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• Avam Kamarasında izahat verdi 1 ere 

B. 

. . 

-·-- e_seydim'. Ettüsk Vapurundaki ziyafet 
edeniyet teh ikeye girece~< ve bir cihan 
harbi olacakt . barış çetin ve müsbet 

görüşmeler istiyor dedi 
Eden Dörtler paktrna dayan(ln bir t şekküfün tehlikeli al-

duğunu söyledi. fünakasalar cok uzun sürdü . , 
1 

Ziyafette Tahlisiye umum müdürü denizciliğimiz 
malama? verdi ve .yapılacak işleri anlattı 

hakkında 

Vali ve Parti oaşkanımız Rüknüddin Nasuhi
oğlu da bir hitabede bulundu · 

Başveh•l ve İktisat Vekiline teşek~ür telgrafları çekildi 
Lundra 4 (RtHl'.)o) Bııevelol ıdir . U-:rış mü .. h8t görüştııe olduğunu ueyan elmietir . Müna 

k. CemuHlayn son Mürııh görüş le r islıl or lııgilıen n n silAh , kaşalor çok uzun sürmüş ve ht-1 ~~n~ü sayımı 7 da limaoımı
lllolori, Almtın> 1 \'e ÇekoslovJk 1 ınmırnı sı bir ıır flı ol:ımnı, si yeeanlı olmuştur. ıa bırıncı defa olarak gelen 
l'a meseleleri etrafında Atıam liilısızlık bütün momleketler ta Jlükümeı namına bunlnra Etrüsk vapurunda bir ziya-
1\amarasında ir.ohııl vermie ve rafmdon ln"ivip ~dılmt'ılidir de cevap \'eren bir hatip ise· Çekos fet •erildiğini kısaca yazO:ıştık 
lıahriye nnzırı Kupriu n is•ıfasın mıştir . lovakra içiu tahaddüıı 0

1

don va Ziyafet tafsi!Atını okuyucuları-

müı ve vapur idarecileri tarafın ri 1eriue getirmek olan De
dao gezdirilerek kendilerine IA-j nizbank'm programıaı da izah 
zım gelen malumat ve izahat elmie olllcağım : Sayın Baetekil 
verilmiştir . ı CelAI Bayar denizciliQ'imizin alfsi 

Verilen izahıilardan anlaeıl- ni ıeıklandıran 7 Mayıs 938 ta
dıgına. göre ~~p~r, fennin . ~on\ rihi~d~~i beyanatlarında hükil
terakkıyatı goz onüne getırıle- 1 metımızın noktai nazarını eu ve 
rek yapılmış ve göğsümüzü ka- .eiz cümlelerle anlatmışlardı : 

dan bahseylemiştir . 8 1\zlni Ha Başvekil QmnhMlnynd~u ııon ziyete teessürlerini izhar ettik mıza bildiriyoruz ; 
&ında meıieniyt le nıh ıyAt \pre ra eci nıul · lı>f• t parti i lideri ten sonra şuna kati yen eminim Alman yada yer.ıi yapılan ve 
Cek t - - t f lstanbul-Mersin hattı seferı·oe myuk Jir ,. ı'ikelin <itıü ıo Al A ve tııulı f p ırtisi raisi ki daha ileri gitmiş olsaydık bu 

tahsis edilen bu güzel upurun 
şehrimize ilk defa gelmesi, tüc
~arlarıınız ve halkımız arasında 

büyilk bir sevinç uyandırmıe ve 
yüzlerce Mersinli vapuru ziyaret 
etmietir • Datetliler saat yirmi
de motörlerle vapura götürül-

bartacak kadar güzeldir . . . J . c Denizcil~~i bir arada tioa-Reçildiğıni bıld•rın ı;, Hı d.- . uıu A ı; u ılı ~ ..;uq l ,.o eskı bir cihan harbinin vukuuna se 
1A.katının faydalaı ıııı ~e hu ı ü lı ı1 ltrt• ı.ı zı• Eli•rn \'O diğer hebiret vermiş olacaktır. Bu, ci 
1Akaıııı hıç bır kımt1eııııı ve dı•v lıı.ıt pler söz Hlnıışl r ve tenkil han sulhu ve Çekoslo~akyanın 
lelin nloylıine münrn ohmni a l ·rcle bnluıınıuşlar ve dörtlor ı yaşaması için lazımdı demiştir 
ca~ını söyledıkten soıırn rnp paktı > eriııA ı ım bir barış ko Bunrlansonra başvekil namına 
11({ım görüşme, Hitlf'rle şah. i mtll'St teş~;Jku e111w in1 söylo kamaraya bir akrir verilmiş 
llıünasebatıını derinlf'şlirmiştir. mişlerdır tir . Takrir çarşamba günü mec 
~on haft:ılnrrn hı1diselori ise bı R E 1 ıı ı 1ört p1kla d • liste ınüı.nkeı e edılecek ve reye 
~: il}} d R ıtn} lJ l'IŞ!l gitmeml1.I :'lnıir Ş l<kİJl0n lehlNcelı konulacaktır , 
..............__ - - • - ...._._ .--..-s .& --------- - --------

kazalarını öAle ek için 
t birler ahnacak 

, Mali rnesuli1et sigortası mecburi oı~cak. Hükumet uunlar 

·aşvekil 
B. Celal Bayar 
D'ahiliye ve Haı ici

ye vekıllerimizle 

. 8. Çemtierlayn 
Çekoslovakyaya is
tikraz yapılmasını 

istiyor 

Vapurun her tarafı gezdırıı- 1 retı1le, sanarııle, f' eporirle bir 
dikten sonra davetliler remek 1 kül halind~ tekAmül ettirmek 
salonuna davet edilmietir • Ye- için, Büyük Şefimiz Atatürk'lln 
mek esnasında Denizbank Tah-, Büyuk Mi1let Meclisinin beıinci 

lisiye Umum Müdürü B. Nec- 1 devre ikinci açılıı nutuklarında 
mellin Terol misafirlere aşatıda irade ve ilhamları vardır • Hü-
ki hitabede Luluomuelardır : kümet de Şefinin o yüksek ira-

Sayın misafirlerimiz! desioi yerine getirmek ılıere 

Ticaret filomuzun yeni ge- programuıda deniz ielerine 11-
milerinden Etrüsk'ün Mersio'e 

1 rıca hususi bir ehemiye& ver· 
geliei dolayısiyl& duyduğumuz mietir • Milli ihtiyaçla deniz nak 
mesut heyecanı, beraberce tat-

1 
liy.atını ayni seviyede götürmek 

mak fırsatını verdiQ'ioizden do- azım vs kararında idik • Biz,hG 
layı Denizbaok namına siılere kümet hesabına söylıiyorum mu 
teşekkür ederim • Bu fırsattan taffakiyetimizden eminiz • Çün· 

milyon slerlinlik bir istikraz ya istifade ederek Türk deniz tica- kü bunu temin edecek eleman
pılmasını Avam Kamarasına tek retinin yakın bir atide idrlik ların kifaretine kaniiı . • 

11
f etmiştir . edeceği inkişafı büyüklerimizin Bae9ekilimiz, bu beyanatla-

Londra 4 (Radyo) Baevekil 
Çı:ımherlayn Çekoelovakyaya 30 

içiu mü~im bir kanun proiasi hazırladı 
emirlerinden. beyanatlarından, rının sonunda ticaret filomuzun 

Ankara 4 (Radyo) Başvekil B. H it 1 er didlerindeu bazı krsımlar ala- yenilenme hamlesinde elde ede· 
rak bizlere, eeref veren huzuru- oeğimiz, azamalli tutar mikda-

1 
Ankaraya döncliiler 

Anknra - Hükumet; follor· göre lı ırskot eıınekle mükellef B. CelAI Bayar refakatlerinde da K / b t d • nuzda belirtmek istiyorum • rını eu sözlerle iearet etmielerdi: 

l 
gidış gelişio taııziınlnl ve yol olaoaklc:ırdır. Duhiliye Vekili ve C.H P. g~nMI ar es a Q a gı- c HulAsa etmek ı'cap ederse ar

1 
Etriisk'ün bu seferi müna· 

il muhafazasını temin oda Yollarda viraj, m'lyil, yoluıı sekreteri Şükı ü Ktt"a, H"'r·ı·c-ı ye ..lece L bu aünkll tonaJ· mikdarımız mı·ı-Cek -h · · " " " ' R sebeıiyle Atamııın emir ve il· • 
ha 

rnu im bir kanım pro1eııı geııişliğ"ı göz öuüncle tutularRk v .... kı'lı Dr Tenfık Ru·atu· Ar.ıs it ekonomimize nazaren dO.ndar .. ı ., • v Berliıı 4 (Radyo) B. Hitleriu hamlarını program halinde tat· 
c.ır amıştır. nakil \'asıt., larının eu çok yapn ., oldu""u halde A d ı k bu uün Karlesbaı'a 0 i&mesi bı' k ettı·rm .. kıe olan Cumhurı'1et Yakın bir ıamanda tunaj mik-

l ~ıucip sebepler lftyıhnsıuda cakları sürnt derııcelerl ve yol " na e> u e epre- "' • "' 1ıu · ı t • b ld h muhtemeldir. hu"kümetı'mı··io deniz ticaretimiz darı yarım milyonu bulmalı te 
nıevzua .ait şioıdi1c kadar ıarla roller üzorindeki köprü sıy e s.an u aa şe rimize gel· .. 111

1 
• • h b' f d kA ı ~ · geQmelidir • 7 Ma7ıatan bu ıa-

tırrıış olan tedbirlere işaret menfez V(• uütüo sıuai iueaatın misı~r ve istasyonda B. M. Mec- Alman ı'kt'ısat Nazırı IQIJl ıQ ır e a ı:ır l&I esırge-lld ' ı f ı· t. · b ı d k" ne kadar geçen kısa bir 1.Bman 
t.

1
1 rnekıe ve bır çok yerlerde hnı.gi ağı ·Jıktaki nakU vMıtııla lisi Reısi !odultialik Randa, Ge- meyen aa ıye ınıo u 88 18 a ı 

IJI lı 1 yüksek istikbalimizin delili ola- da eerefli Tiirk barralfını çeke· 
a:;su stunbulua kazaların de· rırıu tahaııımülü olııca~ı be ledı uel Kurmay na .. kauı MarP.D"I B l l k ı· ı .:ı. 'arnı 'i V" e grattan avrı dı rak eük.ran ve minnetle anmayı re 1manımJZ8 ae en UÇ aıemi• 

ı~·ın ı olarak Çoğalmasınıo_ bbu ye sınırları içindeki yollar içiıt Fevzi Çakmak, Vekiller, mebus· 'J miz seferlerine baalamıa&ır. 
v A k " (R d ) A tazife telAkki ediyorum • v " '- rnuıunzam ve umumı ır beludirelorce beldiye sıırnlıırı dı 1 k~·ı 1 .1 • n ara "* a YO iman -Sonu ı'kı'ncı'de -
l(aı:ı ar, ve n et er ı erı gelenleri ve 1 · · · ı · · ı Una hağlaııması lüzumunu şıadaki yollnl' ioiıı vilfıyelleıce ktisat Nazırı Funk memleketi- BüyOklerimızın emır erını, ----------·-----
Qb"t daha bir 1·ok zeva• t f d ı · · - 1 · · '· d Al f e " Ollıği kaydedildikten ısoııra tesbit ellıriltıcek gerek lmıılıırı "' • ara lll an mize müteveccihen Belgrattan tAid erını te BOZ erını uura a man ar 
Lı rakamlar verilmf:lktectir: gösteren ışareller gerok beyueı karşılanmışlardır . hareket etmiştir • tekrarlamakla gayesi o, emirle-

! • - ~ ıle ınevcut islHti tik ııııı~ı se~rG~efer işarellerı büLfiıı ! ~~~-~~~~-~~~~.~~~~~~-----~----·~--~·~---~~~ ı·~· ·s·d 1 t ~ d :t' lelkık edilirse .ıoyrısef~r vu yollara uidıyete göm bt·ledıye C.H:P. ilyönkurul Başkanlıgv ından ımcı u e mm aıasmı a 
, Uatını 934 l lhudnnheı ı hor ve> \ ıınyeıleıce koııulırnak\ır. hAJ' • ' 1 tt'I Qfdrıe ehemıniyPtli bir 111ı;IJ( tte ço Bu masraflar, ait 0 duğu daıre Cumhuriyet Halk Partisince tesbit edilen Mersin Belediye azalıtı namıetlerinin isimlerin auısesız ışga e ) er 
h aıdıgı \'0 ''uku lııı da g ttıkco ler e ödenecektir. sa yırı halkımıza ih'lıı ediyorum. Berlio 4 (Radro) Alman kı 
'Yata k "ld" - - h d. J 1 1 Partimize olan bııl?'lılıklarıaı her veshe ile izliar etmekte olan muhterem seçicilerin 1 tee taatı su-det mın'akasıodan ı'kı·cı' 

' 
1 

ıy cı ve o urucu a ı :Je edı) e sıııırluı ı çuıdo me • e eri 'h ı·ioi e9velde ba&lnyacak olan intihapta reylerini Partimiz lehine kullanmalarını rica ederim. mıotakanın jagalini bifümiatir 
ı liva ellİ'J'İ görülmektedir ri olncak seyrisoft:ır tıılinıatna li v 

,, 924 soııesinde 154 ndet olaıı met1iıı :n tanzıminde zahıtaıırn Vali ve C.H P. Başkanı Bu mıntaka Çekoslovakıanın 
Ql'tu· R Nasuhı·o~lu şimal hududundadır . 

11a" sefer vnknsı, 935 de 685; müıaleaeı alıaacıt~i ve memleke • 1i ç ı k ı · Q u Namzetler; ekler A man as er erı ta 
lnr. Yılında ise 979 zu bulmuş· ıhı eu büyük mülkıye memura ı l) Aptuflah Ersoy Doktor 27) Memet Karamancı tüccar rafından iegal edilen Badenbah 

ııun tasdıkine arzoluııacağı gilJi 2) Ahttıet Göneh Tüccar 28) Mehmeı KAnun bakkal Fritland, Sönbind, GroBBenn, 
Ilı Ses-rüsefer işlo ri son zo bel dly Rıalrlaı ı hatıici CfalFı 3) Ali !Latif EfG 29) Memet Saydavi tüccar Sluheoav, Romburg, Varnesdorr 
li:~larda müstakil bir ilim hn ) ollnrda c 11 i olacıık t1eyrüscfar ·.i) Ali Hıza Bozkurt Tüccar 30) Mi tat Toroğlu Belediye Reisi mıntakalarıoı sükunetle tabliye 

1 al k 31) Muhsin Yanpar bahçeci etmielerdir . Alman iırali hiiA 
t'tn ınıe \'e gaıp ı.ıeoıla ile tali nutı ı:ın lerı de l.ıu kanun hü 1 5) Ali Rıza Sönmez Tuhafiyeci hAdı'se devam etmektedir • 

de l b ) 32) Murat Ergir tüccar 
~r- 11 ıu usus iQİD mektepler kü ıloı·ıuo bu kanuııa göre yııpı G flahlr Taylan Dia"j l. ••• ' 
• ıtı "'"' 33) Mustafa Alanya Fabrikatôr ~jı. 1 6tır. Mektep ı\edrislo l l k laJ k n z. ıı 1tMrcle t;c lirecek 7) Bahri Ok Fabrıkalör fransız ~abm' ası' du•n fevtalaA ıı: led 8) 34) Müfit Erman Merkez bankası müdürü • 

d .. l rlsattau sonra bır müd e;;11 1 r '1f ııtt'l"llFketıtı 1
1 0r tara Burhan eltin Hekim ol\.)u 'Tüccar ... 

" " ' 5 35) Müreide Suner lsıyuva müdürü 
le~ aıııeti olarak 9azHe görüp fınlia a~nı e~kıı ınulfafAtfi içın 9> Cemil Cömert ' 36) Naime ' Bekir B8lkuv Ev kadını d b'r tonlantı ya t ı~t:' inıtilıanıı girmekte •e bu D .lıltııu I'• 1 ıoı '" e ""looek Hı 10) Euver Ali Germen Ziraatçı 37) Nazu\ı Uoaal Doktor e ( pi p 1 
l'ıtte~ lllida vazıfe)'ı iti) ikıyle ifa relaıfler~ g.\ rııııh~llill huAtb? 11) Fuat Akbaş Gazeteci 38) Necip Mecit Ergun Ç. E . Kurumu'nda Paris 4 (Radro) Kabine bu 
'err"0 kleriue knnaat gelireuloı e yetlori dı ı ı. · •..-. ılım tak b!'lo 1 12) Hakkı deni7. Liman şirketinde 39) Sabri Poda tüccar sabah saat onda baıvek11 Dalad 
~ •ka Verilnrnktedır.,. d ıyı:: ~ı ''' . t: ıe u t·ı ı l ı.ıl ı 13) H:ılil Akel Komi~yoncn 40) Sadi 'M .•tio' oğlu tüccar yenin riyaseti aDltında bir- \oplan 

re)' 14) Haı:ıan Btu;ri' Erkmcu Gazeteci tı rapmıehr · aladre hükftmet 
Jenin esasleırı maluamı-1.•rd ı ııııiııı\wo otllııgu 

1
· 15) HasnnDikel 1 Kortıh•yon'Ca u 41) Saide Ekrem Yücel namın~ ıapılacak beranat hak 

bG/1•oj~ı1111 lıülnimlerine gö ıe, katlar ıı)'rılıııunı'Hk ve nafıa ıda 16) Hayri Gültekin Tuhafiyeci 42) Sait Çiftçi tüccar kında ızahat termietir. 

t
. Uı1 ı . 

1 
t t 1 L'J 1 ""' 43) Saim Ergenekon Diaçi 1 ı 

1 ı11 "'ura yollJrında se:; rüsefe resıy e zı.ı ıı .uıı n ıııut, "" aı'ı 7) Heyı·i • ı unçbitek ,, "' 118 ff 'i • ııeıa 44) Sami Merzeci Tüccar JI ırıcııa nazırı tıı 111 •net \'0 intızanıln ceroytt alııını ak üzero vılü~ etleı'ı:o lııızı'r 18) fl•lıni Öter Zıraat Odası reisi T l 45) Şeref Genç üccar 
~t "k ebnııo icın gerek yaycılar l ıııtuak tasdik f'dıldıkll'll soıır.ı 2190)) ~Iİ'ieyın Koca ka~ap 46) Tevfik Saltık E. farba)' İngiliz biJvü/ı el~i-
ıc~,j Ütün ıınkıl \'asllal.ırı lıu t tlıik mevktı:ıe cıkurıhıcuklm ) tüseyrıı YHş>ır Koııyn pazarı 47) Ünsiye Berker Ev Kadını V' 

7 

~q ,,11 
la Yazılı eşyalara VA bu Bu lnlım ıtıınmelurin tııriitinde 21 brulııııı Ueddur komısyoııcu y \ y . sile 0 örüftü 

, l •a 22) !\amil TnrhRn Doktor 48) un s önel Bakkal 0 

~~,11 rııJiHeuıdı:ııı vııpılRC k ıı de :ıyni e aslaı a riayet oluncı· 49) Yun is Türkeli ZiraatQİ Roma 4 (Radro)- halra Ha 
'l - 23) Kemal Erı-der Avukat 1 ıtL rıı .. hükfımleriııe ve bele caltlır. 50) Yusuf KılıoQ Tüccar rici7e nazırı ngihere büyük el 

" 24 Kemal :Ekin tüccar · · · k b l t · "rü '"' 
k 

11

: ırı ırı içinde m.>ri ol Belediye sınırları ıçiade yol 25) G ilip Giıl marangoz 51) Yusuf Köse Komisyoncu cısını 8 
u e mıı ve go ımuı 

ı · ,,., b 1 eh;" Rınır l ım rh l nrın muh!lfeMsı ve ııııkil vası 26J Lfilfı Alı Bükülmeı Tı caret odası baeklHibi, l'i2) Zekiye Olgaçay H. K. Başkanı tür.Deyli Niyoz gazetesi bu mü 
ı.ı ol r ~ı 1 ı ıi) n ı a• ı h .ırıda 15~0 ııornıırıı'ı • laloı\iıı çok elıemmirctli oldu 
~ '------~-------,_;....;.. __ .._; ____ ...:.,~--.;.:..~~~.;..--..;... _______ ~-----------------' uı,ıııucuK lalını .ıtııauıeıeıe &onu ikincide aundan bahaetmek,edir. 



5 Birinci Teşrin 19 3 8 Çarşamba 

Nakil vasıtaları 
kazalarını önlemek için 

tedbirler ahnacak 
Mali mesuliyet sigortası mec~uri olacak. Hükumet ~unlar 

içiu mü~im ~ir kanun projesi hazula~ı 
-Birinciden artan-· 

belediyeler kanununun belediye 
ler için kabul ettiği ~azifelere 

aid lıükOmler mahfuz olmak üı.e 
re belediye sıoırları haricindeki 
yollarda bu vazifeler tnllmatna 
me hfiktlmleri dairesinde zabıta 

ca mahallerinhı en büyük mülki 

re ait olduğu aibi belde veya 
beldelerle köyler arasında seyrü 
sefer eden nakil fasıtaları liçin 
bu vasıta sahiplerioinOdaimi ika 
metgAhlarıoın mensup olduğu 

kaza belediye dairesine ait ola 
caktır. Her türlü nakil vasıtala 

VENl MERSiN Sayfa : 2 

filistinde çarpışmalar Etriisk vapur11ndal{i ziyafet Hususi Muhase~e~e 
52 Arap ve bir İngi

liz zabiti öldü 
KudOs, 4 a.a. - Kudaı.'e ge· 

len ilk haberlere göre, bugUn Şa 
fan ve Rıtm ,Jlah da ingiliz kıtı..la

rı Ue tsrııplar arasında Jkl çıırpış 

1 ma olmuştur. Bu çarpışmalar esnıı 
l sındıt asilerden asgari u2 ki~i öl 
dUğll söylenmektedir. logilizler· 
den bir polis zabiti ölmüş ve iki 
ıssker yaralanmıştır. 

-..-(, ........ ~ -
Ziyafette Tahlisiye umum müdürü de.. Yeni terfi ve tayin-
niz.ci/iğimiz hakkında malumat verdi ve ler oldu 

yapılacak işleri anlattı Muhasebe mOdürO bir 
1 derece terfi etti 

(Birinciden utan) 1 Hay Necmeddln Ero~lunu 1 , 1. 1A t. . .. H • 1 · · ı · · d - . . . ı «Ye ımıu ususı mu ıaso· 
sıpaı ıs nımız pey erpey temam muteakıp Saym Vulı ve Partı b - - - H k S . . ' _ . . 1 e muduru ak ı unay bır de· 
lıınarak tıcarel fılomuzun tutarı başkanımız Rukınırlrtin Nasuhı f' .. 1 . . 

- . 1 . · rece ter ı ettırı mıetır. 
y ukıwlel'ı•ktır . , oğlu ayağa kalkarak kısa, vecız J E c- b k"'t·b· e< ı. t 1 • • ıı umeıı aş h ı ı ..,ev.ırn 

Pek )·akın bir istikbalde ne bır hıtabede bulunmuş ezcümle: 1 Karataş terfian mahalli idareler 
kadar yeııi aemiye mAlik olaca- Muhterem ark...:daşlar! 1 müfettişliğine, uridat memuru 
ğımızı )"İne Başçekilimizin 19 Eırüsküu güzel ve şık salo Ahmet Atalay terfian filhet mu 

G 1 f k 2 
• ' ı eyliil 938 tarihinde 3 numaralı nuna bizi davet etmiş bulunan amelat memurluğuna, müfredat enera ran onun IOCI yı 1 endüstri pldnımızı izah ellik- d~nız_ ba~ka ve onu_n mul~terem başklltibi :\evzat Büget vilı1yot 

Bu münasebetle is
panyada merasim 

yapıldı 

1 
. k" - 1 . d b. mısafırlerıne teşekkur ederım. muamelAt memurluğuna. tahak· 

erı zaman ı eoz erın on ır 1 . . 
k ki d k - .d 1 Denız Bank kısa bır zaman kuk memuru izzet Aydın oğlu 
ıs~ını na · e ere muJ e eye· içinde büyük mufaffakiyE<tler merkez muameU\t tetkik mrmur 

ceğım : . . . gö~termie üzerine aldıgı işi mu !uğuna, masraf kAtibi Osman Al 
c Muhte_lıf tona~larda .yenı- vaffakiyetle b~şarmıştır. per dosya memurluA'una, tahalc 

... 
• 

.. 

lrı 

Şi 
ka 
sa 
yr 
ka ye memurlarının kontrolü altın 

da ifa olunacaktır. 

rını işletenler, ehliyetleri sabit 
olarak belediyece ferilecek bir 
teeikayı taşımaları mecburi ol· 
duğu gibi. sıhatları bakımından 
da belediyelerin daimi kontro · 
lüue ı~bi olacaklardır. 

den 28 gemı ddha ıoşa edılecek Etrfüık fe bununla beraber kuk muavini Zıya Gündüz. Ya· 
Bilbao, (a.a) - General Fran · H 1 1 k ı 1 l ili tır . a eu yapı ma ta o an ge• ge en gemiler şimdi muhterem şar Songur, Hakkı Özdemir ıa· 

Bu kanuna veya bu kanuna 
göre yapılan nizamname fe tali 
matnamelere aykırı harekette bu 
luııup fiilleri bu kanunda yazılı 

cezalara taallük edenler mahal· 
Un tabi okluğu ceza 
mahkemelerine sefkedilece\c 
!erdir • .Fiilleri belediye işlerine 

müteallik cezat cürOmler kanu 
nuua göre ceza verilmesini istil 
zam eden suçlulara verilecek 
belediye cezaları, suç vildyet 
merkez kozası hudutları içinde 
olmuo ise filAyet merkezi beledi 
ro encümenine, euç kaza hudut 
ları içinde olmuş ise kaza mer
kez belediye encümcııioe, 486, 
1608, 2575 numaralı kanunlara 
göre verilecektir. Ankara ve Is 
tanbul şehirleri hudulsrı dahi 
linde yapılacnk bu gibi su9lar 
hakkrnda bu eehlrlerin belediye 
teekiH\tına rnütenllık hükumleri 
mahfuzdur. Belediye teşkilatı bu 
lunan nahiye fe köylerin yalnız 
belediye hududları dahilinde iş 
lenen seyrüsefer suçlı\rından do 

layı bu mahallerin belediye en 
cümenl ceza fermiye seldhiyetli 
olacaktır. Belectiye işleri sebe 
b:yıe muhtelif kanunun ve uı 

zanmamolerle belediye smırları 
dışındaki seyrüsefer ielerinden 
dolayı belediye reislerine feri 
len selAhiyet seyrüsefer lelerin 
den dolayı uli fe kaymakamla 
ra da ferilmi§tir. Seyrusefere ta 
alluk eden hususlarda belediye 
cezaları, ÜQ misline kadar artın• 
labilecektir. 

Mali meeuliyet sigortası ak 
deltirdiğini fesikalarla ispat et· 
miyon motörlü nakil vasıtaları 

mutasarrıf veya müetecirleriue 
seyrüsefer ruhsa\namesi verilmi 
yecekıir. Müddeti biLEın sigorta· 
lar yenilenmezse seyrüsefer ruh 
salnameleri geri alınacaktır. Mo 
ıörlü nakil "vasıtaları sahipleri 
ueıtalariyle yaptıkları her türlü 
zarardan meeul olacaklardır. Za 
rara u~rıyanın hatası veya müc 
bir sebebler bulunduğu ispat 
edilirse nakil vasıtası sahibi oeri 
olacaktır. 

konun devlet reisiilanının ikinci sa milerimiz gelrlikten sonra yani j' arkadaşlarımızın da izah ettiği hakkuk memurluklarrna, Silifko 1 
yıldönümü müııaeebetile bugün k k iki sene içinde ticaret filomuz gibi mu addeme vaziyetindedir tahrirat kAtibi lbrahim Ertan 
Burgos'da bir resmi kabul ya- B Ya 
pılmışLır. Merasime kordıploma- yeni gemilerden mürekkep mo· unların çok genie istikbalı köy ve belediyeler bürosuşdl•ği 
tik de davetli bulunuyordu. dern bir filo olacaktır . Bundan vardır. ne, feznedar Sami Eroğlu encü Se 

General Fraako bu münase mada Haliç ve lstiuyedeki Ter- Arkadaşlar, men birinci katipliğine, ınüfre· d 
b 

1 
.. 1 d. · k k 1 Cümhrıriyet hükfımetinin prog I dat katibi TAiat Jırin eulüıneıı rı 

et e soy e .•,ğı ~ıuıu ta: . ma sa- tıane ve Dokların temam en ıslah ramında halledilmiyecek işler' ikinci katıpliğiue, evrak memuru 
dının Falanı ın ısteklerıuı tama· ı edilmesi 'e büyük gemi inşa yoktur. Halledilmiş ve ortaya' Ziya Gökaslaıı dosya mukayyit· ~u 
men tahakhuk otıirmek ve lspan edecek kabiliyete cıkarılması ka ge 

1 · k IAb t· ı d" k çıkmış işler vardır. Cümhuriyet, l:ğine, encümen ikinci kiitHıi 
yo 10 1 ıı ınt ne ıce en ırme rarlaatırılmıatır . Yapacn-"ımız 0 tı ld ·· 1 · r v v e; hükumetimizde realite halına gel Mustııfa Özcaıı daktiloluğa, ta· 
0 u~unu soy. em,ış ır. işlerin sadık bir ifadesi olan şu memie hiç vaad yer almamıştır. hakkuk katiplerinden Sadeddin la 

Nasyonalııst &panyanın bü· .. 1 .. k 1 d k b . 1 . ' M t· ~ 
tün şehirlerinde bu yıldönümü soz e~ı ı nıa - ~ e~ en u ~ş erı uhterem Başvekil Celal Ba Ferid, Rıza tnhsilat kutipliklerİ" ız 

_ 
1 

. 
1 1

. ki t t'b 80 mılyon kusur lıraya balığ o- yarın ve ona izafeten arkadaşla ne terfian tayin edilmlalerdir. 
munase >etıy e şen ı er er ı .. . . v 

ed ·ı . t' lacağını soylemelıyım . Bunları rımızın beyanatı buna en gü- Ayni zamanda merkez memunı 
ı mıe ır. 

dörı senede bitireceğiz . 10 se- zel bir fesikadır· ı Salim Akay, şube tahakkuk nıc· 

Japonya Mal'ıye Nezaret'ı nede ödeyeceğiz . > Etrüsk'e ve diğer Türk bay 1 muru Cevdet Gökçen eube talı· 
M h . rattını taşıyan gemilerimize biz 1 sil memuru Aptullah Aydıııctıı 

1 u terem mısafirler ! Mille gönüllerimizi bağl amışınızdır. 1 birer dereco terfi ctmiı:Jerdir. Şe 
O dd l •k b • timizin ne kad -r büyük denizci D "' v cu n ma e 1 ır aşıdı.,ımız bayraeın şeref Hepsini tebrik > eııi fa:ifeto· 

M Ö 1- t" - k'l olduğunun yAdedildix.i u~urlu k d ı· h l b "'I "' ot r u mo orsuz na ı va· k • l'i fe u re ıne ru umuı a Sır; ı 1 rinde başarılar dileriz. •e 
aıtası kullnnanlar bir kazaya se· e onomı programı bir günde, Baruaros ihtifalini te yız. ta 

bep olduklım takdirdo derhal hazırladı sit eden vapur düdükleri nrasııı l'ürk milleti bu ruhun gida 8. Hakkı Deniz ba 
vasıtayı durdurarak kazaya u~- lk ela lstanbuldan hareket ettik. Is- sile yasıyacaktır. ka 

. . ~Japonya ~n\iy~ nazırı ~' tiklAI tarihimizin her say fasın- Aıkndaşlar, bütün muuffa Liman lnblsar şirketi lşlelnıi' 
rıyanlnrn yardım etmıre ve va 1 Pn on ınartctelık bır ekonomı . . _ . ki 11otler Cümhurivet h "k • m r dairesi şefi B. Hakkı Denl7.in ı.::· Yı 
k k b 1 da ısını ~eçon tıu guzcl Marsın ' ' u u e ı \•u·· 
ayı en ya ın zabıta veya e e· proğramı tıazırlamıetır. Pragra· l" . . . . • olu iukildbın onun başında bulu tifa ettiği bıtber alınmıştır. J 

dı·vo me .. k1·1·11e tıaber .. ererek "'"r . ımanına oıreııı bır gemı ıle gel- A - k" 'd" 
, ' ' 1 " mın esasları eunlarrlır. . ' . . nan tatu1" un eserı ır· · 

dım islemeğe mecburdurlar. 1 - lhrat.alı inkişaf ettire · ı:ııe. ~ul~n~ıyor~z . ~enız tıcar~- Atatürküu sıhhat vo yüksek İngiliz kralının 
llir na kıl vaeıtasını, hırsız- rek japon tediye mufazenesiniu 1 tımızıu ıetıkbalıue ıman etmış şereflerine kadehimi knldırıyo bir temennisi 

lık kasdi bulunsun bulunmasın teuiııi, olarak bu mutlu dakikalnrımız· rum. ~e 
hor no sebep ve maksatla olur· 2 - Hnrp için en lüzumlu 1da Türk milletillin denizcilik in • "' "' Londra na. - Krııl l'ltıııcı trıe 
sa olsun sahibinin mnlllmatı ol· olan iptidai maddelerin mü tema 1 kilf~bıı~ı emı eden Ulu ~ı~derimizi demişlerdir. Georges, İngiliz millatiııe lııl!l flli 
makeızı'n alıp kullanmak yasak di idhali, . 1 taz~nı ı~o. ana~ok Buyuk Şef'iı~ Ünh-ersite pröfesürlerindeu 1 ban bir beyanname neşretmiştir· tiy 
olacaktır. 1 3 - llaponyada nltun istıh eınırlerını tatbık eden Cumhurı Deııizbank adli müşaviri D t " - Baş\·ekl!in fuırış uğ 

D 
. I> · runda vaki olan parlak mfl ·!l ler 

Binek nakil fasıtasını kulla salAtını inkişaf ettirerek harice >et hıikiıııı limiıe k11rşı şükran Mehmet Alı \~ahya enız ,an isindon sonr~ bütün nünr l'\ıf 
narılar yolcuların istediği yere altun ihracı, larımızı bir daha tekrarlayarak k'ın müessisi Haşfekil CelAl Ba 

l 
millctlori için yeni Lir doshık ,,c eeı 

gitmiye ve kendilerini emin bir 4 - Memlekette, bazı ipti Türk gemiciliğinin parlak istik 1 yara, ktisad Vekiline teşekkür refah deresinin açılmusıııı 111ırıt hib 
surette götürmiye mecburdurlar dai maddelerin idhalini finanse bali şerefıne kadehimi kaldırı te tebrık telguıfı yazılmnsıııı tek retle temenni edorinı. 

etmek ı·r1·n 1· f.,i cartlar dahilinde yorum , demişler ve sözlerine lif etmiş \'e müttefikan kabul • ..,_ •>-
Hususi surette kiralanan usıta· ~ ' v ı - - · vabancı do-flzleriıı mütemadi ser son vermişlerdir . edilerek ziyafete son verılmlştir· 
lar her hnogi bir maksatla olur- ı 

Yollarda her cine hayvan SÜ ı' sa olsun bu emniyeti suiistimal mnyesini iyi işletmeyi temin et Ankara .. Erzincan Demi ry o] u 
rülerlnin sevkinde riayet edilme d ler veya rolcuların istekleri mek, 
ei lazım gelen usul ve tedbirler he e~. d . ı·k • t k' d 5 - Erazate dahilinde husu 

~Q 
17 yaşındaki tayy o' 

reci kız 
Ftıınsanıo en genç kadın t ı}" 

yareclsl 17 yıışında Şanyo adı:.d' 
bir kızdır. Babası da tayyıırt~ 
olan bu kız daha kOçUk y.aştn tıı< 
yareye meı ak sardırr ış g 
çenlerde bUtOn alltıt>inln buzurlyl 

arıcın e ıs ı ame. a ıp e en· H t C h · t b J 
talimatnamelerle tesblt olunacak ter, bu hareketlerinden başka ei bir sanayi teşkili, a um arıye ayramın a 
tır 6 - Fiyatyaların islahı, • / [ k 
N~kil vasıtaları hakkında ~!:a~!~~~:ılaQ~:~:~::. ~:asu~!1t~ 7 - Hükümetin müstakbel ış etmeye açı <lCa tır 
hükümler mecburi tedavüllerinin iyi eartlar Sivas - Erzurum hattının Ke· da pazartesi, salı, perşembe ve 

Umumi ve hususi yerlerde le hareket ederek yolcuyu bir dahiline konması, mab'ıt kadıtr olan kısmında yolcu 1 cuma gUnleri bareket edecektir. 

seyrfisefer eden yük ve binek suretle iğfal ve bu ıüzden bir 8 - Tasanufun teşfiki, ve yllk katarları dünden itibaren Erzincan istıısyonu lşletmlye açıl-
araba fe hıı:vvauları, fe otomobil Taka çıkmasına sebep olurlarsa 9 - Hükümetin masraCları· işlemiye bıışlımııştır. D D. Y. ida dıkhın sonra Ankura'dan Erzin pilotluk imtihanını vermiştir. 
otobüs, motosiklet, kamvon fe hAditenin istilzam ettiıti cezala· ua müteallik bir ekonomi siya resi bu husus hakkında teşkilatı- }• f) g"ı· ı t.eJ'ed 8 , can'a aktarmasız doğru yolculuğu 
emsali bütün nakil vasıtalarının rm en ağıriyle cezalandırılacak· seti inkişaf ettirmek, ntt yeni bir tarife göndermiştir. tt temin etmek üzere Ankarıı'dım ı. 
fenni ~asıf ve şartlara uoagun tır. ıo - feeizleriıı azalmasını Bu tarifeye göre Çdinkaya - Ke l(jb , salı ve cumıırtesl, Erzincun'dun da K fl k t.1' f 
olduğu ve tetkik ve azami isti · Zabıta, bu kanun hükümle· temin etmek. mah arasında lşllyecek katarlar ra l v arye e iir11 

1 k 
H ~ 

. ~ ~· . perşembe paz11r gOnlerl birer ka t 
ap haddi ve tahammül derecesi rine fe bunlara dayaoı ara ya a eşıstan ar ının evv~lce kısaca yuzc!ığımız gibi Çe ft~vafrOSU Ot tar tahrik olunocaklır Adi ve ten ..,, 
tespit olunarak işlemeleri ruhsa· pılacak nizamname ve talimat· tlnkeya'dan çarşamba ve pıızar pa Ne 
ta bağlaıımadıkQn se:vrüseferle name hükümlerine aykırı hare· yıldo·nu·mu· zartesi ve perşembe gUnlerl hare- zllatlı tıırifoler bu hııtda da mute lngiıtorede krallık 1'arye' • 

k b 1 k tivatrosıı on seneden soı1ra il tı&i 
rine müsaade edilmiyeceklir. ket edenleri menetmekle mükel et edecek; şimdilik Kemah'tan er o ııca . ayrıca bu kısım için ' de 
Her nakil vasıtası. rahıata bağ lef olacaktır. Tahdit edilen mik Roma a.a. - Ögleden evel ve Cumhuriyet bayramıodı:s l~le yolcu ücretlerinde '"Uzde 50 tenzi defa olarak teşrini snııiniu 9 ° 

J ~er 
)andığını göstermek üzere bir tnrdan faz.in yolcu ve eşya yüklü musollnl malüller abidesinin ye mlye açılııcak olııo Erzlncan'danl at yapılııcaktır. da açılacak vo ilk gece temsıl tün 
plAka taşımıya mecbur olacak tir motörlü vasıtalar hakkında yapı ni salonlarile "zaferler avlusu,,nu A kralla kraliçe de bul nacaktır. ku 
Belediye sınırı dahilinde ieliye lıiCak nizamname hükümlerine açmıştır. Ac;ılıe merasimindan ~li sicil teş~ilitı f ransız şe~ircili~ müte~assısı Bu İngiltere İçiıı büyük Lı 
ceklor için bu vazife belediyele· göre muamele ifa olunacaktır. evel Musolinl ·binanın önüne di hadise teşkil etmektedir. Çüıl! 

Parmak izi 
.1 . 1 1 

b . . Emniyet işleri genel direktör J . . . . l . . ı 
ZI ffilŞ O an la eeıstao Veıspanytt . zmırtn fmor iŞ erınf sarayın himayesi altında Vokr•1 

Haz'
'nenin ~elediyelere harplerinin malzemelerini tehiş İ IOğll, yurtta işlenen suçların llmı f izafe edilmiş lıulunau bu vr.ı 

etmiştir.Bu tören iQin habeşielan bir şçkildıJ tetkikini. işlenen suç tef kik etti te tiyatrosu büyük bir sanat ııl 
Dahiliye Vekaleti- yapacag .. ı yardım harbinin başlangıcında ilk teş 1 Jarın mııhlyetlnl temin etmek ve lzmlr, - Trubzon şehrinin pla esset>esidir. 928 de tiyatroııuıı ' it b 

rin 935 te Marepten geQildigi ta euç Jşliyenlerln sııbıkalarını ve 1 nıoı bazırlnmakta olıın Fransız aliyeti tatil edildiği zıımaıı ~ dtr 
nin bir tamimi rih intihap edilmiştir. s:.ıç miktarını tespit etmek Uzere şehircilik mUtebussısı mimar B. yük bır teessür duyulmu~· u, dit 
Memleketimizde oturan ec· lstanbul'dan başhyarak sey- Nişan almış olan mareeıalle bir adıt slcll teşklllıtı kurmayı kal Lomber birkaç gllndenberl lzml- gün de krallık • varyete tiyııl 

ııebl tebaahlardan Türkiye cum · yab celbine ve tabii gUzelllkleri rin dulların ve aaker annele raılaetırmı tır Genel direklörlUk 1 rln pltınuıı etud etmektedir. lzmir suaun tekrar a~lınası her ~P 
huriyotl tabiiyetine aeçmek iııti· rile Afrika 98 lepanya harp ş • şeblr planının heoUz kimin tıırafın o kadar soviııdirmişlir 
renlerln ıabıkalarını tetkik et· ile eski eserleri bulunan şehir ve lerinde kumanda k"' . . • bu husus hakkındaki tetklklerlol 1 dan yapılacısğı tayin edilmiş de· Yalnız ilk geceki tcrn~ 
mek için "erecekleri dilekoe Qze,fusabıılarımızın gQzelleıtlrllmesl gal eden gen ·r ıı~1r~~ ııu~0

11 
bayii llerletmlıtlr. ğildlr. radyo ile neşri arzusu kı.tı 

rine. parmak lıleri alınmak~a .idi için bu ehlr va kasabaların ileri runda harp ma~ü~eri 1 cemiy:~ Mimar _l'l. Lombar dün beledi edilmemiştir Çünkü yapılan 1 
Aynı ıamaodn memleketımıze ş . 1 b Dö k b" Sıhhat bafkdtip/İğİ ye mUhendıslerlvle ş blrc1c bir ge he~aplara göre temsil rflJf 
pasaportsuz ve kaçak olarak imar planıarınıo tatbiki masrafla reıs _ me ~s. Ja t~ru ır . 0~ zloti yaparak pİao nzerinde mPş ile neşredilirse tıyatronun ı:~ 
gelenlerin parmak izlerile foto"'" rına karşılık olmak Qzere devlet tuk ~oylemıştır. ~atıp Musolını· lçel sıhhat ve içtimai muave gul olmuş ve belediye reisi Dr. 

15 h t eder k l l hedeceği müetori adecli r 
raflarının alınması usul ıttihaz bUt~estnden belediyelere yardım by~ . 1 ap le "' ucf eehı~el efe nat müdür_ ügü baekAtiplığiııe Behçet Uz tıtrafından kulJul olun , 
·editmieti. ... ır ı?'parator U15UJ1 et ın em maliye taheıl memurluğundan '. muştur. . . fazladır ve yüz bin iugiliz · 

Dahiliye VekAletinden eehri yapılması hekkıoda iç Bakanlıkça retmıe olduQunu ve düu sulhu açıkta kalan Hüseyin Erden ıa 1 Fransız şeblıcılık mUtehassısı sı gibi bit' zarara sehelıolacıı~' 
miıdeki alAkadarlara gelen bir bir kanun projesi hazırlanmıştı. kurtadı#ını hatırlatmış fe hal yia edilmiştr. j Jzmlr şehrlul ve lmıır işlerini çok 'femsll çok büyük mnsr 

l 11 
tamimde bu gibilerin Türk ırk Proje alAkalı bakanlıkların mnta yayı kunen endirdiğinden dola - = yerinde bulduğun~, [zmlrln istik in vücuda getinldi~i 
ve harsından olanların muhacir ıeaları ılınmak suretiyle 

800 
şek· rı kendisine teşekkür etmietiır. panya harp meydanlarında kıy lıalde Avrııpamn sııyıh şehirleri lıöyle bir zaraıa göı 

sıfatile memlekete gelerılerin par Musolini şu Sözlerle mukabe melinizi isbat ettiniz ltalya yaptı 1 ınasıodu bir yer dolduımRŞ°ttt nıtm mamıe ve varyetenin rnd) o 
mek izleri~in_ ~lın.m~sma lüııım lini almış ve Başbaknolığa vern-

1
1e e!mişlir. f ~ınız f.•cLıkArhğı hiç bir z:ıın"ıı zt?t olrluğıınıı söylemiş ve hayrım 1 ııc•şrndilııwıııosine karıır tcı i 

olmadıQ'ı bıldırılmıştır. mlştır. 1 Arkadauluı·, Afrıka ve Js unutmıvamıktır, lığını bildirmiştir. 1 ıir 
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4- 10 -938 

M .. h. ı. l .. .. J d 
1 

K f .. LL L" 1 Pamuklar jKu. S.fKuS. 
llt iŞ ı)Jf {3Zalllll ODU 3 10 l U in mUr8118ul f Kıevlant 1 J:; Vila\'f!l ilk okullararıın 8 kalemde 17460 la-

,. Yaz mevsiminde her ay ~ağmalı 1 
1 ~~ 5 ne evrakı urnlbua ihti~ acı l i birinci teşrin 938 e 

Son günlerde 'fitanik ka· şllnce ile dümenciye dümeni trıgiltere başvekili. Balmoral apı ma 1 s' 29 . .. 
k ğ · · Koza , " rastla\·an c.•cırşamba gtiuu saııL J 5 dt~ ihale~ edil-ıası kadar büyük olacu bir tam sanca. a çevırmesıni em• şatosuna gider. bir iki gün K yok J 

df\niz kazasının önu alınmıştır retmiştir, iki gemi biribirir.e kralın misafiri olur. . K:z.~;1 parlağı 27 • mek üzre içel daimi erıciimenirı<W açık eksiltmeye 
r 320 yolcuyu ve 200 mUrette elli __ ayak kelara_k ya_ni adeta , Bu, lngilterede anane ha· Buğday· Çavdar vaz~dilmişlir. 

batı h~mil Vendyck isminde sUrıınerek geçmışlerdır. · Jine girmiştir. Bu suretıo baş s t d ı 5 Eksiltme\'t! konan e' rakı UHıllrnanırı umuru 
ki 13<!50 tonluk bir ingiliz . Buton bu işler dört daki vekiller krala dahili ve hari- yer an~ 0 

4 50 bedeli 670 lira oluJ1 muv~kkal lemiııalı f>2 lira 
t t . .. . . k ka ıçınde olmuştur. Kazanın ı . . umuşa ' ' 
t rans~tlontıgı ~~staıı ~e~ı~ ~n atlatılmasını mUteakip kaptan 1 rıci me~eJeler hakkınd.a ıza• Yerli buğdayı 3,50 2 5 kuruştur. islt~ k lıleri n şarln a nu~yi ve e vı·a k ı 

Şırnalı Fas sahılınde zıfırı hır kamerasına koşmuş ve kendi hat ve-ırler ve kralın ımzala · Çavdar 3,, rualbua uiimunelcrirıi görmek üzre her ;ı iin kül-
u karanlık ,.e sis Esnasında Be· sine daima uğur getiren bebe ması lilzımgelen kAğıtları im· Anadol yulaf yok liir dir~kıörlüğiin~ ve ihale glinü belli saatinde 
r sarabya ismindeki gayet bO_ - ğini okşamıştır: zalattırırJAr. Arpa 
ı ~U R k ı Dört dakıkal k a daimi erıcümene lıaşnırmaları j)an olunur. 

le k k bir omnnya tan ı ı ~ lngiliz kaptanını kıırk s~~~ ;~ Geçen ay Çemberlayn Bal Anadol 3,,75 
arşılaşmıştır. Romanya gernı . . . imorate gitii ve ufak bir ana- Yt-rlialivre yeni M. 3,lıO, j·-------------·-•:?•4:-_2_8_-_2_-_-_5_ si l8 mil silratle İngıliz lran-ışamış kadar, bır anda ıhtıyar . •. .... . 

6 · s ti .•. · 1. d t hılmışlır. Transatlantik I ivar neaın degıştıgıne şahıt oldu. Nohut ekstra 
ıı antıgı Uzerıne ge ıyor u. . . . •. _, · · · f 1 0 İki gemi 0 kadar bir• irine p~l lı.ma~ına geldı g ı z~man BugUne kadar lngıltere asu ye . 

1 Yak 1 t k' yolcnlarmın millhış bı r ka1.a. atlatmış oı- 1 kralı ka~ıdları siyah mUrek- Yulaf yerh 
8 ın .aş~~ş ! . 1 

• . . 1. , . • malarmdan sevınen yolcular keple imza ederdi. Hu 8 fer Mercimek ıark 
il eslerı bırıbırırıden ışıtı ı)oı ı,optaııo wısıl tPşekkOr ede ! . ... . . 
. du. İngiliz transatlantiği sil va . ceklerini hi ımerniş'er ve kıy 6 ıncı Jor! kAgıtlaı_ı ~avı mu Sablep • 

11 tisi müsademenin çaresiz oldu metli l.ıir hediye takdim etmiş rekkeple ımza et~ıştı~'. • . Tatlı çogen 
0 ğunu ve milsodeme vukuunda · lordir. Kaptan, kendisine de· Ne ohır . de~~l mı?. Hıç. Balm~mu 

6,!J,5 
."J,25 
4, 

130 
18 
73 
11 

i l A N 
Mersin Tecim ve en~üstri o~asın~an 

Sicil No. 112 t sırıafı Hördiincii 
ı· gemisinin ikiye bölünecPğini ğil uğur getiren bebeğine min Alma blltun Jn~ılız mathuatı Cehrı 
• 11 tılamıştır. Romen gemisi iske netler olmalarını söylemiştir. bundan behsedıyor. Susam 

leye rotasını çevirmişti. İngi- Gemiler müsademe etseydi l~a . Büvar nere~en çıktı SiyahYapağı 
liz kaptanı meyusaoe bir dü- kal bin kişi t oğulacaktı. 

_,,...,......-- İngilterede bOyük bir kft Şark 
Canlı ansiklopedi ğıt fabrikasında çalışan bir Anadol 

15,75 16 
j M~rsinin Canıi ş• rif nı~hall~siııde 54 iineü 

1 sokağında 79 No!u ewle oturau T. C. tabaasmdan 
48 ,olup Mersıniu cami şerif mahallt!Sinde oturan Vo .. 

1 ğurt pazarı çarşısında 2o Nolu yeri kanuni tica ~ 
47 
46,50 
51 
80 

1 
retgah Pdinerek ı · ıO 9;3g tarihi11derıberi toplan 
perakeııde l\ömiir işlerife uğraşan Bay KAmil 
Çetinalp tican!l lakabını 110\erclPn lastikli getir
nwsi iizerirıe 4 lf'Srirı ..ıv\tel 938 tarihinde ı ı 21 

. llmele bir glln yanlışlıkla kA· Aydın ıiyah 
,. Alm6nyıınm garhinde Perl / ayı ile gUnile doğru ohrak ğıt hamuru dolu bir fıçıya tut Yıkanmıı yapak 
11 Şehrinde altı yaşındaki btr ço· anlatmaktadır. Mektebe girdi kal boşalttı. Fıçıyı bir kenara Güz yunu 

~Uk gösterdiği fevkalftde ~ekll ğindenberi on ay olduğu hal· attılar. ameleyi kovdular. Konya malı tiftik 
\>e malOmatı ile yalnız 1.u kı- de ilni versite profesUrleri Ali Bir ~aç zaman sonra ke- Yozgat 110 
lanın değil bUtun dünyanın tahsil talebesine birçok cihet· nara atılan fıçıyı inceliyUn pat Keçi kılı 47 48 
hayretini celbetmiştir. Bu ze- ten faik bulunduğunu tasdik ron tutkallı k<lğıt hamurunun » .. dabağ 25 

e ka harikasının kudreti etibba · etmiş lerdir. mUre'{kep içtiğini gördO. pat- .. P!rınç~er 
Y~. dn şaşırtmıştır· Ç~n~U . en Çocuğun €'n zi) ade hoş· ron derhal işe koyuldu, bil· Bı~ın~ı nevı. mal 22 
YUksek profesöılar gıbı ılmt landıgı kitaplar ansiklopedi· var k:'\ğıdmı yaptı zengin ol- fkıncı nevı mal 
~e _fenni meseleleri halletmek lerdir. Her gUn l"eş allı 5laat du. . . . Çay 260 280 
edır . mPşhur ansiklopedı Britanika· Kovulan amelenın ekıbetı Kcbve 110 

Kend1sine şimdiye kadar k d ki _ meçhuldür. Badem,çekirdek 

65 

• 
rıumarah sicile tic:lret kanunurıun 42 iııci mali· 

f dPsirıP. ,ıö··e kH)'ll VP. (P~cil Ptlildiği bildirilir. 

Halkevi himayesiı1de 
Türk kadınlan ~iç~i yurdu ~irettörlüğünden 

·ı \!erilen riyaziyuta ait bntün yı ok.umak~a v~ . 0 ~ u arı ·lf J • L'I' • içleri 
9 lll~seleleri doğru olarak hallet nın .bı r kelımesını bıle kaçır: ne ~auar IÇ6ul ınm Tatla badem içi 
,, rnıştir. Fl:ikat kudreti yalnız ma) ıp hflfızasın:ı nakşctm_ok . . Acı » » 

ti. . . . . - ·ı · i tedir. Rir giln hn cocugun Çok ıçmek ne kadur zo . 
~ )aııyatto değıldır. Dıger ı ım . . rarh ise, boş yere hiç içki iç· Acı çekırdek 

·11 lerde ve meselfl tarihte en ma tam msnası!e ca nlı am-ııklope- d Urfa Yaöı 
• • 'il:':. 0 1 ed" 1 .,.0 memek te manasıı ır. • 

ıı l'uf müverrihlerin gıptasını dı oıaea~ma ş p ıe ı mıJ r. R" • U d kadar lçel ,, 

90 
55 
35 
90 
70 

95 Yurdumuz kayıt muamelesine başlan
~~ , mıştır. girmek istiyenlerin Halkevi ida-
100fre memurluğuna müracaatları 3-4·5 

Ç .. aycne eden ıı v cu nn ne 
•e Celbeder.ek kadar malOmat sa· ocugu ~u . · 1 nlkole tahammUIU vardır? 
ş hibidir tabibler ve ruhıyat mlltehassıs . . d k 

1 · · . · · · · . .· 1 Kalıfornıya o tor arın-
Bınlerce seneaonberı ge· ları kendısınde bıı gnyı ı ta-. d b" . b ··ı U söylUyor 

ten mPşhur tarihi hadiseleri biilik hulamamışlsrdır. 1 Da~- ırıb" unu o ç p k r t . 
o11.tor ır serom eş e mış l t k d Ford . h d' s asyon arıışın a 

8. d k' nesıllere aber bunu damara şırınga e ıyor. . . . ı· d k" "ft d' il 80 SQnf 8 1 Vücudde kırmızı noktalar pey r•r•Jı ıttı~~ 1: : 
1 çı e ıvar 

Bu borularda bava yerine atıl da oluyor. Doktor bu noktala· ı ve z.e~ıoı e 00• Depo sat· 
Amerikalılar zaman kap 1 kt 1 t 1 M t f bir gaz vardır. bu gazlar içer ra göre o adamın ne mikdar ı ı~ • . ı ey en crın us a a 

Sathk Depo Kelepir Oir Mil~ 
Men leş J~ğirmeui balıçe~ile birlik le sathk lır 

Kereste ~ulu fabrikası masara yapıl maya çok el
vorişlidiı" talip olanlaf'm değirm~ne miir~caatları 

3 15 
SUlü ismini verdikleri makine deki aletlerin bozulup bozul- allrol ulabilecegini tesbit edi- Nurıl elbıse deposuna müra· 
tıiıı son noksanlarını ikmal mamasına varmaktadır. or. caat arı. 5-19 ~====~====~====== .. ~==~:ııe 
ile tneşguldürler Bu makine Medeniyetimizin bu ör· ı y 

1 >'~di kadem uzunluğunda tor nekleri arasında Mikrofilm ile Avcının karısı 
r~ı. fe~lio~~ bir ale.~tir .. Bu a · yapılmış kitapıar ve mecmua · fransada Arden eyaleti 
d:·~ ıç~rı~ı~e bu gu~k~ . me- tar da var.dır,_ B~ mecmua.ları~ 1 hukuk hakimi karşısına bir 

llıyetım1zın derecesını ısbat yanında yırmıncı asır şehırlera 1 kadının titreye titreye çıkbğı 
KiRALIK 
Bir Oda ttho. k • . b" •. . 1 b t "t . ~e ıçan mevcut ulun ma- nın Ae a ora uvarıoın mu e· nı görünce ne istediğini sor-

~•lle aletleri vesairenin bir oevvi mahıulitıda mevcuttur muş kadm da ağlayarak ce. Kışla caddesi Ü.Ze• 
~;:e.ği yerlş~irilecekti.r Sonra f f3nSll OlOmO~İI fa~fİ~8l8fln vap vermiştir. 
N Pıle benzıyeo bu tüp 1939 • • . _ Boşanmak istiyorum. rinde aile içinde 

' ti:i"York sergisi s arayını.o .~~B- ~8 bu ffillyon amele çahşıyor Hakim bu arzunuu sebep Adres için matbaamıza mil 

d nde 90 k•dem dermlıgın· F .. · f 1. }erini anlamak isteyince kadın racaat. 4-6-9 e t • .. ..1 kt" E ransız sanayunın en aa I 
opraga gomu ece ır. l d b' · · d t şunları aöyıüyor. 

~er b' .. •A Af 1 .. kısım ann aa ırısı e o omo 

1 
~~tıd ır gun ~n .~u •B et er yu bil iaıalatıdır. - Mühim bir şey değil M"llA 1"1.1 
kn en ye_r yuzunde bu gün . Son ıeneoin istatistiklerı , bay bakim. Fakat bu adamın 1 1 P 81 ar 
80 lllede~ıy~t m~hvolur. dve otomobil fabrikalarının bir evinde oturmıyacağım Kacam Hitıerin NUrenbergde söy 

tıra yem hır nesıl zuhur e rr k b · d E · · · b ·· 
8t bu neılıo ilimleri bir gün mil~oo f~~-rı~ızk cmdet 'pta~ası ty~mdan ırl avcı kır. •Lvımbız.ıln lu lediği tekmil nutuklar gramo· 
top k . b 1 • temın ettıgını ay e mış ır 1 un uvu arı esıt( aı ara ton plağına ahndı. Bu plftklar 
l~ tı lan kazın ken u • a et Şof örler otomobil tamir dolu. • 
1 ~arşılaşacaklar ve bu surt t .1 • b k d b . t• Kesik baııtarla mı ? çoğaltılıp buton Almanyaya 
t b .. .. . · . cı en u ra am an ar1ç ır. - v • d ğ 
d u guoku oeslın medenıyet 19 ~4 d F t b'I f b Evet kocam bir geyik a ıhlıyor. tr . . f"k" v e ransız o omo ı a 

· ilk ve Orta Okul Kitapları 
Geleli, izdihama mahal kalmamak' 

için şimdiden tedarikini rica ederiz . 

SEDAD SAHiR Sf YM(N 
Uray Caddesi No. 41 Mersin 

-

kış geldi 
Kol{ lcömürlerinizi şimdideıı 

tedarik ediniz 
d. ecesı hakkında bır ı ır e· 'k 1 2 b" l'k 2- b" veya bir domuz vurduğu vakit Bundan başka Hitlerin 
ılın· d rı a arı oo ın çe ı .-> ın k J • 

•ş olacaklar ır. ton dökme demir 3milyon met oonn baıını _mumyatandanyor nutukları arasında söylediği Toptan ve pera enae aatıı yerı : 
i . Z•mın kapsülünün imali re murabbaı kumuı '2 milyon tuvalet odasına kadar evde vecizeler de ayrı ayrı pli:\klara Mer1in Sotuk bava dopoıu biUtitfnde 
llçı~ kullanılan maden beı ıe· metre murabbaı k<'ten 6Soo bllUiu duvarlar bunlarla dol- çekilip dağıtılmaktadır. Nıcm'ı Genç 
n' ık çıbşmanıo mahıullldllr ton cam rsırfetmiılerdir. du. Geçen kıt kocam bir kur~ Bu vecizeler, Almenyanın 
ts" tna.denio ismi Kapaleydır. f ·d .... 1 • öldilrmllttll Bu kurdusı ceaedı her tarafında hizıet Bitlerin 2-15 

f ~il Yeni maden bakır krom ransa egumen 8fl ne ıamao doldurttu ve mer- ağzından her gUn dinlenecektir ---------------------
t·t iUaıüı halindedir. Bu ba- Fransa~da bOyUk harptBn diveq baıına koydu. BHıeniz -----------
ıt, Çelikten daha sağlamdır Ov\'Ct tnm 20 bin değirmen ne kadar korkunç. Bu evde tebliğat yıpılmaıına başları 

Zaman kapsülünün inşası verdı. BugUnse değirmen sayı yaşıyamam . Akıam olur ol· evden kaldırmadığı taktirde 
1 :- Veşingtonda mübendi lu sı 8,884 tanedir. maz bu bayvaolarıa cam göz davanın rUyet edilecejine ke· 

~:tı ıtıürı kkep bir heyet ne- Ortadan kaybolan · ı.2 bin leri vahıetıe parlamağa baş· rar vermiştir. 
dt•t etmiştir. Bu kapı iil ye · d'1ği r.me n~, kU~Uk değirmenlPr layor. uyku _u~amıyOru!D beni Bakabm erkek ba,Jarı 
~ ko 'apartmanı ayrılmıştır di. BugUn onlarrn yerini sene bu adamdın • ay1rı11~z : , . kaldıracakmı? yoksa bu boy-
)i~tı~a ın içerisinde yü 'P,s ck taz de 30(' b·n kental tıuğdny Hgn Hakim evvela erkeğe nuzlarla do]u eve daha gr.nç _____ ,_. _______________ _ 

lı cam borular konmuıtur. leıı değı ı mc11ler lultu. 1 baılan evden kaldırması için ba~ka bir kıdıamı ıreleeek ? 

Vurtdaş 

Klzılaya olunuz 

-



!.iA Y FA 4 

Yeni mersin Yenı· ~ içten ve Dıştan ersin günün en mühinı ve 
Cenubun en çok • en taze haberlerini 

okunan _ve. tutunan Yeni ]Vle..,sı· n 
d Gündelik Siyasi Gazete ... 6a%etesı ır. _ de bulursunuz. 

Yeni mersin . 11 Yıllıh fosılosı:r. intişar111da muvaff~h~yc.~.i!!_i 
• • • halktan gördüğü rağbete borçludur. 

YEN 1 M ER S 1 N : Sizin Gazeteniz~ir . Dertlerinize ~ileUerinize Y [ N i M [ R Si N sütun lan açıkt1r. -

VıENi MERSiNi : .Okuyunuz ve Okutmıya çalışınız. 1 

t~YENi ME iN IATBAA-·J~~ 
~ Taba ait bütün işleri ucu·~ ~ 
r,~ ve süratl~ yapar. · ~j 
'~ En yeni ve çok çeşitli harfleri Yeni Mer in ~J 
~ Matbaasınd(I bulabilirsiniz: ~ 
~ Her boyda istenilen harflerle K 1 Tı A P. ~~ 
i G A Z E T E ve M E CM U A Tabı yapıhr. * 

4+ hanelere ait her çeşit Defterler Evrakı ~~ 
~~ matbua Fatura ve saire en nefis bir ~ 
pJ tarzda ve beğendirmek ş~rtile yapıllr. ~~ 
1"' ~ Hariçten yapılacak siparişle_!_ ~abul ve tez. elden gönde ilir. ,1ı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9 

• , ı ,.. Jf -tc .. .. ••••• 
H~AP • 1c 

5 Ririnci Trşrin 19 3 8 

G•• R ıgorta ı 
UVeD Sosvet.esi . 

Sümerbank Emlak ve Eytam 
bankalarının kurumudur 

·rA:\tl '! ÜR.K 
Ve en güvenilen sigorta şirketidir 

ll .ı \'31, \'.• 1tg11 ı , ı •a klı v ı , ı\ ..., l ı o r o ıııo l ı 1 s i "ı> 
• .. t. • ' :-ıı 

tu lan 11 11.ı Pil n ı ~sait şarıl .~ r V•~ lt • d i~c ~ol -t ~ 

l
l ıl..l . ıı ilt~ )' <ı p a r. 

Mersinde Mümessili 

VASFi ORGUN 

-~--~ 

0000000~ •00 @~~ o o 
i Türk Hava KurumtJ ! 
1 bii}r ük: Piyaııgosu 1 
O Altıncı kı> şide 11 Birinci teşrin 9.18 dedir' O 
1 Büyük ikramiye 200,000 liradır = 
lsundan başka 40,000, 25000, 20000, l~iooo; loooo = 

• Olirahk ikramiyelerle fı o,ooo ve 200,000 lirılik iki adet~ 
~ ıaıt' taa 
vmükafat vardır, O Q~ 
: l> ikkHL: Bilf'l alan lıer~Ps 7 h i rirıci l f şri r·~ lt\i 

:938 giinii ak~amına kadar bilPLl ı> riııi dt>Aiştir ; ~~t 
011ıiş hulunnwlıı!ır . tj 1\8 

0000000•0000 * oooooaooeo~G@ ~r" 

. Sağlık Eczanesj 
Mersin Gümrü~ ka{s1sm~~~1r 

Her nevi vrupa, Yerlir eczayı 

·~ ve tıbbiye m C stuhzuratı bulunur. 
~ ..--~--)E·- - -~" ._____ ---· 

ı:ı, 

haı 

(~~iP'ıd• • SIHHATİNİZİ KOR.UYUNUZ! « 
Jt * - NASIL MI 1C 

ı1ı.ı 
"'88 KAYADELENi 

0 

.,SULARINI IÇMEkLE 1 4, 
Sıbbet ve içtimai Muavenet Vek&letinin 672 numaralı raporu 1 I 

t 

, 
" 

.. 
j 

TAHLiL RAPORU ~ 
Göı liııüş: Bt•rrak > Kalt>viyet; ., ıoo suın sı.ya !'iarf<,luw rı N. ıo 1 

ıui~<iara,, 0 .2 suı3. il 
R.-nk : Rt· ııksiz ~1 .. cmu sertlik d•· rtıc.-si "Fı·arısız,, 1.5 • 
Ko~u ; Kokusuz lJz,j mad<Jt·lt'r ic i rı sar foluo.rn nıiivelli- ~ 

·,1tillıu11 1 11ıa l ı t t•de o.4o rııgr. 1 
Sülf al "SO 4,, lıt 'Rd t o oo:-i a gr 1 
Klor "CI ,, ,, 0.0074 i1 
N~tr· l ''NN'o o,, ,, 0 .0040 ! 
1\ıLrat "1 o 2,, yok ~ 

Tadı ; LAtif 
Teamül; Mutedil 

Amonyak ''NH3,, Yok 1 
Feruıin ~n son usullerine riayet et erP-k kaynadığt yerinden ilılıa- i8. 

ren istasyona kadar içi kalayh k~lvanızli borularla içi m~rmer döşeli ~ 
btıllurhavuzlara dökiilmekt~dir. Orudan d~ bütün Fizi~i ve kim~·t~ \· i 1 
evsafmı mulıaföza eder~k ve hiçbir surt)Lle ~ı Jitığmrdt'n hususi kin. ~ 1 yageriıuize ve .Adana Sıhhat Bakarılığıruu tayin elliği Sıhhiye mt">mu - ! 

°" ı u huzurlarında damacanal:ır ve vagouJar KA YADELKN suyu ile ~ 
°" yıkandıktan sonra doldurulmakta ve ~ğızları Sıhhaı mmuuru tarafm-
Jf. dan mühürlenerek şehrimize gelruekt~dir. : 

. • 4' * 
IHTl":f ARLIK .- * • * Bll•BilllllSll•••1t•U•a .. illA .. Bll•ll•ll•IJ~ ._..,. * 
Peşinizden Geliyor, t '(N. M E a· f N 1 ·············~·····~··' 
ONA KARŞI · I Nh iye Opratoru ve Doğum Müt ı h s ·tsıı 

'T NüAha ı o Kuruştur • D o K. T o R • 
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