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bİJ toplantı yaptı. MUdUrU 0fŞ0ffi e 
Fılistinde suikasıler devam ediyor FUAD AKBAŞ 13 

KudUste bir arap idam edildi. Hay idare yeri 1 ci TEŞRiN 
fa kapıStnda bir .YttbUdİ fOVelverle_ ftn l 'ltrsta Basımnı ·Yer lı 1 9 3 8 

n.trNDELtK SİYASf HAE~R. FİKİR. GAZETESİ 
öldnrutmUşlUI'. Sayı;-skuruş Yılı;I savı 

Telefon No. 82 11 3116 

Filistinde suikastlar 
Kudüs Valisine ve Nablus asKeri kumanda

nına suikast yapıldı 
-------~~-----------

ingiltere Filistin işini ilk plana koydtı 
Biiyük Filiatin ko11gre•i Yahudi muhaceretinin durdurulması

nı K udüste bir milli arap hüluimeti teş"ilini istiyor 

Kudüs 12 (Radyo) Dün Ku· f da ilk plAnda yapılacak bir iş :J- Kurulacak Arııp hükü-
dQs valisine uir suikast )'apıl- olarak telftkki edilmekle oldu- metinin Irak gibi nıüstakıl olması 
rıuş ise de insanca ıayıat ol- ğuııu bildirmietir, 4 - Siyasi mevkuf ve mah-
ınamıetır · Kahire 12 (Radyo) Kahirede kOmların tahliyesi ve poletik bir 

Nablus lngiliı askeri ku- teessüs eden Filistin kongresi umumi ar illinı 
ınaodannıa da Asiler tarafmdaıı bir karar sureli hazırlamıştır . Halihazırda Filistinde bulu 
bomba atılmıştır . Kumandan Bu karar suretinde eu maddeler y h 
kurıulmuetur . nan a udiler medeni hakların 

Londra 12 (Radyo) Başvekil vardır : dan istifade edeceklerdir . 
Oemberlayn kendisıne telırafla l - Filistine Yahudi muha· Kahire 12 (Radyo) Mısır 
•uku bulan bir müracaata cevap ceret!nin durdurlması , başvekili bu gün, Kral da per· 
•ermiş ve Filislin meselesinin I 2 - Kudüste bir milli Arap i eembe günü Fılistin kongresi 
S'apılması mukarrer işler arasın hükümetiniu kurulmaıııı 1 balarını kal.ıul edeceklerdir • 
........ ..__.,.. ___ -

.. Tarm~ çifçilerind:n bir heyet 1 Alman ordusu 
Dun vah ve Partı başkanımı- işgal harekatı sona 

zı ziyaret ettiler 1 erdi 
J Berlin 12 (Radyo) Alman 

Ç•ıtçı·ıer·ım·ız ordusu Qekoslovakyeda iegali 
mukarrer 4!0ll arazileri de işgal 

eımie ve bu suretle de iegal ta-
Zarar g6r.en llöy/er için yardım yapıl-

maıı temennis;nJe bulundular 
mamlanmıştır • 

1 

i Belçi~a Valide kraliçesi 
Tarsus Qifçıle indeİı ur gu, tini, elde eLtıkleri pamuk ve ko p • (d' 

rup dün eehrimiz.e ge ('rek Vali za mahsullertni istihsal masrafı ansa ga 1 
te Parti Baıkanı H Rükııüddin na nnzarıuı yüzde kırk noksan' Paris 12 cRad o• Belçika 
NasuhioQ-lunu ziyııretıe bulun~ bir fiyatla satabildikleriııden valide kraliçesi Parl~e gelmie ve 
llUlflardır , Gelen he1et 9i~t bauka1a ve dı1arı1a olan borç. bGJilk elQiliQe iomietir • Kendi
birliti reisi Kemal Suo.cur,birJık Jarıoı vermeyi unuıarak gelecek ıioe baetekil de refakat etmek· 
lzaeından Ali fıkıh Yakup Koç sene için tohumluk te riyecek 1 tedir • 
birlik astı Qyesiııden Ali fakı tedarikinden bile 11cze düştük le l 
lnohtarı va1nf, Melik köyü muh rini bildirmişler ve Ziraat VekAI 'g'ılt8f8 'ıl.t'ıyat Lgyyetler'ı 
tarı Halit Ahmeıc;ioğlu, Bollıca· !etinden kendilerine taviz sure ı il 1 
dan muhtar Ramazan Kaya, Bal ıiyle tohumluk ve yiyecek hu bu 

1 
Londra 12 •Radyo• Harbiye 

lıcadan Ramazan Sümer, Hacı bal alııımasına delAltıtte bulun nezaretinin neerettiji bir tebliğe 
Bozan köyijnden Nurı Karaca, malermı rica etmitlerdir . göre 1 Teşrinevtelde mevout ih 
FirengülQsten Ahmet Qetin ve Muhterem Velimiz çifçileri 
Temir ojlu köyünden Mustafa mizi iyice dinlemişler te muhtaç tiyat kuvvetlerinin adedi 686,689 
Veniden müleeekkil bulunmak olan köyler ve köylülere yardım za Lalig olmaktadır • Bu rakam 
ta idi • yapılması için tavassutta buluna umumi harpten sonra en 1ük· 

Çifçilerimiz bu görüemele caklarıaı vadeylemişlerdir • sek rakamdır . 

Kaza merkezi Har• kemitesi 

Toplantı yaptı ve bazı ka
rarlar verdi 

Evlenen bir çifte yardım edildi 

rinde; sayın talimiz.e bu sene 
llletaimslz kışın yaptığı don,aQus 
toa ayındaki boQucu sıcak ve 
leceJeri esen poyraz tesirinden 
hububat ve pamuk mahsulleri· 
ilin Hkisine nazaran ıüzde kırk 
lliabetinde bereketsiz olduğunu 
latiheal masrafı eski senelere 
lla:ıaran iki misli artmıı olması 
na raameo mahsulAtı ardıye 
fiıatının da yüzrle kırk derece Şehrimiz kaza hare komi· eplere gönderllmeyip bura,a 
•inde dQ9üklüAü11ü ve e11UI arı tesi ba,bnı veLeriner Cemil E· 1 ka1dedilmeleri ve kaydedilenler 
içinde pamuk toplama sırasında ratlının reisltQi altında enelki ursa bunlarao bu mek 
Çukurotanın her tarafına ıağan gün üye ÇokluQiyle bir toplantı lehe gönderilmesi; biribirlerin 
tiddetli ıaamur, mevzii ıolu 90 yaparak apjıdaki kararları ver den çobuk Türkçe öQ'renmeleri 
kaıırıanın aoplanmamıı pamuk mietir : nin bu suretle ve kolaıca lemini 
lırı JOzde 30 - 50 niabeıinde J ı- BabQe mahı\lleslnde Ha 3- Bu okulda aece dersle 
lllabvetmiı bulunduQu ve topla lil kızı Bedia ile Hasan Arık.do·! rinio Japılabılmesiııi le~in için 
nanıar da her kiloda 10-15 ku tanın evlenmeleri dolayısıyle I yakınında. b~lunan eı_ektrık cer· 
:oe kadar ataitı 88~ılmıı <_?ima kendilerine ulusal kaynae~a yo I yanından _ıatıfade .e~ılerek oku-
lııdan heyeu umumıyede yuıde lunda bir aeıvik olmak uıere lun elektrıkle lenvırı 

l60 -75 ataaıoda müteessir oldu her birlerine elliıer lire ikrami· 4- Kıeıo faale 9amurlu o· 
sunu: pamukların 9apa zamanın )'e terilmealne lan okul yollarının birer ıarafı-

a •nıeıe 1evmiyesınıu fulalığı 2 8 h . na J&Y& kaldırımı Japdmaaının 
dota1ısile elde edilen hububattao . a çe mahelleııode ~e \emini 

lspanyadakiilalyangönüllüler Köylüden hangi hallerde pa-
20 Teşrinde ra cezası ahnabilecek 

Nopolide bulunacak 
Burada kralın huzurile 
bir nümayiş yapılacak 

Roma 12 cRadyo• Neşredi
len bir resmi tebliğe nazaran 
lspanya<ia Franko kunetleriyle 
harp eden halyaıı gönüllüleri 
memleketlerine dönmektedirler 
Gönüllüler iki kafile halinde ge 
lecekler ve 20 ilkteerinde Napo
lide bulunacaklardır . 

Köylünün 
Sanat, çift ve geçim aletleri iş 

yesi haczedilemiyecek 
serma· 

HüKOınet yeni ~ r ~anun projesi hazula~ı 
Köylerin müşterek ıelerıııııı 

köylülere tohmil elliği vuzıfele· 

Bu münasebetle o gfıu Kra rin faktiııde ıfası ve bunları ye 
lın da hazır bulunaca~ı büyük rine getirmek istemiyenler hak· 
bir vataui nümayiş yapılacaktır kında alınacak tedbirler ıçiıı hü 

lar ıle kö)· tıııCümen A:ıalaı ı h11k 
kında kö> Ou b ığlı olduitu idttre 
heyeti tarafından gene 5 lırad'ln 
25 liraya kııdar para eczası hfik 
rnolunacakıır. 

H ıvyork sergisine 
lıtirak hazırlıkları
na devam ediliyor 

lstaobul (Hususi> - 939 da 
Nevyorkta açılHCak olan beynel· 
milel ser2lye ışllraklmlz hazırlık· 

larıoa devam edllmektedlr. Ticıı 

ret oda81 Ntwyork sergisindeki 
fOrk pa vl~ oolle yskından al~kıt 
dör olmıtktadır. Dığer taraftan lk
tısııd Vt>k&letl botılo Ticaret odu· 
larıoa bir tamim göndererek Nev 
york sergisi için birer komite t~ş 
kil etmelerini istemiştir. 

lslıtnbul Ticaret odası Nev
york sergisi komitesi lt!şekkDl et 
mlştlr. Komite ilk tophıotuıını ya 
'ın Tıcaret odasındıt yııpısc11ktır. 
Komtle plyıtSft ile temııs bıtllode 

t>Ulummık sergi hakkında alakıı
darları sık sık tPovlr edecektir. 

~ataf ağzı limam 

kfimet yeni hükümler koyan bir 
proje hazırlamıştır. Prcj ıye göre 
muhtarın dernı k ve encümen 
Azalarının, köy memurlarıııııı va 
zifeeinden doğan veya vazife ya 
parken meydana gelen suçları 

hakkında kanuni lnkibat yapıl· 

ması memurların muhakemPleri 
kanunu hükllmlerine tAbi olacak 
tır. 

Kö)·de dernekçe kHbul, kay 
makam \'eya vah larafıııdıııı ka 
bul olunan kadrolar hanende 
köy saııdığıııdaıı pıtra veı ılerek 

memur ve nıüsıahdem kullanıl· 

mıyacaklır. Köy ve nıemurlıırı ve 
müsıahdernleri kÖ)' harıc ı rıde ve 
köy işlerinden boşka ışlerd e 
vazife alamıyncakıaı dır. Bu tıü• 

kümlere aykırı hareket Pdeule· 
Muhtar, dernek, ve encümen rin her birinden tevzı ve tahsil 

baları hnkkında kanuni tokibaı olunan paranıu yektlııu ve kul· 
vali ve karmakamın eml'iyle ya. laııılan imece ıuıarı, hıtih 
pılacak ve lüzumunda vali ve dam oluuaıı memur ve müs· 
kaymakam taraftndaıı bunlara tahdemlerin kulaııdıkları köy 
ieten el çektirilebilcCeklir. Eli iş · miktarınca maıış ve ücretlerı ay 
ten çektirılen muhıarlarııı yeri-, rı ayrı ve bir mislı fazlasıyle ka 
ne derııek Azalarıuııı biri vatı za idare heyet! kararı üıerlno 

9efe kaymakam tarı:ıfrndRn vekil kendılerine taıızim ettirilecek ve 
tayin olunacaktır. köy sandığına yatıracttktır. 

Dernek ve encümen azala· Yardım ve imece; sahipleri 
rından biribiri ardıııca Oç defa ne red veya köy sandığına boro 
muzeretsiz toplantıya gelmemiş lnrı varsa bu borçlara mensup 
bulunanlar dernek ve eucümeıı olunacak ur. Nahiye nıürlu rlerıy 

Azası için de encümen kaı·ari) le le d•gt>r memurlara aıt olıtnlar, 

istifa etmıi sayılacaklardır. Vali kaymakam veya valılerın emirleri 
inıaata yakında 

baılanacak ı 
veya kaymakam veye nahiy3 le vali veya kaymakamlara alt 
mOdürQ bunların uzıfelerini yap olanlıH da dahiliye vekılletinin 

madıklarım görür veya bir teftış emriyle maaşlarrndan kesılecek· 

Karabükte kurtmakta olan sonunda anlarsa bunları yazılı lir. lıdare heyetlerınin köy işleri 
demir ve çelik fabrikalarımızın- emirle iki dafa vazıfeye davet ne dair verdikleri kararı rın ak 
mamul m .ddelerirıl ihraç etmek edecektir. Üçüncü d efa, bağlı ol sine hareke\ edenlElr hakkında 
üzere çatalağzında son sistem dukları encümen karariyle istifa idare heyetlerince 1426 sorılı vi 
bir liman vücuda ğetirileccğini etmiş sayılacaklardır. lfl)·et ıdnresi kanununun 68 inci 
yazmıetık 

Vali, teya kaymak ım veya maddesı tatbik olunacaktır. 
Etibank bu muazzam iş 

nahiye müdürü, muhtarrn, köy Köy sıaırlorı içiııdo etrafı için hükumetten aldığı direktif 
üzerine inşaata katıbinin ve dığer memurların kopalı olınıyr;n yerlerde başı 

Esasen dünyanın en tanın kanunlarla keudileriııe verileu boş hayvdu srılmok yasok ola 
mış li giriımek girişmek üzere köy ve devlet işlerini yapmadık I cakLır Yalnız köy uerııP~ ıı•ıı ka 
çalıemalara baelamıetır. limanmü tarını görür veya bunları bir rar verjı1tı mevsım erd~ L ş ı oş 
tehassısını ve İngiltere hQktime teftiş sonunda anlarlarsa )'8zılı J hayvAn bırokılol>1lecekl r 
tinin liman işleri müşaviri Sir emirlerle kendilerini vaııfeye Mezruat tamamen hıç ı p 

Gip bundan evvel memleketimi· davet edebileceklerdir. lkiı cı de kaldırıldıktan soıııa eıwüıı ı 
ze geldiği zaman müstakbel fa da işleriııi yapmadıkları nnhı raı ile tar laltk 'o ç l ı 1 
çatalağzı limanının iuşasına aid şılırsa mıllıalli kaza ıdıırn h yeti hayvan s ıtılahılı <'• kıır. A c k 

bir avan proje hazırlamıetı. Pek karariyle bee liradan yu mı l.Hş haşkrılaı ıııııı m hı;üll~ı ıııı> z il 

yakında inşasına başlanacak olan J liraya kadar para cezası alına- vermemek ve gelırılıp ~liııi ü ü 
bu liman için Eıibankın gene caktır. ken de yedekle göıüı ühıtt' k şar 
slr gipten teşriki mesai dlle~inde Ceza hOkOmleri tile snhıpleri keurtı heyvnı•luı 1111 

bulunacağı kuvetle muhtemeldir Seoim zamanı ,geldis;ti halde kendi tarla ve çayıı !arına malı 
Çatalcağzı techizat ve tesise seçimi zamanında yapmıyan,- ili sülleılni ve otlarını kaldıı nıa 

tı itibarile düuyanın en modern razları vaktındsı. tt!tkık eflıp kn· daıı salı.ıhileceklerdlr· 
limanı olacuktır. Burada en son rara bağlamıyan ve kararlara Köylü bu kıuıuııla dı ı n. ik~ 
sistem boıaıtma ve yükleme ter göre defterleri tashih etmiyon encümene, muhtara verlıeu koy 

tiblitı tüoude ge&irllecektır. seçim günü sandık başına gelmi ve dE1vlet işleri hakkında huııııtr 
13 büyük vapur çatalalzi li· yen, seçmenlerin rey kaıtıtlarını tarafından verılen karar ve 

manını rıhtımlarına ayni Zaman atmnlarına zorluk gösteren, sau ernirleri yapmak yasak edılen çe 
da yanaeabilecek ve ayni zaman dığa fazla rey atılmasına veya kırımek meclıuriyeılndedır. lıuua 
da yükünü boealtacak vayA yük 80~~men ol mı yanların rey verme 1 aykırı gideulerdon (lıtcünıeıı ka 
alabilecektir' Bundan baaka Ji ·ı · bea kurua1 2·0 

v sine müsamaha eden, reylere fa rarı e yırmı v v an J 

manda bu 13 gemiden başka 25 sat karıştırılmasına sebep olan kuruşa kadar para cezası alına 
gemi de barma bil~ktlr. velhasıl seçimde tarafsız sayıla· caktır. Tt1krarlauması halında ce 

ÇatalaQ'zı limanı takriben 11 mıyacak hareketler gösteren muh za iki misline çıkarılacaktır. 
-12 milyon türk Jlrıaı aarfile 3 1, h · 

!'lhlik ve ekecHk ıohumlarnıı Dl ~~pılan mek~ebe devam edıp ı 6- Üyelerin Eti Tfirklerle 
~k çapa masrafına verdikle le ıyı Türkçe bıhJleJt!n 90ÇUklar u\or Türklerinin miltekabilen 
la sraaına, ayni mahallede TOrkçe ·evlenme ve kaynaımalarıoın 
•wıacar kıtaatı konu.an çoouklırın hııeke m.-k- tp9vikl • 

ıenede ikmal edilmit olacakıar, tar ve encümen Aznsındaıı kaza/ ıcra ve acız 
Kömür maden, maden cev idare heyetı karariyle 5 liradan İlrada eu sıra göz önOnde 

heri malili maden ve diller tice 25 lira7a kadar pare cezası ah-, bulundurulacaktır. llk önce ma 
ri e.eya yüklemek ve bofaltmak nacaktır, af, llcret kira gibi gelirler, ıon· 
ve gemilere ihrakiye vermek için · KQy b6tçet11ini zamanında ra fazla ıatı ve ev eeralaı I; da-

iki- ıehri ;''"' Karpat kabinesi Göringin bir emirnamesi 
ettiler DiJrt nazırdan ma1· I Siidet m::~~lıa•ınJa 

ayrı ayrı ve elektrikle mütebar tanzım ve tetkık ettirmiyen, iele ha sonra g ıwhıme, aanat ve meı 
rik tesisat yapllacıkur. ri görmiyen, para yardım1 lev· 1 teQine lüzumu olmıyao eualır 

Yugosli•ya · lıriçra ticarııi Budapeete 12 (Rorh o) Ma· f /ı/ı ., o/ cak j 
Car aekert kıaaatı huouttr lııılu 1 efe ı a . yalnız Alman markı 
'-an ~acarlara Ait ıkı e~hri bir l Praı 12 (Radyo) Yanı te· I Berlin 12 (Rıdro) Maretal 
:~lbboı olmak Qzere işgal etmiş eekkülQ ıakarrür eden Karpat, Göring oeıreıtiti bir emirnamt' 
tı!' . Bu eehlrlerdeıı birınin nü· hükümeti kabinesi dört nazır de Südeı mıo&akHında 1alnaı 

ttı •hı bin IJır eehı • -Oe deniz ve iki mOı&eeardan ibaret olaca·/ Alman markmıo resmi para o-
tolu Gıeriude l>uluumaktadır , aı bildirili1or • larak ıeçeceQ'ini bildirmitıir • 

Y'~oaluv - lavlçre muhtelit lktl 
sadl komisyonu Belgrad ta tekrar 
toplıtomaş ve yeol k.oateojanlam 
tesblt etmlftlr. Y uıoslıt v lsvlçrtıye 
bllballı88 daha fıt:ılıt Y•f mayva ve 
yumurta lbra9 edecektir. 

ıiıni vaklında yapp llln eUir· ve hayvanlarla çıh hayvanları, 
mi1en, kör paralarını tayin edi damıılık hayvanlar, zıreat Aletle 
len ıaksit zamanlarmda, takı,it· ri ve makineleri yemlik yemek 
lere ba~lı olmıyauları tehakku Jik rn tohumluklar sanatkArın aa 
kunda tahsil etmiyeu veya ettir·! na tını icraya mahsus bfitün alet 
miyen, para yardımı borçlorını Jert iptıdst maddeleri sanatları 
ödemiyenler hakkında kanun hü ' nı işletmekte zararı olan miktar 
küıuleriai tntlıık etmiren muhtar -Sonu lkincld" -
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·· mrükler ' ::ı Gümrük·v~4 'inhisar· Şehir Ve Memleket Haberleri 1 
Almanyada 

Bütün Yahudilerin 

Sayfa : 2 

Büyük bir doktorun ~azı 
tavsiyeleri 

fur Vekd~tinin ~~~~~~~~~--~~~~~·-~~~~~~~~~~ pasoporHorı 
tamimi Adanada yapılan hava !imanı Londıa. İstanbul ilga edildi Ayağını sıcak tut 

Tilrklıe - Almonya Ticaret Liman çok beğenildi. Hovu seferlerine Asfalt yolu lleılin - Dahiliye rıezreti , H!~!.~ny~rm~e~i~ylülde 
Mukovel1>namesi mucıbiııce tucir. N• d b / k ııırı bir emiroanıesile Almanya holaodalılar. bir doktorların 0 

lere <'ır:ıyanın tabi olacaX.ı tarife ., ısan a aş anaca ,·nşaat her t rorta da n k. h ..1 1 • ı.ı·ı-.. e5 tl ı, ıu ım ya uuı erııı u uu pa yıl dönümünü kutlularlor. Ge 
re dair verilen resmi malumatı Ad (H ) ş h . . ki .. ti .1 1. sapÔ"tları bu ~ünden itibaren il ,.en e.,ıüıu·o yı'rm·ı u",.u"ndf• a., 01• 

ı k 
ano ususı - ~ rımız katta bulunnıalt üzere şehıim: sura e ı er ıyor 1 ı " il " J ıo kında Gümrük ve İnhisarlar 

1
. . · ga t3dı rnişıır. Bu emirııume bu dokto u ·k· - - - 1 d'. -

'

' kr.ı . . . de yapılım hava ımanıııı tetkık ze gO d ildi K · · - r 11 ı ı yuzuncu yı onu o a etı tamımı _ 11 er m. oşu yerının Bı>vnt>lnıilel lshıntltıl Lond· guu resmi gazott•lerd~ ıntışar et· - k ti B 1 H 

N 20 
etmek uzere devlet hava yolları Yanıtıaşında yapıları lrnva limam rıı 88fillt '-'Olıınıın iı Şl1 ıtı sUuıtle miştir. AlAkalılıır pasıtportlarıııı 1 mu u anmışlır' 0

' ıav er 
o. 4 2 • 2328 - d - ~"" - t f d J d d t 1 1 d ı ı d k 

1 O 
umum mu urıu,.u ara ıo an hu ö d d" H ı· _ man ıı ın a •U ıo an a o 

- 27 ı 1930 tarihli Türki· " . nı g z en gPçır ım u ımaıı iınl ~ııu kt.-dir 811 'olıın lıışttsırıu on beş gun zuı fıı.da buluıırluk· . . . •. . 
fe • Almanya Tıcaret mukcıvele- su ~ surette goııderııeıı uç1..ıcu lstaııbul, Aııkara, lzmir gibi rer 8 de\ it t lştlrıık etnıt'.kledlr. Fııkut ları mıntaka polis otoriteleri· tor on sekızıncı asrın şohrellı 
n mesinin 19 uncu maddasınde telsız bae memuru Hayrı Yut· ler de yapılAn linıaulardan hiQ Anşlusltın sonru bu dPvlPtler 7 ye ne tesıım mocburiyetiııdedir. bir hekımi idi. 
(Akit taraflar tacırlere igümrük mı:ın. dört g~'.ıde.ııbım yaptı~ı de geri değıldır. Çok mükem lıımlşur. Ool11r şunlıtrdır: Tüıkıye Hariçte bu unan alman Doktor Borhev o devirde 
tarıfelerı va bilhıu;sa muayyen telkıkatını hıtıım•ş oldugundan meldir, mevkii ehemmiyeti iliba Bulgarlsltın, Yııgosltıvvtı, M•ıcHrls h papanın Rusyo, Qarıııuı, Loııdra 
bir meta üzerinden isııfn edile bıı giiıı Aııkaray11 dönecektir. rile de yarının 011 büyük hava tım, Almısnyı:ı, Bdlçlka vP lnglllere ya udileri de atmanyaya Av ve Pı risin ılim akadt!milerinin 
cek rüsum mıkdarı hakkında res Hcıyrı Y11lnrnıı; ,ap~ıılt bu limanlarından biridir, TU 1kiye'de, bu yoh:ıı lstttn detleri tarihinden ıtibaren lon takdır ve ihbarım kazanmışnr. 
ı ıi maltlmat istihsal eylemek im tetkikat hakkıııdıı dün bir mu· Öuümüdeki nisan avında Is buldao LUleburgnz'u kadar .olan beş gUn içinde ~pasaportları Bu hf'kimio şöhretı o kadar ci· 
ldi111111 vermek ıçııı muktazı Led harririmize eu sözleri söylemiş· tanbul _ Ankara _ İzmir _ kısmı yapılmışrır. / nı iade ile mUkell~ftirler. hanşfımuldü kt, Çin pl'enslerin 
lıırıcri almayı taohhüd ederler. tir : 1 Ad d f 1 Yolııo Bulgarlstan'dao gPÇ· i b. 1 den l>irisı· kendı·A·ıne cıu adresle 

.. -
ana arasın a ee er ere bacıla k 1 k 9 ecne ı ıneırl ekellPJ' ıçıo .. 

1 tıda, ilhaU\t memleketinin ni " me te o an ısrııı J 40 senesinde · zamları mucıbince metaıo bir nü - Dort guıı evel mensup nacHklır. Bu hu uta elmrtiden Mtirıh cektir Bu vohın Yugoslav mutet•er kaydırıı ihtiva eden bır mektup gönder mietir. 
bulundu~un devlet hava yolları umum müdjrlükçfl her türlü ter· b d d il S r k" "Avrupa'da doktor Borhav,, 

muoesi veyahut müfassal bir ta yu u u u e 0 ya arıısı 56 1• p'lsı:ıportlar bundan böyle 
fmi, bunun bir Euretıni veya umum müdürlüğü tarafından tet tibat almıştır. ıomPtrPdlr. Burudtıo Yugoslı:ıv hu en Bu m~ktub doktoru bulmuş 
otoğrııfisini ihtıvn a)·lemelidir) dnd:ıntı kttdor olaıı kısmın ise be cak dahıliye nez6retinin hu halta prens cevap bile almıştır. 
nılmektPr:tir ~ok çocutlu ailelere verilen Hu~utlarımız~a ton oumık yHpılmasıno dP.Vıtm snsi bir vizıtAsinin istıhsal Doklar ölmezden eve 1 kütüphe 

2 - Tacırlerin bu madde f edlllvor. Sofytıdııo Yugoslııv lıııdu · lrnydiyle muteber olocaktır. nesinde güzel ciltli büyük bir 
ukmüııe ietinadeu Gümrükler müka at Yeni gümrük kara- duna kıtdtır ohso bu yol, 1939 yı . . kıtap buluııduğundan sanaıına 

Jıoın e~ıuı uyıoa kadar t;ımholt.'o Yalnız almırnya ıçın mute l'ınum Müdürlüğüne vaki müra· k l b • [ 1 ve m~sleğıııe alt bütün asırların 
ca lları Ozerioe ie incelenerek Sıkı kontrola tabi o ına arı yapı- yıtpılıp hıtZlr oltıcttklır Sofyıı'dtın bM pHSRportların yerine hOvi 1 yalıııı hu kıtapta ~mevcut oldu 

lı)'or Svilangrud'u yaııl tOrl.t lhtU1UdtJna yPt kartları vıırilecektir. Mu ğuııden bahseder dururdu. Dok· 
·eııdilerine gerekli ceııaplar ya· tutulacak kudar olan kısım be 316 kilomt•t zılmaktadır. A1flkalıların eeya· G- k h f k"IA halif haJekE>tl ... r şıddt:>tlo ceza t~r Oldükıe.n sonra kütüphane· 

1 
umrü mu a aza tee ı utı- redir Bu kı mm dd 11 klloını>tre 

1 
d k sında hu kıtnp ımrnmıe ve bulun 

rını gümrükten geçirirken bu SıhhAt ve Qlimai Munvenet om hudutlarımız üzarinde iıışa- ilk m(•Stıfesl dö~erınıit-lir. Holen r.n ırıtnca tır. 
yazıları göstermek tarife tatbika· Vekfiletı çok çoouklu annelerin mueıur. Son derece muhteşeın 
tınıu bunn göre yapılmasını is· sına karar verilen karakol bina 11 klıonıetı e ile 39 kilometre ıutt Nı hıtyet şunu de kAyd .. t im cıll ıçiııcıe duran l.ıu bü 

mükerrer müracaatlarına mey- !arının deı hal yapılmasına bae- sıodtıki Vuron ve Vnkarel kövQ 1 
t meleri pek varit olduğundan dan verilmemesi ve bunların pa .1 mel{ IAzımd11· ki y11hudı ıe·e ) ük kitat,ın yaprakları merakla 
yaıılışlığn mahal kalmamak üza lanacsıklır • Bu karakolların ku )Olunun Yl pılması f>llrHtıe 1 erli- · ı ık ı \J ı F k ı ra mükdfaıı hakkında bir tamim yor. l:hı kısım dıt 1939 yılının ilk verı(m•ş 0 An pasıtportler ar 1 arıetırı mıra aş arnıetır " a 
r" bu cevapların mahiyeti ve oeşredılerEk alakadarlara gön· rulmasına eHeHi cenup hududu hıb ırınutt tıımttmlıımıcııktır 1 tık htızt bıızı hHllerde mes •

1 
kıtalıı tetkık edenlerin her yap 

Guınrüklerı ne derectıye kadar . muzda Urfa vild)'eti dahılinde Yııgosltıvyu'ya dOşen kısım ı;l ktıtı hiçret halıude mute rBa!.'- aç ke1ıa htı)k·relleri 
1 
artmıştbı~: 

ilzam edeceği aeağıda izah Olun derılmiştır ' başlanacaktır. ulUU tap anetırı 0116 ır 
muştur. tTmumi hıfzıssıhha kanunu E _ 

1 
p bitmek Ozt>redlr. Ynloız Mttcıtr ve bı•r olabıl .. cektır. 

A) Mükellefin izahatına ve nun 156 ıncı maddesine tavfıkan vvehı guıe aı ve Akan-1 bulgar hudutlarına doğru bir kı tek sasfası müsteııma t>ütün yap· 
kuyu mevzitı.~rinde iki süvari ka sım kalmıştır 1 YUgOSla_., V rakhtrı bembeyaz yazısız çık· 
rakolu. Tust&I ve Gocarinde de İtilttnbul Londra yolunııo "' a~odordıği nümuneye veya re j lıu kanunun neşrinden sonra ı mıcıt 1 r. 

ıimlere göre yazılmakta olan bu sağ çocu~u alıı veya altıdan faz v t b 1" 1 b" · · 
l iki piyade karakolu ioea edi- 1 Mtıcarlsltın'dııkl kısmı yııpılmış Malı.ye llT,,,.,ırı "ı a ın Jaıı ı o an ırmcı 

Cttaplar tacirlere sipariş edecek· laya baliA olan annelere veril- Pluc• sayfasında eu satırlar okun 
lerı emtia .için ödAyecekleri .. güm ı mekte olan para mükdfatı için lecektir • ve hazırdır. Yolun klMuclarisumdao Belgrı:ıd. - Melıye Nuzırı muştur: 
rük reRmı hakkında malumat _ . Güınrük muhafaza leşkilAtı g~çen kısmının ço ly yapılcıığa .. 
mııhiyetirıdedir Bunlara aid eş murncaat e~en anneler~•: ~az~." umum kumandanı General Se) fı iddia edilmektedir. İskoviç cennhi Sırbıstnndaki Başınız• serin aya~ıoızı sı 
yanın kAtolo~u nümonesi ve ev iki defa mura<:aat ettı erı go- Düzgöreniıı son ıeftişlerınden Yoluo Almanv1ı'dHki kısmı cak karnınızı serbest bulundu 

f 
·· ' f · k ·ı ktedı·r Sıhhat VekAle·ı· ı ıo20 kil t dl gezilerine devam etmeklt>dir. ruıı. \7e artık doktoalarla alar 

o 1111 goRlerır ıurı eleı ı mer ez ru me · u • Trak)•a hudutlarımızda da mu· 1 en uzun o ııp omP r~ r. 
d dosyasında kalmaktadır Bu gönderdiAi bu tamimle Alakadar ha faza ıeekilAtı uinaları ineasına Su khısım bo

0
tuol , ho1ıu1n 1 utzııkn 1ı 1uğod-l Nazır dOıı MırnaRtır ve Ohri- edebilirfiıniz_._....:.. 

ıubarln •alııız cevapların tetkık memurlara mürecaa\ları iki defa k' 1 • • nurı emen ç e r o PŞ e ye gAlertık buraıaıdaki batok • • k·ı 1, J k' h 
ve mütulea ının tarıfe talbıki k r tte kontrol etmele- arar verı mıştır. - - . ı yor. Almenhır, bu yolu 1940 Sl'ne ızmır u tür parımua 1 ayvH 
ıçin karı g11lmiyeceei aeiktirdır. I v~ .s1b.1ldsu ~ . D ger taraftan gumruk ıda- sinde bHlrt CPkleı dlr hkların kurutulması işini ziya 

. rını ı ırmıştır • t b L ' J Bırınenaleyh eşya sahıplerı 1 k _kôf h resi de Uzunköprüde gümı ük ı rd etmiş•ir. rıa aııçesmue 
tarafıncinn l>u türlü yazılar Mu· Hundan bae a mu at a- memurlarımızın ikameli için hu 1 Umum"ı evJe 
Ayene HA)'etlerine ibraz edilerek valeleri gönderilen annelerin ve 1 • • k ı U Y . Eh/ ·ı • ·ı • J~ l 
bunlara gÖrO tatbikat yaptlmaBl I yahut ~O<'Uklarından hel hangi duda memur ev etı lllŞaHına a· ı • b. l ll na 11 ıs ta il da f eştırı ffllŞ u( 

1Stenıldığı takdirde iyİCA. telktkİ.I birisinin Ölmesi )ÜZÜUci011 bazı rar vermiştir.. iki sermaye bn ır e• 1 leylek 
le bey~n ve "!uayene edıleıı ee i ·ıA eti rce mu~kAfııtııı tedi.,esin Gümrük idaresi lran hükü-1 1938 / d . 
faya CIJI t nevı ve cvsııfça tama-ıvı ııf e il metiyle yapılan son gümıül< arı rile kavga ettiler yı ın a yaş lzmir - Kül•ürparkında~I 
men mutabık görülmedikçe bun de tereddüt edilmekte ve. k.eyfı- (acıması mucibince lren hududun Ü"'Üm ihroc t ı hayvaııaı bahQesınde ehlıleetırıl 
1 

· b ı k t b t V k"'l tte sorularak ıcııu u- v Umumi evde pıttrona Emine M O l miır:ı dört laııe le.,lek vardır. Mı 
ar ıtı nru a ınmı)•ııca ve at 1 ye e 11 e 0 v dan Karakösede lran hu~ku·ıı1otıle " il 

k 
t ı · · ö k ı olu evınd.- Sf'rrnı.ıyro S bnı· b.ıkıt a muayene ne ıcesme g re ya zun bir zaman sürüncemede a mücııerekeıı büyük ve nıuderıı Sılahıyeııtır' h r 101 n•·ndıııı sırdan gtıtirih•n hu leylekler kıe 
ı kt " ret ve ko•kıılnıtık ıçırı 1> ç k çe- v 

pı aca ır. masına sebebiye\ verilmektedir bir nümrük binıısı iııeRsıııa da alın:m hulıf'rl"ıe nıı"ıır"ıı Yuıın '\'fıZ izıoırdeıı h•ı yl:\re ayrılııııı 
B) Beyan ve muayene edilen . .. . b- e kt·n pııııonıı G z lı1111ıo •·••lnıtıı .. ,- " o .. l 

eeya ıçin, nevi ve sair evsafı iti Kanuna göre ~len aonen~o u- yakında başlııyacnktır . 61 rmtıye AhmP<1 kızı Sıtl be meş nistaııııı bu ) ılki yaı• fızüoı ıhra maktRdırıar Bıışka diyarlara hiç 
barile bu cevaplarda gı=sterilen 1 tün hHkları mırasQılarına ıntıkal Öuüıııüzdekı seııe ynpılm•nk bud sı çlnr kanununu göre y.ıkıt· c•atı geçen yıldıın bir misli fazla ret eden leylekler yuvaldrındall 
)ere tevakkuf etmekle beraber'etmektedir . Bu münaeflbetle gümrük bınalurı arasında lstaıı )tımır11k mı hkeım•ye scvkedllmlş• ayrılırken kültürparklaki 4 loY 1 k b olmu~tur Yalnız Avrupa memle 
bunda yazılı tatbıkatın o zama I müklifaıı ~önderileıı annenin bulda Sırkecıdfl bk güııırü ı- tir. le{!ıu de oıılJılu hirlıkte izmir 

k d 1 t b·kı v · ·h· G ı t d m h faza baş l ketlorine vakı ılıı a· a 400 vago· na n nr :vapı an at ı ere e 
1 
vefalı tarihı müracaatı tarı ıo- nası ve a a a a u 8 - Nişan aPffl•"l den a) ı ılutcnkları tah:-niıı edil· 

te_bliğlere uygun~uzluj?u göriildü 1 dPn sonra vuku bulmuşsa mükA müdürlü~ü için bü)'ük bir bina 'nu lıulmuş olup deniz tarikılo ıııışt•. FHkat bu tahminde bulıJ 
~u takdırde dahı Muayene Be· f k • . sn larına le om incııırı da bulunmaktadır . MerSiıı Posta, telgrat telefon Mısıra yapı•au yaş Ü"'Üm k" 1 

1 
. k f' . . . 

1 
• atınııı aııuııı rr.ıra "ı - " 

1
. D • 1 ~ set ıya uanlar aldaıımış ı:ırdır. 

y0t erı ey ıyeıı ıdare amır erıne 

1 

. . ki d y • .
0
• • memurlarından A ı emır ı e 11 bu nııkd 1 1 .. d k 1 k bıldıreC~kler ve idare amirleri dıyesı ve yahut QOCU arrn an eterıner mu uru ı . k k ijl'r ar il ıarıcın e a ıııa Küllürpark hayvanat balıce· " sınger umpanynsı nn ·ıe 6 ret , " _ . . 

de aym kanaate iştirak ettikleri I birisinin vefalı haliod~ de ~ene .. -·· r meulerinden Semiha Altıntıışın tadır. Yaş uıum ılıracutınıo ıkm sindo her gün et ve ban.ak par 
surette mObayeneıi iznh eder bir mükAfatın anneye verılmesı 18- • • nişını ti\renleı i geçen pazar gü <·i teşrin ııyının sonuna k11daı çalar ile beslenen bu dört se· 
yn~ı ile Gümrükler Umum Mü ! zım geldiği de gene bu tamimle Anam ura gıtfı ı nü yapılmıstır ı ayni hara rotil seakib edeceği tah vımlı kuşun geceleri bol etek· 
dürlOğündon (Tarife Md) emir alllkactarlara hildirilmietir . VılAyet veteı inAr direktörü tirik ziyası alllndıı pırıldıynJJ 
ıstiyeceklordir. 

1
. k' y , İ J H- . K d ,., A y f anin olııııınııktııdır 

Bu yoldn ie görülmesi tami· 11( ıye. unams an arasınua Bay usanıeuın ıtra 86 na er lStığı 1 Kültürpııı kl kı suııi göl üzoıiJJ 
men teblığ olunur. 41 ı mur knzası ha~Vıtıı haetal~kları ı " A eh' d l Alman yada de uçuşlar yaptıkları fuar zil 

Köylüden hıngi hallerde para 1 Doğru tiren/er işli-,:::~:~:·' ~~'!:'i~~,:ımek uzore T .. susuu 
1 !.~.::ıdiAı kıy - ---- ;;r~1ı1~::r. o~du:~:rıo~i~a~i:dsio:; 

ti 1 ~·ı k yecek . Gulnar ka~makc.ml ~e.tlı gPııçlerden ArıtEı~yn sıcak Uzüm çekirdekler in 1811 insanlardan hiQ kaQmıynll 
cezııSI a mauı \.ce Türk ve Yunan devlet demır ıklım ııebalları ıslah ıslasyonu 1 df!n yağ leylekler azametli lavırıarıDl 

(Birinciden artan) yolları idaresi arasında yataklı Şehrimize geldi asistanı Mahir Öğütçü yeı· fıeu İl . ıerketmlyorlnr. Qocukların ekse 
]ardaki muhtevi sermayesi satıl vagonlar eirketinin de iştirAkile Gülnar kamya.kamı Bay Ru· ttı adlı bır kitap UPŞretmiştir. Almtınyuda Ozllm çekırdekle rıya btışlarına toplanarak: 
mı) acak ~e alınmıyrcaktır. yapılan bir anlaşma mucibince hi Çetiner vi!Dyetle temas etmek l KttaptA sıcak tklınılerde l' e rinden yoğ lstthsalloe başlanmış- - Hacı baba leylek, hani bil" 

En sonra balt, bahçe, çayır iki memleket arasında daha re- üzere evelki gün şehrimize gel· tişen bu fıslık hakkıııda muhte lır. Alrnttn h ığcıl•HJ birliği, bDlOn na göınlel ! di)'e gürültü yapulı 
arsa, koru, orman ve tarla gibi ha& seyahat imkAnlarını temin mietir. j lıf yazılar vardır . Ayııi zttman bıığcılartl ctbH lerin çırçır ftıbrlktı ları zıtmaulacda da istifmi tıo• 
topraklar ve dükkAn, dPğirmeo, ve turistik müııasebatı arıtır- B' 1. aLa(anJ . da nebttlın vasıfları, merışei ve huma lı>slim edilmP.SI yolundıt nııyorsa da gürültü pek foZI• 
mngazn gibi nemler (kendisine mak için haftada iki defa kar- H uJSIZ y 1 ul i tarihc;esı ıle nevıleri bılcıırılmek taılmut verl:)iŞtlr. Bu bıısusu le· oluuca uçarak çocukların ar• 
aıle efradına kMi odaları ve şılıklı doğru yaıa'kh vagon ka- MPl'sın idman Yyrdu de·! te, nasıl topru~a ekilnıPsi, ıohu mıo lçıo şimdıye kttdar 60 kııdısr sıuduu uzaklutııyorlar. 
müştemillhı havi ve ev hayvanla tarları ıahriki takarrür etmiştir niz ı.colundan muhtelif zaman- muuuu alıı ınası, gübrelenmesı, çııçır mıtklncsl kuı olmuştur. Külıürparkın dört leyleği 
r·na }'etişecek ahır samanlık ve lsıanbuldan ve Atinad ıO karşı- larda sirkatde bulunmasıııden l ckım m.ev!Wm ve US~Jlü. ız~h edıl ÜzOm çekirdeklerinden ber sene e~lenct:lı bir tetkik mevzuudur 
.-.,,.11 uHJI kendıslnin ve ailesinin] lıklı kalkacak olan bu katarla· şüphe edilen To'·atlı Rıza oğ· mekıedır • Bahçecılerımıze v-e -------------~ 
u& "' .. ı mılyoo lltre kadar yUksek ev- lJ v E I' 
flE çımı ıçiıı ıazım otan \'e 2510 rm leıaubuldan hareketi cumar• lu K~mil, Mı rsin Re edı ,.81• ziraat il.e meegul. olanlara tavtıi A Yr E d d 1 13 s>ıflı y11ğ lsttlısal olıınabllece"l 
sayılı isldhı kanununun gösterdı tesi, salı günleri saa\ 20;30 da d · l ye ederız . sarın en o ayı e; ,.. k h k k d .., fen ıme.,ı memur arıııdan ô - - . ~·· ı k d . Om\d edllmı:ıktPdir 
.1 ıs aıı ıstı a a ıu on aşııt;ı ve Atlnadan arnı günler saat .. Mahu ~utçuyu le 1rı • P erız. • 
dBemiyoo topıaklar eatılnmıya . Asım Bulcıgın çek~tını çalar- i 
cakıır. 2o.ıo dadır · Ka_ıarl~r pazartesı keıı evveldtm elman tertibat! Liman haberleri 1 Kurtulan Yurd dergisi 

C. H. P. Cemişe· 
rif ocağı Y. 

başkanlığından Her borQlu iQin satılabilecek pereembe günle~ı !'\08~a !~·!~ üzerine meşhuden yakalanmış: Umanımızda bulunan &Mtıca r l 
toprırk ve binalar hakkında de 

1
ve gene aynı g n er e • VA tPv~if Pdilmlştir. 1 b11odıralı s. z ged vııpuru ~ ntıfla Antakyada kurulan yurd 

bağlı bulunduıtu idare heyetin de staobula muvasalat edecek· "! = yıt tıit köpıQ mıılzemPslut tıoşıılt- arlıııda ilmi edebi içtimai bir 8 10 938 Salı günü akeıı 
bır "ıskan hRddioden fazla,, ka !erdir • yolltırı ıduresı Atıııay1:t geıeıı dı· mııyH llı:ışlnmıştır, t "'Urd dargisi nıu•redilmc"A bacıla 

1 
mı oca~•ılllzın yıllık koııgrıı 

Ru katarların tahrikine bu ı il "' fi v o) rar verm•e olması e::ırt olacaktır, ğer yataklı Ul(OU kaıarlariyle' Tllrk tıundırııtı Sloop vıtpuru . . . . Rt vı:ırdır. Ocıklılarıo sattt (2 
k:ıada hıı sırayı gözetmiyenler ayın ou beşinden itibaren baş· tell\kı eden bu seferlerin ılerıdrr Erf•ğli, Kayı.eri, Adtınıı ft•hrtkhh111 mıe ve bırıucı sayısı' klymu\lı de Haıkevıııoe bıılmımaları 
Jıakkuıda kauuni ıııkıbat )'apıla laoacaktır · ihtı)•aca göre çoğahılmasıua da nıı dl könıUr )'llkQuO boş.ıltmuya yazılarl.ı Qıkmışııı, 1 f'brık eder • ________ 1a,_ı_o_-ı_s _ _. 
cakbr. iki memleketin devlet demir karar vermi@lerdir • 

1 
devam etmektedir, 've mufaffakiyetler dileriz. 

tırı 

dığ 
Ye 
toıı 
san 

leli 
loj 
Q~f 

~il 
hece 
SiQcl 
tQQ 
a1nı 
"itaı 
ta~ı 

be11 
<le ~ 
lerd. 
ttın 
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Dünyada Neler oldu Neler oluyoı· 
MERSiN 
Pi YASASI 

1'2- 10 - 938· 
· • Pamuklar Ku. s 

Düııyanın en uzak adası Yirmi aenede yırmı Klevl•nt J:i 

·--- harp Dağmab 28 
Dünyanın mamur ve su adayı ziyaret etmiş, aylarca .. -.. . Kapı mah 27, 50 

kon yerlerdeu en uzak ve tedki k ferde bulunmuş ve ada· Büyük harp biteli 20 ıe ~oza :~k 
hUcra köşqsi Trıs!unda Cmıhıt j nın yeni bir haritasını tanzim ne oldu Ru yir~i s~n~de dün K::::, parlağı '27, 
adisıdır, Bu ada Aııas O ·cyıı için hazırlık yHpm•ştır. Bul ya snlb v~ ıükun ıçınde ya- Buğday- Çavdar 
nusunun cerıubundud r. C..-nu-ı malumat hıgıliz hahrıye m·zu- şıyor sanıyorsanız aldanıyor- S t adol 4,50 
br Arrıkanırı en ce ı up nokta- roti harılttsı ite muk1tyf'sA A· ıunuz Rusya - Polonya harbi Y~m:;.k 4,,50 
61 Omıdburnu ile cı>nuht Afri j dildıfı zaman arada bUyük oldu. Baltık memleketluinde Yerli buğdayı 3.50 
kada Ar;ırntinin merkPZİ Bo·I fHrk olduğu görülmUştUr Bu· vu Finlandiyada bup oldu. Çavdar 3,, 
t?nos Ayre3 &rasıııde mefruz nun Uzertne Bahriye nezareti Sibiry•dan j. ponhrı çıkar- Anadol yulaf yok 
bır hat çızilec~ k olsa t.unun yeni bir harlta çıkarmak ve m•k için hArp oldu Fransa Arpa 
lam ortasına bu ndn isabet evvelkini iptal etmek fizre bu Abdillkerim ile ıavaıtı İngil- Anadol 
edecektir. malumatı ve vesaiki istemiştir tere irlanda ihtilali ile uiraf YHli 

a.,so 
3,t5, 

Bu ada hakkında bUtnn Cenubi Afrika t ahrt iw tı. ltalya Habeıiıtan da harp Nohut ekstra 
dünyanın ve hatı(ı <1UnyH sula tasyonu kumandanı vis amiral etti Çin . japon harbi ile lı- Fasulye 
tında bİlmE>diğ· ~~r bulunma- Lyon ternfından doğruluğu tas panyada boğuşmalar devam Yulaf yerli 

5,50 6 
6,9,.lo 16 

dığı z"ııııolunun lngiliz bahri· dik edıldıği tetkiklerin neti- ediyor. Mercimek ıark 
Ye nPzaretinin Pdİıımrş olduğu cesirıe göre ada yusyuvarlak Sahlep 
rtıatomatın çok yaıılış ve nok· bir şeydır. Kutru ~edi • buçuk ~rezilya. Tatlı çoien 
San olduğu anlnşıım1ştır. mildır. Ortasındakı dagan te• Brezılya Amerıkanın en Balmumu 

.'J,25 
4, 

Adanın httrıhısı 185 l serıe pesi detıizin 8athınden 6760 büyük devletidir Meaıhası 8 C h • 
81nde kaptan Denham tarafın ayak irtıfıundadır, Tepede bir buçuk milyon kilometre murab S e n 
darı y11 pılmıştı İngiliz Bahriye sönmO~ ~anar dağı ~ğzı olu~ baıdır. 42 milyon nilfusu var· usa;apaiı 

11 12 
15,75 16 

lleıareti bunu resmi vesika bunun JÇIOdA de dPfln V0 ge dır. s• h 
8ddedPrek muh&faza etmişti. niş bir ~öl bulunma~tadır. Hrezilyaoın resmi dili Şıy~ 

Geçende Norvr,çli bir fen Adllnm nilfusu ~O .k.adardır. porteiıizcedir, A::dol 
heyeti be.rtbı rinde lngiliz mil Bunlar kazazede ıngılız ve A· · A dın 
~endis Cravvord olduğu belde merıkan gP.milerinin ahfadıdır Sathk Depo v:kanmıt yapak 

lür~iyede lisan islihatı hakkında londrada bir konferans ıst••ron k•rıısında Ford ~=~::: ... tiftik 
Son 1amanlarda İngillere Nıhayet cemiyet Londra-

1 
garajı ittisaliodeki çifte divar Yozıa~ 

1 de rnUnevver sınıf en ziyade l uın göbeğinde Clarges cadde-
1 
lı ve zemini beto~ Depo sat· K~çl 11 , 

Şarktaki ilmi ve tarihi işıerısiode cok muhteşem bir bina lıktır. lıteyenlerıa Mustafa a • • J 

yok 
47 
46,SO 
51 
80 
yok 
110 

47 

\ı . ı Pırmçler e hareketlerle alAkadar ol· tutmuş ve Lıurada şarka aıd Nuri elbise depoıuna müra· . . . . 
1 

22 
llıaktadır. Bu işlerde başlıca dünyanın erı zengin kUtUpha· ! caatları 12-19 81kı~ın~ı neva. mal 
llı"t h · u ı 1 • ancı nevı ma u P assıs ıtmt m essPse o an nelerinden birini vUcude ge · ç 260 
~raııık merkezi Asyaya rağbet 1 l!rmıştır. Zayi mühür K:~ve 110 
6VkaıadP ertrnıştır. 1 Burada~i konf~ran1:1 salo ı K •. ·· .. u b t• "ht" Badem çekı·rdek 

G · · · d 1 oyun>uz o eye ı ı ıya. , 

48 

48 

23 

280 

i L A N 
içel Nat:a müdürlüğünden 
ı- ~6~0, ı ı lıra a. .. clt·li k• ş fl ı M~rsin .. nll'mle 

k·~l lıa:.taıws ı ikmal inş:.alı 12.ıo·flös ~· ri:.i ,,d n 
ıtilHtf't'll :ıeık .. ksıllmt'\' t' ~oııuluıuştur. 

~ Ek-.dhnıe :11- i'o 938 tarilıirıe tPsaclüf f-'clPn 
paz:ırttısi g!iı•Ü saal 15 d.- ~1~rsio vıla)rl eııcü. 

luı .. uiıui.- ihal~ t'tfıh·c .. ~ı ı r 
1 

Ek"iltrıı .. yı· girm··k ı!'ıli~,..,ı1 .. f'iıı 198,77 liralık 
nıuvalk<ıl lt'mİnat p .11a!'IJ ı lı11'11~i mulıaSt>hP VflZ· 

ıwsirı~ \<tltrnıalar ı v~\· a o uıi"lar tPnıimıt nwk
luh11 ıi~a,. ... t oda~ı ,, .. ~ıla\· .. u .. 11 al;ıc-tkları rlıliyet 
v•·sikası•ıı .. ı ı ciiııwıw ı hraz .-lnu~lt'rİ lfızımd11·. 

4 F;tzla m hlut«tl almak i~liH~ı ı ltır·in N~ria 
•uiictiirlliğliue miircıc.rnl elıuı·I Pri iıau olunur. 

13 16-t9-22 

i l A N 
Mersin as~erli~ şu~esi ~aşkanlığmdan 
1- Hirirıci lt1şri11 9JS c .. lhi11cle a~k ... re çağırı· 

laııların dav.-tİ\'flleri aıt olılu~ları makamlara ve. ., 
rilıuiştir. 

2 - (hı Ct'lhin loplaıılı µurın 19 ı0-9i:i8 
~ iirıüdiir. Ru tariJıt,..rı ~0tıra g ... ı .. c.,.~ler karıurıtıu 
bakaya c+ızasrna talıi t11ıuı~c,ı~ları, 

3 - Da Vt'LİyP. ahuılardau rıakcli h,..,ı .. ı vtlrt>c .. k 
ı~ri bed .. llr.ri ıs ı0~93s ~ii11ii ~~şanıınu k11tlar 
kabul edilflcPği ilan oluuur, 

f L A N 
içel ziraat mü~ürlüğürı~en 

Kii iirt lüToıı " 
MuhamnıPn llPclPli 1296 l..,ir;ı 70 kuruş 

!\' arlı ıs a~ ' Qııurıcla l•:-lım ... tıım .. k şartil~ 
on ton k•·ci hor!u loz kii~iirdii miilJa,~a edıh cek . . 
tir. 

ı l 10·9:i8 larihi11dtın iıiharPn on hPS ~iin 
müddette 3Çık t'ksihoıP.yP ~.( 1111l11111şttfr 26 ıo-9:5s . ı-çen hırkaç sene 1çın e nu tok genış olduğundan ce- ri e mührünü bir ka gün içleri 

Cernıvetin azaları yUzde otuz . h ı y . . ç • · · · 
tıi b... 0 k mıyetın bUtlln azalarının B· mukaddem zayı ettim yenııı. Tatla badem ıçı 

s t-lınde artmıştır. eme 1 •tt . • • 
ki . . . . d zır bu unmasına mUsaı ır, nı yapbrecagamdan eıkı müb Acı • » 

ıngılızh r dahu zıya e ya· y . b. d ·ık ·ı ko . . .. . A k" d k 
kı tını ına a ı verı en n riln hükmü olmadıgını alan ede Acı çe ır e 

tı şark ve nrta şıırk ve mı>r . · ı· · IA 
ke.. . A ... ft•rflnS TUrkıy· dPkl ısırn ıs <1. rim. Tarsus Meliki köyQ Urfa Yağı 

ıı ışlerıle ılını mhetten ug hatına aitttr. 1 Muhtarı Halit Köksal fçel ,, 

90 
55 
35 
90 
70 

95 ı.arihiıule saHt ın de ilıaltısi ic·ra kıhmıc.ığırıdan 
60 lalıp olauh•nıı 'yiiıcle 7 .5 h•uıitıal akçHlanru ya-
36 tırarak zira:ıt u Ü ıliidiiğiirıclP rıınt ... ~ ... t..kil mliba
ıoo va a lonı is) orı u rıa uıii r;J Cd :H 1 arı i 13 ıı olt111 n r. 

reşan bu cemivet vnsıt.asıte ı İngiliz zade"An evtftdının 
!ark işlerinde ihtisas edınme tahsil ettiği meşhur Eton mek ı 
1:ıe bUyUk temuyUI ve arzu . 1 
göstermektedirler. t~binde yetışen ve

1 
BuAranpı~ 

C . . . b t bır zaman kaptanı o an . a 
~mıyetm ıtı arı ar ma 

ı ı - ı :J- ı 5 - ıs 

• 
1 

T. C. Ziraat Bankası Mersin şubesinden 
L A N 

sı nistıetinde ~znlarını ıatmin lis bu mOhim konf~ransı. ver 
l'tiı-c k est rleri. har ltıl tırı el mışti r, Bu zat onesıl Atınatı . 
Yıııııtırını VH ko ıferı ı ı s .,rı ço o duğu gıbi ş~rkt11 fcıl ... n çok 

ğ"ltmıştır. O derı c• de kı loııd 
1 
hizmet etmiştir. Meşh~r ingi· 

l'aııın Grosveııor caddPsindepız devl~t adamı, ~skı Anka- Tapu senedinin Bulupdoğu il u d u d u 
bulunan mer~ez•rıdA hUyiık küı ra sefırı bulunan Sır Ronald Senet No. ıı Borçlunun ismi Cinsi Miktan Numara11 Tirihli , ·er Ş ırkan tarik VP. ihrahiıu ve mi\·asa 
lUphanenin raf ıarı yPni tedcı-ıl~ ndı;uy il~ birliktti Mısır Ma J3 kar·aduvcır ~. d~u Şli T11rla 183rlO 17 h).IU KaraJuvar g.•rluııı ~la,· ı·unıittİ ve kcıra ~hnw:, uğ. 
l'ik olunan ıotaph rı ısth• p t<del liye nez~retini in?11

•
1z devleti , bau oğlu ~Auıil 3ö8 Iu ~imalt·u Far

11 
k ibrahiıat cenu ben ka-

rtlez bir hele getm • şti. ııamına ıslfth atmıştı. 
ra :-.alımet oğlu 

Dünyanın jeoloji haritası yopılacak 23 ,, ,, ,, 27570 16 ,, ,, Ş<ttkan tarik g ·ırlıPn hark maa kara 
Be) nelmilet j-o oj• harita neşir işini Almanya devletine «thnwl oğlu şinıaltıu habip oğlu ve 

komisyonu Prusya j oloj• ens- tevdi etmişti. hark ceuulJP.11 nHnrurıwlİ 
tiıusurıan ı~erlıodeki dsiresin Almanya devleti de bu işi 49 kar~uhıvar k. den çalış ,, f>2383 98 haziran ,, Şar~Ar• lrnl'k VP molla ruPhmPl şima-
Ue toptan mı ğa başlarlı Bu he bir komisy~r~a tevdi ~tmiş ve lP\lfİk~karısı ve yusuf kızı 330 ltlu callş ıu~ lıoıut \'~ izıt-l t '' ' atları g.tr 
Yetin vazifesi Avrupanın l·ıtab vazıfesını de ~arıta tabın VaLıfe lwn ·u;alımul ç;ılış evlatlan cenuben alı 
1,SOo/)QQ mikyasında ve bil- da dUnyeda emaalı bulunmı· nwt 

lü.n dünyanın da 11,000,000
1
Y80 Prusya j oloji enstitosu- 49 ,, ,, 64330 96 ,, ,, Şarkan hark ve siilP~· nıan Vf. abud oğ 

rtııkyasınde jqoloji haritalarını ne bırakmıştı. . '' " lu şimalera alamet garben tarikiam ce-
~Ucude getirmektir. EostitU şimdiye kadar t-ır uuben ı-iilenuan 

Botun dUnya mAmleket· ı kaç memleketin ve sabanın .. 
lerinio ayui mikyas uzere jPo haritalarını yapmış ve neşret 146 Adanalı oğ. köyünden ,, 45965 96 ,, ,, Şark an lrn~an hin ali 
~Oji harıtalarınm tanzimini ilk miştir. Bu haritalar hariçte ve İbrahim oğlu reşit hergfllf-'li giilii şimalen 

tarlası garhPn 
lıaşiuı tarlası 

€:fa ileri sllren ve terviçedeo dahılde tekdirle karşılandığm cenuben tar-iki has. 
~lirn Al l f ö • H l k h manya ı pro es 

1 
auc dan komisyon bUtOn Avrupa 50 karaduvar k. den mahmul 36760 96 ,, ,, Şarkan hark Vf. nıavrunıalİ g~r H~U ·ı. 

8~cornedır. Bu zat 
1882 

sene ve dünyanın tabakatnlarz hA yasin ve karısı Vahid~ lırıç~· an ,. ti hiss+ıdurları şiuwleu şinwn • 
tu de topıanan konferansta bil ritasını hazırlamağa başlamış döfor haltı ve ma vru ma lİ cenu ben ŞO· 

n. Avrupa memleketlerinın tır. 
ayn h sa )'•)in. l" 

1 rnikyas Uzere j'!olojl a· Şimdiye kadar neşredi· 
ıtaııwının tanzim edilmesini . . .. Mersin Ziraat bankasuıa 2814 numarah kanun mncihincf1 ıa ~ sillPrıcfirilmiş ipolPk li horcn-ta~ı.r t • . len harıtalarm başında 1.)oloJı . k 1 ' 

A mıştı. . . . nu vadflsiud~ ödemellikl~rinden dolayı horçlar1 m11f1C(~•·lı~et ~· · l"h .. cl~n isinıl .. rı ~ •1 • rıua '; zı ı 
b 1913 sı:rnesinde toplanan vazıyet ve şeraıtı çok karışık eşha~ın hud11 t ve mi kıarları ~· azılı gayri ıuenk ullt>ri 13- 1 O ~38 ta rıfıi rıcf .. ıı lı:ı~I~ ~ar:. k yirmi 
eyrıelnıilel j~oıoji kongresin- 1 oıan Alldenız havzası ile şima - A d k 1 1 l t ı· · 

<ie d ı ı 11 · h · bir ırüu müıtdellr. artırma.\·a konulmuştur. Artu·uıiJya iştirak t- • Ct> o .arı. ar ~rtırm<t •.tıt. e 1111.u 
1 e gene Almanyalı ;l1im- li Avrupa mem eke erı arıta ~ 

1°rderı prof ısör Beyschlog bo- ' 81 bulunuyor. Avrupanın ve yüzde yedi buçuğu nisbelinde lenıinal akçası vPrt'cekl~rdir. ihale lwdt-hıı111 lh şıle hırı p,..şrn 
Un dUnya için ttyni mikyasta hatan dUn}'anın ayni mıkyas alınnıak surP.til~ O'Pl'İVP. kalan miktarı f1zami lwş SPrıe nıiicltf,..ıl~ la~~iılı ikr~ZHlH k~llwclilPCPldir. 

Olarak hir j olnjı h:ır ı tanın ya te j·oloj• harıtalarının meyde V•·r~i, d~llali~~ f~ra~ harcı ve sa.r ma~raflar alıcıya aittir Biri11ci ihr11P. ı - 1 ı - 938 gurıu 
~11111 as1rı1 t ... ktif otın•ştı. Kong na g~tırilmesi ilim sahaRında saat 15 de yapılifcaktır. iste~lilP-rin T. C. Ziraat l>auk.ası )lersin şubr.siue ıuür<ıcaatlan ılau 
~ bu leklıfı kabul ettikten emsalsiz ebedt bir muvaffaki· olunur. 
Şka baritalarıo tanzim ve yet eseri teşldl edecektir, 



Yeni mersin 
Cenubun en cok • 

okunan ve tutunan 

• . . . 
Y ENi ırı~,~1ı~ 

içten ve Dıştan 
günün en mühiın ve 
en taze haberlerini 

G .. d ı·k s· A G t Yeni )Vlerrsln un e 1. ıyası ... aze ~ de buJur~unuz. 

e 
YENi 

• mca. .. e S •1 • 11 Yıllıh fasılasız intişarında muvaf fahiyetini 
1 • halktan gördüğü rağbete borçludur. • 

• Sizin Gazetenizdir. Dertlerinize dile~lerinize V [ N i M [ R Si N sütunlan açıktlr. 
·~----------------------~------------1.-.-Y E İ ERSİ İ : Okuyunuz ve Okutmıya çalışınız. · 

t~ Y N i . E .. J . A TBAA S 1, 
'~ Taba aıt butun ışlerı ucuz - ~ 
r~ ve süratle yapar. ~j 
rJ En yeni ve çok çeşitli harfleri Yeni Mersin ~J 
~ · Matbaasında bulabilirsiniz. ~i 
~ . • ll'f 

~ Her boyda istenilen harflerle K 1 T A P ~ 
~ G Al ETE ve MECMUA Tabı yapllır. # 
~ Res 1 . aire ve üesseselere ticaret- # 
# hanelere ait her çeşit Defterler Evrakı ~ 
(~ matbua Fa ura ve saire en nefis bir ~ 
l'rt: b d. k ·ı rro ~~ tarzda ve eğ~n. ırme şartı e yapıl~~· ~J 
(r;; Haricten yapılacak sıparışler kabul ve tez elden gönderılır. t,/j 
\~~~~~~~~~~:::t.ı::Ci\.~~~~~~~~~~~~~~~a'\Y:~~ \e!ft,~~~ 

....... 
........ 

·. 

1 ~ 

1 
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Kelepir Oir MUI~ 
l\f P.nh1 Ş tlPğiruwui bahçf•sil~ bidikıe satlıkur 

Kert1Slo kulu fahrikası masara yaınlruayu çok el 
v~rişlidır· l:ıl i p olanlarw değirnıP.nP miir:ıcaalları 

t o 15 

kış geldi 
[\ ok {) m i1 r 1 eri ıı ı z i ş i m ()ide I1 

tE~dari l{ edin iz 
T optun ve perakende satış yeri : 

Mersin Soğuk hava deposu bitişiğinde 

Necmi Genç 
8-16 

i Otımlıuriyetimizin 15 inci 
I Yıidönümü şenlikleri için 

Her boyda kanuna uygun ay yıldızı 
kendinden bayraklar, Parti bcıyrağı, 
şali ve kağıt ve saplı süs bayrakları 
süsiçin krepon gırlcındlar,kağıt feneri 

ler, çat pat v.s. geldi acele ediniz ı 

SEDAD SAHiR S[YM(H 
Uray Caddesi No. 41 Mersin 

d 

y 

le 

R 
k 
Ol 

. Sağlık Eczanesi , 

• 

e siu Gümrük karşısmdadu Se 
ili 
ela 

her nevi .. 4 vrupa, Yer lir eczay1 ~ co 
ftıa 

ve tıbbiye müstahzaratt bulunur. ea 
c===s==:===e=- _,, --3~ ..,, iıı1ı: 

L A N 
iııt 
ki 
k(i 

.. · 
• İçel hususi muhasebe direktör ,., 

' 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 

Haz r-h il Cavr 

lüğünden 
Köy ~levk i Cinsi ~I ik t~n Kı)me ti 
1 öıulik kfıle Tarla 4800 52fl 
Sorgun gö~ lu1 len ,, 50000 2bo 
'l\·pe yavşan 

" 
2757 14 

Tt>pe . 18380 92 ,, ,, 
f TPpe " 

,. 3757 14 

Tahrir 
4~2 

494 
93 
95 
94 

llaharnanıe Sahihi 
2~ L. 15 B<tv zeki 

., fi 
9"'2 ? Sf')fı o, nwJ111ı ... -... 
231-9J) uıusa o. ihsnı1 

231 -9f> " " 
,, 

~31-~4 
" " 

,, 

l'in 
toı 

tıo 

"ek 
de~ı 
illa 
11tıd 
llıitı 
İOio 
litil 
'l\ır 
~lltj 
ile i 

1 . . tıııa Mlihalle ~okak kapu Cinsi ga)·ri s~fi safi Tahrir i aln1ru;.m~ ı~mı ıelın 
Nusraliye Tarsı ı s 45 karrir kira ı oo 80 6 79 6-14 i~poru kızı leoın 

caddesi evı D ~piua llıeıc 

Yukarıda ~ins Y~ miktarı göslrrilt>n hiua v+ı af'azi s»lıiph•rinin ikauır:: :~Pi 
~ahları nı .. çlıul lmluruluğurıdan hirıa vt>rgi"i uiz:HJtrıHnı•·~irııo 29 u11cu nıa• tasa 

dt>Sİ muciLirıce tebliğ uıal~nurıa kaitu olmak üzre ke) fıyPl ilttn ohırıır. 1eket 
!la~i 
eıtı:ıi 

itlen f 
aıan 

YE HiMERS H 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ı Türkiye Haric 

Şerait lcin içın 

Senelik 1200 Kr ., 2000 Kı 

AJııaylık 600 ıOOO 

Oç aylık 300 

· Bı· vhk 00 \o~ tur 

Hesroi ılinalın satı!'ı 10 
K ru tur. 

G•• Sıaorta 

uven s:syetesi 
Sümerbank Emlak ve Eytam 

bankalarının kurumudur 

1'Al\J1 TÜRK 
Ve en güveniien aigo ta şi kelidir 

ti )31, '· ttl!•I . •ıf'11lı)al, ~· 'l , ıı u . oltıl ~igor 
ıa larrnızı u l"l· tll şartlar n l•Jtft\P oı~y -v t ıkhırile l u. ur a Ş Mı rsiı de Mümessili 

VASFI ORGUN 
Kızllayaaza. ----~--------__ __.... 
olunuz Yersin; t\/eni ersin Basımevfnde Basılmıştır. 
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81 tıı 
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