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Filistinde tedhiş harakatı devam 
ediyor. lngilizler yeniden asker gön 
derdiler. Fevkalade komiser Rt-rlirı 
den Kudüse döndU. 
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Atatürkün Sıhhatleri 
HükUmet dün bir tebliğ neşretti 

Bir Suriye gazetesinin neşriyatı 

Bu gazete: Fransa ordusu 
Suriyede kaldıkça istikıalin 

manası yoktur Ulu önderin sıhhi vaziyetinde hafif bir salah görülmektedir 
lıtanbul 17 (Hu8Uei m•habirimizden)- Atatürkün ııhhi va

ılyeti h.ıduac:la fU tebliğ neşredilmiftir : 

1- Atatürk'Gn •ıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ve mü• 
ta•lt tabipleri tarafından bu sriln verilen raporlar ikinci mad
dededir . 

2- Atatilrk1
ün dQçar oldukları karaciğer haatahifı normal 

ıeyrini takip ederken 16 Birinciteırin pazar j"Ünü birdenbire 
'Mtıdaki iraaı ıö•teraaiıtir . 

......._ A- Saat 14,30 daıı 2'1 ye kadar srittikçe artarak devam 

~---------

eden umumi zaaf ile birlikte hazmı ve asabı araz bu saate 
kadar nabız dakikada 116, teneffüs 22 ve hararet 36 buçuk idi. 

B- Saat 22 den bu sabah aaat ona kadar iraz kıamen 
hafiflemit ve nabız dakiltada 104, teneffüı 20, hararet 37 
olmuıtur • 

C-- Yapılan muayene ve müşavere neticelerinde teıbit ve 
tatbik edilen müdavaattan aonra umumi ahvalde hafif bir sa
lah görülmekle beraber vaziyet ciddiyetini muhafaza etmek
tedir • 

3-- Müteakip •ıhbi vaziyet raporları nefredilecelctir. - ----------------~ 

Suriye/;/er iki yıldanberi devam eden bu 
çocuk oyunlarına artt.k tahammül 

edemezler diyor 

1 

Şamdo çıkan vntn rıi orgnni 
"l<~lkabes" gA1. cııtesi Suriye mese 
lesi Pransnnın nazarında her 
gün bir renk alıyor,, başlıklı bir 
başmakale 11eşretmietir. 

masıııa rağmeıı - kabul etl'ğini . 
bunddn sonra Suriyodcn feda· 
kfirlk boklomiyece'fini izah et 
liklon sonrn şöyle devnm etmek 
tedir: 

B. Mııso1ini Büyük Onder ! Almanya 
1 
Berezilva bü,vü L el- s h muahedenin Fransız parlamento 

Makale Suriye muohoclesiniıı 
imzasından sonra geçen iki yıl 

içindeki devreyi tahlil etmelite 

" Mualındeııin tasdıkl için 
Daladlye kabinesinin her gün 
ortayn attığı şartları kabul ede 
ce~imize inunmak safderunluk 
olur. A t t •• k ._, ._, IC eya atini tehir sunda tasdik için Fransnnın her ,,. ..... _____ a u r 1 t;iıine vazifeaini terk etti gün yeni bir şarl ortaya sürdü 

Fransız mand sı başladı~m
daoberi Fransanın orduRuna to 
puna tayyareRlno ve bütün kuv 
vetlerine her türlü mezalimine 

8 k ı b 1 l • • b •l' J• d• Roma 17 (Radvo) _ lstı"fa Q-ünü bir türlü ardı nrknsı gelmi n•ve ı· e e'edı;ve s~ı·mlerı· -'olavıaıivle e meaını ı aır ı J -? '' J -T aı , J 1 ni ajanıu bildiriyor: yen bu yeni tekliflerin Suriye 
fhe • f f L LÜ l • • b •td• d• Beri in 17 (Radyo) Alman B. Musolinl Toronfye yapa hükumetince kabulline imkrın ol 

mnunıye Ve efelCR T erini 1 lr l flJ0aosı teblih edivor : "' 5 1 ca151 seyahatı kıtnunu saniden madığını Suriyeııın iki yıl ön~e 

lıtaobul (AA) - Bütün memlekeue beledi1e intlhabatmın 
lleticelenmesi mılnasebetiyle Baevekil B. CelAI Bayar tarafın· 
dıo çekilen telgrafa Atatürk aeaQıdaki cevabı vermielerdir: 

CELAL BAYAR 

C. H. P. UMUMİ REiS VEKiLi VE BAŞVEKiL 
ANKARA 

Belediye intihaplarınm bittiğine dair olan telgrafınızı al
dun . Re1 sahibi vatandttşlarımızın büyük bir tehalük ve 
letk ile intihaba işlirı\k ettiklerine ve reylerini C. H. Partisi 
11•nızetlerine terdiklerine büyük memaıuniyetle muttali oldum. 

lstiklAI savaeı ve Türk inkilAbı, her hamlesinde ve her saf
hasında, milleJimfzin J."üksek siyasi ve medeni karakteri ile 
lll91nleke' illerindeki ıuurlu birliAine dayanarak muvaffak ol
lbuıtur . C. H. Partisinin ideal ve programı ve Cumhuriyet 

~ikft~elinin icraatı ancak milletimizin bu yüksek ahlAk ve 
••letınde mesnet bularak her gOn feyizli bir eserini göste

l'tbiloıektedir • Dün ve bu gün olduau gibi 1arın dahi mem· 
leket ve millet için yegAne kudret, ikbal ve refah kaynaQ"ı 
Olıo inkilftp prensiplerinin ve Cumhuriret rejiminin tatbikatı 
Gzerinde fikir ve elbirliğinin bu yeni tezahüründen dolayı 
•ziz Vat.andaşlarımııa -re başta siz oldu~uııuı halde Parti ve 
hGkilmet teekilAtına tebrik, teeekkür va muhabbetlerimin ibla
lını rica ederim . 

Başvekilin telgrafı 
Haevekilimizin Bü:rük Öoder'e Qektilli telgraf da eudur : 
C. H. P. UMUMİ REiSi REISICl'.\IHUR ATATÜRK'ÜN 

YÜKSEK HUZVRLARINA 
ISTANBUL 

Dahılıye Vekılı ve Cumhuri1et Halk Partisi Genel sekre
~l'ioden aldıj'ım 14 Birinciteerin tarihli yazıda kanuni sebep 
ere mılstenit bir kaç belediyenin bir hafta için tehir olunan 
i~tihapları mOıtesııa olmak üzere bütün Türki1e beledi1ele
rı11io intihaplarrnın biUitini ve her yerde rey sahibi vatan
dııtarın bü)•ük bir tehalük ve eevkle intihaba ietirAk ederek 
re,ıerini Cumhuriyet Halk Partisi namzetlerine verdiklerini 
bildiriyor ve Türkise halkının istisnasız Ulu Şefimiz Atatürk· 
~D emrinde ve izinde ne kadar derin bir iymıınla ytlrüdükle
tıci te Atatürk inkilAp ve rejimine batlılıklarıııın ve Cumhu 
l'İJe& Halk Partisine ve hükümetimize saQlam himatlarınm bu 
reni teıah6rün0 ilhe ediyor • Yüksek Türk milletinin her za 
lban te her yerde Ulu Şefimize ve onun 1arattığı rejime 
'°1ııuı bathhklarının bu en kıymetli tezahürünü sonsuz say· 
fılarımta arzetmeme müsaadelerinizi istirham ederim • 

BAŞVEKiL VE C. H. P. UMUMl 
R~~IS VEKII.11 

CELAL BAYAR 

Brezilya hükümeti mezunen sonraya bırakmıetır. akdedilen muahedeyi - ağır ol· 
Almi\nyada bulunan Alman bü- -------------------------

ra~men karşı koyan ve bu 
uğurda sayısız kurban veren 

İ :.:~ ·~ç!::i:.;~~k'~:.::!~~~::~ f ilislinde vaziyet günden güne fenalaşıyor 
jhükümet Berlinde bulunan Bre ı·ngı·ıı·zıer yenı·den asker 

Suriyeliler istikllillorinden ar 
tık bundan fazla fedakfirlık ya· 
pnmazlar. 

Eğer Daladıya hükumeti bir 

1 

zil ya büyük elQisine vaıifesini 

terkedek memleketine dönmesi- __ getı•rdı·ıer 
ni bildirmielir . 

1 

takım memurların sözüne iııa 

narak Suriyenin her ileri suru 
len teklifi husnüniyeti namına 

Çekoslova~ya - Polonya 
arasmda 

•••• 

Fevkalade komiaer Kudüse döndü 
Londra 

17 
(Radyo) Kudüs- ltalyada faı'ıst aleyhdarı L'ır 

ten bildirildiğıne göre Filistinde y U 

:::~~=~i:i.ttikçe vahamet kesbel- teşek~ül keşledildi 
Yeniden iki vapurla Filisti· Liderleri tevkif 

- kabul edecel}ioe inanıyorsa 
yaman surette nldamyor ve Su 
riyoyi ta111n11yor demektir. 

Anlaşma ve dosUuk namı 

ne 2400 eubas ve asker gelmie
Prag l 7 (Radyo) Çekoslo- tir • Bunlar muhtelif 7erJere 

vakyadao a:rrıhp Poloo:rara ge- ıakeim edilmielerdir . 

Bir ticaret mukave
lenamesi imzalandı 

olundu. 

altında bizi istismar ederek 
mandayı meşruleştirmek is&lyon 
l~re artık inanmıyoruz. 

Bu mesele artık FranSf.z 

çen mıntakadaki demir ve kö-
" . . Şimdiye kadıtr lngilizlerin 

mur madenlerının Çokoslovakya F'I' ı· t' d'kl · k 'k 

Roma 17 •Rııdyo• lıalyamn 
eima1inde Triyeste eehrirıde fn
eist aleyhtarı bir teşekkül mey-

dostlarımızın iddia ettiği gibi 
ekalliyetler askerı İl!gal ve saire 
değil . ı ıs ıne ga ır ı erı as er mı -

ya ıhrac-ı hakkında iki hükümet d 6 b' · b 1 kt d dana çıkarılmıştır . 
ı arı ını u ma a ır . 

arasında anlaema yapılmış ve . 
b. ı· 1 k 1 . • Londra 17 (Radyo) lngılte-

Bu teeekkülün liderı ırken 
Yahudi olan Kloring levkıf edil-

"Hüsnüniyet,, veya " suini· 
yet,, meselesidir. 

ır ıcare mu ave enamesı ım- · 't' f t · ı· 
renin Filistin fevkaH\de komiseri mıe ve suçunu ı ıra e mıı;ı ır · Yarınki doştlarımız f'ğer 

zalanmıştır . 

Japon 
taarrlızu 

Matbuat tarafından 
ıevk ve heyecanla 

1 karıılandı 
Tokyo, 17 (Radyo) - Japon 

ordusunun Kantona yaptığı serer 
Jııpoo matbuatı tarafından eevk 
ve heyecanla kuşılRomıştır. BQ· 
tnn g11zetcler buna dair sutunlarla 
makale ve yazı oeşretmektedlr. 

Bir gazete, Japonya loglllz meo. 
raatlarıoı tedklkteo evel, lo~lltere 
den mareşal Çan Kay Şek'i bırak 
masıo1 istemelidir diyor. 

tayyare ile Kudüse dönmüştür. Tevkif edilenler hususi bir suiniyet bosliyorsa, bu iş artık 
mahkemeye verilmişlerdir · 1 son haddini bul t H 

Londra 17 •Radyo• lngiliz Kloring, hariçte bulunaıı muş ur. er 
hükümeti Filistinin taksimi pro- bir çok Yahudi teeekkülleriyle şey açığa vurulmalı ve biz do ta 
jesinden kati1en vaz geçmiştir. münasebntını anlatmışlıı· . kip edeceğimiz rotu tayin eıme 

- liyiz. 
lzmirde yapılacak büyük şehir oteli Fransa munlıacleslnin deva 

400 bin liraya çtl{acak mı müddetince suriyenin iı;ıga. 

n altında kalmasını, bu iegale 

lzmir yapılacak bu eserle en modern ve ragmen suriyenin muaharte mu 

mükemmel bir esere kavuşacak 1 ci~ince! müstakil! olacağım iddıa 
edıyor. 

lzmir (Busust) - Belediye yerleri, balkonları bulunacaktır. Fakat fransız ordusunun 

tarafından birincikordonda ee· Balkonlar birer oda büyüklüğün işgali baki kaldıkQa isliklı1lin 
hir gaıinosunun bulunduğu yer· de 3x3 ebadında olacaktır. En mnnnsı kalır mı~ 
de inıa ettirilecek yüz kırk ya· üst kıHta bir kı:nm tıırns, mut 1 A b f 

ki h. t ı· · k · f k b' k d t 1 d" k .. 1" ce a ransız ordusunun ta ı ee ır o e ınııı ma 1Jtı ve a ır ısım a o e ıra tor u . . . 
resmi belediye reisliQine gelmie· ~ünün dairesi olarak vücucle ge s~~ıyeyı ışgalde devam etmesi 
tir, Otel, yedi katlı modern, çok tirilecektir. Üst katlnrn çıkıp in . nı ıslenıekten ornkeal nedır U ! ! 

G 1 G b
• mükemmel bir eser olacaktır. mek için asansörler işlıyccektir, Suriyeyi himaye mi, roksA 

anıra ro 1 \Alt katında istirahat, lokanta ve Şeher oteli 400,000 Liraya inen frnnsız menfaatini muhafaza kay 
---.-. • J bekleme salonları olacak, önü edilecektir. 'Cmuıni kapısı ık inci· gusu mu? ! 

Cumhurreıılıfı ve kasket eeklinde bahçe haline ge· kordon tarafından acııacakhr. Eğer bizi himaye etmek is 

b lı J l L · · k · M · 1 Şehiı· otollnln inensile İzmir . . aı umanuan '" va~ tırılece tır. nzık ve dans serle " . ' tıyorlar:-a - kı bu memleket bi 
~Qyu•• k tı'b N f v k'I' • • • • ri çok güzel hazırlanacaktır. fevkalade mukommcl bır esere zim öz yurdumuzdur - bey:ıu 
L l a il 8 ı ımız zıfeaını de gtJrec.ek Di~er katlarda odalar daire· kavu~r:::~!tarıbul güıol sanat· de zahmete ve kan dökme~e lü 

~ongre· sı· ' A L J.11. ....ı.a.ı Prag 17 (Radyo) Başvekıl Oe ler bulunacaktır. Danize nazir lar akademisi profosörü B. Arif zum yoktur. Bizi bıraksınlar 
n1earaya uunuu er neral Oroplye bOyUk 8*'1Ahlyet kısımlarda lüks odalar, arka ta· Hikmet hazırlamıtıtır. En ah · ~ . Q Çukurova mıntakasında ya· verllmlştlr, BaşvekllllA'l esnHıoda rıfta birinci sınıf odalar buluna kat bodrum katında eleklirik, mıllı ordumuzu teekıl ve mem 

c1ft yedinci toplan" pılmakta olan kanal lşlerHe dller Cümburrelsllğl vaztreslolde vapa· caktır. Bo odaların her birinin 1 kalorüfer tesisatı, bir bar sı~nak lekotimizi bizzat biz müdafaa 

tıaını yaptı nafıa işlerini tedklk etmek Ozere cakt~umall~yh dahilde ve bar'9· I antreleri, banyo daireleri tuvalet depolar bulunacaktır. edelim. Her hangi bir tecavüze 

Nafia Vekilimiz Ali Çetlokaya te devleti şahsen temsil edecek1 8 8 h' ( • K • k ~ kareı \i:oyamad1Qımız zaman bi 
A ük evelkl gDn Adanayı şereflendirmiş askeri baş kumao~ımlık sel4blye 1 • 8 iÇ ms oryure DAV E l" 

&ab k nkara 17 (Radyo) Bh ve incelemelerde bulunduktan son Jlol dd kullanacaktır. 1 . . ze yardıma gelsinler. 

~ili·==~:~ .. b~ir ıro:uık~;~:·k:~ ~~/0• An karaya avdet etmlfler Yugoslawya Basnkili 1 Kor!~r~r:: :~~i d:i,!~İ• ::~~~ c. H. p. c amişe- deki Faı~:~.::·:;~.~;~.~·· ;:~~: 
eG lbııtır • Ri1aset divanı ve en M p k 1 k • 1 mftfettıeı B. Memet Ali Nisfat pa ., ğ y za etmek nırctinde ise, sur iye 

"en intihabatı yapılm1 etır · acar · vB OS OYI JI muza ic ve dış politikaaı z~r güno .tnöno vapuru ne tŞehri rı oca 1 • buau mu.:hade mucibince teket 
b. Bu toplantıda Aıatürk'e, ~ h mıze gelmışler ve iskelede kareı başk / ğ J 
~l)fl~ Millet Meclisi Reisi Ab- keratı te~rar basladı hakkında İZG at lanmışlardır. 18 10·:~ S~lı lg~nüaa~şa fül ~~7al:iL~~ kabinesi eurasıııı 
it~ ~~ık Reodafa, BaeM~il Ce- Londra 17 (Rad:vo) - l1i Verdi Dün IAıımgelen yerlerde tef mı ocağımızın yıllık koııgra iyice btlmalidir ki, biz artık yıl 
'-ı "'18r.a, Mareıal Fevzı ?a~- haber alan mehafil lnkitaa uğra Belgrad, 17 {Rıtdyo) - Baş tiş Ev~ te.;;:i:~erde ~nlunuAlmuetur sı vardır. Ocaklıların saat (20) 
tir la tazım telgraflarJ ı:ekılmıı ~ mıe olan Mac11r ve Qekoslayok oekll lS. Sloyadinovlç beyanatta B. oıs ıo ve em et li nıs de Halkevınde bulunmaları fardan beri devem eden bu "~o 
~ • konare 1ırın saat dokuz· j ya müzakeralmın feoiden baı bulunarak Yugoslavyanın iç ve fetin bugürı Adana~ a aidecekleı 13.1 5•1g cuk oyunlarına,, sonuna kadar 

topıantııııoı deum erlecekıir lı1aoalını bildirmektedir. dış politikasını anlatmıştır. 1 ri haber alınmı,ıır. tahammül edemiyece~iz. 



18 Birinci Teşrin 

Gerçek 
• 
ın n 

- -oOI> ~~. 

insan terbiyesinin örneği 
ne hayvan insanı, ne de 
melek ·insandır, bu örnek 

gerçek - insandır· 

Bir dın ve ahlak kitaplarının 

iösterdlğl gibi insan vardır, bir de 
anutoml ve fizyoloji kitaplarının 

gosterdlğl gibi insan vardır. 

Tabhıtoııara göre. insan tllrlO 
uzvi lhtiyaçlHr ve biyolojik zoru· 
retlerle çevrilmiştir. Abll\kçı1ara 

göre insan bOrdllr; iyilik. doğru· 
luk ve gOzelllkte kemnıı bulmak 
yaradılışında ohill tek varlıktır. 

Toblalçlnin görOşU de bir ta· 
rarıı ohlt'lkçıoın göruşn de bir ta 
raflı görOştOr: ne biri ne de öteki 
bUtUn lnsı:ını, insanda bOtnnlOğU 

göı:emlyor. insan et ve kemikten 
yupılmış, olduğundan kafi h11yat 
k11nunlarına boyun eğmek zarure 
tindedlr; buna ştıphe yok. Fakat 
lnshn bir de sosyete denilen mu
nevi cinsten ikinci bir tabiat için 
de yaşıyor ki bu tabiat onu ilk 
tabiatının esaret ve tabiiyetlnden 
kurtarmıya çalışıyor. ona hllrrlye 
tini veriyor. 

Tabii adam korkaktır, sosyal 
adam cesur. tabıt &dam menraat 
çldlr. Sosyal adem hasbi; tabii 
adam Jlltılıl9.kldlr, sosyal adam 
ablllki, tabii ndnm hencidlr, sos 
yal ndum llcldlr. Ttıblal ile sosye 
te, ve bunların eseri olan ' tabit 
odam lll' sosyal adam arasındaki 

bu ayrılık bıı 11henkslzlik ezelidir 
Gerçek cılemtı in kanunu sanki 
ahenk değil, teznltır. Montalgne'e 
göre, son hakikat bu beşeri tezat 
lerıdır 

Zıholn bu kadar ayırdığı, par 
çaledığı iki ş yi gerçek aıeınl bir 
Jeştlrll or. Zıhniınlzde bulduğumuz 
bu tezadı gerçek insandıi bulamı 

yoruz. Gerçek insno tabiatın ves, 
l~ l ile sosyetcnln vesllesini tek 
şohslyeti içinde birleştiren bir mu 
clzedir O tezatlı elemun1urıo Ştth 
eseri olıın hir tezatsız varlıktır· 

Eğer biz dO~llnUr·Uler gerçek inse 
na mubsus olen bu ahengi zihoi 
mlze bllyUk bir uheokslzlik olarak 
aksetlirl)orsek kııbııhat gerçek 
ol an nıe\ zularla değH, zihni oltın 
mefhumlerımızdadır. 

Öyleyse ın anın gençliğiııe uy 
gun bır fikir edemeyişinde Çalı 

şalım. lusan bir ağaca benzer. 
K 'kleriyle toprfiğa, tabint alemi 
ne tutunmuetur-. Fakat dalları 

ve yapraklarıle göklere yüksel 
mek ister; köklerinde ve kalın 

gövdesinde bulduğumuz bü tut 
kunluk ince dallarında ve yap· 
rnklnrında )'oktur. 

Bu kaha taşbih sayesinde 
gerçek insanı daha iyi tıulamış 

oluruz. Gerçek insan lınyallnııı 

en tilcak tabakalarında lOprağın 
zaruretine sımsıkı bağlıdır; fa 
kat ruhun yüksek tabakaların

da nisbetcn hürdfir. Onun için 
insanı, hem müsamaha ı ederiz, 
kem de euçlandırırız. 

1938 SALI 

Türkiye • 

iş Bankası 
Londra şubesi yakın 
da faaliyete geçiyor 

Aokara - Türkiye iş ban
kasının Londrada açacağı şube 

için lazım gelen formaliteler ik
mal edilmiştir . ·Bu eube&in mü 
dürlüğüne tayin olunan Cumhu 
riyet Merkez Bankası dC'ıviz mu 
ameliH direktörü B. cabir selek 
önümüzdeki hafta içinde mesai 
nrkadaelariyle birlikte Londraya 
hareket edecektir . 

B. cebir selek İngiltere ile 
)·apılan kredi anlaşması muci· 
bince kurulan Anglo-Türkiş ko 
mandit şirketinin de hükümeti
miz tarafından idare meclisi 
reisliğine seçilmiştir . 

Londradn cit1de Princess 
Stret'de :kiralanmıe olan "ube 
binasının tefrişi pek yakında 

ikmal olunacak ve Türkiye le 
bankasının eubesi ikinci teşrin 
ayının içinde bu binada faali
yete geçecektir . 

Bu şubenin milli bankaları
mızın muhabirliğini de yapaca
ğı memnuniyetle haber alınmış 

tır . Hamburg ve Iskenderiye
den sonra bu de~erli milli mü
essesemizin hariçle üçüncü şu· 
besini teekıl edecek olan bu te· 
şebbüsün de muvaffak olmasını 

gönülden dileriz . 

Oemiryollanmıza 
1 ravers temini icin 

J ~ 

bir komisyon 
kuruldu 

VENi MERSiN Sayfa : 2 

izınirde Adliye Velıciletinin bir tebliği 1 C. H. P • 

mahkeme kararlarını boz- Kiremit~aneocağı kongresi Deniz definelerinin 
araştırılmasına 

başlandı 
mağa sebep olan hatalar Cumhuriyet Halk Partisi Ki 

remithane mahallesi oca2ını n 

fzmir (Hususi) - Yüzlerce 
yıl evet Çeşme sahillerinde ka 
ra sularımızda batan gemilerde 
hazine araetırmalarına bu güa 
den itibaren bac:ıl1Jnacııktır. Aracı 

Usul kanununa ve hususi kanunlara 
ait bozma sebepleri 

1 kongresi pazar günü s·aat 1,30 
I da mahallede hazırlanan salon· 

ı 
da Hayri Tunçbilek'in baekan· 
lıQ'ında toplanmıetır • Oca~ın 

DUnden artan -
'"' " 15 - ~06 inci madde hük 

tırmalar icin maliye \•ekıiletile 
mukavele akdetmiş olan B, müuün şnhsi dava yolile takib 
Mahmud Almanyalı dalgıçları edilen suçlardan gayrisine de tee 
dün Çeşmeye göndermiştir. Arae mil edilmesi. 
tırma esnnsıııda hükümet nam1 16 - Mesulü bilmalin taımi
na bir heyet bulunacaktır. .Bu nalla mahkum edilebilmesi suç· 
heyete maliyeden B. Cahit ta lunun mahkumiyetine müte· 
yln edılmiştir. Diğer iki me vakkıf oldutıunun nazara alıu
mur Qoşme kaymakamlığınca ta maması. 
yin olunacııktır. 17 _ Teedid setıebi gösteril· 

meksizin asgari haddin tecavüz 

34 -· Şahidlikten çekilmeye bir senelik çalışma ve hesap rs 
hakları olanlara bu hakların bil porları ittifakla kabul ve dilek· 
dirilmemesi ve haktan men'i mu ı' ler teshil edilmiıtir · Yeni idare 
hakeme kl'lrarı verilmesi. heyetine Hüseyin Erkal, Hasın 

35 - Vekl\.let ücretinin müek I Fehmi Dikel ve Ahmet Ahuntaı 
kile hiikmedilmesi icab ederken I seçilmieterdir . 
taraflardan olmıyırn vekillere • ----- • 
hükmedilmesi. j Lıman haberlerı 

36 - Mevkufun kaçmasına Türk bandralı Sinap vapuru 
sebebiyet veren jandarmaların Malatya ve Adana fabrikaları 

hareketlerinin adli bir suç oldu için aetirdiQ'i kömürün tshllytt 
ğunun düeünülmemesi. sine devam etmektedir. [rgani ~aku madeni piyan

gosu çe~ildi 
edilmesi. 37 - Vekl\let ücrtıtinin dava Alman l•andrah Sofya vapU 

ıs - Suçta uQradığı zararla· nın ehemmiyeti ve vekilin çalış ru çeehli tüccar anasını boeall 
rın tazminini istemiyen müdahi· ması göıönünde tutularak takdi· 'llıya devam etmektedir. 
1 t · t h. k d"l · Alman bandrah :Adana vapll 

Ankara 17 " Radyo" - Cum e azmınn u me 1 mesı. ri icab ederken Celseye göre ~ak ru çeeitli olan hamuleainl tah 
ia1..ıriyet merkez bankası umum mü 19 - Mahallen keeif icrasına dir edilmesi. 

karar verildi~i hatJe sebepsiz liye etmektedir, dürlüğünde 1933 senesi Ergani ba 38 - Nakzın şümulü haricine Alman bandıralı Andros 911 
kır madeni tahvil~t piyangosu çe sarfı nazar edilmesi. çıkılması. poru Nafiara ait ray ve aksanı• 
kilmiştir. 20 - Küçuk olan mağdurun Husust kanunlara ait boz· ni boşatımaktadır. 

Bu keşide de en büyük ikra şahsi dat~ açamıyacağının düşü ma sebeoleri halyan bandıralı Bolsene 
miye olan otuı bin lira 156,550 nü12memesyı. 1 

• ü . 
343

1 1 . Kanım y~llarına göre vaporu çecıiıli eşya yükletmek 
numrolu bilete isabet etmiştir. 1 - azı ı emır zerıne . - . tedir. Bu akeıım hareket ede _ _ d • ·ık f k .1 b müracaat elmıyen mudahılle· 

91340 numarRlı bı·ıete 1r. uncu mad enın ı ı rası e o· ı . k . . cektir. 
v • • re ceza ıs at edıldığı halde suç 

bin lira; 22082, 38141, 114608 zulan hükümlerde takrırı muha-
11 1 _ki t"l . 2 Ş 1 Fransız bandralı Syrie fapıl 

1 d l't d- • uya ıaıç yu e 1 mesı, • uça ru Ankara mem•ıreyıı kooperaıl 
numarclı hilotlere üçer biıılira kemeye cevaz 0 ma ıe;ının uşu · · k ı r t ı d ~ t ld ' 

ııülmemesi. ıştıra ın ı m unma ıf§ı ıa e fıııe nid çimentoyu t oşalma~• 
22084, 114652, 149656, 162190 22 k b hakkın ihlal suçlulara müşterek harç hükme davam etmektedir. 

167067, 193, 289 muhtelif numa- - Mil tese dılmesi, 3 · idare heyetiııce ya· 
edilmesi. Beklenen vapurlar 

rnlı biletlere de 120 eer lira pılan tahkikatın harç tayini nok 
23 - MQdahilleriıı meıı'ı mu D ·z ll ·ı 1 p• isabet etmiştir . tasından tahkikat mahiyetinde nı )'O Jrıua aı 0 up 

hakeme kararları aleyhine itiraz zar günü selıriınizdon Hata1·11 
Vapurlar yüzde 50 haklarının bulunduğunun düşü· olduğunun düşünülmemesi, 4 • hareket edtı11 Iuöuü vapuru ts 

VekAlot ücretinden nisbi harç 
tenzilat yapacak nülmemesi. alınınasıua karar verilmesi, 5 - kenderun, Payas ve Dört)•ola uğ 

t b 1 (B .) D . 24 - Bozmtıya uyulduğu hal Muvakkat tatil, evlenme \'ukuu radıktan soııra )'arın eehrimize 
sten u . _ ususı . - enız de muktezasına r·ıayel olunma· l 1' 

bank idaresı cümhurıret bayra 1 sebebile verilon tecil kararların avdet edt>Ctık ve zu ıur edece 

d 1 .1 h lk b" .1 ması, bozma kararına uyulduk· d 1 1 6 K 1 ki eeyayı tıldıktan sonra yarıu ak 
Ankara (Hususi) Yeni ya- mı o ayısı e a a ır cemı e _ _ on ısrç a ınması, · arşı ı ı 

1 k • K d kö Ad 1 r tan sonra ve ynhat hukuındeo d h lk ş m saHt 24de hareket edecektir. 
pılmakta olaıı demir yollarımtıa oma uzere a ı · y, a a daYalarda asıl ava<'.Jya arç 1' 

ve Yalova vanur ücretlerinde eve) bir müdafaası olup olmadı lüzumlu olan traverslerin )'Urt ... 
% teııziUH ~amaxa karar ver 1 ğıııın suçluya sorulmaması. 

ormnnlarıudan temin edilmesi ., ı; j 
mlstir. 25 - Tazminat nıahiyeL ve 

ve gıılocek sened•n itibaren dıe 
Bu teuziliH cümhuriyet bay sebebinin gösterilmemesi. 

letilmemesi, 7 • Nisbi harcın taz 
ıninat ile birlikte davacıya veril 
mesine hükmedilmesi, 8 · Şuçlu 
hnkkrnda yaş küçüklüğü sebebi 

Açık teşekkür 
16 10-938 "azar günü e· 

hediyele karışan annemizin ce-ülkelerden demir travers geti- ı 
rnını müddetince devam edecek 26 - Ayni ağır ceza ınalıke· 

rllmemesl. ı·e·ını'ıı telkı"k ed"ılmesı· ıe takibat ıcrasıırn mahal olmadı nn•e mernsı·mı·ne ı"atı"rAk edell 
Yalova müstesııa diğer hatlara sinin kaza dairesinde bulunan .. '"' " 

için Bakanlar heyetince bir kô- gece ve güudüz il!lve postalar asliye mahkemesi ile irra tedkik ~ına karar verilmesi üzerine eah vefakar arkadnelarıma ve bilhnS 
misyon teşkil edilmistir • Bu tahrik. edilecektir. . . 1 mercileri nrasındn tahassul eden si da\'acıdan harç alınması, 9 - sa bu meyanda sayluınıız Bııf 
k · B d 1 k z·raat "'e D 1i t ft Ş k t H Bozma kararlarınıntoaddüdü ha· omısyon ayın ır ı , ı • ı"er ara an ır e ı ay· ·ı t·ı • f 1 11 1 l't co a malı H d" o • · 1 • . . ı ı ı u ın ıa ııı n a6 ır ı om ı aguna mırınet ve e 
Ekonomi Bakanlıklarının mü· rıyeye de bayram dolayısıle ay k . .d 

1 
d- _ linde dahi yalnız bir bozma har 

l ·eme·ıue aı o acağının uşu kk- ı · · · d · messilleri ile mütehassıslarından ni suretle bayram müddetince _ ~ . cı alınması lüzumundan zühul ee ur erımızı arze erız · 
mürekkep olacaktır . J{omis) on tatoik edilmek üzere bütiin sefer~ nulmemesı. . . . f edilmesi, 10 . \'akalanan kaçak, Sıhat başkıHibi J{ardoei terzi 

travers ihti a mikdarını rn bu ., " ., · . eşyaların ehlı vukufa muayene Huseyın Erdem bralıım Erderıı ller için ''U~zde 50 tenz"ılA"ı vapal 27 - Esası kabılı temyız ol- . - . 1 . 
Y ç caktır. mıynn kararların vazıfe nokta . . . . . . . 

ihtiyacın ormanlarımızdan ne I . . . l't eııırılmesının yenı dehi mahıye D 
G •• ı •• kt ısından temyızı CAiZ olmıyaC861• . . avet şekilde temin edileceğini \'e De- Ü CU 8 . __ . . tında kabulıle suı;luyn tam harç 

1 
nın duşunulmemesı yu-'Klet·ıırnes·ı, 14 • 1918 sayılı ka rince'deki travers fabrikamızın 

• 1 28 • Hafif hapis veya hafıf 
bu güııkü teekililtiyle travers Modern bır tersane p:ıra cezasının feri olarak veril 
ihtiyacını önleyip önlemiyece
ğini tetkik edecek ve bu huEus· 
ta bir rapor hazırlayacaktır • 

Resmi ~airelerin 

açılacak memesi iktiza eden müsadereye 
dahi sulh ceza kararnamesi ile 

Ankara (Hususi) - Harp ve karar vorıleceğinin düşüniilme· 

ı muavin gemilerimizin bütün ak· 
sammın lnm olnrnk memleketi 

T' l l . J mizde yapılabilmesi için Göl 
l e ef on görüşme erı cükte esaslı ve modern bir terse 

mesi. 
29 - Bir suçun müşterek fa· 

illerinden birisinin mevkuf olma 
sı mevkuf olmıyan suçlu tarafın 

Ankara - Resmi dairelerin ne viicude getirilmek üzere la 
1 • ı h dan verilen temyiz iddiası müd meani Raatlerl içinde bilhassa İs· zım ge en proJe er azırlanmış 

1onbul ile yaptıkları telefon ko tır. Tersanenin kısım ihalesi ya delinin tatilde cereyanını mucib 
nuşmalarrnın ekseriya uzun ol pılaca~ır. olan hakkının düeünülmemesi. 

olması Baymdırlık Baknnlığırıın ı F · ı •st• d 30 - Hllkimin tasdik etme· 
nazarı dikkatini celbetmietir. An 1 1 1 n e mesi üzerine sorgu hAkimliQ'İlle 
kara, İstanbul gibi en mühim iki• itbaen verilen ademi tahliye ka 
fikir ve t~caret mer.~e-zi ara Tedhişdevam ediyor rarına kareı itirazının tetkiki dü 
uında hucıusı telefon goruemele· şünülmenıeei. 

rinl tevsi vo teemil etmek üze KudOs 17 (Radyo) - Filistin 31 - Duruemayı takib etmek 
re Bakanlık yeni bir karar ver de tedhiş harekatı: devam etmek- le beraber flOn celseye gelmiyen 
miştir. Bu karara göre telefon tedlr. Asiler beynelmilel bir de· 

müdahile tazminat hükmedilmesi kanununun hnsusi konuemalar mir yulunu tahrip etmişlerdir. 

nunuıı yirıni yedinci maddesin· 
do yazılı para ceznsı Amme pa 
ra cezası mahiyetinde olduğu 

halde suçluya nisbi harç )'ÜklEı 

C. H. P. Nusratiye 
ocağı başkan lığından 
Oca~ımızın yıllık kongresi 

19.10 938 çarşamba günü saat 20 

tilmesi, 15 • Hndisede ilk tahki· de Halkovi salonunda yapılaca· 
kal yapılmadığı ve duruemada, ğındau sayın üyelerimizin tel 
reni delil ikame edilmediği hal riCleri rica olunur. 
de harç tayininde 52 nci madde 1 -- ....,. 

nin gözetilmemesi, 16 -. A~ker 1 fıodan ceıH verilmesi, 26 · J(• 
bulunan suçluya r: ha_rç .ıarıfesı k~ çak ol mı yan kapsül, baruı, sııo· 
nununun ıoo · v ıncı maddesı ı .b .. 1. dd 1 . . -b 

ti k 1 -k - k 1 k ma gı ı ın ıısar mn e erıuı ro mu ıt ıu mune ay ırı o ara . . 
harç yükletilmesi, ı7 . Kaçakçı· satsız satmak suç teşkıl etmeyıP 
1 k ka ununun neerinden evvel bunlar hakkında 2441 sayılı kil' 1 n 1 d ·· d • .. , dd · · tıı' ·ıhal ed"lerek müstamel olarak nunun or un•!u ma asının 1 

• 
1 ı biki iuab edeceğinin düeünülnı" 

dukk~ada bulunan kopye kAğıd mesi 27 • Muhtar yalnız m 0 °"' 
deherinin bulundurulmasında ka \ . ' . • e il 
çakçılık kasdinin bulunup bulun J takıb ıle mukellef memurlarda 

.. .
1 

. 
18 

M olduğu halde bunlar bakkıod• 
madığınııı gozetı mesı, • a· ı . b . . -kel• 
zeret veya gaybube\leri olmadık 1 men, la kıp ve ta kık ıle mu 

"dd iumumf veva sorgu hA lef memurlar hakkındaki hükıit1> 

insan tabii zarurellerini tauı 
madıA-ı, ve göklere yükl)elmek 
istodiR'i zamaıı maddi varlığım 

toprağa bağlıyan kökleri, kopa 
rır ve bir melek olmaz •• kurur! 
insan melekler gibi gö"kltrde 
yaeamnk istedi~! zaman da uç· 
maz düeerl Akil insan olur ki 
sersrl zarurellerJe, göksel hürı· 
yelleri, ikisini de tanır ve hiç 
birini inkdra kalkışmaz. 

lnsan terbiyesinin modeli 
ne fiziyoloji kitaplarında, ne de 
nhltık ilmihallerindedir; bu ör 
nek yaşıyan, gerçek insanın ger 
çekloliğindedlı·· Müsbet bir terbi 
yenın gayesi ne otlayıcı hayvan 

için koymue olduğu 6 dakikalık 
müddet resmi dairelere de tee 
mil edilmektedir. Asayiş ve dev 
lelin yüksek menfttat ve siyasa 
tine taııJuk eden kouuemalar ha 
riç olmak üzere diğer resmi ıe 

lefon konuşmaları 6 dakikadan 

ispanyadaki ita/yan 
gönüllüleri 

Romu 17 (Radyo) - tspan· 
yada berp eden ltalyRn göoOIIO 
terinden yUzlerce yaralı ve malili 
Hastane vapuru ile Napollye gel· 
mişlerdir. 

32 - Kanunen muayyen olan 
müddetl<.'rin cereyanında cumar 
tesi gününün hesaba katılmaması 

33 - Memurların suçuna iş· 

tirak eden memur olmıyan kim
seler h.tkkinda ahkllmı umumi· 
yeye tevfıkan muamele yaı. ılaca 

ça mu 0 
., ı · b"k d"I · 28 1 'bl~" kimine baekAliblerin vekAlet et· J erıo tat 1 e 1 ınesı, su 

melori, 19 • Hususi surette kul· ve istimal için suçlu yedinde uıJ 
tanılan ayarsız ölçülerden dola lunnn müteaddıd kaçak madd8 

yı alAkadarlara ceza tayin edil· lerin ayrı ayrı işıilzam ettığı p• 
ra cezalarının yekftouuuu 20 Iİ' 

mesi, 20 Biletsiz seyahat suçu 
nun cürüm oluruk tavsif edilme rayı geçtiQ'indeıı bahisle auçıJ~ 
. kac,ır.ıkçılık olarak ıavsif edıımc•1 

sı, 21 • Buğday koruma k~nun~ 29 • Gümrük ıeekilAtı olıuıyıııJ 

ne de mc.ılek yetielirmek değil 
dir; belki hem yere saplanan 
hem de göklere yükselen gerçek 
inaanı yetiştirmektedir. Hayvan 
- insnnlar iden la gerçekliğfni 
melek - insanlar da, gerçeğin 
ideallerini tamamladıkları için 
ruhsuzlnr ve köksüzler gibi ye 
re yıkılıılnr. 

Mürebbi terbiyenin gerçek 
örıieğini kllablarda '"değıl, ol 
gunlarda aromalıdır; işi harika 
Jar yapmak değil mümküuler el 
de etmektedir. 

Çnmlıcı : 12101938 

l. H. Baltacıoğlu 

fazla sürdürülmiyocektir. 

Halkan ~emiryollan yolcu an- , 
laşması ıas~i~ e~il~i 1 
Ankara - Balkan devletleri 

arasında yolcu eeya vo karşılık 
lı lenziUit yapılması etrafıııda 
bir kaç tane demiryolu muka\'e 
lesi jmza edilmişti Balkan dev 
letlerı demir)·ollarının yolcu kıs· 
nııua aid olan mukavele diğer 
balkan devletleri ve hfikümeti 
mizce de tastik edilmletir. Eşya 
tarifeleri içiu müeterek bir anlae 
ma yapılması etrafrnda yeniden 
görüşmeler yapılacağı haber vc· l 
rılmcktedir. 

~ınııı düşünülmemesi. 

i 1 an 
I-Iaikevi Başl{a11lığıı1dan 

Cumhuriyetin 15 inci yıldöuümü büyük bayramı onuruna 
neşri karal'laştırılaıı Ev dergisinin ve Mersiııdo intişar etmekte 
olan iki gazetenin fevkall'lde ııushnlarındn ııeeredilnıek üzere 
Cumhuriyetimizin ve büyük inkilfıLımızın yurdumuza ve mil 
loliJllize bağıeladığı sayısız büyük eserleri ve eesiz yenilikleri 
cnnlnndıracnk mevzularda yazı yazmak ve şehrin muhtelif 
yerlerine konulacak Halk kürşülerinde söylev vermek isteyen 
yurtdaeların yazılarını ve hazırlayacakları l:iöylevlorıni yazılı 

olarak Evimizde çalışan Ne~riyat komitesine vermeleri \'e 

hatiplerin eimdideıı adlarını yazdırmaları rica olunur . 

na muhalofellen dolayı verılmesı j " _ ,. il 
ll\zımgelen \'ergı zamlarıle llu yeılerde gum uk kııçakçılıe• 
malların nıüııaderesi kararıuın dan dolayı bnııne "nnmuıa ııı•1 

-d- · _J k'b alil mahkemelere değil, mali nıerCı· [ nıu uı ıı;ı ı .ili un Va)' ı ht ı e s 
tere aid bulunduğunun düşünül 1 bıye•Jeri t>ı.luıımadığmdan bah•ıl 
memesi 22 • Tıbbt eczanm ko le mahkemeye krıbul edılmenıo
dekse g

1

öre tayin edılıneınesj, 23. ( lerı, 30 · J 1 uumııralı kararıı•· 
Heyeti mahsusa kurar111a vakı oıeııiu Türk parasının kıymetiP 1 

ıtirıtzın muterizin duruşmaya gel koı Ulntı h ıkkıudukı kaııuııuı> 
mediğindeıı bahisle ı·oddedlıneııı ıkincı ıııııddesı sı:ırahıttı veÇh ıe 
24 . Kanunen ceza tahdidi altı mahaller ı ve usulü ue tevfıkaJJ 
na alınmamış olan zamanlarda ilau edılıp edılmediğıııio arsşıı 
işleııınie olan fiillerin itiyada rılmaması, öl • HAkımlerin sıJ' 
esas ittihaz edilmesi, 25 - füilıat Çuuda ietiraki bulunan kimseıet 
sız müskiraL satmak suçuna ce hakkında ha.kime tebaan blikiırJ 
za VE:lrmek mali mercilere aid ol ler kanunu hükümleriııiıı lRıvilı 
dugu halde heyeti mahsusa tara odileet•ğınin düşilııülmemeti. 

İle 
ı. 
li 

r ,, 
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H B d b. k 1 f Dagvmah 28 So mını ıstıfası ıcın UH.thrutıdıye nıalrnllt•sirt•le ı 07ı ·1a ~D• astalığı un an ır aç ay evve n 27 s 0 • • •• • .. I 

gilterede genç ve güzel bir Kapı mala 5' O CI sokakla J40 uırlre itf'S,ı llZerırıe )ttpılmış ve la-
lı 1 Koza 4 fi "' . . I" l ( • I~ rıarp kerkusu içinde geçen g{Jnler, dok 1 kız bir otomobil kazası geçir Kırma y~k ıra arı sagı gırıt ı :.ıra >acı ynsu, Kapları oğlu VP. 

fı t di. Yanağına cam bath, cirkin,Kozacı parlağı 27, solu ve arkası salıilıi rniilk lıarıPIPri vu örıii la· 
!:, Orların yeni bir ha•talık keıfetmelerine bir iz bıraktı. Buğday-Çavdar rikianı ile nı:ıl11hıt l'r 3 2 k:ııııı rıulıı , ,, 800 Jir-,

1 ~ vesile verdi Kız mahkemeye beş vur· Sert anadol 4,50 muhammerı kıymetli iki oda ve Bir kiiçlik S'1lou 
du dedi ki; Yumuşak 4.,25 bir ruutbalı ve bir Jwıın.ınıhktau ibaret bir katlı rv 

Harp tehlikesi içinde re· insanın ciaı bir t•Y yemek iı- -Ben bUyUk t-ir terziha· Yerli buğdayı 3.50 
Çtıa aoa buhranlı gllnler dok temez buda vllcutta balaizlik nıde mankenim. YUı.Umde ka Çavdar 3,, 4ı;1rtırnıa StH'\'lile Salıldcaklır, 

0 :-lırın yeni bir ba11talık keş- ve yorgunluk buıule getiren lan yara izi gUIUşUmU çird:ia Anadol yulaf yok Aluı~;k isliytırılt·r·iu uıuh·ımnırrı hedt•lirı 'ljztfe 
•t•elerine veıile olmuıtar. diğer bir '1mildir. leştirdi. GUldOğUm zaman yU, Arpa yedi huç"uk rıis.lrnlirıd~ nrnvak~at lPuıiıı a l 0 nıak _ 

e \'eni k,tfelunan bu hastaJıi• Gene ayni heyecan ve en zUm .çok ~ir.kin oluyor, zarar Anadol 3.,50 lmzile hP,raher 28 J O 938 cııuıa ~iirıii satıl 15de 
~lc~orla~ buhran haıtalığı iı diıe halinde ağızdaki tnkrük v.e ~·y~n ıstıyoru~'. ÇUnkU ~u Y~rli 3,t5, H~lediyt~ dairf'~İıtde loplanrtCJk <'rıcliımrne mtira-

u Qı verayorlar. guddelerinin ifrazat. kesilir ki çırkınlık yalnız ışıme değıl, Nohut ekstra 5,50 6 eaat eylemrJPri ıfarı olurıur·. 
Jt la. . Buhran baıtalığı. vücutta bu da boğazın kurumaıına ne evlenmeme de mflni olar.ak faıulye . 8,,50 l J 

it laıılık yorpnluk hıııetmek fesia tıkanmasına ıebep olur koca bulamıyace~ım. Yulaf yarlı · ,,,25 
hararetin Ye tanaiyonun yllk H t 1 İ b" Amilleri Muhakeme sonunda kıza Mercimek ıark 4, 

ltlaae&i ve boiaz tıkanıklığı b l •• ;.
1 I~ ·~ 1

, m 'ne OD bin lira tazminat verilmesi Sablep 
!~t baılamaktadır. Daha faz uın· ar. b ızyl .ı:.011 d mb ennda karar altına alındı ve kız bu Tatlı çoaen " ·ı . ge ınce, un ann a •ı• • 

1 1 eılediii zaman ınsanın ıe . b 1 K d r parayı aldı. Balmumu içel 
i l A N 

Def terdarlığmdan 

15 18-20-23 

Iİ temamile keıilmektedır. llgarda hu unuyor. •-~ der 1 fıa- Derken günlerden bi rgUn Cebri 11 1:! 
e E· d • 1 atler e er zamanaın en az k . · . 680 ı· l .J ı · l ki "'I · 1 ·ı· ger havalar a yaaıı 1 • • • b v h' iZi gene hır mOhendıs gördU Susam 14,75 15 ıra )P.•.ıe 1 sa )J 1 ;' ersın seva J1 1 sa\' -

a;.ı! v k 'd h la sıgara ıçme11 ogazı ze ır GUI b v d' O d · .. :ı 1 · ı 1 .. 
8 ...... veya ıogu gı erse ~u . . . UşUnU egen ı, çOnkU yo Yapalı 5 ı~:e rusu nı ıı u- O 938 li.Jrl J rH ~n iti haren 15 gii 11 

t•ıa hastalığı boğaza çeviriyor lemekte bu da •ı~ıbayı kes zilnde kalan yara izi gUldü Siyah yok nıuddetle tekrar açık. arlırnıaya konıunştur, 
••bademcikler ıiıiyor. ~ekte hemde bogazda tab- ğU zaman kızı çok daha gU- Şark 47 48 Su ve kara A'v Vt>rgih•ri umumi talimatname 

Ru yeni çeıit hastalığın rışat yapmaktadı~. ~es kıııl· zel!eştiriyordu, Anadol 46,SO siniu 5 irıci maddt->Sİnu lH\fıkau dPrıiz ıröl rıelıir 
• ttbepleri nelerdir. ması da bundan ılerı gelmeh. Evlendıler. • Aydın 51 d ' rı 

D kt 1 .. b d tedir. şı· d. tb t k ve enıl~rdtı ıiirk lahihtılirıi imiz ltPr ft•rd Pl \P. 
L o or ara gore un a . . . . m ı ma ua soruyor; Yı anmıı yapak 80 '"'I I • f • 
"'111 ruhi bem fizyolojik imil Sıg.,a ıçmıyen lumseler Kız on bin lirayı geri verme- Güz yunu yok yag arrnc ao ısti ade oluu,ın Halıklar ilt• müknŞŞP. 
l~t aramak liıamdır. Endiıe- de bilh111a kadın_1Ar~a. ı~ı meli midir?. Konya malı tiftik 110 ratı hahrİ)t)ııiu S3JISJ için ıal,~bi vukuurıda ,\ v 
'illrub üzerindeki yaptırıcı kııılmasınıo ıebebı ıınırlerın 74 1 I LIYozaat llt>Zkeresi \t•rilir. ve bu leZ~Pf'fl)İ hamil bulunan-
. -:-'"' erlces ıçın ma um ur rergıo eşmesı ar. ınır en ı • Keçi kıla 47 48 ttr mez l r lalimalrıamerıirı 12 iııci mu tldt•sirıe gö-• tea:~· h . • 1 d . 1 .d. 8 .. 1 d'k yoıcu aııyaca"I • 1 k) 

letilcbalini karanlık rören bir leri uman hiç bir kelime ko olan Amerıkan 1 r~ miiza~·Pde ile ~lrnr·a ferağ y~~ a icar t~ dilmiş 
~danı~n ~ütiln °_cıesi lcadu nuımıyacak bile gelen kadın tayyaresi · Pirinçler olan dal)'an hudutları dahilinde v"eya haricindek j 

"

'Y•byeh canlılıgı kayıp eder )ara ç< k tesadilf edilmektedir V . . . . . . 1 Birinci nevi mal 22 25 d 1 · 
1
. 

· b ki k aşıngtondan bıldırıldıaıne e\ de aıt vo ı mdlıallt·ziuıfen ve,·a mert'fllJ 111111 • erıne bilyilk ir uyuıu u Buhranlı 1ıllnlerde bilikiı x 
8 

. . . .s ikinci nevi mal .ı 1 

"lctr . . gvre oeıng tıpınde Okyanus- Ç 26 J 280 takalard;ırı g~Jrİ _yerlf•rdP. halık :t\'Cılığı )'a ı>makta 
• •v . eskııınden daha fazla ko:ıu- lar Ozerinde yolcu taşımak ay , b l j ki 

t Dıger taraftan miltemadı ıanlar da vardır korkulennı .. h I I d Kahve 110 Set esl O . ı u arı ş..ırlrıanıH alıkauımdarıdır. talip 
11'Yec:anın mide llzerindek ite gidermek için bllbHıa yük-

1tacıynyaraeznı.1ratnmı~ibola? b~tvas~ Badem.çekirdek olanlarm 20 10 938 ıwışrnıhr. giirıii saat ı5 d~ 
'İrid k 1 k . • n ecrı e erı ı me. . 1 • • ı I I ... d ~ ebOtün do tor arca •· s'k sesle ve mütemadıyeo ko nzredir ıçerı 1 la e ~~pı a agm arı arttırwa ş~rtlarım ı1örmtık 

"1 edilmiıtir. nuımak ihtiyacını duyan bu 74 Y. ole t k 1 b Tatlı badem içi 90 95 üzre varidat kalenıirae miiracuatları ilfuı ohırıur. 
H k . . . • u aşıyaca o an u A 55 

eye can ve kor u anın- gıbı kımaeler de ıeaı kııılarak tayyare bi k . r t Ube 1 cı » » 60 8 _ 11-15- J 8 
dt lllideye ifrazatta bulunan ve boğazlan yara olarak bub 

1 
d rço 

1
. mev?.ı ecr . Ae1 çekirdek 35 

1

36 
L_ v 1 1 er en sonra. ıcuet nezareti 
vaıı Ch•ddeler iıtihayı keser, ran bastahgına tutu uyor ar. t k . . 

1 
• ö 

0 
d r Urfa Yağı 90 ıoo/ 

... __ ~-----~,:-------- e nıeıyen erı n o e resm f el 
70 b •• •• k k • )ı d k. vet tecrDbe uçuşlarına başlamıştır· •ç--•''••-----

OUyU o yanos ar a l ser ' Boeing uçak fabrikalarını ida 1 
. Buyuk Okyanusların en· Bunları avlamak ve avla- rı ed~nlerin temin eltiklerine Salh~ OepO 1 

Riııleri tukenmez servet mem- nenlarden kıymetli olanları so göre ılk tecrilbelerden memnu J 

baı olduğu anlaşılmıştır. Şim· ğuk ha va dolaplarında rmuha· niyet verici neticeler alınmış istasyon kartııında Ford 

içel 
1 l A N 

mü~ürlüğün~en ziraat 
Kiikiir· ı 10 Ton 

diye kadar bu engin sularda faza etmek ve kısmen konser tır. Yalnız tayyarenin deniz r•rajı itti1alindeki çifte divar ı Muhammen bt1 deli J 296 Lira 70 kuruş 
)aınız batine balıkları avlan· ve yapmak )ahud gübre hali· ve havttda daha kolay manev ı · · b t 

0 
'ı Narlı i~ıas\Qrıurıda lt>Slim edilnwk şarLİIP-

'-' . r b' J · • t . . . ı ve zemını e on epo 1at- J 

aıua ve bunlartn bilhassa ne ~etirmek için adeta bue~ bA yapa 
1 me~ını emın ıcın lıktır, fıteyenlerin Mustafa ,on loıı kf'Çİ bor!u toz kii~ürdii miiba~a~ edilfc~k 

~•Qtarından istifade edilmekte fabrıkaya benzer hususi gemı azı ufak tadılAta lilzum görUI . . lir 
'<ti. mUstemlekelerden mah- ler hazırlamışlardır. mDştUr. Ayni tipte bulunan ve Nurı elbııe depoıuna mür•· ı . O 9. 8 . ·ı . 1 • . . ' .. 
rurn . R" h d Ohl · · yakında inşasına başlanacak caatları. 15-19 ll l - 3 lHrı ıırı<trı ıııharfln on lrnş gun 
letıe odtan ~lmanyoa d1ğer ldev· ·ı ıcb ar, b .k rok~geAıHI maınyv: olan diğer altı tayyarenin plft • ! müddetle ~cık .-ksiltnrnvP korıulmuştur 26 10-938 

r en zıyade kyanus arm rı en u a rı a • m .. . . . la JI makb . . . . . . . 
erıRirı sularındaki hahk ıerve nın Kukshafen limanından kal nında da bazı degı~ıkl!kl.er UZ 

1 
ıarıhınde Sa<ıl ı 5 dt' ılıultısı lt'ra kıhmıccığır•dan 

tinden istifadeye c;ahşmakta- kıp Fasın kara suları haricin· yapılmasına karar varılmıştır. . v talip ohrnlaruı yiizde 7 ,5 tPrttİrıal akcalaruu YH-
dır ÇQ b ğ 1 d 1 yet zengirı 8' • I' • Mersın rllmrliğllndeu al· ' t k . • .. 1 ·· 1 ·· "'.. 1 .. •k k ·ı ... l t • nkU Alman ayrıt ı a • e av anmış ve ga ır papagamn muzıp 11 ... 1 v 1 ırara zıraal ltllH ur uguııt ~ rııUl(lSP. ı JUU >3• 
~daki gemilerin tuttukları bir hamule ile"Almanyay~ dö~ . ~ıı olduium 1 eguıtoı 938 t•jyua komisyonuna uıiir~cauılCJrı irnrı~olurıur. 

hkJar içill harice d6viz ver mUştUr. Bu sef~r de kullıyetlı Bresl~v - Meıttelvald eks rıb ve 196u75 numaralı vezne' 
1 

l - l :> _ 
5 

__ 1 
illete hacet kalmıyor. Bunlar mi kdarda Mersın ve turna be pres trenı Hobelschverdt istas maicbuzunu zayi ettim yeniıini '.) 1 8 

lrıernıeketin parası mark ile lığını tutmuş yabud konserve yonuna gelmiş fakat muay- alacaj'ımdan eakiıinin hlikmü · -----------------·-----
"hlıyor. halinde getirmiıtir. yen vaktinden bir dakika ev- olmayacağını ilan ederim 

Kelepir Uir Mülk t~ Son zamanlarda Alman Almanya balkının yağ ib vel istasyondan hareket et· J . f G b" 
jlıkçı gemileri fennf usuller' tiyacı kısmen balina balıkla· miştir. Tabit birçok yolcular 0 J' 0 1~ 
~araştırmalar yaparak Fran rından engin ?enizlerde tutu- t~ene b~nememişler ve. bOyO~ Mentt•ş değirnH•ni bahçe~ile birli~te satlıkıır 
r tıırı elinde buluna~ Fasın ka Jup sabih fabrı.kada. ç~k?rıı.a~ hır ~anık çıkmışlar .. ~•r .. t~h Tarsus t'iiccarlarına KereslPı kulu fabrikası nrnsanı yapılmaya cok Pi -
• •uları h~icindekı Atlas ok yağlar ile temın edıldığı gıbı eserı olarak tren maıumstı ışın . . . -· w .. • 

)erıuıu enginlerinde gayet,et ihtiyacı da kısmen oky~ · fa~kına varmış v~ geri dön- . tıl~rinizi kolaylaşhr1cak verışhdu" taJıp olaıılrınu degırnıP.rw ruuracaatları 
te11Rin balık tarlaları bulmuş-, nualerın enginlerinden getm· ~~ştUr. Derhal gırişılen teh· y~nı ~". teıekkDI yakında I J 2 - J 5 
'ardır. len balıklarla temin olur~uyor ku:at netıc~aınde hareket İfa hızmebnıze ku rulacıktır. 

ıetinin, ishıayon şefi tarafın 

ruaoslavyanın hayVIO 1 Arjantinda sıca~IRr dan dağıl. onun dUdUğUnUn 
• Sıcaklar kUrei arzın şimal sesini aynen taklid eden bir 
1hr8C8İI nısfından c~~up nısrma geç papağan lt8I'afından verildiği 'Nfi=shası 5 Kuruştur 

• 
1 miştir. Şimdı Ar j•mtinde orla meydana çıkmıştır. 

~ Yugoılavyanın başlıca bır lığı ka"uran hararet hll(mU· A 'k , Abone \ Türkiye Hariç 
hr'fet membaı ve ihracat eş- 1 nU soruyor. Bu memleketin men 8 pıyanao yapıyor Şerait ) için için 

~:~ da at \"e sığırdır. Bu se· ı ~~~~e~h~~~~;;~ 8~Y:i':~eece~~ Amerikada büyOk bir. ~i- Senelik 1200 Kr, 2000 Kr 
!la •rı geçen sekiz ayı zarfın· b 1 uştur, Cotemeırcedıt isA yango yapacaklar. Bunun ıçın Altıaylık 

600 1000 aı Yugoslavya.lan hcırıc .. on lg9m dt!rec~ye cıkmışhr. Vaşin&ton hükümeti halıtın Oç aylık 
300 ~1 bın at çıkarılmıştır. Bun·/ Buğdayıarın kavrulacağm r~y~ni toplttdı. YDzde elli iki 500 

, n llıeınıekete 47 milyon di· dan korkuluyor;_ kışı yepılsın otuz iki kişi ya Bir aylık ıoo Yoktu~~ 
t'ı •rlııc döviz girmiştir. Bu atla 

1 miş ve bundan me~le~et~ y~z pılmum dediler. Uat fyanı mUs Rumi ilinatın ıabrı 10 
~ 11 Oc;te ikisi yani on iki bin 1 milyona y~kın dövız gır~ıştır. tenkit kaldı Kar11ttu. 

f( NiMERS N 
1 

'/Cumhuriyetimizin 15 inci . 
Yıidönümii şenlikleri iQin , 

Her boyda kanuna uygun ay yıldızı 
kendinden bayraklar, Parti bayrafı, 
ıali ve katıt ve saplı süs bayrakları 

1 

siisiçin krepon gırlandlar,kafıt fener' 
ler, çat pat v.s. geldi acele ediniz , 

' 

tı.11 lFakat en zıyade domuz ıhraca MO t kbel . .__ .... ______ _. 
"ıt .r at Almanyayı gönderil· tı ba Ok servet te kil edivor. . ı a. . pıyangonun bO 

ttır. Bu m~ddel zarfınd~ meml~ke yok ıkramıyesı yoz bin dolar ~i~ muhallk&k muhalifi rden Uray Caddesi No. 41 Mersin 
Avni m·Oddet zirfıoda 4/il· ıe- çeyrek milyar dinardan fa• olacak. bırıne dOteeellttr. ÇOnlrO ta· _.--=-=-=--..==-~----..-.....,...=;...._;==•===~-=:!.. 

S[OAD SAHiR S(YMEN 

" 126 bat ııtır tbrıç edil· Ja par• girmlttlr. -GörUrtOoO• bDyQk illrt Ub kOrcllr, -- • 



SAYFA 4 J 8 Birinci Teşrin 1911. 

Senet 
~o. 
~ 

" 

326 

" 

323 

319 

316 

315 

:Jo9 

139 

J 39 

1 l A N 
T. C. Ziraat Bankası Mersin şubesinden . 

U U O u D U 
Borclunun ismi 

• 
Gayri nwnkulnu ~1H.ları Bulunduğu yer Mevkii Hissesi Tapu ~enedinin 

Tarilıi No. sı 
şubat 86-122 

936 

Sar kan hasan Salih iken tarik ve ah mel şük .. 
rii oğulları yasin ve nıahmut garben caLir 
oğlu i~en vrresfsi ve yusuf Ziya şinrnlen ve 
cenuben tarik 

alınrn\ kızı miisıakime 
ve derviş oğlu nıPl111ıet 

" " ,, 

mehmet ali kızı halice 

,, 
" " 

hacı sadık ef. mahdumu 
lıalit efendi 

" 
,, ', 

Ahmet oğlu nli rıza ef. 

Niyazi ef. oğlu a bdullalı 

Haet osman oğlu halil 

8n rha n ka ryesind~ra Loz 
hasa n o~tu molla yusu r 

Kara mehmel oğlu lahsin 

Alımet kerimesi falma 

. ,, ,, 
" 

Cinsi ı\]. 2. 
Tarla 9 ı 9RO Adanalı oglu köyii o 

,, 73544 

,, 18380 

18380 

" 
18380 

. ,, 919 

,, 38398 

,, 105685 

" 
45950 

" 

" 45950 

., 

" 
919 

,, 

Be kirde 

Çavuşlu 

çopurlu 

" 

" 

Yaka köy 

Kürkçü 

Burhan 

t;opurlu 

~lezı ti i 

,, 

o 

Sakızlı Arası 

Zengin 

çopnr 
tnıcağı 
giidflbilan 

,, 

çomak 

,, 

ködis 

,, 

kuyuluk . 

Kirit 

5 4 

5-4 ,, 86- ı 23 Şarkan siileyman hini ahmet iken hasan vera. 

Tam ağustos 
931 

" 
,, 19 şubat 

927 

" " 
,, 19 şubat 

934 

Tam ı 3 T. evvel 
• 929 

sesi garben molla mehmel iken verestsi ve 
ali hadırh evladı şimalen selliim isa iken hadır 
lı ali veresesi cenuben cabir ahmet iken miir
şit veresesi 

58 Şarkan teslime garben A vadis şimalPn dede 
~feodi cenuben usla İbrahim 

59 Şarkan garbcn şimalen hacı aluuel ~fendi ce .. 
nnben tarik 
Şark an koJak şiuıalen ça vak J olu güı ben Lut
fi oğlu tarlası cenub~n lıanefi ho~a taı·lası 
Şarkan lıark şinıalerı tarik garberı ayşe tarlası 
cenuben halil tarlası , 

4f> Şarkan siileynıan oğlu :.ılımet tarlası garlH"n 
hacı sadık oğln lrnlH ve mahmul ~li oğlu sail 
tarlaları şimaleu huri tarlası crıuuben akca ah-
m~t verrsesi tarlası • 
Şarkan tarikiam şinıalen lıacı mehmel verese 
sinden ahmet efendiyr gtıçen taı la garben mol -
Ja hasan ~vlatları rarlası cerıuhP.n lıamza iken 
elyevm Ç•)lak hacı tarlası 

,, K. sani 934 45-40 Şaı·lan deli çay garhen iğdir dtırtısi ve kısmen 
çelik mehmet çavuş şimalen işbu tarladan mii 
reziminh siileyman tarlası cenuben beLir,le 

,, Haziran 927 
karyesinden kiirkçii karyesine giden yol 
Şaı·kau hacı lıasan tarlası şiarnlen tarikiam gar 
hen Lamia hanım tarlası cenuben şosa tariki 
il11 mahdut 

,, Nisan :i5 4 7- ı ı Şarkan mahmul e\• latları ve ~Jiiftii zade aJı-

2- 1 26 k . ev v r I 
928 

,, 

met tarlası garben miiftii zade ahoıet ve kı~I 
ali tarlası şimalen mahmul evHitları cenuhen 

miiftii 1.atle alınıel tarlası 
Şm·kan dt>li Lwkirli ve lıark garhtıu tığn.h o~
hı \'P. ardıç tarlası şimaltAn nucar melımet ev

lall<u·ı ve hacı siil~ymau ve Fakı cenuben ~ğızh 
oğlu Vflli ldrlaları ' 

Tam T. sani 283 ~lusa ,.~ ahit oğlu ulHÇ ,.e hark 
Bo2 

Borçlarım vadesinin geçmesine ~e yapılan lebliğala rağmen ödemey~n eşhasın hudut ve vasıfları yukarıda yazılı barıkauuza birinci derece ve 
sırada ipotekli gayri menkulleri 3202 sayılı kanuna tevfikan 45 gün müddetle açık artırmaya çıkarılnuş ve şarfrıan;elt~ri bankamızda nı~vcullur. 

ihaleleri 1-12-938 tarihine tesadüf ed~n perşembe giinli saat 15 de haııkanıı.zda yarılticaklır, pey parası siiriilPn ıwyin ~üz,ıe )edi huçuğu 
dur, artırma lu~deli bankamız aJaca~ım karşılamadığı veya hadtli layik görülu)ediği takdirde en son artıranın laahhiidli haki kalmak şartile aı·urma 
onheş rlin uzatılacdk 16.12-938 tarihine tesacliif eden Cuma giinii aynı saatle ihale olnnaca~ltr. Kati ilıale)' İ ~· :ıpurıp ~·<ıplırmauıakla lrnrıkaouz muh 
tar olduğu gibi kati ihaleye kadar borçlular borçlaruu t~manıen öderlerie muamele feslı ve iptal oluuacdk müşteri ise pe)' akçısırıı grri almaktcın 
başka hiç \>ir surtılle hak iddiasında bnlunmıyacaktır, Bankamızdan ba~ka ipotek s<ıhibi alacakhlarla diğt"r Hfakadarl(jrlfl hu gayri nıenkı , lltır iiıerin 
deki haklarım husnsilt~ faiz ve masrafa dair iddialarını evrakı mii~bitelerile birlikte yirmi gün içiııde lHmk:ınııza hildirnwlerı a~si tA~tirdP lıa~lar 
tapu sicill~rile sabit olmadıkçti satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacaktır. Müterakim vergileri ch·HaliyP. ferağ harcı ve sair masraflarda alı
cıya ait olacaktır. Daha fazla marnmat almak islİ~'enlPrin bankamıza mfiraeaalları ilan oluonr. 

kış geldi ,,. ••••••••••••••••••••• , 
:Nisaiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı: 
• DOK.TOR • 

Kok kömürl~riniz.i ~imdiden: A.-Vakup Aslan : 
tedarik edIIlJZ : TUrldye ve Ruu• Tıp fakUltelerinden diplomilı : 

Güven Sigorta 

Sosyetesi 
Sümerbank Emlak ve Eytam 

bankalarının kurumudur 
Toptan ve perakende satış yeri: 

Mersin Soğuk hava deposu bitiıiiinde 

: Al~aoyada tahsilini ikmal etmiı ~ 
• Hastalarını her gün 8-12 15 - ı 8 e • 
: kadar kabul muayene ve tedavi eder. ı 

Necmi
• Genç • ADRES: Mersin Bozkurt caddeai • 

• Yojurt pazarı No, 1 • 

--------------------....-1~1-_1_5_,'9. ••••••••••••••••••••• ~ 
ıl Veni Mersin tie 

• 

• 

ı~. N • iiltlii us has ;t 5 k u 'P u ş t u1· 

• ~~~i~ { TOl~~~e ~;~~ 
Eczanesi 

Mer~n Gümrük karşısmda~ır 
her neoi Avrupa, Yerlir eczayı • 

ve tıbbiye müatahzaratı bulunur. 
- ---- =:- o --== 

IJ Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 
Altıaylık 600 1000 
Oç aylık 300 soo 
Bir aylık 100 Yoktur 
Resmi ilanalın•atırı 1o 
kur uf tur 

TAM TÜRK 
Ve en güvenilen sigorta f ir ketidir 

llayat, yangm, ı•a~liytıl, kwza, otomobil sigor
talarınızı An uıksail şartlar ve t~diye kolay. 
lıklurile yapar. 

Merainde Mümessili 
VASFI ORGUN 

Yurtdaş! 
Kızllaya aza olunuz 

Y tmi llersiu basamevinde basılmışlır 
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