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Büyük ölü Atatürkün vasiyetnameleri 
Ankarada sulh hukuk mah-; Ha·;ciye Vekilimiz Çinliler parlak bif 

kemesinde bir heyet r;;:t{:":~ı~:~~~i- I muzafferiyet 
huzurunda Açıı-dı Sovyetlerle olan dostluğuı kazandılar 

muzu bir daha tekrarladlar 

·Büyük şef ]bütün menkul ·ve gayri menkul Ankara 2f' <Radyo) Harici· ! Japonlar 3 saat devam eden kanlı bir 
ye vekilimiz Şükrü Saracoğlu muharebede on bin maktul bıraktı/ar 
Tas ajansı muhabirini kabul ede 1 servetini C. H. Partisine bıraktı 
rek harict siyasetimiz hakkıııda ' r 'J "dJ ,. 1 1 1 

t;: HAkim evvelA vBBiretname- be1anatta bu!~nmuotur . Vekil ı 8filuen uzun ve ŞI ~et 1 Ç UPISm1 8f of ması ~8~ en yor 
F""T'T'"'T'!'-.--.....-!~W~•~~~~,,.,---~-...1111!11.,.'!'"".'-:"''"t nın halihazır vaziyetini teshil ajaue muhabırıne : ı Londra 29 c Radyo> -

ile üzeriıı deki mühürlerin bozu·' c ~as ajansı muhabirini Honk kogdan bildiriliyor 1 
lup bozulmadığını tetkik etmitı memnunıyetle kabul ediyorum, f Son günlerde Japonlarla Japon Kıtaatı 
ve zarfı açmıştır . Bu zarfııı I Rı;ieicumhur ismet fnönünün Oiı liler arasında yapılan şiddet 
içerisiııde ikinci bir zarf ile bir Türkiye büyük millet meclisin j'i bir. muharebAd~ Çınlilıır par Hong-Konk müstem 
ka~ıt çıkmıştır . KAğıt fstanbul de bulunduğu beyanata ilAve lak bır muıafforıyet kazanmış lekesinde İngiliz top 
Altıncı Noteri Galip Bingöl, Ge- edecek bir eeYim yoktur • Bu 1 !ardır: . 
net sekreter Hasan Rıza Soyak gün size ve sizin vasıtanızla 1 r Çın kıtatı Japonları bır ta rahlarına 
\ 0 Dr. Profesör Neeet Ömerin 1 Sovyet efkArı umumiyesine di · il r~I 1~11 . ıabrarkten d layvarelerd.e ge tecavü• il• 

. . . fi arını Om >Br Utnan etmıe 9e M e f 
·l imzalarını ıhLiva eden bir zabıt yecellım; ıkı memleket arasıoda yardımcı kıta• 1 . • 
'4 • • ~ • .ııı ge mesıne manı ı 
varaknsıdır • Bundan sonra ü· kı samımı doetluQ'un daımi oldu olmuştur. ı Loııdra "A.A., _ Deyi Eks 

• rüııcü bir zarf ıle ayrıca yazıl- ~u . ~e ~unun hic dE>lliemiye· j _Yapılan bu şiddetli muharel pres g~7:et.esinı? Hong - Kong 
mıe l.ıir kağıt çıkmıetır • Bu kA c.-Q'ıdır • be UQ saat devam etmiş ve JB muhabırıııın bıldırdıtl'iııo göre 

~ıı da Noter tarafından yazıl· A J 1 A' p~nlar tamamen .imha edilnıieıir. jııpon kıtaları im gürı Hong _ 
nıış•ır • Maelı şuıiur : nauo u J3~SI Çıo kuvveılerı dı~er cephelerde Kong müstemlek~sindPki fn iliz 

c Bu güıı 6 Teşrinevvel 938 M taıırruza gecnıışlerdır t ki g 

ta rıh:ııde ı;aftt on bıri on geçe
rt k clniremde reRmt ielerimle 
nıt şgul iken Ata türkün beni 
lıuıurHrına <;11ğır dığı bildi-

Londra Sefirimiz Fethi 
Okyar hakkındaki yazıları 

yalanladı 

Qınık istikrıınotiııdA ılArle opra arına tecsıvüz r.otmışlerıiir 
mek ıRtıyen Japon kı lalı tam k . J ı poııla r lııgılız mliiııemte
zamıınınoa durdurulmuş v~ püs e<ımııı hudııclııııdıt kilin Luv"o 
kürtülmüşdür Qııı kıtatıtı ilerle kasahaQını homhar•iınıan eltık 
miye devam etımıktıH1ır teıı ROura 12 numaralı lııgiliz 

rıldi . Aııkat'a 29 (Rııdyo) Bazı 

• DolnıHb:ıhçe sarayttıa gittim 1 lı-ıtanbul gazetelerinin Londra 
\ ' I• lıınıır lrırınıı katıuı eoildım. büyük etçınıız Fethı Okyar lwk 

Bo:T.Ulaıı ve gttri lı yen Japon hudud k~rnkolunu iegal ederek 
kıtaatı Kantorıda toplanmıştır. k~rakola Japon bayrnğıoı çok 
Japonlar bu muhnrebede 10 biu mışlar. Japonlar buudaıı sonra 

Genel stıkrHer RızH Soyıık kıuda yazdıkları haberlerin doğ 
•ıu 11 

maktul vermıelerdir logiliz kıtttlarının kumandanın 
yu ıılnı ıııdn Luluııu) orl..rdı • 

Atatürk bu zarfı baua bı 

dolu 11 j ;, 8-ı meıu·u ... ·5rrunnı'ı(f0t • .Tuoorıvn... haro mıntaknsına dan Çin - İngiliz hudadunu 
etmektedir Uzun ve kanıt mu .ı..:. a ................... _ 

rakıı, bu beııim vasiyetnamem · 
dır • Smı teslim ediyorum. Ka-
ııuııi munmeleyi yııpıırsınız, bu-

/. ~ yurd ulur dıyo yazılı di. 

J~~ı -~( I .,,.._ ~.. • -4 Hflkım t.ıuuu mahkame zap-

~C-.._._........,_;...,.. __ _..._..... .... ~~~-----=--~....._ . ...:A~--..::....~ tı ua kaydettirdi . 
Bundan sonra üçüucü zarf 

1 
açıldı . Bunda Ulu Ôoderiıı biz 

harebelarin olacaQ'ı tahmin edıl kadar Qekilmesini talep etmişler 
mektedir. dir. lngiliz Başvekili 

.. ............ 
önkmüzdeki ay . Rusya ve Lehistan 
Romaya gidecek · 

Roma-;9- (R:~yo) Müoilı 1 Gergince siyasi vaziyetlerini 
konferansı esnasında B. Muso-

" Ankara 291 (Rad'-'O) Büvük \Tlıkı"lı' R"fık ~ıı,,dnm. bazı me·ızat kendi elleri1le yazılmıo ve 
J " u J !ini B Qemberlaynin 1akın-

Şef Ataıürküu t-a iyetnamesi dün bu3Jar, lı1ikimler, avukatlar ha· altı imzalanmıe VHiyetnamesi l 1 

ıslah ediyorlar 
da talyayı ı.iyare\ etmesinden I Varşova • A.A. 

saat 15,30 da adliye sarapıırla zır bulunmuşlardır . f çıkmıetır ' Vasiyetname alAnen bahsetmişti . liA'• 
Sulh Hukuk mahkemesinde a- Sulh hAkimi evvela üıerin- okunarak celseye son verilmietir İngiltere hükümeli kAnunsa 

Peemi teb geçende yapılan mOzakereler ve 
1 bu mllzakereler neticesinde mal· 

Sovyetler birli~i Hariciye I buat tarafından neşredilen tebliğ 

çılmıetır • de sivil elbise olduğu halde bir Vasiyetname ninin ilk iki hartasmın bu ziya komiseri Litvinof ile Polonya tki bllkQmetln mevcut iki taraflı 
nıo Moskova elQiei Grzybol ve I mukayelelere mllstenlden, mez-Açılış merasiminde Atatüı - hitabodA bulunmuş bilAh11re ree Dolmabahçe sarayı s Eylul ret için münasip olup olmaya· 

küıı hemşireleri Mnkbule, Adliye 1 mi işlerine başlayacaklarıııdan 938 pazartesi : callmı B. Musoliniden sormue-
ki eoo ıumanlarda yapı an . 

\'Hkili Hilmi Oran, Hariciye_ ~e-: elbis~siııi d~ği~ti~·erek ~u~kama ı Malik olduğum bütün nDkut tur · 
kılı Şükrü Sııracoğlu, Dahılıyo mahsus elhıseeıııı geymıetır • ve hisse senedatiyle Çankayada- Musolini ise prensip itiba

- k t· · d "" dak"ı kur mukısvelelerın samimiyetle muza ere ne ıcesın e aea~ı 1 
husueati müeııhode edilmiştir: t&tblkl suretiyle yent mUnasebet 

1 - 25 temmuz 1223 tarihllerinl tanzim etmek bususund11ki 
li ademi tecAvüz paktı da ~" daimi ıtrzularınıo bir ifadesidir. 

C. H. Partisi 
Bi1yfılr ~1 illet. ıneclisi grubıı 

Diin 'l'oplandı 

Büyük Şef için yapılacak anıtın hazırla· 
nan raporu gurup heyeti 
umumı"yesine arzolunocak 

Umumi riyasit için ~ı yakmda Parti ~urultayı 
Toplantıya çağuılacak 

Ankara 28 (Radyo) - Cumhuriyet Halk .Parti~i Büyük Mil
let Meclisi grubu bugün Hasan Sakanın rıyasetı altında top 

lanmıştır. Bu toplantıda söz alan Baş.v~kil Ce,1il B.ayar, ebedi 
Şefin tabutunun vazedileceği anıt ıçın teşkıl edılen müte
hassıs komisyon raporunun hazırlanmakta olduğunu ve veri 

· · • nazarı tasvibine lccek raporu grup heyeti umumıyesının 

b b t heyeti umumiyece 
arzedeceğini beyan etmiş ve u eyana " k 
tasvip etmiştir. Bundan sonra Başvekil At.a~ürk~nl'. ~u. ~u 
vefatı dolnyısile inhilal eden C. H Partısı reıs ıgı ıçın 

Parti kurultayının yakında toplantıya davet edileceğini bildir-

nıiştir . 

ki menkul ve rayri menkul em riyle bu zamanın münasip oldu 
valimi Cumhuriyet Halk Parti- ğunu bildirmiştir . hil olmak üzere Polonytt ıle Bu mlltektıbıl temt.tyOlUn p 0 • 

Sovyetler bırliği arnsında ak~ ıooya . Sovyet komşuluk mUna
edilmie olan mukaveleler bu sebetlerlnlo istikrarı lçio katı bir 

tün eumullerile iki memleket garanti teşkil ettiği kanaati ba
arasındaki mUnaeebetlorin temi kimdir. 

sine aşağıdaki tartlarla terk ve 

1 
vasiyet ediyerum • 

1 1- N6kut ve hi11e aenetleri 
timdiki gibi İt Bankuı tarafın-

\ 

dan nümalandmlacaktır • 

2 - Her aeneki nümadan 
bana niabetleri, terefi mazbut 
kaldıkça, yaşadıkları müddetçe 
Makbuleye ayda 1000, Afete 800, 

Sabiha Gökçene 600, Ülküye200, 
Ruhiye ile Nebileye timdiki 100 

lira verilecektir • 

1 3- Sabiha Gökçene bir de 
ev alanabilecek, ayrıca para ve

rilecek • 

j 4 - Makbulenin yaşadığı 
müddetçe Çankayada oturduğu 
ev de emrinde kalacak • 

1 5- lımet lnönünün çocuk• 
larına yükaek tahıillerinin ikmali 
için muhtaç oldukları yardım 

1 

yapılacaktır • 

6 - Her ıene nömadan mü· 
tcbaki miktar yarı yarıya Türk 
Tarih ve Dil Kurumlarma tab-
sia edilecektir . 

K. Atatüı k 

8. ~em~örlayn 
Bir suale menfı 

cevap verdi 
ni teokil etmektedirler. 

Bre senelik bir müddet 

ıçin akdedilınie olup bee ma 
Londra 29 (Radyo) B Cem- yıs 934: deu otuz bir ilk kil 

berlayin Avam Kamarasında nun 1945 tarihine kadar uzatı 
kendisine sorulan bir suale ce- tan ademi tecavüz paktı iki 

Beledi yeler Varidatı 
Artırılması icin , 

va ben General Funkoya mu ha- df vlet araeıııdaki ınüetihaııe 
münasbetlerin idameeioi temine 

tetkikat yapılıyor 
riplik hakkının tanınmasının Pa 
riste henüz bir karar altına alın 
madığını söylemietir • 

kAfi bir esıls teekil etmekte Ankara, - HUkO.met beledi· 
dir. yelere yeo\ gel\rler temin etmek 

2 - ik; hükümet araların içio tdkikler yııpmaktıtdır. 

fll'ıst'ınde Kanlı muLareLeler da ki ıiı!aı t n~ulıaduleııiıı. artı Bu aradtt, mOkeılı>flerf' yeni il U rılmRsını d~rpış etmektedıı ı~ r. 
3 - iki hükümet mukave veı giler konulmamttk prPusıbl 

175 Arabın evi 
bombalandı 

Ankara 29 (Radyo) Berut 
tan bildiriliyor : Araplar Filıs 
tinde bir İngiliz kampını bas 
ııııeıar 90 binaları tahrip etmie 
• ı:ırdir 15 lugıliz ağır surette 
varahınmıştır . fııgilizler de bu 

11 a mukııhıl 175 Arap evini bom 

lJalayarak berlıai9 etmişlerdir . 

Jerlo teslıiı edilen münasebetle gözöollnde tutulauk vasrld11tın urt 
, ine müt aılik meselPlorle mu tırıımıısı için bazı tedbirler alına· 
allııkta kalan m&tıııleleı in ve cıtklır. 
-ıon hudud hadieeloriııiıı müs Belediyelerin eu yolu, kana· 
bet bir şekilde halledilmesi lll llzasyoo, mezbulıa, spor meydııo· 
zumunda mutabıktırlar. lar, glbl loştSatına alt p14oların 

Tal!I ajansı yukerıki tebliğ 
merkeıce huzırlaoması ve v11sıta 

ınünasebalile neaılıdaki tefsirleri 
ııeerntme~e mezundur: larında da birbirine yakın bele-

"Sovyetlt-r blrli~i hariciye ko diyeler tarafından tekelden ve 
mlıierl Litvlnof \re PolonyHnın Mos mUştereken tedarik\ temin edile 
kova elçisi Graıybovtıkl arasında cektir. 
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Günün Polotik Meseleleri 
, ...................................... .... 

Filistin ihlilillinin 

Yeni Safhası 
Orada ordusu, kanunları, Mahkemeleri 

ve Haznesiyle hükümet içinde 

Bir Hükümet var 

danimarkadil 

t 

Bir Nazi Cas11s teşl<ilatı 
14 kişi Derhal Tevkif Edildi 

Deyli Herald gazeto8indeu: 1 Kopenhag muhabiri idi . 
Aylardanberi devam eden! Nazi casuslarından birinin 

gizli araşlırmnlaı dan sonra Da-
1 
Daoimarkanııı Ballık denizinde 

nimarka polisi bır Na .. i casus ki bostazına, diğerinin de Dani
teekilatını meydana çıkarmıştır markanın en şimal ııoktası olan 

Tevkit edilen ler on dörL Skargende faaliyelle bulunduğu 
kişidir . Bunların içinde uç Na- söyleniyor • 
zi gazelecisi, bir Alman doktoru Bunların vazifeleri casus
Danimarka Şlesvig bankasının !arın Kopenhagdaki merkezine 

k h · ld E k 'J anın müdürü bir avukat ve üç Dani- bo~azlardan geçen vapurlar hak Filistindeki 1936 arap isya yü ee rı o u. s ı er Y 
F. t • d d · h" ı u· kselmive markalı vardır • kıuda malumat vermek idi · 

111 yolcuda hiç şUphe bırak ıgaro gaze esın en a yenı ee ır er Y ı 
baaladı, Yeni bir iş hamlesi Hariciye nezaretindeki bir Polisin öğrendigine ~öre mıyordu: Mücadeleyi bir parli .., 

f - - · etmekledlrler. Bu Haytanın yüzünü deQ'iştirdi, re toplantıdan sonra resmen şu casuslar ispanyaya gitmek üzre 
idaıe ediyordu, Kudüs mü tusu tayın . emre ni Kudüs aehrı'nde de.. bı'nalar k b h d 

v ~ tebliA neeredilmietir • Danimar a o~azın an geçen Haci Emin Hüseyni'oin partisi itaat etmemenın ceıa~ı hanQer 1 _ k ld' V 1 doktorlar 
· k fht' · h · ru se 1• e ge en Polis uzun bir araetırmadan bir Rus vapuru hakkında Ko-

va mücadele parti menfaatlerı veya. . urşundur.. . ı.IAlın a.zı \ bay tarlar, atultat veya tüccar h d H b h ber 
k d b l k hd d 1 sonra Danimaka arazisinde harp pen ag aıı am urga a icin, yahudilere olduQu a ar nesını es eme ıQın ı as e ı • lar kudüs\e ve hayfada berlinde 

d \ ı h 1- zamanında iee baQlavacak olan vermieler ve bu oradan da Fran rakip nrap partilerine karşı a mio o an araQ usu u ravaı 1a ki hayatlarını büyük maAazala .., 1 

t · ki ' · • bir istihbarat eebekesi merdaoa ko kravözörlerine telsizle bildi· yapılıyordu. Bu günkü isyan vae bir devlet mal resı ee ını rı, dansiılleri. konserlerile ida 
için vaziyet aynı mıdır'? Müfrid almaktadır. Vergi topluyanlar mere baeladılar. Qıkarılmıetır • rılmietir · 
milli parti olmak yolundadır. profes1onel memur hüvlretlerini O 1aman hakiki bir medeni Memleketin muhtelif rerle- Şebeke merdana çıkarılma 
Bu büyük bir kazançtır. almışlardır. imtiyazlar ilaa edil ret kavgası araplan ayaklandır rinde bazı tevkifat yapılmıetır. mak için çok sıkı tedbirler ar 

936 ayaklanması umumi bir mietir; zengin olsun fakir olsun dı. Tek baeına seyahat . eden Hfıdi11e ile alAkadar olan mıetı . :\leselA; eebekenin başlı· 

SAYFA 2 

Almanya 
~e~oslovakyanm ~aha fazla 

~üçülmesini istemiyor 
Bedin, - Bazı mabafillo Çe 

koslovakyaoıo dtıbı:ı kllçlllllllmek 
lstı n1iğ\ yolundak\ aldıkları bttber 
Jer ozerioe Almıtn hllkumf'ti, Çe· 
koslova kyı:ıoıo kOçUlllllmesioe t11 
bıımmlll edemiyecE>ğinl uldkadar 
bUkOmellere resmen bildirmiştir. 

Vıırşovtı bUkumet\ tarafmdao 
resmen tebliğ edildiğine gore . 
Leb hududu komisyonunun Çek 
çeteleri tısrafındun taarruza uğra 

masını hükOmet Çek bUkOmetl 
nezdinde protesto etmiştir. 

Ayrıcı.ı alınan malOmata göre 
Romanya askeri kuvvetleri, ica 
bıoda Qekoslovakyanın yardımına 

koşmağa hazır ve amade bulun 
maktadır. 

Prağ bOktlmetl mublemel bir 
tecavUze karşı koymak için RU· 
tenya'ya takviye kıtaları gönder· 
miştlr. 

Borsa haberleri 
gre (' harplen ziyade bir pasif bütün araplar aizli kieere aarpli ıQin arap .pek rıazıkh'b"dv.e baslıca adam, Kopenhagda yaşa ca t\zalarından ikisi Danimarka 

' 'l b sa ı ı ır Dün eehrimiz 'Ticaret ve Za 
mukavemet manzarası almıetı borQlarını ödemiye datet edil misaı rp~rve1r b" ır ekvA 

1 
sı· ıan ve Horsl Fon Marttuog is· da bulundukları halde biribirile 

, takat eımd ır ıs an mese e bire borsasında 50 lon Elbistan 
Kudüsün, Haytanın, Beylullah ın mektedir. b h t' Bazı kimseler 00 minde ecnebi tebasınd.ın biri- hiQ görüememieler ve daima ara fasulyası Mersin anbar teslimi 

· ı · ·ııA t · h k ö t · k"1 mevzu 8 8 ır. k b k b' · · k llanmıe a arap tacır erı mı ıya çı are e BQtün bunlar g s erır lara fısıldıyorlar: •siz araplar dir ve eebe eyi onun teşkil et· larında ae a ırım u - 9 kuruş 75 santimden ve o ton 
tin tesiri olacaQ'ından şüphe edi ihtilal memlekette kemiAe ka ve rahudiler ayni semilik ırk mio oldujtu zannedilmektedir . lardır . Ereğli fasulya&ı 9 kurue 50 san 

yorlardı. Mutediller partisinin dar işlemietir ve aaQlam köklere dansınız, ırk kardeelerisiniz • Casusluk sebekesi bir ya- Şebekenin yabancı gemile timdeıı ve 5 ton acı çekirdek 30 
unsurları bu eüphefi kuvetleu maliktir. Fakat Maranos ve Breslav'ın banoı devlet hesabına kurulmuş rinin gelip geçiei hakkında ma günde teslim 38 kurue 25 sanlim 
dirmek için ellerinden geleni ya DeQieen nedir ve bu tarak· sabık sakinlerini, arap arzmevu tur . Bununla beraber casusluk\ hiDlal edinmek arzularında ol· den ve 30 l<m anadol buğdayı 
pııorlardı. Kö1lü araplar ihtilAI ki nedendır? Bunu 937 raıın dun eski 1rkına mensup say Danimarkanın kara veya deniz malarına rağmen, Skandinavra Mersin vagon teslimi 4 kuruş 
cilerin kendilerine empoze ett'.k da 7apılmıı olan taksim projelmaktan istinkAt .ediyor, frakta kuvvetleri hakkında d e ğil, Dani· ve Baltık memleketlerindeki 56,25 saıılimden alınıp verilmie-
ler·ı sert ve insicamsız disiplın s'ınin halk üzerindeki aksi te BaRdadda yahudıler ve araplar N"'azı' casuslarının topladıkları tir • klevl"nd F r r marka sahıllerioden geçen V8· • Adana borsasında .. 
ultında sadakatlerini ka1bedi· eirile izah etmek mümkündür sükün ioinde rafıyorlar. i ısın A h.b. maluAmatı go··zden ge"iren bir 

1 
k k h purlar hakkında malumat sa ı ı v pamuQun 37-42 ve para pamu 

yorlardı. Yavaı ıavae vergilerini yani rahudl muhaceretlnin isyanı da ga~be arıtı, garp a l k h d r· d d'l merkez oldu~u da zannediliyor o11>un 33-35 kuruş arasında mua-
·1 ı yatının kendı aralarında rerleş oma e e ın e7 ı er . • 6 

ödemez otmuolardı Bu ıene Bu man:r:Arası da bunda Amı o muo . k b' 8 klaumalı Horst fon Harttung, Kopen Horst fon Harttung da Ko mele gördüğü ve temiz pamuk 
· · meaıne areı ır ra 

'1efer umumi irev mabı7etınden tur. ,. . . · I dır • hagdılki Almanların baota gelen penhagdaki Alman elçiliği ile üzerine ie yapılmadığı bura bor 
çıkarak ihtilll karakteri alan ha· F ılıetın to~r~klarında'. Ver Geçenlerde mutediller parti )erinden biridir ve AlmancacBer ' her gün temasta olduğu öğre sasına verilen malumattan anla 
rekette arapların manevl1alı sar nıua~edesı bır J&hudı ocaAı el şefi, Filistiniu sabık hdki Jiner Börsenzeitung• gazetesinin Pilmietir . şılmıştır. 
çok daha kuvetlidir. Halkın ha lhdııs adıyordu Bu karar 1920 •mi RaQ'ıp bey Naşaşabi alenen • • • k 11 V 

rekote candan ietiraki gid 'fide de Filistin kr~lı .F~ysal tarafın l müflüyü "nrap isyırn~nı eahs~ 'dokuzuncu ıstatıstı yı ıg 1 
kuvetlenmektedir, dan kabul edılmıştı. Aradan on maksa\larla ve kendı emellerı 

İki sone evet askr,ri kıtalar yedi Bene geçtikten sonra arap 
1 
ne hizmet etm~k içın idame ot 

kareıları.nda ceteler .buluyordu larla meskun yerlerde bu hak ... nl•lJ1:11Hi1~ur "dı't .. lfıi'relee& .Ka· p e K yak 1 n da ç 1k1 yor 
başka bır tarafa gelışl güzel ğıoa iogiliz komiseri inandılar ğıp bey hançere karşı iyi mu 
yeniden teeekkül ediyorlardı ve Lord Runciman'dan önQe ya hafaza altındadır. Fakat çiftlikle 
Bunlar muntazam bir plana ma hudilere sahilde hueuet bir ri ayni derecede emniyette d~~il 
lik bir sıra darbeler indir mıntaka ayırmak lüzumunu his dir 32 parça arazisinde 3 bin Son senelere ait bütün hadiseleri rakkam

O Het•ı'ler. ağao asiler turafından sökülüp mekle iktifa edi1orlardı. za • 
Bu eekl.lde bir taksim arap atılmı~tır. Bu bir cevaptı. mnn baş müftü bizzat bana ted 

halkı üzerinde çok fena bir te Filhakika tedhi&Qi partinin t I larla veren yılhkta yenilikler var 
hieçl fanliretten kendisinin me nüfuzuna kareı mUcadeleye ça statistik ?mu.m. Müdürlüğü lenme vakaları, medeni hal itiba 
su! olmadıj:tını aöylemieti. Bu se sir yaptı. Miktarı dört yüı bine lıaen mutediller partisi gün dokuzuncu ıstatıstık yıllığına riyle evlenme vakaları, yaş itiba 
ııeki isyanın mahiyeti başka çıkmıe, münbit toprakları ele den güne eeflerini kaybetmekte ait malumat ve rakamları hazır rıyle evlenme vakalArı, vilhPt 
dır. Bir askeri organizasyonun geoirmiı ve büyük eehirler kur dirler. Jki Penedenberi bunlar lamıe ve basılmak üzere Devlet itibariyle bosanma sayısı, çif\le· 
ve bir gizli idarenin ana hatları mae olan yahudili#in tehlike dan ne çoğu kursunlar altında matbaasına vermiştir. Yeni yıl- rin ikamet mahalleri ilibariyle 
yani bir arap devletinin nüvesi si idrak edildi. Senelerden be can vermietir. Ölüm tehlikesine lık, sene başından önce çıkmış boeauma sayısı . davauın devam 
tebarüz etmiye baelamıetır. Arap ri ihmalkAr arap, topraklarını maruz bulunan diğerleri isyanı olabilecektir. Birçok formalar ba müddeti ilibariyle boşoııma vaka 

sılmıetır. ı ları, sebep itibarıyla boşanma va şef l erin eylül ayı zarfında Nah· yahudilere - - gerçi çok pahalı beslemek iQiu haftalık ağır 
k . H .. er sene yeni lektimül eser kaları vardır. Adliye kısmında lusta içtima etmeleri ihtilalin ya - satıyor, paralarını barcı· vergilerini ödemeklen usanara 

l er ı gostereu yıllıkların dokuzun! Temyiz mahkemesi beyeli ve adeta kanunlar manuzmesini yor ve bir kere parası tüke evlerini dükkAnlarını kapayıp 
cueunda, hemeu hemen bütün leşkiU\tı, adliye leşk i!Alı, hakim 

vücude getirmiştir. Vukua gelen niuce bu satıea pieman olarak filistinden hiçrel etmektedirler 1 k 
mem e et münevverlerini, tetkik ler. Temyiz mahkemesi faaliyeti çarpışmalar ve hadiseler, bir ha onun hukuku esasisini tanımı Iete reni isyanın eski ayak ı 

k d 'dl d B ·d çileri ve memleketin bütün ie sa bütün mahkemeler uride ve 
rekat pro""ramına ee taearlan ya 8 ar gı yor 0 • u nevı en lanmalarına nazasan vahim fır 

• .. halariyle uıtraeanlara yakından . sadiresi, baı: issaneler harekatı mış bir tekhQ'e itaat eden ei eahst hoınutsuzusluklar eüratle kılları bunlardır. Buna bir bae 
mi tehlike sathı:tsına Qıkabilir kasını da ilhe etmek hlzımdır alAkadar edecek enteresan malıl mahkumlar ista ıistiği, adli tıp is 

Hihlı unsurlar hakkında •çete. ı mat ve rakamlar vardır. ıeri vardır 
O zamana. kadar somurtkan fa Evelce isvan 'andarmaya yaka 

tnrbirinin artık kulamlmıyacağı 1 
' Bu seneki yıllıktfl evela coğ Sıhat, kültür, ekonom·ık kat ihmalkAr olao Filistin !anmadan 1 abudilere taarruz et 

nı ııcöslermietir. Nablus iQtimaın 1 d b' "' raft mahlmatla klimatoıoı·ik ra- durum arap arın an ır QOaU vatanının mekten ibaretti, bugQu araplar 
da F~ı·11·s·1·n her bı'rı· bı'rer ku t hl'k d Jd "' 'd k tt'I kamlar, havat teressu·bat rasat · • e ı e e o u.unu ı ra e ı er lnailtere1e kareıı araklanmıetır Dokuzuncu yıllıQ'ın en genie 
ınandanlığa baQ'h dört kısma Yahudi muhacirlerin a-elmesl de ları, memleketin muhtelit mınta kısmını bu üo fasıl işgal etmek 
ayrılmıştır. Baı kumandan kim vam edi1or ve gizli muhaceret kalarıoa göre verilmektedir. ikin tedir. Sıhat ve içtimaf muavenet 

dlrY Geçen sene Filistinden kıl- yapıldıiı hakkında bin türlıl Yindsor Dü~O işsizlitten Ci kısım 1935 nüfus sayımına kısmında doktor ve sıht memur 
çnrak Lüboana iltica eden ve vilAyetler dolaeıyordu. O zaman aittir. Bu kıeımda 927 ve -'35 sa ıar, eczaneler, Sıhat Vekaleline 
Berut civarında bir villada ika yahudilerin doQ'um istatistikleri sı~ıllyor 71mlarına göre nüfusun 1ae bağlı müeeııeseler hareketleri, 
met eden Haci Emin Hüseyni halckındaki rakamlar birer kı· grupları, tabiiyetler, dotum yer huseat idare memleket hastane· 
dir. Kendisi Lübnan hükümeti yam iearetl oldu. Arap, artik 8 Çemberlaynı 'le DQk leri, ana liaaoları. dinler ve me leri taaliyeli, görülen bulaQık 

hio 11üphe etmiyor ki 7ahudi · . " ne ve fransız makamlarına kar
şı sirasetle uğraşmıyacağını ta
ahhüt etmietir. Fakat son za· 
manlards İngiliz gazetelerinin 
Franaadan Lübuanın bu misa 

kolonizasyoou durdurulmadıltı arasındakı konuşmada bu deni hal, yaı ve tahıil, okuma hastalıklar, daülkelp tedavihane· 

takdirde on o~ asırdan beri bn ' mesele msvzuubahs olmuş bilenler ve bilmiyenlar itibariyle si, çocuk sıhat ve bakım ~ vıeri 
toprakların çocuğu olan tendisiı ayrıhsları vardır. faaliyeti. verem d iepanseri faali 
ne hiQretten baeka rol kalmıra Londra, (A.A.) - B. Çenber· ÜçOucü kısım, binalar ist 8 yeti, Ankara merkez hıfzıssıhha 
caktır. )ayn ile Vlndsör dUkQ arasında tistiğidir. Bu kısımda binaların müessesesi faaliyeti, sıtma, tra • 

firini daha sıkı bir tarassut al Ya aelen :rahudiler kimler i Parlste•yapılın mQIAkattan bahse . . 11 . .. 1 b" bom, verem mücadeleleri, ölüm 
ıstıma erıne gore ayrı ıeı, ına islııtistikleri vardır. tında tutulmuını te hatta dıea d ir? Bitler almanrasının taz den York Sblr Post gazetesinin 1 · 'b · ı 
arın ada adetlerı Hı arıy e ayrı Küllür kısmında okul ·ve ö"" rı çıkarmt1eını iıtemeleri yanlıe rikleri.:. Yahudilere hicret rolu • bususl muhabiri yazıyor. 

1 
k !§ 

ri tıardır. 

Ekonomik kısmın ilk faslı 

ziraaltir. VılAyet ve ıiraat mınta 
kaları iliba:-iyle baelıca istihsa· 
ldt, ormanlar, kereste islıbsaldU 
hay\'anlar, sanayi, umumi maden 
istıhııallltı, sanayii teevik kan u-
nundan faydalanan müesseseler 
eeker fabrikaları faaliyeti, hava 
gazı şirketleri faaliyeli, dıe tica 
ret, başlıca ihracat maddeler 
kıymet!, başlıca maddeler ve 
memleketler itibariyle ithalat 
miktar ve kıymeti, bankalar, yir 
mi vilayet merkezinde 26 madde 
ye gkl'e hayat pahalılığı, hayat 
pahalılığı endeksi, t icaret borsa 
lıırrnda senulik fiat vasatileri, Is 
tanbul perakende erzak fiyatları 
vardır. 

Diğer kısımlar: 
-' uncu rılhA'ın ihtiva ettiği 

son kısımlar euolardır; Devlet 
mali1esi, varidat bülQesi. Vl!A
yetler itibariyle lahsilat, aylar 
itibariyle masraflar, mülhak büt 
çeler, inhıearlar, tütün, ispirto 
ve ispirtolu içkiler, tuz inhisarı 

kibrit inhisarı' tapu ve kadastro 
vilayet hususi idareleri var ıdatı 
belediyelerin varidat ve masraf· 
l ,ı r1, memur ve müstahdemler 
ga:vrımenkuller, belediyeler ban 
kasına ietirllk histeleri, tabsilA& 
dereceleri ve idari mahiyet itiba 
riy le bütçeler, devlet memurları 
istatistiğı. yeniden yapılan ve ta 

1 
lıeı, irtifalarına göre ayrı ışı, at retmenler, talebeler. İstanbul üni malumatı mı istinat erli1or~ nu göetermiıtir. Oalio1a ve1a Dllk He B. çemtierlaynlo mu 

Uk d ı ı ı k larına göre orılışı, ineaat mal· versitesi, Kültür bakanlıA-ına bağ 
Bir sivil idare de ıiılice le ranıa an ıelm 1 0 an 1 !Akalı loıllterede bUyUk bir alAka zemeleri ilibariyle ayrılı~ı, su lı yüksek mektepler, dığer ba 

eekkül etmektedir. Ue01Ja. liogi siyonistler samanlı filietinli I uyandırmaktadır. Kuvvetle ıanoe 
man:ıaruı tlmıılardır. Garbin havaaazı\ elektrik tesisatı tama kanlıklara bağlı yüksek mektep 

liıler, mılfülodn ıetl olduQu di dili o ki dUk bAle yacı dıAı ıQ 
metodlarile Qalıımakla beraber Y r • 1 n va 5 v men veya kısmen mevcut bina· ler, Kültür Bakanlığı orla mes· 

nt oura tarafındın ta1in edi memleketin karakterine ıllratle sislik hıyatınm kendisinin pek de lıua göre ayrılıeı. İstanbul eehri lek okulları, diğer bakanlıklara 

mir edilen yol fO köprüler, &i· 
mendifer hatlarının lulü, devlet 
demiryolları, dedet hava yolları 
ve tramvaylar, liman hareketleri 
posta telgraf ve telefon. 

lerı müalOman ıerl hakimlerini intibak etmek kabiliıetindeJdi boşuna gltmedlğlnl bildirmiş ve inşaat istatistiği, vilayet itibariy· bağlı meslek okulları, bütün ilk 
vazifeden menetmiılerdi. lbtilll bl t t kllf t ı t DOkO 1 k 11 ı· ı b ı ler. 933 den beri vaıi1et deıtie zme e em ş ır. o o le kaza, nahiye, köy ve mulılar orla o u ar ve ıse er, ya anc 
ellerin ıaflerl tnailiı idaresi ha mietir. lımt ve Aeil meslekler gııtereyl ziyareti meselesine te ltk sayısı bulunmaktadır. memlaketlerde bulunan de9let 
kimlerine muraoaat edilmesini icra eden aözlüklü •ttıman. ra mas edUdıeı haber verlllyor. B. 
menetmekte Ve Filistin arapla hudileri memleketi istila.ya baela Çemberlayn bu meselenin kendi · 
rının itlerini aörmek üzere giz dı· Beru sehir ve beyazlar si Londraya döner dönmeı tedklk 
Jica İl aOretek diQır hakimler rehiıl Ttıl - .A.vit tiiıtinin en bü' edlleeeıtnl vadetmlttlr. 

Bundan sonra evlenme, bo· lalebelerinin bulundukları mem 
eıınma, adliye ist·ılistikleri gel · tekeller itibariyle ayrılışları, le 
mekıedır: VılAyet ıtibarıyl0 ev tanbul ünivel'sitesinden diploma 
lenme nkııları , ay itibariyle ev · alanlar, bü&ün okulların bülçele 

Yıllığın son kısımlarını ya· 
bancı memleketlerine ait malü 
mat teşkil etmektedir. istat is tik 
Umum Müdürlüğü, geçen sene 
yapılmış olan büyük anketin 
nelicelerin ihtiva erlocek olan 
memurlar ıstııtıstiğinı hazırlıımıık 
la meşaıuldur. 
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Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
MERSiN 
Pi YASASI Mersin Hal~evi Hal~ ~ers~aneleri ve ~urslar komitesinden 

29- 11 - 938 Evimiz Htıssamı Ali CeıaılJI Beniıu'iıı iclart-ısiu 

200 Kilo ağırhğın~a bir a~ama ev kiral&mr mı 1 On ~eş sene taze kalan Pamuklar 'Ku.~ Ku.s. de bir l\PSİll\ kursu ile aşağıda adları y:· zılı okuL 
~~ğı!::ı: :~ larda okutup y~zuıa öğrt· lnıek içiu birer IJalk 

Çekoslovakyanın Opava reket versin bırakmamış. ekmek Kapı malı 35, d~rsha1H1 Sİ açıl mışlı r. Bu d~rslw ıwlt>r~ ve resi 111 

şehrinde tam 200 kilo ağır· Ev sahibinin az daha ödü ... .,.__.... Koza 7,50 kursurıa Lıu günden itıbaren ka~·da devam edılt~-
lığanda bir adam vardır. Ko· kopuyormuş elinden kurtuldu İngi lterenın Bridgevater Kırma yok cek lir. 
sar adında ve 35 yaşında o- ğu gibi doğruca mahkemeye şehrinde ekmekçi Goddard pi Koıac parlağn 3:"•, 
lan bu dev cüsseli adam geçen müracaat ederek kendisini ö- şirdiği ekmekleri 15 sene ve Buğday-Çavdar Derslere oirirıci kanunun 12 isirıdt' haşhırı u -
lerde bir suç işliverek mab- lümle tehdit ettiğini iddia et hatta daha fazla taze tutacak Sert anadol 4,56,251 caktır. Vul'ldaşlarınl1ZIO vakit grçirnwden k: ı ~ıt 
kum edilmiştir. miştir. bir madde keşfetti. PişirilenlYumuşak 4.,25 olunmalarını ilan eıl er i z . 

Kosar bundan iki buçuk YApılan muh•keme neti· ekmeğin üzerine cil~ya benzer Yerli buğdayı 3.50 Gazipaşu okulu uda : Bayanlara ka~· ıt her glin sa 
ay evvel oturduğu evden çık cesinde Kosara iki ay hapis- bu maddeyi silrmek, ekmeğin Çavdar ıı,37,5 al 15 den 16 \'a kadar. 
nıak istemiş gidip bir apart- Jik çezası veri!miştir- İri adam senelerce taze kalmasına kMi Anadol yulaf " Kayateııe okulunda: Ba_yl ara k:a.vıl her gün sa3l 
nıan kiralamış Apartman sabi hapishaneye getirilmiş fakat geliyormuş. Arpa -
bi iJe pazarlığı bitirdikten bütün mahkumlar gardiyana: Keşfettiği maddenin kulla Anadol 3,,75 1·5 <len l 6 ~·a kadar. 
sonra peşin parayı saymış ve: _ Amın bizim yanımıza ge nılması için Goddarda ik\ bin Y~rli 3,50, . llalk~vinıle (ll•·si.u) ~ursu na ka)ıl hflr gün s:ıat 

- Artık anahtarı ver de~i~ tirme başka yere götür; fogiliz lirası teklif edilmişse· Nohut ekstra 5,50 l 4 den 18 ~ "adar. 
Fakat apartman sabıbı Diye bağırmıılar Bunun de ckmakci bu teklifi raddet\faıulye 9,,75 ----------------------

Kosarı tepeden lırnaga kadar üzerin gardiyan adamın cüsse miştir. Goddard, mahallesinde Yulaf yerli 
3

,SO 1 l A N 
süzdükten sonri : sine göre ieoiıce bir hücre yeni bir çocuk doğdukça onun Mercimek ıark 4

• 
- Affedenin amma bira· bulmuı Kocıarı oraya ıokmuı vdtiz merasiminde hediye ela Sahlep 

der demiı; ben bu işten vu: tur. rak kendi usulOnde pişirilip Tatlı çoj'en 
geçecek gibiyim. Kosar tam iki ay iki gün hazırlanmış Oç ekmek vermek Balm~mu 

- Niçi~ ? . . . hapiste yatmış bundan bir kaç tedir. Bu çocuklar doğdukları Cehrı 
- ~anı evı~. merdıvenle · ı gün evvel hapishaneden çık· zaman fırından çıkmış olan bu Susam 

pek .sa~lam degıl ~e, korktum mıştır. ekmekleri on beş yaşına bas . Yapağı 
belkı bır kazaya ugrarsın. H k h • h tıkları zaman taze taze yiye Sıyah 

Kosar apartmanı bilhas d ~: es o~un apıs ~n~- ceklerdir Şark 
•• merdivenlerini daha evvel e zayı . ıyacagım zan. etmışt.ır ' . Anadol 

.. d . d' _. . . h' Halbukı Kosar hapıshanenın Ôoddard tarafından ıcad . A d 
goz en geçır ıgı ıçm ev sa ı- ı d .. • d d . edilen bu maddenin en ziyade y ın 

10 
17, 

yok 
*6 
45,46 
51 
80 

Mersin Bıle~iye riyasetin~en 

11 

bininin bu sözlerine son dere 1 ar reJımın e aba kuvvetb h buh 1 . d ı Yıkanmış yapak 
. l . ve daha çevik olmuştur arp ve ran sene erın e Güz yok 

ce ıçeı emış. ' işe yarayacal'r r a fi h kt 1 yunu 
- Peki daha evvel niçini Şimdi bu adama bir me "

1 1 ş P e yo ur. Konya mah tiftik 110 120 

söylemedin bunu? rak arız olmuı Pehlivan ol· iki İDkİIİZ idBlİ Yoz~at 
Adamcağız tabii sükut \ mak. Keçı kıh 50 51 

Belt>diyece Aatın alınacak olan 320 adP.l su sa 
ati açık olanı~ ek~illme~· e korıulnıuştur. bu saat 

1
1erin .muhamm~rı bt'dtıli J5oo lira olup isteklileriıı 
337 hra 5o kuruşluk ilk. lemi11al makbuzu ve\a 

47 l nıtıklubile ticaret odasrnda ka,·ıth bulundukları;ıa 

52 
:dair vesıka ile birlikte g . l2-93s cunıa günü ~aal 
16 da Bt>lediyt-ı dairf'sinde l+ışekkiil edı1 ct'k eııcii
m~ne ~P.lnıt>lt~rı ve dalw fazla izalıHl alnıak İStt'
y •) rı ltı ri n su iş iP ri m ii d ii rliiğii rıe mu racaa l e )' 1 P. uu• 

1 ı~ri ilan olunur. 27-H0·2 5 

geçmiş Kendisini doktori mua- -~ ~ ~ - ı • 
· . .k h. tt• . 1 d kt d h BUyUk bir salon .. , BUyUk p· . 1 1 L A N Fakat Koıar gıttı çe ıt yene e ırmıı er o or a a . . . ırınç er . .. _ ınsanlar ayaklarını önlerınde- . . . . ı 

detlenmiı ve nıhayet taham- zayıflaması lazım oldugunu . l 1 · Bmncı nevı mal l 8 

k h·b' ... 1 . t• ş· d' k . ıu sıra arın UstUne uzatmış ar, tk' · nevı' mal DEN· Z BANK M • 
IDÜI edemi yere ev SB 1 iDi soy bmlŞ lr, im 1 OHr yeni ıncı } er sın acent I' ~' J yakalamıt aportmanın pencere bir vukuat dahı y~parak tek başlarında~ şapkalarını çıkar- Çay 260 280 e ıuınuen 
sine kadar sürükliyerek adam rar hapi•haneye girmek isti- mamışlar; ıc;lerı~den horul ho· K~hve \110 l - Biriııci kauuu 93~ la r ihindtın iti har n ~le r · 
cığızı havaya kaldırmış, boş yormuş, istiyormuş amma ce rul u!u.yanlar. ~ıle vaı.', Burası Badem, çekirdek si rı · Uörl~· ol - P:l) as - isk PBOt1 rn n isk elPltırı u r:r 
luğa doğru mı: atmış fakat be sa ret de edemiyormuş. neresıdır ~ersrnıı? •· Hıc; düşün ı içleri 'ı ~ında ;ıt~ ğıda gösl~r ı len tenzilatlı )'Olen tarif tlSİ 11 itı 

----------------"'- meyiniz, Ingtıız parl~mentosu· Tatla badem ıçı 93 9:; l lt 

Sfenksin binlerce yıllık esrarı meydana çıktı dur. İngiliz parlRmentosunda ~:: çek:dek » s:B ~~ 1 ~ · ı~ eıııı ecPgı 'T::,~t IK ~ıı;:~:i ı..ı~ı~;.·ıı~:i· Gii V!'l"te 

Nıl ııehrinırı yatağı yakın Firavun 2 inci Aman Ho azalRr babalarının evlerinde Urfa Yağı 90 100ı~1ersiu _ Dörtyol 75 50 40 20 
larıııda, Firnvun mezarlarının tep on sekiz yaşındayken Men gibi tAObali hareket ederler. İçel ,, 70 a--------- ~lt~rsin - Payas 100 65 55 40 
giriş noktasında , altı bin sene fis'ten Gize'ye iki tekerlekli Buna muirabil öyle anlar 
dir nöbet bekli yen muhteş»m bir ara hayla sı·fer etmiş, ora vardır kı, usul ve ildete en u- J [ H İ M ( H S İ H '~lt•rsi n ~f,Udt'rll n 150 i 00 80 60 
bir bek,.ı' vaı·dır. SfPnksl .. da cedlerirıin ehramlarını do· fak riayet~izlıt?i affdmezler. 1 O ... 6 ı Oörlyo - pavas 5 35 25 20 
Esrel'lı bir tebessümle hış g<iz Ja~mış, Ra iJa.hına kurbanlar Mesel8; Kralın parla.mantoyu NüshaAı 5--Kuruştur .; 
letini UZRklal'a diken mPŞhtır keslirmıştır. Bu gOn, sr~nki· açış nutkundtt hepsi şapkaları- Abone Türkiye Hariç ()örı~·ol iskerıdPrtHl 75 50 40 30 
Sfenksin muaınm:un nihayet sin bulunduğu yer o zamanlar nı ç1katırlar. Paya s - is k e u der u n 50 ö5 25 
çözüldü. haç yeriydi, binlerce Mısırlı Evvelki sene iki mebus 

Aylıırdnnberi Mısırlı r.rk o yeri ziyaret ederdi. Her Fıra nutuk okunurken şapkalarını 
eoloğ Selim bey Basanın ne· vun tnhtına çıktıktan sonra çıkarmamışlardı, sıralardan der 
zareti altında, yüzlerce amelA oraya bizzat gi~er, Ra m~bu- hal sesler yükseldi; Şapkalara 
Sfenksin tabanını açmağa uğ dunR arzı -~budıyet ederdı. dikkati .. Şapkalar çıkarılsın!.. 

Şerait ( için 

Senelik 1200 Kr , 

Altıaylık 000 

Oç aylık 300 

Bir aylık ıoo 

için 

2000 Kr 

1000 

500 

Yoktur. Tarsus 

20 
Kuruştur. 

i l A H 
vakıfler 

raşıyordu bu kolay bir iş de· Ru gun meydana çıkan M b 1 d h l · ı· d" ın h sr · r e us ar er 9 sı ıc ır· Resmi ilinabn satırı ıo 
ğildi. Bınlerce sene bu tabanın v a, L enks yapıldıt(lan oOO terini ellerine aldılar, Kuruştur. altına kum yığmıştı. Asırlaı·ın ıooo sene sonra konuşmuştur. , __ .... _______ .. Keşif ~lu vak kat Me\ kii Nevi 

memurluğun~an 
Vakfı 

biriktirtiği kum yığınları temiz Bu gilne kadar Sfenksin ~yak .•. • l L • Bedeli Teminatı 
lendi e tabanın altında hiye !arını örten kumları temızle- Londrada her sene bir rei ıane ve euerru Lira k. Lira k. 
roglıf yazılı kocaman bir taş meğe çok uğraştılar. İki bin sim galörisi açılır Bu sanat İngilizler son zamanlarda ~67 44 20 06 Adana Kahve Makamı ş~rif 
IAvha meydana cı"tı ve Sfenk- sene evvel Ptolme'ler, Sfenksi müessesesinin açıhş tOreninde Çambörleyne sonsuz bir mu- caddesi 
sin m:\nası anlaşıldı. kumlardan kurtarmak için bU alkış yasaktır. habbet l'ağladılar. Onların na· 

Ss•nks gllneş il~bi Ra'- yllk ıesiıat yaptılar, la kat çll- R 
111 

. , 1 zarıoda Başvekilleri cilıso su!- Yu k:ı rıda mevki ve keşif bedeli yazılı bir kııa 
nın hatırasını tetıcil için dikil ıun kumlarile baş edemediler; töreni:e ee; g~ ;ın•n aç;dı·şl h~on korııyan, milletleri ikinci vaKıf akarm tamiri 2490 sayılı kanuna lt~vfikan 
rniş bir hPykeldır. Bu glJn m~y ancak Sftmkin başi il~ ~muz törende bulun~ ~ e~n k g~· ı~ . ~ır umumi harpten kurtaran a~ık t-k~illmeye k oımlmuştur, }iiiufıkasa 28- 11-938 

d 1 F 
ları meydana çıkarılabıldı. n a eo ıaı ınsandır İngıliz Başv kili e ~ ·· · · · ı· 1 · · 

ana c;ıkarılan :lvhayı ıra- N h et b . tutamadı Başvekih alkışlama F zı' e n guınınden Hı haren e\ yanu talı ıve •arıc yırnıi 
2 

. A H , ı ay u muazzam ış· _ ' ransı ar da ayni rı:uhabbeti .. .. •1. .. .. • d · ı • l . 
vun nc1 ~an .. otep ın te asrımızda 'başarıldı. Sfenks ga başladı, Fakat daha eller besliyorlar. gundu!. 20 12 9~8 sa. ı guuu ~aal 15 e ı ıa ~Si ya-
koydurduğu !esbıt. e~ıldı. 1 Lav- artık olduğu gibi meydanda- çır~ılmağa başlar başlamaz ga, Paris gazetelerinden biri: pılac<•gından talıplerın tarsu~ vakıflar memurluğu 
hada Sfenksın ta rıh yaz lıdır. dır lörı memurları müdahale etti-1 _ Fransa Çambl)rleyne na mliracaatları ılan olu nur. 30 2 .5_ 9 

ler, ha) kırdılr; beslediği muhabbeti maddetea -----------------·-----
A lmanyada yollar tayyare meydanı 

vazifesini görüyor 
- Alkış yasaktır(... de isbat etmelidir. kendisine , ll 
Alkıw derhal kesildi. Fransada bir ~to slmahyııl =·~fRIDllRlnftllS!O .. milllllRNUlMai 

Zayi as~eri vesi~a 
Almanyanın sırf o1omobil- civarıııda inmiştir. İstasyonda 

lere mahsus modern yolları, ki memurlar maniaları indi· 
lüzumu halinde tayyarelerin rerek tsyyarcyi durdurmuşlar· 
inmesine ve havalanmasına dır. 
yarayac»ğı ve AdetA tayyare Tayyarenin bozukluğu ta Maamelei askeriyemi gös 

' · · . • · · d" ı · k · 1 b . teren vesikamı zayi ettig-imden 
meydanı vazıfesı göreceoı te· mır e t mış ve e sı en enzın h k 
sadUfon keşfedilmiştir. r tamamlanmış ve lord tayyare- U mü olmadığını ilin ederim 

· · · · f it · 1 u · d b. T araus Musalla mahalle· 
Berlın ıle Hanover arasın sını asa )O zerın e ır • d A. _ 

d 
· . ·· · h ı sın en b oglu Süleyman 

akı o•oınobıl yolunu havada milddet surüp ava anmıştır. 
takip edorek seyahat etmekte 1 Tesadüf olan .bu tecrübe· işe yarıyaceğı anlaşılmıştır. 
olan bir İngiliz Lordu, tek den Honra otomobıl yollarının Bundan sonra bu yollar 
motörlil ta\'yarPsindP- bozuk·. ' yalnız infilaklı maddde ile ha. üıerınde mahsus surette tay
luk hissı:>ttığınden. yolun üze rekat edAn karo vesaiti için yareler ile tecrübeler yapı
rine, bir beıızın ıstasyoııu değil, hava vesaiti içm de çok lecaktır. 

diye yazdı ve bir iane açtı. • T •• k H K 
~ra~sızlar .bu_ ianeye _can c ur ava urumu = 

ve göııuldeıı ıştıl'ak ettıler, O g 
sooooo frank toplandı. Pa.rayı 1 biiyi1k PiyangOSll O 
bay Çambörleyne gönderdıler O . . • . . . : O 

SulhU korumak için gös- • lkıncı keşıde 11 Bmncı kanun 1938 dedir. 3 
ıerdiğim gayretin takdir edil- O Büyük ikramiye 45 000 li d ! 
mesi beni cok mütehassis etii, O ' ra ır ~ 
Ancak urnumt harbin tahrıb O Bundan başka lo,ooo, ~2o~o,. ~oooo; liralık ikramiyel 
ettiği eserler henüz meydan· ilerle 2010~0 ve. lo,ooo. hra~ık ıki adet mükifat vard1rqı1t 
da duruyor,. bunu.n için bu •. Yenı t.er.tıpte~ bır bılet ılarak iştirık etmeyi@ 
parayı kendı nefııme harca· 41ıhmal etmeyınıı. Sızde piyangonun meıud ve baht· ııt 
mıyacağım 500 ooo_rranğı Fran Olan arasına girmiş olursunuz. ıyarC? 
saa_a harh mal~llerı milli cewı OOODO•Cf.OOOOGOO * 0000000~ lfl yetıne terk edıyor'1m, •000 
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1 

Yeni 
Cenubun en cok okunan ve tutunan gazetesidir . .. 

içten ve Dıştan günün en mühim ve en tnze haberlerini 
YENİ MERSİN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 
• ın • 11 Yı llıh fasıl asız intişarın yeni 1Yı8r51n : da muvaffakiyetini halktan 

gördüfü ratbete borçludur. 

Y E N İ M ER S i N : Sizin G~zete~izdir Deı_tleıinize dileklerinize YEHI 
· M ER S ı N sütun lan açıktır. 

YENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

Y Ni ME iN MATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Yeni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

(]:{)[§~ OO@W@& ~~V~IM~lb~IM IMJ&~rFlb~~lb[g 
KİTAP GAZETE VE M"EC]Y.[UA 

·rabı yapılr 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler Evrakı 
mat~ua fatura ve stire en nefis -~ir tarz~a ve ~eğen~irmek ş rtila yapıhr. 
Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

-tt SIHHATİNİZİ K.OR.UYUNUZI 
"' - NASIL ~I 't-

; KAYA DELEN ... 

1 

Renk 

SULARINI IÇMEkI .. E 
Sıhhat ve içtimai Mu•venet Vek!letinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 

• • ~ • • Berrak Kaleviyel; "loo sm3 suya sarfulunan N. lo 1 
: ltenk~iz 

mikdarı., 0.2 smJ. 1 
M~cmu sertlik derecesi "Fransız,, 1.5 

Koku ; 3 ıKokusuz Uzvi rırnthJ• · le r için saf'folunan müv .. lli-
11 dülhumuza litn~de o.4o nıgr. • 

Tadı ., LAlif Sülfat "SÜ 4,, lilred~ 0.0033 gr 1 
Klor "CI ,, ,. 0.007 4 

Teamül; Mııledil Nitrat ''No 3,, ,, o.0040 

Nitrat "No 2,, J'Ok B 
Anıon \'ak ''Nl13 Yok • ., ,, il 

Fennin en son usullerine riayet eder~k kaynadığı yerinden İlıba · 8 ren istasyona kadar içi kalaJlı kAlvanizli borularla içi mermer döşeli • 
bellurhavuzlara dökülmektedir. Oradan d~ bütiın Fiziki ve kimyevi il 

.,. f1 vsafım mulrnfaza ed~rek ve lıiçbir suretle el dt>ğmPtltm husu~i ~im. 16 
li yageriıuize ve Adana Sıhhat Bakanhğuırn tayin elliği Sılıhiye uwnıu · i 

ı u huzurlarırıda damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile 

11 yıkandıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhhat memuru tarafrn- : 
·il dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir. * 
~ . . . 
i(· * .. • .. ............................... ~ * •• 

Yeni Mtrsinhasımevinde ba~ılmsıtır 

j 

... • 
~ . 

•·' ' . '• ,ı, 

. .. 

.. 
"". .. .. . .. 

!HTIV 

e- inic: en Geliyor 

O. A KARŞI 

H zırllkh Davranını 

. . . • ; · ' . • \ • . • .t '· . : . _ .. ',,.. ; . ' .• . f }" ~ • ... ' - .- ... .. ~ 
- ,. . . . . . - . ... ... . .. .... .. 

Z A F E R Aile Sineması 
Bu gDn gündüz saat 14,30 dan iti~aren ~aşlar. Mevsimin en güzel şa~ eserlerinden 

olan GÜLDÜREN GÖZLER 

irley Temple 
Ayrıca arzuyı umumi üzerine Ulu Onder Ebedi Şefimizin 

Cenaze töreni bütün teferruatile 

Pe~ ya~m~a: 1914 -1918 HÜL A KER 

Çanakkale Türkçe Sözlü 


