadoi 

Genç kadının annesi bir teminat veriyot·du. Bundan oı değiştirmeğe ç•lışadursun- Aydın 
gün kızına; başka kadın, yeni Aşıkına lar. İngiltere can kurtarmağa 1 Yıkanmış yapak 

Senin gidişatmı pek be· kurumu başka bir karar verdi Güz yunu 
. hem sık sık Bor- 10,000 frank bcrçıu olduğuna Dedi ki . Konya malı tiftik 

&enmıyorum, dair kocasına bir de senet im · .. .. . 
do'ya gidiö geliyorsun. Ailemi 

1 
t t - Mayoların butun vücudu Yozgat 

ıa a mış ır. k 1 t K • k ı 
ıirı adını lekelerseu sana em· . kaplaması aza arın ar m.sına I cçı ı ı 
zirdiğim süto helılt etmem. Ondan sonra ~şıkı ıle be binlercerinsanın boğulmasına 

Demışti. Fakat genç ka· raber bir eczaneye giderek', sebep oİuyor, Bundan sonra ! Pirinçler 

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

1 

3,50 
4, 

10 
16, 

yok 
46 
45,46 
51 
80 
yok 
110 

50 

dın bu enne nasihatini dinle- evvelki zehirin aynını almış. mayoların sırtları tamamile a- ı Birinci nevi mal 
memiş. aekel'in üzerine daha kocasıııı da zehirlemiştir. çık elac•ktır. j İkinci nevi mal 16,, 
fazın düşmüştur. Adeh\, Ceza- Adamcağız iki gUn' sonra Hükumet can kurtarma Çav 260 

Y irlİ ile metres hayatı yaşa · ö(müştilr. Bu saferde ~imse kurumunun bu te~lifi~i kabul Kcbvc 110 
etmicıtir Buna daır bır de ka Badem çekirdek 

mağa başlamıştır. şüpht:1lenmemiş fakat ceset gö " ı ' 
nun çtkacaktır, 1 içleri 

Kedrn annesini, ''bu ha· milldükten bir saat sonra Bor- Avusturalya yün mahıül- , T ti b d .. . . t .1 . .. 1.. a ı a em ıçı 
yatı bu gUn bırakacağım, ya · do emniyet ınUdUrlUğUne ano- lerı ıte nga tercnın yun u men A 

93 
57 

rın bırakttcağım,, diye aldolt. mim bir mektup gelmiştir. Bu suc•t fabrikaları bu kanun Acı k'• d k » 
F k t ·· . . çıkarılmaması için de ~iddi cı çc 1~ c 36 

mış ve uzeıtmıştır. a R an nun uzerıne derhal tahkıkat teşebbü<ilcre girişmişlerdır, Urfa Y •a-• 90 

. . ' . 
it• r i i 1 a fi ol n n u ı· . 2 7 ;) () • 2 4 

Tarsus va~ıfler 
K~şif 

Reddi 
Lira k. 
26i7 44 

\tu vak kal 
Teminatı 

Lira k. 
~o 06 

i l A N 
memurluğun~an 
~1evkii Nevi Vakfı 

.\da rıa Kah ve ~Jak arın şerif 
caddesi 

11 Yuk:H·ıda mevki v~ ke~if hr.tleli yaıılı bir kıta 
17 1 val\ıf akarın tamiri ~490 sayılı kanuna lc•vfıkarı 

, açık ~k"'iltmeyt' komılmuşlor, ~liiuakasa 28- ı t-938 

47 
' gii n ii ndt-u ili ba ren e) ya uıı tatili ye laariç yi r ruı 
giindür 20 12 938 sali giinii !'\aal 15 (fo ihalesi ya-

52 1 ptlacağından taliplerin tar~us va kırlar nıemurlu~ıı 

120 

ra ıııiiracaaııu •• ı;n :ıu.~ır. H :ıo 2.4. g 

51 

280 

95 
58 
37 
100 

Jktisal Vekaletinin 5 8-93H tarihinde int işar 
~den fiyat listtsi mucip ·atışlarımız: 

Eh'adı 
Tip il Se~· lıan b~zi 75X36 
,, VI Horozlu btlz 7 5X36 

f ,, VI ... apka lı 3 6X8f> 
ı - Satış JH şiu hedellı>dir. 

Fi 
6,;j{} 

6, ı (> 

6, 7,) 

2 -- Bir halyadHıı aşağı satışlar için 010 2 

ö 
za m )' a JH lı r. 

Sif masraflarilH halva ambalaj bedel
leri miişleriye aittir. 

nesinin ı;ok haklı darilnıaları - başlamıstır, Katil kadın ile cU K d ... k• lçcl ,, 70 
na git gide iç , rt"miş 0~1 

rum ort~klr.rı ynkalanmıştır. il Ogm&y80 OY •-------..-.--. 
dilinden ancak annesini ... sus- AvustuHlyanın maruf ka Fenni Sünnetçi 

Tarsusta M. Rasim beyF. 
miisteciri 

lurmaklaıı kurtulabileceğıni dil Ka~m sutm~a yapılan sabalarından Brucknel de on Sıtkı Tanrıverdı' ' 
şünerdk, anrıesiui öldürmeğe beş senedenberi hiç bir aile 

karar vermiştir, i reklam nin kız çocuğu olmamıştır. t s ... ri ,, .~ <tğl'ISIZ siiuııet 1 L A H 
Çarşıdan hi I' kaç tn rlO Doğ•n çocukl.,ın hepsi· ~· a J>H r. 1 

zehir alarak annesinin yeınek Amet'ikan harlarındfl yeni de oğlandır. . M ' A ı· ff L k ff L' , ..... d 

Salih Bosna 

lerine uzar azar koymuş, ka · bir reklam görülmeğe başladı; On beş ~aşına kadar bıç F<tkir çocuklara p f'asız ersm s ıye UıU aıım ıgm en 
dınceğız bir harta sonra öl-' Karikatör, Fakat bu karikarnr bir erkek çocuk oyun arkada Adres; Tarsus paşa ga· Linıau şirkr.lindP. tesviyeci nıu:stafa uğlu ha~_ 
mUştUr. Bu vake geçen sene l ı,,r öyle zannedildiği gibi, di şı kız çoçuk bulamamaktadır zinosu karşısı , kı larafmdatt ma hmudi vo nıahallesinderı ism~•I 
eylQlde oluyor. İhtıyar kadı varlarde, barın kapılarında Bu gençler evleomeçağına gel , ı kızı ve İsmail karısı yaş"ar ale~· hiııe açılan bo~aıı . 
nııı ölümü gayet tabii bir ölüm da f&lfın değildir. Bizzat bar dikleri zaman hepside hariç- ; Dünya nüfusu 
manzanısını taşıdığından hiç kızlarının Uzerindedir. ten kız almağa mecbur olacak ma dava~ınm .\'MJlılan duruşması sırasmda : 
kims~ bu ölUrnden şüphelen· Çıblak bar kızının sırtına lardır. 

0
.. artıyor. Müddeıaleyhin naıuına çıkarılan da veliy•~:miid 

memiştir. Katil kız, gene ~şı- il ü h d 1 Bir beldede yüzlerce •ile d unyauın umumı nüfusu d~ial~yh yaşarın ikametgahı meçhul oldnğuudau 
. g n n meş ur a em arının, w sene en seneye ehemmiyetli b ,1 ·ı k I l · b (A l l.ı · ... · i 

kı ile buluşmalarına tehllke- t' ti · k "k tU U k l" den biç birinin kız çecugu b' 'kt d allSI e ll3tnlll3 CI ·;ırı Ull oavr.lJVe J a eu ıg 13t ~ 
ar ı~ el'ln, arı a r a ın A t j ır mı ar a artıyur 1937 se d I • l k " 'I"" bl · 

sizce devam etmiştir. ı . .1 .1 . . 1. dünyaya gelmemesi vus u· nesinin b d 'k' •
1 

~ i ruiş olduğundan mu rn emflCP. 1 ifneu le ığal 
. çızgı eı e çızı ır. 1 d k k ~ı . . d". aşın a ı ı mı yoa ' ( .

1 
• I ki t . 

Böyl~ce aylar geçmiş nı- I"' d h' k ld d 0 r• ya o torlu u emını u milyar 116 milyon iken 1938 ı asırıa karar vt•n nıış oma · a ı ııruşma glinii 
j \.B ın ıç ırnı ama ı.,ı .. d . b' 'b muam . . 'd ı · 1 · ı· l k heyet gecen mayısta ~şıkı ka- k . d k tun ren ır garı e ve sencsı ıpb Hında iki milyar olan 21-12-93 8 tarıhınde ~ ı ~rsın as ı ye Hı u k 

. . zamuo, erıkatUr e ımılda ma ı t yü% otuz d" t ·ı b ı · · · k' · dını, Hor'ya davet etmıştır. ı ... 0 muı ur. or mı yonu umut mahkemesin~ uelmesı vı•ya kannıH hır v.- ıl gön 
maz. Fakat hareket etmega D ıı· l 1• tur Bir aenc iç' d k. ~ . · 

Kadın kocasına: ı . . ans mua ım er . . ' . ın c on 1e ız derme~i aksi takdıı·de h..ıkkrndakı duruşmaya gıva 
Köyd · varsa başlarsa arkesındakı kerıkatO· I k mılyon yanı büyük bir dev· " . .... 1 . .., k •· 

- 8 de' ne~dı~ 1 riln de sırf adalelerinin hara ça ııaca lelin nüfusu kadar t t hında devam edıh•cegı leb ıgat ma aruına kaim 
satalım or o ya gı ıp yere · ' . armış ır. k .. 'IA I 

r 'o d b' l k t ı b k t" ö ·e "zını burnunu oy Almanyada aanayı am,le Dünya nlifusunun tam ya-lolma uzre ı cın o unur, 
şe ım. ra a ır 0 

ana 
1 

ar . e ın~ göı 0"10
6 

• si knfi olmadığından lüks iş· rısi Asyanın fark nıafandadır ----------------------
açar Para kazanırız nattıgı g r r, ı ı w 1 1 

1 d er e ugraı•n u yavaş yavaş Japonyanın tev•bii ile be 1~1 • ı · ı M •• J d Adamcağız karısının _ sözn E_vvelce bar salon arın a llD•yi mUesscselerioe •lınmak raber nüfusu 128 milyon Çi- IY ersı n 1 ere u e 
ne dayanamamış bu teklıft ka gösterılen bu numaralar, mllş t~dır. Şim.di. sıra eğlence ye- nio nüfuau 450 milyon ve Hin 
buı etmiştir. ı tarı arasında çok rağbet gör rıne gel~ışt~r Dana salonların diıt.aıo 353 milyondur, Ş.rki • 

Kadın bir gUn annPsinden dUğUnden, şimdi de reklam da muallımlı~ ~apan profes· Hindistanın nüfusu ile beraber Kış geldı. Sobalık kömür ve odunları 
k . 46000 f, k . yonel 3000 kıtı vardır. Bun- b k" b' .1 k 

alan mıreatan ıan olarak gösterılmeğe başlan Jarm vazifesi ve işleri lüks n t ~~e un " mı yarı geçme - nızı şimdiden hazırlavınız. 
alıp ~şıkına vermiştir. Bu ka- mıştır. ld w d M · t' e ır. I t .... 

==--=;--=----==== ya ıgın ~n u.aı. n•~a~e ~. Avrupa kıtasının nüfusu ~Ju ıl~rı>n• lalkıruıza hir kolaylık olıuak lizre 
dar kUlliyetli bir pııranın or- 1 işçi devıırme şubcsı ~cısı bu Sovye~ler birliği hariç olar•~ Kok kömürünü cuval hammalive ve, ıaa"I' 
tadan kaybolması koca~ının ! 1) • a b k 'fl tün danı Hlont.rındakı puı ,97 mılyondur. Bundan 79 mıl . . . • • " 1 Y f' 
nazarı dikkatini celbetmı_ş ve l y r a 1 r a mualtiınlerini sanayi amelesi yoou Almar.yaya 43 milyonu Si bıze aıl Tonu 3 o Liraya, Soba lak o d u n u 
karısınlu hiyanetine derhal ka ~ Ze1zeie yetiştiren talim . ~üe~~eselc~i- ftalvaya. 42 miJyonu Fra.asaya gösleri_lecr.k ev ve mağazaya fpıı;lim Tonu 15 Lira 
ni olmuştur. j ı ne göndermek ıçıo bır tamım ve 35 mayonu Lehistana ısabet ya VP.rıvoruz. 

Ru veka her ne kadar ad Diyarbakır'dan gelen_ ma yapmışb.-, , . . ediyor, . . a6 .. il . 
liyeyo intikal ettirilmemiş, f8 IQmata göre dOn saat 11,2., de Ancak danı muallımlcrı · Amerıka müttehıt devlet ına arımız temız Ve Sa~lamdır. 
kat askerin bulunduğu kıta Hani nahiyesinde yağeo \Jiddet nio alelad0 işleri ile meıgul o !erinin nüfusu 130 milyondur 
kUcük zabiti başka bir yerf' li yağmurların devamı sırasın bcaklara ;ınlaşııdığın~an da~a Cenubi Amerikadaki cüm 
nakietmiştir. Bo suretle kadın da şiddetli bir zelzele of muş ziyade fab·ikaların ıaıre ıı· huriyetlerin umum nilfusu HO 
la sUrUp gelen gayri meşru tur, Zelzele biç bir zar,r yap leri de meşgul elaeıkları an- milyondur bunun yarısı Brezil 
bir bttyat nihayete ermitlir. mamııtır. lgal;ıaktadu-. yadadll'. 

Mersin soğut Hava ~eposu yamnda 
Necmi Genç ve kardeŞi 

2-30 
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---~ mn~iillfm~f:ı.L#Y~ ~ · ~~.~cmmucmmumu 
~ Nisaiye Opratorn ve Doğum Mfıta h :ı sı:;ısı imi Yeni • . ersın 

Cı!nubun en çok ohunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dıştn n günün en mühiın ve en taze haberlerini 
YENİ lv.tEFlSİN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

Yeni. Mers·ın • ı ı Yıllık fasılasız intişarın 
• da muvaffahiyetini halktan 

gördüğü rağbete borçludur. 

y E N i M ER s i N • Sizin Gazetenizdir Dertlerinize dile~lerinize mı 
• M ER Si N sütunlan açı~tır. 

VENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

ENi ME SIN MATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Veni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

G=D[glR? OO@WIQ>& O~ıf~IMOll.[;fM G=D&lR?IFll.IBlR?ll.~ 
KİTAP GAZETE VE MECMUA 

·rabı yapıir 

Resmi Daire ve Müesseselere ticarethanelere ait her çeşit Defterler Evrakı 
mat~ua fatura ve stire en. nefis ~ir tarz~a ve ~eğen~irmek şartile yapıhr. 

f-lariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

"' * ................... ,, .................. *: 
SIHHATİNİZİ K.O~RUYUNUZı * • ll- - :I''l ASIL lY.CI • 

: KA, Y ADELEN 
SULARINI IÇMEkLE 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletinin 672 numarala r•poru 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş: Berrak Kalr.viyet; "l•>O sm3 suya sarfulunan N. ıo 

ıuikdarı,, 0.2 sm3. 
HPuk : ı~.- 11 k~iz MPemu s~rtlik derecesi "Fransız,, 1.5 

Ko' lı Pzuı" ı••add<'I er icin sarfolunan müv~lli-... ;jKokusuz '-' .. ' · 
diilluımuza litrede 0.40 mgr. 

Sülral "SO 4,, litred~ 0.0033 gr 
Tadı ; LAtif Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
T~aruiil; Mutedil Nitrcıt "No 3,, ,, o.0040 

Nitrat ''No 2,, yok 
Amonvak ''NH3 Yok 

.. 
* 1 

f P.nrain ~n son usulleriı;~ riavet :.derek ka ,. rıadığr yerinden ilıba • 
ı·en istasvona kadar ici kala \'h k~I va nizli b-0r uİa rla içi mermer döşeli 
hellnrlıa;uzlara ıiökiil;HP.kt~;iir . Or:ırl a u d~ hıütiin Fiziki ve kimyevi • 
~vsafım muhafaza ederP.k ve hicbir ~uretle eA citığmeden hususi ~im- 1 
yagerimiz~ ve Adana Sıhhat Kakanlığırııu \ayin elliği Sıl!hiye mt~m~ı· 
ru huzurhırrnda damacanalar ve vagonlar KAY ADELKN suyu ıle 
~· ık Hndıktan sonra doldurulmakta w· ağızlan ""ıbhat memuru tarafın

.. 
• 
* ,. dan mühiirlenerek 'ehri mize gelmek ıedir. . .. ... _ ................................ . 

Y f"ni Mer. inhaısrnu~ vinde ba,sılmsıt1r 

l,!: DOKTOR. imi 
1 . A.-_Vaku.p Aslan 1 

1 {§g TOrkıye ve Rusya Tıp fakultclerınden dıplomah Almaoyada tahsilini ikmal etmiti;;;I 
11 Hast.ıl .ı ~·ı nı her gün 8 - l 2 1 n - ı 8 e kad<tr k.tbul ıntrnyenell!!I 

ve teda vı eder. imi 
ADRES: Mersin Bozkurt caddeai IEll 

Yoğurt pazarı No, 1 • 

(§gfmfm~~~~~~~~cm~~~cmcm~~ 
ptmilDllfillll~~~~RllllnlllltmnDJlft1 1 _____________ 

1 

1 Türk Hava Kurumu i ı 
1 .b .ii Y. Cık J-1 i .Ya l l ,Q'O (,,.:! l l 1 N üı:ıhası 5. Kıl ruştur 
._ t ;ı a .- Abone \ Türkiye Haric;; 
., lkıncı keşıde J 1 Birinci kaaun 1938 d d' • < w e ır. O Şerait ı için •çin 1 Büyük ikramiye 45,000 liradır O Senelik 

1 

1200 Kr , 2000 Kr 

O Bundan baıka lö,ooo, 12ooo, . loooo; liralık ikramiye O Altıaylık 000 1000 

Olerle 20,000 ve 10,000 linlik iki adet mükifat vardır .3 Oç aylık 300 soo 
ı. Yeni tertiptea bir Lilet ahrak işti ,.ık etmeyiO Bir aylık ıoo 
ıa•bmal etmeyin~ı: •. Sizde piyaugonun mesud ve bahtiyar: -=R=e=sm=i=il=in=-a-tan=ıa=bn=lO= 
Oları arasına gırmış olursunuz. @ Kuruştur. 
OOOOOOOOOOOGO@•O@®OOOOIOOO ·-------------· 

Y[ NiMEBSiN 

Yokıur. 

,, 
'• 

' ~ 

IHTİVARLIK .. 
Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI . " • 1 

Hazır-hklt Davranını 
• 

J . ;' .... ~. 
• 

j ... 

;' #1 
,; 

Z A F E R Aile Sineması 
Bu gün gündüz saat 14,30 ~an iti~aren ~aşlar Mevsimin en güzel sah eserlerin~an alan 

Türkçe Sözlü ve Şarkıh 

Cici Berber 
Pek yıkmdı: 1914-1918 MECHUL. ASKER 

Çanakkale Türkçe Sözlü 


