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Çek Reisi cumhuru istifa etti ve bir nutuk söyledi 
B. Beneş diyor ki: :fransa ordusunda ~arb ed~~ · Alman iktisatnazırı 
Yapılan talepler çok ağırdır cldilclne değildir ~ek . zabıtlen Doktor Funk ve refikaları dün 

.. 1 k b•I h d • 'ıJ • 1 Goğüslerınde taşıdıktan 
tahammu etse 1 e azme emıyecegız Fransa nişan ve .madalya istanbuldan Ankaraya geldi 

• · ları kl~ıt sepetlerıne attılar I . . · 
Başvekil ise nutkunda; yeni bir devlet kuracağını ve tenıı· Parıs G <Radyo) Pra2 kuıü- 1 /staıyonda bırcok zevat tarafından par ... 

l.ıünd~ Fransa hükümeti ale1hiu ' 
hat y~pacafını ıöyledi ide büyük bir toplantı yapılmır lak surette karşılandılar 

- . . tır . Bu toplantıya umumt harp 
Prag 6 (Radyo)Reisicumhur \ ılost~arımızdan vaz geçmıyeceğı~ 1 nu va 1enideu bir devlet kura· le Fransa ordusunda hizmet gö ı İstanbul (i (Radyo) Almanı Nazır istas1ouda iktisat ve-

Beneş istifa etmiştir . Söylediği dem~ş, ~u.ndaıı sonra Ceklerı raR'ını söylemiştir . Baevekil hü 1 ren zabitler ietirllk etmietir. Bun iktisat nazırı Funk te refikaları kili Şakir l(esebir ve refjkaları, 
bir nutukta istifasının sebeple· ~e~hklerrnın muhafazasına ve kıl melin dört devletin Münihteki '1ar Jirmi seneden beri göQüsle· lı ile müşavirleri bu gün saat19,10 Alman büyük elçisi, Ankara va· 
rini izah elmiş ve ezcümle : ıttıfaka da\·et ederek Slovaklarla görüemeleri netiresi verdikleri 1 rinde taşıdıkları Fransız nişanla da Haydarpaşa 'stasronundn lisi to emniyet müdürü, lktisa\ 

S" il """ a hepimi- anlaşın k zaruretini bildirmiı ve . . . l 1 k b "'I ı A v:ı· vekftleti müst T- k r· c oy yecer;ım "'ey, kararı halısane tatbık etmek ıs rını ve harp madalyalarını kil· e sprese a6 anarı ıusus1 eşarı, ur o ıs ve 
ıin h" l'""'" · d" Çekos- Çek milleliniu kültürde en yük- . . 1 . 1 1 A k ı k t ı ·a· ı· ret unum "dü ı · Al ısse •l1r;ımı-ı şey ır • . _ . tiyoruz . Küçük bır arazıde her ğıt sepetıne almışlar bundanson gon a n araya ıare a o mı,.. ıca 1 mu r erı, man 
lotakyadan yapılan talepler çok sek mılletlerle musavı oldutunu k . . b" b 1 kl ra bu niaanları kativen taaıma- terdir. Haydarpaea garı Alman sefarethanesi ileri gelenleri 90 .. ·ıa · · es ıçın ır 1er u unaca ır . v , v 
•tırdır • Nisbetsiıdir . A•iiU'rne 1 ve atmıştır · _ _ . . . u. vacak\arını bevan etmiıılerdir ve Türk bayraklariyle süslenmiş daha bir çok zevat tarafından 
d · · h -ı k R B 't b k"I Hukumet daırelerıuı tenara ede ' ' " ' . . eQ-ıldır . Buna ta ammu etse enee en sonra aeve 1 bulunu1ordu . Bır polıs kıtası karşılanmışlardır . 
bile hezmedemeyeceğiz . Biı de radyoda l.ıir nutuk söylemiş· ceR'iz · Herkese ekmek ve i& ve Almanlar resmi selamı ifa etmiş, halk mi- Jstasyoııda ıhtiram kıtası 
d k 1 

t '" tk d ·ııı: ·ı · ı·n ri\ecek ve yani endüstri şubeleri emokrat kalacağız . Yine es ~ ır • ~,u u~ı ı 1 _v.at:ı eaın sefirleri şiddalle alkışlamıştır. muzikası Alman ve istikldl mar· 
d~~~~a b_~!_eee~~2skı • devletın yenıden teşkılı olduğu ihdas edilecektir, demietir · Çekoılevak borçla- Ankara G (Radyo) Alman şını çalmış ve bir kıta asker se 

S hh t V k 
A - t• Beled·ıye k b l . iktisat nazırı Ik Funk, refika- tam resmini ifa etmiştir. Miaa-

1 a e ale 1 rını Q u etmı- }arı ve müşavirleri ile birlikte firlerimiz istasyonda şiddeLle al-

s • i yecekler lstanbuldan eehrimize gelmişler kışlanmışlar ve otomobillere bi-

eçım Berlln, 6 (Rudyo) _ Gazete· dir . Nazıra Berlin elçimiz Hıtm nerek kendilerine tahsis edilen 

On senelik bir sağhk planı 
hazırladı 

1 di Arpafl' refakRl etmekte idi. dairelere yerleşmişlerdir . Dün sona erdi. Bu 1 ler Slldet mıntakasıoın Alman ar -

1 tarafıodan istilası dolayıslyle ce- Pravda gazetesinin başma/ı~leıi 
gün tasnife baş· 1 koslovakya borçlarından bir kıs· 

mının Almanlar tarafından kabul 

furtda 150 haıtane tesis edilecek bun- . lanacak 1 edilmesi teklifini şiedelle reddet-
' G günden beri devam etmek mektedir. 

tarm yatalı mevcudu ı 1,000 olacaktır le olan belediye intihabı dünl Si ki 
saat on sekizde sona ermiş ve ova ar 

Sıhat Vekd\eli hükumetten nede 2960 yatak bulunmaktadır sandıklar mühürlenmiştir. 
aldığı saldhiyetlo on senelik bir Bu rakamlara göre muhtelif Bu gün u.ylerin tasnifine Jatikltil iıtiyorlar 
&>lıln hazırlamış ve bu pliinla memleketlerdeki hastane sa~ ısı başlanacaktır. Tasnifin iki gün ı k 
hrdun 150 muhtelif yerinde ya· bunların nüfuslari1Je de muka· süreceai samlmaktadır. Pra~, 6 (Radyo) - Slo~ı • 

çkoslovakya 
Almanya ile müttefiklerinin 
önfıne parçalaı1acak bir av 

gibi atıl 111 ıştır 
lak yekünu takriben 17 bine yese edilince 10 bin nüfusa Da , ıa1r kendı bJ~~anlSar1ınıokresbmUkl, isealin 

· • 1 · • B lk 1. 1. k \ o masıoı, ır ova ıım · . taran 150 kadar hastane ve bun ııımarka da 63, svıçre de 88, Bel a an ÇDCUı ıurumu ongresı i teıkU edllmeslol istemekte- Moskova, 4 (A.A) - Ttıs &i>ln ve Daladlye lçıo blr zafer olarak 
ıardtın baeka birçok ebe mek· çik~'da 24, ,Japoııy~'da 

0

14, Bul· :ı~ıer. sı blldfrlyor: j göstermeğt-1 ?1at~f bulunan örtD 
tepıcri, sıhat enstitüleri, etüvler, garı~lan ve 1:u~aı~_ıs~an da 11 ya Toplantılarına Je- Pravda gazetesi Qekoslovak· 1 kalkmıştır. Şımdı buton milletler 
lhiicadele heyetleri, sıhi müzeler ~ak ı~abc~ ettıtı ~orul?r. • Londrada ya meselesine tabs1s ettiği bir, Çemberlayn'ın MUnihte gOya umu 
te seram iftliği vücuda getire· Vekaletın yenı pl~m A vam edıyor . başmak~Jede diyor ki: 1 mi barışı kurtardığı, bakkıadakl 
Cek ~ k . Memtokelle, bütun sıhı ve Bal . ••• • · lngıltere ve Fcansa tarafın· 1 gllzel cllmlenlo arkasında tik em 

ve tesıs ud~Ce tır. . . _ . Belgrad G (Radyo) l h l / d 1 1 Al 11 t h t 1 1 1 b"t _ _ _ . iz· içtimai muavenet işlerını uzerıne Si d a tına a ınan an muta1trrız ara - manra ve perya s arp en 'er o up ı en· 

d 
Bugun bu tun memleketım almış olan Sıhflt Vekdleti, parti kan çocuk koruma koııkresmın ltalya-akdedllenMUnlb anlaşması! terin hepsloi gölgede bıntknn bir 

e 8639 L ki 146 umumi has dünkü toplantııında, Türk. Yu k l f h • J t ya a 1 ve hükfimEıt programlarında da as er er er ıs merlyete girdi. Alman füşistler I iş yapılmış o\dnğtınn açık bir su 
•ne tardır. Ayrıca 2400 yataklı 1 işaret edildiği gibi, bir An enel nan, Bulgaristan delegeleri mem harbe mOracaate Jnzum kalma rette gör~ektedlr: 

4 akı\ haslanesi, 351 1ata~lı 17 ta_hakkukuna ka\i. ihtiyaç gördü leketlerindeki çocuk korunması edilecekler dan bam maddeleri, endnstri mn~s 1 lngiliz ve Fransız bUkUmet 
<loRumevi, 820 yalaklı 4 D.cızeler ğu hususları. tesbıt ederek esas· hakkındaki raporları okumuşlar Londra 6 (Radyo) SilAh al- seseleri ve ormanları ile ~ze~gın mahfillerinin asaletine iman etmiş 
turdu, 160 yataklı 2 1etimler, lı v~ m~h~elıf senelere şümullü dır. , 10a alınmış olan askerlerin cu- Çek bölgelerini ele geçlrdL Hıtler olan blHQo bir memleket Alman· 

b ş ve planı Konğre bu gün de toplantı . . . d b 1 "F 
hi, 305 Jataklı 5 verem dispan· genış ır 1 programı ya davet edilmişdir. marles~ ~ü.nü terhı~ıne başlana- bu suretle yirmi sene en er ran ya ile mUtteflkJerlnln önlloe par· 
•eri, 6 verem mücadele dispna· hazırlamıetır. .. - - k" Yo}i.oslaya delegeleri misafir cağı bıldırılmektedır . sız askeri mabfellerloln yardımı çalaoak bir uv olarak atılmışlardır. 
•eri " . dis· Bu sene ve onumuıde 1 se 5 le tesis edilmiş olan mUstabkem 

• 33 emrazı zuhrevıye nelerde devle\ bütçesine konu· ıere bir ziyafet vermişlerdir. rıı· , had' 
1 

• halt d 1 kt d MUo\b konferansında ' faşist 
Dana . 87 d" i 2 1 ı ıstın a ısa arı ı a a ma a ır. t 1 bak· 1 1 lil •ı erı, sıtma ıspanser' lan ve konulacak olan tahsi~at· Ziy.ıfette yüz yirmi de ege loglltere ve Frımsa fuşlst ta mu aarrız ar ım o muş. ng z 
~at merkezi ve 310 muayene larla baearılacak olan bu işleri hazır buluıımuetuı:.- Murahhas rbfları gazetelerin M.Oolb.. anlaşma ve Fransız başvekilleri lse onlarla 

''ı tardır. vekAlet, "ıçtimat yardım işleri,, ıar birinci Aleksandrıu mezarına Müdafaa komiıyonu Slnın etrafına örtmek \stedlklerl her hnsusta cemllekarane bir su 
Bugün muhtelif haslnlıklar ve "koruyucu tababet itleri. ad ve nıeQbul asker abindı;sine çe · ve MUnlb anlıışmasıoı Çemberlayn rette mutabık kalmışlardır. 

dan mus°\arip vatandaeları kabul lariyle ikiye a71rmıetır, • leuk ko7muelardır. reisinin bir telgrafı 1 . J 
9den 146 hl1el8nenin 1atak sa11 On senede yapılacak ışler ı· . Kudüs 6 (Radıo) Fılistin Hata~ı Anoaim şirketi ! Ziraat ve~i etı umumi DIÜuürü 
••na göre her 10 bin nüfusa 5 On senede Jap_ııac~~ : bu ie- Yugoslavya mec ısı müdafaa komiayono reiai Çem· • • 1 . . . 
htak isabet etmektedir. Avrupa ıer şöyle hulha edılebıhr· 1 

1 6 
R d y gos berta1ne bir teliraf Qekerek Fi- ıılıenderuntla derın O'/Jn şehrımıze geldı 

lh . · y- · d" ·ıa 1 'd Begrat c a yo• u 
h eınleketlerinde bu ?ısbet bı~e ırmı ye ı vı yete ~-enı ~n lavya meclisi a1ın 19 unda iQti !istin meselesinin kendi tarafın- bir alaka uvandırJı 'Çifçilerimizin vaziyetini ve 
aıaran çok yüksek lir. Sıhat \ e 50 eer 1ataklı hastane, dort vıl!l . dan bizza& halline mftaeade iste "" . • 

kaıeti bizdeki bu nisbeti önümüz sonu ikincide ma edecektır • mietir , Antakya (Yenıgao ) Şehrımız pamuklarımızı tetkik 
deki ilk senelerde hiç deQ'ilse üç Jngiltere • Jtalva aörü•melerİ de \eeekkül edeu Htta1 ienno ı edecekler 
~ialioe çıkarmağa karar vermie .., e Y AllmCI Tıp kurultlJI nim . eirkeli !skendeı·uıı muhitin Mıntakamır. pamuk mahsulü 
tır 8 G d -. f. . b• de bır alftka uyan<tırmıe ve ls· _ O h .,8 çifQiSinln vazi 

. alen 62 vilArelimizdeo 56 B r....., n ,. ı·ıe ı·ngı·ıız se ırı 1r k il . 1 • 1 . nun ve u ur. 
• irlf en_de_ ruou~ erı te en lacır erı . . dk'k tmek üzere z"ıraat 111da bir ve7a birkaç hastane • ~ • harıcıfe müeteıal'1mıı Bay Ne yeunı le 1 e . . 
'•rdır. letanbul'da ise resmi, hu saattan fazla go·· ru·· ştu•· ter Ankar.aıla 16 teırın film Tecerin riyaaeliDde bir lop veki\leti umum mfidüril Abıdın 
•u . ld I L lantı 1aparak eirkelin teşekkü E"'enin rizaseti altında ZirHt 

ıı, ve her Uirlü hastalıklara eVVe e top anaCaR 8 ~ lh lünti memııuni1e\le karşılanmış VekAleti idare mlldOı·ü ile "ıılraa& 
ahsue 39 hattane bulunmakta· Ga•eteler eski anla•manın merivete gir- Ankara - Bu ayJD 26 sın- ve müttefikan şirkete hissedar mühendislerinden Baı Şemsi Oo 

~ır. Yalnız lıtanbul halkının nü M Y ._, da burada to lanmaeı mukarrer yazılmağa ksrar vermiele_rdir. . lep Ankaradan_ Adana1a gelmie 
1c~·~1le muka7ese edilirse ıo bin meaİ için lorrnfll bulunduıunu yazıyor p . . Haber a\dıQımıza göre şır· ler ve rvelk1 gun Tarsuep. uaru 
~1Je 80 yatak düşmektedir. Bu altıncı tıp kurulta1ının ıçtıma k_et. her~esiıı lıi.sseder '!lalıilın~· yarak Qiftoileri.JlliJlı:t göro.tıükten. 

:1kdır a.eaıı 7ukarı en_ ileri 'ıng'ıltare Hal.91 'ılhıkmı 1.;ıa· "au~Oıırt kabul edecek tarihi deliftirjlmiıtir . Ç~nlrii ;1~~la~~m~~ke~~~ı!m;i~ 11;~t ~~~~ sonra düo Mersine gelmişlerdir 
r. 

611llekellerdeki 1aıak nıebetle U 9 1H 1 1 Y iP-timarn yapılacağı Halkevı sa- . d t b"t d kt" Heyet bu.rı<Ja t~tkHılerde bulun 
1 v rın en es ı e ece ır. 

ne rnuadildir. Roma 6 (Radyo)- trıgiltere l y l B .L'I' !onları o tarihlercl8 Cu•huriret maktadır. 
2( Fransa'da 1836 hastanede, büyük elçisi haricise nazırı ugos IYJI llYnl 1 baıraaıı müoaeebetile meşgul Suat okullanna YunlDl'stana g'ıdecıkları 
h •.OOo yatak, logillere'de 1527 Grandiyi yeniden zi1artıt ederek 9"..,.... ~ bulunacaktır . Kuroltafa mem-
ıı~taııede 204883 yalak, Japon· bir saatten fazla görüemüıtür. Alman ve Roma el· leke&in her tarefıodın i9\ir~k e- Vilayetimizden ka· ,. 4- .......... 

~a\ da 2961 haatanede 96 984 ya· Mevcud iotlbaa göre bu mü ·ı • • lı b I tt · decek 400 doktoru istiap edecek b l d•l I Verilecek ddoizler 
h • Oekoslovakya'da 384 hasta lakatlar iki devlet arasındaki mü ~I errnı a U e ı u e ı en er 
.. 6d T k 1 geoi~likte başka bir toplantı Ankara F" B k ı &ı 
1 

6 60,551 yatak, Danimarkada nasebatın fayli olerak e7ileşme Be~gra~ 6 ~Radyo)_ ~aeve i Bu sene bölge sao'at ve usta - ınana a ~o ı. 
49 hastanede 23,683 yalak, Yu sine müncer olacaktır Yarı resmi Sl~yadınovıQ dun harıcı1e nez~ yeri buluoamamıe&ır · okullarına kabul edilen talebeler Y.unan hükümeünin dı' Diplere 
llosıavJa'd 184 h t d 22 714 ltalva matbuatı eimdiden müna ret~o~e AllD8D '·' ~omanya elQı Esasen hazırlıklar da bit- ta .. blt edl•-ıaUr. gıd6nlerin vapur biletlerini ser· 
tat k a 88 ane e • ' . . . lerını kabul etmıeur .~ _, ...... 2o ıt • BelQika'da 350 hastanede sebatın samımıyetınden bahset J .. , .. .I" LI' mio · olduiundan Kurultaıın 16 vuayeUml.ıde lmtlhanhırda ka best dövizle tedarik etmeleri hak 
t,n·~ Yatak, lsviı;re'de 15_0 '.ıas mekledirler Vaktile aktedllen a_n una UZlf IHll Dlı ıyıt Teırinenelde gene Halketi sa- r.eııaularao lslınlerlal aşetıya ya kındaki tedbiri ilaerjne Jtnİ bir 

"de 13 9 k M k k d · · · ·n b r aıyoruz· k · 'h · t" B k 262 , 44 1ata , e sı a a laema meri1ete gırmeaı ıçı 1 Belgraı 6 cRadyo• Bir kaç lonlaruıda toplanması mu•afrk öa.nl Blllr, Fikret Tunceli, Nfl arar ıttı az et~ıı ır1 • ~ ara 
n ~asıaıı~de 13,800 1atak, Yu formül bulunmuetur, günl6k inkitadan sonra Tuna görOlmüetOr • cip Eras, ŞllkrQ Bunurer, Hasan ~a ~~re :~nanıstan _a gıde_c~k 
Q~1: 1••au'da 87 hastanede 7,656, fngıltere Habeeistaoın ilha üzerindeki Alman Yugosln ıe Kurultayı BJfVekili H. Celll Coşkun, SQleymao TangOç, Mus ış sahıplerının ve turısllerimızın 
72ıaariıtau'da 70 haaLanede kını b IAkaJdOlıart kabul ede hirleri ıra1ındaki mOnakılAt tek n~v .. rın ftPması çok muhtemeldir tara Mete. - Sonu ikincide -
' 8 Yalak ve lrtık'tn 50 hasta· r.Pl<t'r rar bnşlAmıştır . .-, .. :ı 
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Uf olsun diye : 

Etrüsk 
vapuruna 
giderken 

At Nesli islah Edilecek Sıhhat Yeki leli Rasim bey fabrikası tahkikatı 

K dro dışı On senelik bir sağ- Yapılan ihbarın hüsnüniyetle 
a /ık palırdlnncld,•nhaartzan'r/adı yapllmadığı anlaşıldı Ord tı atları köyiiilere ''e ye-

11 yette yüzer yataklı hastane, OD lçel defterdarlığından aldığımız tavzih 
tiştiricilefB dağıt1lacak vililyette. 150 - 500 yataklı has· 

-2- 1 tune, yirmi bee k. aza. merkezinde 
Mal deniz, dorgun, 80.kindir. bb k ı lk d b Ankara, - HükQmet, köy• rosunu süratle ikmal, kuvvetlen. ı;ı at mEır ez erı, ı ıer e e 

Gazetenizin 9- 8-938 tarih: ra yazılmasını saygılarımla rica 
ve 3060 numaralı nushasının lsderim . 

Gök cıfizil eaf ve berrak •• hasır ı b ki b • lünfio elindeki at neslinin ıslAhı dlrme veya ganieletme meksa· heri eş l- üz yata ı verem as 
kanepede tellendirdi~im sigara 1 · ·k· d b h · b -

ikinci sayfasının birinci sütunun YENİ l\fERSIN : Defterdar 
dn (Bir fabrikada )"Olsuzluk) baş ' lık makamından gelen tauihi 
Jı~ı altında c aldı~ımız mahima aynen yukarıya dercettik . 9 A· 
ta gilre Bey Snlih Bosnalı ica· ğustos 938 tarihli sııyımızda biı 
rındaki Tarsus Rasimbey fahri- esasen vergi kaçakçılıQ"ından ve 
kasında bazı 1olsuzlukler fapıl· buna benzer her hangi bir bil 
dığı alAkalılnra ihbar edilmiş ve diseden bahsetmiş değilctik . 

nı temin edecek mühim bir pro· dile yabancı memleketlerden ala lanesı, ı ı yor e e erı enuz 
mın dumanlarını seyrediyor ve 1 ·k· je hazırlamıetır. Du projenin hü caQı hay yanların biz olmazsa 1 yataklı verem sanatoryomu, 1 ı 
dQefinjlyorum · kilmlerine göre, yaeı 12 yi dol- yartaının kısrak almak euretile 1 yP.rde 250 şer yatak_ h cerrahi ve. 

Bir zamanlar, bu limanlara ı ı duran ordudan çıkarılacak hey· bunların gerek istihdamdan ge •

1 

rem san.at_oryomu, ık yerde kı 
ıabancı ba1raklar taeıyan illere k vanlar: köylü ve yeti1tirici1e sa rek kadro harici ettikleri zaman yerde ı ı yüzer yataklı prevan 
Ait lQks vapurlar gelir • Yabancı tılacaktır. da döllerini almak için yapıla' toryom, otuz vilA'atte yiııiden 
diller konueenlar buralarda eQle . Hükfimet, mucip sebebler ıa cak mübuyeıarın yüzde ~O sinin verem mücad?le disp:nseri , dört 
nir, afiler, tii sabahlara kadar yıhaeında atın memleket müda· kısrak olmasıoa kett hır zaru yerde beherı beş yuzer yataklı 

tahkikata başlanmıetır • diye Ancak bazı yolsuzluklar ya 
bir yazı neşredilmiştir . pıldığı ihbar edildiğini yazmış 

danseder • Biz de yetim çocuk t 
faası bakımından olan husust ret görfilmektedir. Bu takdirde akıl hastalıkları hastanesi, atan 

lar gibi bunlarm, dönüşlerini ehemmiyetine işaret etmektedir: 1 ordunun 12 yaşından sonra kad bulda iki bin yataklı m~rkezi 
Mezkur fabrikada vergi ka· tık ki bu ihbaratıo vAki olduğu 

çakçılığı yapıldığına dair bir Defterdarlıkça da bildirilmekte 
ihhar vuku bulmuş iı:.e de yap· dir • Yapılan tahkikntta ihbarın 
tırılan tetkikat ve tahkikat neti . hüsnü niyetle yapılmam ıs ol 
cesinde ihbarın hüsnüniyetle ya duğu aobeılması bizim için de 
pılmadığı anlaşılmış olduğun· memnuni1eli muciptir . 

eeJrederdik • Şimdi biz, bizim 1 1 •uzun süren 90 birit>irini takip ro harici edeceği k1srakların çif akıl hastanesi, 16 yerde her b ri 
sularımızda, bizim lüks ve eık ı eden harplar 7urtta atm adetçe çi ve yetiştiriciye Batılacak hay 30 - 50 yataklı doğumevi, beş 
vapurlarımıtda gillüyor,oynuıor azalmasını evsafça bozulmaRını 1 vanlerı gene ağır cüsseli aygır· yerde 250 eer yataklı, şifa bul 
e~leniyoruz . Bize bu güzel gün ı 
leri faeatanlar var olsun • intaç elliği gibi ekseriyetle h~rp !arla birleşLirmok sureılle ordu ması kab~ olmıya.n. hastalara 

lardan sonra meydana gelen ık· h!zmetine elverişli aygırlarla mahsus mue"sese, ıkı yerde beş dan keyfiyetin ilk çıkacak gaze Binler<•e işçi kullanan bir 
tenizde tashih cdilmesinidiler ve sanat müessesemizin dürüsl ha 
badema hM hangi bir delilin rekette bulunacağını biz de u· 
ortadan yok efülınesine mahal mardık . Neticenin umduğumuz 
verilmemesini teminen bu gibi gibi tnhakkuk elmesiııden de 
hadiselerin taht.tkkukundan son· ayrıca zevk duymaktayız • 

Deniz güzel, gök yiizü gü 
tisedi buhranlar de hayvan ye· birleştirmek euretile ordu hizme yüzer yeUıklı derülacze ve ihti 

zel, Mersinin ıeıkları pırıl pırıl 
tietiriciliQ'ini ihmal ettirmiştir. tiUe elverieli mahsullerin olın· yarlar yurdn, yeniden üçü 50 

parıldayor • Motör ve kayıklar Bugün memlekette kare kilomet masını ve binne•ice orrlu ihtiya' şer ve ikisi 100 eer 1etaklı ol 
mütemadiyen upura yolcu geti 
rlyor • Gezip görenleri geri at miktarı, komeu memleketlerle imkan dahiline girmiş buluna· ikisi 100 er vateklı ve üçü de 
götürüyor • Vapurun salonların 

reye ve bin nüfusa isabet eden lcımn da iç memleketten temini mek üzere beş çocuk hastaoesı 

mukayese edildiği . takdirde, caktır. Bundan başka ordunun 50 er }'ataklı beş tene geçici y • 1.. I.' 
1
• f J } d 

::r ~i~:ı:~~:r'~:filebi~af~:n~!;: memleketin tarihi bir anında or reforme elliQ'i bu hayvanların hestaılıklar hastene~i, em ulf zeuır 1 gaz ~eş euen i il ğ i tere e 
dunun canlı müeterek vasıtaları· çmçi ve yetişlirinciye sahlması zmirdeki, geri kalmış ço k l k 

eı.,or • Dolaeıp 7orulanlar köme Am-ı· a ı ı·m"ıager r l ·ı k l 1 
DID hareket imkAnlarını korku altın zlreate girmesini ve Atatür cuklar müesse11esine beş yüzer VT 'J r are ö üsü ı e ız a-

köme oturup konueuyor . /d tacak derect'de az bulunmakta· kün .ıüksek demirlerini yerine, }'atak il!ivesi, G yerde köy ebe Ö U.. k k d ı · 
Dalmıetım . Tam bu sırada 1 rı or utan e l• 

dır. netirmiş bulunacak ve at için 1 mek. tehi trahom hastane ve en 
7anıma bir arkadae geldi . .. Nevyork üniversitesi uzvi k l l 

•ordunun hazar Ve seferde a"rı bir mahreç temin edilmi& dfis(riJeri, sıcak memleketler has an f ar - Oh ne hoe da kurulmuıt 1 kimya profesörü ~e Amerika'nın 
aun . lnanırmısın • Su hasır kol at kadrosunun ikmali için muh· olacaktır. 1 talıkları ve sıtma entütüsü, 6 en meşhur alimlerinden birisi fngilteredo bir kasabada geaQ 
to~a bayıldım . taç bulunduğu koeum, binek ve Projenin ilk maddesine göre yerde yeni tephirane ve yüz yet olan doktor Rt neov, geçenlerde kızlarla delikanlılar arasıııdıı 

Benim razıhanemdeki maru hizmet hayvanlarının ıabancı hazerde ordu kadrosundan 12 j miş beş kazada seyyar etüv 6 karısiyle birlikte ölü olarak bu adeıa bir muharebe başlamıştır 
ilk . . mE1mleketlerden tedariki döviz . . . . . k k k ı yerde her türlü malzemesile la Junmuetur. Kasabanııı kızları·yıe 0 x.ıanJarı kenlere deAişmem • ıeım ye yaşını lııt ı rmış ıdış. ısra ve a . . & 

k . k ihracını istilzam etliği gibi ınem k boratuvaı larıle ve seyyar feekıla Doktor Renşov amerikan biri birine düı:.ımnn kesilmiştir ve 
rini öğrenip bir ta ım getırtme tırlar 1erlerine hayvan alınara ı·l t 1 k-ı- i . Al . d k b. ~, 

1 1 leket iktisadiyatmda da mühim 1 k ı o am eşe u u emrazı sar ye ilım u emın o ı e tanınmış ır her iki taraf diğorlerioe eliııdell 
olacak • Gil e gft e otur · tesirler .ıepmıa bulunacaktır. ordu hizmetinden çıkarı ara ve ile seyyar mücadele heyetleri, zattı . Nevyork Oregon, fova Har 

Güldüm . Mahkemtı kadının 1 v • • I tır müda muzipliği yapmaya çalıfmaktadıl° 
Bundan baaka, memlekot müda bu iş ıçın ıer sene 01 1 50 adet sıhhi propağanda malze vard üniversitelerinde uzvi kim 

mülkü dex.il derler . Burada yıl v f b-d . •uh . t konacak JAb t 1 t . d HAdise şöyle beşlıJ or : • faaaı bahis mevzuu olduğu tak aa u cesıne • sısa mesi ve teekil!itı, otuz vilayette ya il ora uvar nrını esıs e en 
larca oturacak dex.iJim • Yarım O d d k ı cek hayvan 1 b ı11· d. B ıı1b l 1 N iyu Denhom kesaboeındıı 

• dirde ltlzımgoleu ordu ha.ıvanla hr. .r tı an çı erı.18• _ r· \sıhhi müze, merkez hıfzıssıhha u u ım ır. u il ora uvar ar 
saat oturmamı 11ok mu nördün 1 ı t k"I t gc'"ste ıle Bı·rıeşı·k de"letlerı·n e11 bu-yu-k ki genç kızlar aralarında bil° 

.. .. rınıu tedarıki de hudutların ka· ar, zırae ve 11 e ıııın > · müessesesinini takviyesi ve blr • 
der gibi ıüıüne baktım. AyaQa ' x.· ı d ·ıt · i ve ha.ıven ilim müesseseleridir. kulüp kurdnkları zaman, deli-

pandı"'ı. dola.,ıei.ıJe ecnebi mem ce.ı yer er e Qı çıy 1 modern serom Qiftliği ihdası, 
kaktım gel, otur • Zaten ben de 5 1 

' Bundan başka, bu meşhur kanlılar onları kıskanıyorlar 10 

l l leketlerden ithaliui de imkansız yetiştiricilere amhali hayvaı:ı is Bunların inı~a ve tesislori d k b. h . 1. d k f kendı·ıerı· do bı·r kuıu-p kurmı>'' 
dola"ecaktım dedı·m Eh e ox. u o tor, ır ze ır ı "'az a e" et .... 

v ' • " k 11\h kom\svoularıııca \akdir edi· ı k · P.ı lil bu • Maruken koltukta oturur _ııncağında~ onlu ve memleke· " i 1 k. nene ere ta sım edilmiştir. En miştir. Bu gazın çok garip has· istiyorlar • 

h k lt ~ baakalarına tın muhtaç bulunduğu hayvan· lecek en ucuz f ata ve se ız se acil ihtiyaçlar en ön plana alın saları bulunmaktadır. ~Aretilko· Muziplik bu kulübün yeriııi 
ve aşır 0 u .. u v l 1 k t d h 'l. d · tik t k ·t1 b x.ıanmak sure t k ö ü arın meme e a ı ın en temı· ne a sı ere ag ruış ır. lin adındaki bu muharebe gazın intihapla kendini gösteriyor, }\fi 

ço g r r ... nini mecburi ve zaruri kılmak· tile satılacak o yerlere kadar ne Menıl ok oıimizin ~ıha ı iui tnm dan bir miligramı bir obüs mor sauanm gençleri, kulüplerini kıt. 
Tek tırnak l I tadır. killeri için mllli müdafaa büd\le manaeile korumak, doğanların misine konarak atılacak ,olursa !arın kulübünün yanı baeındaJ;• 

11Memleket atları, muhtelif sine tahsisat konacaktır. Kısrak hayatta kalmalarını temin eda merminin patladı~1 ~ıntakada 1 lıir binada kunıyorlnr , Bundaı1 
hayvanı ar sebeplerle adetçe ualmış ve va- ları takt>itlerle olanlar tay yetiş rek mütemadi bir nüfus artması ne kadar canlı mahluk v:ırsa 1 d - d 1 b 1 sonra a muca e e aş ıyor : 

sıflarını kaybetmie olduğundan diklerini ve iki yaşına kadar nı ve memleket ve milletimizin hepsin! şuursuz bir hale geti · Yan 'll,•ına olnıı bu bı·nalarırı 
30-3-938 tarih ve 3343 No. • k b. ı · ı· ı ı ı ~ ihtiyaca cevap vermekten çok büyütüldüklerini mahalli hayvan laylk olıJuğu içLima· d ı rece ır zo ııı 1 gaz ınsı o · 1 · 

h kanunun birinci maddesiyle uzak bulunmaktadır. Ziraat Ve· islAh isıasyonlarına ibraz ve is· mazhar olmasını ~ü~~rü~m ~1~ 1 maktadır. arkasınd_a bahçe.leri vardır ' 
1~'. 

saıım tergisi mevzuu haricinde . . 1 Bu gazı kullandıktan sonra bahçe yuksek bır duvHla ayrı 
kalan a&, katır ve eeeklerio de kAletinin hayvan islAhı bakımın bat ettikleri takdirde geri kalan mek ıçın tahakkuku düşünülen , kıtaları hücuma kaldırarak akıl I maktaysa da ı bunu tırmanm:ıl> 
bundan böyle miktarlarının bi· dan aldığı tedbirler memnuni- taksitleri .ef~dilec~k.tir. • hu proğramdaki teşklldt ve tesi : ları başlarından g derı, 'adeta 1 delikanlılar için pek zor bir t 
Jinmesi memleketin müdafaa ve yete değer netideler vermekle Ordu ıhtıyacı ıQın dışardan s~t alA~alı makamlarcıt aEgari ! şuursuz ve hissiz bir sü rü hali 1 değildir , Bil' kaç kere bu dıı-

heraber, bir cepheden . yürüyüş satın alınacak yabanc1 ırk haf 1 Lır proıo olarak telakki edil 1 ne gelen mu hası in taı·af askerle· I vardan aşaQı atlamışlar, kıztıır• ekonomisi bakımındaıı con de
rece lüzumlu olduı?u Ziraat Ve· 
kAle&inden vilayete bildirilmietir 
3348 numaralı kanunun ruhu tek 
hrnnkh bu hayvanların rurd 

le oıunffakirel temin etmek, vanların her defasrnda • en az mektedlr. Bu büyük ielerin mey ! rini esir almak kabil ola<~aktır. ! kovalamağa başlamışlardır , 
uzun senelere baQ'lı bulunmak· yüzde kırkına damııtığa. elveriş dana g~lmosi için en büyük me \ Bu amerikan kimyagerinin 1 Genç . kızlar, kulüpte akşorıı 
tadır. li kısrak olması mccburı olRcak ni paradan ziyade yetişmiıt per icate\tiği muharebe gazının in · j ları toplamp okumakla, piyaııL1 

Az zamanda Qok iş yapmak tır. FevkalAde ve mJ~tacel ~nl s~uel noksanlıgıdır. Bu eksikli 1 r.an uzviyetiudeki te~i~i~e ~el.in ! çalmakla me~gul olurlarken yiııtl 
baelıca prensiplerimiz arasında lerde Bakanlar keyetı kararı!(> ğı daha evciden gören ve dok ce, bv gaz keu tazyıkını muhım d k. b. d t 1 bıtş ... ı . ~ _ . yaıı a ı ıua an aarruz ar 
bulundu~undın ordunun at kad bu mecburiıet kaldırılacaktır: tor ihtiyacını temin etme.ıi dü nısbeıte duşurmoktedır. Bu, ga· 1 t A d k" . • b. dıı' 

lstan~ulda üç tüccar ma~
kOm edil~i 

Sekiz tüccar Ja mah 
kemeye verildi 
İstanbul - lktisad vekAletl 

Cum~uriyet ~ayramı· 
Hazuh~lan 

Cümhuriyet bayramı hazır 
lıklarına şehrimizde devam edil 
mektedir, Bayram çok parlak 
bir eokilde kutlanacaktır. 

Tenvirat tesisatı 

kaldırıldı 
Se9im dolayısile eehrin muh 

telif ıerlerine yapılan tenvirat 
seçimin sona ermesi itibariyle 

J _ • • amış ır , ra a ı ınce ır 

şüııen vekAlot 1926 rlaubtırı bu zın en muhım ve d ığer gazlar· . ı · 1 L.· k dııl'l 
. dıın ayn bir hususiyeltir. varda gı z ıce nçı an uır apı 

maksatla açtığı tıp talebe yur .. - - " . bir gece iki dolik·ıulı geçmia fe 
. ' Doktorun olumunun sebebı I • v 

d~na ılilveton Ankarada ikinci 1 bir türlü bilinememektedir. Vn· ı kızlr.rın neşesini bozmuştur , 
bır Tıp fakülleHi için Büyük ı ka mahallinde tetkikat yapılmış\ Ondan sonra kızlar kapıf' 
meclisten seldhiyet almıştır. 1938 doktor elbiseli karısı çıplak lola içet·deu kapıyorlar \'e gençleri 11 

senesinden itibareu her senelrak. yüksek ve dik bir merdive geçmesine mani oluyor1ar. O ı~ 
büdceleriae konulacak ve cema•1 nın dibinde her ikisi de hurde· men delikanlılar başka bir nııı · 
sekiz milyon liraya malolacak haş bir halde bulunmuşlardır. zik yapıyorlar. 
bir tesisat için şimdiden iee bne 1 Kadının birdenbire çıldırarak çı Bir fn·e ölüsünü kuyruğu 11:ı 
lamıştır. rıl Qıplak merdivenden kendisini ip bağlıyor kapıma bir de 

Ankarada kurulacak Tıp atmayı ıstemesi üzerine dokto· ~i~d:n içeı~. bırekıyo~lar lJB!ı~ 
run onu kurtnrmek üzere atıldı ıpın en çe ıp oynatmaı;a • e 

fBkültesinin sahası hazırlanmış Qı sırada muvıızeneyi kaylJettiği rorlar. Kızlar fareyi görüııC 
ve burada bee bin lira sarfila t hmin edilmektedir. çığlıgn kaçı~orlar. 0 

kın 
itki 
hus 

'l'tı 
ftnı 
İçin 
bir 
lar 
bir 

iai 
baı· 
ı,,. 
ler 
bin 
hor 
ltrı 
fleı 
bey 
bu 
ki 

''"4 bu 

İQinde daha fazla çoğalmasını 

temine matuf buluntiuAundan 
bu ·hayvanların bundan böyle 
ne nisbet dahilinde ve ne kadar 
bir çoA'alma arzedeceQ'ini bilmek 
teknik bakımından da son de· 
rece lilzumludur • Her sene A· 
ğustos a7ında kaza, :nahi7e ve 
kö7lere birer tamim gönderile· 
cek, tek tırnaklı haytan mikta· 
rının tespiti ~istenecek, nihayet 
15 birinciteerine kadar Ziraat 
Vekılletine malQmat verilecektir 
Bu rıl vakit geçmie oldutundan 
bu malOmat 15 ikinciteşrine ka· 
dar toplanacak ve Vekalete aön 
derilecektir • 

Belediye is~elesi tamiri 

İstanbul kontrol dairesi kontro 
lörleri tarafından bir çok defa' 
yapılan kontrol sonunda nizam 
lara a1kırı hareketleri görüldu 
ğü iQin haklarında zabıt tutulan 
Uicoarlardan ÜQ tanesinin suçu 
sabit görüldüı:tüaden mahkeme 
kararile mahkum edilmişlerdir. 

dün akeam kaldırılmış :ve tesi· 
sat rerlerinden söktürülmüştür 

Kapatllan ~ekir evinin açıl
masına izin verildi · 

179 parça binit istimlak edilmiş a Bundan soııra erkekle• 1 

tir. Tıp Fakültesly(e birlikte biıı ~ekoslova~yaya avans keııdlı:;iyle alay etmelerinEı da{~~ Ola 
iki yüz yataklı klinikler ve ge namıyan >ıasaba kızları 011 •oı 

ihale edildi 
Tamirata ihtiracı olan Bele 

dife iskelesinin demir kısmı mü 
teahhide ihale edilmietir . Kon· 
turatonun imzaaını m6teakip 
Beledi7e iskeleeiııin esaılı tami· 
rine baetanacaktır . 

Yunanistana ui~ecetlere 
. c•ırlncldell .,tan) 
f1&i7eoekleri dötlz nı'Osaadeleri· 
nln ıene klirina rol ur le •eril· 
mesine devam olunacak ve bu 
aerahatleri TOrk vapurlari7le 
yapmak Ozere bilet alanlara 
azimet te atdet bileti verilecek 
ve bilet Qcretleri terilen kliring 
mAıaadesioden tenzil edilecektir 

Bunlardan iki tanesinin iki 
defa hakkında zabıt tutulduı?un· 
dan tekerrürü halinde kanun 
mucibince ihr .!Cat vesikaları elle 
rinden alınacak hlQ bir suretle Silifke caddesinde Tahsine 
emtea için ihrıtcat Japmasına Ait bekAr evi Helediyenin ist~
kntiyen müsaade edllmiyecek diQi sıhhi tadiJAh yaplırmıe ol· 
çok sgır pılra cezalarına da ı:ıır. duQundan encnmence küeadına 
pılacaklardır. miisaade edilmietir 

AJni eekilde haklarında zn' J , · 
bıt tutulup mahkemeye verilen oros oteh cezalan~ınl~ı 
eeklz tOccar deha bulunmaktadır . . 

htenbul kontrolörlerinin '!oros ot.eh Beledıye ~ararı• 
. • na.•rıa7et edıp penoerelerıne mu 

memleket ihracatının tanzımı ayyen gtln iQinde tel oekmedi· 
için gösterdikleri bu hususiyetin 1 ,ıt.• d n 1 d. Ü .. . . . .ın en ne e 1ye ene menının 
çok rerıod.e ve ı~abetlı olduğu 1 dünkü toplantısında 15 lira para 
mahkemenın verdı~l ceza kara . 
rından da pek açık bir ~ekilde ~eıaı;ıınn 011rptırılm1etır . =e= 

anlatılmaktadır. ı zamanlarda vaki olan fazla ta 
Gerek fındık gerekse yu· lcpler de kontrolün çok iyi ya 

murta ihracat maddelerine eon 1 vıldıtına bir dolil sayılmaktadır 

. . . . . . Loodra, 6 (Radyo) - - fnglltere da ötekilere muziplik yapıntı"~ dö 
ne bın ıkı yüz kışılık talebe pan 1 Çekoslovakyaya 10 milyon lira başlamlşlar mc.seld bir geco i~ 1 

eiyonu da inen edilecektir. Bun! avans verecektir. Bu Çeklerin kal bin da müşterek olan elektir•' •at 
lerıu da avan projeleri selAhiyet kıoması için ilk adım olarak ka- haUıııı kendi kliibleriuden ~~ ler 
li zevata hrıJırlatılmıştır, j bul edilmekte, bu yardıma diğer serek çocukları karanlıkuı 1; fili 

Ankara Tıp fakültesinin ilk i devletlerin de iştiraki beklenmek· rakmıelardır. O gece karanlı~', 
n ve · . ı tedlr. 1atan gençler ertesi sabah _el, 

kısmı olan doğuı msaıye yüzlerini vıkamamak felılketııl 
kliniklerinin önümüzdeki aylar Açık teşekkür u~ramıelardır, Çünkü kızlar ıı' 
içineo inşasına baelanacaktır. lesi sal.ıah da ayni suikn11dı ~~ 

Oğlunuz orta mektep ta l el.ıo borularına tatbik etmişlerdir· t() 
Doğum 

\'llAyet umumi meclisi aza. 
ınndıın ve Tarsusun birinci dero 
cede çiftçilerinden M. Karaca 
Arslanın bir oğlu dünyaya (gel 
mietir. 

ı;iııd c 11 Rasiıniıı nni bir surette U'akat gençlor inllkamlurı 11 ~~ 
ölümQoü dolnyısile l.Jizi teselli almakla gecikmi)'orlar ve 1ı " l 1 1 bi 
ye kuşan, Coııaıc merasımme yet kızları aman dedlrtrrıif 
ietirak ecteo ye taziyede bulunan mecbur erlıyorlnr. l~t 
zevata ve bilhassa orta mek Oeııç kızlar klubfi t, 
tep müdürü il e talebelerine, kur üzerine eiklh'etle buluıımuşlılr lı~ 

Anne ve babasını 
tuluş ticarethanesi mü~essılle~i erkeklerin kluhü de RDn bır ı~, 

ıebrik ile memurlarına ttıeekkur ederız laııtısında mütarekeye krıf 
ömür Annnesi Bnlıa•q 1 v erm iş hir daha kızları korl eder yavruya me~ut hir 

dileriz. Hayı iy~ A> koııl z~ki Aykeııl uıuııuıyı kııruılaşlırmıstır, 
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Dl·~çı'lerı'n sevı'lmedı'g·ı· Bıı senenı'n Yu·· n mahsult''ı KıevPıa.nmtuklar K~=.:, s.ı~5uOS. .J , ... .ı·· e)JüJde sivil lıir 13))ar• \cU'cCİ ~u~lı olaıı l:..~~Hre 

' 
k t -... Dağmala 28 fılo-.,u tayyareci Grizodu vP. )anuıda hir he)·az 

mem 8 8 · Son yapılan .he8aplero göjçok düşmesine sebep olmuştu. Kapı malı 27, 50 hovaıım bindiği Hodicıa kumaşla işar{il \'ert1:n iki 
Bazı memleketlerde hal· re bu senenin bUtUn dUnya LAkin muohharen Japonya da- 1 Koza · y5

0
1 k la • · , · · f 

IK yyart>sını Hramı)a çıl\ laJyarecı)ı c e gilrmüş-
kı11 boşuna gitmiyen bazı meı yün hasılatının 3, -~27,000,000 hi külliyetli mikdarda yün al· ırma 

1 
• 27 , l . 1 

l ı ı·b • b ı · ğ 1 ... 1 1 d. . . Kozacı par agı naş. ve ur l\tJÇ gliude_ n- tür. 
tekler vardır. Finlandiya ba· ı ret) ·e Tn '., .~ acagı. an aşı - .ıgından yun fı~tl~rrnde mu Buğday· Çavdar l ~ l 1 
QUsuı l bu memleketin idare mış 11 • aa.rı 11en bır buculr. hım derecede ıstıkrar hasıl S d 

1 4 75 wı·ı _ay ıo an hu tay- Bu tayyare ile la~·yar~ 
lnerkezi olan Helsiogforsta !le milyar kilo demektir. Birçok olmuştur. yert an~ 0 

' yare}~ I .\mutkil göliiniiu cilerin koınsonwlska ge. 
"ilıniyen meal ek de dişçiliktir senelerden beri yun istihsalatı Son zamanlarda cihan yun y u7uıa v d 

4
"
5
0
° 2o k ılomt-\f re CP.nu hu {'3 r ti rmelPrİ icin ica heden 

ffeın acı duymak bemde para bu kadar bereketli olmamıştı. piyasasının bliyllk müşterisi Çer~ ug ayı i'~- bisinde bulmuştur. tedhidr.r etlı~ırnışllr. 
"'rnıek Finlandiya laları ptk Başlıca müstahsil memle- yalnız in~İltere ile Japonya A av da~ f ;o~ T d y ya rf>Cİ Sf• k arof ora Hu ta \'Yarenin a rarul-
fl!llı hiddetlendiriyor ooua ketler ve bilyUk ihracat yapan df>ği ldir. Almanya ve Fransa na o Ayula dan gt>ç~rk.· ~n .. ~· prtfp, hi r ması11da. ;ili tay yare kul 
İçin dişçil~re olan borçlarını yerler Avusturalya, Yeni Ze- dahi azim mikdarda yUn al· A d 

1 
rpa 

62 
) 10 I I 

bir türlü vermeğe yanaşmaz· l~nda. ceuubl Afrika domiyo- mışlardır. ynaı· ol' . M 3, ,5 layyar~ g( rmuş \ ' (-1 anı mışıır \'t~ Sih~ryanın 
1 A · t· u d' ~rıaıvreyenı •. 3/5, 

6 
Jmelrf\'~ l:.ıdar :llçal:ira~ her kii..ıPsi arastırılnuşlır. 

~t Dişçiler bu ıdet karşısmda nıı, r11n ın VA ruguay ır. Maahaza Umumi istihl:\kin Nohut ekstra 5,SO J ·t • 

bırer kara liste yapmışlar ve Bu_ se_no hu beş me_mle- az olması yUn fiatinin yilkself fasulye 6,U,5 ı'talyan ı'le yapıl"n tı'caret muahede' lerı' 
~•rı vermiyen müşterilerinin ketten ıngıltel'dJO 604 mılyon mcsine mani olmuştur. Mesela Yul f r .1,25 ra 
••iınlerile resimlerini bir levha libre yün ihr;:ıç edil mi şlir ki A vustralyanın elinde bu sene M a. yekr 

1 
k lslaubul, B. llazinin nwk iizrP. komisvonlar h . ercıme ıar 4, 

llinde kabinelerinin duvar· gecen seneye nazaran onbeş yetmiş bir milyon )ibre stok S hl l30 
larına asmışlardır Bu liste- milyon lıbre fay,ladır. Ru ihra yün kalmıştır. Geçen sene ise Tatlep v l8 
1 • b b' A l a ı çogen tre göre bu şehir balkındın catın se e ı vustura yada .ancak llı· milyon libre vardı. 8 1 73 b· .. . r h ıı\t t l 1 a mumu 1110 yakın adam dişçi lere yun ıs ı sa u ının er mış o ma 13u sene yeni zelfmdanın C b • 10 1 l 
borçludur. Şimdi diş doktor sıdır, Evvelki sene Avustralya I elindeki stok geçen seneye na S e rı 1i>,50 16 
1•rının bütün ümidi 1940 da nın istihsalatı 983 milyon lib-

1
zaran 13 milyon libre fazladır. usamy ğ 

b 1 k ı · · k b b' · ı · apa 1 

. 
rei~liğirufo dok uz kişilı k mrsaileri ru~ bir miiddet 
İtalyan litrnr~t lıeyrli ile dP. Ankarada devanı ed~ 
islanbulda nıiizakert· l.~r- 'wktir Yeni yapılacaktlirk 
de bulunmaktaolan Tork . . • .. 

ı ofis reisi B. Bur han Zih ıtalyan uca ret. ~e khruag 
llt singforsta yapılaca o ın ıe ı en u sene ır mı yor I Lakın bu stokJarın gelecekse-

8
. h 

beynelmilel olombiyatlardadar on beş mılyon libreye baliğ ol· ne mahsulü için faydası ola•. Ş~~ 
b~ rnünasebetle hiç"şü~he yok muştur. . . ı caktır. Haval~r şimdi fena Anadol 
kı Yiiz binlerce ecnebı bur~· Şu kadar var kı bır taraf gitmekte oldugundan gelecek A d • h 
1, 0' • t . f h 1 · l d." 1 • b' y ID ııya ta geleceklerdir. ışç,Ier 1n ısı sa ın ar ması ve ıger sene mahsulünde mUhım ır y k k 
bntun ziyaretçilerin dişleri ığ taraftan Japonya ile Amerika- 1 noksan olacak ve IAkin bn G~zanmıı yapa 
tıaın diye sabah akşam Tanrı· da talebin azalması şenenin 1 noksanı bu seneki stoklar le· Ku yunu 

1 
t'ftik 

" · t"d d u · . onya ma ı ı ıa Yalvarmakla meşguldürler ıp ı asın n Y n pıyasasınıo 1Mi edecektır. y t 
• , ___ ozga 

47 
46,50 
51 
80 
65 

110 
47 

ni ·sanus diin sabah şelı anlaşn~.nsrnın ıkı. '!ıem.!e 
48 rimize dfinmiiştiir Tiirk ~rt. nıubadelelerınt ı~rnle 

İtalyan ticarN ve k liri ng vaztn esas~.ar.. dah~lı_nd~ 
işlerini tPLki~ elnwk iizre arlıracak hukumlerı ıhtı
leşki edilmiş olan komis va eJ+>ct·ği aıılaşılmakta
yoularrn calısnıaları bir dır B. llaıinin reisliğindP. 
hayli ilerl~ruiŞlir Şimdi - ~i clokuz kişilik İtalyan 

48 ye kadar varıları ı·e·ice- ılwyrıi hu sabah şehrim 
JP.ri son k:•rarJara raptP.d iz~ gt-ılnıiş huluuacaktır, ıstatistiklere gör~ Parıs . Taze süt sarfiyatı artıyor Keç~ kılıdabağ 

Paris şehrine dıır beledı · p· · 1 
Yt tarafindao neşredilen ista Bu sene havalar garbi Av J 5i tavsiye olunuyor. En sıhhi . . .ırmç. er 
liatikterden hayli meraklı şey rupada fena gitmiş olmakla ve fi1yd111ı gıdanın taze sUt ol Bı~ın~ı nevı. mal 22 

25 

ltr öw k .. ku"ndür bu beraber sat istihsalini pek duğunu isbot için meşhur pro fkıncı nevı mal 
. grenme mum . 1 k l ç v 26ı> 280 
lılatistiklere göre paris şeh· müteessir etmemiştir. Gecen ftısörler ve doktor ar ma a e· •. 
''lıde ı··ı son günU Ağustos zarfında yalnız lngil ıer yazıyorlar ve konfaranslar Kcbve 110 
· ey u ayının · 87 - o · h Badem çekirdek 1~trisind 8~7 ki i ölmüştür. teredekı çifliklerde ,oO ga veriyorlar. ingılterc arp za· . , . 

Eylü~ a;ındaş pariste sal- hm silt istihsal edilmiştir. Ge· mnnında hariçten süt getirme· ıçlerı .. 
~il hastalak olmamıştır. Paris çen sene Ağustosuna nazaran ğe ihtiyacı olmaması_ n_oktasın Tatlı badem ıçı ~~ 
Uleri t>n k "ldüren kanser- sekiz buçuk milyon g&lon faz dan da bu gıdanın ıstıhsal ve Acı ~ » 
dir çüo d 

0 ııo . 
0 

kan ladır. Taze olarak sütlerin içil istihUlki terviç edilmektedir. Acı çekırdek 35 
on g o e r.. ınse . Urfa Yaiı 90 

95 
60 
36 
100 ltrden .. 1 .. 1.. V rem ikin· mesı de seneden seneye art· 

8
. . . .1 58 

cj gelir.o o~u:ü:·içe;isınde 96 maktadıl': Çunku. er~. sıhhi g_ı- ır sene ıçmue ·'ç.eı __ ,,_l ___ ,o __ _ 
kurban mı gömmüştür. Sinir da taze silttilr. [ngıhzler bır k 
~•staiıklarından 81 kalp bas ayda 5~ mi!~on ?alon taze süt aza Sathk Depo 1-lıkiarıudan 68 ciğer rahat- sarfetmışlerdır kı geçen sene İngilterede geçen glln bir 
''lhklarmdan da 5~ kiti gö· ağustosuna nazaran iki buçuk bombardıman tayyaresi düş· istasyon karıısanda Ford 
"'1Ulınüştür. milyo .. n galon fa_zlad.ır.. mUş içindeki Uç kişi derhal 

S h ı garajı ittiıaliodeld çifte divar 
26 kişi ihtiyarlıktan öl~ ut mUsta sıl erının sattık ölmüştur. 1 •• 

: "'Uş 21 kaza neticesinde ah · ları sUtten bUyilk k!rları yok· Tayyare 150 metreden ı ve zemını beto~ Depo sat-
tct · . · ı tur. Çınt yani galonun sekiz· bilyilk bir oUratle uçarken ka. lıktır, fıteyenlerın Mustafa e gıtmış katledılen o ma- . . 
"'1ıştır de t- irinde yarım pens temettil notlarından biri kırılmış ve o Nurı elbıse deposuna müra· 

ı 8~ müddet içerisinde 442 alıyorlar. Fakat hUkQmet sağ hızla yere kftpaklanmışhr. İçin caatları. 7-19 

o tdvlenrne olmuş 1074 çocuk lam ve iyi inek l-esliyenlerc dekilerden biri paraşütle otla Tecru·Lalı' Lı'r muLası'p 
e Oğnıuştur. bunlardan ıo7 si milhim mükafat verdiğinden maya muvaffak olmuş fakat U U il 

~-~rirneşru münasebetlerin ne bundan ~Ustahsiller istifade ~~safe yere çok yakrn olduğu İf aramaktadır 
t~cesidir. bu l07 yavrudan 58i etmektedırler. ıçın paraşüt açılmamış o da 

ıı llıtı •nnesi brllidir· dığerleri Diğer tarartan hem istih- yere düşerek parçalanmıştır. Bankalarda ve bir çok 
e 110kağa bırakılmış çocuklar- saliıı hem dO) istıhUtkin artma Tayyare yere dilşilnce limited ıirketlerde çalıımıt 

1 
dır. on gün içerisinde doğan sı sut m~stahsillcrini memnun bliyUk bir infilük sesi duyul· t~crübeli bir muhasip günde 

11 
Çocı.ıldarm 56 81 köylere süd etmekt~dır. muş ve tayyare ateş almıştır. bır kaç saat çaJıımak llzre it 

~ 'rıneıere gönderilmiştir. f~gılterede_ sU~U_n Uçta biri Cesetler de yanmış bir halde aramaktadır. Matbaamıza mü· 
i Pariıte eylüliln son günü peyr~ır v_e ) ag gıLı mevaddı bulunmuştu~~ Fakat bunların racaatları. , 
terisinde evlerde 4 milyon gıdaıyeyı çık~rmnkta kullan- layyare dUşunce parçalanaralt ci derecede bir iş sayılmasını I 

~ :ctre ınikabı fabrikR ve mü· mıştırla1'. Lakın bunların fıat- öldükleri anlaşılmaktadır. tenbih etmiştir. Ru tamim ilze 
e '.•eselerde 8 milyon metre leri taze s~te nazaran da~a ,. 'it d h hl'I. • rine şimdiden iptidai tedbir· 
ıı "'1ık,bı su aarfedılmiştir· dOşUk oldugundan hUyUk kar DUi iri 8 811 18 1188188 ıer alınmıştır. 

O 
L • f'f d bırakmamaktadır. L İ .iL' f Mekteplerin dershaneler' 

0 Ç 118mŞlr8 1 m 8 . Şimdi ingilterede bUytik ıarşı euulr er ve yatakhaneleri hariçten z~ 
1 oı Sinema tarihinde ilk defa bır propaganda var. m~mklln Hava hücum ve lehlikele birli gaz rıUfozedemiyecek bir 
t ., ~rtak üç hemşire aynı filmde mertebe fazla taze sfH ıcılmA rina karşı korunmak her mem hale getirilmekte ve ayrıca yer 

d~ alıyor. Lane hemşireler batın beraber yapılması mü· leketin başlıca dUşOncesi ol- altında mahfuz mahaller vll• 
~ ., ~tt kız filiminde Uç hemşire nasip görülmedi Büyük kar muştur, Bilhassa mekt~p gibi cudP. getirilmektedir • 
. e ı: 6tı:l oynuyor. bu film ıene· deş Sanfıranıisko yoluyla or birçok insanlarm toplu bulun Belediyeye tabi olarak 

fil~denberi Holivutda çevrilen tanca kardeş Midi - Vest yo· duğu yerlerdeki koruma çare· olarak Londıada mektep!ere 
'inlerin en bislisidir, luyla gidecek küçük kardeı- leri alAkadarları işgal etmek· devam . eden 500 bin çocuk 

bt . Lane ailesi on seneden de cenup yoluııu takip :ede- tedir. bulunuyor, Belediye memurla· 
-.t'k~i~eınada çalışır ortanca c:kti b~na n~den l~zum gö· lngiltere ~aarif nezareti rı hava ve Maarif idaresi ile 
lt k uçuk hemşire yakın vak· ruldü çünkü Uç hemşare ayrı bu hususta bUtun mekteplare bu kadar çocuğun bir hava 
16~d~dar bir orkestrada şnn· ayrı raklim yapılınıı olacakta bir tamim göndermiş ve ko· taarruzu karşısında nasıl ko-

111; )~tıiu~ı,,, Sinemaya geçitleri Her kardeşin baıka batka fe· runma çarelerinin mohellf ha ruaacağını kararhştırmıştır. 
bitd:ır. . Şimdi bu aile hep birlerd.e !otoğr fları alı~·c~k va memurıa~ı ve_ memleket Yukarıda söylediğimiz ted 
lıır, • ~ aınemada toplandık- mahallı gazeteler kendılerıle memurları ıle hır muayyen birlerdeu başka çocuklardan 
t 11• ıç,Q çok memnundurlar. mülikatlar yapacaklardı onun plan dahilinda alınmasını bi(· bir kısmının şehir haricindeki 
lı~ ~•t •iocnıa sanatı ~fedıakir- 1 için beraber ıeyıhat etmeğe dirdikten sonrd her şeyden yerlere dağılması için bir plAn 
)atkter. Bu üç hemşire Nev· bayalan bu üç kız kardeı göz evvel çocukların hayatını ko· yap1lmiştır. Çocuklar bUtun 
~it i~ g~trnek . istedikleri vlt-/ yaşlar1 içerisinde ayrı ayrı yo r~mağa eh~mmiyet varil~~si- me~te~ halinde harice nakledi 

lQ ıdareluioce bu seyil !a çıktı. uı VtJ tcdı urntın <.ltvtımı ıkın- lc..cc:ktır. 

Mersin 
1 l A H 

askerlik şu~esi baş~anhğm~an 
Hayvan satın alınacak 

Rirliklrr ilıti~acı için hin~k, makineli liifek, 
ve dağ top kılaları ile ;\raba koşumu ve mekkftri 
hayvanı salın alııımaktaıiır. Sahiplerirıiıı salacak. 
htrı hayvanları .. \tlanatfa tüm saıınaluıa komi~\· o. 
nuna götürfıp gö~l<·rnu) lt>ri il{hı edilir. • 

ı - 2 - 1-- 10 

Kelepir Uir . Mül~ 
Menteş d~ğirm~ni bahçrl . .,ile birlikte satlıktır 

Kereste kutu fabrikası masara yapılmaya çok el
verişlidir· talip olanların değirurnne müracaatları 

5 15 

ilk ve Orta Okul kitapları 
1 

Geldi, izdihama mahal kalmamak 
için f imdiden tedarikini rica ederiz. 

SEDAD SAHiR SlYMEN 
Uray Caddesi No. 41 Mersin 

kiş geldi 
Kok l\:ömürlerinizi şimdiden 

tedaril{ ediniz 

Toptan ve perakende aatıı yeri: 
Mersin Sojuk bava deposu bitiıiiinde 

Yurtdaş 
Kızllaya aza 

Necmi Genç 
4-15 

olunuz 



SA\ FA 4 

Yeni mer ·n 

Cenubun en cok .. 
olrunan ve tutunan 
gazetesidir. 

Yen·me 
YENİ ER 

Y ENl .ın~n~ı~ 

IVI • içten ve Dıştan 

Y Dl ersin günün en mühinı ve 
en taze haberlerini 

~pr:!Pe~ik Siyasi Gazet~ d:'b~~!,ı~!~sln 
sin• 11 Yıl/ıh fasılasız intişarında muvaffakiyetini 

• • halktan gördüğü rağbete bo) çludur. 

1 N : Sizin Gazetenizdir. Dertlerinize dileklerinize y [ N i~ e ER si N sütunlan açıktlr. 

7 Birinci TPşrin 1938. 

G•• SiO'orta 

UVell Sobsyetesi 
Sümerbank Emlak ve Eytam 

bankalarının kurumudur 

TAM TÜR.f( 
Ve en güvenilen sigorta şirketidir 

ll it \'3l, v:rngın, rıak lh· aı, kwza oloıuoh i l siıror . 
... • t .. , ,, 

-c -... 

' 

YENİ ERSİNİ •Okuyunuz ve Okutmıya çalışınız. 
lalannızı Nl mk~ail şartlar ve lt•diy•~ ~olay-

ı 
ı ı ~ 1 tı r i 1 e ~· <ı p a r. 
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tı lı ,~YE • M E 1 N IA BAA 1, Ya 

'~ Taba a·t bütün işleri ucuz ~lıj r 00
•

00
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Mersinde Mümessili 

VASFI ORGUN 
-

(~ Ve süratle yapar. ~ i Türk Hava Kurumu! ~~· 
& En yeni ve çok çeşitli harfleri Yeni Mersin m i Alt~~~~~~~lB~!1ı.~~~~d~d~· 1 ~: 
m IV'atbaasında bulabilirsin· ı:ı • Büyük ikramiye 200,000 liradır n h. ~"i 1 . =~ = iZ• ?.J lsundan başka 40,000, 25000, ~oooo, 15000; loooo 1 '' 
~ Her boyda istenilen· harflerle K İ T A p ~~. l~=~·;f:~·:.:i.:.ı~,,. r. o,ooo •• 200,00• liralik ikiadeıl :: 

~ı G A z E T E M E CM u A T b ı ~ O ()ık~at: Bıfd aları lrnrkPs 7 hiı·irıci lt>Şriıı§ 
11

i11 

f
ri ve a 1 ya Pi 1 r. * 1938 giiııii ak~anııııa kaılal' bil~tle.ıi ııi ılt•ğiştil' s ~~I # omiş lıulııuoı:dıc!ıf' . " # Resmi Daire ve Müesseselere ticaret- # 0•0•••0••0••*••00000000•"~ t~· 
~ hanelere ait her çeşit Defterler Evrakı ~ Sağlık Eczanesi ~:ı 
~ matbua fa ura ve saire en nefis bir ~ Mersin Gümrük karsısında~ır :~: 
PJ tarzda ve beğendirmek şartile yapılır. (~ . Her nevi 4vrupa, Yerlir eczayı. :~i 
'"' ~- ariçten yapılacak siparişler_ 1!abul ve tez elden gönde ;J;,. ] j ve tıbbiye müst.ahzaratı bulunur. ••n 
~~~~~~~~:*;.~;;:ı'ic;~~~~~~::ıt:$;~~"'-'"~~~ ... ~:!Jt~:l!j;;bV 1 ;zte- • _!)I :~: 

·. 

..... 
.. ~ "· 

: lf ~ ~ ftllBll•lliiftl1RWiiltllllllBlllUIUmti1 llttilll * * * lf ; :~ış 
lf SIH HATİ:N İZİ KOR UYUNUZ ı ~ ka * ~ kuı 

- '.r'l ASIL MI 1' olu 

KAY ADELEN i ~~ 
l
;jlj gü 

SULARINI IÇMEkLE ?nl ı 

tne 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekiletinin 672 numarala raporu tı 

mı TAHLiL RAPORU 1 .~· il 1 tar 

31 
Görünüş: Berrak Kaleviyet; "Joo sm3 suya sarfuluırnn N. ıo ~ 

il mikdan,, 0.2 sm3. ~ de 

&I Renk : Renksiz ~Jecmu sertlik derecesi "Fransız,, 1.5 1 ~e 
1

1 Koku ; Kokusuz Uz Y İ ıııadtMe r içi rı sa l'fol una rı ııı ü vell İ- il "'• 
• dülhunıuza litrede o.4o mgr. ı du .. 
1
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1
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iHTiVA LIK 

1ni 

O AK 

n Ci liyor 

1 

H 2ırllk l oavranırtı 

1 1'itral "No 2,, }'Ok I kay 
Amonvak ''NH3,, Yok ~ tap 1 FfHwirı erı son usulleriı;e rictyeL edt·rt-k kaynadığı yerinderı ilıh;r it ~ö 

:r. re11 istasyona kadar içi kala) Jr kftlvauizli borularla içi mermer döşt1 li 1 "e 
bPllufrhavuz11aıf·a dö dülru~.ktedi1r: o1 

~adan d 1~ u1ü~}ıu Fiziki ve kimyt•,'İ ~~ .... 
evRa ını mu rn aza e e ~" ve 11ç ır sur~l P. •· ut·~nıPdtua hususi kiuı- bun 
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