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-----------------------------------,--------------------------·--------------------------·------,-------------------------------------ispanyada ingiliz gemileri dün de bombardıman edildi 
fş Kanunu Fransada lngilterenin ataletine h"yret ediliyor Suriye Başvekiline suikast meselesi 

Kestane fişengi 
Patladı 

Birinci Yllı 
••••• 

Bazı maddeler tat
bik edilemedi 

ingilterede heyecan arttı 

Ankara, !5 (HuRusi) - Bü· 
iüo le Kanuuonun ilk taıbik se 
nesi 1ıldönümildür. GeQen bir 
senelik tatbik safhasında iş müd 
dellerinin ıekiz saate indirilmesi 

ingiliz hükumeti ehliyetsizlikle ve Franko 
önünde serfüru etmekle itham ediliyor 

Umumi kanaate göre Frankonun bombardımanlardan maksa· 
dl İngiltere ve Fransaya muhariplik hakkını tanıtmaktir. 

Havas ajansı bunu bomba yaptı hatta 
Başvekilin şoförünü. de öldürdü 

İIJ ihtilAfJarmın jş daireleri vası. 

t~ı.ile daha kıs_a bir. müddet içe Londra ı (Rarlyo) Vahrn~i- 1 rlımandan makeadınıu muharip teharüz ettirmekte te Alman teh 
rıaınde halledılmesı, kadın te ya limanında bulunan iki İngi- lik hakkını fngiltereye tanıtmak didi karşısıuda İngiltere ve Fran 

Cemil Merdüme suikast 
haberi tekzip edildi 

C:<>ctık ieçilerin taıiyetleri için liı gemisi bu sabah tayyareler 1 oldu!lunu beyan etmektedirler. sanın her zaman rekdiğerine Barut 16 (Hoyterden) Suri lunmak üzere otomobille Şam· 
koruyucu tedbirler konulması, tarafından bombardıman edilmi& 

1 İngiltere ve Fransa muhtaç olduklarını yaımakta- ye başvekili Cemil MerdDme Be· dan ayrılmış\lr. lOOO metre ön· 
Pa\ronun itQiye yol vermeden tir. Gemilerden birisi ağır haı.;a serfOru mu ediyor dırlar. ruta giderken suikast yapıldığı den te 500 metre arkadan gi-
ll\ua11en bir müddet evvel yeni ra uı;tramıştır nüfua ıaıiatı yok Gazeteler İngiltere ve Fran iogiliz kabinesine hücum hakkında yallf\nm kaynaklardan den iki muhafız otomobilinin 
iş bulması için ihtarda bulunma tur. sanın Duçe ile Führere serfüru . Londra 1G (Radyo) Gazete· verilen haberler katiyetle tekzip arasındaki baevekilin otomobili 
aı gibi mühim istifadeler temin Frankonun maksadı etmek gibi bir Akıbete giıtikle· ler Avam Kamarııeındaki Çem edilmektedir. tı bir virajı dönerken bir silüh se 
edilmiştir. ~ . . . Pııria 16 (Radyo) lepan1ada I r~ni kay_dede~ek l1ipa.nyadaki bü berlaynin beyanatını ve müna Bomba değil kestane si duyulmuş eoför otomobile 

Ancak kanun, 1ıenuz bıı•ıncı foııiliz !gemilerine karşı tevali tun hAdıselerıo Barlın ve Roma kaşaları tefsir ederken hüküme fişengi son eürati vermiş arkadaki oto. 
genel emrin şümulü hari~in~-ıe l3den bombardıman. hi\diseleri 

1 

dan ve~ilen direk~ifle yapıld_ıQ~ li şiddetle tenkit etmekte ve be Bu suikast(!) haberi Suriye mobil de sesi duyulan yere ge· 
kalan ve aeaQ'ı yuknrı en muhım karşısında siyasi müşahitler in nı, lngıltere hıldıselere seyırcı yanalın hükümetin ehli1etsizliği gazetelerjne oldukca geniş bir lince başvekilin otomobili biraz 
iş Yerlerini all"lkadar eden mües· giltereuio ataletini hayretle kar 

1 
kaldığı müddetçe Fransanın ted ne delil olduAunu ka1detmekte· mevzu olmuştur. Dünkü posta ilerde durmuş öndeki geri dön-

ıeaeler hakkında tatbik oluna· şılamakta ve !Frankonun bombar bir almaıiına da mani olduğunu dirler. ile galen gazeteler ne başvekile milş muhafızlar sesi duyulan 

nuımıehr. Bunların bazıları iQin f l l l k H • d • ve ne de bir başkasına mütevec yere dönmüş etrafı araştırmış· 
Jeni kanunlarıu, bazıları için de K ereate iat arı ucuz atı aca a m 1 ıye cih bir suikast mevcut olmadıRı tar ve a1Jlamışlar ki başvekilin 
nizamname ve genel emirlerin nı baş9ekili11 otomobili geçerkeıı otomobili geçerken bir lesndüf 

çıkarılması beklenmektedir. Ez• Ziraat Vekili Kamutayda mü- Bugün iskenderiye· Lir adamın müuasebetsiı hareke eseri yol kenarında bir abQ al-
CÜmle, bütün mOnakalüt işleri tinin böyle bir haber yayılması tında oturan dört ki&iden biris\ 

bü1ük maAıııalar gibi i& yerleri him beyanatta bulundu den ayrılıyor na sebep olduğunu 1azıyorlar bir kestane fişengi patlatmıştır. 
i9in ve bu arada tramvay, vapur lskenderiye 16 (Rad10) Ha· Bu münasebetsiz denilen hare· lşte bu kestane fişengi suikast 

otobüs ioc;ileri iQin kanunun me- Diğer memleketlerin orman iş /etme tek- midiye krutazörünü dün Kahire ket şudur: haberini teren Havas Ajansında 
&ai saati hakkındaki en mühim de bulunan İran baetekilinin ri Baevekil Cemil Merdüm Be· bomba olmuş hattA baevekilin 
hiikmü henüz tatbik olunmamak niği memleketimizde de tatbik edilecek yasetindeki he1et ıi1aret elmiş rut limanının acıhş resm!nd~ bu şoförünü du öldürmnetür. 
tadır. ve merasimle kareılanmıştır. --------------------...... ...;.....,;... __ 

lo ihtilAflarının gecen bir Ziraat Vekili F~ik Kur_d~ğ~u ı raki~ler arasında Jükseltilerek Hamidi1e yarın lskenderiye AlmanyaJa yapılan tahtelbahirlerimiz 
sene iQlude ıüıd~ 95 kadarı iş orman ka~unu ~lliyıhası gor~şu ı 35 lıra~a çıkarılm_ıştır. _n~ s~ den hareket edecektir. lskende· 
daireıi marifetile hallolunmuş· Hir~en 2 mc1 ma~de ftzerıode el1e bız devlet, bı~ daıreı fas~ riyede ve Kabirede Türk deniz ilk gemi 15 Tem muzda de-
tur Fakat mühim ilıt"ıl"flarının ilttra sürülen nok\aı nnzarıara ce "de içine düomekte ı•e kereste fı .1 , k t h~ • d • " . _ . _ . . cı erme arşı eza ura. evam 
halli için henüz mahkemeye mü vat _ver_ırken ezcumle şöyle de· J~tlarını 6?-GO lıra uzerınde çı ı' etmektedir. n ize indirilecek 
racaat etmek ve bunu borçlar m şlır · vılemekteyız. · ----

kanunu hükümlerine göre hal . c -_Mu_hterem arkadnş~ar, tak Bu gün orman. işletenleri~ Yalı' ve Kaymakamlar hakkın- Ju·rk Mühendı'slerı' ve ı"şçı"lerı' tarafından yapılan ı'kı' 
1 t k t

. d fcıçı· 
1
-
11 

dım edılmış bulunan l!\yıhanm I mevcut mukavelelerııı umumi hu 
e me • zarure ı var ır. ... ı ı . . · · k- ı · · . • ı 

"'"" m üd d•I aür•c•k bi, d... ::~ ~·;, ~ :~k=~~.~~ ~,:~~:=~~; :: · ı "m ~:,.:7: ':::~ ~;0 ~:: :.:~'.·;.;,.. da yapı 1 acık ıhbar ar T ahtelbahirin insaatı da iler li yar 
Yı lak~uiııe imkan ol'?adığı 0_

8 'Bu kerestenin metre mikabı evvel kııoul buyurdu~unuz matı 
zarı dıkkate alınarak, ış baemu . 1 k· I rukat kanunu dolayıeile şimdi 
f · • r:o- oo lıra arasrndadır ve ıa ı 
ettıelerınin Ankaradn 1aptıkları ıJ • • • •• d ·mühim bir oirketten yıldırım tel 

eon toplantıda münferit iş ilıli katle bu uzıyell ıstısm_ar e en 1 ~raf aldım. Diyor ki biz senede 

Adliye Vekaleti bir lstanbul ır; (Hususi) Son de indirilmesinden temamlaumasına 
tamina gönderdi fa Atatürk tarafın isimleri konu kadar bir buçuk sene kadar bir 

lan tahlelbahirıtrimizden Alman 
Adllye Vekılletl, vllılyellere fada yapılmakta olan ilk gemi 

mUbiD\ bir tamim ROndermlştlr. 16 Temmuzda Almaııyada denize 

ınman geçecek te eimdiki tarih 
ten lam 24 ay sonra burada 
yapılan ilk tahtelbahirimizin de 
uiz tecrübelerine başlanacaktır. 

l~flarının, hususi iş mahkemele küçük müstahsiller değıl, muay l 4c; 000 metre mikabı kadar ke 
· b. k bü ük gruptur Ka ' rı tarafından çabucak hatıolun· yen ır aç Y · b" 1 reste imallllımızdan mütevvellit 
nıaaı için bir teklif yapılmış ve nun hükümlerine naz~ran tes ıt 1 odunu imha için yakarız. Aceba 
İktıead Vekt'tleti teklifi tetkik e edilmiş tarife bedellerı çok defa bu ktnun bunun 1ak1lmasına 
derek Adliye Vekalelile temasa 3,5-4,5 lirayı geçmemekte oldu mAni olacak mıdır '? 
baelamıetır. İt mahkemelerinin Qu halde sırf tatbik edilen mü 1 Bütün orman işleten zev,tı 
kurulması çok faJdah neticeler ıayede usulünden ve piyasa te dav( t edip kendisine vazife ver 
verebilecek mahiyette olması ba fiili fiyat vaziyetinden dolayı -sonu lklncıde -

kıınından alAkadarlarca çok lü Almanya ile ticaret müzakereleri 
tUll\lu görülmektedir. 

tş kanunu ~~~ıbiuc~ bugün ıHeyetimiz bugün An karadan 
den illbaren bılfııl tatbıke ko 1 
ıı_ulmaeı icap e~en devlet içtimai ·ıstanbula hareket ediyor 
81Rortaları teekıliltı kanunun ge 
cikmeai Jüzünden geri katmıe· 
~ır. Bu ie ancak gelecek seneden 
Hlbaren tatbik olunabilecektir. 

Anlaşma yapılmadan evvel alakalı 
carların da fikirleri alınacak 

,.-.,,.,. -

tüc· 

Bu tamimde, nıthlye mOdDrn, kay . d" ·ı kt" ır. A"" t t d ın ırı ece ır. ı> 5 ue os a a 
makam ve valilere yapılacak her ı Jine Alman yadaki gemilerden 
bangi blr suç ve yolsuzluk lbba ikincisi denize indirilecek te ba 
nnın, resen ve süratle tahkikata iki geminin bir Rene sonra deniz 
konması blldlrllmektedir. Herbao 

tecrü balerine başlanacaktır. 
gl bir sebepte, bu gibi ihbarların 
t11bklkata konması geclktlrUmlye Haliçte Valde kızaılında 
cek veya ort bıtR edtımtyecektlr. Tdrk mühendis ve işçileri tara 

Bu gibi ihbarlar. idare dmlr· fından 1apıtan diğer iki taht~I 
lerl tarafından doğaudım dol1ruya bahirimizin inşaa_tı_ d~ . i~_er~e~ış 
derbıtl mbddelumumillklere bildi tir. bunlardan bırmcısı oııu~uz 
rilecekllr. MOedetumumUiklerdE'D deki 9:J9 eubatrnda merasımle 
evvel de ı1tbıtaya malOmat verlle-

1 
deniıe indirilecektir. Bunlarda~ 

cektlr. 2 af :;onra nisanda da ikinci 
1 gemi deniıe indirilecek ve mnki 

Hitlerin muavini 1 

nelerinin monte edilmAsile diğer 
kıslmlarının kurulmasına bnşla 
nacaktır. Bu gemilerin denize 

iki ay sonra da ikinci tah 
telbahir tamamlanacak ve bunun 
da deniz tecrübeleri yapılacak 
tır, Her iki geminin deniz tecrü 
beleri altı ay kadar devam ede 
cektir. 

Gerek burada gerek Alman 
yada yapılmakta olan tahtelba 
hirlcrimiz fennin en son icapta 
rı göz önilndc tutularak inşa 
edilmektedirler, 

içlerinde her türlü fenni 
illetler tam bir mükemmeliyetle 
işliyerek bir şekilde bulunacak 
tır, Bn. Sabi~a Gökçen Ankara 15 (Hususi) Alman- 1 mış olan anlaşmada tüccarlarla 

. d vapılacak yeni 1 kl'ıfi miktarda temaslar yapılıp 
I"\ ya ıle aramız a J • 

UÜn Balkan turuna ticaret ve klering antaeması için mütalaaları alınmadıAından ~ıl· 
Çekoslovakyaya 
atef püalıürüyor 

. . t• ı heJetimiz hassa anlaemRnın kontenıan 

k 
seçılmış olan ıcarc . . 1 1 ki Berllo - Havas Ajansı mu-

çı fı . d Almanya)'& lıstesınde bazı yan ışı ar vu-
lstanbul lG (Radvo) bu ayrn 20 eı~ e kuıı gelmiş, meseUl darı gibi o hablrlnden: 

S . J Ba1an hareket edecektır. . . 
1 

k az mahsul olmue madde Steten'de Nazı fırkaeıoın ma-· 
abıha Gökoen bu sabah saat Heyetimize Haricıye Vekftletı f ı pe b" k liste•e dahil edil halli kooqreslnde, Hltler de hazır 

10 da B k . B N an Me· !erden ır açı J il 

Evlenme yaşlanmn indirilmesi kanunu kamutayda 
Mucib seb~pler layihası çok 

dikkate şayandır 
al an turunu yapmak genel sekreterı ay um . . • dP tiftik, yapalı vesaire olduQu halde, bir nutuk söy yen 

Ozere ta11aret1ile Yeşilköy hava nemencioğlu başkanlık edecektır ı dıQ'ı hal ' n kAfi mikdarda kon Rudoır Hes, Çekoslovakyaya şld· 
nıa1d Hlivet gitmeden euel f stan maddelerde detle hDcum etmiştir. 
b anından hareket etmiştir. J k ı mıetı · 

Yaş tashihi davalarının yüzd~ yetmif 
beşi evlenmek için yapılıyor 

oayan Gökçen Yeşilkö:rde baş bulda dört gün kalarak esaslı tonjan onu ma · ' •- Çek devletinin sulh ve 

~ekil Celili Bayar, Hariciye Ve tetkiklerde bulımacnk v~ bu_ abra Bu defa yapdıl·~~~le agn~:~~: İ Dizıtmı muhııfıtzaya ve vatıtodıış- Ankara, - Evlenme yaşmın 1 Hükumetin bu bapta hıtzır-
"ili Doktor Tevfik n· t- A s da Alml\nya ile ihracat ,ve ıt a da bu noktalar ı a lsrının himaye ve emniyetini te- erkek i;tn 17 ve kadın için 15 e lodığı mucib sebebler mazbata-
l>ahilive V k·ı· Ş. _k _ UKS u rı~·' U\t yapan ıüccarlsrımıı 'ficaret geçirilecektir. mloe ehil olmadığı aş\ktlrdır. Çe· ı · d" .1 . I • k 

1 

sınıin dikknle Şll)' &ll izahat var-
ı e ı ı u ru aya .:\ı _ . 

1 
b 

1 
_ 1 k pamuk ın ırı mesı ve mo~ eııı anunu 

h . ' Odasına ve Turkofıs stan u şu Bu cunıleden o ara ko:slovakya, Avrupanın en lehli 1 88 . . d . . - dır. Mnzbata aynen eöyledir: 
setıcumhur Umumi Kihibi bae d'I h rr b elerin nun ıncı maa asının oııa go Türk knn ı d 

h\'er I . . ' besi direktörlüğüne davet e ı e keçi kıh ve mu te ı se ı kt:li ookttısı haline gelmişti Hitle· •rd değiştirilmesi lıakkıııdnki kn· c u ıu me enisi11iu 
lar ' etanbu_ı Valısı, Komutan rek iki mühim toplantı 1apıla· kontenjan listesine dahil edilece 1 rin sakin ve sağlam sinirleri ve nuu IAyihası Meclis ruznamosine 88 inci maddesi erkeğin 18 ve 

te daha bır çok zeval tııra 
1 

•talea ve . 1 A kadının 17 yaşını ikmal etme · 
fından rak ve tüccar arın mu ği söylenmektedır. sulbcuyanu blss yalı, vrııpayı alınmıştır. .k 1 uğurlanmıetır 

1 
k k t 1 h 1 dı çe ev eıınıemoleri ~sasıııı ka-

B 
.. · dilekleri eoru aca tır. AJrıca geçen 1ıt Alman bir feHıketten ur armış ır, 8 • Adliye encümeni lhihayı b 1 · · ~ı 

aıan Gokçen letanbuldan B t l t larda "'bizzat he ' k b k. d"il- bU Dk de Jetler Çe 1 u atmıştır. " uayyen bir yaştan 
lio~ruca Ar "d k radan P op an 1 M . kontrol daireleri ile anlRşara u ı ı6er Y • v ' memleketin ihtiyacına uygun aşağ: evlenmeye c~vaı vorilnıu· 
Seı• . , 1"!aya gı. ece 0 1et ba~anı Bay Numan ene kendılel'inden permi almağa mu koslovakyayı ıtid11le davet et- görmüş ve hükumetin teklif et 1 mesi her şeyden önce, le biat ku· 

ııınık e gelerek dığer Balkan · ll-1 d hazır bulunacak· . · · hl b" · 1 .. ele 
1 

. . mencıoa u a vaffak olan bir kaç bü1ük fır· mek ıçıo ç ır şey yapmıyor-J tiği eekilde ar nen kabul almış· nuntarının zarul'i lıır icabıdır. 
' ellerıne de uAramak surelale tır. ıonu ikincide lar.. tir 1 Sonu ikincide_ 

tQruoa devam edecektir. Geoeo Jıl Almanı• ile yapıl • 
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Noter kanunu Vakıflar 
kanunu 

VENi MERSiN 

lngiltere kralı ve kralıçesi için 

Versay Sarayı 

Sayfa: 2 

Rusya da 
ilim akademisi kil

tüphanesi ·Proje Kanın tayda kanıın 
bııgünlorde çıkacak 

Encümenlerde tet
kikler ikmal edildi Eski devirlerin haşmetine sovyıter birli~i ilim Akad• 

misi kütüphanesi, son 1irmi ae 

91 dd I • • Ankana, - KbZa vakıflar bı•r daha sahne 1 k ne zarfınds, kitaplarının mecmu ma e o an yenı proıeye Noterler lmemurlarlle tahsildarlara ve ten o aca unu iki mieline çıkarmıetır. Bu 

hakkında esaslı hükümler 'kondu memurlaruıa verilecek aldat, Oc· ı . gün, Sovyetler birlili ilim aka 
. . . . . 

1 
ret ve yevmıyetere, ınşaat ve ta Zıyafette 14 üncü Lui zamanı ziyafetin- demesinde, tlim tekaitia, edebi 

Not~r k~nunu proıesı, Adlı, r~t ~dılmıe_ ve beş eetJelik hA \ miratta mezuniyet derecelerine ele podralı 7 5 Metrdotel hizmet edecek :vatın ve sanatın her sahasına 
:ve Encumenınden geçerek Ka kımlık, muddeiumumilik veya dıılr ve vakıflar umum mOdUrlD· aid olmak üzere toplanmış 5 

ı t kil mil1orı.{!:n fazla muhtelif kitap 
mutay ruznamesınde alınmıştır. ıtvukatlık etmiş olmanın meşrut 1 go eş at ve vezalfl hııkkıoc'akl Yakında Fransayı ziyaret 30 metrdtel bulunacak ve bunla vardır. 
Adliye encümeni, adli hayatı 1 buluumtteı da noter olmak isti ı kanun ISylhalarının eocnmenlerde edecek olan İngiltere kralı ve rın her biri iki misali in hizmeti İlim akademisinin Kütüpha 
mız iQiu hususi bir ehemmiyet 

1 
yenlerin hukuki bilgılerini tal t tklklcrl bltlrllmlş ve Meclise ve kraliçe:ıi şerefine :yapılan kaLul ne bakacaktır. Fakat, iç avlular nesi, Sov1etler birliğiııde bu 

taeıran bu projenin mucib se I bik sahasıuda tekAmıll ettirilmiş rllmlşllr. resimleri, gezintiler 9e sairenin dan birinde kurulacak olan mut tarzdaki müesseselerin en bl 
beblerinde şunları söylemekte olanları düşüncesiyle kenmuş Vukıtlar umum mOdOrlOğll pro~ramı bütün teferruatı ile faktan aynalı salonun yanında 1üklerinden biri haline gelmit 
dlr: 1ı isabetli bir ka1ıddır. Kanunun I teşkilatı kanununa, teşkilatı gös· tef.bit edilmiştir, Kral ile kraliçe ofise kader yemekleri getirip tir. Gerek Rusça gerek rabancı 

11 t ar d "' b k d ·· k dere bl d il t b tt B Versa7'a gidecekler ve bu ziya görtjrmek üzere, bir çok yar dillerde bili1ografi neeri1aıtı ile Esbabı mucibe IAyihası tel a. ı151 ~ ay a gore açı . no 
1 

• n r e s e mer u ur. u 
Adlire Vekili tarafından verilen terlı~e talıb çıkmadığı takdırde Jısteye göre umum mDdllrlDk retiu en parlak tarafı, buradaki dımcı hizmet a-örecektir. müracJiat kitapları bakımından 

d ."' ı J h . 1 1 1 saravm meabur a1nalı salonun Yemek lı"stesı· en güzel ve zengin kollesi1onla JA:vihanın 1926 tarihinden beri 1 ıaer !ar~ a ı aız . 0 an ar ara 
1 
merkez teşkilatında bir mOdOrO d 1 

• v ra maliktir. . 
peyderpey tedvin edilen asri l s!nda ımtıhan yapııacaQı ve im ı umumi ve bir mDavln ile 2762 a verılecek öğle 1emeği olacak Bay Kartan tarafından in ti Kütüphanenin oku7ucuları 
h k k "bl . 1 h k tıhan mevzuunua neler olduRu numaralı kanun mucibince ·teşek- tJr. Fransız gazetelerinin 1azdı hab olunan 1emekler listesi on adedi de pek çok artmıetır. Ba 

u u prensı erıy e 
8 

en ve ve taliblerin taahhüdü halinde 1 k ğına göre b6 yemeğe cumhurre servisi ihtiva edecektir. Bunla t kütüphaneye tanınmıa A)ı"mler·10 iıısicamı temin makeadlle İsviçre 1 • b k . Ol eden idare meclisinden ve isi veya bir nazır tarafından t v u 
ve saire memlenetler kanunların arabnı an musa a a Japılacaa-ı 1 teftiş heyeti, hukuk mDşavirllğl, 1 h . b" rın hazırlanm11eını temin etmek rani başında genç ilim adamlı 

ve unun arasında d"I b"l ı · ıer angı uyük bir misafir şe üzere Fransa aaçılar cemı·..,eıı· re rıne, talebelere .. e bı" lgı"sı·nı· fazla 
da 7apılıın tedkikler üzerine t .h 

1 
ı 1 an erın 1 inşaat mOdllrlneu, muhas~be mQ f k"I h h · v 1 

.. 

1 

ercı o unacağı bu babın sıra dQ IU"' lb k re ıne çe ı en er angı bir zi lıi on aşçı başı1a müracaat et laştıran işçilere raslanmatktadır, 
memleket1e mu"auhede edilen nok . . , r r;O, mD u vakıflar, muame· yafet de"'ı·ı Fransanın mı·ıı· 

v" 1 d 5 
' 

1 sa miatir. Bunların her biri bir tek 1913 seuesinde bu ku-tüphane 
Ban ee ı"h•"ıvaçlar da go-z önün ı e ma delorıne tesbit olunmuş melat mlldDrlOğD, varidat ve tab ravlar d b. · d ı ·ı " 

.. • 1 _ tur. ı 1 10 an ırın e ngı l< re yemekten mesut olacaktır. 22 000 kitap vermişti, halbuki 
de tutularak bu layihanın vucu p . . silat mlldDrlUğU, vnkıt paralar mD kral ve kraliçesini kabul etmesi Yemek listesi, lneiltere hü 1936 senesinde arayanlara veri 
dı getirdiği anlaşılmıştır. rOJenın esasları 1 dllrJQğll, emlak ve arazi mDdllrln• m:n~sı verilmek liizımdır. Bu kumdarlarına FranRız mutbak fen kltar. ların adedi 500.000 e 1• 

Kanuni sali\hlyetlerine göre Doksan bir madde olan pro ğD, toprak, maden ve orman lşlf. a dırde horşe1i11 azametli, hef eanatmın inceliklerini takdir et kındır. 
ifa edecekleri hizmetler bakımın je 7 iaci maddesinde noter ola rl ten mOdDrlOğU, yazı işleri mO· betli, eüzel kıeRca mükemmel ol tirecek tamami1le Fransızvari 
dan halkın güvenini haiz olmak nıa vasıflarını tayin etmektedir dnrın~n ve vakıt kayıtlar mlldUr ması gerektir. tertib edilecektir. Şaral·lar pek SOVyetlerde 
IAzım gelen noterlerin hu vazife Bu vasıflara gfıre Türk olmak, · lOğU vıırdır. Fransa hükumeti, Vereayda hususi bir itina ile seQilecek ve 
ıerinln ehemmiJetiyle mlltenaeip medeni ve si1asi haklarına sa 1 lstanbul vilayetindeki 'vakıf- ki bu öğle yemeQ'inin tertibini bazı şampan1alar kralın doğdu 
euaf 

98 
şeraiti haiz bulunmala hib bulunmak, yirmi bee yasın• lar idaresi, umumi muameleleıi Lükas lokantası sahibi ve Fraıı Qu sene ınahsülünden olacak, di 

bitirmiş olmak, askerlik fili biz lllbıırlyle eskisi glbl do"''"· udan sız aeçılar cemiyeti reisi Bar "'er ba11 Dugo111a aarabları ise 
rı 'e noterligin bir meslf'.k sayı s K rto • t d" t · r 15 

"' 
metini yapmış ve1a hizmete el do"'ruya umum mUdDrlll"'e bıt"'lı· a 0 ~ .e~ 1 ~ mış ır. filAuca veya falanca tarihi hadi 

larak bu işde tlcrübell zevatın 5 6 e; 150 kı~ılık bır sofra 
rerişli olmadığı anlaşılmış bu dır. A -s seyi hatırlatacaktır. 

Jelletirilmesi ve bu itibarla hal lunmak, başkasına geçer veya ynah salonda ÜQ masa ko 1 Molyerin bir piyesi 

Kaoçuk nebat ve 
ziraatı 

Bu sene sovyetler birliğinde 
kök-sakız kauı;ulc nebatınan 200 
ton tabii kauçuk i~tihsal oluba 
caktır. ... Alilerinin temini esbabının JApmaya mani hastalı~ı buluu Genç Ana nacaktır. Şe~ef . masası ortada Bu öile :yemeğinin tam 

•rple olunması ve haklarıııı k b ·ı ı ve altmış kışıllktır. Bu masa sa . 
mama , ya ancı ı e evli o ma _ h . . 13.15 de baelıyılcaQı hesap edıl Sovyetler birfi11-1• sovkhoz ve 

k·orunmak üzere tanzim edecek k TM k" h k k f k"I · ra1ın on cep esme muvazı olaca . 1 . 6 
ma , ur ıye u u o u tasın Ç k "' d . f' 1 k mektedır. Bu t11kd rde remeA-ın kolkhozları bu sene 19 262 bek 

l~ri evrak 98 senedatı taevik et d k 1 k ocuğunu urlar- .ın an mısa ır ar yeme 1erken • • I • 

en Qı mış oma veya siyasal parkı görebileceklerdir. Şeref 14.1~ de bıt?1ış. ol~ası ve b_u tar arazire kök sakız ekmektedir. 
tlrmek (here emniyet ve kola., bilgiler okulundan ve1a yal>ancı mak için diri diri masasının sağında beheri kırk dakık_ada mısafı.rler:n, kah~e ı~' Celecek sene ise 30000 hek 
lık gösterilecek hnkfımler kou bir memleket kukuk fakültesin beaer kiaillk "ık"ı masa dalıa ku mek uzer_e, kralıçenın daırelerı t .rdan kök sakıı zeriyatı yapıla 
ma• il lüıumu aşı"kA·r ne impara d k 1 Tü k. yandı v y b 1 IA d ~ .. en çı mış o up r ı:ve hukuk • rulacaktır. ne ge~mış u unm:sı zım ır. · ~aktır. 

'orluk devrinde muvakkat bir fakülteleri proğramlarına göre oıresona bağlı Hamldlye kö 75 t d t I DRvellıler saat 15 lo de eatanun Halen kök sakızından daha 
kanuu olarak neşredilib cüzi ta eksik kHlan derslerinden imli yUode Ali OOrelin evinde gece me r O e parkına inecekler, cumhurreiei ziyade kauçuk İ!tihsaline elveri"li 

h k Yemekte hizmet etmek üze ı k l k ti ı " dllitla bugün meri bulunan ka ı· an terere tasdikna.me_ almıe ol yarısı bir tedblrllkslz yDzDoden . b 
1 

ı A ra ve ra çe araba ara bi başka bir nebat dat sakızı üzerin 
k f h t k 1 re 1etmıe eş metrdotel :ıyrı · v 8 k ı ki ·1 h d nunun ihti1aca yeter olmadıQı ma • eere ve a1sıye ı ırwı yangın çıkmış, uykuda bulunan et B 

1 1 
i F nıp ere yın oru u arı e a e tecrübeler yapılmaktadır. Di 

derkAr bulunmakaht bu mühim bir suçtan dalayı mutlak bir su ev balkı yangın epe~ce ilerledik 1 :U'kuı:.ve u:~::1~0 ı~p: ;;nsı: vu1inrını seyre gideceklerdir. ter tcıuflcm 4111c:rlkan ğ'aiola ka 
noktalıır nazara alınarak hazır rette ve kasdi bir cürümden do ten sımra uyunablJmıı. ve kendi- Y 

0 ur. eps' lt~olyerin •tm~romptu. ne uçuk nebatından da azerbaycan 
la:yı üç ay veya daha fazla ı 1 1 1 0 lllkl d " t bil . 1 on dördüncü Lui asrı modasına Vereaılles. adındakı pıyesı de _ k" . . . 

laoan hlyiha encüm<Jace esas ili ıa E'r o g ç e aşarı a a mış er . . k k 1 d hük. d 1 • . h 1 ve tur ıstanda çok ıyı neticeler · ·ı hk A b dir. Can havli ile iki yavrusunu uygun gı1ınece , peru a arı pu um ar ar ıçın aıır anmıe 1 t 
balile kabul edilmiştir. pış cezası e ma um veya u k . . ralı olacaktır l d . ·1 . . k b a ınmış ır, 

k qil 8 ı ı h · • ı 1 • da urtaran Alioın karısı genç · o an Ça ıra gırı mesını mfitea i 
Layiha havi olduğu hükıim 1 a uç ara epsı mus e zım kadıo, bu telaşlı anda beşikteki Şeref masasının arkasında baelıyacakhr. Kereste fı'atları ucuzlatılacak 

1 "t"b ·ı · h "k "ml l her hangi bir cürümden dolaJı 
er ı ı a~ı e umumı u u er ceza takiLi altında bulunmamak yavrusunun içeride kaldığını gO I;ı ] } • d • • } 

den bahıs kıemıddan başka se cezai veya inzibati bir karar ne rDnce: ~V enme yaş 8f}fl}Il }fl }f} • -BlriocJdeo artao-
kiz bab üzerine tasnif edilmiş ticesinde hlikim, memur veya - Çocuğum yanıyor, onu • mek ieli:yorum. Buna mukabil 
&ir. 1 noter olmıık ehliyetini kaybetme kurtarın! dlye r~ryat etmiş Bu ffi 981 l{a fl Ü fl ll ka ffi ll tay d 8_ kendilerinin maliyet fi7atını kon 

Umumi hükümler, allı mad miş olmak, meslek şeref veya , sırada kocası Ali, içeri atılmak Is· trol edeceQiz. Bili1orsunuzki, ee 
d d h 1. hk · k h · (BI ı cld rt ) · · ker eanayiinde mua11en bir te e e er as ı:ye ma emesı aza ayeıyetine uym'tyau halleri bu temişse de yDzUoll dağlıyan alev '" •n • an t ıçin 16, on bırinde 14, yedisinde mettü esası konmuştllr. Buna 
Qetresinde bir veya birkaç nole lurımamıe olmak, hileli ve taksi den geçememiş ve tereddUdU gö Bundan baeka müstakbel karı ve on bee ve ikisinde 18 olarak ka· benzer bir temettü esası koJup 
rin bulunacaQ'ı te noterlik daire ri olmiyarak ifUls etmie ise itiLa: ren genç kadın beşikteki çocuğu· kocanın ana . te . baba sıfatile bul te teebit edilmiştir. bu gün senede üç, dört aJ iele 
lıridin kurulacaQ'ı yer göetüı il rını iade etmiş olmak, kumar ou kurtarmak için yangının· içine l 1ılkle~eceklerı vazıfe ve mesuli- İsviçre federal kanununda yip bütün senenin masrafını bu 
miı ve yabancı memleketlerde oynamayı itiyad edinmiş veya ı ııtılmıştır. Bir kahraman gibi be· yetlerı d~ ~azara almak taz1m· uzun müddet erkek için on se· üç dört a:ya yükliren kereste 
noterlik ieleriuin koneoloslaı ca menfaat mukabilinde kumar oy ıı şikten kopardığı yavrusunu pen- dır. Her ~kı La_kımdan da ev!en· kiz ve kadın iQin on altı olarak fabrikalarına bütün sene ielemak 
7apılacağı tasrih kılınmış 'e no natmu~ı Aeyahud ahi Akça bakın cerenin demirlerini kırarak tutun meğe ehlıyet bır eahıatan dığeı· tesbit edilmie olan evlenme yaşı imkloını vermi1e çalıeacaaım.Bo 

ı • h " d 11-· b·ı· F k b bilAhare 18 ve 20 7e çıkarılmış· k b·ı d r· 
terlerin ilim hazır müsseseleri güveni~i giderecek bir bal ile dl dlve dışarı atmış ve kurtarmıştır. şa ~a. g~re e".'~e ı ~r. . ~ at u tır. lsviçre kanununun 96 ncı na mu a ı e ı1at empoze 
9'ı&lıklarifle kaza mercilerinden 1e gelmıe olmak, en aşağı bee/ F k t h t t değışıklık muhıtın, ıklımın, ha· edeceğim. vuife vereceQim.:Dira 

t 11k· ı·k -dd . . a a , er arn ı saran yan· t ti t · 1 • lL d maddesinden ı"ktı"bae "'dı"lmı·a o g· sene ıu ım ı , mu eı umumı d b 
1 

· b k 1a aar arının esır erı a ın a .... v ce ım ki, sı··e eu .. azı"ferı· verd"ım terilecek herhangi bir v.:zifeden h v ı Tü k k • .. 
lik, 1ahud avukatlık etmie ol gın ao aman u amıyan u 8 bir memleketten diğer momleke· an r anunu medenisinin ZannediJorum ki bu günku ta 

baıka hiç bir işle mllşgul ol mı mak aarttır. t ramaoana, o aoda çahoın çökme 98 inci maddesi iki memleket a· 
ki b f t " te nazaran bariz ve umumi bir rife bedelinin her zaman dunuoa raca arı orsa oyunu ve ıcare p . . d""' k 

1 
si Ue yangıo Jçlnde kalmış, ter · h. raeındaki iklim ve muhit farkını 

• 1 ·ı "' acakla b roıenın ıaer JSlm arı; ma ı1et arzeder. Kanunların düemesine lüzum olmıracaktır. 
ıı erı e U5raemıy rı ve au defter. dosya .. e kaJıdlar, tan yadlar içinde yanıt> kDI olmuştur. naıara alarak evlenme yaşını gr 
katarına kefalet edemlyecekleri .. G ld 0 k d k ana hatları aynı esasa istinad rek erkek ve gerek kadın için Oünkü 9, 10 lira1a aldıkları za 

zim, tasdik, tebliğ, noter dairesi er e ç örpe enece eden Devletlerin evlenme husu mauda bile kereste1i 20. 25 lira 
bu ielerin nl)terlik vazifesile tek ne gelenlerın ehıı·Jetı" ve taraf yavru bırakan bu genç kadınla daha aşağı bir hadde teebit et 

eunda a:yrı a1rı yaşlar k b ı t · L., k J ya sattıklarını bili1oruz. Dü1ük 
lif kabul etmiyen ve itimadı sa~ tarların rızalarını öğrenme ve e~ ve blUQo eşyaları yanmış, şlm a u e • mıştir. r a 1t& sviçreye nazaran 
sabilen meşgalelerden olmak mu atak 1 ı 1 h"tl . d" 1 dı Oç yavrusu ile ve blr ihtiyar miş olmalarının sebebi budur. yapılmış olan bu farkın iklim ve bir temevvüQ hareketi olmıya 
· .. a ı ar a an ı erın ın enme N"t k" R k h"t" · · ·c bl t m·ı caktır Muntazam bı'r plAn yapa IAhaıiılle kanunda açıkca l{OSte . v anası ile All OOrt-1 açıkta lkalmış ı e ım oma anun ve ana mu ı ımızııı ı a arına ama ı e · 
•1 • •• 1 eı, noterlerin vazifeleri, muraka hr Yangın ha"'ka evlere sirJluet nelerinin tesiri altında kalmıe u1gun düşmediQini on bir sene· caQıın, meseld birisine bize lzmi ra mıı.ır. b t ı . . v ~ . rı· ·h·. ı " - . . k . . • . e, no er erın :yapmaları yasak etmemiştir~ olan mühitlerde bu 1aş kadınlar lik tatbikat göstermektedir, Türk 11 1 ,ıyacı o an uzum, ıncır, e 
• Noterlerın tatıl ~~nlerınde olan haller ve mali mesuliyet, 12, erkekler iQin 14 olarak ka· mahkemelerinde açılmış olan yaş restesiuin eu kadar mikdarını 

ie.Japamıya~aklar~ tabu olrı_ıa~I~ noter yanında çalışanlar, notrr Almanya ile ticaret bul edilmietir. Fransa 1792 sene tashihi davalarının büyük bır diğer birine de travers ihtiracı 
beraber metınde ışaret. edıldıtı ücretleri, noterlt1rin mezuniJetle sine kadar evlenmeye ehli:yet hu yekuna baliQ' olma11 ve günden nı ve niha1et baeka birisine de 
(bere tasi:vetname lanzımi veya ri, ııoter yardım sandıtı hiikfım müzakere/eri eueunda bundan başka bir yaş eüne teza7üd eylemekte bulun kilQıt imali iQin ıaıım olan odu 
gecikmesine ve zarar umulan leriı!e sid maddeleri ihtiva et - Birinciden artan- tanımadı. 20 eyliil 1792 tarihli 1ı ması buna açık Lir delil addedi nu temin vazifesi tereceQim. Fi 
kid i l • b·ı c ki ı 1 • ı b·ı· yatlarını tesbit ve kontrol ede a ve e erı rapa ı e e er a , mektedir ma, daha küçük çapta ja vapan kanu11 evlenme vaeıuı kadınlarda e 1 ır. 

v ı ı ceğim, (Bravo sesleri) 
tıucı maddeye kaydolunmuş ve ıüccarlarımızı son derece ezmiş on üç, erkeklerde on beşe çıkar Filvaki, 935 senesinde 33,953 Hülba her birimuanen bir 
aecak zaruret ve müstaceliyet se ler, ellerinde mal olmadıQ'ı hal· dı: Frılnsa medeni kanununun gibi bü1ük rakam teşkil eden ihti)'aç parçasını temin etmek 

1 l 1 de lldeta komisyoncu ve muta· hh"dü ü b" k bebler nin tanzim veya lae.:J k J bu gün mert bulunan 144 üncü faş tashihi davaları 936 sene&in· tea u n 118 arşı•alacaktır 
olunacak evrakta 0 önderilmesi Z01 İ f 98881 t rolü oynayarak bankaları maddesi kadının on beş, erke- de 40,899, 937 senesinde 61,806 Buna mukabil biı de kendileri 

• nm mallarını kendi firmaları 
lOzumu işaret olunmakla bu hük t } adiyle satmışlardı. ilin 18 yaşını ikmal etmedikçe adedine yüllselmiştir. Bundan 
mün ralnız 1erlnde tatbik edıl" 011 0fll3SY0113 Bu Jtl bir monopol vaziJe· e9lenemiyeceğini kabul etmiştir. başka fevkalAde hallere ve pek 

meai maksud olduğu tebarüz et Fuarında ti arzeden bu gibi vaziyetlere Evlenme yaoı Delçıka 'e ltal7a mühim bir sebebe dayanacaaı 
lirilmiştir. Lilyihanıu yedinci katiyen imkAıı verilmiyeeek, ih da da Fransada olduğu gibi er- kanunda sarahaten 1azılı olan 
den yirminciJe kadar olan birin racatı tüccar ruhsatnamesi olan kek için on sekiz, kadın için on evlenme1e izin taleblerinin ·ade 
ci babı noterlerin tar ini usulleri 

1 

küçük tüccarlara da doA-rudan beştir. Alman m6deni kanunu· di hiç bir memleke&I~ mukayese 

1 m l• lyOn doğruya Almanya ile iş rapma· ııuu 1303 üncü mıiddesine göre edilemi:yecek dert-cede büyüktür 
ne müteeair hüktimleri gösteril ları ten1in edilecektir. orkek yirmi bir, kadın on altı Yae tashihlerinde görülen teza · 
mektedir. H · · Al d ü Ü t • • • / l eyetımız man1a a m zu yaşını bitirmeden öuce evlene yüd evlenmeye izin hususunda 

Hlkimlik' memur ve avukat m f erı StZln e Q lf kerelere başlarken icap ettiği mez Amerika Birleşik Cümhuri· daha büyük bir nisbeue ilerle· 
lık gibi biltün meelerlerde aranı veriı etmek istiyor takdirde piyasadan tanınmış tfü· vetlerini teşkil eden devletlerin miştir. 935 senesinde 900 den 
lan vasıf ve tartlara mütenazır carlarımızdan bir kaçının da Al yirmi birinde evlenme 1aşı er ibaret olan bu talebler 936 da 
olan uoterlik hakkındaki kayıd 20 AğUSIOS. 20 (ylül manyaya davet edilmesine ka· kekler için 18, dokuzunda 16, ü 1264, 937 de 2085 e baliğ otmue· 
lara bir de itimad ve emniyeti rar verilmiştir. ;ünrie 17, ikisinde 15 ve birinde tur. lıtanbul ve Ankara 11ibi bü· 
ufak bir şüpheye düşürebılecek 1 Her et yarın lstllnbula hare 20 ve yine bu devletlerin on al· yük iş merkezlerinde yaptırdıfı-
ballerle sarih olarak ilAveten işa ket edecektir. Lııında etlenme 1aıı kadanlar mıı tahkikatta 111 l11hibi dua 

ne müza:yedeaiz normal fiyatla 
maddei ihtidai:ye verecetiz ve 
keresteyi ucuzlatmı:va çrlışaca 
tız. Diğer memleketlerdeki or 
man işletme teknilinin takip e& 
tiği yol da budur . ,. 

larınm 1üzde sekseninden futa· 
sının evle11me1e ehli1eti temin 
maksadile açtlmış olduğu anla· 
şı lmaktad ır. 

Belçika ve Fransa:va nisbe&· 
le daha cenub iklimi buluı,an 

memleketimiz için 1aı haddinin 
buna eöre indirilmesi düeGoüle 
bilirse de IAJihada rasıh had· 
lerin muhafazası muvafık eörOI 
mOıtor. 
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SAYFA 3 YENi MERSiN 

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
MERSiN 

· PiYASASI 
15-6-938 

l A 
Devlet Demiryolları 

Müdürlüğünden: 

17 Haziran 1938 

H 
işletme Umum 

Başının üstünde Vücutta AnaMar Pamuklar Ku. s Ku.s. • 
Kıevlant 4(J 4 l 1- Devlet Demıryolları if~tasyon sınıfında istihdam 

Bugünlerde Sen • Lui~şeh Dağmalı 28 28,50 edilmek Uzre müsabaka ile hareket memur ııamıedl alına-

rinde hatlA lJUtiln Amerikada Kapı mala 2 7 50 nacakhr, 
Meri Karlan isminde mini ~~=a ~ SO A) MUaıabakaya iştirak edebilmek için ·orta tahsiJi bitir· 

V. ld ! · b 1 - ~16 mif olmak; 

iki saat ; dııran Hintli Fakir 
ıta as Pareh ismindeki kır unun yalnız bir maharet mini bir kızdan bahsedilmek Kozacı par agı -

1 Ç d B) Türk olmalr bir Hind i fakir. başının Uze· olmadığını, ayni zamanda zih tedir, Meri on sekiz aylıktır. Buğday· av ar ' 
ri.~de ik~ saat kadar dururak n.i kuvvetl~ndir .. ~n. bir j i~n88.1 BUtUn kUçUk çocuklar gibi eli Sert aoadol 6 C) Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan (dahil) yukarı olmamak 
buyUk bır marifet göstermek tık sayılabılecegıljlı söyluyor. ld ğ h , . • x Yumuşak 4,87,5 D) Asgari bir sene için askerlikten muaf olmalr, 
tedir. ÇUnkU, dediğine göre, bu va ne a 1 1 e ı şeyı agzına gv Yerli buğdayı 3 50 E) İdaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muaye· 

Bualln Londrade bulunan ziyette zihnini bir noktaya top türUr. Geçe~ler~e. ~erde par- Çavdar 4,62,5 nelerinde faal ve servisde çahşmağa meni bir arıza ve has 
19 1 k • • ı ıa k Ve mi Ol mJnJ btr &naht&r A _ d 1 ) f t ) ğ ) lr bu fakir herkt!Sİ hayrette bı eme ta ve darın b1r tefekkU ğ l'Ula o yu a a ı ı o mama , 
' d ı k d . görmUş e zına koymuş ve A 2 Mu b k d k rakıyor. Vilaldas Pareh, bunu re a ma ta ır, Bu hareketi I ' rpa - sa 8 a a azananJar 61 lira ile tayin edilecek· 

Tibette öğrendiğini ve şimdi esnasında vUcudurı bütün ağır yutmuştul'. Anadol 4 ferdir Ecnebi lisanlardan bil'ine vakıf olanlar fj? lira Uc· 
ye kadar Japonyode, Çinde lığı çen_e. ve baş Uzerine düş 1 Telaşa düşen annesi ve I Y ~rli alivre yeni M. 3,05 retle alınacaklardır. 
dolaştığını, sonra Avrupaya mektedıı. . . . 1 babdsı ~ızı .hsstaneye götur· f Nohut ekstra 5 50 6 Müsabaka imtihanı 9 Temmuz 938 cumartesi gilnU saat 
gelerek Belçikaya, Holandaya Bu, fak1~1~ yaptığı hare- 1 mUşlerdır. Röntgenle anahtarın ~ fasulye . 6 8 14 de Haydarpışe, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Ma 
ve Almanyoya gitt iğini söyle ketler, kendısınce e~ . ko~a~ I bulunduğu yer meydana çıka : Yula~ yarlı ·1 25 latya, Adana, Aryon, fzmir ve Erzurum işletme merkezle· 
mektedir. ve, (kolay) olduğu. ıçın ıkı rılmış fakat tabii yollardan , Mercımek ıuk 

120 
rinde yapılacaktır. 

'l6 y do ı u saat devam edebılmektedlr. çıkmasına imkAn olmadıg"ı için ı Sahlep ıao 4- En son mUracat 8 Temmuz 938 Cuma gUoUne 
aşın , uzun saç ı, g r H Jb k. k be d . T ti - 20 

baz vücutlu bir gene olan Pa 
0 ~. 1 '· ~~~ah ş h akıke ameliyata müracaat edilmiştir. f Bal 1 çogen 75 

reh, ayakları ha vada ve elleri 1ytıpa 
1 ecegı 8 a zor ere ket Ameliyat yapılmış çocuk iyi- 1 Cabm~mu to 

h
. . er varmış.. ' i e rı 
ıçbır yere değmedan, başının Vitaldas Pareh bu iki sa leşmiştir. Bu&iln artık eline Susam 

üzerinde muvazenesini lemju ı.ı t başının azerind~ duı mak aldığı şeyleri ağzına götürme 1 Yapağı 
etmekte ve hu şekilde iki sa- hareketini yapmadan evvel 12,ğe töybe etmiş, gülüp oynu· Siyah 
at kadar durabilmektedir. Fa saat aç durmaktadır. yormuşl Şark 

Ana dol 
Aydın 

16 

45 
38 
45 

lort Ha lif a~s ve ~ayaletler Den izin dibindeki altınlar 
Yıkanmıı yapak 70 

lngilizlel' izah edilemiyen t3undao 138 srne evvel gömülmüş ve balçık tabaka., Güz yunu 70 
hAdiselerden hoşlanırlar. Cin Lutine iııminde bir İngiliz ge· sımn üzerine de 40 ayık ka- Konya mala tiftik 100 
~ri masallarını severler. İngi misi pek çok mikdarda altın lınhğında bir kum tabakasının 1 Yozgat 

50 lız hariciye nazırı Lord Hali- götürürken Hollandada Zvi- yığılmıı olm111dır. ı Keçi ,kılı v 

faks kocaman bir kitab neş der Zee körfezinin ağzında Tarak gemisi evveli bu ,. .. dabag 
retmiştir. Bu kilab cin perj batmıştı. Milyonlarca İngiliz kum tabakasını temi7Jiyccek.I •. P_ırınç~er 
masallariyle doludur. Ve harj altım da beraberce denizin di tir. ı Bırıncı nevı mal 18 
ciye nazırı bu masalların ha· bine inmiıti 8 1. 'k' .. ikinci nevi mal 

. O · d b • b . u ame ıyıt ı ı ay ıure· . ç 285 kıki vakaJar oldugu iddiasın zaman an erı u al- kf H • b .. dd t 1 ay 
dadır. hnlara çıkarmak için birkAç ;e d ar. h er ış ub mu e zarı Kahve 104 

d f t bbü 1 H ıo a avanın ozmamasına Badem çek"ırd k 
Bu h"ıkn 1 · · ı · h e a eşe 1 yepı mııtı. at b ·ı d F k t H il d b- ' e u ye er ıngı ız a • . . ag ı ır. a ı o an a u· j • 1 • 

riciye naıırııun babası tara- ta bu zaman ı~retı mahsusa- kumeti muvAffakıyetten 0 ka. ıç erı .. 
fındaa toplanmıştır. Lord Hali d~ .Y~Plmlan bır dalgıc ge- eler emindir ki, Krivata tarak . Tatlı badem ıçı 
faksın bu k;labı ı" ng'ılt d mısı de altınların çıkanlmaıı- . . d • . d'b' d /Acı • • • ere e gemısıoe enızın ı ın en çı- A k' d k 
l>UyUk bir muvoffnkiyet ka- na teşebbüs edılmiş•i. Bundıo k 1 k .1 l I .1• cı çe 11 e 

ff k t b • 1 1 arı aca mı yon arca ngı ız Urfa yağı 
ıanmış, bir hafta iç1:1risinde mu;• 

1 
• •re k ·~ !> ma.m_ıı liralık altınlan istif edip mu· 11 1 ~ 

35 

kadardır. 

5- Talipler işletmelere Vd istasyonlara istida ile mu· 
11 racaat edeceklerdir. 

46 
75 

6-KabuJ şerait VA evsafı hakkında daha fazla maili~ 
mat almak istiyanler işletm3 merkezlerine ve istasyonlara 
mUracıat edebilirler, 17-22-:>8-2 

i l A N 
Tarsus icra memurluğundan 

No; ::: 
Tapu No. 7, Tarihi. Haziran 938, Cinsi; Lağ 

19 maa çardak, Hektarı: 3, Metre murabbaı; 2ı6f> 
Kıymeti; Beher hektarı 350 lira. ~tevkii; incehark 
mahallesl. ıos 

Sınırı; Şarkan Nahliye bağı ve hendek garben 
yol şimalen kasap başı Süleyman vereseleri ce. 
nuben Sıdtlıka 

Vaziyeti hazırası; Bağ denilen kısım tarla ol
muş ve etrafında zeytin ağaçları ve çardak ise 
yıkılmış enkazı belli d~ğil. kitabın butiln sayıları laken ve k u a 0

1
taral ub gemının bafaza etmek için hususi ıu· 1 çe " === . ~ 

. . en azı a ın aran ulunduğu M • M s 1. 
mıştır. yerin üzerine yığılmııb. rette yaptırılmış çelik sandık ersm eyye ve euze 

Saçsız fut LOf CUlar Şimdi Hollanda bük· lır koydurmuştur. • 
Alacaklı: Hatice vekili Cemal Erdoğan 
Borçlu; ~1tırsinde Corci Nasır karısı Emelya ve 

oğlu Suphi 
U ti dünyanın en büyük t:;aek Allınlar1D bulunduğu nok pıyasası 

Amerikade çok tanınmış gemisi olarak yaptırmış oldu- tada deniz. a~~ak ~ir buçuk 15 Haziran 938 
bir spor klUbü, bütün klüp ğu Krivab gemisini Cava kola~. derıobgındedır. Tarak Kuı uş 
!11ensnpıarının saçlarını ustura adas1na göndermezden evvel gemısı ~e bu kadar ıu çeki- 7 Domates 
•le traş ettirmeye mecbur tut Lutioedeki altınları kurtarma yor •.. 811 • ~uçuk asudanberi t!i BCber 
muştur. KIOp idarecilerine gö ğa tahıiı etmiştir. deoızın dıblllde peyda olan 06 Ayşe fasulye 
re başı lıaşlı oyuncularla yap Tarak gemisinin bu işe balçık ve kum .tabak~ları ~l 0~,5 Ça~a:abs~lyy: sırııı:.ı 
lıkl b b b · d' • b tıolarlD çıkanlmaıını guçleştır 5 6 arı Otan fut ol maçların ta sıs e almış olmasının ıe e · k d. 

1 1 
k . l, Yer çalı 

da klUp galip gelmiş 1 bi alhoların elli ayak balçığa me te ır, Bu a ~ıbn a~ çı. arska 2 Sarı fasulye 
Holh ndı devletı az . nesı ço 2 Kabak 

Rel{or kıraıı kadıı1 zenginleşecektir. t,:> Hıyar adedi 
ıo Erik 
5 20 Kaysi 
30 Patlıcan 

Ne kazandi ?. . Sadece bir şöhret ! Yeni bir tari~i ~eşif 

Birinci artırmanın yıpılacağı yer; gün. ıaat 16-7-938 
cumarteıi günü aaat 9 dan 10 a kadar Tarıus icra o 
ikinci artırmanın yıpılcağı yer iÜn saat 1- 8 - 9S8 
pazartesi güııü • saat 9 dan 10 kadar Tarsus icra D. 

1 - •fbu gAjrJ menkıılQn artırma tartnamesi 17- 6 - 988 tıribin 
deu itibaren e3a - 934 No. ile tarauı icra dairesinin muayyen ııumar 
aında herkesin görebilmesi için açıktır. !landa yasılı olanlarda a 
tasla .maltımat almak isteyenler, itbu tırtnam"ye ve doı1! numaraaile memuriyetimi.ze mOracaaı etmeHdir. 

2 - Artırmaya itUrak tçin yukarıda yaıılı kiymeıin JGıde 7 5 niabetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir, ( 124) 

3- İpotek Hhibi alacakhlirla diğer altkadarların irtifak 
hakkı lllhiplerinin ·gayri menkul oıerincJekl haklaruu huauıfle tala 
T't masrafa d&h- olan iddialarını ifbu ilan tarihinden itibaren ylr.nıi 
can içinde evrakı mOabitelerile birlikte memul'iyeılmb:e bildirmeleri 
ıcap eder. Akıi halde halı:ları tapu ıicilile ubit olmadakça aatıf bedel 

Tayyare He en uzun me-ı velini kendisinfl layyare al Tormıj isminde bir y [ ' oin paylatmasından hariç kalırlar. 
88fe almak rekorunu kadınlar mak, tecrübe yapmak ve son eski eserler mütehassısı Viya 1 H İ M ( 8 S H namea~ni o~~~~;u~z:, ,g:::.1:rt:!:J!~at1'~~~~ ::eo~~nıa:ırta~:U~:ı·:~ 
arasında son olarak Madam seferin masrafını görmek su nada ilk zamanların en bUyOk kabul etmlt ad n itibar olunurlar. 
O N - h 5 K t - 5 Tayin edilen ıamaıula gayri menkul tıç deta bagırıldıktan 

Upeyron ismindeki Fraas1z retile bitmiştir. Bugan, elde tiyatrolarından birisini mey us ası uruş ur aonra en çok artırina ihale edilir. Ancak arhma bedeli mubanun 
kadın ta'-'yarecı·s·ı kırdı... ett'ıg"ı' de, sadece bı' r rekordur. dana çıkarmıstır. Bu tiyatro· Abone ) Türkiye Hariç •lymeıin yOıde 7etmlt betini bulmas veya aatıt isteyenin alaca~:n 

J • rtıchani olan dlger alacalı:lılar bulunupta bedel bunların o gayri m • 
Fakat kaz"ncı yalrıız b'ır, fiem de yakında bir başkası nun Tnı_ sıf kutru 120 metredir. ş .1 I . kul ile teminedilmit alacaklarının mecmuundan fazlaya çakmazaa en ; 0; .. • eraı çın için artıranın taahhada baki kalmak Oıre arıııma oD bet goo daha ten:ıdit 

l'ekor kırmış 'olmaktan ibuet tarafmdan kırılması pek muh k .'~atr8oOyOuOOmeydana ~ıkar • T• on betinoı gana aJni aatta J•pılaoa& •rtı•.ınad 
ı. I • ma ıçın metremı"abı Senelik 1200 Kr, 2000 K bedeli aatıt iateyenlo alacağına ı-Ochanl olan dlter alac&ltlıların 0·.,a~r'ı 
•& mıştır. Buna ınukabı' I on temel olan ı... ·ır rekor. · " k 1 · ı d t 1 .. .1 L l k k I B Allıaylık OOO lOOO men u ı e temin edllmff alacalı:Jarı mecmuun aıı a& a1a çıkmatr. 

Y
s:nbedenwberi biriktir~ i ğ.i para Faknt, memnundur. Elin y~~~:ın :ı~:~~ş~ır~rke:t:~pr;: Oç aylık 300 500 f~~\~e Y:~ılaç~~z ~r~ırsaa~~s i~:ı':bfd~l~~e~.öyle bir bedel elde edilmezse 

U ugurda sarfetmışhr d d h 1 a başka re 6 - Gayri menkul keııdialne ihale olunao kimse derhal · e 8 a para O S riyle beraber lem bir sahae Bir avlık ıoo Yoktur. nrilen mtıhlet içinde parayı vermeı:ae ih~le .ILararı teıholn •e1a 
Bakıkalen, Madam DUpay korları kırmaya harcayacağmı den başka beyaz mermerden keııdlıhıden •TYel en yalıı:ıek tek.lıtıe bulı!aan Jı:lmae araetın ı ı 0 r;rak 

ro Resmi ilinabn satırı ıo bedene aımaıa razı oluraa ona, raı:ı ol::aaz, Y8J& bulunn:ıaua h Uftu 
n, kocasının on senelik ser söylemektedir. b"ı r kadın heykeli ve hayvan on bet gon moddeııe artırma1a çıb;-ıJJ f. eo çok artırana ihale edınen 

Kuruştur. lld Jbaıe arasındaki tarlı: ve geç.,ıı gon er için yGzde s d e ilir 
ietatUlleri bulunmuştur. Tiyat 

0 
~ oluıııcak lalı: ve d'(fer zararla: ayrıca holıı:me hacet kalınaı:•n hesap 

Şirley Templ seya~at etmek istiyor. ronun ihtişamı hakkında bir ====================0 mU<IJ•roo4 ·:·,·~,;:ar~~·" ı~;;"'~e ifla·~·k~nuııur:·~·: :; 
. fikir verebilmek için, orkest Türk Hava irıci maddesinin 4 ürıcü fıkrasına tevfikan L -

fasıla~:rzleçyaldört bYı. aşmdantbkeri 1 rOşmek için çıldırıyordu. ra yerinde ç'.llğı konacak par " .. a \' ri~ . n_ ıer; k t)I S& hi~leriuir.ı l ı u im k ları· rıa ' 'e lıus"u 
ışsn r sana ar Fa;cat g{ırünUşe göre bu çaların ve ça•gıcıların otura- 1 Kul umu D J ~ ~ 

dır. Çocukluğundan kızltğn seyahat herhangi bir insanın cakları yerin renkli mermer- sıle taız ve nıasar ıfe daır olan iddialcırım ilan 
geçmek Uzere bulu. ndu. gu .bu seyahati gibi kolay olamıya den yapılmış olduğunu söyle p· f tarihiııden itibartrı 2o içinde evrakı müsbitel · ı 
sıralarda hl r t u Ü ıya ngos u b'ld ' 1 . ı, . 1 ı erı e 
d . 81 1 va~ı.ye 1 Y. z ~ caktır. Ş i rleyin seyahati ihli mek küfidir. _ ~ ırme. rrı 31\SI rn de lıa. k .ları tapu sicillerile sa-
erı hır mUddct fılım çevırrnı l l 1 d ~ t b 1 1 -

Yecektir. Genç artis in enne nutlleri üzerine A~erika.n ~ HenUz seyahat kararı ve Her ayın on birin· ~ı 0 ma 1 ça S~ ış e.t t• ının paylaşmasından ha-
ve babası bu fırsattan istifade lisi faaliyete geçmış ve ıngı · rilmediği halde Şırleyin çevir de çekilir. her oca- ri.ç kalacakları cılıetle alakadarların i:bu madde-
ederek kızlarının bUyii k arzu liz polisinden kOçOk sanatka- dığı filmleri idare eden Diril : mn nıezl t)r fıkrasına göre ha re ket etmeleri Ye da .. 
sunu Yerine getirmek isliyor rın ingilterede bulunduğu mil~ Zanuk bu seyahatin :ne gibi 

1 ğı zengin eder. ha fazla mahimat alnrnl jslİyt1nl~r d 
lor. Mini mini yıldız seneleri detçe muhafazası için ne gibi ~artlar içerisinde yapılacağını Sı'z ~e ~·ır tane alınız. numara 'le 'f . 1 ... os, a d • ı arsus ıcra memur ugurıa nıüracaawt. 
ten.beri U:mdrayo gitmek ve tedbirler alınması icap ettiğini t~tki~ ~tmek Dzere Londraya 

1 
ları ılAu olunur. _ 

ngıltere kralının kızlarile g6 sormuştur. gıtmıştır, o================::=:.o 
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YENi MERSi~ 

•!•(••:· .. •••••••••••• ........ ~ .... t-....... 1!. ..... #!. ... ~ ... ~ .................... •·:.······ ~--------·---------·· <• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. ~. Portakal bahçe sahiplerinin 

i Methi Bayar !: NAZARI DiKKATiNE 
:i•vazma, TOi bent ve bilcümle mauifatura tecimevi•i• 1 Portakal cığ<1ç~a rrnm l inı ytıvi gii hrelPt'lt-· 
,.• UR •·• ı ıwşvünemasuu temın etıuı·k arzu edP-ııl .. \rf> •!• AY Caddesi No. 43 Posta K. 166 •!• •!• ]Y.[ER.SIN •!.. giıLrf>leme ayının lfazirara ayı olduğunu lıalır 
•:• (• l~lırız . 
•!• Sayın müşterilerime •:• Kimyevi gii bre, fidan ve · ağaçlara kov veı 
•) Şimdiye kadar Uray caddesi 74 numarala mağa-•:• · ' · k · · · k 1 ••• ~. vt•rır, çauu yelıştırır, zanıan azant ırır. I 
.; zada icrayi ticaret etmekte iken ı Haziran 938 tari- :;. 1 7 icarethane mizde oğac, /ara mahaus 
.:. binden itibaren yine Uray caddesinde 43 No, lu ma- .. :. 
•!• ğ•zaya naklettiğimi saygıluımta bildiririm. .:. halis İngiliz kimyevi gübreleri varJır 
(• Savm müşterilerimden g~rmekft oldu~um roJbet ve teveccühe •:• FİATLAR.I MUTEDİLDİR. 
•!• binaen md/ azama tn iyi maldan, bol ve yeni çtşltltr getirdim, (• 
.Z• KA:tr d • . 1 ·:· .... a&I ışı yazma ar; .~ • 
• ~. 32, 34, 36, 38 vt 42 tam de firmi ve 6rtüleri, llas damea J. • 
... :.... lı kalem, solmsı mavi ve salcı yazmaları .. ~. 6-7 
v ~ -

Mersin: Azak zade Han No. 2 

VlKTOR BOTROS 

•i• Kalın mallar ~? ~:ti- ~ilt~ *'::~ 1':6((.~.Mf::..~~~if.J(.<ff.3k-*ll<-~* 
=~: /(ara kalem; Tokat, Ka ı·serl, evişleri, Şı ltli ve huriyet yaz ::: ~ SAYIN ~=8.R.SİNL!L ER. ~ 
: malarl, Mermerşahi, salaşpur, 20 numara, lskoçya, Hint, ve Al : • Yaz gecelerınızı ~ 

+<t I . •• ~ ! tınbaş ıtülbentlerl, Japon re Amerikan astarlar1, Kasktt, ıplık ; . • t A · J • d · · 
·~: hlfkalar 11e Kazakları, Abani}'e ve şallar, KADIKÖY dokuma~= s,ı; 18 38Y0Il l 9 81fl0ffi381Il 3 ~ : 
~ ları ve çarıafları, Bursa knp ve kefiyeleri maffazamda mevcut : ~ GEÇ •R •N ·z * .... ,,. .... ~ ı ı ı ~ 

:!: u · Methi Bayar ? * lyi bir hava almış olur aynı zaman- * 
•:• :~ ~da mevsimin en güzel filmlerini seyret-= 
•! .. )(• :•<••!•(••:•+>•>•:•<••: .. :••!••:•<••>•:•+:••!••!•(••:••: .. :• *miş bulunursunuz. ; ~ 

~E~~~~**~~~*~~~~~~~*~~·* 

DOK.TOR. OPR.ATÖR. 

Altın 
•• SAfi,A BORBOR ru·ya 

Kolonya ve Esansları hastalarını her gün 1 Sden sonra 

- Yaz geldi her zaman size 13zım ofan kolonyaları- ı 1 kabuı, muoyene ve tedavi .e~er. . 
~ ! " .. ADRES: Camııertf mahallesı 

~nızı AL TIN HUYA Kolonyaları satışevinden temin ediniz . sabık Müftü evi yanında 
l!Kolonyalarımız en güzel, temiz esans ~ ~ >00000:>0n1oooooçoooooooooooooooooooooooooooo()()O( [@ 

li lardan yapılır, derecesi kuvvetlidir. 1§1 D ° K T ~ R ~ 
Fiynıtarııııız 1ırr kis~ye eherişlidir. F.saııs l Mazhar Cemil Esen · 

:ıarımız Le lNııimıtlıdır. Sinir hastalıkları miitehas1,ısı , .. 
Toptan sa t ış yapılır. Si pari~ kabul edqir. 

Adana Reşat bey mahallesi ordu evi 
Lütfen bir defa tecrübe ediniz. civarı Savatlı Bay Halil evi 8 

~ .,. l!J :>000ooooooooou0000oooooooa ooooooonooovoooooooocx; ı:ı 

!IJllU8tlH~ .. l ll~ ... ~~ .. ~~~il :a :~"il'~,..~• ' ~~~~~~==-.....-=i 

ae1a11ı·ıın•eca+&l~•Sıji• .. ~·:·•~ Saym Mersinlilerin 
iiJ Nazarı dikkatine 

D o l< t o r m Sıcaklar başladc, kışın 

M U har rem Ata SU 
R yiyeceğiniz yağ ve peynirle-

'!' latanbul ve moskova Ün;versitesi 

"' ~ 
t!J rinizle bunlara benzer gıda 

ı maddelerinizi Soğuk hava 

1

1 

daposuna vererek muba-

ıeririyatı hariciyesinden mezun f aza ettiriniz, 1 Adres: Sellm Şemsi 
Hastalarını Bayram günlerinden mada her ilin O lfbararan 

ıabah ıaat dokuzdan on ikiye kadar ve . öğleden ıon- O Soğuk hava deposu 
ra on beşten onsekize kadar muayenehaneıiode kabull 1 - so 
eder. • 

ADRES: Camişerif Maballeainde pazar caddesi 
29 No.lu Hane 

Nöbetçi (ezana 
bu akşam 

Sığlık Eczaneai I 

&IMIUI 11u~mtncnmnnnn,nn11 nrtı-.ıtr..;rlt ma••••mt••• 

DELEN SUYUNU gayel sıhhi bir şekilde menbağdaki tesisatında eksik- ı 

l liklerioi taoı~oılauuş fennin en son usullerini y~ptırmalda bulunduğu-

1 mzu arz ,ederız. 

1 KAYADELEN SUYU 
1 Kayna~ıüı yerden itmaren istasyon yanma kadar cam ~orularla billur ~&vurlaral 1 indirilmiş oradanda ~ütün fiziki ve kimyevi evsafını muhafaza ederek el deymadanl 
1 husu~i ~imyakerimiz h~zurunda damacanlara doldurulmakda ve muntazaman 1 
1 şe~nmıza gelme~te~ır . · 1 
1 KA YAD ELEN SUYUNUN evsafı ve fevkaU.dellğine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızınC 

aösterdiQ'i raıtbet ve teveccühü karşısında fazla söz söylemeğl zait görüyoruz. Sıhhat Bak'lnlıgı 9 
8 ve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAY ADELEN SUYU 1alrız TOrkiyenin 1 
men illi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulunduQ'unu isbat 
il etmletir • • 
ft lıtahsızhğa, hazımsızlıQ'a bir çok mjde bagırsak hastalıklarına karıı KAYAOELEN şifalı bir • ~ 

hayat kayna~ıdır. • ı C/ ~ ! Supu pek temiz "' berrakd,,, TtcrDbe tdtn saym hal/umu ktndindt buldu/u.,, lntltlik ve ııhlıat111 • 
• vtrditl farklarla suyumuzun müşterisi ço~almalıtadır. C 
1 Mersin Satış yeri : Kavdeşler Bakkaliyesi & 
•••••RRllllDRR'DftDll on•• •••• • ... 5 •• 
Mersin: Yeni Merıin Basımeviode Basılmııbr 
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17 Haziran 1938 
------

Remington 
Her Dairede 

Her ticarethanede 
Her Yerde 

1 • 

• 

• 

Daima R E M 1 N 6 T O N yazı ma~inaf an • 
ve Şeritleri kullamllyor 
.Sizde bir REMINGTON almalı .. ffi 
sınız. Satış yer·i nı 

r.:ı ~ilyam Rıkar~ 

Giiv~n n 
Sigorta 

sosyetesi 
Mersin mümessilliği Bürosunun 

Azak han 4 numaraya taşındığını 
11 saygı değer müşter:ilerine saygıla
Urıyle bildirir. 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 

Ha:zırllkh Davrananı 
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