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ingiltere hükUmeti 
ispanya ve Salamanka hü
kumetlerine birer nota verdi 
B. [DEN: Artık sa~ır ve ıa~ammülümuz ~almadı. Mu~a~e
lede bulunacağız ve deniz altm~a olouğunu hissettiğimiz 

Tahtelbahirleri batuacağız oiyor. 
Kararlar diğer devletlerede bildirildi 

Londra, 8 (Rttdyo) Hariciye 
Nazırı Eden ispanya sularında 

balırılen iki İngiliz gemisi mü 
nBBebeliyle beyanatla bulunmuı 
tur. 

Eden Garbi Akdeniıde tica 
ri seyrüsefer yapan vapurlara 
karşı ııon günlerde hücumların 

fazlalaşması yüıüııden lıüküme 

tin tedbirler almaya mecbur kal 
dıjını bildirmiı ve ticari seyrü 
seferi gayri meşru hücumlar1t 
karşı muhafaza ve kati suretle 
himayeyi temin için ~yon anlaş 

masında musarrnh maddelere i!A 
veteu yeni tedbirlerin alınması 

zaruretini ileri sürmüştür, 

lngil tere, İspan )' a ve Sala 
manka hükümetlerini de bu ted 
birlerden haberdar etmiştir, Her 
hangi bir tahtelbohir su altına 

dalmış vaziyetle lıissoluııursa 

katiyen gomilera musamnha ~ös 

terilmiyecektir, Bunların batırıl 

ması için ise harp gemilerine 
emir ı· erilnıiştir, 

Uuııdıın Fransa ve İtalya 
hükQmetleri · de haberdar edil 
miştir, Onlar da ayni suretle ha 
reket etmeyi kabul etmişlerdir, 

Ru hükumetlerden başka 
Amerika, Almanya ve Portekiz 
hükumetleri vaziyetleıı haberdar 
edilmiştir, 

İngiltere Salamanka hükfı 
metine verdiği notada : 

Bu gayri muhik hücumlara 
aon verilir ümidilo şimdiye ka 
dar sabır to tahammül olunmuş 
tu nrtık bu sabır tükenmiş bu 
lunınnktadır, 

Enılce lngiltere hükumetibu 
nu protesto etmek ve tarminat 
taleb eylemekle mukabelede bu 
Junuyordu, Bundan sonra böyle 
ynpmıyacakhr> denmekte ve mu 
kaboloi bilmisilde lıulunulacağı 
bildirilmPklPdir, 

Macar Kral Naibi 
Polonyaya gitti. Yabani do

muz avları )1 apıldı 

Salahiyettar mehafil, görüşmeler hak
kında birşey söylemiyorlar 

i~i ~ü~umet Hrasındati ~ostiut sıUaştmhf or 
Varşove, 8 (Hadyo) Macar kral 101 atım topla eeU\mlanmıetır. 

naibi amiral Horti, Heisicumhur Macar ve Polonya bayraklarile 
Muçiski ve daha bir çok erkAnı parlak bir suretle donatılmış 0 • 

hükumetle beraber vakıtlarını lan istasyonda Macar naibini 
Yabani domuz avlamakla geçir Cumhurrcisi, hü\nlmet adları, 
mişler ve müteaddit günler av Mareşal Rydz Smigli ve Polon· 
köşkünde kalmışlardır, yanııı diğer mülki ve askeri er 

SelAhiyettnr mahfeller Ma kAnı tarafından sıılllmlanmıştır. 
car ve Polonya görüşmeleri hak Horti Vaven'e giderek bele 
kında bir şey söylememekte, ke diye dairesini ziyaret elm!ş ve 
tum davranmakta yalnız iki hü sonra Mareşal Pilsudskinin me-
kdmet arasındaki dostluğun eık zarına bir çelenk koymuştur. Va 
laetığını söylemekle iktifa etmek Vfmde Marar naibinin ıerefine 
tedirler, 

Krakovi (AA)- Macar naib muazzam bir takızafer kurul-

Amiral Horti yanında ctışbaka · muştu. 
nı Kanya ve diğer maiyl!ti erkA Bütün Polonya ~aıeteleri 
nı olduA'u belde Krnkoviye gol- ilk sayfalarını Macar naibinin 
rniştir. Trenin istasyona girişi ıiyaretine tahsis etmektedir. 
-.;.~...:.:.;:=:~~;;._----------....----

Almanyada 
Yeni iktisat nazırı

nın beyanatı 
Berlin 8 (Radyo) - Doktor 

$ahtın yerine tayin edilen Ge· 

neral Göring yeni kabinenin beş 
senelik programını talbik etme 

Je Qaheacatını ıöylemittir. 

Japonya da 
Zırhlılar İnfaıı me· 

seleai 
Tokyo 8 (Radyo) - Japon 

yadR zırhlılar inşaatı meselesi 
etrafındı lngiliz ve Amerika hü 
kQmatleri teklifinin kabul edilmi 
yeceği söylenmı kted~r. . 

Mahalli gazetelerın neorıya-

tı da bunu ima etmektedir. 

Hariciye 
Vekilimiz 
CenevreJen lstanbu· 

la 1teldiler 
lstanbul 8 (Radyo)- Harici

ye Vekili Tevfik Rüştü Aras bu 
sabah ekspresile Avrupadan şeb 
rimize gelm'.' ve lstanbul Valisi 
Muhiddin Ustünda,:ı-, Emniyet 
müdüıü, Reisicumhur baş ya~e· 
ri, Merkez kumandanı, asker ve 
polis tarafından iqtikbal edilmiş-
tir. Rüştü Aras Parapalas oteli· 
ne inmişlerdir. 

Madridde 
Türk elçiliğine ha
karet yapılJıtı ha· 
berleri yalandır. 
Aokıtra, 8 (Radyo) Dün ak· 

ş::ımki Roma radyosu Madritde 
ki Türkiye elçisinin ve elçilik 
erk Anının 1spanyollar tarafından 
hakarete maruz kaldığını bil 
dirmiştir. 

Bu hususta yapılan tahki 
katta bu haberin elçilik binası 

na muttasıl bir eve girilerek o 
rada bulunan hpanyollarrn çıka 
rılıp götürülmesinden galat ol 
duıtu anlaşılmıştır. Türk elçiliği 
ne ve elçilik erkllnrna karşı ya 
pıldıQı bıldirilon hakaret haberi 
külliyen 88ıl11zdır. 

Hükumetimiz meseleyi Is 
panya hükumeti nezdinde pro 1 
tosto etmiş ve bildirilen vaka 

:1;~;~:;; ~~;~:•anm•::::~İi• i 
muharipler 

Grandinin teklif ini 
F renaa kabul etti 

Londra, 8 (Radyo) Fransa 
hükOmeıi lsp&nyoda bulunan 
Ecnebi muhariblerin yüzde elli· 
sinin geri alınması hakkında 
Grandinin teklifini kahul etmiş-
tir. So\'yel murahhası b•1 teklifi 

reddalm iştir. 
lng llz Hariciye Nazırı Eden 

Grandi ile tekrar görüşmüştür. 
Bu görüşmelerde münasebatın 

iJileeeceQi umulmaktadır. 
Garbt Tunus hududunda 'o 

Trablusgarp dahilinde dört hal
yan kolordusunun manevra yap 
tıAı Fransada heyecan uyandır 
maktadır. 

B. Delbos 
Türkiye biiyiJk elçi .. 

sile g6rüştü 
Paris 8 (Radyo) - Hariciye 

Nazırı B. Delbos, Türkiye büyük 
elçisi B. Suadla Yugoslavya el· 
çisini kabul etmiıtir. 

Japon· Çin çarpışması JeıJam ediyor. 

japon tayyareleri 
Bombardımanlarla birçok 
şehirleri harab ediyorlar 

Japonlar Çan-Aay-Şekin satın aldığı 
Benzin yüklü gemilere taarruz ettiler. 

Tokyo, 8 (Radyo) Japon 
tanareleri Çinlilerin muhtelif 
mevzilerini tekrar bombardıman 
etmişlerdir. Bombardıman esna 
s111da mühim mikdarda hasarat 
yApılmıştır. Çinliler top çe ma 
kineli Lüfeıık ile mukabelede 
bulunmuşlardır. Tayyareler rad
yo istasyonunu da bombalamış 

JaJ"ea da eJıemiyetli bir hasar 
olmamıştır . Mahalli gaıeltiler 

Çinliler temamen teslim olmadık 
tarı takdirde diğer havai bom· 
bardımanlar~n tazyik edilecekler 
dir . diye yazmaktadırlar. 

Şangbay,8 (Radyo) Çin men 
balarından alınan haberlere gö 

re Çin mahafili, Çin kıtalarının 

şimendıfer hattının cenup mın 

takasındun rical ettiğine dair 
Japon menbalnrından verilen ha 
berleri tekzip etmekte ve şiddet 
le mukavemet olunduğu, Japon 
!arın Kovay nehrini geçmeye mu 
vatrak olamadıkları bildirılmek 
teclir, Yalnız Çinliler Çin mev 
kilerini Japonların şiddetle bom· 
bardıman etmekte bulundukları 
nı itiraf eylemcktedirler, 

Han kov, 8 (Radyo) Çan Kay 
Şek tarafından satın alınmış o· 
lan benzin yüklü gemi ve mavu 
nalar yolda Japonların taarruzu 
na maruz kalmıştır . Hasarat 
yoktur. 

Et bankası kurulması takarrür etti 

Banka, l1ayvan ve maddei hay 
vaniyeihracatiledeuğraşacak 

Etin ~er tarafta ucuza ·satdmasmı temine çahsacak 
Ankara: Et bankasının hedefi,bü 
yükeebirlerden başlıyarak bütün 
memleket halkına ucuz et yedir 
meyi temin olacaktır. Banka, 
ayni zamanda kasaplık hayvan 
ihracatı işlerile de uğraşacaktır. 
Bu ıuretle memleket hayvancılı 
ğının inkişafrnı temin, davar ve 
sürü s11hiplerine kredi açllması, 

hayvan hastalıklarile mücadele 
vasıtalarının ihzarı, hnyvan nes 
linin tekamülü için yol göster 
mek vazifeleri de Et bankasına 
tahmil olunmaktadır. 

•Et bankası merkezinin An 
karada bulunması çok muhte 
meldir, Fakat bankanın bülün 
memlekete şamil teşki14lı olacak 
tır. Bu bankaların da iş ve Zi 
r81\t Bankaları olacağı bilinmek 
tedir. Fakat kasaplık hayoan ih 
rı.icatı ve ticarf'tile uğraşanlarla 

U. R. X balontı 
Parçalandı, on üç 

kişi öldü 
Moskova 8 (Radyo)- U.R X 

kabili sevk balonu Normald ci· 
varında tecrübe uçuşları yapar
ken yere düşerek parçalanmış-

tır. içerisinde bulunan 19 kişi
den 13 ü ölmüş üçü yaralanmış 

tır. Diğer üçü sağdır. 
Balonun kutup heyeti sefe -

bütün et ticareti yapanlar banka 
ya ortak olacaklardır. 

ÔğrendiQ"imize göre, bükü 
met bir taraftan lstanbulun ot 
fiatlarında on kuruşluk tenzi14t 
yapılmasını temin ederkeu,diğer 
taraftan bülü n memlekette etin 
en ucuza yenilmesini mümkün 
kılacak hususları hazırlamakta 

dır, İktisat VekAleti teşkilatı şim 
di bu çok mühim tedbirlflrin tes 
bili ile meşgul bulunmaktadır, 

Alınacak tedbir arasmda 
El bankası kurulması gelmekte 
dir, Evvelce bir tasavtur halin 
de olan Et baukası, kurulması 

işi arlık katileşmie bulunmakta 

dır, Yapılan tetkikler neticesin 
de bankanın tesis sermayesinin 
beş milyon Türk lirası olması 

takarrür etmiştir, ------
ingilterede 

PropoganJa için bir 
komite teşkil edildi 

Londra, 8 (Radyo) Başvekil 
Qembcrlayn harici memleketle
rin propaganda işlerini ted 

Romanyada f riyesini almak için muhtemel se 

vir için hususi bir komite teş
kil edileceğini bildirmiştir. Şim
diye kadar bu işlerle uQ-raşan 
muhtelif müesseseler ve teşek 
küller bundan haberdar edil 
miş ve komi&e10 davet olunmuş 
!ardır . 

Demir gömlekliler· 
den iki kiı i öldü 
Bükreş, 8 (Radyo) Son inti 

habat mücadeleleri arasında ha 
zı kanlı hAdiseler olmuştur. De 
mir gömlekliler teşkilAtına men 
sup iki kiei ölmüştür. Bir çok 
1arah vardır. 

fer tecrübeleri yapıyordu. Suku 
tuna sebep; lnrzı inşasındaki 
nokaanlık ve bir daQ' tepesine 
çarpmıu olması ihtimaller dahi· 
linrledir. 

Kutup ilimleri aranıyor 
Moskova 8 (Radyo)- Kutup 

dlimlerini aramakla olan vapu· 
run Groenland şark sı\hillerirıde 
ilerlemek le old uQu bildirilmek
tedir. 

Do~ Ameleleri 
Japon mallarını bo

şaltmmadılar 
Londra, 8 (Radyo)lki Japon 

~apurunun mallarını Dok ame 
lesi lıoşaltmam ıetır . TeşkilAta 
momıup olmayttn işçilerin bu va 
purlarda çalışmaları derin infi· 
eli mucip olmuetur. 



Jal~ ~Ma anlatıyor; 12 
Hayat~a çirkin kadın 

yoktur. Güzel olmak 
için onu istemek kifa
yet eder. 

Gençl iğin ve güzelliğin en 

lıÜ) ük koruyucularından biride 
,.e lıclk i de başla geleni de te· 
mizlik \'e yıkanmaktır. 

Teneffüs için hua ne kadar 
lazımsa, cild için de su, okadar 

elzemdir. 

Cild de akcige.rlır gibi echi 
zei teneffüsiyedendir. Cildin te· 
nerfüsüne, üzviyelimizin imal et 
mekte olduğu zehirleri ve saf ol 

mıyım mevaddı çıkarmasına mfl 
ni olmamak elbette Hlzımdır. 

İşte yıkanmakla vücudun 
lıekledi~ini vermiş oluyoruz. Yı
kaTlmanın da muhtelif şekilleri 

olduğu hepimizce malumdur. 

Herkes yıkanmalıdır ama, 

nasıl yıkanmalıdır. Soğuk suda 

mı? sıcak suda mı?. Due mü~ 
Mnyo mu? .. 

Bu hususta ben size birşey 
taysiyesine muktedir deQ'ilim. 
Her mizacın ve her bünyenin 
tahammül edeceği şekilde yıkan 

maeı lazımgeliı'. 

Bunun en do~rusu yıkanmd 
şeklini tesbit edebilmek ve fay· 
da yerine zarar görmemek için 

doktordan aldcağınız tavsiyeye 
gfire hareket etmelisiniz. Artık 
doktorunuzun tavsiyesi dahilin· 
de sıcak hamdın, duş, banyo her 

ne ise yıkanmaya müntazı1man 

devam etmeli. 

Firavunun çok güzel olan 

kızları Nil nehrinde yıkanırlar 

ve güzelliklerini Nıle medyun ol 
duklarını söylerlerdi. 

Kurunu ulilnın biıe bıraktı 
ğı genç ve güzel kız tablolarına 
dikkat edin bütün hu güzeller 
ber-rıık su dolu havuzlara ya da 
)arke n veya 8akin bir gölde yı
kanırken görünürler. 

Güzellik ve su hiç birbirin 
don ayrılmamıştır. Yunanistan 
kadim in güzel Eleııisi bütün gü 
zel ark adaşlarile beraber vakti· 
niıı çok zaınanıııı «Orutas• neh 
rinde ge~irirdi. 

HüHhıa : kadına güzellik ka

dar su da lazımdır, Su ile ald· 
kaı,ı olmıyan güzellikten mah· 

rum kalmaya mahküm demektir. 

Yıkanma ve banyodBn son

ra "Masaj,. 

~Iasaj pek eski devirlerden 

beri nıalfımdur. Bundan dörtbin 
seno evvel, Çinde, Hindde kulla 

nılırdı. 

:Mısrılar, hele güzelliğin praR 
tişkilrı olan Yunaniler ve Roma· 
lılsrın da m asaj gayri müfariki 

idi. 
Bugün fen tedavide bile ma 

sejı vücudun hıfzı sıhhatı için 

en büyük bir vasıta olarak dok 

torlarımız tavsiye ve tatbik et· 
mektedirler. 

Masaj, vücudun güzel şekil· 

ler alması iı;fo beııerı;,nin hakki· 
le ifııyi faaliyet etmesi için el· 
zemdir. 

Doyçlan~ zır~hsı 
A /manyaya dönmek 

icin emir aİdı , 
Lizbon 8 (Radyo) - Doyç

Jand zırhlısı yanındaki iki De

nizaltı gemisile Almanyaya dön 

mek emrini almış ve dün Liz · 

bondan ayrılnııştır. 

Zırhlı yerini başka bir kro 

uz öre ter ketmiotir. · 
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Mı s_ı r_K_r alı I EHİD , 1 Oünya~a Neler oluyor? 1 
Memleketimizi ziya • "'- HA.BERLEQ.I 

ret etmek istiyor Fransız hakimleri 
Fransada, bilhassa Pariste 

B. Cevad Abbasa Nil nişa· Orta o~ul Ticaret ve Za~ire "orsasında hakimler, şahid \"C maznun ka-
nının en büyük rQtbesi u uıaların sorgusunu, kanuna tam 

verildi K l l b l . . . uygun o larak yapınamağa başta· 
öy Ü ta e e erı ıcın 938 Ş b l 7 mışl':ırdır. 

ı b 1 , U at avı -
stan u - Alatürkün Mısır b • • J Bu uygunsuzluk, onları bil 

Kralı Majeste Faruka dü~ün he ır pansıyon açıyor• haftası durumu hassa doğruyu söylemeğe teşvik 
diyesi olarak gönderdikleri mu· O r ta Okulda okumak üzere içindir. 

Bl'GDAY rassa sigara tabakasını takdim muhtelıf köy vo kasabalardan Bunu bir fıkra ile anlatalım: 
için Mısıra giden Bolu mebusu gelen ve mevcudu 70 şi bulan Bu hafta şehrimize 945 ton Goçcn hafta Paris mahkeme 
B. Cevad Abbas Görer lstanbu talebeler içiıı bir· pansiyonun ku lıuğday gelmiştir, Borsada 30 leriııden birinde ve kırkı aşıp 
la döndü ve do~ruca Dolmnbah- rulmakta olduğunu yazmıştık, tou Anadolu serti muamele gör ellisine merdiven dayamış bir 
çe sarayına giderek Atatürke Sayııı lıbayımız ve Parti müşıür, Fiyat 5,25 kuruştur, lıayan Şl\hid olarak dinlendi. 
tazimlerini ve seyahat intibaları Başkanımız .Rükııüddin Nasuhi 925 ton harice 142 ton dahi Heis sordu: 

. oğlunun yüksek himayelerinde le ihrıtcat yapılmıştır, Tahmini 
nı arzeıtı. - Kaç yaşındasınız? 

B C d Abb •• d ı .. '\ kurulan l·u hayırlı yurdun her stok 3402 kilodur, • eva as 1nısır a uu - Otuz dört. 
k b . h" " k b 1 türlü malzemesi hazırlanmış ve ÇAVDAR 

yü ır usnu a u görmüş, Orta Okul direklörlü~ü tarafın - Şimdi doğruyu söyliyece 
kral İngiliz büyük elçisini mü- Bu hafta içinde 210 ton mal x.inize yemin ediniz!. dan talebe knyrlıne başlanmıştır g 

teakip •kendiısini kabul ederek Şurada burada bakımsız ve her gelmiş, borsada 650 ton muame Ses kısıklığına karşı 
yarım saat kadar yanında ala· nevi nezaretten mahrum çocuk le görmüşıür, Fiyatlar Mersin 
koymue, memlekeLimiz hakkın· lar için açılan bu yurdun bay vngon teslimi 4,50; M: Fob 4,875 tayyare i!acı 
da samimi temennilerde bulun ram flrtesi küşad resmi yapıla kuruştur, Meşhur dansöz ve artist ~ıa 
muş ve Türkiyeyi ziyaret arzu caklır, Harice 700 ton ihracat ya deleine Gibson bugünlerde bir 
sunu izhar etmiştir. Bu güzel eıieri başaranlıırı pılınışlır, Tahmini stok 153 ton varyete kumpanrasının yıldızı 

Kral Faruk B. Cevad Abbas kutlar, köylümıizün en mühim dur, sıfatile fngilterede bir turne yap 
Gören'e Nil nişanının en büyük bir ihtiyacının da karşılandığını ANALiZ maktadır. Kumpanya son defa 
rütbesini vermiştir. görmekle seviniriz, Bu hafta en fazla çavdar Nevcastle'de oyun verirken ar· 

Kızı/ayın çay analizi yapılmıştır, tistin birdenbire sesi kısılıyor, 
lzmir civarındaki 
tarihi e~erler mey

dana cıkarılıyor , 
İzmir, (A.A.) - Şehrimiz be· 

lediyesi, lzmir civarındaki tarihi 

eserleri muhafaz ıı ve meyt' ana 
çıkarılması için faaliyete geç· 
miştir. Bu meyanda Kadife ka· 
lesinde kadim Roma eserlerin
dtn tarihi kı)· m e ti bulunan yer· 

altı Viadora yolu restore edile· 

rek kullanışlı bir hale getirile · 
coktir. Bu yol fuar zamanına ka 
dar ikmal edilecek ve fuarı zi· 
yaret için gelecek olanların g ö r 
m*'Jerine müsaade edilecektir. 
Kadife kalesınin ağaçlanma ve 
imarı için büdceden yardım ya 
pılmasına karar verilmiştir. Bun 

dan başka İzmir hafriyatı için 
den geçen bir zamanlar güzeller 

il1\lıesinin yıkandığı c.ı,ki Sudan 
kültür parka yapılmakta olan 
suni gölün istifade etmesi için 

Kadife kalesi Pagos dağı ve bö 

ğüründeki kaynaklarının kültür 
parka götürülmesi de muvafık 
görülmüştür. Bu yıl lzmir ha!ri 
yatına bir yardım olmak üzere 
3000 lira tahsis etmeği de bele · 
diye tasarl.:ım ıştır. 

Memurlar kanunun~a 
Bazı değişiklikler 

yapılıyor 
Ankara, - Memurlar kanu 

nunda yapılacak olan değişiklik· 
ere aid esaslar tesbit edilmiştir. 

Proje, üzer:nde vekillellerin 

mütaleası alındıktan sonra Ka· 
mutaya sovkedilecektir. Meclisin 
bu devresinde kanunlaşması 
muhtemeldir. 

Yeni proje ile barem dere· 

celerinde bazı tadiller yapılmak 
tadır. Gerek ilk memuriyete gi· 
renlerin ve gerekse memuriyet 

sırasında kazanılmış olan ihtisas 
vnziyetlerinin, terfiler ve maaş 

yükselmesi üzerinde olan tesiri 
daha genişletilmiştir. Yeni proju 
ile yüksek mekleb mezunlarına 

ve ihtısas yapmış olanlara ilk 
maaşlarda bugünküne göre bir 
derece yükseklik temin edilmek 

tedir. Projede, sermayesinde ge 

niş ölçüde devlet hissesi olan 

mü· sseselerde çalışanlur hakkın 
da da hükümler vardır. 

zivafeti oyunlara iştirak etmekten vaz 
J' Tarsus Ticaret oda- gl'Çffieğe mecbur oluyor. Artist 

Şehrimiz l{ızılay kurumu kadııı vazifesinden uzak kalmak 
mın ayın on beşinde Halkevi sında fopfıınfı 
ikinc·i kat salonunda üyelerine istemediği için birçok mütehas· 
bir çay ziyafeti vereceği haber Yakında Ankarada toplana· sıs doktorlara müracaat ediyor. 
alınmıştır, Bunlıtr kendisine kaıi istirahat 

cak olan ziraat kongresinde Bu toplantıda ayni zaman ta~siye ediyorlar. Fakat bundan 
da yapılan işler de görüşüle memleketin haynti mevzuların da bir fuide hasıl olmuyor. Hu· 
cektir, dan bil'i halinde Lıılunan zirai nnn üzerine bayan Gibson hu::;u 

"ocuk ',[sirgeme kurumu kalkınma mevzuu etrafında kon si bir tayyare tutuyor, ona bine 
Y grede mevzu lıahsE>dilınesi te- rek b :rkaç saat ' havada dolaşı· 

Mer '-a "F heyetı" du .. n · 1 k 1 t 1 kk yur, bin mett·e irtifaa çıkıyor. R.~ ;/W menııı o ıınaca ıususa rn ın 

da Tarsus Ticaret Odasınca lıa· Oradaki temiz ha9ayı teneffüs 
Halkevinde toplandı ediyor, bulutların fevkine ç:ktığl 

zırlaııacak rapora esas olmak ı için mükemmel bir güneş bonro 
Çocuk Ecıirgeme Kurumu için Salı ve Çarşıımlıa günleri d 

merkez heyeti dün saat on yedi su a yopıyor. 
de Halkevinde Vali ve Parli çirciuin sanayi vo ticaret erlıa Bu esnada artis kadın bir 
Başkanımız Bay Rüknüddin Na bının ve alakadar memurların kaç şarkl söylüyor, sesinin açıl 
suhioğlunun reisliği altında top iştiı ak edecelti iki lıüyük toplan dıılını anlıyor. Karaya indikten 
!anmışlardır, Bu toplantıda muh tı yııpılmaktadır. Rapor komis sonra ses kısıklıl'tıudan hiç bir 
telif işlerle, Aşevinin tek1imülü eser kalmı"Or, hemen o akşam 
h kk d .. - - 1 - yonu için bu toplnntıda aza se· " 

a · ın a goruşu muş ve fikir gene oyunlarına de\'am elmeğe 
taatisinde bulunulmuştur, çimi yapılacaktır. mu vaffak oluyor, 

Memle~etimize yar~ımsız 
gelecek göçmenler için 

Yeni bir kararname 
hazırlandı 

Ankara, - İskan Umum mü· 
dürlüğünde, anavatana gelecek 
göçmenler hakkında y e ni bir ka 
rarn11me hazırlfımıık üzrre lop 
la n:ı n ve hPr vek dl o ı nı üııı e ssıllo 
riııden mürekkep komisyon faa · 
liretini bitirmiş ve hazırlanan 

kararname Sıhhat ve içt mai mu 
avenet vekaleti ~aıııtasile başve · 
killete gönderilmiştir 

Yeni kararnameye göre, hü 
kumetten yardım ititememek şar 
tile memleketimize gelecekler 
hakkıııda bazı kolaylıklar göste 
rilecPktir Bu göçmenlere ber: • 
berlerinde gelirerPklPri hayvan 
araba ve pulluklar için bir mik 

t ıı r prim vı>rilmeHi de kararlaştı 

rılmıştır 
Bundan başka, ~öçmPnlE>rin 

getirec<>kleri malların gümrük 
resmindf'n muaf tutulması da 
düşünülmektedir. Bu hususta tet 
kikat yapılmıtktadır. 

Bir İngiliz tayyaresi 
Lef koşada karaya 

indi 
Lefkoşa, 8 (Radyo) Adana · 

' dan f ngiltereye gitmek üzere 
buradan geçen bir tayyare ka 
zaya uğramış ve düşmüştür. Tay 

yarecilcre bir şey olmamıştır. 
Kazanın IAstiğin yarlamasından 

ileri geldi~i anla6ı.lmıştır. 

Yur~~a ~u sene açıf aca~ 
Hal~evleri 42 ye çıkanloı 

Bu yıl 20 şul.ıalla açılması 

kararlaşmış olan 39 halkevir.e 
ilam olarak yeniden üç halkevi 
açılmaın knrarlaşmıştır. Bu su
retle açılacak hulke \·leri mikdarı 
42 ye baliğ olınnktadır. Bu üç 
h ıl k e vi Malatya vihlyetiniu J{e 
maliye, Küt11hya viU\yetiııirı Ge 
diı, Kocaeli ,·iiayetinin Karamür 
ı:;el kazal arında açılacaktır. 

DiııdHşl 
Kurban bayramın 

do keseceğin kurban 
parasını 7 ürk Hava 
kurumuna ver. 
Bunu yapmakla hem 
vatan müdafaasında 
en büyük kuvvet o ~ 

lan havcı müdafaa
sına hizmet ~tmiş 
olur, hem de Çocuk 
esirgeme ve Kızılay 
kurumuna yardım 
etmiş olursun •• 

Hava Kurumuna yardım en 
~üyük ~ir borç ve vazif e~ir. 

Karuzo'ya halef 
yetiştiriliyor 

İlalya , cihanda en birinci 
tenorları yetiştirmek teamülünü 
yorine getirmek için çoktaııl.ıeri 

Karuzo'ya hale! olabilecek bir 
anam aramakla idi. Şimdi İtalya 

nın Florans şehrinde yakında 
on bir namzed arasında bir mü 
salrn ka ynpı ' acaktır. Müsalrnka 

i çi ıı n amzE>dliklerini k o yanl a r ara 
sı nda R icciardi adında ou do· 
kuz yaşında bir genç vaıctır. Bu 
g enç n üsabaka komisyonu aza· 

srna Aida operasının romansını 
okumuş ve çok be~eııilmışti. Bu 
g enç fevkalede bir teııor sesine 
mnliktir, fakat cahildir, no oku 
yup yazabiliyo~. no de notadan 
anlıyor. Okuduılu şarkıların 

hepsini kulak dolgunlu~ile aklın 
da tulu, or. H icciardı'nin lıu mu 
varfakiyetini gören bazı Mapolili 
zAngioler onu okutmağa karar 
vermişlerdir Bu gün işsiz, serse 
ri ve cah il olan Ricciardinin ya· 
rın Napoli operasının on meş· 
hıır tenoru olacnğı ve büyük 
Karuzo'yu istihlM edeceği ümid 
olunuyor. 

Tarsus llalkevinden 
Tarsus, «Hususi- Evimizin 

dÇılışınııı ik •noi yıldöııümünü 
kutlamak ı üzere 20 şubat 938 
tarihine rastlayan pazar günü 
saat 14 de Evimiz salonuııda yıı 
pılacak törene eve kayıtlı vo 
kayıt ..;ız hüıün yurtdaşlarrn leş 

l'lf ied ricu oluııur, 
Tören prolı(ramı Ilalkevinde 

dagı tılacaktır, 
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Sovyet Rusya italyayı şidd8t· Mersin. ··'i'asası 
le protesto etti 

Ansaldo fabrikası namına ~ovyet mal· 
/arının haczinde haksızlık varmış 

Moskova, (Tas &jansı) -
MilAno mahkemesi İtalyan An 
saldo şirketinir. İtalyoduki Sov 
Yeller birliği hariciye mUmes 
silliğine karşı açmış olduğu 
dava ile alakadar olmak üzre 
ta'ep ettiği ihtiyati haczi ka
bul 11derek Sovyetler birliğinin 
Banko di Romadaki alacıtkları 

ne haciz koymuştur. 
Gerek mahkemenin bu ka ' 

rarı gerek Psassız olan Ansal 
donun mezktlr talebi 1 Şubat 
19 ~'4 tarihli İtalyan • Sovyet 
ticaret anlaşmasını ihlal eder 
mahiyettedir. va gene bu hrı
reketler italyan müessese ve 
firmalarının Sovyet ekonomi 
teşkilitlarına karşı İlerideki 
keyfi ve gayd kanuni icraatın 

Berlin Türk Ticaret odası 
Bülteninden : 

Almaı1yada 

Portakal piyasası ........ .. 
• 

100 kilosu fop 20 Mark 
üzerinden satışı evvelce yapıl 
mış olan Dörtyol, Mersin ve 
Payas haval isi portakallarınm 
birinci ve ikinci partileri Al
manyaya vürut etmiştir. 

Malların eksportil'.i netice 
sinde 0/0 16-l 8 nisbeti nde bo· 
zuk ve çürük olduğu, ambalaj 
larınmda matluba muvafık bu
lunmadığı tes~it edilmiştir. 

ÇUrUk ve bozuk nisbeti 
yüzde 7,5 dan fazla olduğu 
taktirde f ı yatta tenzililt yapıl 
ması kabul edilmiş olduğu ci 
hetle bu satışlardan beklenen 
istifadenin temin edilmiyeceği 
anlaşılmakladır. 

Tilrkiyeden daha fazla 
portakal almak istiyen bazı 
ithalAtcılar gelen partilerin 
gayri milsait vaziyette olması 
dolayısi le teşebbUslerinden sar 
fınazar edilmiştir. 

İki gUne kadar vüruduna 
intizar edilen Deulsche Levnn 
te Linie kumpanyasının Kava 
la vapurundaki Uçüncll parti 
malların daha iyi olacağı Umit 
edilmektedir. 

TUrkiyeden Romanya ta
rikile Almanyaya sevkedilmiş 
olan Rize menşeli bir parti por 
takalın da bu ' gilnlerd~ gelme 
si beklenmektedir. 

Layipziğ panayırın· 

da 1ürkiye 
~ ...,..,..._ 

Lıiypzi~de açılacak olan 
beynelmilel panayıra hilkOme 
timiz iştirake kıırar vermiştir 

Sergide Türkiye paviyo· 
nunu Atmanyadaki TUrk tice 
ret odası hazırlıyacaktır. 

Runun için Almanyaya 
numuneler gönderilmektedir. 
Laypziğ panayırı 6 martta a· 
çılacaktır 

nasıl inkişaf edeceğini göste
rir, O muesseseler Sovyet tfŞ 
kiUHhırına karşı :ıeahhUtlerini 
yapmamışlardı. ş! mdide Sov· 
yellerin ltalyedaki mallarını 
mOdadere etmek teşebbUsilnde 
bulunuyorlar. 

Sovyet hUkfimeti Roma 
elçisine verdiği talimatta Mi
lino adliyesİDin gayri kanuni 
hareketlerini İtalya hilk1lmeti 
nezdinde şiddetle protesto et
mPğe gerek italyan - Sevyet 
ticaret muahedesini gerek hu· 
kukuctüveli ihlal eden m11hke 
me kdrarınıo feshini istemeğe 
Sovyellerin gördUğU zarardan 
doğrudan doğruya İtalyayı 
mesul tuttuğunu bildirmFğe 
memur etmiştir. -----

Yunanistanda 

Nefi e~ilen siyasiler .......... 
lngi l izc~ ( Deyli Ekpres) 

gazetesinin Atina muhabiri; 
Yunanishındaki muhalefet li· 
derler İnin fyoniyen ve Ege 
denizindeki Yunan adalarına 
nefyedıldiğini yazarken şun
ları diyor : 

Cece valtti liberaller li -
deri Sofilis evinden tevkif e• 
dilerek lyoniyen denizinde 
hake adasına nefyedilmiştir. 

Halk partisi lideri Tcu· 
tokis de, Ege denizinde Paros 
Rdasırıa gönderilmiştir. 

· Anlaşıldığına göre bin 
kadar siyaset suçlusu ya men 
fi veya mahhustu r. 

Tevkif ve nefyedilen si
yasi liderler general Metak-
ses hUkOmetini devlrmek is· 
tiyorlardı FaKat planları iki 
hafta önceden keşfedi idi. 

Parlamento intihabı artık 
yapılmayacaktır. Parlamento 
binası şimdiden polis ka-ar· 
gihı halindedir. 

imza makinesi icad 
olundu 

İmza atmak belki herkes 
i(;in pek y0rucu değildir fakat 
gilnde yüzlerce çek imzaluma
ğa mecbur olan buyuk iş 

adamları ve m11yonerler bun· 
dan bıkmışlar yorulmuşlardır 

hatta bazı imza atacak vakit 
Jeri bile yoktur. 

Şimdi yeni bir icad on-
ların imdadına yetişiyor. 

imza m1kinesi icat olundu 
Bu makine herkesin imzasına 
göre ayar ediliyor ve bir dilğ 
meye basınca makine hareke 
te gelerek ucundaki kalemi 
sanki sahibi elile oynatıyor· 

muş gibi kağıdın üzerinde 
yiiriltilyor ve tıpkı o adamın 
imzasının aynı şekilde bir im 
za atılıyor. - ---~----

Nö~etçi [czane 
bu akşam 

isti kamet Ecıaneıi 

8-2- 938 
K. S. 

Pamuklar 
40, Klevlant 

Dığ mılı 
Kapı malı 
Koza 
Kırma 

5-50 
24 2{1 

Kozecı perlağı 

bufday - çavdar 
Sert şark 5.,t7 
Yumuşak 5,,12 
Yerli buğdayı 4 .. 50 
Ç d ··o av ar 4., .• 
Anadol yulaf 4.0CJ 

arpa 
Ana dol 3.85 
Yeril 3,.6i 
Nohut eksb'a 5/0 
Fasulye 7,5o-tO 

Yulaf yerli 1,,50 

Mercimek yozgat 7-8 

Sahlep 120- J EO 
Tatlı çoğen 

Balmumu 
Cebri 
Susam 

Siyah 
Şark 
Ana dol 
Aydın 

yapağı 

Yıkanmış yıpak 
Güz yunu 
Konya. malları tiftik 
Yozgat 
Keçi kılı 

» dabığ 

Deriler 
Keçi derisi çifti 
Koyun derisi kilosu 
Sığır derisi tuzlu 
Sığır hava kurusu 
Manda derisi 

20 
67,5 
ıo 

15, 

50 
45.45 

50 
80 
70 

52 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatlı badem içi 
Acı ,. 
Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
fçel ,, 

pirinçler 

80 
42, 

15 

Birinci nevi mal 17,S 
İkinci nevi mal 
Çay 
Kahve 

:!90 

111- 112 

AR 
Bir senedenberi pek mun 

tazam bir şekilde iotişır etmek 

te olan bu gazel sanatlar ve 
arkeoloji mecmuasının ikinci 

yılının birinci sayısı pek ne· 
fis bir şekilde intişar etmiştir 

Bu sayıdaki başlıca yazı· 
lar şunlardır. 

Suut Kemal Yetkin, ikin 

ci yıla girerken, Nurullah BerK 
sanatta kadın vilcudu, M. Ra· 
gıp Kösemihal çocukların mü-

zik terbiyesi S. N. Urallı Bey 

oğlu halkevinde bedii rakslar 
Andre Lhote sargisi ve profe 
sör J1tcopinin Afrodizyhs haf 

riyalına ait pek mühim bir 
arkeoloji makalesi. 

1 
-----

1 L A N 
lçel Def terdarhğmdan 

Kazası Köyü Cinsi M. M. Kimden metrük Muhammenbedeli 
Mersin yalın Tarla 22875 Bodo3akideo 250 Lira 

ayak 
Hududu : Doğu yol küzeyi yol ve Mustafa güney dere 

kiblesi çerku kadir tarlası ile. 
Mersin Yalın A, Tarla 22675 Bodosakiden 2jO lira 

Hududu ; Doğu çocuk evlatları kuzeyi tarik ve Mustafa 
güney yol kiblesi hayırsız evlatları brlasile. 
Mersin Yalın A. Tarla 73520 Andonlekcrdepolos 480 lira 

Hududu ; Doğu Mustafa evlatları batısı celal basan ku
zeyi yol kiblesi Mehmetce halil tarlasile mahdut. 

( Mülkiyetleri peşin satılacaktır) 
Elektirik tecbizah vardır 

Mersin Bahçe M, 102 Sokak 4 Nolu ev Filoti veresesinden 
66 Lira bir senelik icarı peşindir, 
Mersin Nüzbetiye M. 162 inci Sokak 23 Nolu ev İstilyıni 
den 60 liradır peşin bir seneliktir. 

Yunarıh enıvalind~n yukarıda ycızılı iiç par 
ça ıarlanm wiilkiyeli balıç~ uiizlwtiy~ nıalıalle
sindt-ki iki parça evin de hir SfHlelik icarı P+'Şİn 
satılmak üzre miizayedey~ konu 1 ruuştu r. 15-2 .38 
s~li giinii saal 14 <le siirülen p•~hler haddi IAJik 
gürüldüğü taktirde ilıalei katiyesi yapılacaktır. 
Talip olanların yüzde 7 buçı1k l~uıinaı yalırıp 

dPfLerdarlıkta müteşE>kkil komisyona roliracaatlan 
ilan olunur. 2-6 - 9- 13 

•• 
Ornek Kebap evi 

Ahmet kaya Selçuk 
Kuruı Kebaplar 
15 Mersin kebabı koyon eti ile 
25 Yoğurtlu kebap sade yağ haılama et suyu ile 
15 Kuşbışı kebap 
20 Domatiıli kebıp 

20 Batlıcanh Urfa usulu 
~O Sulu kebıp Adana usulu kebap 
~O Sanmsakh Ayintap kebabı 
20 Külbastı 
20 Yumurtalı salçalı kebap 
20 Kirazlı Kebap 
20 Keme kebabı 
20 Patatisli kebap 
20 Baharla kebap 
15 Sade maydanuzlu kebap 
20 Yağlı hamurlu et tepside 
~o Çiğ köfte 
5 Salata, Cacık, Turşu 
Kıbrıs çarşısında 8 -10 Numaralı Örnek Kebap 

Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile daha bir çok ya· 
zılmayan kebaplar sırf koyun eti ile yapılır. Sayın müş· 

ter ilerimizi memnun etmek için yapılan bu taahhütten 

örnek kebacısı Ahmet çekinmez. 
Bir tecrübe kafidir. 30-30 

Fotograf l\1akineleri 
Fototraf mevsimi geliyor, şimdiden 

birer makine tedarik edebilirsiniz. 
Kodal{ ve ~,oglander 

Markalı 938 modeli makinelerimiz 
geldi 

Taksitle Satış 
===- === 

( T 1 K U ) Markalı dolma kalemler, her cins 
matbaa kağıtları, Kırtasiye, Kitap, Fennf gözlükler, 

l~;~~i;,•p, M .. SED0Aô"'"SiHi810,;S[YİM[Hh• ... t•v•İY• 
Uray Caddt'si No. 42 - MERSİN 
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•~-D-0-K-TO_R_l·-o-o-~-TO-R~• ~i]iJ~mf~fı§J~mfj81fı§Jmfffii)J81~~~~J81~ 
HANDAN KEMAL KEMAL ŞAKIR ! a u· · v E ~ T mı 

SARACOÖLU SARACO~LU JI!:! .J...~ ffij) 

Do~u~ta~ı~l~~dın :~~~:ı·~ ~~~:~;~~ j ~ SiGQRTA .... ?.Q.SVETESi 1 
Birinci Sınıf Mutahassısı LAR MÜTAHASSISI l'iill l b k l L fr.;J 

MUA YENEHANESt l!::! Sümer Bank ve Em dk Eytam an a arı tara~ınclan il!:! 
Kışla caedesi Avukat Hilal Muayenehane: liilh l l l b. k d Vasfı Orgun lr.il 
Kemalin evinin birinci kabn Kışla caddesi Fedoo , -JI.!:! uru muş tamu usa ır urum ur. le:! 
da hastalarını her gün sa· Tabıncıoın evi altında- liilli;i'llf;Hrr;ıi;;ilr;;ı'Eİ'~lftllfiilr.illTi!!J_li.il;;:;'UiiJlr;;Jr;;;li;;li;illl'iiJI 
bahtan akıama kadar kabul 

1

• daki 102 No. Daire l!:IEJl!:!Jll!::!ll!!JJl!:!l!:!lll!!Jl.!::Jl!:!IEJ Jl!:!ll!:!Jl!:::ll!::!ll!:!ll!!ll!:!J~ 
eder. " •-----------a..---• . •1111••••••••••nnnn1tnnnn~m1•nnnn11111111n11••• 
,~==~·· ~~il~-~, : 1 kayadelen suyu 

Foto g U 
•• n 1 1 Sa yııı llalkınıızııı Sılılıaltıı !{ÖZ öıııııuı~ IUl•rak ~\I tııılıınııuyan K .~ y A 

! aOELEN su\' u~r ~a Vf'l sıhlıi bir Şfl~ ilci.. nwnhağdaki lPSisatında ek sik
i ı likl~riui tamamla1111s ft-ınııin P-n ~on u~ullt>rini vHpltrmakda huluuduRu-

FOTO GÜNU.. \ mzu drZ ~d~riı. J • arayan sayın 
müşterileri onu zafer caddesinde otel 

1 1 KA YADELEN SUYU 
vesinde bulacaklardır. , 1 Kaynadığı yerden iti~aren istasyon yanma kadar cam ~orularla ~illur ~avuzları 

FOTO GÜN e fotograf çektirme~ 1 indirilmiş oradanda ~ütün fizi~i ve ~imyevi evsafım mu~afaza ederek el deymeden 
, modern ve temiz hatıralara malik olmak demektir. l !ıususi kimyakerimiz huzurunda damacanbra doldurulmakda ve muntızı11n 
"~rar:.~:~~.a~ıü ~ a ;~ rıs; va~ı~:;;;~ r~~~~;~.~izı~ k~~;~ 1 1 ıehrimize gelmektedir . 
ılür~hilirsiniz. \ ı KAYADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkalldelljtine gelince: Yıllar geçdikçc halkımızın 

FOtO GÜN F otografa ait her İf • gösterdiQ'i ra~bet ve teveccühü karşısında fazla söz söylemejtl zail görUyoruz. Sıhhat Bak-\nlıgı 
1 •ve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU ~slr ız TOrkiyenin 

lır Ve gece günJiJz aile JiJfÜn Ve gU• ft en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasmda bulunduQunu isbat 

ruplara gider. 1 
• etmiştir • 

FOTO GONü sllrlt glzellik ve cizibe yaratan bir 
yer olar1k kabul ediniz. 

!! lştahsızh~a, hazımıızlıQ'a bir çok mide batırsak hastalıklarına karıı KAY> DELEN tifalı bir 
"" hayal kaynaQ'ıdır. ! Suyu pek tınıu ve btrraluJu. Tttr/Jbt edtn sayın hal/umu:undlnde buldu/u altuülilı rı ıllılultua 
; vuditi f arlılarla suyumuzun m!Jjtuısi ro/alma/ıtadu. 

'-~~~~-~---=-~,_-:1 • Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 

··-··········••111111111111•••1111••··-.. •• TÜRK HAVA KURUMU 
Piyangosu 

Her Ayın 011 birinde cekilir 

her Ocağı zengin Eder 

Sizde Bir dane ahnız. 
EE:iii==-"' <-:t.rr=ıB•e T a&E!BC•f93 

Doktor 
Muharrem Atasu 1 

T 
lıtanbul ve moskova ün;verıiteıi + 

~ nririyatı hariciyeainden mezun 1 
Haıtalannı Bayram glnlerinden mada her ıh O 

sabah saat dokuzdan oa ikiye kadar ve ağledea ıon· O 
ra oa beşten onaekize kadar muayenehaneıiode kabul 
eder. 

ADRES : Camişerif Mahallesinde par.ar caddesi 
29 No.lu Hane 

•eJll+lllillıiliMISdf91JSlleil8il!I~•-••• 

Senelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir 
Resmi clevairve mıiesseıatla ticu:rethanelereait her nevi defter 
ler ve evrakı matbuaveasoirei en nefis bir tar~da aür'at/eyapar 

***•*·····~········· HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPARİŞ-
LERİ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLA:!\. 

HER. NEVİ 
KİTAF>, GAZETE 
VE :?v.tECMU.A 
TA E :ı: NJ: DE RUH
T E EDER.. 

K. A R T V :t Z İ T 
D A V E T K. A 1 R T
L AR :ı:. ZAR. F K.A
G :I T E.A.ŞL:IK. 
L .AR. :I T AB E.D İ
Lİ R. 


