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Mersin idman 
Yurdu 

13 cü yıl dönümünü kutladi 
Bugünde törene 
Dün akşam saat 17 de ld

trıan yurdu binasında Yurd 
büyüklerinin ietirakile yurdun 
On üçüncü yılı onuruııa büyük 
9e samimi bir tören yapıldı. 

MisofirlorA çay vo pasta 
verildi. Yurd genel sekreteri 
Celal Abar: tarafından yurdun 
leessünden bu ana kadar kısa 

Kardaş 

devam edilecek 
bir tarihçeHi söylendı. 

Bu günde yıl dönümünü 
törenine devam edilerek yurt 
sporcularrna bir öQ-le yemeği 

verilecek ve muzik parçaları ca 
lınacak ve yıl dönümü kutlana 
nacaktır. 

Tafsilatı yarınki nushamızda 

verecegiz. 

Hatay 
Mühim iki karar verdi 

Memlebetimizden Hataya gönderilecek mallarda 
Gümrü~ resmi ahnmıyacak 

Antakya - Türkiyeden Ha surelile geçecek euular bu resim 
tau gidecek oıan bılumum eş den muaftır. 

Baltan Antantı 
Dış ticaret of isleri 

iş birliği yapacaklar 
Atina a a. · Atina ajansı bit 

diriyor. Balkan antantı istişari 
ekonomik konseyinin son toplantı 
sında verilen karar karar mucibin 
ce 25 teşrinievelden 29 teşrinievele 
kadar atinada toplanmış olanmış 
olan balkan antantı dış tiçaret ofis 
leri konferansı 4 milletin ekono 
mik idşekkülleri dış ticaret ofisle 
ri ve diğer buna benzer organizes 
yonları arasında bir teşriki mesai 
planı hazırlanmıştır. 

Keza konferans 4 memleket 
arasında esasen mevcut ticaret mü 
nasebetleri veriniu artırılması mak 
sadile tüccar arasındaki teşriki 
mesai vasıtalarile de meşgul ol 
muştur. Bu proğram 4 memleket 
hükümetleri tarafından kabul celi 
lir edilmez tatbik edilecektir. 

iç Bakanlıkta yeni ~ir 
büro ~uruldu 

Bdro eski evrakı 
tasnif edecek hlardan gümrük alınmıracağı Bu gün veya yarın Türki 

hakkınjaki muvakkat kanun Ha yeden belediyeler namına 300 Ankara- le Bakanlıkta geç 
tay icra Vekilleri heyetince ka ton buğday getirilerek Hı1tay mie senelerden müdevver eski 
lıuı edilmiştir, da ıiepo edilecek ve tlat yükselt evrakın tasnifi .iQin bir büro ku 

. Be kanunla beraber sabık mesı tarihinde her hangi bir ih rulmuştur . Büro mfüıteearlıQ'a 
idare tarafından devredilen bilu tlkdrın önüne geçilecektir. bağlı olacak ve bir şefin idare-
trıum gümrük memurları huku T- k' d b "'d satın sinde sekiz memur, iki daktilo-
kuuuu mahfuz bulunduğu hak/ ıur ıkye ~n ul f; ay .ve ~n 
~ a ııca hıccıır arın sıparıe ettik dan müteşekkil bulunacıtklır . 1

lldaki muvakknt ksınunda ka 1 • 1 f h d 11 • - Büro şefliğine Nüfus Umum mü b l . . Prt ma ın aturıı e e erı mu 

' Ankara Radyosunda 
Her perşe'mbe günü çifçi ile görüşme 

mevzuları üzerinde 
Bir Konuşma Yapılacak 

bir şahıs tarafından, bu müna

kaşanın verdiği müşterek kana
at olarak, söylenecektir • 

Ankara - Ziraat VekAletin
ce her perşembe günü munta
zaman saat 19 da Ankara rad 

rosunda köylü ve Qifçi ile gü-
nilo meuuları üzerine bir ko- Bu görüşmeyi radyoda ta· 

nuema yapılacaktır . Önümüz-
deki pereembe günü yapılacak 
konuşmanın mevzuu eudur : 

1- Adanaya l{önderilmie 
mütehassıs he1etinin son vazi
yet hakkında verdi~i raporun 
hul4sası, 

kip edecek alakalıların Vekdlete 

yollıyacakları miitalealara, gone 
bütün aldkalılarca bilinmesi ge

rekli olup olmadığına göre yıı 

mektup veya müteakip radyo 
görüemesinde ceHp verilecektir 

Ziraat VekAle\i a!Akalı vilA-
Jetlere &imdiden bildirerek ilgili 

2- Adanada ve di~er mın· 
takalarda pamuk vaziyeti ve olanların haberdar edilmesini 

9e bu saatte radyo ile takip etA piyasa, 

8- Kılevlant mı, Akala mı, 
yerli koıa mı ~ Hep birlikte ise 
mıntakalar itibariyle her birin
den ne nisbette ekmeli ? 

4- Maliyeti düeürmek, ran 
dımam ar\ırmak iQin ameli Qare 
ler nelerdir ? 

5- Netice : 

Bu konuema iiQ kişi arasın 
da, karşılıklı münakaea eeklin
de olacak ve netice dördüncü 

Kırtasiyecilik 

melerinin temin olunmasını rica 
etmiştir . 

Ziraat VekıUetinin Ankara 
radyosunda lemin edeceQ'i diğer 
saatler de tayin edildikten soa 

ra VekAlet bu saatlerin her bi-

rinde ne gibi mevzuları ve ne 
eekilde bildireceğini, her ay ba-

şında yollıyaca~ı bir tamimle 
idare Amirleri yoliyle memleke 
le bildirecektir • 

Kaldırılacak 

Devlet Demiryolf an 
i~aresinden ~ir temenni .. 

Tarsustan çocuklarını liseye 
tahsile gönderen bazı veliler bi
ze tJunları anlattılar : 

Biz evlthlarımızın tahsil ve 
terbiyesini ikmal ettirmek için 

çalışıyor ve bütün ümitlerimizi 
onlara bağlıyoruz . Hal ve vak

tımız bunları paralı yatılı okula 
'ermeye müsait değildir . Dev

let Demir Yolları idaresi tren 
ÜC'retleriude azami tenzilAtı yap 

mıe olduğundan yol parası bize 
hiç ıor gelmiyor • Bu kndar u

cuz bir nakil ücretinden dolayı 
idareye teıekkürü boro biliriz. 

Yalnız bir istirhamımız var 
Öyle sanıroruz ki sarın Nafıa 
Vekilimiz, tahsil ieliyakiyle çır· 
pınan çocuklarımızdan bunu da 
esirgemez 'e Devlet Demir yol· 
ları bu kolaylıQ'ı da gösterir • 

Mersin, Tarsus ve köylerin
den Adana Lisesine ctevam ede~ 
talebelerin adedi ;yetmieten faz
ladır • Bunlar 

0

her gün sabah 

treniyle gitmekte 'e akeamları 
ise evlerine dönmektedirler • 

Trenin Adaoada yeni istaB 
yonda durduğu ve buraR11110 
eehre, bilhassa okullara ı,;ok u
zak olduğu malümdur . Bundan 
dolayı talebeler daha rakın o
lan Şakirpaşa istasyonunda ine 

Dalı İ Jiye V k l t• b · t ı · t rek yaya olarak ve derelerine e a e } } f a l ffi a - Yetieebilmek için koear adımlar 
name Hazır J ad 1 ıa okullarına gidiyorlar • 

u edılmıştır. 
1 

b ctavil parn ile muümele tarihin dürlültü şube müdürlerinden B. 
Bundan soıırn atın, u~ s b 

d deki. boı·sa fı"a tı u·znrı' ıı<ler1 .Mali a ri Koryürek tayin edilmiştir a>· çe un lhrnl'ı kati suretle )'a " 
'ak edılnıiştır re çokilino yalıraC'ak ve hu ııu Etiki evrakın tasnifi adını almış 

1 Gelirken de trene ulaemak 
Ankara, - Dahiliye vekAle· mietir. Komisyon talimatname kayglliıiyle ayni eekilde hareket 

ti, devlet dairelerinde enakıo üzerinde bariz tadiller yapma· ediyorlar • 
girip çıkma işlerinin baeka beş makla beraber bu gibi ielerin Ünümüz kıştır, yağmurlar 
ka surette cereyan ettiQini düeü tanzimi yolunda Avrupa devlet baeladı • Tarlalar içinden giden 
nerek büıün resmi dairelerde dairelerinde tatbik edilmekte yollar çamurludur . Devlet De· 
ayni sistem duhilinde ·hareket olan usulleri de gözönünde bu· mir yollarından istirhamımız, 

Sariye vo Lübnandan Halli retle memlekete Türkiyeden olan büro Bakaıılıkıaki eski ev· 
h girecek ve unlnrdnn gümrük gümrüksüz buğday ve un idhali 

1 rakı tetkik, tarihi kıymeti haiz 
resmi alınocnktır. Ancak transit kolalaşacaklır. olanlarını tefrik edecek, geri ka 
---. lanlnrı ise talimatnamesine göre 

Hat aydan dışarıya buğday, un ve imha edecektir . 

A /tın çıkarılmı}'acak 1939 Vilavet büdçe 

Hataydan harice seyahat lerine ilk hazırlık 

yapmak istiyenler 
1't1rl{ Pasaporttı alacaklar 

Hükumet bunun için bir karar neşretti 
AntakyAdan bildıriliror: miyeceğinden harice seyahat et· 
Müstakil Batar devleliııiu k . 

1
. H t t d ı 

me ıs ıyon a ay va an ae arı 
eıı mühim işlerinden birini daha 
h· il . t eeelesi arzularına göre Türkiye cümhu 

da ~tmış .9 ~.Yaksapor m . ı·ır n·, riyali veyd Frama cümhuriyeti 
e onomlı uır arar vermıe . 1 

Hesıni gazetede intişar eden makamatı . aidesinin kendilerine 
bu k t · · ellemmiyeti· vereceklerı pasaportla seyahat 

ararın me nıııı . 
u . · . edeceklMdır. e bıııaen ayııeu neşredıyoruz. 

Madde 1 _ Hataya duhul Madde 3 - Halay hükumeti 

9izesi mülgadır Gelen ecnebiler ikinci maddedeki hususu temin 
ellerindeki milli hüçiyet cüzdan· için Türkiye Cümhuriyeti Fevka· 
lar b ııı.de murahhasına ve Fransa ını bulundukları mahal za ı u 
laıı Cümh'uriyeti mümessiline bir ao ına iade edeceklerdir. 

Ankara - le Bakanlık Va
liliklere biı· tamim yaparak 939 
yılı vilayet hususi idare bütçe-

leriuin tanziminde nakdi vergi 
tahsilatıuın şümulü dışında bu

lunan tahsilAtıo bütçelere konul 
masını yüzde on beş nafia his
sesi, bina ve arazi vergilerinden 
belediyelere i?raz olunan hisse
ler, Tayyare Cemiyeti ile Ziraat 
Bankasına ayrılan iane hissele
ri emanet mahiyette olması do
layısile su, mezbaha elektrik gi 
bi tesislerden elde edilen hası
lat da vergi ve resim mevzuuna 
dahil bulunması itibariyle nakcıt 
vergi tahsilAtı dıeında kalacaktır 

Eskisahirde 
Madde 2 _ Hatay hükOme· ta tevdi ederek bu cihetin garan .. 

li · et sıfatile ıeminini talep edecektır: Y .. . d b • ~ tıir pasaporl it=ıd=a=s===:----.,..===~==~- enı ve mo ern ı r 

Çiı1liler l Fransa Hükumeti kaplıca yapıldı 
Ankıtra - Vttkıflar Genel 

I 
.1. 8 k'I' .1 H • • DirektörlüQ-üne gelen mahloıata 

ngı iZ aşve 11 1 e ancı ye. ~öre bu idare tarafından Eski-

edilmesini muvafık görmüş ve ı 
lundurm!! k ve kırtasiyeciliğe k11· yetmiei mütecuiz talebelerı ·,.

1
·n hu makRııtla bir talimatnamf) Y 

P"OjAsi hazırlıyarak BaıvekAlete ti surette nihayet vermek üzere 
1 
hususi bir vagc.•n tahsis ettirmek 

VATmişti bazı maddeleri değietirmietir. Ta ve $akirpaea istasyonundan bir 
BaşvekAlette bir komisyon limatnamenin yakın bir zaman 1 manevra makinesi ile bu vagonu 

tarafından yaplnn tetkikler biı da tatbikine geçilecektir . t eski istasyona naklettirmek, 

Z• t B k I ..., 1 Bunun epefCe külfetli 9e 
ıraa a an ıgı . masraflı olacaalı eüphesizdir. 

Fakat her zaman, her hu-
Bir Orman harita daireai kuruyor sust~ haıkı~ııın rahatını düşü 

nen ıdarenın okul talebelerine 
kareı bu kolaylığı da yapacağı
nı umuyoruz , 

_ . Ankara - F?togrametri usu lsonra harita genel direktörlü· 
lu ıle ormao harıtalarının yapıl· ğundeu ayrılmıe olan mütehas· 
masını temin maksadile Ziraat · · · 
B k 1 ğ b 1 . sısların orman harıta daıresınde 
.a an .1 ı~a aa 1 hır orman ha çalışmaları harita genel direktör 

rıta daıresı kurulması hakkında 
1
• - _ • 

bir kanun proJ· esi ha 1 uQunun mutaf 1 katına bağlı ola· 
zır anmıetır, kt H . 1 f • 

Projenin ihtiva ettiQ'i esaslara ca ır. arıta ar ennı esaslara 

göre Ziraat Bakaah~ı Orman ge göre Japılacrk ve bu esasların 
nel komutaolıQ'ına bağlı bir or· tatbikına ait fenni esasları mil
man harita d1tiresi kurulacaktır. rakabe ve kontrol harita genel 
Daire reisi Tüm komutanı sala direktörlüğünü salAhiyeti dahilin 
hiyetini haiz bulunacaktır. Or· de bulunacaktır. 
man harita dairesinin memur ve İdari ve fenni işlerine me· 
mü11tahdemleri vazife dolayısile mur 'e müstahdemlerinin tayin 
askeri mahkeme kanunu ile as· ve çalıema usullerine ait esaslar 
keri ceza kanununa Ulbi olacak Ziraat Bakanlıtınca tesbit oluna 
lardır. Bu kanunun • neerinden caktır. 

İbamiyeli tahvillerin 
keşideleri yapıldı 1 

I 

T ra~lusşam Suriyıye 
ilhak mı edilecek ? 

Bu sene bu kolaylık temin 
edildiği takdirde önümüzcieki 
yıllarda Adana Lisesine devam 
edecek talebe sayısının bir mis 
li ar&ılca~ını da kuvvetle tahmin 
etmekteyiz . 

Çocuk 'alilerinin dilekleri
ni yukarıya kaydettik • Saym 

Nafıa Vekilimizin bu istirhamatı 
kabul edeceklerini biz de umar 
irfan ordumuza karıeacak yet 
mieten fazla talebenin rahatları 

nıo temin edilmesini dileriz . 

Erzincan hattı ~u ay içinde 
törenle açıhyor 

lf er şeye rağınen 
sona kadar 
çarpışacaklar 

l N 
, d • şehirde yaptırılan kaplıcanın 

azuı panse avet ettı inşaatı bitmış ve kaplıca tören-

Ankara , (AA.) - 1918 da- Şıtm, - Elifba gazetesi yazı· 
hili iıtikraz lahvillerile mtlbade· yor: 

Erzincan hattının sçılıe ıö· 
reni bu ay içerisinde rapılacak· 
tır. Bu törende bulunmak üzere 
Bayındırlık bakanı B. Ali Çetin
kaya mehnBlar, davetliler ve Ba 
Jıntiırlık bakanlı~i erkAnı husu 
si bır trenle ErzıncRn'a gıdeı•ek 
!erdir. Bayındırlık bukanımız 1ö 
renden sonra eark vılı1)'ellm 1• 

mizde bir tetkik seyahati yapıt· 
caktır. 

i le açılmışıır . Kııplıca modern 
1 Loudra 5 (Ruıiyo) Fransfl ıertıball havi, sıcak banyo ve 
hükümeti lngılız t>Aşvekdı Çem· duş yerlerini, yüzme havuzu ile 

. Çungking 5 "Radyo'" Milli 
1 
berlayin ile Harıc ı ye Nazırı Lort l sıcak tedavi havuzlarınt muhte-

Çın hükümeti namına söz söylemi 1 Halifaks'ı Parı@e davet etmietir vi bulunmakladır • 
~e seıatı· t b · h-k- ı tıı • . ıyet ar ır zat ıapon u u Başvekil ve harıciye nazırı refi-
Clının 2 t · · · 'hı· t tiı-.· eşrını sanı tarı ı neşre kaları ile birlıkte nyın 23 ürıcta 
~ı beya . 1 1 liarı nnamesıne cevap o ar~k Pariste bulunacaklar ve iki gün 

kuv ve Kantonun sukutu çın 
di e e mcmesı eme e5 ı 

Yoğuslavya Kral Nai~i 
Bükreşe geldi l'tıukaueın t t . d k d 1'.'I ornda kalacaklardır · l 

~"~· Bütün çin milleii Çan kay. 
il! ın arkasında ve ona sıkı bir mektedir Aükr.15 5 <Ra.1yo) Yugoıılııv 

tıka ıle bal\-1 d•r ç ı K ".11 ıhı P ··r.. ı>o ı .... ı-111 HM "' in i er hiç bir şeyden yı mı ·' • '' 
"' Ku tü~e v ekonomik bir eş vır.ık VP h ı-ı ne bah ıs na o ' ursa 1 " I! !' \ • ... "' ' 1 Kı tıl 
·•ıe. 

ıstı yen japonya her şeyden o ısun mücadeıeye devam edecek , ..K ııı ur, ııuşHıı.ıı l' .. .- •:.bu H1 ı . 
t\'el · · 

çının eJfonomik servetiui ıste Ierdir. r zırlar tarafındau kareılanmıştır 

le edilmek sureıile ihraç edilmie Fnıosı.da hulunıın b11şvekll 
olan yüzde 5 gelirli 1938 ıkramı Cemil Mllrdllm Fr1tnsa hariciye nn 
Jeli tahvillerinın ı ıı 938 tarihın ı zırı ile gOrllşecek Surlveolo Akde 
de maliye vekAleti, bankalar mü nlzde bir limana muhl"ç olduğu· 
messilleri ve noter huzur d nu ve 'frablusşamın Surlyeye il· 
yapılan birinci ikıamiye ke:~de~ bakı suretlle bu ihtiyacın temin 
sinde: edllmesloi ta!ep etmiştir. 

186781 uumaraya 10,000 lira 
188,394 numaraya 10,000 lira, 131 
897 numarayu 6.000 lira, 378965 

Bu hıleblne LUbnnn cDmburl 
yetini Tnıblusşsmda menatloln te 
min oıunacagı da 114Vt) edilmiştir 

ııumaraya 5000 lira. 2155 numa =========="'==== 
raya 1000 lira, 84062 numaraya numaraya 1000 lira isabet elmie 
1000 lır:.ı, lh4688 ııuınnraya biıı tir. 

154689 ıın • ı ı 1000 1'' ı A ~ rıc•ıı 13 nnmsırayR 303 er 

Hl4U78 111.1111.ı. H) 8 1000 uru,. 2131 '" a \ e b96 ııunıaı aya dıt 40 aı 
649 numarafa 1000 lira, 408496 · lira isabet eımiotir. 

Bele~iya Meclisi 
Bütçe encümeni 

toplantıaı 
Dün öA"leden eanra beledire 

meclisi bütçe 9e karışık ieler 
encümenleri toplanarak eldeki 
işler üzerinde uzun uzun tetkik· 

ıeryaparakgeçVaktakadarçalıomıe 
lardır. 
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Başvekilimiz b. Ceıaı Bayarl c. H. Partisi (ski gazeteci ve mebuslardan 
Celal Nuri //eri 

vefat etti 
) tarafından okunan 

N tk 
kongresini yaptı lstanbuı -- Eski gazeteciler 

Niizhetiye Kamıınu Yıilıl{ 

U U aynen Yazıyoruz ı .. . . .. ıd~en . ve sabık mebus!ardan Celal 

1 

Nu:1..lıot 1 yo ~aı~unu yılıık edilen dilekler üzerinde uzun Nurı fıeri, dün kısa .bi~ hnstalık 
kongre~ı Cuma gunu akşamı sa görüşmeler yapılmış ve buular- Lou soura vefat etmıştır. Ceııtıze 

-Düııdeu artan - \ - Franı::ız dostane anlaşmasile Bir kaç gün evel memleketi nl 20 rle Pnrti binasında yapıl dan kabul e<liloııleriıı sıraya ko ı,;ı bu gün Ş•şlid.eki eviııden kaı 
Harici siyasetimiz lıallelm~ık yolundaki mesai mu mizi ziyaret eden Almanynaın mıştır . Kanıuo başkanı Hayri k .1 k . .. . dırılarak mernsımle Rumeiihisıı • S ff k. · - · . . ııarn 1 çe oııgreıııne gonderıl- rıudaki aile mezarlıhına oömül 

- ayın Millet Vekilleri; t-ıı a ıyeıe erdı. , mumtaz fktısat Nazırı Bay Turıçbihık korıgreyı açmış . Avu· ı mes ı ne karar çerilmistir - . 
15 

"' 

Harici Riyasetimizin ı::on ::H:! Tüt k ve Fransız askerleri 1 F'uıık ile 150 milyon marklık kat Halil Olgaçay kongre ba~- . . · muşıur 
ue zorfıııclakl inkişafı geçen se niıı nıuvııkkat ve müşterek işga bir kredinin esaslarında mutaba knnlığrna Hüseyin Erkal ve Ha\. Ruzua~e ~ucılıınco y~ııı lf 
ne aıııı vaqıflarını çizmiş oldu li l.ıu a:ıloşmanrn bariz tezahürü knt hasıl oldu. Teferruat yakın . . ıdare heyetı ve ılçe koııgresıne Celili Nuri İleri 1882 de doğ 
"'u"' e asl:ır daı·reslnde Jd B - . da iki hükümot arasında te:.bil san Akel sekrelerlıkl re seçıle- gönderilecek delegelerin Ha"İmi- ınuş ve memuriyeti doluyı~ivle 
IK uı cereyall 0 U, U Sayede SUkUn yer)eŞlı " . . , v J 

ve iııtihııuat ikmal olundu. Niha edilecektir. rok müzaku:-,•ye başlanmıstır . ne ~"çılınış açık reyıe yapılması taşrada dolaşan Laba~mıı taki 
etmiştir. 

Son aylar zarfında sulh çe 
tiıı lıir imtihan geçirdi. Şimdi 

inıtida<iını ancak daha bir müd 
det sonra anlıya bilece~imiz ye 
ııl bir sükuo devresi içicdeyiz 

yet Hatay, ~Jillet Meclisine ve Bu kredi anlaşmalarını mem idare heyeıiniD takdirle kar karflrlaştırılaıı seçimde idare he beıı ilk tahsilini bitir dıkten son 
leketimizin milli itibarına kar aılanan Q ılıamo .. e he,,ap rapor yetino Hayri Tlltı•·hilek, F~ııat ra Galatasaray lisesino girmiş 

isliklallue knvuşlu . <Bravo sesle ., "' • ., v . ) şı gösterilen ciddi emniy.-tio ları ittifakla kabul ocakların ve Akba~. Husau Akel; ılçe kongrı:ı 1902 de de Huhuk nıektebıni bi 
rı şidd{\lli ve şüreklı alkışlar ve harici siyasetimizdeki dürüst tırerek lıarıcıy~ uezınoıirıdo me 

Mfü:ıakil Hatay devleti bu hareketin bir tecellisi olarak te kamunun bütçeleri ıasdik edile· si delegeliğiue lIÜB(ıyın Erkal muriyete gir.niştiı. 
güo ınzibal kuvetlerioi tanzim ıakki etmek lazım gelir, (Bravo rek ocak koııgrelerinde kabul ve Emin Gökçe! seçilnıışlerdir. Genç yaşından itibı:ıroıı yazı 
eylemek ve memleketin !dahili sesleri) 

1 
y yaımağa hevesi otan merhum Sulh milletleri refah ve ea 

adete eriftiren en iyi yoldur. Fa 
kat bu mefhum bir defa ele iP 
çıı iliııce daimi bir ıhtimam Vf' 
hiııa \'a her milletin ayrı ayrı 

ayrı hazırlı~ını ister. 

emııireıini de kendi vasıtalarile Hükılrr.etia akdettihi muka ~man ur~u 1 Kıs~anç Bir A~am müsbet ve ciddi ilimlerle de 
temin etmekle meeguldur, Bu veleler mevanında hukuki saha uğrnşmıe bir heyet tezi dolayisi 
nun da yakında başarılacaQ"ını da muhtelit anlaemalar mevcut Grup birincilikleri Gönül verdiği bir kızı ve le Avrupa iılm cenıiyetleriııden 
ümit ediyoruz. Geçen sene " ya olduQ'u gıbi istiklaline kavu ı beraber gezdiği genci ağır birisinden madalya almıştır. 
rınki Türk - Fransız münase şan dost Mısır devleti ile akde hazırlı hlcirı surette yaraladı Sonraları avukatlık etmeğtı bas 
betlerinin dilediğimiz yoldan io dilen bir de dostluk, ikamet ve İdman yurdu ayın 26 sındıı N t . lamış meşrutiyet sıralarırıda 

tabihijl mukafele namesi mev evş .. ıırli olup Mersinde Jön Türk adlı bir Fraıısızca ga 
ki$afınn Hatay işınin ıyı bir cut bulunmaktadır. 1apılacak grup birincilikleri için anı t•lelik yapan Mehm~t Nurı zete Qtkarmıa, O"menlı m"cıı· s·ı 

lıer türlü ılıtimallere karşı koyB önd - - · ı b" - b ı '" "' ~ Y e rurumesı esası ır o ıçü şimdiden hazırlıklara aş amış dürı Bahçe mflh .. llesı· ndo otııran b G ı lıilecıık bir halde bulundurmak Büyük komeu ve dostumuz _ . . . " me uı;aıııcın ~ ıbobudan mebus 

Memleketimizi hor gün daha 
cok kuvetlendirmek, her sahada 

ve emil olacaktır." demiştim. ve on gun devam edelıek bırıncı Nevş .. hırli Tayyihe ile Ahrn~t saçılmış İkdam gazetesinde ça 
\'O düııycı hııdisatrnın hütlin safa Filhakika Halay işindeki Türk Sovyel İtli~~dı Cümhuriyeti ile takım oyııncularna bir kamp h.ıtıııı büyük Lir teyakkuzla ta _ Fı·ansıı nı;laşması iki devlet geçen .vıl ıçınde yeoi bir hudut\kurmaQ"a kıırar vermiştir. oğıu Halili hiı· arada gezerk~n lıetıkta!1 sonra ·tıeri,,yi ç~k~r 
k ip elmek sulhsever 'siyaf!elimi arasıııdak·ı ınu-ıı ıısebellerı· "Ok mukavelesi imza edilerç,k iki görmüş ve Ostlerıue atılrrak mıo mutoretked~d~Jııl:aya suru! " s hh M•d• • • . . . . · nıf4Ş aııa va ana oununce de bu 
7.İtı dayandığı esasların lrnşlıca dostane bir duruma getirmiştir. meınlaketirı hudut münasebetle 1 at U urumuz sustalı bıçakla her ıkısını del)'ük mili . t mec.Jıı:lrıiıı blrincl ikin 
eıdır. (Bravo sesleri, alkışlar) Hatay işinde istihsal edilen ri lıu quretle iki taraf tecrü ...... ~-- rnuhtelıf y t- r lerinden yarala c:i ve üçüucti devresinde mebus 

Milletlerin emııiyeli ya iki neticelerin istikrarı Türk belerin gö-ıterdiQ'i salim esasla Terfian A nkaraya mıştır. Hu yaralamıyn sebPp 1 seçilmişıir. 
taraflı veyahut çok taraflı umu· Fransız <ioslluQ'uııun da inki ra ba~lanmıetır. Bu mukavele kıskançlık olduğu \.e cari hin 1 Mtırhum bundan soııra ilmi 
mi mtişterek 11nla~melarla temiıı şaf ve tel.ıellürüne bir esas nin yakında meriyet mevkiine tayin edildi Tayyibt>yi s .. vmPkte olduğu tei.ebura devam etmiş ve arası 
edilebilir diye mutlak mahiyette teşkil edecegi kanaatindeJim. konulması beklenmektedir. ı söylenmektedır. Yaralılı:ll' has ı' ra bazı lstaııbul g11zeteleriııe 
orta1a atılan ve her biri diğeri Cümhurivet hükümeli ge,..en Gene ~eçen yıl içinde Şehrimiz sıhhat müdürü t T k ld 1 . yazılar yazmıştır. , .., enAye a ın mış ve carıh K d r .1 • •1 
ne ıit addedilen preusipler su! seneden beri muhtelit de

9
letler ltalya hükümeti Montrö'de imza Muhittin Duru sıhhat vekQl(\ti k ı e eı ı aı esıae başsağı dı e · 

1 
d - · - h 1 ,., açmıştır Nuri kaçarkAn dan- ı·iz. 

hun muhafıtıHı emrinde bizim le ikl!sadi münasebetlerini tan edilen ve kendi iştirakine acık 1 neşrıya atrfjsı muıe assıs 15ına bırakılan bo~azlar mukavelesine ı tayin edilmiş ve kendisine tebli lı bıçu~ ı vaka yerine atmış ve 1 ----------
iltihak etmiş ve bukomşu büyük ğat yapılmıetır. Yerine Kayı:ıeıi zabıtaca bu bıçak ile bercıber Amerika iein ka&i fe iaabetlJ deQ'ildir •e 

olamaz. (Şıddetli alkı~lar) 
BunlarlD her birini co~rafi 

ve siyasi icap H vaziyetlere 
göre kullanarak sı.ılh yolundaki 

zim eden mukavele ve aıılasma 

lar imr.a etmiş bulunuyor. Bu 
meyanda İngiltere hükümetiyle 
nkd~dilen ticaret anlaeması ve 
ayni zamanda 16 milyon lngi 

memleketin bize kareı olan bu ' sıhhat müdürü Tedik Demirok yerde bulunan bir çalcı alın 
dostane harekeli memlf ketimi tayin edilmietir. mıştır. 
ziu de aynı dostane hieeiyaliyle Sıhhat müdürü B Mühiddio Yapılan tahkikatta mPl'ku 

Dört tane 35 bin 

ihlimıımı realitelere tevfik et liz liralık Lir ticaret ve tesli 
karşıl~ıu~ışıır. . . Duru şehrimizde bulunduğu müd 1 mun yaııındıt hUyük CApt1:1 bir tot1/uk gemiyopl"Of 

Buruk Kamutay· sımdıye d t f d k k r . 1 J 
kadnr olduğu ibi bütün i lori 1 e zar . ın ° ço . ıym_e ı _ı mesaı bıcnk dDha bulunduğu anlaşıl . . mek lı er millel İQin ayrı 

b ir vazıfedir. 

Cümlıuriyet hükumeti hu 

hat mukavele~ini zikretmek iste 

rim ki esasen huna müteferri 

kaııun yüksek tasdikinizeiktiran 

. g . . _e 1 sarfetmışler ve nlayetımııde çok mıştır,lNuri iddetı~ taki oh 11 Vaşı gton - Bahrıye ne:za· 
mızde başarılar dılerım. (Şıddet mütevaziane çalışmalarıada iyi ş P ı ' f l b · 7l) ·ı · d ı· r - ki" lk 

1 
) t makı·ıdır e ı ıer ırı mı ~on o ar 

ı ve sure 1 a ış ar. . . eserler meydana getirmişlerdir. ' • kıymetırıde dört ndet 35 bin too 
hakikati görmüş lalbık etmiş :eıı 
yakın komşuları ile olduğu kn 

-Bıttı- Ayrılacaklarınrlan duydu~umuı Tı'caret ve zaL'ıre Lorsasın,Ja =================-=========== teessürü teıfıleri dolayıı;iyle ha il U U 
etmiştir. luk zırhlıııın husu. i te1.ğahtar· 

da iıışnsı içm bir takım teklifler 
almıştır Bu dört zırhlı yaş htJ 
duduna vaı nıış olnıı dört cüzii 

ctar en uzak ciovletltırle otuıı mü 

ııas&uetleriııi dostluklarım oııa 

göre ınıııim edmeği bilmiş \'e 
bu surede lıari<'i .-iyasetımizi 

sağlam esaalal'..: iıı linat ettirmiştir 

(Alkışlar) 

Balkan siyaseıi Balkan!arııı 

münferit ve müşterek .menf ı&alle 
riuiıı en belığ bir ifad~si Balkau 
milletlerinin her birinin arrı 

ayrı kufotlenmesi de sulh yo 
luudaki dinamink tarzı tf:'l ükkı 

nin fili bir nıi~alidir. 
Burada memnuniyetle kay 

delmek istediğim bir hadise Bal 
kan millelleriııi bırbirine büsbü 
tün yakınlaştırmakta kuvelli 
ılmil olmuştur. Ve yarın için de 
ümitler vadedeu b!r eserdir; Se 
IAnikte balkan miHkı detletle 
ri namınJJ koaae7 reisi te muh 
terem Yunan Bae•ekili General 
Mataksae ile 111yın Bulgar Baş· 
tekili Mösyö Köeeivenof araaın 

Pa imza edilmiı otan anlaşma 

dan bahsetmek iıledi~im anlaşıl 
mıetır. Bu antasma da sulh yo 
lundnki mütemadi gayretlerimi 
ziıı ve Balkan devletlerinin ta 

kip ede1ıeldikleri salim politika 
nın hayırlı bir tecellisidir. (Bra 

to sesleri) 
Geue ayni realiteler ayni di 

nrmizm ve ayni ytiksek gayeler 

Sadabat akitlerinin maziden mev 
ruı hurafeleri nasıl bir hamlede 
rıkarak müuaeebeılerioi reni 
te teltlt eaaelara istinat e.ttirme 

li bildiklerini aöetermietir. 

Hatay; monasebetlerimiz 
Türkirenin diQer de•letler 

le olan mGr.ıaHbcUeri aeoen ıe· 

- ne aarıhatle ıöıterdilim 1olda 
dostane inkioaflarınr tıtkip ede 

rek ilezlemekte bulonuJor. 
Hata1 meeeleeinin son sene 

ıarfında aeçirmie olduğu safha 

Jar malumunuzdur. 
Bu uıilli dan11 bir Türk 

Bel-edı·yemı·zı·n fıfletiyoruz. 
Limanımıza gelip Dün satış olmadı 

Düu Şf'h rımiz ticarnt ve za 
h ire bur ... ntıında muamele ol ııa 
mıştır Adaıındn kılevlnnd pamu 
ğunuıı 36 42 ve parlak pamu 
~ün 33 kuruş 50 ~anlım ilı_:ı 35 
kuruş arasırı1u muam ele gflı ctü 
gü Vt• lı•ırıız pamuk Ü?.er i ıı alJş 
veıiş y pı ı nıaıi ığı Aria ıın borı-u 

enııd rn vArılerı malumattan anla 
t1ılmıştır 

tamın yerine :..aim olacaktır 

Y~tıi zırhlıların süraıi 25 mil o· 
lacnktır . II~psiııde lG puslu~ 
ciokuz top, tayyııre dııfıi loplar 
ve ıahlelbahir hücumlnnııa kar 

eı kullnııılııcnk cihe7'1ar uuluııa 

nrı k•ır . 

Bir senelil\: çalışma raporıı giden vopurlar 

- dUndeıı artan - ' ç - Kışıa çamurlu olan bıım 
6 • Zabıta işleri yollarımıza çıtkıl ve kum dökmek 

A - Taıimıstnamelcrin tutbi· sııretlle mUmkUo merlehe çıımu 
ki ernasındıı görtllen muhtelif suç ra mani olunmuştur. 

lordan dohtyı 1147 Ş!!bıs bakkıo· 8 - itfaiye işleri 
da zıtbıt varıtkaları tanzim ve en A - ltfttiye kıtdromuz, ma-
cOmenca 3028 lira pııra cı• zıısınıı klneler ve tecblzntı şeb\rde vu 
mahkl)m edllmlştır. Bir erelki se kua gelecek yangınhırı söndClrme 
neden devren gelmiş olanlarla bir ye muktedir ve kifayetli bir du· 

likte 15Ti suçludııo 881 lirası hap rumdıtdır. 

sen 3362 lir11sı da nakden olmak G••çeo bir yıl içinde 200 mt-t 
Uz3re cemıın 4203 llrııoıo tııbsiU re hortum, lkl tperlt, 3 mııske bor 
temin edilmiştir. tumu, bir malzeme dolubı. m11yl 

B - . Muhtelit sebeplerden mabrukut yangmlıırını söndürme 
dolayı mOsHdere edilen 2489 kilo ye yarar bir köpUk clbuzı, zeblrll 
ekmek, 90 kilo simit, 52 kilo et gazları temizlemege yarıır iki a-
973 kllo sut, 3 kilo peynir, 1113 yarlı musluk, 5 kanca, [3 ~n kor 
Adet kavun, 1'arpuz ve benzerle taran ipi, 5 balta, 4 adet hortum 
rl imha edilmiştir. : yaması alınmış ve möklnelerlmlz 

C - Otellerin sıbbt nevakısı lçlo de 600 liralık parça slpurlş 

ıkm11l elllrllmlştlr. İ yapılmıştır. 
ç - Belediyemizde mukay-

1 
B - Ge~~n bir yıl içinde vu 

yel nakil vasıtıslarının bllhttssa 
1 
kua gelen 13 yangın söndllrOl 

motörlU vesuttin btıftalık Oç aylık mllştOr. 
muayeneleri yaktırılarak umıım 9 " ÔlçQ ve ayar işleri 
emnlyetlnl tehlikeye ilka edecek 1 Gurup merkezi olan Mersin 
muhtemel kazaların önlenmesine ve mUlbukutındakl bllumı..m ölçU 

çıılışılmıştır. ve aletlerin 988 muayene ve dam 

7 - Temizlik işleri gaları lcra kontröl esnasında ka· 
A - Şehrin her tarafı mutat nuna uygun olmuyan ölçU ve ıılet 

saatlerde 11UpOrOlınekte, :ana cad lerln sahipleri hakkında kanuni 

del~rle işlek sokısklarımız suhrn İ takibat yapılm1ştır. 
maktadır. Htıftuda bir gOode yeni ı Gurup merkt>zloe bı:ığlı bulu 
su trslsatıodao lstltadtt edilerek nan Tarsus, Silifke, Mut, Anıımor 

Glllnar kuzu ve mOlbıtkıstının mu · 
beton yollarımız yıkanmuktadır. 

a - Arabıs, koşum. çöp san· 

dıklart gibi temizlik vesait ve 
malzemeleri esaslı surette tamir 
görmn~ ve yeniden dört hayvanla 
beş araba salın alınmıştır. 

C • - Sineklerin Oremeslne 
sebep olan umuml arklar tatbir 

edllmltllr. 

ayene ve damga lşlnt1 mezkQr 

kııza belediyeleriodeo istenen bar 
cİrab svansınıo vuruduodHn sonra 

başlanacuktır . 

10 - Halk işleri 
Muhtarlık işlerini tedvir eden 

bu şubemize nkl olun mubtenr 
muracaaUı&r mahsus kaounlarıoıı 

Dün Jima111mıza gelen Daııi 
marka bandıralı Ekorm vrpuru 
gelırdiği muhtelıf cms eşyayı 

başaltmıyn başlamıştır 

Tül'k bandıralı Bürhaniyı:ı 

vapuru devlol demıryollarına aıt 
kömürünün ve Hatııy ıoe demir 
tae vapurları da yüklerı olan ga 
zıtt Vt\ alman bandıralı Rosı \'n 
puru da çeşi\li otan hıınıulesiııı 

boş nllmıya devam etmAktedirl er 
Türk l>andırıtlı lnönü vapu 

ru gece saat 12 de ltıtaııbula lıa 
rekat etmi~tir 

Dün limanımıza gelen Hıdivi 
acırntasının Zafraıı vapuru lima 
uımızdan muhtelif eşyayı tücca 
riye yüklemioıir. Bu gün hare
ket edecektir. 

lü~nan~a~i f ransız zahitlen 
Arapca öğrenecek 

Berut - Yace Komiserlik 
nrşrettlği bir kııaarla Beruı'laki 
askeri mtıhfelde açıltın mektepte 
bUtUn Fransız zabitlerinin Arap 
llsunıoı tabbil et~elerl emrntmP.k 
ledlr. Mektt>p Fransız bıışkumıtn· 

dtınının !deresine verilmiştir 

~ok eski bir kayık 
Okranyanın bir kü

yü civarında 
bulundu 

~ıoskovıı, ı TutH! ı•i ııısı ) 
Batan gonııleri yuııırteıı yüzdür· 
me idarf'sı, Meı k PZİ bnlırıye nıü · 

Marsilya faciasımn son 
~ilançosu 72 kayıp 
farsilya - Muısilya fııciıt 

sıııın f!Oll bilf\tıQOHUllD giire 72 
kH~lp \·ardır . Hıııılarııı 66 sı 

1 

yunı gıılorılar nıa~avı lal'ı nıiiı; 
tııhdflmiııiııdeııdir . 44 ceset t'ıı 

k z 11lııııdıııı çıkarılmış ve tıuıı 
lnl'(ifııı y edısl!ıııı hü iyetı teı:ıııi• 
ec1ılmiştir. 

ıesıue çok enk ı lıır kuyık ıeı.;ıım Lı k • I t 
~lıııiellr. ! r f' a il ı ~ t. er ) { l 

Düııynııın en eski kayı~ı 

oldu{tu muha kf\k bulunan bu l1 i.\ kum et<: ı 
eser, geçon sımo Ukra•1ynda Sa • • 
bolııikov l~Ö> Ü Cıvarında Bug O'tj f}} l \T l V Q k t ) l {1 r 
nehri dihıode )apılaıı taharriyfltl n ·' ., 
esııııı:ıııull\ Profesör Orbolıiniıı 1 
riyaset ellihi bir heyıH ıarafııı Lorıdra - Dllıı l\ğ edt1n sorı 
dan meydıma çıkarılmıştır. ra Karlıtg•nıtı adh bır ıspauyol 

Prof1:1söı· Orheli, bu karı~ııı hUkU.mt- leı gMmısı, bır fı arı pist 
mahıyell hakkın<la gıızetecil~rn ö ·· ug'"' rıı 
l 

· · k . kruvaı ·un tuarr11;1.una 
l emışıır ı· • 

uygun olımık vııktıuda ve ınnn· Bu kayığııı Bon iııgrad'a nak 1 mıştır, • . 
tazöm bir şekılde oetlcelendlril- liuden soıırn, mamul oldu,:tu odu Kroıııcr adil ingılız tehl

191 

mlşllr. nun fıziko meltnııik knliteleri ye gPmısi, taııl'ruıdan soıı'8 
11 - Hnkuk işleri Ü7.tırinde tetkıklero hoşl:ıu mıştır ıçindH yırnğırı çıkmış oıarı ~fi 

Bt~lediyemiz• n adliye işleri Bu oduıı üıtıriııe yııpıt aıı t.ızyik minın yuruımınn IHışmuştııl'ı 
oermal seyrini tıtklp etmektedir. tııcrü balerine, fosil meşeden da hıı K h d 1 \'~fi 

1,·1 olarak dayaıımıt,jlır, demek romer a IStt yt.ırlııllı C .. ~ 8 
Sayan şehir mümessilleri: · tt ~ . K t ertu.' oluyor ki bu kayıı:!'ııı ağacı, fo· na gı ıgı zıııııaıı, tıı ttg 00 

Geçen bir yılın çiihşma rapo sil yani müatelrns::ı meşeden da · rastlıyanıamıştır. Bu. v11 pur ıı 
runu kısaca arz ettim Tetkik ve da eskidır Müstohasa meşenin t~rkedıldığ • k1:111auti111 v .rıtl~ 
tıısviblnlıe suoerken YUce Mecll · )'aşı 2500 ilıl 5Q00 yıl tahmin e lt-dir, 
ı;iolzln önUmUzdeki yıl içinde ya dilmektoclir. O halde Bug ~e_hrin Kı onı.,I' v ıı puru, Ka ı tajo 1t8~ pılması ıuzumlu ve fıtydalı görU de bulunan hu kayık. su ıc;ınde ü lt 11 d 011 • · ıştyı 

. ı b kk d ı kt·r ·t· '· k d b. -d m ıe e ı ııı ıııı ft ll•o ış er o · ıo il ere ı ve ı ı eıı aştı~ı uu u ı:ır uzun ır mu 
madımzı dilerim. . tloı kalmışlır. mışlı•. 
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SAYFA 3 YENiM ERS._lN _____________ ~8 ikinci Teşrin ı9atS 

~jkoıoı11i 

Amerika 1 
Dünyada Nüler oluyor 

1 M ERSiN . i L l H 
Pi y ASASI lçel Sı~~at ve içtimai muavenet mü~ürlüğünden 

Bizden halı alacak yen İ ·} l 5- 11 - 938 ~lersin Memltıket hastarwsi için satın almacak 
Ankara, - Bir müdden- J 8Q ar Pamuklar Ku. 8· ~ (nrnkPl tipte ÜUİ\'t>fSHI) bir ijtfet teferı·uaılı amelL 

b · d Ktevlant 3H .1 erı evametmekte olan Türk iki sene evvel Sulphani· I hur Ni t d d. kk t' 1. Dagv malı 31 yal masa!'ll 2 1- l 1 -938 lıirl ıine rastlı.van pazartesi 
A 'k · -

1 
yu onun a 1 a m merı •n tıcarı an aşması ya- ıumıde isminde yeni bir UAç lb t · r La . k Kapı malı 29, giiuli saHl ırnhPŞle ihale ediluwl İİZt'f'tl İCPI vila-

kında netilenecektir AmHİ 
1 

t A . . ce e mış ır. km ço - gP.çme K 6 • 
k 

11 
. _ _ bu unmuş u, z zaman ıçınde den tekrar unutmuştur. Nıha· oza ' yt>ti daınıi r.rıciimenince açık elsiltnu~ye konul-

a ı ar bız~en alacaklıın kul- bu ilaç lohusalara mahsus ı . Kırma yok 
liyetli tü:üo vesaireden başka . ·r . . . yet asthrne demlen zıykı nefe- Kozacı parlağı !.?8, muştur. 

· tınmmayı nı asi ısmındekı ga · 1 ff ı·ı E' 'it k ) l 1 halı işlcıri üzerinde de bir an· h. . ı... . sın gaz arı ttme Us sure 1 e Bu)C,day- Çavdar l\SI nıe~'f> onu arı Hl masanm mu .ammen 
yet te lıkelı hast11 ıgın vefıya t d · · b h" ld ;; 5 ı. l ı k laşma yapmak niyetindedirler . . . . . e avıeı mevzuu a ıs o Uı:ıU Sert anadol 4,5fl uPdeli ı050 ira, llHIVill\ al lemimılı 78 lira 75 
tını sekızde bıre ındırmı:;;tı · h · t' t k Amerik lılar bundan on sene . · zaman eterın e emrnıye ı 6 Yumuşak 4.,25 kuruştur. İSlf'klilt•riıı şarlrıauıP .\ İ !!Ö " rtıP.k ve faz-

. 811şel'ıyet ıçııı büyük bir afot <4' ~ 
evelısine .k.ftd~r ~ürk .h•l.ıların olan menarıjıti de tP.davisi ka rar meyd~na çıka~ Yerli buğdayı 3.50 l<fca iz hat almak için h r gün İÇPI vilayeti sıhhat 
nın en bırıncı muşterderı me- bil b' l l r . r 1 O tarıhte Prıesely, Davp Çavdar ~,,50 uıiidiir lilgiirıe ve ihale ~iirıii hPlli aattP mu vak-
yan1nda idi. Fakat zamanla I~ :a \~e ~~m_ış ı. hl' k r ' ve Hıckınan ısm\nde. Uç do\c· Anadol yulaf 3 25 k 
Loodra ı ütün dü yanın bah 1 t ı ~la tırd ~z1.n~ te b ı e ~ tor fltf>rin ağrıları duvdurma Arpa . al lPminal makhuıu veya h~nka nwklubu hami 
merkezi halini alanca amerika ~:s .ıı. ~~t; e avısın eA üywu mak hassası dolayısll~ tehabet Aoadol 3,62,5 ltın İÇP.I ,·ıJayt•lİ d a iıııi endimenine ruiir· ca a tları 
ı 1 d b"tü 'th )Ati L lr lU ı p yapmıştır kcıgı•r y ı· n 37 ilan olunur. 
ı ar a u a ı a a arım oo i ıtıh11bı zaturaieyi de hayli te yeni bir devir açacuğını er ı o, , 

ı ı dradan yapm ıya başlamışlar ola t' i t" hAber vMdikleri zııman hUtUn Nohut eksb'a 5,50 6 
dı Hükümetio son zamanlar- y Bge ırmilhş. ı, k ·r ı· dünya kendilerine gUlmüştUr. fasulye 8,,11 
d ld .. db. 1 .. • u m ım eş• emsa ı I 25 ~ad ıgı .. te .

1 
1 ~.l"r ~ı~rme dığ.:r keşıfıerin tarihl~rini ha- Halbuki 1846 seııeYinde Yulaf yerli k /J, 

gun .. e~ guoe ı e r •}b·e.~t- a ı ska tır-latrraktadır Gariptir ki, ye Ameri kada MaesachusHtts de M~rcimek ıar 4, 
nayıımız acem ve u un şar . k ·r .b. . • Sahlep 
h 1 l ·ı k b t d b'l k nı PŞI gı 1 cer"ahi arnelıyatı ilk defa l'UyUk bir cerrahi a .. a ı arı e re a e e e ı ece .. t . . Tatlı çogea 
bir vazi et.- eldi .. iodeo Ame ~~ısız. yspmagı emın etmesı meliyat eter kullanarak icra 
· y g g . ıtıbarıJe cok mühim olan ete· . . . Balmumu 
rıkahlar Loodra pıyasa~ına rin k:\ş\fı bu kadar eski şl:>h· edılrnesı ilzerıne vaktıle gut~ Cehri 
gönderilmiyen Herake ve Ke- ret ve ehemmiyetini ka) betmış milş olan bUtiln dOnya yeoı Susam 
maliye halılarına talip bulun· t' . usulü memnuniyet ve şükranla Yapalı 

k 3 
ıı. b .. 

rna tadarlar. Metre•i O - S5 "A 1 1 b d·ıd· ktt ul etmıştır. Siyah yok 
1
. c ya ga e e e ı ı,, ser 4 
ıraya mal olau bu halılar ge 1 h lt d t · ıte d e Kloruformu cerrahi ame- Şark 47 8 

k k 
. ev ası a ın a ngı re e o ş 

~e. ~hte ve gerek~~. desen redılen büyük bir eserde be· liyatta acıyı durdurmamak U· Anadol 46,50 
ıtıbarıJe şarkı~ e.n guz.ıde mal yan edildığine göre eterin zere kullanılmiş olan Edinbur Aydın 50 51 
ları arasına gırmışlerdır. mevcudiyeti daha on Uçilnçü 2lu sir Simpsonda bidayette Yıkanmıt yapak SO 

AlmanyR ve Rusya asırda Avrupada malQm olup kilise rüesasının şiddetli mu Güz yunu . . yok 120 
• • • Paracelsus ismindeki bir ~lirn halef~t ve itirazına uhram1şt1. Konya mala tıftık J llO 

1 bın balya tıftık bunu pİliçlP.ri uyutmakla kul- Nihayet kloruformu tamim et Yoz~at 
47 aldı lenmiş ve acı veren hastahk· meğe muvaffak olmuştu. Keçı kılı ı 48 

Istanbul, _ Son befta ur farda kullanılmasını tavsiye Bunlara bakarak Sulph . . ı 
f et · t· · 'd 'd' · ı ka a Pırınçler anda Almanya ve Rusya mem mı~ ır. nı):unı e muet ının nası r . . • . 17 1 k t· · d t'ft"k 1 - Bır asır sonra eter meş· şılaoacaaı merakla bekleoıyor. Bırıncı aevı mat e e ımız en ı ı a ma uzre " fk' • · ı 

• A ancı neva ma 
pıyasamızla yakında alakadar R b } k } k t • ç 260 280 
olmağa başlamış ve 17 bin Offianya 3 ) ffi0ffi 0 0 1 K a~ ltO 
balvayı mütecaviz tiftik satın Oluyor Badve k. d k 
almışlardır. a eı:n, ç~ ır e 

ti · · d d 1 ıçlerı 
h l b. b d . a ı a em ıçı 

12 tı 

15, 

4 - 6 - 8 -

1 l A N 
Hususi mu~ase~e müdürlügünden 
928 mod~Jli okland marka vilayet hizowt olo 

mobili be~<t berinde 34 kalemle 60 parça yedek 
;flatı oldugu haldH 400 lira nrnhamnum b~del üze 
rinden, i~PI vilayeti daimi enciimenince açık artır 
ma ~urt!lıle sutıl 1ğa çıkarılmıştır. 

ıhale 21-ll -938 tarihine raslh\•an pazart~si 
~iinii sa~t 15 de icra edıl~ct>ğiod;n, otomobili 
~örnu~k v~ şartn3uwyi okumak islivenlerin her 
giin içtll hususi mnhas .. be miicHirli!ğiirı~, ve ihale 
~ünii olan belli saatle 30 lira muvakkat teminat 
m?kl.Hı~. VP.~·~ bank.? mektubunu l_ıanıil~n iç~I dai 
nıı enenmenıne nıuracaal etmelerı ilfın ulunur. 

4-6-8-11 

L A N 

iktisat V~kalPtİnin ö.8.93t; tarihinde İntişar 
ed~n fiyal lisltsi mucip satışlarırmı: 

Eh'ach 
u vaııvet pıyas- a er Romanya daha ziyade ka isali de o oishette artmıştır. T ti b d · • 100 

• " araret uyan ırmış. re memleketidir. BUtün sahili Şımdıye kadar Romanya sula- A 55 
ibracacat yapllmak üzre hum Kflraderılze bakan Dobrie~den rında pek az istakoz yetiştir· Acı k~ k • 35 rnalı bir faaliyet başlamıştır. ibarPttir Böyle oldug·u halde mektA idi . Son SP.nf>ltrdA bıı cfı çey ı~de 

36 Tip il s~.\lrnn lwzi 75X36 
Fi 

6,ao 
6, 10 
6,70 

h · · t r r Ur a agı 90 
Bundan evvelde y zıldığı hn il ınetirı balıkçılığı teşvik .ayv~n gemş mıkya a ye ışı f J 70 

ıoo ,, VI Horuılu lwz 75X .i6 
'b' .. ı il · d 50 . . . rılmege bAşlenmıştır. çe ,, 

gı ı tuccar arın e erın e ve hıınaye eylernesı sayPsrnde ş · d. d h·ıı h. ·r ------------
b. b 1 k k 1 ım ı a ı ı tıyaca kı a • I 
ın ayaya ya ın sto mB Romanya, Avrup·mın en çok . . 1 8 0 

olduğundan bundan sonra Y• ·ı ha!tk ihrac eden bir meml~ka yet .ettı~teı1 . kbaş~a h:rıc: d: 
pılacak taleplere de kolaylık t· olmuştur. kUllıyetlı mı tar. 

8
. ~ı arı ma Tarsus s iL. H L k h"L. 

la cevap vermek mümkün oJa H~r sene btlıkistih Sftlı tadır. Bu .s.eneh ı~ın de. ydaln~zl u il UıU aıım-
c kt I ıayyareler ı e arıce gön H•· ı ı• ... • d 
P
a ır ' ' mi~lonlarca. kilogram artı Ol' ren istakozların mikdarı şimdi • ıgm en 
amuk ıhracatı hararetlen~ı 1~ 7 se.ne-1ınde tutulan hAlı.kla ye kadar 300,000 sayıyı bul- Tarsusta oturan saatci 

rın mıkdan 1936 senesıne ı· rl · lstanbul - Bu yıl iJk de -
5

-> • muştur. Ber ın ve Lon re res· Mustafa Şavkı tarafından Kon 
f ' nazaran ::>, "o ooo kılo fazla . 1 R .. • olarak Almaoyaya son bir 

1 
t ' torauıarı hır gün evvf' oman ya Ereylısınde oturan Tabak 

kaç gün z rfmda ı5 bin balya 0 muşR ur. f d ya sularında tutulan istakoz Abdurrahim oğlu Mehmet ka· 
ı u s ne Zfll' ın a tutulan . . ı . .. 

,, Vl Şapkalı 36X85 
1 Sat•ş pPşin bedelledir. 
:! -- Hir balyadan aşağı satışlar için 010 2 

ıam ~ apılır. 
Sıf ıııasranarile hah·a umhalaj hedef
leri nıiişteriye aiufr. 

Tarsusta M. Raıim beyF. 
müsteciri 

Salih Bosna 

Pamuk satışı olmuşt· r. Ru sa . . . ları taıo taze mUşterılcrıı•e rısı Müzeyyen aleyhıne açdıgı 
tış pamuk piyasasını derhtıl ' lMlıklar geçen senın aynı a.y · sunuyorlar, Tupu iptali dav&eınm cari Mu il ~ d · ı 
Canlandırmış alakadar pnmtık hırınH nazaran 3.ooo,ooo kılo Aslında huhubat ve pAt- lha~em ... sır ı de mı-ızhure MOzey vaygı eğer m üşterı Arime 
l~caret lacirluini harekete ge ftız a olmuştur, r~l mhmfoıu~tı ol1tn Rnmanyı:ı J y~ııırı gö-.!er len yerde buluna Si lif hede misafir kaldıtınız müddet 
lırmışlir 

1 
H.o~any~ su!~rın~~ yAlrı11 hıç yoktan Avrupanın An ne· mamış ve teblığntın Gazete 

p muk mahsulümüz bu hotık ıstıhaalı degıl, dıg"'~ bah fıs balıklarıuı yeıiştırerı hir 111e ilanına ve muhakemenin ce rahatlık, temizlik konfor ile bir 
Yıl biraz esmer düşmekle be •i hayvan ve nAbatıarın ıstıh· yer olmuştur. 12-1~>-988 tarıhina milsadif Cu gece geçirmek yorgunluğunuzu din-
'-.ber ger,..k nefaset gE"rekıe J ma gUnU saat dokuza tali kine y 
ınıkt rına hiç bir haıeı gelme Giyim Düsturu . karar verilmiş oıduğundan lendirmek istiyorsanız eni han 
~!~ d~n .ibrac_a.tı: yek:rıuna 1 - Reş kuruşu olan 1 6 - Yakışanı giy. fakat ; mk ezkQdr ghün~e vbe ,saatte mah- otel İne şeref Veriniz bütün dikkat 

e mıyec.-gı •naa 1 var· dört kuruşunu yemeli bir ku karşındakini aldatmağe katkına eme e azır 0 unrnası ve 
dır, Rununl~ beuher gPçen ruşiyle sUslt'.nmeli. 7 _ SUste sahte ve tak- !aksi taktirde muhakemenin ve itinayı bulacafınızı aayın mıişteri-
Y•la nazaran r<>kolb biraz 9 p . h köt- dO gıyabında devam oiunacağı lerr·me vaderim. 
1>oksandır. Bu noksanlık bil- ... - azar gUnlerı şık ol· ma er şey u r. ilAn olunur. 
h"ısa Adana tarafında yağan maktansa haftanın yE>di gUııU ----------- Silifke Yeni Han ve Oteli 
zaıııanSız yağmurlardan husule temız pak gP.zmek evladır. spor yapan 1 munların spor yaptıkları İlk 1 Müsteciri Adil Madenci 
geimiştir. 3 - L9ke eyıptir. btr le· 'defa işitilmistir. Bir gün mu· ::.::.:.:.:---------------;.;.;;.....JU 
Almanya ve Lavunı~rımız skuasolaı·ak yerdA yüz yama ol- m ay m t l n 1 ar hafızlar. maymunların atlema-

1 • ••. ·•• •, 1 es oynadıklarını görmüşlerdir ~11111111-milllflmRftfillllft 
hüçük ve tadsız ka- 4 - Modaya esil' olmak Tıp aleminin gUnden gii- : Halrikaten maymunlar: birbir- T .. k H 1 

1 d 1 1. t . . . ıe iylA atlama mOeahakaeına 1 ur ava Kur vun isteniver ıu a il lr{ ır. ~ôdrıyı kale 81· ne llHICmesı, bır çok Alimleri r . . ff k .~j> umu 
J mamak da delılik olur . . girişmekte. hangısı ıııuva 8 

fzmirden ve İştaobuldan 5 Kad U ~ . ınsanlara her cıhetıen pek ben· olup diğ .. rlerini geçerıre, bUtUn O b k 
baıa müesses ler tarafından '· j(, - • • ının. s s enmesı zıyen maymunları tetııika ttış s~yirci ş4lmpaozeler, gAlip ge- O üyi.1 PiyangOS U O 
Al er ... e.sın gıyınmesı lazımdır . . 8 . şl k O • 

rn~ayaya sevk VP ihraç edi - - - . vık etmektedır. u ~On parıs len arkadaşlarını alkı ama - • Birinci keıide 11 ikinci teırio 9.~8 dedir· i 
l .. n ı avunlar ragbetle knşıJ8n ları gıbi tatsız ve küçük ka· cıverındıt bir "maymun çıftliği tadır 
~·tlı• Ynlnız Alm•nyad•n vunı .. istemektedMer, Fakat •8'dt•., Bu çiftlikte otuz lk>rk l Bu mUııabakal•ri tetkik 1 Büyük ikramiye 40,000 liradır 
~ıla miktarda snrf ve istih· büyük ve tatla kavunları alan kadar m11ymun bulunmakiadır. edAnler, (mıtymunlar arasında 08undan başka 15,ooo, 12000, 10000; liralık ikramiye 
~ak 14 dil .. n kavunlar tatsız ve lar memnun kıılmıılardır. Jo 1j Puarıjı adında bir zat bun rekabet hıssi ve kıskan{:lığin Olerle 20,000 ve lo,ooo lir.lik iki adet mlikAf t d 0 

GçUk nevideodir Bazı tüccar Onun için gnlecek aeoe (ar UzMinde ltetki kler ve tec·r' mevcut olduğunu görmUşlerdır 0 l)" '· • • 1 · ı , , . . a var ır 0 
11 b a ııüal. Jı P.t alctrı herkes 7 bırınci teşrı·,1a b·~·~ AlmanyayR gönderdikleri Almany.1ya gönderilecek bth rU eler yapmektadır. Bu mev.~unlar için.de bir sıç· w O 
~yuk ve tatlı kavunlar beğe- ve güzel kavunlarımızın reva Bu çıftlikte, maymunların rama rekordmenı), vardır. D9~8 giinii ak~amıua kadar biletlerini dt>ğişlir O 

n~ınıemiştir. fşart1t edildiği yici için yeni bir hamle ve hoş dura dura canları sıkıl· bununla her maymun allame lmış hulunnrnlııhr. tJ 
~1h'ıi Almany jdaki k ... vun müs muvaffakiyet göat rilmit ola ın31<la ve o z un n eğlflrırneıc yarışına çıkmağa cesaret ede- OOIOeOOOOOOOOO •--••o•oı••~ 
' ilderi ötedenberi alııtık~ caktır, için spor yapmaktadırlar My amemektedir, ..,._., • www 
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~sın 

Cenubun en cok okunan ve tutunan gazete:,idir. 
• 

içten ve Dışt n gliııiırı eı mühirn ve en t:ıze haberlerini 
YENİ I.VIER.StN DE BULURSUNUZ 

Gü 

• y 

iyasi Gaz ete 
11 Yıllılz fasılasız intişarın 
da muvaffakiyetini halktan ' 
gördüğü rağbete bo1çludur. 

e ~izin Gazetenizdir Dertlerinize dileklerinize Y[Hİ 
~ [ R Si N sütun lan açtktu. 

1 • Okuyu uz ve Okutmı
ya ça ışı ız. 

Ta 

y 
o 

n z. 

KİT AF GAZ T 8 v..,..E 1\d"ECıv.ı:u A 

r a b ı '1 p ı i I" 

Resmi na· re ve ıüesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler Evrakı 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve ~eğen~irmek şartile yapıhr. 
Hariçten yapılaca/. siparişler kabul ve tezeldengönde1ilir . 

.. .. -.c 
~ 

_. SIHH.A. TİN IZ r 
)f. 

KOR. UYUNUZ! 
- l:''l ASIL ]Y.[I ~ ,,, 

.,.. 
•!• ~ ~,,.,,,,,,.. EN 

SULARiıJJ 
Sıhhat ve içtimai Mu venet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Gürii rı üş: lh•ırak Kalt '')+1

; ' ' Joo ~111:~ Sli\'a :ırfuluuan 'N. lo .. 
111ikdarı,, 0.2 sııı3. 

Bt>ll~ : nt>ıı~ ~iz ~lrcnnı ~· f tlik tlt>f't>CP:o,İ ''Fratı ız,, l.5 

Ko~u Koıdısu'l LZ.\İ ım.ıiıft•l..-r için arfolunarı mİİYt•lli-
diilJıunıuza lilr ede o.4o nıgr. 

u 

~ülfat ".·o 4,, liLredı~ 0.003.3 gr 
L 

Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
ıtr t • 'No a,, ,, 0.0040 

Tadı ; L:lıif 

'I\ a uı ii 1; :1t 1ı Lrd 1 

• iır:-ıt "No 2,, yok 
Anu)fl\(;\~ ''NIJ3,, Yok 

FP111ıi11 l'll soıı usnllflrıı;t• riayPt tıdf'rt'k kay n<idığı ) erinden ilıb:J
rerı ı~ıa~\or a : d: r iei Lıhnlı ~:)lvanııli horularJa ici m~rnwr cHi~~li . . .. . ~ ' 
lwll urlwvuzlara tfökülrııPhlPdır. Orcıdarı d•t hiitun Fizı~i ve ~İiH\IPVİ 
P\~afını ıntıhdf· za •ut••·~ \f' t.it:l ı ı;;nrP tl f• t>l dt•ğnwtltın husu~i kim. .t: 

~ · gP' imız .. vP \clan·ı ·sılılı. l t arılığrn111 L<t~ io tılliği "ıhltiyr. uu~nıu · 
r 11 huznrl.t ırıda •anı. r· tı< f; r vp v~gorılar KAYA llELitN soyu ile 
~ık : r clıkl:uı ~mıra doldnrulnıı kıa vt• ağtzları Sıhha memuru tarafın- ; 

,. < Hrı miıhürlt.)ıwl'tı~ ştılır-imize gtılnwktedir. * 
-tt. • 
""·Jt. * 

urtd ılaya aza olunuz 
· ni lif .. r~111 ha!'lı nuwi ııd.- ha. ılnısuır 

---• 
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mühentlisliğinden ıersm orman 
0 1'lri h l ı ı ıı r ıı 111111m·ıu11 hclıtırirıin tı 111 l! 111 ll I u o 

:\d t>dJ l\·ıtrıı t o' ll \J3. '13 ı a ı ı ı la~ ''' ı ı ı t' ı ı 11.u ham uıen 
l>••ıl•·li lwdt>li 

1 (l 33 520 o 445 -l.150 4 .ı3 4-t 30 

10 ::\2 ~50 o 362 ;.},():){) ö 6 ~ "G ;, ;!O 

l ~ 30 500 o.353 6 701 :1 97 75 "'t8 

4 22 250 Q.(95 Q.380 :-n f) 41 

43 1 () J 41 
l - ~lii..:; dt n n: lı olup ı i r t- nııı · 11\ı·ıı·r;ıda nwvflul ~ uk:.u·ıcia aıltı,li vt> 

öll'ih.iı ~: z,lı 43 . ıln e.rıı dı g '!.7 10 B38 lHrilıiııduı ııihan n lf> giirı 
111iicld~llt• ıc-ı l-~38 IH ~t-nıl t': i11 \i: çı~ arıırnw ilt' ~atışı ~apılacaktır 

~ - K :-ı ll it n 1111 a L ı :! 4 1 r k ! r u ~ ı ı ı· 
3 - ih:ılt·~ ı nıiılt• kq ~al~ 11.ıa d• f ltııı zir;.a\ h: nkasına ~ al11 ılae:ı~lır 
4 - ~·ııı~ uıer~ı d or,11 11 uıtila nıli..;lığı dairl'~İ ıde ~.:5 da ~·apılacaktrr 
f, - ~lasr;ıf o•i. it• zıı ıı• ıs 1 4 6 
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