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Atin• 30 (Radyo)- Son dakikada 
alınan malumata göre Hanyada asi
lerin elebeşılanndan ikiıi yakal!~n

mışhr, Birçok tevkifat yapılmıştır, 
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Girit adasında bir gene 
Sil8hh asiler Hanyayı işga

• 
ıs yan çıktı 

Sanat 
Hamlelerimiz 

Ferid Celal Güvan 

------
Hotayda kayıt devam ediyor 

Süveydiyeliler le muvaffak oldular 
Cümhuriyel Halk Partisi 

genyönkurulu dünkü toplantısın H •• k" t •• ti t db• 1 ld G• .d 
da sanat hayalımızın yeni reji-

1 u ume sura 1 e ır er a 1. ırı e 
.... . Grup grup Antakyadan Türk 
wenız kartı ahyorlar 

me göre inkieafanı temin edebi· 
le-cek kararlar verdi. Du karar · 
!ardan birisi, en müateit ressam 
larımızdan bir grup, 1urdun 
muhtelif 7erlerioi gezerek 1urd 
aüzelliklerioi, mim aoıoeleri, 

halk kırafet ve tiplerini tesbit 
edecekler, sonra bunlardan bir 
sergi meydana getirilecek, Parti 
bu serginin en iyilerine mükilfat 

hava ve kara kuvvetleri gönderildi 
Son haberlerde hiikumetin vaziyete hakim oldul,u bildiriliyor 

hadise mevziidir. Komünistler de osiler,/e beraber 

Asiler daha tayyarelerin uçtuğunu görür görmez şe~ri terkettiler 
verecek. Kararın diğeri sanat 

Alina 30 (Radyo) Atina ajan' süs ettiği ve resmi binaların ye 
sı bildiriyor : Yaz mevsiminde nide.n _h~k~m~t ~a~amlar~ el~ne 

kA.rlarımızın vücuda getirecek· mutad oldualu üzere nöbet değie geçtı~ını Lıldırmııtlır. Delıcesıne 
teri e&erler için bir parti pirisi tirmek maksadiyle eimali Yuna olduğu kadar caniyane bir hare 
ihdasaolunmasıclır • . . - 1 k bb- ı . . . nıetana gıdeo garnızonların azal ete teee us edenler da ıa taJ· 

Bır mıll_eıın. 1aeadıtı sanat masından bilistifade 400 kisilik 17a1eler Hanya üzerinde dolae· 
~ay atı, ~ mılletı~ ~n b~lli baslı' sildhlı bir gurup delicesine Gi· maya baelayınca kacmıelardır. 
ıfadelerınden birıdır. Bır ~z- s~· ritte Hanya eebrine girmie ve Şu dakikada (saat 12) Han· 
~atla u~raeanları_mız ço~. ıyı bı·, eehri işgale muvaffak olmuetur. ya ve Girit halkı milli hükQme 
h rler kı, her ~e.vır, her ılı kat ~el Vaziyetten haberdar olan te bathhQ'mı ifade eden telhrat 

erecan k~ndııune mahsus bı.r Baevekil Metaksa& derhal kara, 1 lar göndermielerdir . 
sanat a.ı~mı . 1aratmıştır. Cemı· deniz ve hua müfrezi:ileriniu Komünistler de asilerle 
Jetler, hıç bır zaman güzel 88· o· .d k d·ı . . t . 1 beraber 

ırı e sev e ı mesmı emre mış 
na& huasından kendilerini ayrı . a· .d. d" k d - 1 At- 30 (R d ) If a 
t l 1 

. . . . tır. ırı ın ıA"er a samrn a su· ına >l yo anya al) 
u amamış ardır. Dır fıkrın bır - . - · k. . . ' kunet huküm eürmektedır . alınan soıı haberlsrde Komunıst 

mışlardır. Müfrezelerle eehir ke 
narında müsademeler olmakta
dır, Şehrin kapıları muhafaza 
altındactır. Şüpheli bulunan şa 
huılar derhal te•kif edilmekte· 
tiir , 
Hadise şiddetle takbih 
ediliyor 

Atına 30 (Radyo) Bütün ga 
zeıeler Hanya hAdiselerini şid· 
detle takbih etmektedir. 4 A~us· 
tos ~~6 nın 1ıldönümynü kutla 
maya hazırlanan Elen milletinin 
bu caniyane teeebbüslar kareısm 
da duydull'u nefreli tebarüz et· 
tirmekte ve çok kuvvetli olan 
milli hükumetin nizam sükuneti 

Aleviler de tamamen şapka 
Hiçbir hadise yok 

giydi. 

Antakya 30 (Anadolu ajansı j Alevi esfleri kayıt kom is) o 
nın hususi muhabiri bildiriyor) nu önünde evvelki kayıtlarcia 
Hataydaki bürolarda kayıtlar 

normal eekilde devam ediyor. 
Şimdiye kadar hio bir htidise 
vuku bulmadı . 

tazyikle kendilerinin tedhiş ha 
roketine sevkedildiğini eimdi sor 
bes olduklarından vicdanlarıııııı 
emriyle hareket elliklerini söylo 
mielerdir , 

Süveydiye Alevi şefleri tcnın 

Komisyonun yaptığı kayıt 

sırasında Türk listesi aleyhinde 
tedhio hareketi yapmıe ve daha 
doğrusu yaptırılmış olan Süvey men şapka geymiş bulunuyol'hır 
diye Aletileri kendi nahiyelerin dı, Şapka geyıneyen bazı Sü\·ey 
de büro açılmamasına rağmen diyeliler için de şapka bulama 
kendiliklerinden grup grup An dıklarını ve Baruta 500 şapka 
takyaya gelerek ~ürk kıtrtları siparie ettiklerini mazeret olarrılc 
almıelardır , söylemielerdir, 

Çekoslooalı meselesi ne safhada 

Millerin maksadı 
a ~enın ~nsan!ar_ın ~u!ıuoa _esas Asi!er kaçıyor 1 unsurların da dsilerle birleşmir 
lı bır eekılde ıntıkahnı tenııo e· Atina 30 (Rııdyo}Girit valisi olduğunu bildirmektedir . 
decek vasıta hemen hemen plas Hanyada nizamın yeniden tees-1 Asiler eehri terkederek kaç· 
\ik sanallar olmuştur . 

derhal temine muvaffak olduau ı· •ı• h •• k A t• • h tt h 
nu sevinçıe yazmaktadırıar. ıngı iZ U ume ının a 1 a-

--------------------------------------------------------------------------- raketini tadil etmek midir Nafıa Vekili 
~ 

Türk milleti din rasağı yü
zünden asırlarca güzel sanat ha 
tasından mahrum kaldı. Arkamı 

Meşhut suçlar 
ıa dönüp baktıgımız zaman, de· A ~ ı k•ld t t Doğuda bir aeyaha· Lord Lunsiman salı günü Prağa gidecek 
dolerimizin Avrupadaki eelerioe gır ceza ara ne şe 1 e a -
benzer eserlerine hemen hemen bik d•ı k 

te çıkıyor Hitlerin yaveri tekrar Londraya gidiyor 

e 1 ece Ankara 3o cHususi•-- Cum 
tesadüf etmiyoruz. Bizden evvel· 
ki nesillerin ~bize intikal eden huriyet bayramında pemiryolu 

ifadeleri çok kuru.ve katı .. Hal· Adliye Vekaleti buna dair mühim bir nun Erzincaoa varacağını ve 
buki, güzel sanat denen eey, ne bundan başka Erzincan - Erzu 
Billerin vasıflarını, içtimai, ede izahname tesbit etti rum ballının da 1G ıncı Cumhu 
b riyet bayramıııda ikmal edilme 
i hariltlarmı, zincirleme bir ıe "I ı t ı muhakeme caktır. 

l' eş ıu suç ar si için çalıoılmakta oldpğu 1azıl 
kilde soıı evlflda kadar büyük 1 Kanunun kabul etmiş oldu· mıatı , 
bir sadakatle nakleder. Halbuki usulünün ağır ceza mee ıut suç· " 

1 h kk d d t tbik edilme ğu sistem sulh ve sorgu h!ikimle 011-rendihimize göre letaııbul biz b ü d b. ·ı.. . arı a ın n a a · e e 
. u 1 z en ırıuırme geçme .· - • . ·a"'·ın Kamuta11ca bir ri tarafından yapılan 'tahkikat da bulunmakta olan Npfıa Veki 

nıış h lk 1 ·b· · sıoı ,emın y ı 
B a aüar hgı ıyızh. d ld ,., kanun kabul edilmieti. Adlire 'ı için kabili tatb~k ?lmadı~ın~an Jimiı _Ali Çetinkaya bu hafta ni 

. . a g n er sa a a o U5U cumhuriyet muddeıumumılerı ce hayetıne ,doğru deniz 701iyle 
K•bı güzel sanat sahasında da Bakanlığı. meşl~ut suçla~ın a~ırl za mahkemelerinin tazife gör- Trabzona ve oradan da yeni de 
Joııi ve bü.,ük hamleler yapmak cezalara ne eekılde tatbık edıle· _ _ . b 1 a· h d t ;/ . . . . . n k 1 k duğu yerlerdekı e e ıye u u ıniryollarımızın inea mıntakası 
rn_ecburiyetindeyiz. Yeni rejimin ceğ~aı tesbıt ebtınıştır. a anl 1 1 ıarı iQiude işlenen aılır cezaları olan Erzincan ve Erzuruma ka 
l'Ureklerde heyecan te istikrarı adlı5e te za ılamızın meş ıutl k b t - ~ 1 b"k' d meşhut suçları vııkıt ay e dar bir seyahat yapaoaktır,Nafıa 
auzel sanallar sahasındıı göste· suçlar kanununun tat 1 ın e va 1 . . hj\ 

. kd. k meksızın ve sorgu ve sulh 11 • v kı·ıı·mı· ı·n b e h ıı· J receQimiz kabiliyet ve çalıemaye ııfe bağlılıQ"ını ta ır etme te · . . . e . ~ u s y~ a y e ora 
bal\.) ld x. ı kk kt B dir AAır cezayı istilzam eden kımlerıne bırakmıyarak bızzat lardakı ınşaah tetkık ve tefLiş 

15 1 0 U5u· mu 18 8 ır. u k. 1 :dd . ·ı·kl d yapacaklardır. edecektir , 
nun için Türk sanatkArını bebe· 9 a a ara mu eıum~mı ~ e~ er Aılır cezalı meehut suçlara· 
Pl~tıaı orgaqiıe etrpek_ lôz•m.d• hal el koyacak, ş .ıhıtlerıo ıfade ait delillerin tamamıyla tesbit ve Ma"kemelerde 
Bı d k lerini alacak, 1akalanan eahıı:ıla il ı e sanat tir kendı kendım' tahkikatın noksansız olarak 1a· 
büyük ielere airieebilecek maddi rı sorguya çekerek keşif, arama, pılabilmesi için ~umhuri1et IJ\Üd 
vuıtalardan mahrumdur. O, çok muayene, otopsi gibi diA'er tah-l deiumumilerine hAdisenin oldu-
"4ütevAzi bütçesi içinde meyda kik muamelelerini de yaptıl"8- -Sonu ikincide-

K6yılülerin işleri ko· 
lay laştırılacak 

Paris 30 (Radyo) Bitlerin 
Jateri 7üzbaşı Videmanın tek 
rar Londraya gideceği eayiaları 
münasebetiyle Berlinden Ekodö 
pari gazetesine şu haber veril 
mektedir ; 

Berlin mehafiliııde muhak 
kak olan bir şey vardır . ·O da 
lngiltere-Fransa müoasebatını 
ihl41 için hiç bir şey ihsas edil 
memesi, Almanya bu günkü eart 
lar içinde Çekoslovakyada hiç 
bir eey yapamıyacağını anlamıe 
tır . 

Evvelce Henlaynin ileri sür 

düğü noktainazarlar son Qek me 
selesinde bir itiHifgirizlikle kar 
şılanmaktadır. Yalnız muhakknk 
olan bir mesele dalı'\ ııardır ki 
o da önümüzdeki haClnlardn Al 
manya anudane surette Londra 
hükumetinin Çekoslovakrn üıfl 

rindo hattı hareketini tadile sev 
kelmoye uttraeacağıdır • 

Londra 80 (Radyo) Lord 
Lunsıman salı günü Pragn ha ı o 
ket edecektir . 

Jlrag SO (Radyo) Dahili)'o 
nazırı beş Alman gazetesinin lü 

Temmuz 930 a kadar Qeko ıo 

vakyaya ithalini menetmiştir. 

JopoTJlar çok müşkül vaziyette 

Çin kuvvetleri büyük muvaf
f akiyetler elde ettiler 

Japonlar atır zayiat verdiler. Mühim 
mevziler Çinliler eline geçti 

na ancak bir tak-m küçük ör· 
llekler koıabilmektedir. Filistinde dehşet gittikçe büyü~or 

Hayfada Araplar Yahudi 
mağazalarını ateşlediler 

Uzak yerlerden mahkemeler Hodgkong 29 (Radyo) - ve bu bombardıman neticeı;iu 
deki duruımsları için gelen köy Ajans Şekiai: de bu gemilerden bir çokları Bizim gibi henüz bu sahada 

1eni olılo bir millette deQ'il,dün· 
Ja Jüıünde plllatik ~anatlar sa· 
hasında hissedilir bir buhran 
vardır. Güzel sanat her devirda 
her ZRJ\IBD 111qtla~ bir himaye 
•e teevik görmüş ve bu suretle 
fokiııaf edebilmiştir. 

İnkilAp 7apan milletlerin 
Pltlstik sanatlara verdiği deıteri Kudüs, 30 (Rad10) - Hay· 7akalanmıetır. 
if fada Arap ahali, Yahudilerin ma Milli Vahodi meclisi, bir si· ilde eden rakamlar akıllara 
durgunluk verecek derecededir. tazalarında yangın çıkarmakta vil muhafız heyeti teşkil etmek 
B Yahudi mahallelerinde bomba maksadile gönüllü kuuvetleri Te 

ir Altın anahtar nasıl her ka· atmakta ve yollardan geçen Vp lhivde toplaıımağa davet eden 
ı>ı1a u1arsa aüzel sanat da hudilere fena muamele etmekte bir beyanname neeretmietir. 
lllakaadını her kalbe yumueak, berdevamd_ır. Yollar, geçile~ez Beyrut, 30 ( Radyo} - Ak
tenıiz bir asliletle ifade etmesini b!r haldedır. Nablustım Kuduse klidan öQ'renildiğine göre, Akkıl 

lülerimiz sıralarının gelmesini Liyon dağlarına yaptıkları batmış ve yanmıştır. 
saatlaıca beklemekte ve köyü ruütemadi hücumlar neLIResinde Çin Ordusunun Faliyeti 
yakın olanlar geç vakit atdet terdiklerl mühim zayiat ve mü Haııgko!ig 29 ( Radyo ) 
ettikleri halde köyü uzak olan temadi hezimeller dolayisile \'e Ajansn Sekiai,, Ecnelıi askoı i 
lar geceyi mahkemenin bulundu Poyang gölOne girme teeeb muhafilinden alınan haberlcı o 
ğu oehir ve kaaab-.1arda geçir bfislerlnia .nkim kalması üzerine göre, Çin ordusu Honanın şi 
mek mecburiyetinde kalıyorlar Japon deniz ve kara . kuvvetleri malinde ve Aırn hoi'niıı cenuhu 
dı. takviye kıtaatı gelmeden etel garbisinde mühim kuvvetler tok 

Neıicede mahkemelerde du llerlemeQe ceaaret edememekte sif etmekte ve hummalı bir fanli 
-Sonu tldoclde- dir. 1etle umumi bir mukabil taar 

Alman yada 
90 bin tonluk vapur 

yapılıyor 

Y t · · 1 h·ı· de ruz hazırlamaktadır. Japon a:-u ang senm eıma sa ı ın . . . 
. . zisl dahılınde Kıfeng ve Lanfeııg 

lu Japon kıtaatılarının rsıenlılln d k" h 11. t ·ı . arasın a ı ma a ı amamı e E-U 
- Taihu'da kı 48 kilometrelık isılla etmi11 olduQ'undan J apoıı 

bilir. Bunun için 1eni reı·imin gıden yol Araplar tarafından 3 .. k b" ı . ş vlı Hu-se· 
ı. caınn e ır ımamı eı 
.:endisine mahsus sanat havasını kilometre boyunca tahrip edil· yin Abdürrahim suikast ile öldü Berlin 3o (Radyo) Almanys 
hratmamız lıusuı.unda ne ka· ~iştir. ,,Dün T~lfıvivden K~düs~ rülmüştür. Bu, Filistinde müslü· büyük bir transatlanti~ inşasına 
dar çok emek ve para sarfetsek ıg!den yolda ~unakalfıt mutead man dini şeflere karşı yapılan hazırlanmaktadır , Alakadarlaı 

Çin çephcsine bir müddetli~ YH.P kıtaatının harekatına mani ol 
tıktarı zorlama te!e~büslerı lııç maktadır. Hopoy "Peypiııgd 
bir netice vermemıetır. . eyalotindeki Qin kıtalnrı faaliyl ı 

Vuku bulan muharebe net~ lerice devam etmektedirler. .ıu 
cesinde Japonlar muharebe netı ponlar tarafından işgal edilm ş 
cesinde Japonlar 15 bin yaralı bulunan "Peyping Hılnkov,, tr( 11 

"e ölü vermielerdir. On bir tay hattı kısmı ielememektedir. .ı 1 

yareden mürekkep bir Qin hava ponlar çok müşkül bir mevk,i 
filosu Hankovdaki Japon harp de bulunuyorlar. Çin çetele d 

ı.,.. dıı defalar ınkıtaa uğramış ve . . . . ı bu ba t k. ıj\ ı "h b " 
,. .. ne azdır • otomobillere tecavüz edilmietir. ıkıocı suıkasttır. P a 1 P un .arı 1 zara a~ 

.. Haııatımızın her safhasında Bir Yahndi otobüsünün rolcusu Bi~_kaç zaman e"el Kudüse 1 la_mıelardır , V~rılen m~Himata 
tuıeı sanatın disiplinine tesadüf Remle adındaki Arap eehrinde çamii Omer imamı da bu suretJe gore transatlantık 9o bın ton 

Sonu ikincide bir bomba atmaaa hazırlanırken öldürülmüıtü. 1 hacmında olacakıır , ıemllerini bombardıman etmiı Sonu ikin •Pı=» 
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Sağl~ Propagan~a Afişlerin~en 
2 

VENi MERSiN 

Almanya da Hitlerin yaveri 
Asabiyet uyandıran 

Sayfa: 2 

Balkanlar 
Arası 

l Hitler Umumi harpte onbaşı iken 
' sua Müşterek nakliyat 

serıın. 30 (Radyo)_ su sa. Hı·tıerı·n kuman bısbkl Alman. gazeteleri, Avam • tarifesi tesbit edildi 
Kamarasında amele mebusların- Hükumetimizin teklifi üze• 

Mersinin mazhar olduğu teb. dlği için burada saymaıa tozum 

1 

dan Montegonon biç bır yere uğ d • d • rine Balkan antaatı devletleriyle 
llğat, gOzelllk ve zenginliklerin yoktur. Sıhhat ve içtimai Mune ramaksızın Londradan Berline an 1 1 1 Bulgaristan hükumetinin de iş· 
den biri de çocuk bolluğudur. net Vekaleti neşrettıgı kıymetıı kırk yolcu nakledebilecek olan tirAkiyle Balkan demirJolları 
Zaten TUrk ırkı soy bereketi Ue afişlerinden birini çocukların sıh yeni lngillz tayyarelerinin icabın· b V . ·ı 1olcu ve eşya nakliyatınııı müş 
tema yoz etmiştir. Ne çarPkl her bat itiyatlarına tabsf& etmiştir. Bu da kırk bomba da gOtllrOp götü· Loid Corc Yü.z aşı ideman ,ın ıngı te• terek bir esasa bağlanması için 

mlllette ve memlekette olduğu gi tabloda çocukların yapmaltsrı Ul remlyeceği suretinde sormuş ol- reve gönderilmesini manalı buluyor Bükreş ve Sofya konferaıısların 
bl, bizde de çocuk bakımının ve zımgelen sıbbi kaideler renkli re dağu sualin inkıtaa. uğratılmış ol 'J da bazı esaslar tespit edilmieti. 
çocuk sağlık terbiyesinin noksan· simlerle ve pratik bir şeklide şu mte ı.1;

101bprote0sto ebtmtlekte?lr. GJze. Son günlerde Avrupllnın Yideman Lorıdraya, Lord Bu esasların formüle edilmesi 
r, u m nase e e Almanya iQin 12 temmuzda Jstanbul'da lığından dolayı çocukların bir bay surette lcmttl edilmektedir: nın sulh aşkının ciddi bir lmllba garbında iki sirasi zt1aret oldu. Halifaks kralla beraber Parise 

lısı ya ana kucağında ya ilk yaş 1 Her v k t temiz hava a Biri lngiliz kral ve kraliçesinin gidip Dalddiye ve Bonne ile gö toplanan ve Türkiye, Yugoslav· 
· ı - a 

1 
na lilbi tutulmuş. olduğunu be· 7a, Romanya, Yunanistan t>e 

larda yokolup gidiyor. Bunu ÖD· alacağım; yan etmektedirler, Parisi ziyareti; diQ'eri de Hille rfişmedon evel harici siyasette Bulgaristan demiryolları delege 
temek için Cumhuriyet HDkO.metı 2 - MDmkUo oldutu kadar rin yaveri Videman'm Londraya ki endişeli meseleleri onunla leriod&o mürekkep komis:von 
sıhbt mnesseseler ve sıhhi kt\ltü açık havada bulunacağım; ffin~İSl80~8 gidip lngiliz harici1esile temas gözden geçirmek vazifesi ile Qahşmalarını bitirmis ve lüzum· 
re pek bDyOk bir ehemmiyet ver 3 a Her nklt burnumdlln ne ta bulunması. gönderilmiştir' lu mukaveleleri hazırlamıştır. 
mekt~ 'e gUoden gUne bu çalış · fes alacıığım; B d• J l l Bu Alman - lnııtiliz teması 1 .. Bu iki zi1aretın de bü Mukaveleler beş devlet tarafın· 
manın semerelerini de almaktadır. 4 - Pencere açık uyu yaca. U IBt er e mÜS ü• kralın Paris se7ehatinden evel yük bir ehemmiyeti •ardır, te t dan en kısa bir zamanda tastik 

Sağlık bakımı annelerin kUCft ğım; manlar çarpışıyor. olmoıtur ve ikisinin arasında hadiseler üzerinde, kati dekilselolunacaktır. 
lında bıışlu, anne terbiyesi ve 5 - En aşağı haftada bir bir mfinasebet görülmektedir. bile, bi\1ük bir tesiri olacaktır. Mukavelelerin tastikiyle beş 
bakımı sıhhatin ve hayıttın en mu banyo yapacsğım; Ranl'un 30 ! Radyo ) - EvtelA. Jüzbaeı Vldeman'ın 25 sene kadar efel Fransay Balkan devletinin kendi arala· 
kaddes ve en feyizli .bir kaynağı· 6 - Elblselerimt temiz ve Budist rahiblerle müslümanlar kim olduQ'unu hatırlatalım: l la olan dostluQ'umuzun biraz de rında . u~umf ve müeterek bir 
dır. Bu terbiye yükseldikçe zinde muntazam tutacağım: 1 arasında çıkan bir kavka ile Videmall umumi harbde yüz Qişmesi Avrupa tarihinin değiş eea.aa ıs~ma~ eden ıol~u vo ~ua 
ve luvana nUfus kıymeti bem 7 - Mektepte dik ve doğru' bu ayın Jirmi altısında başla baeı idi te Hitlerın onbaeı ola l mesine sebep olmuştur. İki dev tarıfelerı yurürlüğe _ g~reı!ektır. 
keyfiyet, hem kemiyet itibarile duracağım; 1 mıe olan dini ~argaealıklar'. rak bulunduQ'u tabura kuman 1 let arasındaki yeni dost1u2u tek _ Konferan.sta bu tun Balkan 

8 E 1 1 kt bf ( bu gün en nazık derecevı . 1 - munasebetlerı yolculuk bakımın 
arthkça artacaktır. - v m ' me e m ve ı . . ". da edı1ordu. Vldeman, mütare rar kurmakta da bu gunki\ kra d • k b" b 

Her tnrlQ televvQ,,.•ta maruz, biç blr yeri kirletmlyecP"'im,· bu1ım_uetur. B.ğır çok k_atıl hadı ı b b f d p . an muetere ır esasa aQ'lan· 
ou • 6 b b kede. n sonr. a, ordudan istifade ı ıın a .ası tara ın an . arı.se 1a mıa•ır. Her ı·dare bu ma'·sat ·,. b 1 k ki 9 - Yerlere tQkQrmiyecek ve se erı ve ı:anı e se e ıyet ver v• .. 

u onan so a ar ve lağımlarla snmkQrmlyeceğfm· 1 mie olan tüfek muharebeleri etmış te lıcaret hayatına ahlmıs pılan zıyaret kadar hu; bır sey Qin tren ücretlerinde tenzilat 
kirleuen deniz kenarlrm biç bir 10 - Başkala;ınıo ağzına gö· kaydedilmietlr. Askeri kıtaat ta. . • 1 Amil ~lm~mıetır. Bu ~iyaret o z~ 1apmış ve mevcut olan münferit 
vakit çocukların bir oyun yeri, tUrdDğtl kapları kullanmıyacağım; za~nta kuvve:tleririn imdadına Aradan seneler geçiyor, Hit mankt bır diploması hareketı tarifelerin ilgası da kararlaştırıl 
bir bava alma mahalli değildir ı ı _ Her gQo dişlerimi fırça- 1 koşmuştur. Ticaret haneler ka ler iktidar mevkiine geliyor, Al 

1 
idi. O günlerde de Avrupa bu mıştır. Tarifelerin gerek umumi 

Bunlarda çocukların kaptıkları !ayıp afzımı su ile temtzllyeceğlm panmı~tır. Münakaşallir durmuı man devlet reisi oluJor. Vide 1 günkü gibi, rakib kurublara ay ıartları, gerek ücret cetvelleri ha 
hastalıklar, blrblrlerfnden öğren 12 - Yemekten evvel ve ap· j tur. Üç öl il ve otuz yaralı tA man ise bir ie adamıdır. j rılmışta ve her biri, bir ihlilAf zırla~mıştır •. 
dlklerl fena görenekler yllzllnden teshaneden çıktıktan sonra elleri· 1 dat oluumuştur. 193' de bir gün Bitlerin es 

1 
haline karşı, mevkiini kuvvetlen " ~cretlerın ~ı.tın frank esası 

gördflfDmDz zararları herkes bil. mi Sttbunla yıkayacaeım. •nkara -ı·sıanbul Arası ki yüzbaeısı, onunla aörüşmek lendirmekte meşguldu. uzer.ınden tesbıtı de ~arar~aemıı 
il istediaine dair haber gönderi f Bu giln Avrupanın iki bü tı.~. Ücr_etler bu a:.ün~u ıarıfelere Sanat l'ocu~ Esirgeme ~urumu yor. Hitler, eeki kumandanına yilk askeJi devleti, diğer mem gore yuzde OD ıle oO arasında 

\' v • b • t l ~on k . - · 1 k ti · · t IA hl"k . . .. ucuzlatılmıstır. A1rıca grup ha· h 1 1 • • 1 enı it e eT~ arıı daıma buyük bir hürmet e e erı ıs ı te ı esını goste 
1
. dd h . . .. am e erimiz Ç k ı . ın e seya at gıdış ve donüş 

OCU bakıcı okulu hattı beslemektedir. Bu ıi1areti mem 1 ren bır askeri ~aceraya atılmak biletleri ihdas edilmiş, İstanbul. 
-Birinciden artan- k b f l 1 nuniyetle kabul edi1or ve eörü ta. el ele vermış bulunu1or. Ankara ve lzmir'le lzmir fuarı 

Q U şart arı Ankara - Ankara ile latan 1 
ederiz. Sokaklarımız, evlerimiz, Ç c k E . K bul halen iki telefon hattı var şü7orlar. . Bu~dan başka, bu?ların iki ve İstanbul festivali için kabul 
ielerimiz, insanlarla olan müna.· o u sırgeme urumu- . . t Bitler bu görüşme esnasın . sı de mılletler cemlyetı ad olaıı olunan tarifaler üzerinden yüz· 

b . . . A k d k. O k B k dır. Bu ıkı hattın Adkara - s d b" • t kil 1 k . 
50 se etımız, tıcaret ve sanAt haya nun n ara a ı ocu a ıcı _ . a. Videmaoa: , • ırer mus a mem e ettı. de tenzilAt yapılması kabul 

Ok 1 1 T 938 d d ·r tanbul telefon mukiilemelerme F t . 
tımızan bQtün safhaları güzel u una emmuz e ı ı· kAfi aelmekten çok uzak olduaa - Sizin gioi bir adama be ransa, ngıltere ve Ruı.yanın 'olunmuştur. Devlet demir1olları 
eanatlarm üzerimizdeki tesirle· ~aren talebe kaydına baelaıımış· . malumdur. Bunu önlemek için, nim ihtiyacım var, diyor ve ya ~rotestol.arına kulak a~mıy~rak idaresi ve d~~er d?rt devl~t~n 
rine göre 1a mükemmelidir, ya ır. P. T. f. umum müdürlü.tü An oında çalısma~a davet ediyor, ılhak ettı. Bu tecavuzlerınde p:na1ır, serg.ı ve ·fuarları ıçın 
hut noksandır. Kayıt muamelesine 15 ağus- kara ile İstanbul arasında yeni tekrar orduya geQmesini isti1or. müşterek bir ideolojinin ıampi yuz~e _50 tenzı!At yapmayı kabul 

Bunun için Partimizin bu tos 938 de son verilecektir. Okul 1 1 k h etmıetır 
bir telefon hattı inşaatı için ha Videman evvelA kabul etmi yon arı o ara yan yana are · . _ 

hususta aldıtı tedbir!eri şükran yatıl~· u;ar~sızdır. Tedrisat iki zırhklal'a Baelamıstır, Yeni hat yor. Sonra Bitlerin ısrarı üıeri raket adıyorlar. Konferansta bır de 1..ı.u mu.ş 
111 karaılamak borcumuzdur. Bir 8.ene ır ers er nazari ve pratik Bolu Vı' IA•e•ı· üzerı·nden geçe 1 B ·k· d t' b d b terek ve doQru yolcu tarıfelerı· 

v t Ok 1 ff k u, • ne razı oluror fa.kat çok yük u ı ı eve ın aeın a u ·t h 1 k ı . sanatkarın bir ay içinde görece ır. u u muva a ıyotle bitire cektı'r. lnaaata pak vakında ' • .k .. ne aı esap aşma mu ave eeı 
1 
rek diploma al B 1 O v # tıek rütbeli bir kumandan olmak lunan dı tatorler de bundan . d.l . t' lini muhiti tam olarak naklede . aıı ayan ar o· başlanacak ve üçüncü lstanbul ı . . . . . . ımza e ı mıı ır. 

ceQini kimse iddia edemez. Fa· ı cuk Esırgeme Kurumunun gös· . f h 1939 . ·ık istediQini söylüyor ve bunu şart evel blrıbırını zıyaret elmıeler•. Bundan başka 'hükumetimiz 
. · . 1 tereceği yerlerde iki sene ·maaah teıe 00 attı senesı 1 koyuyor. · I Lo1d Corc bundan sonra, le Yugoslavya arasında tenzilli 

kat bu öyle bır başlangıç kı tn· 1 k 1 v baharında işlemire bıışlamıe t k p 
kibiode israr edilince büyük se· ı ol adr~ Qa ışmayı deruhte edecek olacaktır. Videman yine yüzbaşı rütbe 1 ugiliz ralının aria zi1aretin bir eş1a tarifesiyle Yugo&lavya 

er ır. 1 sini alı1or; o gündenlıeri de de konueulan lspauya ve Çekos üzerinden geçecek m arımız 
nıereler •erebilir • Okul vıılıı· ız Bayanlar ·ıçı·nd·ır [cne~'ı vapurlar 1 k 'b' 1 1 . b 'kl . . b. d ., Bitlerin yaveridir. Fakat bu, ova ya gı ı mese e erm u ı ıçın ır e transit eşya mukave 

. ~u.rad. a . bahsetmek isledği Çocuk Bakıc Ok 1 • d 1 t• (l 1 ·ı Al IA 1 . 1 B-k'' . . l mız ıkıncı bır ııokta var. Saoııt· 
1 1 

ı u una ya onun resmi unvanıdır. Asıl vaıi ev e ı ta ya ı e manya71 a 11 eeı yapı mıştır. u umetımıı e 
klirı rejime göre Jetietirmek ve zdıır~. a ve n ınma şartları şunlar- Navlunlarını mühim fesi si1asi me11elelerde Bitlerin kadar eden meseleler oldukları Yunanistan arasında da tenıilli 

nı iearet ediyor ve Bitlerin Ya datru bir eşya tarifesi ve bu sanatkürdan ı·.,ı· mu·kemroel eser d f tavsiyesi üzeri, filen yaptıx.ı yar 
' ' 1 - 18 yasından aşa~ı olma· nı·sbette ı·ndı·r İ er " verinin I..oııdra ziıaretinin Pa eşya tarifesine ait hesaplaşmalar ler almak kufi de"'il, sanatkarı k dımlarla muavenet etmektedir. · · 1- d 1 1 " ma . Ankara 29 {H ") lh "f 111. b 1 rıs zıyare ın en eve yapı mış iQin de iki mukavele yapılması aohvacak muh"ıtlerı· de hazırla· 1 ususı - ı• ese "' uudan b r iki sene ı 

" 2 lk kt bd o masının asli manası bu suret kararlaemıştır. Ayni anlaamalar 
k ·ı · - me e en diploma raQ mevsimine girme~e baela e•el, Amerikadaki Nazi teakiJAtı v 

ma vazı esı karşısındayız. Bu· almı11 l k ( t k 1 v 11 letebarüz . ettiriyor. la ihıarat mallarımızın su-ratle 
il o ma ora me tep ve lise dıQımız sırada ihraç malları ı h k 

ııun çaresini Partimizin 1imdi7e t ı b ı · t ·ı dT l ) t nın yo suz are et etli~ine dair yerlerine ulaşm11sıaı temin eden 
k d d - ü d a e e erı ercı ~ e ı ı_r er . mıza tatbik edilen navlunların gelen haberler üzerine, Hl&Jer • 'J' 1. ,. • • 

a ar uş n ıiQüne şüphemiz . . 3 - Sıhhatı yerıcıde ahlakı arıet&iQ'i ehemmiyet nazarı iti JDUI fZ Af8 fÇBSfnlfi hükümleJ de kabul olunmuştur• 
yok, yalnız bizim aklımıza ge· ıyı olmak ı 1 Videmanı Amerika1a göndermia Anlaaroalar ihracat mevsimi • bara alınarak zmlrdeki ecnebi il v 
len eudur : Halkı plüstik sanat 4 _ Okula yazılmak isteyen vapur kumpanyaları ecentaları ve kendisine, oradaki vaziyeti SevdiJC.i çic. ekler nİ· mizin başlamasından evel taslik 
ıa:ın zevkine erdirınek için, eli· ler <Ankara Çocuk Kurumu Merı' nın ittirakile bir toplantı ya hal ve ıslAh hususünda genle bir 5 edilmie bulunacaktır. 
mızde bulunan ve bundan sonra kezi Boşkanlı4ına) adresine isti pılmıı ve görüşmeler neticesin sellhiyet vermiştir. çin kendisine 1 J • 
7eptırılacak es.erlerden mürek· d4 ile müracaat etmelidirler. 1 de lenzilıll bir tarife tesbiti Vfdeman, ba sel4biyetle, is verilmedi Mem eket kartposta lan 
kep seyyar resım ve he1kel ser 5 - Kayıt için gerekli olan kabil olmuştur. tedi~i gibi hareket etmiş ve 
gileri vücuda getirmek vildJetle evrak: Geçen sene iııcir ve üzüm Amerikadaki Nazi teşkilAtını ıs loglllz kraliçesi. Fransız cum Nafia Vekaleti bir tarafla 
rimize, hattl kazalarımıza kadar Mektep diploması üzüm için ton başına 48 ve bl IAh ederek Almanyayı dönmüs hurrelsfle birlikte Versay b.sbçe· rında, memleketimizin güzel 
bu sergileri göndermek, güzel Nüfus hüviyet cüzdanı lahare 45,5 şilin üzerinden tat tü. sinde gezerlerken kraliçe sık. bir manzaraları bulunan kartpo• 
sanıH bilgisi hususunda küçük Sıhhat ve aeı raporu bik edilen tarifeye mukabil pos Peygamber çlçeğl lıtrbıoın önUn tallar Japtırmağa karar vermit 
konferanslar vermek, broeürler Hüsnühal ilmuhaberi ta kantinan limanlarına 40 si Bugün de Videman Hitlerlolde durmus ve CumhurreJslne: tir. Yeni kartpostalların soP 

Üç fotoğraf. lio üzerinden na1lun alınması bazı mühim talimatını alarak -Bu çlQekierden bu' kadar 
neeretmek, L d . . şekillerini tesbit etmek üzere 

ve bundan ayrıca yüzde 10 on dJ& gıtmış ve orada muh gUzeline ömrümde btç rastlama VekAlette bir komisvon kurul 
cMArifet ihifata tAbi •. •Bu J 1 • L·ı . t rf . • 1 l h kk d t kle l h ik 1-'d d u ., apon ar muşıu vazıyetee risturn tenzilatı yapılm11sı te e ı sıyası mese e er a ın a mış ım; ren r ~r u u e, e muetur, Komisyon bu husu• 

na eüphe yok, fakat iltifatı tel · mln edilmietir. Diğer madde alAkadar makamlarla görüşmüş miş birkaç kere daha ayol takdir taki Çalışmalarına başlamıştır· 
kin ıarltır . Birinciden artan ler içinde mühim tenzilAt 7a tür, ve hayranlık hislerini tekrar edin 

lnsanhA"ın tekAmülünde leş- Japon mutaarrızlarına Peipin pılmıetır. C p . ce cumhurrelsl day<tnamamış kra 
tikin rolü,tenkidin rolünden çok gin cenubu garbisinde mütema M Lk J d . çe ç o u ç çe er en er a 

1 

Loyd orc, gerek kralın nrıs 11 1 1 b 1 kl d d b ı 

bü1üktür. cSanatkl\rlarımız bize m. ad iyen taarruz etm. ektedirler. 811 eme er e seyahatı gerek Vıdemamn Lond bir buket hazırlanmasına oradaki 
Ü "" ra ziyareti üzerinde yaz. dığı bir. 'terden blrlsloe emretmtctlr. bir ee:y vermiyorlar, sanaıkAr aQ c defa düemanı hazımete u .. ra Birinciden artan v 

yazıda vszi1eti şö1le ızah edı Bı"rkaç dakika sonra buketi da kalsa ruhunun usaresini, co· tarak mühim miktarda cephane ruşması bulunan köylülerimiıin 
miyete batışlamah,sanatkAr mad trenleri zaptedilmiıtir. Çinliler bütJn bir günleri ve hatta iki, yor: hazırlıyacak olan adam cumhur 
di düeünmez .• gibi gelişi gü· Paoting demiryOllarının mühim üç günleri birden işğal edimiş •Her Hillerio, Jateri yiizba reisine doğru yaklaşıp kulağına 

bir kısmını da ele geQlrm ·ıa bu oluyordu. 111 Videmanı hııriciye Nazırının blrşeyler fısıldamış cumburrelsl zel sözlerle sanatkArı iktidarının v v 
lunuyorlar. Bu vaıiyeıl göz önüne alan - veya diQer nazırların - fik gUlOmsemlş ve kraliçeye dönerek hududu haricinde..suQlu bir mez k ld 

Adliye BakanlıQ'ı, kölümüzün rini almadan, haUa onların ma -Size, pe hayran o uğunuı 
kie dilşürmek doğru de~il, her !erini beklemek hakkımızdır • b n l , ı ki d bl buket 

yüzünü güldürecek yeoi bir ka lümatı olmadan hususi bir va 1 u g ze ,ç çe er en r 
insan gibi sanatkAr da vasıtasız Bu teşvikin 1alnız ressamla rar ·ittihaz etmiştir. Bu karara . . l . _ . takdim etmek istemiştim. Bana 
lıklara mütehammil değildir.Ona rımız İ"İn de"'il, plAstik sanat sa zıfe ıle ngılıereye gondermesı bunun imkanı olmadı"'ını söyledi .,. " göre köylülerle mahkemeler ara 1 d ., 
imkAnı vermeli, sonra kabili1e· 
tini itham etmeliyiz • 

Partimiz bu imkilnı sanat· 
klra bir motod ve disiplin için 
de vermii buluno7or. Sanat ha · 
1atımııın inkieafı bü1ük bir il· 
mit halinde göze çarpıyor.Şimdi 

SPQa&ktırm istidat ve güzel eser 

h d - · l 1 l mana 1 ır. ler. Ool•r zaten 1·bu çiçeklerden asın a uzerıne ro a mıe o an sındaki mesafelar göz önüne n· f "' ~ 
bü Ü kA ı ·1 ıQ'er tara tan, 1nerının ne kadar hoşlandı"'ınızı biliyorlar t n ;ıanat 11r arımıza teşmı alınarak kolAyl•tı temin ede t ., 
edileceA"inden eüphemiz yoktur. cek ve köylülerimizi ielerinden ngilteJe se1ehatini, bu aibi hal mış. Faskat bu tarhlar dolu.Sa çlçe 
Çünkü Partimiz rejimin sanal• alıkoymuyacak şekiller düeüne terde Adedi oldutu üzere av ğl tedarik etmek lmk4nsız oi<lu 
vasfı meydana getirmek için u4 I rek köylülere ait dava durue iQin ~eya sebeblerden dolayı 1a i ğuodao sun'i çiçek lalıp bura.lan 
raşıyor . SanatkArsa yalnız res· 'ı ma saatleri görülecek davaların pılan bir seyehat olarak göster doldurmuşlar. 
sam değildir . daha ziyade bae taraflarına ah mesi de dikkate değer bir nok 1:3u hikaye kraliçeyi de gUidUr 

f erit Celil GOVEN 'nacaktır. tadır. muştur. 

Meş~ut suçlar 
(Blrlnelden artan) 

tu günden baelamak üzere ilO 
günlük bir mfiddet verilmekte• 
dir. Müddeiumumiler bu ÜQ güP 
içinde tahkikati tamamiyle bitil' 
mek mecburiyetinde ~olacaklaı'' 
dır. ~adir ve istisnai hiidiseıet 
de işin meşhut SuQlar kanunuJJ' 
göre başttrılmasına imkan gör01 

madiği takdirde cumhuriyet mud 
deiumumilE:ri suçları umumi h0' 
hümler dairesinde takip ve iJJ' 
taQ edeceklerdir Ağır ceza ıneŞ 
hut suçlarında umumi hükiilJl' 
terin tatbiki ancak hakiki bit 
imkAnsıılıkla karşılaodıl}ı ı:ı' 
man düeünülecek ve kararlao'1' 
rılacaktır. 

ip 
ti 
ı. 
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Mersin belediye riyasE~tindeı1 
Belediye meclisi üyelerine Dünyada Neler oldu Neler oluyor 

1 MERSiN 
Pi YASASI 1580 sayılı belediye kauu nu nun 5 4 ii rıcii nıa d

desiniıı verdiği salahiyete istinaden belediye nu c 
Ku. s. Ku.s. lisinin fevkalade İÇLİ maı na 1 üzum hasıl olduğu .. _ 
~r-4t dan ı 1 Ağustos 938 perşembe giinü saat ı ı clH 

30 -7-938 

28 beledi)·e salonunda yapılacak içtimada hazır lııı . 

Avusturya minnettarlık nişaneai olarak Versay saraym~aki Pamuklar 

bir koç hey keli rekzetti k I' • Kıevlant 
. . . . yeme ıstesı ~:~~:~ .. 

Avusturyanm yUn tıcerc ı Amerıkalılaı ınek saye fngilterenin kral ve krali 1 K 
ti ve istihsali merkezi Fa tb sinde pek çok servet ve bl!- ~esinin şerefine Versııj sara K~:a 

5 50 lunmanızı rica ederim. 

hurst>in hAkim bir noktasın~ly~k refah t~min ettikleri.ndcn yının meşhur aynalı salonun ' Kozacı parlağı 
teşkil eden Pa~orame .t~pesı ~! nnet ve ş~kranlarrnı ızh~r da bir ziyafet verildiğini tabi ~ Buğday· Çavdar 

fi lc •. tima ruznamesi aşag"'ıdadır: 
26 

ne bronzdan bılyUk bu koç ıçın gf>Ç•mleıde muazzam hır gazetelerde okudunuz. Bu zi Sert anadol 5,10 
heykeli rekze iilmiştir. Bu koç inek heykeli dikmişlerdir. yafette kı-a[ ve kraliçenin önU Yumuşak 5 
heykeli memleketin bUtUn Şimdide Avusturyalılar ne ko~ulan yemek listesi Yerli buğdaya 3,20 
koyun ve keçi cinslerin i tem diğer bir hayvana min~r nin kabı fngiltcre kraliçesinin Çavdar 
sil eden necip bi r mahluktur. lıklerını bir koç heykeli dike cak sevdiği gill yaprakların Anadol yulaf 

Heykelin kaidesindeki ki rek izhar etmişlerdir. dan yapılmıştır. Arpa 

4,25 • 

1 1 - Denizbank tarafrndarı salın almak isleuil•·n 
Liıuau inhisar şirketinde~i belediye h:sse serwll ı· 
rinin s~tılnıa meselesi. 

1 l l N 
Mersin as~eri satmalma kamisyonun~an 

Sığır eti alınacak tabede şu cümle yazılmıştır. Şu kada r varki suni yun Anadol 
«BUtlln Avusturalyada imali ilerleyip koyun ve keçi 34 Asırlık el yazısı Ynlialivre yeni M. 

kendisinin başlıca serveti yil nin yllollne ihtiyaç kalmadı Geçenlerde Fransız el Y•· Nohut ekstra 
nü temin eden koyun ve keçi ~ ı taktirde Avusturalyalıların zıları akademisinde Jfeİıikeliler Fasulye 
cinsine ebedi minnettardır.» bu hayvanın minnettarlıkları zamanına ait Milattan t,400 Yulaf yerli 

3,25 
3,12 
6 
7 
.fl,14 
4,5 

1- M~r:- İ n garnizonunda ki kılaa lın bir senelik 
ihliyacı olan cı 45) yüz kırk bf'Ş hin kilo sığır t'li 

9 kapalı zaı· f us : lile eksihmeye konuldu. 

KUreiarzın beşinci kıtaeı nı muhafaza edecekleri şOpbc sene evvel yazılmış bir el ya- Mercimek şark 
Avrupalı halkının minnet ve sizdir. zısı verilmiştir. Meçhu~ tarih- Sahlep 
ŞUkranım mUbarek koyuua iz . Blltiln dilnya malı ve ik çinin anlatbğana göre Fenike Tatlı çoğen 

2- Eksiltme ı 7 -Ağs . -93 8 çarş:uuba giirıü s:ı:ı l 
16 da Mersin ask\:rlik Ş. nin üsl kalanda A. ı\~ . 
gazirosuıu)a A. sa. al. ko. tarafından yapılacak trı 
Zarflar 3}'.Ui günde açılış saatinden Lir saat evn~ . har eylemesi sebepsiz değildir. tısadi buhrBn dolayısıyla ta kralı Keret bir muharebede Balmumu 

ÇUnkU bu kıtada yaşıyao altı sarruf yapıyor. Tattarruf Ame ağar surette yaralandıiı za. Cehri 
milyon halk k~un \'C keçi rikada ve hatta HoJluvutta bi man kralın çocukları babala· Susam 

uo 
20 
74 
10 12 line kadar kabul edilir. 
16,50 16 3 - Muhammen bedtıl 2 L 75o lira ve muvakka. 

YUnU sayesinde dUnyanın en le kendi~ini göstermiştir. . ,rının ilih El'in ve ilahe Aşera Yapağı 
zengin ve müreffeh yaşıyan Garıp bahanelerle sarfı tın oğlu olduğu halde yaralan Siyah 
hı&ınlan olmuşlardır. yat azalmaktadır. mauna hayret etmişler. Şark 

Ana dol 
Dil bilen köpen Cüce fare ile dev maymun Aydın siyah , 
Fransada oturan bir çin· Yıkanmıı yapak 

liain Pomeranya cinsinden kü Nevyorkta kilçUcUk biri nı kırmış eviu alt kat pcoc~ Güz yunu ~ 
çllk bir köpeği varmış adı da fare, kocaman bir maymunun resinden içeri girıniş Ust kataı Konya malı tiftik 
Sezarmıı. ikisi rahat rahat ya ölUmOne stıbep oldu. çıkmış b!ınyo odasına dalıb Yozgat 
t•rlarken dünya hali bu çi.Ui Brukllnde oturun bayan kapıyıda kilitlemiş. Keçi kılı 
İpirı ucunu kaçırmıı günün bi JertrUd maymun besliyor. Am Bayın Jertrllt buuun n.ze » dabai 
ti1ade iflls etmiş. icra memur· ma bunu keyif için yapmryor rine zabıtaya haber . vermış. Pirinçler 
lın çinlinin oturduğu evde işe besleyip yetiştirdiği maymun Kalabalık ayak seslen duyan Birinci aevi mal 
Yanyan ne varaa hepisini alıp ları at cambazlarına satıyor. maymun banyo odasıoın p~n ikinci nevi mal 
Qıliziyede sArayına götürmüş·' . . B~yanın Uç yaşında ldev ~erysine sıçramış, olukla~ a~a Çay 
ler. Fakat beyaz uzun tüylü gıbı hır maymunu var. losan gı kay_mı tekrar. eve gırm!ş Kahve 

55 
45 
35 
44 
80 
70 
t>S 
110 
40 
25 

22 
21 

280 
104 

kı18 boylu sevimli Lulu da buı azmanma benz1yen bu mey ve ayagına gelenı kll'maga Badem, çekirdek 
tfyaların arasında olarak.. munuu edı Gigs dir. başlamış. içleri 

-Çince konuşan köpek 180 
1 

• G~gs bahçede bUyUk kafes Şempanzenin hiddetin Tatlı badem içi 90 
frank! Artıran yok mu? 180 gibı bır yerde oturuyor. Ge· yatırmalıt mUmk.iln olmayınca Acı ,. ,. 45 
fr k h d' ·d' . - çen saLah hayan JerlrUd bah zabıta memurlarındau biri ta Acı çekı'rdek -an ay ı gı ıyor., d b. . .. 1 . d 3:J 

180 frank, bu kad11 e- çe e ır gilru til uyuyor. pen tabancasını çel\mış ateş et- Urfa Yağı 90 
he . . k cereden bakıyor. Maymunun miş . fçel 70 

310 

bi aık~~yetksız tpa
1
raya .. onuşadn kafesinde oradan oraya kaşu· 

0

flk kurşunda sadece yara " 
r ope sa ı cyor, muuye e . =~==·~~~~~=~---

'-rayının kapıcısı bu fırSatı york, ıçkırıpınıyor. karasın par· ıanan maymun yere yatıp uğ Mersin Meyve ve Sebze 
ka ma ı arına tırmanıyor ... lameğa başlamış ve ancak 

çı~mamıı.. • . . Bayan merakla bahçeye ini· UçUocU kurşunda canı cehen • 
Bır gün geçmıı, ıkı gün yor ve maymununun telAşıoı · b ı PIJ8S8SI te · ı l k d · nemı oy amış. 

ç11uı, başlamıı u ~ e ~rın 
1
anhyor. Kafese bir farecik Baysa JertrUd de arkasın 30 Temmuz 938 

dtQ zayıflamaya •. Bır gün ka girrn!ş; farecikten koca mey dan ağlıyor. Hayır, muhabbe Kuruş 
~:c:ı bakmış k&pek yok., Öte- munun ödU patlamış!. tinden değ il, maddi kayıptan 5 Domates 

1 
~eriyi aramış büttın mahal Hayvan öyleysiye ~ork dolayı. Bu dev maymunu en 2-S BUber 

'Yı altüst etmiş ortada lulu muş ki bayan aşağı ininciye aşağı bin dolara satacağını 6-7 Ayşe fasulye 
Y~lc. Polise haber verilmiı. Ko kadar kafesin parmaklıkları söylUvor. 15 - K Ba~bonya 
'-'••er: yok Yer çalı 
l Hele bir de eski sahibine 225 gün UyUmUŞ yok Sarı fasulya 
"tlcın, oradadır demit. 7-8 Kabak 

Gidip bakmıılar, köpek Sof yada seyyar sa ıcıhk 1 brakmıyan uyku hastalıi!:ına 2 Hıyar adedi 
~'•da.. Çinlinin karııııoda bir eden Stilo Pa vloy geçen sene 1 bugllne kader tesadUf edtlme 5 Erik 
lak, ı· b.b. • 5 6 \Jzüm beyaz 
d • ıye oturmuı ıa ı ıoın kanunuevvelin i nci günü J m!ştir. 4-S Üzüm siyah 
.a n11yadaki fenalıklar hakkın· akşam evine gelei çok yor ... 5 
~- verdiii heyecanlı nutku .. . • ı ôtün arıar 3· Patlıc•n 
Q,.,.tt.._ b" h 1 k .• d gun oldugunu söyhyerek yattı Jerı· 7;5 Sarmısak 
d """ ır ayran ı ıçın e g, 
illlenaekte imiş., uyudu ve bir daha uyanmadı . . .. 

1 Onl b' b' · d , 8 ykusu tem !>25 glln de Amerıkada derı sanayıcıle .----------
' ~ an ır ırın ea ayırmay u u ri bir k · t l b J [ N ' M ( H s J H 

, 'nri yürek dayanır, ikisi de vam etti. Bu ayın 21 inci gll sene'ti komıdsyon r opkl
8

Y.
1
P1 tu 1 

'•d t · · d 1 un ura en rrın a 
e e ıçın e yaşıyor armış. nU uyandı ve hiç bir şe!. ol yio ettiler. Bu sene kadın ~:;==;;~==========-====--= 
ı -~ -~ "7,_ mamış gibi Hbahleyin ışme iskarpinlerini tUtUn SHrıs Nüshası 5 Kuruştur 
• YQr'- L lmın Je kırh 1 

Abone. ) Tü.rkiye Hariç t• 1( Ti uı gitti. Soranlara: Ben bir şey moda olacakmış. Bu renkten 
dansöz bilmiyvrum yalnız tyi bir uy başka deri sanayicileri kıııl Seraıt lçın için 

' 

Ahiren şarka aid zengin kudan sonra hissedilen dinçli kahve. rengi,. yeşil be~, ateş Senelik 1200 Kr.. 2000 K
1 

!\la .. .,... l b' f'ı· .. k ği hissediyorum diyor tuğlası rengınd derıler de Altıaylık 600 1000 ....... ra 1 ır 1 ım cevırır en t . . o ~••·k . Tıp alemi bu hadiseyi yakmağa karar verdıler. Oç aylık 300 500 
. ~ . lı bır bllkOmdarın harem . . . . . Komisyon•erkek iskarpin 

•ıı · · d . k d d l henüz mceleyıp fıkrını · alSyle . ~ Bir aylık ıoo Yoktur. 
0 .. esın ekı kırk a ar an . . lerı için demır pası rengini ı======~=~~~= 
it 'tıurı Avrupalı bir kfişifin 1 memışhr. Uyku hıstahğıodan tercih etmiştir. Bilhassa spor Resmi ilinatın satırı 10 
r· ~trında dans eylemesine lll kalkanlur ~ek. çokt~r amm.a kuoduraıar için bu renk çok •-K•u•r .. uı .. tur_. ------• 
et ~ttı göı·UlmOftU. Bu maksatla I bUnyede hıç bır tesır vt.. ız iyi gidecekmiş. 
~ ı{~luvudun en maruf dansöz / 
0
6 ı, ~d.~n kı~k ttanatktıra Aazi 1 [;)l\jjıfnij(M ~~~$0fMILDIL~~ 
o· ~i r ılmesı kararlaştı.rılm~ştır ı IZMiR ENTERNASYONAL FUARl'NA 
.,. atU ~ stadyon~n t~knık. dırek 1 DAVETLiDiR ! 
'· r 

8 
ar em daıreRındekı kız 1 Gozel Mersinin çeeltıı maııarını Jzmlr Eoteruasyonal 1''ua· 

• lırayd.:ın çıkarak yabancı 

1 

rıoda teşhir etmek ve satmak lçlo bu, blr fırsattır. 
a fl'ıların nezdinde oynıya· Yol ucuzluklarından istifade ederek lzmire koşun:!z; tOrlO 
i ~tar diyerek k"ırk kızın is eğleoc.,ler, gOzelllkler, yenlllkJer ve kftrlı alışveriş sizi bekliyor. 

~:tediye listesinden çıkar , 20 AGUSTOS - 20 EYLÜL 
ır, 

' 

if fi , 

Mürettip 
istiyorıız 
Matbaamızda gazete ve 

cebel işlerinde çaJıımak üz. 
re iki mürettibe ihtiyacı. 
maz vardır. Çalıımık anu 
edenlerin müdüriyete mn
racaatlan. 

. . ... 

teminatı 1632 liradır. 
4 Fuzla bilgi edinmek is~iyen istekliler A 1 

Sa. Al. ko. mevcut olan şartnameleri her zanıun 
göreltilirler. 3 l-3-9-12 

i l A N 
içel orman mü~ürlüğün~en 

27-7 .938 gününde ihalesi yapılacak olan Gııl 
nar kazası dalıilindek i Bas ki devl~t ormanınd i u 
897 metre mik~b çam ve 1067 4 kental çam oıl u 
nuua talip çıkmadığından eski Şt>rait dairesiı, tf~ 
27 -7-938 giiniinden itibaren bir ay müddetle uza 
tılmış ve satış günü 27-8-938 cumartesi günü ol ı . 
rak kabul edilmiş olduğu ilan olunur. 

i 1 in ----
lçel Orman Mü~ürlüğün~en 

Muhammen vahit fiyatı 
M3. 03. Cinsi Lira K. 
3 29 X Çam ağacı 4 90 

1--içel vilayetinin Tarsus ilçesi dahilinde k;J r 
gahk devlet ormanından 329 ~lö. kerestelik çana 
ağacı satışa çı karılnuştır. 

2 - Çanı ocağının beher M3. gayrı ıuenküliin 
ruuhanuuen bebeli 490 kuruştur. 3- Şartuanıe 
ve mukayelename projP.lerini gormek istiyenler·irı 
Mersin orman başmühendisliğint>, Tarsus orm:ırı 
mlıhendi~liğine ve Aukarada orman umum nıii
dürlüğiine müracaat etmeleri. 

4 - satış 4- 8-938 perşembe günü saat ı ı ıt.~ 
Mersin orman başmiiherıdisliği dairesinde yapıla_ 
caktır. 

5-Sallş umumi olup açık artırma usulile ya-
pılacaktır. 

6 -Muvakkat teminata 121 liradır. 
7 - Taliplilerin şartnamede yazıla vesaiki gelir. 

meleri lazundır· 22-2 8- ı -6 

i ı i n 
içel Orman m ühen~isliğin~en 

Muhammen vahit fiyah 
M3. D!i. Cinsi Lira K. 
314 X Çam ağacı 4 90 

1-içel vilayetinin Tarsus ilçesi dahilinde G:i-
vur ini devlet ormanından 314 Ma. kerestelik 
çam ağacı salaşa çıkarılmıştır. . 

2-Çanı f>Şcarrnnı beher ~13. gayrı mamülli
nün muhammen bedeli 490 kuruştur . 
3-Şartname ve mukavelename projelerini gö l' · 

mek istiyenleriıı Mersinorman başmühedisliğin.-, 
Tarsus orman ruiihendisliğine ve A rı karada oı· _ 
man umum müdiirJfJğüııe müracaat etmeleri. 

4-Satır 4-8 .~38 perş.-mhe giinii saat ı lclH 
Mersin orman başru üh~ndisliği dairesinde ya pıl:ı. 
caktır . 

5-Satış umumi olup açık artırma usulile yn -
pılacaltır. 

6-)luvakkal teruirwtı 116 liradır. 
7 -Taliplilerin şartnamede yazıla vesaiki getir-

m~ı~ri lazımdır. 22-28- 1-G 



SAYF .. 4 

Mersin Tarın1 Limited şirl{eti 
mul{avelenamesi 

29 Madde- Sirkftin dtwan11 \' tıya tasviyt-tsi 

re 31· • ii(!j " 

m Remington 
ın Her Dairede 

31 Temmuı 1938 
,~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ ORNEk KEBAP EVi ?J, 
~~ Ahmed Kayaselçuk ~ 

.. k" k .ı. • ŞUrf anın yt• cligerile ve gP-r•~k mlidkrl~rle mua -
meUıtı şirketin mütevellit ihtilafalın halli merkt>zi 
şirket ticaret mahkflnwsi1te aitlir 

1 · Ifer ticarethanede 
~ ·~ 
l!) ~, 

Alakadeıran ihlilafatı vakıanın iaraflarmdan ta
yin edilecek ticari hakt-'mler marifotile hallini ve 
hakem marifellerile ihtilaf nıiinselip olmadıkca 
nıuhakflmeye müracaat ftmeyi kabul etmişlerdir. 

Hakemler arasında lt savii ara vukuu uda tica
ı·et odası reisinin iltihak ettiği tarafm reyi tercih 
olunur. brrvechi hain dır olacak hakem kara 
rının Lebliği tarihindf>n itibareu bir güna ıtıraz 
lf'ruyize ruiiraçaat edilmeksiziu onb~ş gün zarfında 
infaz edilmesi kabul edilmiştir. 

Madde 30--'fıcart•t k~nununun sureli tatuiki 
hakkındaki kanunun 13 üncü maddesine tevfikan 
iktisat vekikleli şirket üzel'inde nıürakaba ve Hi
züm gördfıkctı hissedaran lu·y\~Li umumiyeleriui 
davet, kanununa işbu mukavele ahkamına nıuga
)'İr harekel vııkuu taklirinde feshi şirket hakkm
da ikamet dava hakkım haızı!ir. 

~Jadde 31-- Şirketin fesh ve tasviyesi ticart>l 
kanununun 45 J ,452,4f>6,457 ,458 inci maddtıleri 
hü~ ümlerine göre yapı!acak ve 457 incİJe tevfı 
kan tanzim oluırncak nihai ve kul'i phinconun 
nıus~ddak bir sureti iktisat vekaletine gönd.erilP--
cektir. · 

Madde 3 2 -Tlirk tabiiyetini haiz eşhas istih
dam t-dileceklir. ancak iktisat ~şlerrnde ikLisat 
vekaletinin müsaadesile ecuebi bir mütehassıs is
lihtam edilekektir. 

Madde 33 -- Uea mali yılın nilıa yetinde ta nıi ıo 
ve hissedarlar hey't·ti umumiyesiııce lastik oluna 
cak pl~nço ve kar ve zarar he aplarile idare he
yPli raporlarının ve şirkelce çalıştırtlan m~mur 
ve nıü~tahıenılerin i im ve tabiiyet miktarı nıa:ış 
larrnı gösterir Ct>lveller'in usulerı pullu ve lastik
li ikişer kobyasrnın mali enenin hilamındein itiha 
rru en geç bir ay zarrıuda iktisat vekaletine 
gönderilmesi meşruttur. 

Madde D 4 -- Şiirtı kadan her hangi birisi tea
hlidünii yapamıyacak l>ir hde geldiğinde ogline 
ka.dar ödt>di~i sermaye kısmile um yel ana gelir 
nuş tarimal islalıat şirketin müddf>ti soıınnakadar 
lenuıttu gt>tirebileccği düştiniil~rf'k o ortağın or. 
~a~llktan öJetliği para nislıelirıde (ogüne kadar) 
ıstıfad~ etmesi esas itibarile orluklar tarafrndan 
kabul edilmiştir. 

~ladde 35- . ürekadan hiçbirisi fazla temellu 
almak k.astile şirkete tliğerlerinden fazla sermaye 
koyamazlar. 

.. Madde36-Şirkelin temsil elliğl hisseler ye
kunu ylız n.iisavi kısma taksim edilmiştir· 
Ziraat makinisti Balacıvan Tarsus ciftcilerinden 
Sılkı '~urıçel. Süleyman Diker. Azmi Ozan. 

Mersin Taruıı Linıitel Şirketinin oluı ahı 
maddeden i barel l>u escı s muk.a v.- le na mE>si nıu v.a
fık görülmüş olmakla Ticaret kanununun 5o5 inci 
maddesine tevfikan lastik k•lındı. ı 
iktisat 'VekMeti umum iktisat Vekaleti • 
nıüdürlüğü H, mührfı imza 

Oaruga kanununun 26 ınci ınaddesi deh.\letile 
12 inci Aladdesiııe te,fiLan istifası JAzım gelfln 
hinde iki rıislıi rP~im Vr~alcllH ~aklı esas nıuka
'.elerıameye ( ı O) on lirulık pul y~ılıştırılmak sure . 
tıyle tahsil oluıtmuştur. 

Ticart·t Unıum mlidiirlüğü 
ttesmi miihrii 

TARSUS AMERICAN COLLEGE 
Amerikan Erkek lisesi 
Dersler 27 Eylülde başlar 

Tam devreli lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdık 
ed~lmiıtir. Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur, Ticaret ders 
\{'1 vardır. Y abh ücset 250 lira, gündüzlU ücret 50 liradır· 

•yıt muamelesi yapılmaktadır, 

1-Ier Yerde 

• 

Daima 'R ( M 1 N 6 T O H yazı makinalan • 
ve Şeritleri kullamhyor 

• Sizde bir REMİNGTON almalı .. ~ 
ıınız. ~atı$ yeri 

~ m ~tlyam Rtka:l 

I ~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
f (i; ~., 

~ ?akarya lokantası karşısında 37 ~o. ~ 
~~ ORNEK l'EBABEVI Vl:~ Lokantasında ~ 
~~ Yukarıda yaııh kebapln ile daha birçok yazıl- l ~ 
ı le mıyan kebaplar sırf koyun etile yapılır ve muhtelif ~J 
'ali YEMEKLER bulunur. (J 
(J Sayın nıiişlerilerimizi memnun etmek icin ~') 
\ıı~ Japılan hu La~lıhiilleu uroek kel.arcısı Ah- (J 
~~ met çekinmez. BİR TECRÜBE KAFf Oın \,.~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~# 
ôoooooooaoooo.000000000000* 
o Türk Hava Kurumu ı 

,••••••••••••••••••••••' g büyük Piyangosu 
:Nisaiye Opratoru ve Doğum Mütahassısıı O 4 üncü keşide: 11 Ağustos 938 dedir 1 
• D o K T o R • 8 Büyük ikramiye 50,000 lir.adır • •.. A. -VakUp iASlan•: o aundaubaşka 15.0oo ı2.ooo 10.000 ıralık ıkramıreter 1 H o <ıo ooo ve 20 ooo> ura,ık tkt adet makardt vardır· • 

• 
O Şimdiye kadar blnlerce 1klşlfl zengin eden bu piyangoya 1 

Türkiye ve Rusya 1'ıp fakültelerinden diplomalı • O iştirak etmek sureti e sız de toıihlnlzl d~neylolz, 

: Almanyada tahsilini ikmal etmiı : 0000000000000000 .. 0000000 
• Hastalarını her gün 8- ı 2 15 - 18 e • 
: kadar kabul muayene ve tedavi eder. : Kiralık daireler 
•. ADRES: Mersin Bozkurt caddesı· •. Üç odalı iki daire lam konforu ve yeni belediye ıuY11 

ile yakında hazırlaoacakbr. 
• Yoğurt pazarı No, 1 • Yoğurt pı.zan civaıında olan bu daireleri kiralaJD•lı 
&...._ . .-M isliyenlerin şimdiden B. Doktor A. Yakup Aılana ınüri 

~······················.... caatları. 9-10 

Sayl-n-- Mersı·nıı· ıer·ın -ı---------~-~·-.·.-fj.-. ____ .:..-

Nazarı dikkatine 
Sıcaklar başladı, kışın 

1 

yiyeceğiniz yağ ve peynirle· 
rinizle bunlara benzer gıda 
maddelerinizi Soğuk hava 1 

deposuna vererek muha
faza ettiriniz, 

Adres: Sıllm Şemsi , 
l9ba9aran 1 

Soğuk hava deposu 1 
29- 30 

ilan 
Askerlik şubesi reisliğin~en 

Muvazzaf hesap v•· 
muamele memuru oku
luna bu sene yedt-tk su
baylardan istekli aranmak 
tailır· Talip olanların şu
btttniz-e ,..,ıuüraeaal lifte .. 
leri ilan olunur. 24·~9-31 

zayi ikametgah kağıdı 
Bundan 4 yıl evvel İçel 

Emniyet Direktörlüğünden al 
mış olduğumuz ikamet kAğ•d• 
mızı kazaen zayi eyledik. Y c 
oiıini alacağımı7.dan eıkis;nin 

hükmü olmadığını ilin ede 
riz. 

Mersin Mahmudiye 
mahallesinde otur,an 
Halil oğullanudan 

.Memet Ali 
r11 
ı · . 

,. .. ..;; ":\ .. ;~-, ... ,, \ ... ,: .. ~ ...... :·.;~ ...... . 
.. · .;.~-... ~.. .... ,:• , 

. .. 
~ 

IHTIVARLIK ·'.."( 

Peşinizden Gelly'" 
ONA KARŞI 

Hazırlıklı oavr•f1' 

31 - .'1 5 - 1 - 3 - 6 ••.;,.._ _______ _ 

iç~a~!!~~nm~~~!~~Ü~~~~ği orıııanıııdan 3sıı me ı ~Ur.tdaş . (/" 
r~ mı.~a.r çam ağacının buglin yapılan artırmasın- Kızı laya 
da suruleu ırn)'. la) ık hadde göriilnwc.liğinden e ki 1 
?'.ıkaru ve şe:aıtle artı~m~ 30-7 -938 larihinden a~ za olunu ıubaren on gnn nzauldıgı ıh\n ohu.ur. Z 

it 


