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Reisicumhur ismet lnönü 

Kastamonide yeni yapılan Hal· 
kevinin açılma töreninde bu 
lundular . Liseyi gezdiler. Me· 
mur ve muallimlerle görüştüler 

Sahibi ve Umum Neşriyat 
rnudara 

IAD AKBAS 

idare yeri 
Teııl .!lersla Basımnl - Merslıı 
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8 

B. KANUN 
1938 

Sayısı 5 kuruş Yılı; 1 Sayı 

Almanya· Fransa deklaras 
edildi • yonu ımza 

Fransa Cumhurreisi Lebrun Alman hariciye 
Nazırı ile Yirmi Beş dakika görüştü 

A imanlar yeniden toprak talebinde bulunmayacaklar, 
Bu günkü hudutlar katidir ve değişmiyecek 

Alman hariciye nazırı Ribentrop şerefine ~üyü~ ~ir ziyafet verildi 

Rtisicum~u , umuzun 
tetkik sey~~atleri 

Ankara 7 (Radyo] -
Reisicumhur ismet 

lnönO dan öğleden sonra 
Kastarrıoni hOkümet ko
nağında memurını ve 
muallimleri kabul bu -
yurmuşlar ve Liseyi gez 
dikten sonra Kastamoni 
de yapılan muazzam 
Halkevini açmışlardır. 

Telefon No. 82 11 315 
------------------ 1 8 

Baro i tihabı 
Yeni Av11l{atiık kaııııı11ına 

Göre yapıldı 

Riy' s te Avukat Hila Kemal 
Ogan seçildi 

Parie 7 (Radyo) Alman ha

riciye nazırı Foo Ribentrop ile 
Fransa harioiye naı1rı arasında 
imzalanan dakaraeyoıı üç msd

deliktir. 

bflmil olduA'u halde Fransa Re- matbuatı Almanya ile imzalanan 

ieicumhuru Lebron tarafından 1 dekorasyonu etrafında neeri1at 
iktısad ve T asarraf haf tası l 

tan \ e knııuııa göre toplanma 
ııiE:ı\ıı !ı :ı ·ı\ o l du~u görülciükteıı 

~ oıı ra <•ıı y :.ı şlı n \' 11 k n t 0)11 n U'ılf i 
Nııci .o\rı muvakkııt roisli~e rn

ç i miş oııdaıı soıırn da kanunun 
larifal ı dairesinde seçimi idare 

eırnek ürnre umumi heyet ara

sından kura ile 3 kişilik bir ı:ıe

çim heyeti tefrik edilmietir • 

1 - Fransa ilA Almnııya ara 
sında sulh ve ıyi komşuluk mü

naeebetlMinin tA:-sini. 
2 - iki memleket Arasıudıı 

arazi meselesine ait hiç bir ili 

JAf olmadığı iibi birrer talep 
edilmeıeceQi te bu iiinkü hu

dutların kaU olduau 
B - Müstakbel in ki şafta te 

enternaeıonal müekülAUa iki 
devlet ric.:ılinin birbirleri1le gö

rıleerek ıapılı\cak iılerin arada 
halledilmesi 

Görüımelerden sonra resmt 
bir tebliQ neeredilmietir . 

Bu tebliQ'de iki de91et ricalı 
si1aai1eei araeıudı\ esaslı Avru
pa meseleleri görüşüldüğü, Fren 

sa ile Almanyanın politik ve e
konomik meselelerde aralarında 
tam bir mutabakalı efkdrı ol-

du~u bildirilmietir . 
Almanya ve Fransa barici

Je nazırları gazetecilere ayrı 

&Jrı beyanatta bulunmuşlardır. 

I.ı"on Ribentrop beyauatıoda 

her iki milletin umumi harpteki 

gösterdiği cesareti ve kahraman 
lı~1 anmıe, iki memleket müna

ıebntının iyi bir eekilde inkişaf 
edeceQ-ini bildirmiştir . 
= Fransa hariciye nazırı Done 

de Almau;; hudutlarının hali-

hazır eekliuin kati olduğunu to 

barüz ettirmie iki memleket ara 
•Hnda eşya mübadelelerioin da
ha ziyHde iuki~af 1 deceğini im
za edilen deklarasyonuıı çok 
faydalı oldu~unu, Fransanın bu 
deklarasyona bütün memleket· 

lerin ietirak etmesini arzu etti
Qini bildirmiştir • 

Paris 7 (Hadyo)Foo Ribeut· 
rop dün büyük üniformahmm 

iskenderunda 

k~bul edilmie ve yirmi beş da· I dıt bulunmaktadırıa.r. 
kıka beraber kalmıştır Harici- Jornal gnıetesı, hü!.Ometf-

ye nazırına bu müldkAt esnasın m•z ıle Almanya era~ında b ır 

Ayın 12 sinde 
aşvekilimizin bir 

hitabe•ile açılacak cia Alnı P t - -k 1 · ıınT.a, bir metin, bir anlaşmanın 
ıın1ırnııı urıe >uyu e - . 

Çl . .,I d f k l · · a·· - )'Hpılac:.ğınt zaten beklıyorduk " e r~ 1 f1 eımıeur orue-
meler Rı:i ıR.cumhurun mesai o Fakat bu hekle·. ilenin çok fev · 

dasıııda ceryırn (•tmietir 
kinde oldu • 

DiğP.t' hir gazetı:ı de tıimdi 
Fon Rıbı:ıcı trop buodau son k d t b k ı ı · ye a ttr >ae Atıa ı ınQ e ın-

ra baevekalete gıtmie 90 bu ı adald k · · ·ı e avııa ıQın vesı e arııyan 

öQle ıiysfetiııde bulunmuetur . Almanyayı kareımızdn bulaca-

Paris 7 (Radro) Fransa ha- Q-ımızı sauı1orduk • Çok yanıl 
riciye nazırı ve refikası dün ak 1 dı~ımııı aördük • 

ıam Alman hariciye nazırı ve Püti Parizi1en gazetesi de 

refikası eerefine büyük bir ziya Romada yapılan nüma1i1lerin 

fet vormişlerdir . Almanyanın malftmatı (haricinde 

Paris 7 (Radyo) -- Fransız yapıldıQ'ıoı yazmaktadır . 

lngilter ve Süveyş 
KANALi 

Başveh;t Avam Kamarasında sorulan 
suallere kısa cevaplar verdi 

Loudra 7 (Hadyo) - lngiltere Başvekili Çemberlayn Avam 
kamarasında beyanatta bulunmte ve sorulan bir suale Süve:ve 
Kanalı için halya hükumet erkanile hiç bir şey görüemedig-ini 
söylemie ve diğer bir suale cevabında: 

ln~ilt~re hükumetinin Süveyş meselesi hakkında Fransız 
hüktimetıle hıtiearede bulunması tabiidir demietir. 

Berutşamdan 
buğday alıyor 

Vilayet umumi meclisi 
1 • 

seçımı 

Ankara, 7 (Radyo) - lkti· 
sad ve Tasarruf haftne1 ayın On 

•ldnci günü ~nat on yPdide Ba~
vekil CtılAI Bayarın Halkeviode 
SÖ)'liyeceğı bir nutukla aQılacak
tır • 

Hafta iQinde her ııüo radyo 
ile selthııettar eaheiyetler tara 
tından bu mevzu üzerinde kon 
feranslar verilecektir. 

Erzurıım 

Yakın bir .zamandu 
modern bir şehir 

olacah 
Erzuram - Erwrum ve trab 

zonun planhırını yapmakta olan 
fransız şehircilik mütehassısı B· 
Lamber buradaki tedkiklerini biti 
rerek projesini hazırlamak üzere 
parise gitmiştir. lki senedenberi 
büyük bir ihtimamla çalışan ma 
nıf şehirci bilhassa erzurum şehri 

ni asrileştirecek bir, plan yapmak 
için bu işi kendisinin telakki etmiş 
tir. 

Yapılan projeye göre şehrin 
fabrika ve iktisadi teşebbüs fyerle 
ri şehirden geçen iran transit yo 
lu çephesine konulmuştur. Erzu 
rumda yapdmakta olan şümendüfer 
istasyonu ve mahallenin yeni erzu 
ruma batlannıası için geniş cad 

Beruua hububat fi- B •t • ·ı .. / J U Un Vl a}•et erae deler açılaçaktır. Bu planı erzu 
a~larıııto yükseklıği hasebile rum belediye ve vilayeti şimdiden 

Şaııı 

bazı tüccarlar Şama gelerek de- bir günde yapıldı tatbika koymuştur. 
polarda mevcut bağdayları satın Ankara 7 (Radyo) Dört se- Erzurumda ğrup inşaatı bit 
alıp sevketmektedirler · nelik kanunt müddetleri biten miştir. Bu arada yapılan bina 

Bu suretle alınan buğday- meclis umumi seQimi bütün vilA lar şunlardır: 
ınrdan her gün yirmi bee, otuz Jetlerde ikmal edilmietir • Da- Müfettişi umumilik ve Kolor 
ton radd t- sinde Baruta sevkiyat 

1 
biliye Vekili ve C. H. P . genel du daireleri Halkevi posta tel 

yapılmaktadır . sekreterliğine 1ıelen malumata ğraf, inhisarlar baş müdüriyeti 
yeni büyük lise , müfettişlik , 

Surl.ye Hu·ku"met'ı göre bir günde tamamlanan se- kolordu ve mevkii müstahkem ev 
çıında C. H. P . namzetleri müı- leri, on beş subay .;c memur evi 

S b t 
_. tefikan seçilmiblerdir • Bunlar vilayetçe yapilan hastane dotum 

er es lıman , Lübnandan gelecek dört e~ne vaıite aörecekıerdir. evi ve gene bnyü1t bir mektep 

Bir L t 1· " t tk'kl ı• mallardan gümrük- Sabanca gölü Abide ve anıt işleri 
neye ımanua e 1 er mü alacak? • . . . . 

yapıyor 1 llol•p Suı·iı•rl•u Lübo•· Uzerinde teıiıat Yenı ~ır karar nrıldı 
fı ııa göud•P'ılt•n ı:;m val 90 euadan yapılacak Verilen yeni bir 1'arara ao 

Aukora - fı;keı dr-ı urdrı ınoa Lütınen tıükünıdtinca gümrük re Abideler ve ar.ııUara aid ie 
ed·ı b 
• 

1 meei tnsnvvur tıdılen ser est rec::mı alınmaktn olduA'undan, Su Dahilife VekAleti Adapaza lerle f stanbulda 1ıüz.eJ sanatlar 
~:ıın İQin _geı;Pn senelerde bir riye hükümeti de mıı kabt'lei rınH SapRoCa gölünden su_ ~sale akndemisi jüri heye&i meşgul 

. Yet tedk·klarde bulunmuş Ve bilmisil olarak Lübnanın Surı- si aOI sahılınde ve harıcıude olacakdır· Dahiliye , VekAreti bu 
lıd olduğu mnkema bir rapor tal' 'th ıatt _ . k. boru terşiyetı, tulumba ıeeisa müoasabrtıe Akadamıye bir ta -
•erHmieti. yeye yep 1 1 ı 8 

an gumru t deposu eehır eebekesı mıW aOııdermie, bundan höyle 
Ru d f d I•- VekAleti rtıtımı ıstıfıtsı ıçıu halı ıçuwada ' -• eu h ı · d h abide fe anıtlara aid iılerio Ve· 

t e a a 11:tuıaı " . . . apmak üzere ma a ıu e azır 
\ınaular umu -d- u· Bav bulunan mebusan meclısıoe hır Y • • k'k k b 1 4. m mu ur ı . laoaı:ı proJeJı tel ı 90 a u 
&af Hora ile Karabük tabri teklıf yapmıetır • . . 

ka111 •1 1 
etmıetır. 

' le Oatata11zı limanını in ng·ııtere Ô~rendiğimize aOre bu İO 
,: lietmekte _olan. ~rassert_ fir.ma iQin 282106 Lira sarfedilecektir 
k man muhendısı H, Zıhnı Is h •• k A tı• Bu tesisatla hem aOlün elra 
B~Uderuna gılmıştir. u ume fı bataklık halinden kurtarıl 

. nlardan B. Biver memleketi mıı olacak hem de rakıo ıe 
~ıze dönmüetür. Diaer lzavat b l • birlerin su imleri halledilmio 
etkılcıe .. · d k - ve u garıstan v li • illi' OVAIO etm~ uzere buJunaCBktıt, 

killetin ıavaasu,una lüzum olma 
dıiını ve bu itler hakkındaki 

müracaatlarla do~rudan do~ruya 
jüri heyetinin meeaul olacaQ'ını 

bildirm ı etir. 

fı ansa~a greve iştirak edenler 
Paris ; 6 ( Radyo ) - Hüku· rn ~~llYrla kalmııtlıtrdır. ~Gümrük Louclra 7 (R.tdyo) - logil• -------------

hu eıı Şlıırıudtıu Bar Suphi de tllce ve dönımyon hükOmetleri uıd oları maddesının ıatbıkıoden met greve iştirak eden memurlar 
.eıete ılııhak etmek üzere eeh· Nöni muahedesi mucibince Bul sarfı nazar ettiklerini Buliar hü rın ğörecekleri cezayı kararlaşttr 

rılDiıdeu hareket ıtmiıtir. ıariılanıo a1kırlikten tecridini kQmetine bildirmiflerdir. mııtır. 

Baro reiıimiz Hilal Kemal Ogan 

J BirincikAnun 938 taııhin

de meriyet mevkiine giren reni 
avukatlık kanununa göre baro 
seçimi yapılmak üzere dün saat 

10 da AAu <:eza mahkemesi sn-

Bundan sonra gizli reyle 
rei8 intihabına bnelanmıe re 

reylerin tasnifi ne ticesinde 10 
rey Ahmet Fuat Bağırkanlı vo 
11 rey Hi lftl I<eınal Ogan alo.l'flk 

1 rey fazhı siyle Hilfil Kemal O
gan baro reisligino seçilmiştir. 

Bunu müteakip heyeti umu
miye gizli rerlo idare meclisi 
intihabına başlamış ve neticede 
15 reyle Hüse)·in Antebelli 10 
reyle f Alıdurrazak 1 Teker 
Faik Saracoğlu, Sahip Çatıkkne, 
idare meclisi fızalıklarına seçil
mişlerdir • 

lonuuda baro umumi heyeti top Bu hususla tıınzim edilen 
lnnmıetır . mazbata Adliye Vekliletiııe göıı-

Enall\ yoklama yapılarak ı derilmielir · 
baroya mukayyet 2;j avukattan I Yeni baroya her yönden mu 

21 nin me\Cut olduğu anln~ıldık vaffakiyet dileriz • 

Polonya 
Mebusan Meclisinde 
Fırtınah bir celse yapıldı 

Okrayalılar - istiklal istediler. Ve 
tarafından 

edildiler 

Polonyalı mebuslar 
şiddetle protesto 

Varşova "AA" - Polonya 
mebusan mecliı:ıinde fırtınalı bir 

celso olmuetur. 

ayni zamanda Polaııynnın mena 
fii icabatındaıı olduğucu söyl~ 
mitıtir. Generale göre Polonyauın 

Ukranyalı okaliyet mebusla harici siyaseti Macaristanıo Kar-
patlar aiti Rusyası hakkıodaki 

rından ve meclie reiı:ı Vekillerin amıılioe müzıHıeret etmek icap 
den Bay Nudrey şiddetli bir nu eder. 

t~k irad ederek Ukranyanııı ara' ??neral nelic~ olarak Polon 
zı bak~mıodan muhtariyetini is va tQıo en muhım meseleoin 
tamie ve Uk 1 b 1 Yahudi meselesi olup .eolonya rauya ı me us arın .11 . . y 1 .1 . 

. nı: atının a ıudı erın nüfuzun 
bu bapta bır kanun lüyihayı 1 da t ı ı· d · ı · IA 1 . i n a ı ıs e ı mesı ~ azımge mek 
tevdı edeceklerini söylemietir. 1 te olduğunu söylemietir. 
Hatip Polonya hududunun öbür j Mebuslard~n Ponkioninez de 
tarafında bir Ukraııya devleti polonyanın muetemlekeler elde 
nin teeekkül etmiş olmnsınddn etmesi merkezi ve bu amelf ta 
dola:v1 bahıiyar olduğunu be bakkuk edlociye kadaa mücadele 
yan etmek suretile sözlerine ni ı e_tnıeqi htzım oldu~unu söylemiı 
h t 

. . tır. 
aye vermıetır. :--:~-~-----

Bu nutuk, Polonyalı mcılıuı Yerli Mallar 
lar tarafından şiddeLli protestolar 

ıa kareııanmı111tr. Sergı·sı· 
Hükümot taraftarı birlik tır 

kası mebuslarındnn Ostrovski 
şiddetli bir nutukla mukabele 
ederek Ukrıınyalı mebusların 

hattı hareketini teessüflo kurşıla 
mış Polonya milletinin bın sene 
denberi Polonyaya aid olan ce 
nubu ıarki ıırazisini kanının 

ıon damlarına karlar müdafaa 

edec0:Cini söylomieıir. 
Ayni fırkanın reisi general 

SkWarczyn11ki'de mühim bir nu 
tuk söylemişlir. 

General bilhassa Polonya 
nııı M acarhsta n ile müşterek bir 

hududu buluunıası lüzumundan 
bahsetmie ve bu lüzumun yalnız 
bl111r esbaba müstenid olmayıp 

..•. ' 
Bu gUnden itibaren Halkevln

de Yerll Mallar sergisinin hazırlan 
masına başlanmıştır. Sergiye işti 
rak edecek firmalar Ulusal Ekono 
mi Kurumuna baş vurarak yerle 
rlnl alacaklardır. 

Takas tetkik 
heyeti 

Takas tetkik heyeti gecen 
gQn toplanarak vakl mUracaathırı 
tetkik ve intaç etmiştir. 

Heyet haftada uç defa tophm 
makda kendisine mubuvvel işleri 
intizam ve sOratle intaç olunmak 
tadır. 
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• • 
ıngı 

ka 
ere Devlet Merkezinin Tetkikıc .r :. • 

• ı kemallzmın 
adaya Nakil tasavvuru l Teorisi 

Planı Öne sürenlerin Müdafaa ettikleri Kfmalizıuin biı münzevi ve faninin kafasın-
esaslar kabul Olunacak mı ? dan çıkmış hasta bir ctüşünce,bir ütopi değil 

bir miJletin kurtuluş ve devrim tarihinden 
İngiltere devleti merkezini genişliQ'ince .çok zengiu ve hali fa götürülecektir. Kralın ikamet 

Kanada dominyonuıın ııakle baş toprakları olırn Kanada milyon· ettiği Londrada da bugünkü 
ladı. Kral Corcun Amerikaya !arca insanın isklln "e iş bulma Bukiugham ırnray yerine beş on 

doğmuş gerçek bir yaşayım sisteınidir. 
Kenıalizrnin pratiği gibi teorisi de vardır 

yapacağı seyahat dolayıaiyfe bu sına elverişlidir. lngillere devlet yıl sonra Kanadanın merkezi Yazan : lsmail Hakkı Baltacıoğlu 
nakil keyfiyeti İngilizleri adam adamlarına nakil keyfiyetini ha- olan Otava sarayını düeünenleı 

h k 
tahminlerinde aldanmadıklarını Kemalizm bu gün devlette te büyUk bir şefin sevk ve ida 

akıllı meşgul ediyor. Şimdiye ka tırlatan haıtd ta ak uku doğru ailede, okulda. me!ilekte, soy resi altında Ani \'e yaratıcı 
iddia ediyor. Londra bugün oy 

dar misli görülmemiş muazzam adım attırma sebeplerin başında ·k sal hayatımızın her "P'"idinde bir tekllmüll~ birden dex.iaebi 
nadıtı rolü Otavaya devrettı ten " v l'i v 

bir planın tatbık safhasına ge"- Kanadanın aerek cox.rafi mevki h h d ~ x. 1. K ı· t d · büt-
" 

5 sonra dünya siyaseti Kanadadaıı er sa ıısın a ynea·.ıı 5 ımız ır. ema ıs evrın un 
mesini lngiliz Kralının yapacaC-ı itibarile dünya siyailetinin bu kolaylıkla idare edılebilecek ve gerçek varlığın kendisidir. Ke oluşları tedriç ve a~ırlık anlayı 
seyahatle ilgili görenler İngiliz gün ve yarın alacağı istikamete buiÜDÜ aörmek beş, on yıl daha malizm sathi bir politika rejı şına eski Lamarck'çılılla karşı 
Gazetelerinde neşriyatta bulunu· r uygunlu~u. gerek genişlik ve te ömrü olanlar için mümkün ola· mi değil, Türk milletinin bütün dır. Sosyoloji ilminin yapıcısı o· 
yorlar. Filhakika düııya haritası rakkiye istidadı olueu bulunmak bilecektir. Bu plAuın laiiltere soysal kurumlarına kar ıkterleri ldn Emil Durkbeim büyük 

göz önüne alınınca muazzam tadır. Tasavvur edilen ve tatbi· imparatarluğu içın asıl büyük ııl •eren bir hayaı doklrinidir adamların sosyal zaruretleri 
Britan)·a imparatorlua?"u ile lngi· kine baelanan bu muazzam na- bir ehemmiyeti de, BritaoJa im Bir rejim günü ııUnüoe ya do~urmak hu•rnsuodaki iktidarı 
liz adaları arasındaki muvasala kil pl4nı mucibince bir kaç aJ paratorluQ'u Kanadadan idarefe ••ıao, adım adım konlıJan in ne derecede olduQ'u henüz tet 

ve rabıtanın ne kadar güçlükle enel en büyük tayyare fabrika baolandıktan ıonra Amerika ile sanlar, fikir adamları da olanlar kik <'ldilmemiştir, diyor. AtaHlr 

yapıldığı görülecektir. En (EOn !arından bir kaçını lngilizler İngiltere arasında yapılacak teı· onu kolafca iıah etmek, teorileı kün eseri ilim adamlarına bu 
dün"a h!ldiseleri bOtün lııgiliz· ı ki · · K ı c d · - b t kA'I b" ~ Kanadaya naklettiler. Bu suretle ri mesaıdır. ra orcun seya tlrmek yine ellerinde delildir. menua aır mus e ve u ır 

SAYFA ....... 2 

l Ma~en ~ire~lerin~en ahnan 
gümrük 

, ........ 
EreQli kömür hııvzasıodaki 

ocaklardan sütun olarak kalla 
nılmak üzere dıearıdan aetlrile 
cek kerestenin kilosundan alın· 

makta olan resmin bee kuruea 

iodırilmt'si hakkındaki Bakanlar 

heyeti kararının ll1Edikine dair 
bir kanun projesi hazırlanmıotır 

Projenin ilk maddeısi eudur: 
Ereğli kömür havzasındaki ocRk 

tarda sütun olarak kullanılmak 

ve lktısad VekUletince tayin edi 
lectık miktarlRrı tecaoüz eyleme 
mek üzere maden direği 1imitet 
şirketi tarafından ecnebi memle 
ketlerden ithal edilecek, gümrük 
taritesiuın 284 numarasında 1a 
zıh kerestenin beher kiloıundau 
alınan gümrük resminin ~29' 

numaralı kanuna müsteniden 
icra Vekilleri heyeti tarafından 
ittihaı olunan kararnameler mu 
cibince beo kuraıa indirilmeıi 

tasdik olunur. 

Borsada 
tere aunu anlatmıştır: Britanya 1 b ·ı h · d"d 1 kanaat verebı·ı·r " ılk adım atıldıktan aonra devlet batı münase etı e da a ıım ı en B · · k r ·ı • 1 • 
imparatorluk merkezi Avrupada unun ıçıo mu ayetJe 1 ve 1 mı Kemalizm kadın hukukuna Dün ıehrimiı ticaret Ye sa 

teşkilatının genie ıeekilatlı bau Britanyıı ve Amerika siyast milı· b. k . ç· kü h lk 
bulundukça bir harp vukuunda ır travay aere tır. un a 1 verdiği yer ve kadın eahsıye hire borsasında hiç bir muarııele 
lngilterenin beyni yalnız birkaç şubeleri de Kan adaya aötürôle· 1 verin den bahsedenler bu iki dev çılık, IAyikhk, inkilAPcılık dedi J tiııde bulduğu saygı mevzuu mo yapılmamıetır. 
Saat ·1,.1·nde tay,,areler tarafından cektir. İngiliz Bankaları Kanada ! letid dünyayı müetereken drije ,..,. . d 1 b "t t.k d t b. h. . b. f . . d 

.., ı F 15 ımız um e er ası ve pra ı aya a ı, ıssı ır emınızm e , • ••. •••• • 
Parçalanmıya maruzdur. Bundau da inşa ettirdikleri eube binala· edeceklerini söylüyorlar. ılha- k ı ı h t k · x.·ıcı · B · • 

. . kika bu iki kuvvetli ve zengin arar ar o mayıp ayn ve uve 6 1 ır. u ınsan ıiBynağını biyolo 1 d Yı h d. 
ba"ka, Umum·ı Harp senelerı·n- rıle te0kılatlarını o suretle hazır · · "k l · · ı Romanıva a a U ı 

v v tini tarihi zaruretlerden ve sos ıı, psı o oıı ve sosyoloıi done e ı .., 
deki tahtelbahir ablukası lngil lamaktadır ki, istenildix.i anda devlet baebaşa verecek olursa · d ı ·ı ~ b" k l 5 

yal tekAmül hakikatinden alan rııı en 8 an 1 m, ır anaate d_ a_ ale•vhtar ı"""ı 
tereye pahalıya mal olmuetur. gürültü patırdısız. evrak çantası dünya yauayıeında büyük bir te diri fikirlerdir, yanır. Kadını yalnız ana ve dıeı ..,. 5 
O derecede ki. Almanlar bu ab· V" ı.alarla bı·rıı·kte Londradakı" beddül olacağı muhakkaktır. ln· 1 b" ı · . . d ı·k .,,. 
lukayı şayet vaktı ve zamanile 

adamakıllı tertip ederek seneler 

ce mukavemet edebilselerdi. Bri 

• a Hu gün tekamülün ax.ır an ıyan ır re ım ıçın mo ern ı Bükree • A.A. - universul giliz tilasunun en büyük üssü a; 
Merkez Bankası teı:ıkiJiltı kısa 8 x. t d ı OJd x. 1·ddı·a iddiası meeru olmaz. ve Capital gazeteleri Yahudile 

v ,A, merikanın garp snhillerindekı 5ır e r ceu Uısunu 
bir müddette oraya nakledilebil· ve müdafaa etmek ilmeo müm Kemalizmi sonuna kadar rin Romanyayı istilA etmeleri 
81·0. Kanadanın meeahaı· sathı· - Venkuver limanı olaottktır. ı k t hl . k · k ad bü1·""k bı"r kün del'?ildir. De Veritı'nin tıni la ılil edere dayandığı müsbet e ı esı arem a u 

tanya imparatorluğu derhal mah yAsi Avrupa lrıgilteresinden 40 Bu takdirde Japonyanın ca· tekamül ve H. Berkson'un yara ve üniversal ilmin temelleri gös e~dişe izh~r etmektedirle~ .. Cü~ 
volabilirdi. l<'akat Almanların ha kere genietir. Nüfusu şimdilik nına ot tıkanacak! Çünkü bütün tıoı tekllmül tesirleri ile anlıyo terilmelidir ku yahudıler, memleket ıktısadı 
zırlıksız olarak böyle bir teşeb on bir milyoudur, Bu kadar ge- Japon tehdidi al1ında olan İcgil· B .. 1 ' 1 •

11
• •• J yatına ıOzde doksan nisbetinde 

ruz kı. lıav"anların nebatlarııı oy e o unca mı ı re1ı· . 
l ki b · - d·x.· b. u"k 1

" ' • • • • • • • bakım olruağa muvattak olmuı l;üse giriemeleri kendi aleyhle· n iş o an topra ar muazzam ir terenın guven ıısı en uy insanların hayatında deQ'ıeiklık mızı yalnız ahlAkı vıcdanımız lardıa. Ve memleket kültürünün 
rine bir netice verdi müstemle- iskdn siyaı;eti tatbikine yaratılış· Hong · Koog ve Singapur üsle- 1 d 11 · ı · ı · k ı · · 1 d 

ier makul ve hendesi bir plA I a e.ı ı mı anaa ımız e e h- k. . l k k ·ı k t hl·ke kelerden tedarik edilecek zahiro tır. Daha ı.ıimdiden lngilteı·eden rile istihkamlar otomotik bir su . a ımı muta ı esı me e ı 
ı na göre tedricen olmamış ani yaşarız kı onun eqeri ruhların 

leri abluka İ"İnde bulunacak Kanadaya senede bir milyon in · retle ngiliz devlet merkezile. f sini arzetmektedirler. 
" A · ve yaratıcı bir suretle olmuetur I bütün bir ahengidir. 

devlet merkezine nakil, bin bir san gitmektedir. filosuna yakınlaşacaktır. merı· Gazeteler memleketin bu 
ı b " ı Kemalizmin tarihi de bize Çamlıca 29·10 938 müekülilta tabidir. Manş üzerin· Her gün bir parça daha faz ka ile ııgiltere filolarının ır e· 1 I tehlike altında boğulmaması 

Ialaamaktad ır. 20 sene devam aik hareket etmeleri ise, Japon şu hakikati gösteriyor. Bir sosye · H. Baltacıoğlu içiıı derhal buna karşı harekete den uçarak Londrayı bombardı · "" " 
man edecek binlerce düeman edecek bir göQ siyaseti sayesin· yanın hüyük emellerine derüal N f h } k} geçmek JQzuınunda israr etmek 

de bügün Britaııya ndalarında nihayet verilebilecektir. t"l U 8 Y azJ ffi} azı f } af} tedirler. tayyaresi ise lngiltere merkezini 
yaşıye.u insanların kısmı azamı Kanada yukarıda nakledilen 

harabeye çevirebileceği korku· J\anadaya iskan mümkün olabi şekilde ve çok yakın bir ahde Adı· E .. . Ameri~a~a garip ~ir te~lif 
sudur ki, fngiltero devlet ricaliııi Iecektir. İngiliz donanmasının bir dominyonluktan Britaoya ıye n cu men 1 
Kanadayı intihaba sevkelmie bu barınmasma elverieli yerler Ka- devletinin merkezi haline geti- Fransudt.ıkl son grev hadise· 
lunuyor, 

Kanada 
nndada çoktur. Devlet merkezi rildikten sonra dünya hariUısı b • • • t h 11 t teri Uzerine Amerikada Nevyork 
t ica tet, endüstri \'e ordu teşkillltı 'jzerinde çok yeni değişiklikler u 1 ş 1ç1 n a s 1 sa liınanıadakt meşhur hQrrlyet l\bl 

3 milyon 700 bin kilomelre Londrodan kaldırılarak Kanada olac:ağı da gayet tabiidir. desinin Frunsaya iadesi mevzu 

tngiliz Sanayi adamlarının en 

bOyUğU ve Jogllterenio en zengin 

sdamı Lord NUfildlr. Bu zat lngll 

terede yaloız zenginliği ile değH 
ayni zamanda cömertliği ve iyi 
kalpliliği Ue de şöhret kazanmıştır 

Lord son ' zamanlarda çocıık 
hashtlıkltırı ne" bilhassa bu~noler 
de lngitterede salgın denecek bir 

halde olan çocuk reıçterlyle çok 
yakından alakadar olmaktadır. 
Lord, çocukl11rda akclAer adata 

Jerintn felce utrtsması neticesi 

zuhur eden bu korkun~ illetle mn 
cadeleyi adeta bir dava haline ge 

tlrmlştlr. 

Akciğer telci ıeto blr tek çare 

"çelik ciğer. kullanmaktadır. Fd· 
kat çelik ciğer denen bu aletler 

çok pııhahdır. lnglltere ha~tanele 
rinde ise hemen hemen blr doza 

ne kadar vardır. Bu htıslalığa ya 

kalantın bazıları ise, bakı~sıı Jık 
yozanden ölmektedir. 

Bu vaziyeli"gören Lord NUfidi 
şu kurarı vermlştir: "lngiltere im· 
paratorlııgu dtıh11inde blltllo hıtsttı 
nelerde mutlaka "çelik ciğer,, bu 

• ıunac8kktır Otomobil fabrikalar 
bu glln sannylden istenen her ŞP 
yi yapabilecek k udrettedlr. Bina• 
enaleyh otomobil fHbrikalıtrı h e · 
men çelik ciger yapmağa başlıya 

caklar bir kı:ıç hafta içinde buna 
teslim edeeeklerdlr. 

İhrac olunacak buğ-, 
day ve madenler 

k b 1 tt• bahs olmuştur. a u e 1 MalQmdur ki bl1rrlyel heyke-
li Fnıosızltır tarafındtıo yapılmıştı 

ve asıl, SUveyş kanalına dikilecek Nüfus yazımı hakkında hü l hakiki surette gö:itererek yaz 
Buğday ile kömUr ve maden- küm otin hazırlamış ~e Kamııta mıya ve yazdırmıya ve isleııil&n 

lerln ib ııcınd n evvel usult>n lktı ·' yın kapanma deHAfiine yakııı mııluma t ~e veslknları vormıye 
r a .. ı. k 

sad Vekaleti 'fUrkofisl reisliğine bir tarihte Kamulaya sunmuş ve gostermıye mecuur lıulunma 
mUracaatıa lisans alınması iktiza olduğu kanun layihası adliye en hıdırlar. 
etmektedir. cümeninde tetkik edilmietiı'. Pro Ordu. j ıındarmR, poli s kıta 

Bu gUn lUks otomobiller ve kııd TOrkofis mOdOrlQğQnce bu je k:ıııuu ı 11şl111'1 zamaıı,ııüfus işle ve müe 'AP'IPlt>rııı amir H~ya mü 
relll uvcı tayyarel~ri yapmakta 1 hususlarda mtıracstıl eden tere ıa 1 rimizin en bü~ ük eksi$ti tRmnm dü rıeri, maivellerınde tıulun ıuılıı 
olan btlyQk mtıklneler, derhul zımgeJen ız11hat verllmekt~dlr. lanmış olacaktir. rı yazdırmak hutıuım ııda aynı 
fnaliyete geçecek, 5 bin •çelik ci , , • , , 

1 
j Projenin ılk maddesiue gö re mükeliefıyete tahibulunmaktadır-

ğer,, ~apacakla~d_ır .. Bu aıetıerin Su ı~lerı Mu"en"ısı Halıl Oray Dahiliye Ve kıli memlekotın lar. 
her bırlsi 8 lngılız lırasıaa çıkmak 1 il U hl ı· r k 

1 
d d eme Mukbuı mazeretler bulun 

tadır. mu 0 1 ısım arın a en makıuzın teklıf edilen 7azım ve 
Lord bu iş için 500 blo lngl· Su işleri on birinci şub~ mu. Yazımları Japmıya mezun bu koutrol memurlugq va:ı.ifesinı 

ltz lirası vermiştir. Lordun yaptı bendlsl Httlil Oray don Ttlrsusun lunmaktadır. Vı-tli kermakam ve kabul ~e ita e\mıyenlor; ynzım 
gı bu çok bUyUk insanlıkla, dUn· Polatlı kOyQne gldttrek yadılmnk- nahiye müdDrleri okur yazar memuri'i rıoıu ıt1 tı~dikleri maluma 
yada her sene, blr çok çocuklar ta olan rekilator lnş3atını ttıtklk mOt~hıtssıetardaıı münasip .ır r tı vermiyeııltır Vı\fa hakikat tii 
OIUmdeo kurtulacaklardır, etmlttlr. düklerini yazım ve k<>ntrol me IUı beyanalta bulunanlar sahih 

'lıu·· rkofı· ste Jnştıaho biran evvel ikmali murluğu ile kullanabileceklerdir olmıyan vesikalar göslerenler 
için ya~mura . ve eovuğa bakılmı Bunlar tercihen reamt dHlot da 1 kanunun tayin ettilli mükellefi 

J. J k. l . yarak geceli gUndaztn Çblışılmuk ireleri memurfarındıın Reciler.11k yet ve mecbu rive ti ifa etmiyeu stasyonu.a ı esısat tadır . 
ve bu vazifeleri ıta ıle mükellef Jer vey:1. etlirmiyenler, yaıımın 

ve tüccar malları olacaklardır. yapıldıllı yerin idare heyeti kara 

8 Nal'm Koç'a 1 rile OD liradan 50 liraya kadar 
Şehrimiz Türkofis dairesine • Yazım f8 kontrol memura ' hafıt para cıezııı:Jına Qarptırıla 

teleıı malumata göre Mersin ga A Zafer Sineması rının vazife ve selfthiyetleri ile ' caklardır. idare heyatlerı hüküm 
rındaki tesisatın bu günkü ihtiyaçı • yazım hazırlıkları ve sureti ya 1 leriuia para cezaları kati olacak 
karşılamadığı alakar veklletçe na sahibi zım zabıtlarınırı şekli, buuların 1 tır. 
zarı dikkate alınarak bu tesisatın noleri ihtiva edeceği ve ne s~ret 1 Tertip edilen para cezasını.n 
şehrin imar~ plani katiyet kesbet Aleni Teşekkür Jo doldurulacagı va yaumın ıcap ödenmemesi haliııde mahalın 
tikten sonra yapılması kararlaştır Htılkevloln mUştik kucağına ettirdiği tedbirlerin alınması hu 1 en büyük mülkiye memuru ta· 
mtf ve muktezi muamelede sipa sığınan kimsesiz ve yoksul çocuk euımnda hükümete selahiyet çe llrntından yazılacak ~üzek.rnrele~ 
riş olunmuştur. Bununla beraber ıarıo bayatı lbtlyaçlı\rlna sarfedil· rilecek\ir. üzerine cümhurıyet m6ddeı 
balkın acil ihtiyaçları ılmdiden mek nzere göndermiş. olduğııouz Yerli, yabancı, misatirherkes , umumiligince aHikaCfarlar hak 
gö:ı önünde bulundurularak evelce on beş Jlrayı memnunıyetle aldık kt:ındini ve ailesi terdlerlui vild kında Türk ceza kanunun 19 ve 
gümrük i.daresinin İşiall altında Evimize karşı göstermiş oldu· yet vesayet ve hizmetinde bulu 2, üucü maddeleri mucibince 
bulnnan ıdare anbarc boşalttırılmıı &onu" uıaktıdao ve bu suretle 

1 
ıacaktır 

b b. 5 "' oanları muame e yapı · 
ve muvakkat ma iyette ır sun hamlyetll birçok yurddaşlarımıza Ot~lciler hancılar pansiyon Deueme yazımının masrafla 
duamanın iltveten in,uıııa teşeb örnek olmaoı.zdao dolayısize ale- cular misafi'r ve ki;acılarını; rı dahiliye l.ıüctcesine konacak 
büs olunmuştur. nen teşekkUr ederiz, - t "', lıs·ısa tla temı· ıı edilecektir. 

d ll Resmi, hususi müesııeseler, mu .. 
Hu saye e tüccar ma arının Mersin Heıkevl lçtımal ·Yerdım J .' lorııl""ket"ııı son nu" fıı s yazımı d t 1 esseseleriodeki memur, müs ta ı ·' 0 

ya~murlu havalar a •anmaması Komitesi ea0tk•nı d . ·ıe . •ahat hallerini 1320 senesinde ..,apılmıo ve 34 
tahtı teıınine alınmış otaeaktır, Df, NQ'lm neı em ııe 1191 rı, " ~ 

ti. Fakat, Fransız Amerikan dost 
luğunım bir dellll olmak Qzere 

1884 de Amerikttyu hediye edil· 

mişll. 

Amerikanın bu hediyeyi lllde 

yi dQşUmnesıoe st:b~bse şudur: 

Umumi grnv tehlikesi ktırşı 

81ndt11 Frı:ınsız başv~klı D11ladiye 

işçller razltt ileri gid~rse ordu lle 
mukabele edtceğlni btldlrmlştt, 

Amerikan sosyalist partisi işçilere 

karşı Fransız bOkQmetloln verdl 

ği bu kararı protestoda bulunmuş 
ve mukabil blr hareket olmak 

Uzere, Qrrlyet beykelloto fransa 

)'il lttdeslni tek ur elmlttlr 

seneye varan bu devre 
nüfus kütük ltıl'111hı çojtu J ı pra o 
mıe ve hiQ kullanılmıyacak bir 
hale gelmi~ olduğundan, hükll 
met, proje Kamutaydan ka.uull 
taşarak cıktıktan sonra derhal 
tatbikata baelanaoaklır. 

Yazımın bir kaQ sEıne daha 
gecikmesi, esasen tamır ve tectit 
lcabul etmıyecek .. hale gelmi1e 
baştamıe olan eldeki kütüklerill 
büsbütün mahvolarak, halk•O 
medeni ve hukuki vesikaları 
nın mftstenldatıuı ortadan kAf 
bolmaı;ı ve devletin aekert ve 
bazı malt mükellefi1etlerioio 
gerçekleemesini imkAnsıı bir ha 
le getirecektir. Esasen yürüt 
lükte bulunan nüfus kanunun 17 

d 
. yıl 

iucı mad esı yazımın on 
da bir tekrarlanmasıııı esas ııa 
bul ettiği halde şimdıye kad 6 r 
buna imkAn bulunmamıetır. 
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İzmit, - Vi·~yette keten M slek deg~ı'C!tı'rmeL ısı l ı, . • 7-12 - 938 
ziraat ve istihsalinin ıhyesı e y 1\ eyen er ıO)U Pamuklar Ku s .. Kus. 

ve fenni şekilde yapılması. b' . Kıevlant 4~ 
aynı zamanda köylUnUn refah Meşh.u~ otorr.o ıı fal'rıka· KöyUn bUtUn ahı:ılısf Dağmalı 33 

. • . 
1 1 

lal'ı sahıb:Hanrı Ford Nevyork meslek değiştirmek istiyen Kapı malı 35, 
sevıyesıoın arttırı ması yo un . . . . K 7 50 

b . . c ı varında yenı bır köy tesıs ınsanlard1n mürekkeptir. Kö· oza 'yok 
da aşlıyan ıyı ve gUıel çalış . . 8 k.. . . ü ·ık k Kırma 

1 d ı J atmıştır. u oyun ısmı "mPs Y n ı o ul öğretmeni, ço Kozac parlaöıı 3f•, ma ar, evnm ı ve program ı . • 
olarak ilerleme~tedir. lekl~rini dPğıştirmek istiyerı cu~u~u~danberı öğretmen ol Buğday- Çavdar 

. . ler,, köyUdilr. Ford, herhan~i ma ıstıyen, fakat hebasının Sert anadol 4,25, 
Keten sı:ıhAsı, vılayetın . . . . . zoruyla bahriyeye verilen mu Yumuşak 4,,•>5 

bır ıosa nın ıst~mPdığı bir ~ 
Kandra, Gebze ve İzmit mınte tekait bir subaydır. Koyun Yerlı" buadayı 3.50 

. meslekte zevkle ÇAfl:jAmıyaca. · d · ,., 
kalandır. Geniş bir çevre ış· ... . Jan arma kumandanlığı vazıfe Çavdar 

l t . .. kö 10 ~ını bınaenaleyh muvaffak ola sini, Ford fabrikalarından bi 
ga e mestne sagmen, Y y c .. dU il 0 8 Anadol yulaf 

mı a ~1gını ş nm ş. onra,, . 
bundan para kazanmı.yor .ve nsanların da alelekser annesi rısinde amele olarak çalışan Arpa 
bu kazanç gayet dilşUlıtür. 50 yaşında bir ihtiyar görUyor Anadol 

• •• • 0 ve babanın zoru. veyahut genç B d ı "' d b · 
Zıra, köylu ketenı ı para kazan l"kt ki . . t kd. u . a am çocuk ugun an erı Yerli 
maktan daha ziyade•yağ çıkar ı e zev .erı~ı ~ ır edeme~ polis hafiyesi olmak istemiş . .• Nohut ekstra 
mak ve bunu yemeklerde kul mek netıcesı ıstemediklerı Fakat kazanmak mecburiyeti fasulye 
lanmak için eker,EyJaf satısı, mesleklere giridi klerini gör- kendisini fabrikaya atmış .• Yulaf yerli 
bez dokunuşu ikinci derecede mUş. · Bulundukları meslek- Fordun bu teşebbUsttnU haber Mercimek ıark 
gelir. ten memnun olmıyaular ve alınca patronuna yalvarmıf. Sahlep 

Gerek elyaf ve bez ve ge meslek de~iştirmek itiyenler, O da, ömrünün ıonlerına doğ Tatlı çoien 
rekse bezir yagğı ve tohum sa bu. köyde yeni meslekleri için ru da olsa, kısmen muradına Balmumu 
tışındarı 937 yılında 100 bin staı görUyorlarmtı... ersin diye bu köye göndermif. Cehri 

liraya yakın bir gelir temin J ,1 k' 'L • 1. 1 
Susam 

edıldıği söylenmektedir. Fakat 00 yaşmua 1 ıntıyara ta ıp genç ~iZ ar Yapalı 
bu şekil köylUnUn keten için Siyah 
çalışma ve maliyet fıatını öde . t.~alyad~ Milano civa~ın~a ltiyarı memnun etmek iıter. Şark 
yecek vaziyetten uzaktır. ~ır koyde yuz yaşında bır ıh· ı Bu aabab ililiyar yataiın Anadol 

. tayar vardır Geçenlerde bu d d - . J.. Aydın Kocaeli toprakları en nefıs d .. .. .. 1 .. _ _ • uyan ıgını iÖrUr Bu • •· 
evsafta keten yetiştirmektedir. ka talmlın yukzu.n~u ykı_d01.~1ümuhnu metler karşısında tekrar Ye Yıkanmıı yapak 

u u ama ıçın oy u er a· b k'k _ . Güz yunu 
Keten daknma tezgAhları I l b' . f t . I a ı aten genç olduguna ına 

bugUnkU hali geri bir manza· ~r a:ır a~udır t•ya .e b t~e~ır ~~ nan asırlık adam eYlenmok Kyonya malı tiftik 
re arzetmektedir. Bu bezlerin t' er es re 

1 tnısk~ 1~ el~ arzusuna düter. Ko:ırakt 
. . ıyar memnun e me ıçın e m eçi ıh 

enlerı der, renklerı sarı, tırtıllı d 1 . B .. Bu ihtiyara kim mi yarı-. . . . . ç· en ge enı yapar u munase -
ve kırlı gıbıdır. ıft arşını beti~ ihtiyara bir çok hediye yor diyorsunuz? Tahminiıai:ı Pirinçler 
15.~0 kuruşa satılmaktadır. Jer verilir. dog-ru deg-il, köyün en aenç 

b • Birinci nevi mal 
Ketenciliğin ihyasına U)'Uk Tabiat galiba köy halkı ve en güzel kızlarından tam ikinci neYi mal 
ve yerinde bir ehemmiyet ver nın asırlık adam olan bütün yirmi tanesi ihtiyarla evlen· 
miş olan vilAyet, işe, hu tez· teveccühünü kıskanır o da ih· mek arzusunu göstermiıtir. ~=~•e 

3.,75 
a,.so 
5,75 
8,50 

3,50 
4, 

11 
16, 

yok 
48 
47,50 
62 
80 
yok 
120 

52 

l 11, 50 

260 
110 

11 

50 

280 

8 Birinci k~nun l 9J~ 

Kadıııları I-Iadıın 
oyunç1ı kadiıı 

eden 

F•sta kadınlar~ hadım 1 kadının kurbanlarından oldu 
etmekten suçlu ve Ümmülha- ı ğuuu söyliyerek ağlamıştır. 
san ı~minde bi.· kadınm dava Ommüıhasanın avukatı 
sı uzun zamand~nberi devam 1912 de; 1918 de ve aibavet 

ediyordu. J 93:' de üç kere F sta b~ -
Ommülhasan Fasın meş- A • ş 

k d 1 d b
. Jıyan rap ısyanlarma mani 

hur oyuncu a ıo ar an ırı . 
. . p 1. l b' "k ~ fedıı olarak F'ransaya b izmet 
ımış . o ıse yapı an ır şı a .• . . . . .. .. · 
et üzerine teviıif edilip tıh- ethgını ılen surmuş ve buoua 

y • • h f"f b' kikata girişildıği zaman birçok ıçın oyuncunun 8 ı ır cezaya 
arap kadıolaranm onun tara· çarpılm sanı istemiştir. Fakat 
fındAn hadım edildiği anlaşıl· polis kayıtlarında böyle bir 
mıştır. Mahkemede kararın ve vakaya tesadüf edilmemiş ve 
riJdiği gün şahitlerden Fatma 1 ümmülbasan on beş sene ağır 
isminde biri kendisininde bu hapse mahkum olmbştur. 
ı-----

i l A N 
içef va~ıflar müdüriüğün~en 

Muvakkat 
teminatı 

lira k. 
15 

~lulıa m men 
bedeli 

~o Cinsi mahallesi vakfı 

lira k. 
~00 s-22 Fırın cami şe eski ca. 

rif mı 

Evsafı ~· ukarıda ya11Jı fırının 3l-5 938 gayesi
ne kadar miiddelle icara verilmek lizre miizavtıde 
ve cıkarılmı~tır. · . . . 

15- l 2-938 tarihine miisadif perş~nı he giinü sa 
at 15 d~ ihalei kalİlPSİ icra kılınacağından istekli 
olanların lP.minal akr<tsile birlikte vakıflar müdür • 
lijgiine mliracaallar1 ilan olunur. 

6 - 8- 10 - l 1 

i L A H 
Mersin 'icra ~i~imliğin~en 

gAhların isl~hı ite başlamış 

gibidır. Köylüye enleri 70 Telsı'zle evlenJ'ıler A~ıklar O'ıyorı Badem, çekirdek ~]ersinde ~h~rsin Oekik c;irc.ir ve Nebati .vagr 
santim olan taraklar tevzi et U y içleri 
miştir. Bu tevzi ışi, bütiln Kuzey Amerikada birbir Botun Amerikada ki, hat Tatlı badem içi 95 Tiirk Anonim Şirktıliuin kon~ordato talebi icra 
mıntakaya şamıl olacaktır. Bu !erinden OD ~in. kilometre. u t,aarbUtUn yer yUzUndeki aşık Acı • • 58 nıercıince nıuvcıfık !7ÖrÜ) P r~k iki av miihlet VP.ril-

zakta ot k t 1 ı . bu haberi öğrendikten Acı çekirdek 37 50 · J 1 - ·ıA J ., 
arada otomatik tertibatlı tez- · konuşara~rana~l~şfı~~ç :esı:v~ soııra muhakkak Venezüellaya Urfa Yağı mış ot ugu ı cın o unnr. 
gahlann vücuri bu lmasına da lendiler gitmek istiyeceıderdır. ÇUnkU 1 ~g lOO,-----------------·-----
gayret gösteri l nıe kledl' T~z Damad kuzey kutbunda bU memlekette Aşıkların hı:ılin çel ., "~lersı·nıı·ıere Mu··J·de 
g:.ihların şeıdı 70 saııt i ın e- t k t '- t d 1 7 <len anlar lı ir posta, tt-lgraf a------------·• IY . , . am u up noli sıu an . O naı-.ırı çıkmış aşk mAktupların 
nınde bttz dokuyacak hale getı metre mesafede büyük bir ıiun yarım 'ucrP.t alınmasrna f ( ff İ M ( ff S j H 
rı idik ten sonra standart ellus..ı istasyonun şe fidir. Bu gencin dair bir Kanun tanıım etmış· 
lik kumaşların imali artacak, gördü~ü .. kndın_ıar çekik ğözlü,tir. Aşk mektupları. tnm tari
yurdun müdafaa kuvvetlerıne sarı yozlu Enımo kızlarıdır. feye tabi adf meptuplardaıı 

J\füshası 5-Kiıruştur 

vatandaşlara yazlık keten el- Adam bir türlü eıkimo ayırt edilebilmek için, pembe 
biselerın teminiBmUmkUn ola kızlarana kııynaşamadı bütlln renkli zarflara konacaktır. Bu 

Abone Türkiye Hariç 

Şerait için 

bilecP-ktir, zevki eğlencesi lo,000 metre mektupların zarfları kepanmı Senelik 1200 Kr 
1 

İstihsal edilen keten bP-z uıakta bulunan istasvonun yacaktır. ÇUnkU posa mudUr Altıaylık ooo 
lerınden çok zarif oda, yatak merkezindeki telsiz santralı leri pembe zarfların bakiketea 1 

için 

2000 Kr 

1000 

soo sofra çay takımları, perdelik- memuru kızla konuşmaktı . a11k
1 

me.~t~~u olukpt 011madı~kını · Üç aylık 3oo 
' k d' en ama"' ıçın rne up arı o u- Bir aylık ıoo Yoktur. 

ler, codırlar, tutun. vağon örtü Konuşma ıyoruz amma mak hakkına maliktir, (Ne = ===:.:=::=.,...,..::==:,'!':=:= __ =;...;;.;,;;:;;;~~ı 
IE"rı yapılmakta ve gAnış rağ bu pek konuşmakta sayılmaz kadar tatlı bir ç-azifet) Aşık- Resmi ilinatın satırı 10 
bet görmektedir. Adam ~.erkeze her .. gün, ~e lar bu mektuplarda işlerinden Kurustur. 

S · l d k b kadar kurk toplandıgını bıl- . . . . . . on gUn er e eten ez . bahsedemezler, bırıbırını ıocı- ı 

·Kış geldi. Sobalık kömür ve odunlar! 
nızı şimdiden hazırlayınız. 

1 ~I u hı:rPr~~ l!~ı lk.~mıza hi r kolaylık ol nıak iizre 
l t.'o~ komurunu çn, ~ ı hammaliye \'e nakliye 
~· bıze aıl Tonu 30 Li ra)·a, Sobalık O dun u 
gösterilecek ev ve mcı ğazaya te~liru Tonu J 5 Lira 
ya veriy::>ruz. 

Mallarımız temiz ve sağlamdır. 

Mersin soğu~ Hava deposu yamnda 
lerı kıymet bulmuş ve metre mıyo~u, .. d d b tecek cümleler bulundurmazlar; 
si 80,100 kuruşa kadar yUk h b er fuo 'k~vam ~ ebn' b.u ayrılmak istedilderini söyliye· I 
eelmişti r. Kocaeli ketenli kleri mu a ere er 1 ı ıencın ır ır ı / 

l • .. .. 11 • • .. mez er. 
n · o t · 1 .· d ı· k enne iOnu erını açmai• ve-

Necmi Genç ve kardeŞi 
Fenni Sünnetçi r 

Sıfö Tanrıverdi 1~---------.ı.~-30~ ı n m ş erı erı arasın a ra , .1 Id B' b' 1 . f t - Bu hususta hazırlanan ta· I M S . sı e o u ır ar erıne o oı . 
ısır vn urıya de vardır, raflarını gönderdiler birbirleri limeta göre, posta müdürleri 

~ -"" - oin resimlerine işık oldular. bu atlc . meptupler~nda atktan 
Bir kana ı 1 a Bir gün ıeoç telıizJe ıor ba,ka bır şeye daır yazı bu- } 

du, lurlarflla, yahut mektup mOn 1 
- Bana varırmııın ? derecatını atkı so~utacak ma· 

SP.ri ve ağrısız sü ııueL 
yapar. 

Fakir çocuklara parasız Atlas okyanus' unu 
pasfike bağlamak Kız cevap verdi; hiyette görürlerse o vakit Adres; Tarsus paşa ga-

DOKTOR 
Nazım ünsal 

Muayenehanesi : Yoğurt pazara caddesinde 

Sabah ıAat (8) den 1 '2 ye Akşam (14) den 19 a 
- Varırım. .... mektupları sahibine varırken 

1 

zinosu karşısı 
Vaşington, A,A - Nev- - O halde kutup bavalisin İki misli Ucret alar.eklarmış .•• I kadar hastalarını kabul ve muayene eder. 

yok TimP.s gazeteıine göre !:tBkffiu _körfezindeki hüku· İşin bu tarafı çok haksız doğ ı Pazartesi günleri öğleye kadar fakirler parasız 
resnıi mahafiller ve kongre- Gon•gkında buluş•lım. rnsu.. Zavallı sevgili, hem y td muayene edilir 
• V . ) k enç iZ kızakla 1000 · · ' ur aş 

0 

nın •110gton azası At as o kilometre yol ah d Aşıkının kendıtnnden gUcendı-
• p ran ev uya - . . b b 1 h d . k" O T •• k H K O Y•uusuou Nigaragua üzerıo- geldi ve 600 kilometre uzak. gını . 8 er asın, em . 6 ı 1 0 Ur a a 

den Pasifik okyanusuna beğla tan g~le~ nipn1ısile buluştu. ?1islı posta Ucretı versın olur ,. v urumu • 
yacak yeni bir kanalın inşası Nıkahları lbyıldı. •,,,.,ş=m""""'Zi?~~~.;.--.~~-- Kızıl aya O b. .. k p· 1 
... b6yük bir alika ııöıter· Macaristanda ti yalın• gUzel çiçek yeti,tir- • üyu ıyangosu o 
ınektedir. Amerika ordusu bu mesinde değildir. Buranın bO 00 İkinci keşide J 1 Birinci kin n 1938 dedir. .a 

Bir c, içek kasabası tun genç kızları ve genç ıra- A 1 O 
Projeye mUuharet etmekte· dmltırı birer çiçek sanatkArı- aza o un uz ı• Büyük ikramiye 45,000 liradır o 
d' Mecarisb~aodka Kb loca addrn dır. elbi1eierini, evlerini ve 1 O hır. Zira bir Panama kanalı da kUçUk ır asa a var ır. 

1 
. . . Bundan başka 16,ooo, 12000, loooo; lirahk ikramiye 

•rp vukuunda Kolaylıkl tab h d eşya arını , nAfıs çıçek resımle· -------·---- lerle 20,00. o ve 10,000. liral.ik iki adet mükAfat vardır,! 
ti d Buraya "çıcı:ıık payı tatı., er· rıle tPzyın e<ıerler, burada ao • • 

P ey ile.bıl cektir . in. ÇilııkU hu kasabada d~n- hışım bUtUn insırnıarın bilhaa· \' .. ni ll~r~inhasınwvindf' QI Yenı tertipten hır bılet alarak İştirak etmeyiO 
rafı 72~nı ~andllDd IDŞ Si mas 1 yanrn PO n .. fıs ve en nadıdA 88 '!~nçler!n elbi8elerinde hep 1 eihmal etmeyiniz. Sizde piyangonun mesud ve bahtiyar• 

~ .) nıılyon olar ve l;ZDO çiça klerı V f r<iır. ~iÇAk rett.ımleri ve çiçek tezi· h:-t~I msıur Oları arasına girmiş olursunuz. 
luiu277 ldlometre olacaktır .1 Fakat bu tehrin maııye yatı enrOIUr. 0000 .. 00000«.100 * 0000000000 

A 



SAYFA 4 YENi MERSiN 8 Birinci kanuıı ı QJ8 

Y eni.M.ersin 
Cenubun en cok okunan ve tutunan gazetesidir. , 

f çten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ MERSİN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

Yeni. Mers·ın 11 Yıllık fasılasız intişarın 
: da muvaffakiyetini halktan 

gördüğü rağbete borçludur. 

V E N İ M ER Sİ N : Sizin G~zetenizdir Dertlerinize dileklerinize YEKi 
M ER S ı N sütun lan açıktır. 

YENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çalışınız. 

Y Nl ME · SIN MATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Veni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

IHJ~lRı lID@W@& 0$ir~~Dl6~~ D=fi&~r?l6[g~l6[g 
KİTAP GAZETE VE ıv.fEC~UA 

·rabı yapıir 

Resmi Daire ve Müesseselere ticarethanelere ait ~er çeşit Defterler Evrakı 
matbua fatura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve beğen~irmek şartile yapıhr. 
Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

**"" ............ .. .. . .. 
"" Jf. 
lf .., .. 
·:· • • 1 • 

SIHHATİN İZİ KOR. UYUNUZ ı 
- :C--1ASIL 

KAYADELEN 
SULARINI IÇM.EkLE 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet V ek iletinin 672 numarah raporu 

TAHLiL RAPORU 
1 Görünüş: Berrak Kaleviyet; "Joo sm3 Stı,Ya sarfölunHn N. lo 
g1 nıikdarı,, 0.2 sm3. 

1 
Rt>nk : UP-uk~iz ~ltıcmu ~ertlik dP.rt'ctısi "Fransız,, ı.5 
Koku ; Kok us uz L'zvi madcf~IP.r için sa rfoluna n mü'velli-

dfılhumuza litr~d~ o.4o mgr. 
• 1ı.:u·· ı raı ''~0 4 litrt>d.- o.oo:i3 gr us Tadı ; Latif >.J .. .., ,, 

ıfl Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
il TP.anaül; MtJtedil NitrHl "No ~,, ,, o.o040 

1 1'itral "No 2., yok .• 
• Anıonv~k ''NH3 Yok 

FMuıin r.n son usullerirıe riavet t'ilf'rt•k lt.ayrrndığ v~rinıl~n itıb:f · . '~ 1 
1 ren istasyona kadar ici kala vh k·aı va oızli boru la rle:. içi m~rruer döş~li "1ıi 

hellurhftvuzlara dökiil~wkterlir. OrmJ:.n <h hütun Fizi"İ v~ kimye"Yİ ; 
~vsafım muhafaza edere~ ve lıicbir suretle tıl dtığru~d~n hususi kim. 1 
yageriuıiz•~ ve Adana Sıhlıat ljakunlığuı1111 tayin talliği Sıhhiye nwm_n-
.rn hnzurltırmlh~ rlamacanalar ve vagoular KAY AD~LEN suyu ıle 
yık nnoık tan sonra doldnru 1 nw k ı a ve ağızlarr Sıhhat nu~nıuru tarafın

~ darı rrıiihiirlen~rek şehrimize ~eluıekl~dir. 

-tt .,, 
* .,. 

.................. ,, ............ * • ... 

mlm!Imll~mf~~ r~~~t'~~~flJJ 
~ Nisaiye Opratoru ve Doğum Mütaha ssısı imJ 
~ DOK.TOR.. im] 

1 A.-Vakup Aslan ti , 
lftJI Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etmit;;;;J 

~ Hasta l arını her gün 8-12 ı fl - 18 e k<J d(jr kabul muayenelll!!J 
l!: ve tedavi eder. 

1 . ADRES: Merıin Bozkurt caddeıi l!I 
Yoğurt pazarı No, 1 .:. 

~~~ ~ ~ ~ ~·~fğy~~~~FI§] 
:i: Tarsus tüccarlarına :!:1 

•!• 'farsu sta ş i rıw rnlli f~r v•~ ıı~ıkli\e i s lt>rıııi zi •!• 
~ ~ . ~ 

~:-• olayl : ışt ı racak Sigo r t :ı islt • ri11i·ıi tı11uıi\f1 l VP. ~:.· .... . . ~ ~~ 

•!•Süratle \' ~~ ıwca k m iİPS~Cılc~ h~li f •: liyPL•' g f eti .,:. 
.... el • t. • ~ 

Oemrirıize amAd tı dir. <• 
~ 1- Ş i nıtan J iifP. ı konıİ:-\\ c> :ıcul u ğu, ~aklive ~i· ..... "' ,,. . ~~ 

•!• 2 ~I a li isli ş '" ~ , i ti r a z ve lt• 111 v iz l a v ı h a - .. ~. .... . . ~ 

O ları .-
ı 3 Yangm, Nakli)fl, Ha~· aı, Cilrnz ve lah . '= 
•> sil sigorıulara .:. 
•:• Aadri oğurlugil ve ••• 
:!: Recep gürışık :!: 
(• kollektif şirketi •) 

~ ~sanm zı 

.' Sağlık 
·Eczanesi 
• Mersin Gümrük kırşısm~a ı 

• 

• 
her nevi Avrupa,! 

Yerli eczayı tıbbi
ve ve miistahzaratı 1 

bulunur. 

• 

~ + .; Tarsus Belediye altında •!• FS----·a ~,- ... -- ' ' 
ummımmı1l1l•iı~~mımı .... 

,, .. 

IHTIVARLIK 

PeşinizGten Ge·ııyo~ 

ONA KARŞI ~ 
' 

Haaırhkh Davranın' 

:znA~F E R _:.Aile Sineması 
Bu ıon gOn~üz saatU4,3o ~an iti~aren ~aşlar Mevsi~in ·en güzel şa~ eserlerin~en olan 

ki Filim~birden 1 M!~k~61~;g~!~hken 

-


