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Atatürk'ün Hazin ölümü Reisicumhur ismet inönü 

İlk Ka~ine T oplantlsma Riyaset ettiler 
1 

Bütün dünyada çok büyük 
teessürlerle karşılandı 

Başvekil ve Vekiller Reisicumhura 
minnet ve şükranlarını arzettiler 

Ankara 12 (Radyo) Bu gün 1 !stanbul 12 (Radyo) R~isi· 
saaı on beşte Başvekil Celal Cumhurluğa seçilen ismet luö

Bılyar ve yeni icra tekilleri he- ııünün intihapları büyük ve de
yeli toplu oiarak Reisicumhur rin memnuniyellerle karşılan
Isnıet fnönünıin köşklerine gide mış bütün lstanbul gazeteler 

Yüksek a d a m 1 a r ı E 1 ç i 1 i k 1 e r i m iz e 
t az i yede bu lun ctular 

Devlet 
giderek bir taraftan Atalürkün unutul

rek kenrtilerine göstorilen itimat nıaz acılarını ve yüksek hizmet 

ve kabineye tayinlerinden dola· lerioi tebarüz ettirmekte di,:ter 
rı minnet fe şükranlarını arz taraftan da yeni Reisicumhur 
e\miılerdir . Saat on altıda Re- lsmet lnönünün emsalsız hizme
isicumhur ismet lnönü Baevek! \ini ve uzun yıllardanberi ge
leli teşrif ederek ilk defa olarak rek ordular başında f0 gerek 

Bütün dunya gazeteleri 44 T J\ T Ü R 1''ün büy'ük meziyetlerıni, 
cihana olan hizmebni tebarüz ettiriyorlar 

Diinya Radyoları Atatiirk için neşriyat Yapıyorlar 
vekiller heyetine riyaset etmiş 'devlet reisliklerindeki büyük 
fe muhtelif meseleler görüşül· muuffakiyetlerini yazmakta· 
miıetür • dırlar • 

Atatürkün elim tefatı dos\ 
fe müttefık devletlerle diğer 

lıü»ük küçük hütüu de\'let mer
kezlerııde acılarla fe derin te
essiırlerle kareılaıımışlır . 
Bu:garistanda 

Sofyn 13 (Radyo) Sof1adaki 
ccnohi seforPller bayraklarını 

t n·ı) n kadar indirmişlerdir • 
Bul~aı· ba~vekili elçiliğimize ge
lerek loıiyelle bulunmuştur . 
\'akiller, mebuslar fe dahn bir 
çok tanınmıı ze•at elçilikte def
teri mııheusu imza etmişlerdir. 

Gueteler ilk sayfalerını Ata
türkün hayatına ıahsis etmlı 

ınuazzaın eserinden sitayişle bah 
tıeylemieltırdir. 

Sofyn rad)'Osu Atatüı·kün 

geniş tarılıçesini yapmış inkiltl· 
bın bii)'Ük eserlerini çi1mi11tir. 

iranda 
Tuhran 12 (Radyo) lran 

Ual'icire nazırı eeyahalta bulu
nan Şehinşaha Atatürldln '\'efntı 

haberini fermiştir . 
Tahran melıufıli Lu ölüm 

habeıiııi büyük kederlerle kar
şılamıştır • 

Roman yada 
Bükreş 12 :<Radyo) Türkiye 

Reiı;icumhuru Atnlürkün vefalı 

Homanyada tees ürle karşılan 
mıetır . 

Boş mabeyinci Türk sefa
reıhnnesiııe giderek Kral namı· 
na arıı taziyet eylemiştir · 

Hı- smi dairelerde bayraklar 

Yugos!avyada 
Belğrat 12 (Radyo) Yugos 

lnvyn uaşvokıli Dr. Storadinovi<> 
Türkiye Cumhuriyeti elçiliğine 
giderek bu çok elemli dakika11 
Tüı klerle beraber yeşadıklan· 
nııı Türk hOkümetine ib14gını 

dilemiştir • 

Türk Genci '! 
Cumhuriyet sana 
Emanettir! 
Atamızın gençliğe hitabesi 

, Hu gün fasıl olduğun netice, asırlardanburi çekilen milli 

i
l musibetlerin ın&ibahı ve bu aziz vatanın her köşesini sula1an 
kanların l>edelidir . 

Bu · neliceyi, Türk Ciençliğine emanet ediyorum . 
Ey Türk gençliği ! Birinci fBzifen Türk is&ik!Alini, Türk 

Cümhuriye&ini ilelebe& muhafaza ve mıldaffta etmektir • 
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegAoe temeli budur . Bo 

temel, seııin, on kıymetli ha~lneodir . istikbalde dahi, seni, 

1 
bu hazinenden mahrum etmek istiyecek dahili vo harici bet
halılnrın olacaktır . Bir gün istiklAI \•e Cümhu:-iyeti müdafaa 
mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için, içinde buluna
cıağın çaziye&in imkAn ve şeraitini düşünmiyeceksin ! Bu im
kiin fe şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir . 
istiklal ve Cümhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünya
da ems:ıli gör ülmemis bir galibiyetin mümessili olabilirler . 
Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilıniş, bü· 

: tün tereaneleriae girilmiş, bü :ün orduların dağıtılmıe ve mele
i kelin her tarafı bilfiil işgal edilmiş olabilir . 

Bütün bu şerailten daha elim ve daha uhim olmak üzere 
1 memleketin dahilinde iktidu r:: sahip olanlar gaflet, dala!et fe 

halla lıiyanet içinde bulunabilirler . HallA bu iktidar sahipleri 
şahsi moufaatlerini, müstnlilerin siyasi emelleriyle tefhit 
edebilirler . Millet, fakru zaruret içinde harap ve bitap düş-
müş olabilir . 

Ey Türk istiklıalinin efladı, işte, bu ahul ve şerait içinde 
dahi vazifen, Türk istiklal fe Cümhuriyetini kurtarmaktır · 
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mefcultur. 

Gızl Muatafı Kemal 

sonra onun TQrkiyeyi Abdül 
hamit Türkiyesl ile münasebe K 1 
ti lialmıyan bir şekilda değiştir '. ama 

· meye muuffık olduQunu ve Atatürk'ün 
ay atı J milleti muasırlaetırmak için H 

.,. yaptıAı bütün içtimai inkil!pla 
rı hamt muvaffaklyetle başar· 

· dıltını anlatmıştır. 
Berlin radyosu Büyük Sefiu -2-

ölümüne ait haberleri verdik Çocukluğu Gençlili ve 
ten sonru onun yab~mcılann 

istismar sahası olmaktan çıkar Mustafa Kemal riyaziye ho ·bir ihtilal yapan milli kshra 

1 

ruk istiklAI ve hilriretini kazan caeınıu bulunmadı~ı zamanlarda man çıktır. Yabancı bir dildeki 
dıtını anletmııtır. Ve b6t0o Al onun yerine dlQ'er sınıflarda ho pek tabii apıe kansu:hğı haz 
man gazeteleriotri uıun makale calık ediyor. Burayı muvaffaki metmiyeoek kadar hassas olan 
ler neırettiklerini söylemieUr. ıeUe bitirdikten sonra Manastıra mektepli, bu gün kendi öz di 
Fransada gidiyor. linde yaşıyan rabancılıkları 

Paris 12 "Radyo. - AtaUirk Kendisi diyor ki: atan ve daha doQ'rusu milletine 
ün ölümü burada büyük heye • Manastır askeri idadisinde öz dilıoi veren büyük inkilapçı 
canla k11reılaomıetır. Fransa riyazlre pek kolay geldi. Bunun ya tahavvül ve temessül elli. 
başvekili büyük eloimiz Suad 1 la meıgul olmıya devam ettim.; Demek ki 0 anasından 0 büyük 
Dauz'ı ziyare\ ederek büldlme Fakat Fraoeızcada geri idim. dotdu, büyük olmak için 90 ufı 
tinin teessür ve taziyetlerini bil' tık sıla zamanında bis .-8 ro ara -kı k 

v yu ere ya ışan şekilde yıışad ı 
dirmietir, dım İki üç ny glzlil'e Frerler 

Bötün Parla gazeter-Gri bas · . . . fe erişilmez bir bölQi}e erdi, 
1 A tü k

•- .. 
1
• • mektebının husu ı sımfına de M 

yazı arını ta r un o umune . . Utitafa Kemal Manastır irla 
h l 

· T- k' • d • vam eltım. Boylece mektep 
sere mış ve ur ıyenın me enı . . disiui bitirdikten soura fstnıı\Jul 

dônyadaki büzUk ve mühim rol derslerıne nısb Ue faılaca Fran 
Ö,,, d. Harbiye mektebine geçli. Riyn 

erini anlatmı1a Qahşmışlardır. sızca &ren ım.,, 
Geno mektepli idadide ede ziyo merakı devam etmelde be 

Gazetelerin neşriyatı 

................... 
/;ayak piyan-,osunda 
kazanan numaralar 

latanbul 12 (Rad10) Türk 
han kurumu bOyOk piyango· 
eunda büyiik ikrRmiye ka:ıanan 
numar111ar şunlardır : 

33686 numaraJR 40 biıJI, 
30142 numaraf n 15 l.Jin, 29899 
numarara 12 bin, 10895 numa 
raya 10 bin, 2634 numaraya b'n 
lira isabet etmie&ir . 

biyata da merak ediyor, Fakat raber buna hatiplik merakı da 

bu dersin hocası ona: " Bu tarzı katılıyor. 

iştigal seni asker olmuktan uuk 
Iaetırır.. diyor. Bununla bera 

• İkinci sınıfa geçtikten son 
ra Gskerlik derslerine merak 

tier güzel yazı 1azmak 
Mustafa Kemalin ruhunda 
izlerini almıştlr. 

isteği sardırdım. Şiir yazmak hakkııı 
derin da idadi hocasınıo vazettiği 

Bu heyecan veren ve düşün memnuniyeti unutmıyorum. Fa 

düren mankıbeden Mustafa Ke· kat güzel söylemek fe 1azmak 
mal'in seciyelerinden bir çoğunu hevesi baki idi. Teneffüs zaman 

Jarında hitabeler talimleri yapı 
daha çocukluklarında tebarüz et 

\iğini anlıyoruz, O gün dileQini 
yapmakta tereddüt etmiyen ço 

yordum. Saati ellerimize alıyor, 
bu kadar dakika sen sö71iycıceıc 

sio, bu kndar dak'.ika ben r.ô~ lj 
yece{tim diye müsabaka ve ma 

nalsr tertip ediyorduk• 

cenevrede Yeni 
Bir konferans 

Konferansa On Yedi Devlet 
ıntırahhası iştirak etti 

Cenetre 12 (Radyo) Cenov- liim ve Sallihattin Tona ııltm i ş 
rede harp zamanında orduların l&rtllr • Şehirlerin lianıt fe ait 

tiastalarına ve yaralananlarına dahilinde tees as eaeoeği f>u kon 
bakılmak i9in husust mıntaka feransta göriletııecektir • Mur~lı. 
fe şehirler ihdas edilmek üzere haslar. ~iman kararlar~ huk iı
bir askeri konferans yapılması metlerınm nazarı tasvıt>ın aı z 
takarrür etmte' fe bu kooferan- edeceklerdir · Bu eeliirler su'lı 
sa 17 bftkftmetin murahhasları zamanında tesis edileceQi gibi 
ietiriik etmietir . Konferansa bü harp zamnnında da tesieleri 
kQmotimiı namına General Maz' mümkün olacaktır , 
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J y -Ç·n boğuşması 
Çi _iler bir şe~ri istirdad ettiler . 

1 
,Japon zayıat1 :ı4o hın asker ve altı general-1 

dEiı ibaret olduğu söyleniyor 1 

Loıı d ra 12 (Rndyo) Ci ıı n-1 ) PSi hiç olmazsa Japon ileri ııaJcenubunda Japonların 1500 
jaıısla rıııda n alınan lıauerler" 1 rekatını ınuvaffııkiyelle durdur- maktul bırktığını söylemie \'e 
göre; Qin kıtaatı ı:antoııun su- makıır . bu rakamları kabul ve teslim 
kuıurı daıı geçen bu a cı kadıır Jopon erkAnıhnrbi)'eoıi na- Alrn işlir . Çinliler ,Jt>ponların ııü 
yeni 'e mühim bir mu\' offaki- mına si)z söylemeye se11\hiyel- fus zayiat mikdarıuı kasten az 
yel kazanmışlardır. 2000 k işilık tnr bir genernl ,Japon zayiatı- gösterdiklerini hakikat bildiri! 
bir ,Japon alnyı inlıi1.ama uğra- di~i takdiı·de Japon milletinin 

nın 340000 i geçlığinı ve bu ye'tıe düşmek ihtımnli mevcut 
tı lm ıetır •• Japon kıtantı üç to-
r , han kuşatıl mış löOO .T npoıı iın nıaktullar arasuH.la G general oldufı'u endişesiyle tahrifatta bu 

ha eclılmişlir . Çın zaforinin ga bulunduğunu yalnız ŞJnzingin lunulduğu bildirilmekledir · 

riye tüccarları 
Gi1ınrt11{ ~1oseiesinden 

Şikayet Ediyorlar 

~imali Suri~e tüccarlanndan ınüre~~ep ~e~et Beruta gitti 
Antakya - Hatayln Suriye tatbik edildiği takdirde tüccar 

aıusındaki gümrük ayrılığı Su l ıarın mucıp ulacagından tarif~ 
rıye tüccıırlnrıııı hilhaF!sa Halep ide teuzilAt yııpılma~ı teşeb~u 
ticar cıt muhilini telAşa düşür sünde bulunmasını rıca flyledık 
nıiiş olduğunu yaıan Le Com· lerin! yazmaktadır. 
merse du Levaıı t gazetesi şiınnli 1 Şam tüccarlarından mü~ek 
Suriye lüccarlarıudnn mürek 1 kep lıir heyette. Baruta gıbde 

. . rek Holep heyetıle temasta u 
kop tm lıeyetııı llerula ğlderek 

1 
, d k 11 komisnli 

il I p • 'k ik . d. . 1 . un u tan sonra o 
a \Oınıserlı tısn 1 ış erı d k · 

1 
b t 

~e muroC'aat e ere ayııı a ep fl 

l.ıu luum uşlard ır. 

Bu'garistanda ~a~ine ile 
Parlemento arasm~a itilaf 

Sofya 12 (Radyo) Anadolu 
ajansının hususi muhabiri bil
diriyor : 

Bulgaristanda kabin~ ile 
parlıimeoto arasında mühim bir 
ihtilaf çıkmışlır . Başvekil Köse 
lvanof vaziyeti Krala arzetmiş· 
tir • Kabine ile parlllmento ara
sıııdaki ihtilafta Kral hakem o
ıacak•ır . ParlAmento yeni te
şekkül edecek kabinenin parlA
mento Azaları arasından seoil
mesini istemektedir . 

Alman yada 
Müsteşarı l\I. Rokloyu ıi) nı et et 
tiğinı ve hasıl olan yeni vazet 

dolayısile Hnlr p lücca rlarıııın 

'l'rablus limaııı rnstıasile mal g< 

tırıneymo ecbur olacoklar1111 lıal 

buki Tralılus limaııilo getirıle 

cek olan ın a ll ııı ııı ora tuı ıf eı:;i 

Her ıki heyet bu hafta so 
ııuııda ıekrar toplaııarak şömrn 

düfor tarıfolc•riııın tenzili için şö { 
mendüfer kunpanyası müdüriye ' 

Yahudiler aleyhin 
deki nümayişler 

sükün buldu 
1ı ııozctiııde teeelıLüsto uulun 
ına~a korar 'ormişlır. 

==:=== 

'Tarsus Belediye ıııecJisi 

evelki gün toplandı ve 
encümen seçimi yapıldı 
Bir senelik mesai raporu okundu 

Bertin 12 (Raya) Yahudiler 
uleyhiıııhıki nümayişler sükun 
bulmuştur . Bir çok Yahudi 
mağznların üzerine kiralık ve 
satılik levhaları asılmıştır . 

İngiliz müstemle~e nazırı 
Filistinde Araplarla 
Yahudiler arasıtıda 

ı bir anlaşm,1 yapıl-
·rarsus (Hususi) - Dlln bel ~·' den 10,992 lire 30 kuruş ve 93Gj h . 

diye meclisi reis vekili hay J~e- yılı iı:ıh~ilfüındao 16,305 llrn 86 ı ması mürecce tır 
ret 'I'ar~msun reisliği altınd11 top· kuruş fazladır. diyor 
lanmış ve daiml encıımen a7 alık 937 yılı blltçe m ubnssast\llyle " . 
la r seçimini yapmıştır ReylPrln 936 yılındnn programlı ioşaııt mu Lo~dr.a 12 Rlldyo. -: fngıl 

k8blll 018r8k devrolunan tahsisat 1 tere domıuyoıılar ve muste.mle tıısnıfınde Hefet Tarsus, fabrikıılör 
""k0nu 330 l',47 lira 36 kuruşt!ır, keler nazırı FiliAtio moselesı et Hakkı Dörtlemez, Avukat N ıim •'"' ,u 

1 kazanmışlardır. Hundan sonr cı ğer Ytıpılun SHrflyat yekClnu 176,571 ırafıuda b&yanatt~ bulunmuş ve 
seçimlere geçilmiş, birinci rehi ve lira 10 kuruş otup 938 seneslııe Fılistin meselesinı l~al için. 88 

kllliğlne S ılılı GUleş lklucl n is 145979 liru 40 kuruş devredilmiş 1 
kari deQ'il, siyasi bı_r Lalıy~t 

ı ve devret hes:ıbiye z8rfında sarrelsarfı lazımdır. Asllorın tenkılı veki111ğiııe ~Bayan smet, kl'tlip· 
ilkler Hı imi Seçkin, Memed Kura· dllemiyen 8 096 llrıı 86 kuruşluk henüz tekmil. olmamıı1tı~. 

mubassasshn usulu mubtısebe ol Ararplar ıle yahudıl~r ara dııcı. b" 
Bndce encomenlne: Muvaffak zamnıımeslne tevfikan imhası icap sında esaslı ır anlaşma yapıl 

etmektedir. ması müraccnhtır. 

Uyğur ftıbrikatOr lbrnhim. Hokkı 937 yılında hesabı cart suretl f ng'ıl'ız Amerı''·a t'ıcaret 
Dortlemez' Hilmi Se{~kln, Memed le iş b11nkıtsıa11 175,333 lira tevdi 1 • ~ 
Kımıdacı, Sııl!h OUleç, Cudi Aykaç 

at yııpılmış ve bundan 89019 lirtt ~ ( • 
Umuru muhtelif encllmenlne sı sınfolunıırak 938 yılına 86314 ınu~ave enaınesı 

n vukbt Rıılıl, Avukat NHlm, Ali llrıı nakdi mevcut devredilmiştir 
Rızıı GOçllk, Bnyan ismet, Ali Ce Bu besapltırın müfredatı yüksek 

vat • meclisinize sunulmuş olan katı 
tnınr encOmenlne: Kemal Ay besHplorda mevcuttur. 

dın, Emin, lsmoil eczacı Ahmed Tahıtkkıık ve tahsil işlerimiz 
Buyan Hayriye ge çE-n HUhıde oldtğu gibi 937 

SıhHt cncomeni: Doktor Ke yılında dahi intizam lçerlslnd~ 
mal, Mahmut Sorguç, Ahmed Ko geçmiş ve yapılan taklbntlan iyi 
çak, Sabri ŞE'n seçilmişlerdir. neticeler elde edilerek vHrıdatı 

S nelik mesai raporunda ted vOkselmlştlr. Bu sene belediyem! 

. 
Londra 12 •Radyo,, Deyi 

telgraf gazetesi ya2 ı yor: 
İngiltere - Amerika ticaret 

mukaveleeinm önümüzdeki on 
beş gün ıçinde imza edilecektir 

İngiltere-itarya mua~e~esi 
kık içtn nyrıca bir komisyon ay zin hesap işterı ve diğer muamc Meriyet mevkiine 
rılmıştır Ultı mUlkllye baş mUfettlşlerln 

• den teftişinden geçmiş ve tettlş 

esaı raporu IAyHıasıoda bazı tenkitlerde bulun 
~akla barnber heyeti umumlyesl 

Bel diyem zin bir ı;ıenellk le ol iyi gOrmOştUr. 
raat ve faaliyet raporu tetkik bu Belediyemizin tediye kabili 
yıırulmak nzere yüksek meclisi yeli şhyaoı takdir bir surette yQk 
ntze sunulmuştur . Tt>tkikde bl • ko selmiş ve belediye zimmetine hı 
!aylık olmsk llzere ş ıbelerin be baklrnk eden lstlhkttklat montaıa 
sap ve faaliyeti raporda ayrı ııyrı man verllm~kte bulunmuştur. 
gösterilmiştir. Sarfiyat ve tnbsilat Sıhhat işleri 
kısımları du t1yrıca tııkdlm kılınan 938 yılında Belediyemizin 
hesabı kati raporlarında mllode di8panserinde belediye hekimi 
dçtlr. Larafın<ian "3,517" hasta muaye 
Hesap işleri 1 ne \'e tedavi olunmuotur. Fcıa 

937 senesi bütçesi oıutıam hanemiz "4 926. fakire meccanen 
men safi varidatı 122,000 liradır. ilGç vermiştir. •1500.. kişiye çi 
Buna mukaMI dcvrel hesablye çek aşısı ve "1,550, kişiye pan 
zarfında yapılan basıUltı safiye ye s umnn yapılmışlır. "700,, esna 

• • 
gırıyor 

Londra 12 •Radyo,, Royler 
ajausı bildiriyor: 

lingıliz ve lhılya muahadesi 
nin salı ve Çarşamba gunu 
mevkii meriyete girmektedir. 

Bayındırlık işleri 
Mazbaba binası ve elektrik 

fabrikası tamir edilmitl!r. Sine 
ma binasının lamir ve telvirJle 
ri yıepılmış ve sahne kısmının 

tavanı inşa edilmiı;ıtir. Parkta bü 
yük havuzun tamiri icra kılınmış 
ve dabaoı beton yopılmıetır Par 
km sahne ve büfe ineaeı de,anı 
olup pek yakında ikmal edilf' 

kunu 132,992 lira 30 kııruşlur. fıu üç ayda bir sıhhj ıııuayenele cektir. 
Bu tabsllat bütçe mubnmmenio rı icra olunur. - Sonu var -

/-Bayrağıma:-, !Ağlama}{ 

istiyorum ... 
Ağlama sen şanlı bayrağım, 
Yüreğimi dağlama sende 
Bugün ben de solmuş yaprağım 
Göz yaşımı çağlama sende. 

Söyle, neden yarıya indin, 
Sendemi ben gibi giryanmısın 
Öksüz müsün, sen neye sindin, 
Niçin durgun neden nalansın ? 

Yüksel dinsin göz yaşlarımız, 
Akmasın çağlıyanlar gibi! •. 
Egildi ona başlarımız, 
Göklerde ağlıyanlar gibi! 

A ğlcıma ey canlı bayrağım 
Ağlama sen şanlı bayra~ım 
Yüksel, haykır sönmediğini 
Bildir onun ölmediğini ! 

"Ata on yedi mi/yan oldu,, 
Her sineye bir Ata doldu. 

Yüksel! milletin hikmetinden 
Teselli bulduk 'lsmet,,inden 
Ağlama ey şanlı bayrağım, 
Ağlama sen anlı bayrağım. 

Merain; 11-11-938 
._ __________ , __ .... Hasan Dayı 

Kamal Atatürk'ün 
Hayatı 

-2-
Çocukluğu ve · Gençliği 

-Birinciden nrtan- neşriyatın! dikkatle takip eder-
ıırnkt€\ple görülen ktsmını bitir IE:trdi. 

d:, erkAnı harbi)·e sınıfııuı ayrıl Mustııfa K~mnl sınıfımızın 

Yazan : Ali Riza Tuncal 
Ne iş isterim ne güç. Tatlı 

rüyalar, yeşil hülyalar istemiyo · 
rmu Baş döndürücü sözler, rik· 
kat sürücü gözler .. bunları da is 
temiyorum. Ne doktor ne şair ve 
ne ilaQ ne şiir ateşimi ge~irir. 

Susuz ve sonsuz bir çöl gibi 
yanıyor iQim • Benliğimi saran 
bu hastalığın seyri pek başk bi · 
oim. Ne gezmek, ne yemek hiç 
bir şey istemiyor canım .. Dedim· 
ya kaynam1yor kanım. Dızleri· 

min bağı kopuk, sinirlerim ger· 
iİn, uyuşuk damarlarım da. Fa
kat canlı bir mezar taşı gibi du 
ramamda .. Yırnıyor bağrım. 

Tanrım ! . Bana bir tad ver· 
miyor ne sular, ne güneş, ne se. 
her. Rüzgar durmuş, çiçekler ku 
rumue .• Her laraf kara bir ses· 
sizlik içinde.. Ben bu seB&izliği 

de istemiyorum. Nedeu yarılmı· 

yor gökler , neden sarsılmıyor 
yer? .• 

Kederimden bir çılgın gibi 
aA'lamak istiyorum aA'lamak!, Bı 
rakın beni, verin elemimi!. Çeke 
çeke iQimi, erisem damla damla 
ağlamak istiyo!um. Ben baş ba · 
şa onunla .. Göz yaşlarımla,yine, 
baş başa daallara, taşa ve hatta 
aya bu matemimi bağlamak isti· 
yorum. 

Ak1llı gibi, deli tribi. Qocuk 
lar gibi ağlamak istiyorum • Og
lunun mezarma kapanan bir ba 
ha gibi, yuvası bozulırn kumru , 
sevgilisinden ayrılan yavuklu 
gibi, vurulmuş bir kuş gibi kur 
ban gibi, asuman gibi.. 

Hayır htıyır hiç biri gibi de· 
~il ben: 

- Alası illen bir Türk gihi 
ağlamak istiyorum 1 ••• -

Ali Riza Tuncal 

Köy Bankası 
kurulacak 

dı. (1934) ıe Harbiye mektebi en yakışıklı, en şık ve en temiz Bu hususta tetkikler 
uin yüzüncü yıl dönümü müna giyinen zabiti idi. Kendisi mua· 
sa betile yapı lan büyük merasim 1 sır hay atı l::ı~ıı ı~ bulda "l evvel_ y~r 
tı ı rasında bir abide dikilmesi ve buldu~u Selaoıkto do~up buyu . 
bu abideye her yıl mezunları dükleri için CemiyAtin incemaaşe 
ııın hatırası olmak üzere bir ret kaidelerini hepimizden fazla 
yıldız kouulmaeı ve (1901) yılı bilirlerdi. 
11111 da ".. 1 0 t · ı k t Bu ifadede tarih itibarile bil .. y,, a g s eı ı rııtı'n a . .. 
rarlaştırıldı . Mmıtafa Kemalin hassa dıkkat uyandıran sozl..r 

1 b. · b. ı ...ı'kl . 1 Mustafa Kemalin centilmenliğine ıar ıyeyı il ruı c rı yı 111 o 
Y- 11 k 1 · ı h d 1 taalluk edeu kısımdır. Avrupa uz yı ı arıı ve uıı an son ... 

. _ . . nın gobeğınde ve parp muaşeret 
rakı sayısız yuz yıllar ıçınde k .d 

1 
. . . . . 

111 e erı ıçınde yetışen bıaçok 
ve pırıl pırıl parlıyan yaldızlar ı _k k . 
arasıııda "ay,, remzi le gödteril j r.~h se şaheıyetler kabalıkla 

lı . h şo ret almuşlardır. mesi ne kadar do~ru ır aro 
keUir. Napoloon Bauapart bu zı1m-

Muetafa Kemal "ıı kllııunu renin tacidarıdır. uea' !arını elile 
· 905 t kil h b' dövmek, kadııılııra hakaret et 

sanı 1 " 0 .e~ .111 ,_ar ıye sı mek ve kızdıjl'ı vakii şapkasını 

yapılıyor 
Anküra - llükümetimiz bir 

~öy btıııkası tesisi etrafıııda te 
aıikler yapmaktadır. Önümüzde 
ki yıl iQinde kurulması muht9 
mel olan ve projenin anıt 

hatları tesbit edilen banka, nü 
mune köylerinden başlamak ve 
su işleri öndo olmak üzere köy 
!erde proğramlı işlerin tatblka 
tına geçecektir. 

Bu surelle iktisadi bünye va 
ziyeti itibarile büyük ve seri 
inkişaflara naınüet olan köy 
tiklerinin kalkrnmrısı temin edil 
miş olacaktır. 

Motörlü kıtalar ıııflarını da bıtırdı. '\: uzbaşılıkla 
1 
yere atıp çiğuemek gibi hal· 

mektepten cıktır. Onuu mektep reri vardır. 
te ve. bütün rkadaşl~r111ırı yü ı Mustafa KP.maliıı en selim Nofıa vekaleti altı 
reklerınde bıraktığı 11, çok de 

· d. 1 bir zevkle giyinişi, vekurolmakla 
rın ır . 

Bu silinmez izi kalbinde ta· beraber yürekleri esir edecek ka 
tren daha sipariş 

etti şıyanlardan ve Mustafa Kemalle dar iııce ve zarif bir nezaketle 
altı yıl mektep arkada~lığı yap 1 konuşuşu urupalılarıoda, ame Ankara. - Natfla vekAleti de. 

mlryollarımtzın az yolcusu olan 
mak bahtiyarlığına erenl.,rden 1 rikaıılarıında hayretini 9e hayra kısımlımnds tşletllmek uzere ye 
biri, bir general, hatıralarını şöy 1 niyetiui mucip '!!maktan geri nldeo ııllı ader motOıQo tren si
le anlatıyor: . 1 kalmamıetır. Atatürke ait hatıra pariş etmiştir. Bunlı:ırın Oçll l940 

•O. sınıfımızın eu ıekı tale . larındun lıir kısmrnı naklettiği- senesi mayısındn,, diğer Uça de 
b bir sene sonra tE'slim edilecektir 

esi idi. Hallerinde yaslarındaıı miz geueralin ifadelerindeu bu Bu trenlerin 12 birinci, ;,9 
u~ulmıyan bir olgu~luk. v~rdı cautilmenliğin daha mektep ha ikinci Vfl ıoı; UçUncı1 mevki ol 
BılhaEsa çok kuvvetlı bır ıkua yatında iken b'I t kd ' v mak Ozere 156 kişilik oturma yer 
k · h' · 11 h 1 e a ır e gıp l 1 d S ti l 20 ki uvetıoe sa ıplı. •tlektep aya· . er var ır. Ura er saatte 1 
t d l.k . b k k .. ta uyandırdığı anlaşılmıştır. lometre olacaktır. ın a, geııQ ı ıca ı, sı sı go· R . . _ -
rülen kavgalardan her hangi bi · es mı ve gayrıresmı bu tun ="'=O!!!!!'!!!~=========--~ 
rine ne uzaktan ne yakından vesikalar Mustafa Kemalin Har henüz çok genQ iken memleke· 
karıştıkları görüİmemiştir. \'akar I biye. mektebinde olsun, Er~a_nı tin haline ve siyasi vaziyetine 
ve haysiyetlerini, hepimize sevgi harbıre sınıflarında olsun butuu alaka ııöstermiye başladı, Hatı · 

h r>ılında kendisi deıki: ve saygı ilham eden bir itina ile 1 ocalarıııın dikkatiui celpelligini "Erkanıbarbiye sınıflarına 
muhııfaza ederlerdi. Marak ettik · gösteriyor. Onuıı riyaziyeye. e geçtik mutat olan derelere iyi ça 
leri denlerle fazla meşgul olur·! d<'biyata te güzel söz söylemi ye lıeıyordum. Bunların fevkinde 
lardı Rıyaziyoyi, edebıyatı çok 1 büyük bir kabiliyeti olduğunu olarak bellde ve bazı arkadaşla· 
ve pek çok severlerdi. söylemekte herkes müttefıkıir. rımda yeni fıkirler pe}·da oldu. 

Tevfik Fikretin şiirlerini ve H 1 k d şiarı bu g n Memlek~tin idaresinde ve si· 
h h . . . oca arı te ar a .ı e ç yaeetinde fenalıklar olduıtunu ele onun ıs mauznmesını pek k 

1
. . b- ük b' k 

b il- • ı d ' N ık K ı · Ab mP. tep ınıo uy ır as er o keşfetmiye başladık. Binlerce ki· e5 enır er ı. am ema ı, • _ . h 
dülhak Hamidi okumaktanda !ara k yaratıldığını, mustesna bır eiden ibaret olan arbiye talebe 

sine bu keşfimizi anlatmak heve zevk alırlardı. Ku~votli bir alaka şalıtiiyet olduğunu anlıyorlardı 
sine düetük. MeklPp talebesi ara 

gösterdikleri mevzular arasında Böyle bir hilkat hRrikasının ka~ ~ında okunmak üzere mektepte 
felsefi ve fikri cereyanlar da var rayışlı zekftsı ve ihatalı merakı el yazısı ile bir gazele tesis eı
dı . Darvin nazariyesiyle pek meş hiç şüphe yok, mektep ve ders lik. Sınıf halinde ufak teşki14tı· 

aul olurlar ve papazların dini muhilile mahdul kalamazdı. O mıı vardı.• 
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Hava~a~i miboplar öldürülecek 

İngiliz mah~emesinin garip bir karan 

ideal evli kadının 
değeri 

Mikroplara ve haşualal'•ir defa mezruatın üzerine uUŞffi8nl 8YŞ80 fmfŞ / K=~~~~h 35, 
k.arşı. tayyare. ile mUcadelt con~~kta.n sonra. tastahğın te· Hir çok memlekeıl~rde i Koza 7,50 
şımdı devletıeı·ın en mUhın tavısıne ımkan tiasıl olmamak ve bahu ·us sıcak olanlar Kırma w yok 
vazifeleri sırasına girmiştir. tedır.I Mezruat mikroplardan tla siı e~~ bir afet l• Şkil ! Koz•c parlagu gr., 
Amerika MUttehie hUktlmetl€- korumak için en rr.tiessir çare 1

1 f. ı.. f ı Buğday- Çavdar 
· · · · ı s hhı· · b : . 1 tılmt-1\l~( ır. uır tara lan Sert anadol 4,50 rı Zıraut nezaretı ı e ı ye mıkrop ve akterılerı nak e· . 

Ne1.areti mezruata ariz olan den hava tabakalarının daima rnsana rahal v~rmeuwk. Yumuşak 4.,25 
hastalıklara karşı tayyare ile temiz tutulmasıdır. işte Ame- le Vfl diğer taraftan lwr Yerli buğdayı 3.62 
muntazaman milradele yapma· rikaJa iki nezaretin mUştere- tiirlii mikrop ve haslc.ılı~ Çavdar !i,,ıa 
ğd karBr vermişlerdir. ken kararlaştırdıklerı tedbir- farın neşir \ı' 3Sıtası olmak Anadol yulaf 

Şımdi fen aleni mezruala den de maksad bu hava te• tadır. Arpa 
ve alelumum nebatata Ariz olan mizliğidir. ~· ki f k l f k Anadol 

. . . . "'ırw ert en n r u ma y ı· hastalıkların havadan geldı- Hava temızııgı rnücade- .. . . .. Hı 
ğind kannat getirmiştir. Muh· lesi için iki nezaretin birlikte g~ıç bır Ştı~' tlır Multımf'~L Nohut ekstra 
telıf mikrop ve bakteriler her vUcude getirdigi teşkil~tm ri· dıu memle~t>llP.rd~ lnl~ Fasulye 
hangi rüzğAr ve hava cJreya- yasetine ziraat müzesi mUdU· hu belAnm deri içiu bü Yula~ yerli 
nınin sevki ile yerlerinden rU profeRör Meyer seçilmiştir. 1 yiik ruücad~ltller ve ma8- Mercımek ıuk 
kopup mezruat va alelumum Bu zat beş sene evvel meşhur 1 raflar yapılmaktadır ba- Sahlep 
nebatlar üzerinde yerleşiyor· hava kralı Lindberg ile ayni . .. l dd. l k t Tatlı çoien 

. . . . . ızı mu emP 111 meoı P P e ı lal' burada baı[terı ve mıkrop• gaye ıJe bır çok tecrUbelerl . •mumu 
tahrihatı.nı ika etmekt.e.dir. . göre mikroplar çekirgeler gi- lerde sın~kltıre ~arşı ~Jr Cehri 

Netıcede bakterıler bır bi vakit vakit toplanarak hep , nan lf>tlbırler hıç ~~r el Susam 
Met şeklini alarak her mem· birden mezruatı iHtil! etmek-{ mi vor. Yapalı 
lekelte ve mesela geniş ~ik- tedirler B~ndan sonra mikrop 

1 
Mt>selfı cenubi A meri Siyah 

yasta zirrat yapan Amerıka ların tecemmu noktalarını ke kanı'l Arjantin gibi en Şark 
da her sene milyarlarcl\ lira- şif için tarassudat yapılacak 1 '. '' t dd. Anadol 

·ı . . zerıaın ve mu enıe m lık zarara sebep olmatadırlar. V6 tayyareler vasıtat11 e ıstılıl· b . . . Aydın 

3.,25 
3,75, 

5,50 
8,,11 
3.SO 
4, 

10 
16, 

yok 
~6 
45,46 
6~ 

80 Bakteriler ye mikroplar nın önü alınacaktır. yerlf~rınde bıle karasırı~k Yıkanmıt yapak 
halkın r,ıiıat ve sıhhati Güz yunu yok 

Cesur ve vazifeşinas ~ir polis !içi11 fln bo)'iik diişmau · Konya malı tiftik 110 
l dır. Fakat bir cok lf>crli Yozgat 

Alnıanyada Bad~nd.- haııcalarırıı ttışhir elmiş- ' beler neli<·esinde nih~Jel Keçi kılı 50 

hir şoför ile hır polıs nıt ıerstlde şoför Ü durdura- bu beliyeyt! karşı da Pirinçler ı 
moru arasırıda cer ... yarı nwnuşlardır. 1 mütıssır bir çetr~ bulun Birinci nevi mal 18 
edt·n tü~lt>r üqwrlici bir1 1'ılıan·l uıOIQrİİn k:ı 1 muştur. ikinci nevi mal 
lıatlıse lliitün Alnıafl)'a) ı pağı iize;iu<l~ giiçbehl hı 1 Arjaul~rıli bazı Aliruler 1 Çay 26~ 
IH>)' Pc:ınıta bırakmıştır. ltuuaıı rolis memuru bir kızıl Lenlı hakların yaşa-\KRhve . 11 
Polis ~ofö iin evrakını let

1
Ptile tal>arıcaşını çıkarıp dıkları evlerde sıhhaı na 1 Bade'!1•1 ç~kır~ek k · k · · l · ı · d 1 b · 1 d - ıç erı ı · ıcın otouıo,, ı un ur ön camın ortasıudan altış nuna ır şey oma ıgına T ti b d . . 93 . s ,.. r . ı · k k . 1 b a 1 • em iÇi 

Kocalı kadınla sevişen bir adam 1 S bin 
ingiliz lirası tazminata mahkum oldu 

Evli kadınlar kızlardan dır. yani ona diğer iki lıRyat 
daha çok para etmektedir.. daha bağlıdi r. 

Lorıdra mahkemelerinden Halbuki, kocası iç iıı sa. 
birinin ~erdiği karar üıerine d~ce arkadaş olan bir lrndın 
bu hükme varmak kabildir. bır anneden dah.a az. kıyrnet-
ç(} kli l. b' k d 1 1 tedir Yalnız ev ışlerıne ynl'ı-n ev ı ır a ın a o an . · 

;w a a d b' yan bir kadınsa hepsıııden &Şii m cer sın an sonra ır . 
. adam, ayni şekilde bir genç aşağı bir değerdedır. _ .. 
kızla macerası geçen bir baş- .A.u ~Jan başka, erkf'gı ı 
kasından daha faıla tazminat 1 sevgısını de gözUnUnde tut
vermeye mabktlm edilmiştir. mak laz_ırndır. E~er adam knrı 

Evli bir kadının hayatını sını sevıyorsa. el~ndeu alındı: 
tehlikeye koymuş olan bu ad· ğı zernan gördugU zer~r çolc 

ma 16 bin İogiliz lirası tazmi- daha yUyUkf~r. Sevm~yor~a 
net cezası verılmiştir. Halbuki pek 0 kadaı zarara gı rmış 

k 1 : t'kb 1. · · sayılmaz. H~ıa karısından kur geaç ız arın ıs ı a ı ıçın za . . . 
1 1 k. 1 d 1 t tulmak ıstıyorsa bılakis onu rar ı o an ımse er en a ına 

11 t . f 25 f .1. 1. . J elinden alan adama mutf şek -azmma ngı ız ırasıy a . k 
1 f J 35 . ·ı· 1• kır a ır. en aı a oo ıngı 1z ırası I l .

1
. h k' 

1 
. 

1 
.. 

arasındadır. şte, ngı ız a ı~ erı ıı ı 

4,.,
1 

Bu mesele İngiliz hukuk tun bun.tarı hesap edı.Y?r vu, 
Al . d d h 1 U k son hadısedo olduRu gıbı , hern 

e ... mın a e 8
) ı m na aşa kocasına iyi bir arkadaş hem 

53 dogurmuş ve kararı veren anne, hemde iyi bir ev kudını 
mahkeme heyeti kendisini mu olan kadının değerini 15 hin 
dafaa etmek mecburiyetinde İngiliz lirası olarak biçiyorlar, 
kalmıştır , • . . . Demek oluyorki bu, aşağı ) ' u 120 

Mahkeme heyelanın ılen kari en ideal evli kadının 
St sUrdUğU fikre göre, e\rli bir değ~ridir ve böyle bir ka<im 

kadın ya kocası ıçin bir ar- alp kaçıran erkekler bu pııra 
kadaştır, ya bir annedir, ya- yı ödemeye mecbur tutnlo rak 
but da iyi bir ev idarecisidir. lardır. 

280 

95 

ŞUbhesiz ki anne olan bir ka- Bundan sonra, Don .1 an 
kadının değeri hPpsinden faz· ların sade aşk cihetinden dı 
Jadır, ÇOnkU yalnız kol!asiyle ğil, para cihetinden de zengir 
değil çocuğuyla da alakası var olmalari icab ediyor. 

l A N nıuştur. 'ı o_ or ~o ısın ev- t'lmiş ve şoförü öhHir. t ! . at ~tmış er ve se e ... Acı ,. ,. 57 .~8 rakı111 ledkık ıle nıf>şgul mii~liir. hını araştırmışlartlır. IAcı çekirdek 35 36 iktisat Vektlleıiuin 5 _g_ 93~; tarihinde inti~:ı 
olduğu sıaada arabayı Fakat otomobili son Birde 11~ görsünler Urfa Yaiı 90 ıoo ed~n fiyat listesi mucip satışlarımıı: • 
~linıtlı· siirnıiiştiir polis ; siiralh~ \Oluna devam el kedi gibi ehli hayvanat f;;;çe=l=~''==-~7.mo_..___ El.>'adı 
soi(uk kaıılığmı nıuliaf,,zal ııwkı~ ;e polis memuru ' olarak yerlerin ev ve ça JiC 1 · 1 • Tip il Se) harı b~zi 75X36 
edf'l't k ıııolör ürı ÜZt>l'IU- uıotöriin ~apc-tğı iiz··rin - 'dırlarrnda . bu~~uduruı~.n are iŞ en . " vı Horozlu bez 7 5X3 6 
dtık.i kap~ğa sıçrar fak~l den bir tiirlü incP-leruek 1 ıavşHn.la~ sınııgın can duş Polonyaya üzüm ve ,, Vl Şapkalı 36X85 

Fi 
6,nU 
6, 1 o 
6,70 

şoför alctırnıanuştır. le id;. Hereket versiu .l 1 ma~ıı ımış la~şau. bulun- incir sevk edilecek ı Sal•Ş peşirı bedelfedir. 
Şoför ~orı siiratle oto- tooıobil bir bühçey~ gi dugu ytırde hır sıuek kal 2 --· liir balyadan aşağı satışlar için 01

0 
• 

mohi!! siirerkt•n kap:..ğııı l'İp otlarrn ara~ına sakla 
1 dıkç:ı rahat t>luu>mek•e· HUkOmetımızle Polonya zam yapılır. 

.. · t 1· 1 .. 1 1 ı · ~ f k t ı · k hllktlmeti arasında akdedilmiş f I uz .. rıııP atı an J>O ıs t u- . ııarak durmuştur. t ır ~o u a c t1 ı ve ya· 3 Si masraflarile b<ıl\'a ambalaj· ht•dt· 
ticaret mu1thedesi mucibince 

diik «Jalmağa h<JŞl.quışlır. Polis memuı u nıoıö . rıklardan bile sinek yav - Polonya memleketimızden u- leri müşteriye aitlir. 
DüıHik s .. slerinı işitflrı f'iin kapağı lizerinden sıç rularıuı. çıkarıp imha et zum, incir almağı kabul etmiş 

yoldaki polisleı· oloıuobi l ı 1 radığı za nıan ayağını k 11· m~k le dır. ve bu mahsullerimizin ikişer 
dortfurm~ğa çalı~nıışlarlnuştır ~apılan tahkikatta ~infğ~ karşı Nl basil aylık fasıla ile idhalini tesbit 
İSf•dP rıw vcıffa k damauıış m. ktuJ şofödirı vastafal- ve en müessir c.•are lav eylemişti. mevsimin geçmPk 

1 

üzere bulunması dolayısıle Po 
liirdtr, )'adan \liinster Ş+>hri ha . şan oldıığurau anh~an ~ looyanın idhalini kabul ethğin 

Sof ör urlı k Şı>h ri n ha · pislıaııtısi rıden firar eclen li mler kt") fİ) Nİ koofo- bu mahaullerimizin idhal mUd 

Tarsusta M. Raaim beyF. 
müsteciri 

Salih Bosna 

bi<~ trıP. cı~mış olciu~unclan g.ıy+'l azıh bir carıi olJu ranslar ve makalrJer ile detine kadar piyasada kalma . (••;•+•>•:••>•:• ..t 
f'İJ•Prva' var siiratil~ olu- ğ anl.ışılnıış •. tır. po .... · i.s me hlittiu halka aulalmışlar ması labii olduğundan hOkQ' ·:· T t .. ,. rlarına 

1 melimiz keyfiyeti Polonyayı •!• arSUS UCCa •l nıohilıai surm~ğ~ devam ruııruuuu ~osltH'l ıgı so· dır. bildirmiş va kontenjan d11hilin O . • . l k · b. ti 

etmiştir. ğcıl\kanlıhk ve ct-sartıt Şimdi Arjantiuli aile- deki incir ve Uzümlerin ser <• şlerınızı kolay oıtıraca yenı ır~ 
Yollar.fa rıölwt lwkli amirleri tarafından r~v- leriu çı•ğu evlerinde ke . bestçe idb'lline mUsaade edild ıteıekki.il yakında hizmetinize amade~ 

V•'rı polisler dur emriııi kalA,lt> l"ktlir .-dilmiş V~ di köpek y..-riııe. tavşan ği takdirde daha iaydah neti (• ., 
;it f 1 11P. VflrlUİ~lt>r ve fa. naiikafatla1Hhr1lnı1Şl1r. bP1'lemekle Ve SlneraJer celer istihsal Olunacağını bil •:•bU/unacaktır. 

den ralrnl etıuf'kte ve ho dirmiştir. Polonya hükumeti •:••:••!• • < .. :•<•.:••)•:••)(••>+•:••:•<••:•<••:••)•)(•( .. !• 
[ L • k 1. 1, J . • t 'I. J'I QfmU~ bu teklifimizi rnuvafik göre 
Sal OC8SIOIO IUııU aenulSIOI azıu Bu Y ' husus ı ork.unç mikropla rek derhal kabut etınişıir. ıı. I eielelleeileie9Je~~-~. 

ıpıidai akv~nıda .. bırlildr~ci k?ca~a varan l>ir rw ıehl.ıke~inden masun cir ve üzUm ihracatçılarımız 

1 
fıP. 

itihı varılır Kocası ol~ıı k.adın şııııdı ıııalıkenıeye lıuluıııııakıadır. Folonyaya tayin olunan konten • y e n i Mersi ~· 
bir kaılın lflkrar evlt•nir ·ı m iiracaat edrrt'k esk.i .ko_ hastalıkları haslahanr..,i jan dahilinde serbestçe mal • - ~ n . 

ihraç edeceı<lerdir. ~ N h 5 k St~ t- ~ki ~ oc,ısıruu ruhu ca~1111rı ruhu k~nclısırn ue göndt•rmiş fa kal Jok Bu hususta fktisad Veka ~ US rt S ı Ur U Ş t Ur 1 
k ~ıııl •sini ralıa ı hıra k ıııa rahat hıra k.ıııadıguıı ve ıoda r kadını ıı akıl ve şu teindeo şehrimizdeki aıakMar ~ Abo~e / TQr~iye Hariç • 
ıaıış \:t~il VHkil t>Ski ko- sık sı\ ~öriiıwr~k ;~P!Iİ uru tam yerinde olduğ ~J - ıara maltlmat gelmiştir. ilti1 Şeraıt } lçm için 
c.ı~ • nııı ruhu göriirıiip ka 1 locasırı.lau ayrılması ıç•.• 1 uu lesbit etmişlerdir. b ~ Eenelik 1200 Kr. 2000 Kr. r1; 

_ riiniip karısı ile hera ~r ifi1I Al k 600 dırıı ~ork•.ılur inıi~ . l zorLıdığını beyan etmış UAkim kadıum koca· tıaylı 1000 
cı kendisini de rahatsız edi- • O hk 300 soo Siııııli nıPılt-ni iu~an- vt> lu~r surrlle memnurı smıda davr.t rd~rek ztı.v . çay 

l<lrıİa dahi hu itik:id y.-r,olduğu yP-ni. koc~sı~•darı ersinin tıalirıi soroıuştur yormuş m:4lıkeme kadım Birayhk 100 Yoktur 
f'tuu·ii'P, ha~lauıışur. Anı'!ı boşanmasını ıstemıştır. )J. .. ~Pr. k.i adA.wcağız- "e y~rai kocasım daimi 

n k k lıuzursuzluk ve korku • k uru ş tur 
rik ·ut • Corci~·a hlik.tinı.-tij IJakiru hidayette kadı ıla Ze\·c•1-1sının es ı oea [llJl]lalJillm· IJIJIJMIJ'~,. 

d dau kurtarmak icin Lalak ~ d rt lıilirıdt- 19 ı ~ st>ııflsinde ııın aklından zoru oldu "ının ruhun arı usarınuş • 
ko\~asıuın Vt'fdli iizeriue ğurıa lılıkmetlerek akıl ıır. çürıkü her gece gö. kararım \'r rmiştir. 
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• • 
rsın 

Cenubun en cok ôkunan ve tutunan gazetesidir. 
• 

içlen ve Dı ştan ~.(i nün en ın ühi n ı ve en t.:1ze haberlerini 

Y"ENİ ME. StN DE B ULU RSUNUZ 

Günçlelik iyasl :tazete 

• me rS cal n • 11 Yıllıh fasılasız intişarın 
• da muvaf fakiyetini halktan 

gördij.ğü rağbete borçludur. 

• Sizin Gazeteniz~ir Dertlerinize ~ile~lerinize YlHİ 
• M ER Si N sütunlan açıUu. 

• • 

MER YE 
~ERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı

ya çahşınız. 

-E', l il 
C11&ı:=:::::.=~!:811mmal!'l=-iıi: __ _..._smm __ ~_ -~~----..,...------~-----

a ai bütün işleri ucuz 
ve süratle yapar. 

En yeni ve çok çeşitli harfleri 

~~~~~~ ~~~~~~~~~ f N i s:ı iyo Opr:ıtoru ve Doğ· um M iı t-ı h :ı sRısı ffiiJ 
DOKTOR fı§] 

[gn • - Ya kup Aslan fı§1 
~ lil 
~ 1 ürkiye ve R usya· Tıp fa\.. ülteler ind~n diplomalı Almanr ad a tahsilini ikmal etmiş;;;;ı 

rril İ H ast .ı .. rını her gün 8-12 Jfı - ıs e k·ıd.ı r k.ı bul ınuayene~ 
~ ve tedavi eder. ll!!J 
irili A ORES: Mersin Boıkurt caddesi , ..... , 
~ Yoğurt pazarı No, 1 ..:.. 

~ij]jiil ~ ~ @.l~~~~iiUmll~~iill~iillfrın 
p --- -- ~~:tıt~~~~w~~ ... #~~~~~~~~~ .* ......_-~'SC\ iir -·= - = . •"'-~'"""""""'""'""·~ ' """""""" """"""'"'"" ·"" --"--·- =-, 
ıll Yen· o ·k"mevi 111 

W Ruhiye Tutucu ffi 
n Mı rslıı Bozkurt Cııddesi Numara 120 ~ il /!1 etot üzerine her nevi kadın iç ve dış elbiseleri, rop, ı 
C tayyör ve mantoları beğendirilmek suretile dikilir. 

iiJJm!fiilltlJJmıJ~~~ ~ ~ - ~~iilliilliill~iill 

r;:.=-==13ç-:;!FF"3"""T·-~-' ~··E..:-Z ' -~ ____ ı •?• I __ .. 
ı . - • 

G•• Sigorta ı 
• • • • • • • • • • • • • 

. UVefl Sosyetesi : 
• • Sümerbank Emlak ve Eytam bankalarının 

kurumudur 
T ı\.M 'f ÜRI{ 

Ve en güvenilen sigorta şirketidir 
ll ayat, ~·~rngırı, pa h l ıy;.ıl, k .. za, otoıuoh i l sigortaları111zı en rniisail 
şartl a r \' f. tPıli~ P ~ ola~ l ık l :u· i lt• ya par. 

• • • • • • • • • 
Yeni Mersin Matbaasında 

bulabilirsiniz. .. . Mersinde Mümessili 
VASFİ ORGUN • • 

C=fl~~ ®@W@& D~lrii~Olb~rM O=O&~fFl1.~~l1.~ 
KİTAP G AZ E TE VE MECMUA 

I'al11 yapıir 

Resmi Oa'.re ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Defterler Evrakı 1 
1 

mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve be~en~irmek şortile yapıhr. 
i ariçten yapılaca k siparişler kabtil ve tez ldengöndflrıilir. , 

SUijARINI 
Sıhhat ve içtimai ~1u•vcnet Vekaletinin 612 umarah raporu 

TAH LiL RAPORU 
Cü iiı iiş: Bf·r a.h K« IP~iy t>ı: ' 'loo na~~ ~'·YH sa rfulµ nf! n N. lo 

111ik tlµ r ı,, Q.2 sm3. 
Hf 

1 
h : Bt ıık~iz ~1• euı o ... f'r tlik d .. n· t~P'-İ "Fru11s ız,. ı f> 

Kohll : r O~tn.\UZ r zvi ıuariclf•lpf İÇ İl l ~ar folu nan rnii v~Hi-
ılfı lh unıuza lit retlt~ 0.40 ·m!?r. 

Sii lfaı 0 SO 4,. . li tre.ti•~ 0.0033 . gr 
Klor ' 'CI ,, ,, 0.007 4 Tadı : LaJi f 

Nil r Bl ' 'No ~' ' ,, 0 .0040 
!\İ li" l " 2,, )Ok 
Anıoıı ,Hk " Nll3,, Yok 

1 Ptmin tııı !'Oll usullt'riı~r ı i:ıyt· t +-'<h~ rck k-ayq~d ü~tı ycr ira ılen ilıha~ 
rt·rı i~tas' oıı~ ~ :ıdar ici IHıh l ı k nhauiıli l orn la rl~ ici mermer döşe lı . . . . "' 
lwll11ıiun·wı.lar·ı dü~ii lnwktt>dir . OeuıLuı d ~ hüliln F iı\bi ve ~imye vı 
t•,_sa fuu ınu lı afo z ·ı r d •rPk Y(• lı icbir sur rll• t•I tl t>ğmPtl~ n hu~usi kim .. 
\ iı"Pf'İıu1ı~ H ' .\ d arı a ... ı hh al Ha.kaııh~~mn la:du t}l t i~i Sılıhi \' e nwmu· 
; n · huıurl: rıı tti.ı d:ı JW.ıt .. ana iar \'(' vugonhır 7 ı\ Y .\OELH1 ·suyu ile 

. ~ ı k H11 .lı k t a 11 ~' ıır·a clo lt l uı ulma~la Vtl ağız l a ' ıhha t memuru tarafın- : 
~ daıı nı iihii f'l prn•rek şehri m iıe "elmek ı edir . * 

• -~ 

~- * • * wHmım11 ~-~·,··········~-
Y t· ıı i l1 tı ı·si ıı lı a s ı nı t' vi ndr h ~ı sılm~ılı r 

• 
• e-··--= ' :::.Es=:::?+ ••••• • ·····~··c-,r\--:JI n-=-.1 

.. 
...... ,, 

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

iHTİVARLIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA KAR$1 

Hazır"hklı Oavranını 


