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~l'.ll~~ya~ 1'ir ~uçuk Mi!l!>n insan Si18h Altına ahndı 
Deraimde Yapılacak tarama Manavralar Başladı 

Cüzü tamlar şimdiden yerlerini aldılar 
Askeri Harekat Perşembe sabahı başlıyor 

- -
Onbeşinci vıı Manavralar 

Cumhuriyetimizin on besinci 
JıldônÜ•D~nü kutlamak iQin ha
zırlıklara baelandı. Bu hazırlık 
ar sonunda 1eni rajimin on bee 
1ıllık bir ie bJAoo<>ıu Günyanın 

ıözii önüne konulmuı olacaktır 
Ve bu netice Türk milleti iQio 
elbette iflihar vesilesi teşkil e 

Mareşal Fevzi Çakmağın 
riyasetinde ceryan edecek 
Ordu 30 

decektir . 
bir 

Ağustotida Elazığda büyük 
reami geçid yapacak 

Ou beş 111 içinde ne yap· 
tık '? Türk milleti mahvedici bir 
nıaıinin, derin bir zaafın iQin· 
deo nasıl silkinip çıktı ? Nasıl 

bu aünkii diri, eay~t ne karşılı 
nan yerimizi tuttuk '? Bütün 
bunlar birer birer ortaya seri!· 

diQi zaman işin büyüklü~ü kar· 
eısıoda hem hayretimiz, hem de 
kunetimiz artacaktır . 

Yapılan bu itler ııe bir mu· 
cizedir, ne bir sihirdir. Bu işler; 

kadir 9e kı1meti ölçiilemaz bü· 
Jük bir Şefin idare ta ireadı al
tında, kabili7etine hio eüphe ol· 
nı17an bir milletin baoardıfı iş· 

terdir, hakikallerdir. Ve bütün 

bunların husule gelmesindeki sır 
ise, uzun zaman baesız, perişan 

kalmış bJr milleıiıı kendisine ırı 
Jık bir bae bulmasmdadır · 

Ankara, 15 (Huıuıi) -
Harekita iştirik edecek o· 
lan cüzitamlar,~imd den yer 
)erini almıtlardır. 

Manevralar. biızat genel 
kurmak başkanı meraıalımız 
F evzı Çakmağım riyasetinde 
olacaktır. 

Harekat, geniş mikyasta 
vukubulacak ve dört gün 
ıiirecektir. 

Doğu manevralarına ifti
rak edecek olan kıtaat, 30 
AtntOI safer bayramında 
EIAzrıt• b616k bir geıçid res 
mi yapacaktır. 

Y apılacık büy6k manev 
ralarıo merkezi, Dersim ha
valiıidir. Bu ha valide i'eçen 
sene baılıyan mahalli ısla . 

hal, askeri harekat netice -
sinde tam•men tahakkuk 
ettirilecek ve Tunr.ilinde 
tam bir huzur ve emniyet 
has!l olacai..tır. 

Ankara, 15 (llusu .. i) -
Doğu manevraları, öuümüx
deki hafta Perşembe güoii 
aleHabalı baılıyacaktır. Bil· 
tün hazırlıklar ikmal edilmiı 
ve kıtaat bugllnden yerleri 
ni almıştır, 

İstanbul, 15 ( Husuıt mu 
habirimiz.den) - Kadın tay
yarecimiz. Doğu manevraluı 
na iştiraketmek üz.ere Eli
zıga gitmesi muhtemeldir. 

Atatürk kızı Bn. Sabi
hA Gökçen, bugün Ankara· 
ya hareket etmiştir, Eski ve yeni devir arasında 

ki büyük, inanılmaz farkları gör 

mek bu nesle nasip oldu. Halbu 
ki, Türk milletinin terakki saha 

sında kestirdilri 701, bö1le bir 
neslin idrAk edebileceQi bir şer 
delildir. };Qer efsane devrinde 
oltıa1dık mazi ile olan mücade
lemize, cDevleriıı d f Aüemesi•ad1 

Suriye hü~Ometinin karşılaştığı müşküller 

Kabine reisi 
verilebilirdi . 

Simdi bütün bu on beı yıl

ık mücadelemizin hRkikl dege 
rini vuzuhla, eksiksiz ortaya 
koymak vaıifeai karıısındayız. 

Bu vaıife; 7alnız hılkQmet ve 
Parti teekilAtına dlloen bir razi
fe deQildir. Milletçe vazifelenme 
liyiz, bilhaHa münevverlere dü 
ıeıı büyük ieler vardır, ALalürk 

Halkın teveccühünü ka
zanmak için seyahat yaptı 

fakat ötayan~an muanzlan yaygarayı kopardılar 
Alkış toplamak parlak istikballer ha
zırlamak için milletin paraları gidiyor. 

devrinin hamlelerini, heyecanla· Suriye Bnsvekili Cemil Mer· 
rını oııun mAnalarını tebarüı demin r&fakaLinıie Dahiliye ve· 

' ettirmek, milJele; yaptığı itlerin ziri Sadulluh Elcabiri, Adliye ve 

ne derece ku.atli olduRunu gös· maarif veziri DokLor Abdürrah• 
termek tazifeaini hepimiz uzeri· man ~lkeyyali ile kalabalık bir 
nıize almalıyız • \ hoeiye olduğu halde nnsızm bir 

On bttı 11hn beHbını deni Humus, Hama te Haleb aeyaba

lllize göre J.apareak aldanırız,; tı 7a~ t~ğını •e hak!8rıo~a b6· 
ge9mi1 tarihlerden on beş yıllık yftk ıstıkbal merftlımlerı yapıl 
bir ıa7fa alalım - bu sayfalar dıfını Suriye gazeteleri 7azdı
hıoai milletin tarihinden olursa lar. Muhalefet lideri Doktor Ab 
olsun- burada hangi eayanı dürrahman Şehbenderin Şam'a 
hayret bir hamle bizi kendi C• 
ıerinde, kendi on beo 1ıhmız J hiHedeb ildi. Şarkla, garp :ırasııı 
kadar tutabilir . daki büyük geçitte eulhseverli-

Ordumuz, maarifimiz, dahilJ ıtne, kotetine ıü•enilen Tiirki· 
te harici polilikalarımız, iktiea- ye, bu on beı 1ılhk Tftrkiyedir. 

di kalkınmamız. imır ve yol po Bütün bunları hem dünya· 
liıikaJarımız bOtftn bunların ma nın, ham de milletimizin bilme· 
ka1eeesini gl\z önüne koyalım, si IAzımdır. On lıee ııJ bizim 
tasıl olacaRımız neticeler rakam 
lıra dayanmasa inanmak giiç 
olur. Eter bunların her hangi 
birisinde hir kusur görilyor ve 

•rıyoraak o da, Türk milletinin 
Jetiemek istedifi hedefe bir an 
etel ,.armalr-=itin ıöaterdili gar 
tet 9e titiıliktendir . 

Kırk körü dört jandarma 
bekler. •Baota altın tepsi, lıir 
diyardan diQer di7ara gitmek» 
ınaeah Ate Ulrk devrine nasip 
Oldu, kö1lü · doktoru, muallimi 

bu devirde ıördü, halk kendisi· 

De ıakıa detleU bu detirde 

için Çok müspet bir 'propaAanda 
vetilesidir. Kendi yaptılını iyi 
bilen, faptıamın kutetini tema
miyle idrfık edebilen milletler 
daima nikbin ve hamleli olurlar. 

Biz şimdi bir ba7ram için dejit 
hesabımızın temiılilioi, ka11ncı 

mızın bılyüklülüııü, ıu on bee 
711 içinde kesLirdiğimiz merhale 

nin uzunlutuuu göstermek için 
hazırlanııoruz · 

Bundan çıkarılacak neıice · 

lerlet bundan sonrasını tayin e

decejiı. On beı 711 önceki ku-

yakın Bltidan sayfiyesinde ihti 

ldltan memnu bir halde zab•t& 
koı·donn alluıa alıııdı~ı ve san\ 
da hükumet aleyhinde nüınayi? 

ler yapıldığı bir sırada, Başve 

kil Cemil Merdemın ihtiyar etli 

Ai bu seyahat hakkında Bayru 
da oıkan •savt ül ahrar. gaıe• 

lesi, sayanı dikkat b ir makat~ 
yazmıetır. Çok enteresan mal 
mat ve mütalenları ihtiva ede 

- Sonu ikincide-

vetlerimir.io kı&a bir muhaseb1' 
sini gözden geçirelim, o günler 
de ne derin mahrumiyetler ioin 
de olduğumuzu bilmiyen tarmıt 
Halbuki her geoen Jtl katlana 
katlana kuvet oldu, ve böylelikli 

on bee yılın bavına geldik, ku•e 
timizhı dereeeKi, imırnıınııın ge· 

niehAi besbelli, bu on beo yıllık 

kuvetıe on beş yıl sonra terakki 

sahaamda nereye kadar di\yans 
cafımız meohul deAildir . 

Cumhuriyetin on beeinci yıl 
döoümünQ müıterek bir duygu 
müıterek bir oalıema ile tebarüz 
eltirmiye muvaffak olmak, onun 
büyük deaeri namıııa esaslı bir 
vazifemizdir. Ve bu hususta sar 
folunacnk emekler. emeklerin 
en dflğorlisi olacaktır • 

Ferit Celll aOVEN 

Avrupa Heyecan içinde 
400 Bin kişilik istihkam kıtaları da Goringin 

emrile Almanyanın garbinde toplandı 
Berlin civarında dün lliilerin huzurunda geçit resmi yapıldı. 

Manavralar muayyen bir mıntakaya inhisar etmeyip 
Almanyanın her tarafında birden yapılıyor 

Berlin lG (Radyo) Havastan rın en büyük hususiyeti müte Alman manevralnrınm dn mzı 
İhtiyatların da ielirllkiyle Lüyük 

1 oımis cüzütamlar halinde ordu mnnıiyle A\'rupa \'aziyeti hak 
son bahnr manevralarına bu sa 1 oun teknik kudretinin tebnr üz k d A ·k rkr. · 
balı şafakla beraber baelırndı. I tr ·ı b.l 'd . K 1 ın. ~ merı an a arı umumt 

. . e ırı e ı mesı ır. ıta ara umu yesmın gösterdiQ'i heyecan zail 
Manevralara ııtırllk eden kıtalar mi bir mevzu çerilmevecektir. I 
B 1. · G k·ı ı b J olmamıştır, 

er ı~ıu . o ı o me re c~nu u~1 ihtiyat ve mu\'anaf bugün 
da Ilıtlerın huzurunda bır geçıt silah allrntı alınanların sayısı Londrn 16 (Rndro) Roytor 
resmi yaptılar. \ 1,350,000 dir. AJrıca 4001000 ki den : Almarı manevraları Avru 

.Alm~n.yan~.n .ga~biııde~i ietih· ıilik istihkam kıtaları da Alman panın her tarafında hoyecan \ 'O 

kilm!ar. ıçıu Gorıngın emrıyle yapı l yaııın garbinde toplaıımıelnrdır alüka ile takip edilmektedir. Bil 
1:.n. ı~çı~e;kseferb:rlia~ne 4oo -~io \ Bunlar hiniliaceUe 6 ay siUib hassa hal ya ihtiyat kuvelleri si 

ışı ııt r elme &edır. ıMaotıVra altında kalab11e"8klerdir IAh allına almasiyle Almanyanın 
lar muayyen bir mmtakaya in· . ' 
hisar etme1ip .Alman1anın her Avrupa ve Amertkada 
tarafında yapılacaktır. heyecao · 

bir buçuk milyonluk bir mJuev 

raya başlaması siyasi mehafili 

Gazetelere göre manevrala · Vaıington 16 (Iladro)Hürük düşündürmektedir, 

Cebelitar:ikta ' Fronıa - ltalya arasındaki gerginlik 

Bir Fransız vapuru 

1 
torpile çarparak battı 

1 

Cebelfittarık 16 '.<Radyo) Ce 
belüttnrık'ın 5o mil cenubu gar 
bisinde Fransız bandıralı Akbtı 

vapnru l ir torpile çnrparılk der 
hal batmıştır, Vapuruu 14 mü 

reıtebatı kurtarılmı<Ştır, lngiliı 
ve Fransız harp gemileri hAdise 
yerine gitnıişleı dır, 

Cumhuriyetçi ispRnyaya 
Jngiltereden bir ko

misyon gidiyor 
Loudra 1G (Uttdyo) Barselon 

ve Burgos hükumetleri fikir ta 
atisine nezaret için l.ıir lııgiliı 
komisyonunun gelmesini kabul 
otmielerdir, Komisyon merkezi 
Toloz olacaktır, Komi::ıyon ya 
kında Toloı'a hareket edecektir 

Harbin sebeblerini 

italyaya karşı 
Fransanın yaptığı Kısas 
kanununun tatbikidir 

Fransız Gazeteleri ltalyanın Fransaya 
pasaport vermemesini manasız buluyorlar 

Paris 15 a.a. - FranRa ile 1 İtalyanın kaybettiği meydana çı 
ltalyanrn, ınülekubilen bu mem l kar, Ortada hiçbir sebeb rok 
lekotlera gidecek grup halindeki ken halyanm d a ima bize karşı 
yolculara pasaport vorme ve ika gösterd i~i hosnulsuzlu~un yeni 
met hususunda yapılan kolaylık bir tezahürü karşısındarıı. Bu 
ları lağvi kararlneıııaları üzerine uuıı i~e hiç bir mao ns1 1·oktur 
ortaya çıkan taziyet, gazetelerin Fransız milJet\ bu kadar ufak 
mütalaalarına mevzu teekil el hir şeyden endişe etmeğe müte 
mektedir. Du gazeteler, önce hal maril ~eğildir. ,, . 

t Arnf ndau veı·ileıı bn karara Populer gazetosınde T~eroux ya il ı _ 
1 şoy e yazıyor: 

hayret ediyorlar. 
Lö ,J Ul' gazetesinde J,eon r Pasaport düeJJosu pratik 

Belhi diyor kı: müdafaa• hnliııdodir Hükümet 
" İtalyanın biıe kareı oyna kısas kanununn tatbik etmek 

'J etkik için bir kon• dığı eaşırtıcı oyun mannsrnı aö ınecburiyoliııde kalmtşlır. Meale 
lamak kabil değildir. Fransız sef bu lıarekel farzı Homnnın 

feransmı top.lanacak kArı bazı münazaalnrın sahte vr hassasiyot gösterdiği tek haktır,, 
Londra 16 (Radyo) Lort Re mürettep tonundan pek az hosla İtalyanın ~iyaseti 

nisbori Sofya, Atina ve Belgarl u.eticeleri bir an gö.z önüne gA\i Fiğaro gazetesinde Dor Mes 
hükümelleri merkezine seyaha'ı rılecek olursa bu ışte en çok Sonu ikincide 

makRadİyle bu gün Londradan 
ayrılmıetır, Lort bu memleket 
lerde baıvekillerle ıörüşeceklir 

Filistin ihtilali ;ittikçe genişliyor 
~· 

Hareketinden evel gazetecilere 
verdİQİ beyanatla demiştir ki : 

- IIarlıin bfitün ilebeplerioi 
letkik ic;in bir konferans toplan 
ması işini giuigiın yerlerde gö 
rüıeceğim, Poletik olmayıp eko 

Tedhiş artdı 

nomik ınahiystteki harlıin sebep 
terini ort.adan kaldıracak tedbir 

Dün Hayfa civarında şid
detli bir harp oldu 

ler almak m0mk6ndür • 

AmeriKanın 
8 Arap , 6 Polis , 
ihtilalcılarından da 

25 
16 

Yahudi 
kişi öldü 

Harice seok ede- 1 Kudüs 1G (Radyo) Düo ~lay 
ceğİ buğa ta riurında Karmel tepesmde 

ay . 1 fiğ leden sonra tedhieçiler bir o -
Vaııiııgton 16 •Radyo> Zıra tobüse tuzak kurmueıardır. Oto 

at nazırının ihracatçılara prim biiste bulunan 6 Yahudi öldü-
vermek sureliyle Aıneıikanm 
buğday ihracatının yüz milyon riilmüı iki Yahudi kadını alır 
kileye Qıknrılmeeı çareleri araetı eol'etle yaralanmışlardır. 
rılmaktadır Parlemento verilecek Bu hftrlise üzerine Yahudi 
prımlere gümrük vRridatının bir milislerle Polis müfrezeleri ]{ar
kısmınrn tahsis edilmesine mlisa mele gitm işler tedlı !şçiler1e şid · 
ade etmiııir delli bir müsadewe1e lutuomue 

!ardır. Bu müsademe esnasında 
8 Arap 6 polis ve 25 Yahudi öl· 
müştür. İki lnsıiliz subayı da 
ağır surette yaralanmışllr. Mü · 
sademe haberini alan Larota 
kasabasındaki müfrezeler kam
yonlarla Karmele hareket etmiş 
ter fakat ancak müsademeden 
sonra yetişebildikl eri için ibtı l:ll 
cılardsn ancak lG cesede rastla 
yabilmişlerdir • Çetenin diğer 

Azası ara&lırılmaktadır . 
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BaJl(anlarda 
Aı1laşına 

(•Le Journal" - Paris ga 

ıetesinden: 

fşte bir defa daha Şark akı· 
l llııe lıare kt1tin misalini • eriyor 
'fürki1eniu Yunanistan ile anlaş 
ınasıodnn, Yugoslavyaoın İtalya 

ve Bulgaristan ile Jakrnlaşma· 

Demiryollarında 
iznıir fuarı için yapıla~ 

geniş tenzilat 
Naf18le""-=-~=ıı=eti tarifeler tenzilatmdan ~aşkiluar 

için müMm kolayhk kararlan aldı 
- -----.,..-,.-

8111dau soura mazinin unutulma Ankara 15 (Hususi) - Eıı 1 yasla aktarma etmek surelile lz 
sına en büyük kıymeti veren ternasyorrnl Izmir panayırı için mire kadar doğru arabalar tah 
Balkan ittihadının himayesi al· Nafia Vekaletim iz Vatandaşla r a sis edilmiş ve bu maksatla Af 
tında Yunanistan ile Bulg..:ristan çok müsait earLlar temin etmiş yon - Basmahane arasında her 
araemda dünkü gün Selaaikte ve panayırı ziyaret edecek olan gün için muntazam bir çift tiren 
bir aulaema imzalanmıştır. lor için fevkaldde ucuz bir tari ildve etmiştir. 

Bu anlaşmanın tatbiki iledir fe hazırlamıştır. Devlet demiryol 4 - Hükumet merkezinde 

ki Balkan devletleri Bulgarista· 

nı Neuilly sulh muahedesinin 
mükellefiyetlerinden kurtarmış 

oluyorlar. Büyük devletler bil· 
hassa Fransa müzakerelerinin 

cereyanıudan muntazaman ha· 

berdar edilmielerdir. Almanyanın 

muahedeleri yutmasından, Avus 
turyanın Büyük Almaoyaya ilha 
kından ve Macarietanın kücük 
Antantııı müsamahası içerisinde 

tekrar askeri hizmetleri tesis et 

meeinden sonra böyle bir karar 
nasıl şayanı kabul olmaz'? 

!arının, taıifeden başkıı , pana ve memleketin d iğer şehrimiz 

yır için aldığı kar Jrları sıraeile den lzmire gidecek yolcuların 
t:.ıildiriyorum: artacağı düşünülerek me~cudun 

Haydarpaşadan lzmire yolcu müsaadesi nisbetinde trenlere 
götüren bu günkü trenlerden fazla yolcu arabası verilecektir. 
başka cioğru fzmire devam edo 5 - Bandırma . İzmir ara 
cek •e aktarmaya meydan vermi eında haftada 3 gün gayet seri 
yecek gidit ve bir tren daha ih bir ekspres temininde• başka haf 
du etmiştir. tanın diğer dört gününde eski 

2 - Afyon - Karakuyu - ekspres süratinde dört çift yol 
Aydın - lzmir arasında haftada cu treni sefr.re konmulf ve her 
4 gün işliyen yolcu katarı her gün Bandırma • lzmir araenıda 
güce çıkarılmış ve bütün tren hızlı bir 1ük treni de ilave edil 
hatlarından her gütJ bu trene mişlir. 

yo~cu . a1~p vermek imk!inı temini 6 -- Eskişeh~r • Balıkesir 
edılmıetır. arasında haftada uc gün işliyen 

Bulgarislanın gayri askeri 
vaziyeti heroeyden evvel komou 3 - Cenup memleketlerin yolcu treni her güne çıkarılmış 

den gelecek ziyaretciler için Pa tır. 
!arını alilkadar ediyordu. Anlaş 

manın hacııl olmasından dolayı 
emsali hakkında en muvafık va 
ziyeti yaralan böyle bir karar 
iQin hict>ir vakit itiraz dki ola· 

nıazdı. Muahedelere mugayir ola 

rak bir taraflı taahhütlerin kal 
dırılmasının buk&ıdar mi1alini 
gördükten sonra nihayet iki ta 
rafın rızaeiyle halledilmie bir va 

ziyet karşısında bulunuyoruz. 

Tedhiş ölüm 
Yahudilerin Filistine girme-1 

sine mani olamıyor 
filistinde toplanan yahudilerin 
miktarı yaram milyonu aştı 

Suriye hükumetinin 
~arşılaştığı müş~üller 

- Birinciden artan -
bu makalenin başlıca kısımlarını 
ter~üme ederek okuyucularımıza 
sunuyoruz: 

"Surife hükumeti, Cemil 
Merdemin Humus, Hama ~ve Ila 
leb seyahatı uğrunda mezbüha · 
ne gayreller ve külliyetli para 
tar sarfetm iştir. 

Bu hükümetle menfaat ve 
paradao başka hiç bir aldkası 
olmıyen bir sürü yaran· ve ahib 
be, hususi bir trene yüklenerek 
gönderilmiştir. Başvekilin vezir 
terle birlikte Tayyareye binerek 
yaptığı bu ani ve müstacel seya 
hattan islihdaf etıiği gaye, Fran 
sızlar nazarında kendisinin mil 
li bir kuvvete malik olduğunu 

göstermektedir. Halbuki Başve· 

kile refakat edenlerle beraber
onu Humus, Hama ve Halebte 
istikbal edecek olanların millet, 
le zarre kadar al§kaları olmıyan 
bir takım dalkavuklarla mahaHe 
cocuklarından ibat·et olduğunu 

herkes biliyor. 
Hükumet, bee gün evvel Ha 

lebe bir Mebus gönderdi ve kar 
şı1ama meraismioin ;parlak olma 
emı temin iQin, bu ~Mebusu bir 
kaQ bin Jira ilede tecbizetti. Fa 
kat earfedilen bukadar para ve 
gayretlere ra~men Başvekilin 

yüreği rahat değildi, korkuyor· 
du: Bunun için, Baevekilden ev 
vel Halebe bir sürü casus ve ta 
harri memuru da yollandı . 

Ahiren ı'ınlaşıldı ki, !·Doktor 
Şehbenderin Suriyeye ayak bas· 
tıQı günden itibaren, Başvekilin 

İskenderun Sııncağından gelen 
muhacirlere earfelmek üzere, me 
salibi müşlereke sandığından 

çektiği 50 bin lira, maiyyet ve HAdisenin her hususta bü 
yük bir ehemmiyeti vardır. Her 
şeyden enel Yunanistanla Bul 
earietan arasında anlaşma silah 
sızlık meselesini hal ile mahdut 

kalmıyacaktır. Bolgarietanıa Ege 

denizindeki mahreç meselesi Se 
11\uikle bir serbest mıntakanın 

Avrupaya earktan garba doğjlistiue altumaktadır. Fakat uun dalkavuk taşımak, istikbal mera 
ru ilk yahudi akını, 1882 de Rus lara lngiliz hükumeti memleke simleri yaptırmak ve nihayet 
yadaki hareketten so.n!a . baş~a tin inı~rıuda bazı vazifeler ver J sarsı.lmış olan hükumetin mevki.ni 
mıştır. O zamanlar Fılıstın Tur mektcdır ve ancak bu şekilde is tahkımelmek yolunda ~sarfedıl· 
kiyenin idaresi altında idi çe tifade edebileceği kimselere l:u miştir. Maamafih bu hükumet ie 
orada yalmz 84 bin yahudi var usulü ıalbik etmekte\lir. başına geldiği gündenberi, mem 
dı. Buna mukabil Filistinde Arap Diger taraftan "milli yahu tekelin kalkınması yolunda bir 

Yugoslavyaya verilmesini temin lar ve diğer kavimler 300 bin di birl iğ i,, de Filistinde bir cok tek kuruş sarfetmie olmayıp 
eden anla~madan daha guhuletle kişilik bir nüfus teşkil ediyor· yerleri lngıliz hükumetinden sa milletden topladığı bütün para: 
tanzim edilmelidir. lardı. tın alınmıştır ve bunları, mem ları, başta Doktor Sehbender 

BAikan devletleri rekabet Şarktan garba doğru başlı· lekele gelecek parasız yahud,le 
yan Yahudi akını Avrupada le· re dağıtılmaktadır. 

üzerine müessese hesablarından 
daha ziyade anlaşma imkdnları 

nm nihayetsiz surette müsnir ol 
duklarını bildiklerinden ihtildf 

rail Oğullarıııın nüfusunu fazla Di~er Lir cFilisıin imar Lir 
laehrdıktan sonra Filietioe taş ligi> vardır ki bu da memleketin 
ma~a başladı ve birçokları bu ziraat Vfı sanayi s11lıasında plılo 
e&ki vatanlarına döndüler. la işleıilmesioe çalışmakta ve 

lıır giddikçe zail olacaktır. Man Fakat, Avrupa için bir yahu gelen Yahudilere bu lıusmıta ça 
di meselesi bu narın başında 1 k . . &ıki tamamlanma Bulgaristanın 

Balkan Antantına girmesile vü 
cud bulunacaktır. 

Kral Alekeandır hakiki Bal 

ortaya çıkmıştır. 1902 de Lond ıema ıçıo yketrd. sermaye ve pro 
•M· ı . y h . 8 . gram verme e ır, 

rada kurulan ı lı a udı ır F 'I' · · y ı d.I · · ı.· • . . • 1 ıstıııı aııu l er ıçın uır 
liğı,. ırkdaşlarının Fılıs\ıne yer . 
leCltirilmesi için teşebbüslere gi· vatan .hahoe koymağa ç.alış ın 

kan Antantının vücut bulması v Y t d kA d ı . Jh rişti. 19 ı 7 de de İugiherenin o . a ıu. 1 _er . n ı or~ a uı assa 
ııın Bulgnristanın Yunanistan, . . . . zıraaıa ıukışaf eturmeye çalış 
Yugoslavya, Türkiye ve Roman zamankı harıcıye nazırı Mıster maktadır. Bunların kendileri Je 
ya ile birleşmesiae kadar gecike !$alfaur, Yahudilerin Filistine esasen yüzde doksan niebelinde 
ce~ini söylemieti. Bulgaristnnın ye~Jeştirilmeleri için bir plan ha ziraatla meşgul kimselerdir 
ergeç ortaya gireceğini takdir zır adı. . . . . . Memleketin bir çok yerleri 
ederek derhal antı:tntın kurulma Balfour,. ~ahu~ılerın Fılıstı : yeııi ziraat programına göre iş 
sını teklif eden Mösyö Titulesco n~ yerleşt ırıl~e.sı~e. harareti~ leıilmekte ve buralarda yeni 
olmuatur. Düı:ıüncesi bugün flli bır taraftardı. I! ılıstınıo Yahudı köy kasaba ve şehirler kurula 

v v ı · b r · ,,,. · ·· r ı · yal sahasına çıktı. erı 08 ıye,?lıyece&ını soy ıyen. e·ırak yapılan evler oralara yerle 
Şarkta çok ciddi bir sulh to r~ karşı musbet rakamlarla ıd · şecek Yahudilere verilmektedir. 

minatı tesis ettiğinden bütün dıasını ileri sürüyor ve y ah udi Bu arada Azrail vadisinde 
Balko.nlar arasındaki antant bü lere. Filistini kıui sözlerle vade güzel bir köy kurulmuştur. Köy 

diyordu. bütün asri rahatlık esaslarını 
yük devletlerin memnuniyetini F· ı · t· d kendisinde toplayan evlerdeıı . ı ıs ıne on an sonra yahu 
mucıb olmuştur. Fransa da bu ı d" 1 ıl d h f 1 1 müteşekkildir ve binalar bir da 
h 

. ı mu ıacere a a az a aşmış 
~susta. gerı kalmıetır. Hatta de tı. 1897 de 50 bin, 1914 de 90 ire halinde sıralanmıştır, Her e,· 

nıyor kı Fransa B lga lh bir ailenindir ve ailenin bahcesi 
. . u . . r su çu 1 birı, 1922 de 83 bin, 1931 de 

luğuunun ınkıeafı ıçın şayanı f 
80 

b. h d . b" t d k 9e tadası vardır, 
1 ın ya u ı ıcre e ere imar işlerinde Yahudiler mun 

dikkat bir mali 1ardım yaparak bu gün Filletinde 400 bin yahu tazam bir programla:;ve mlişte 
aklUlne hareketinin mükdfatını di toplanmı~tır, AJmanyadım ve rek hayat yaşadıkları kamplarda 
derhal vermeğe hazırlanmakta diğer ortA Avrupa memlekeilerin Qalııımaktadırlar 
dır. den Fılistine gıden yahudilerle ----

halyanın endişeli olmasına de bu rakam yakında daha fazla Kültür Müf etti~leri 
mahal 1oktur. Kral Viktor laeacaktır. V 
• Emanael'ın kızlarından birisi lnailıere hükumeti. himayAsi Enstitüye devama 
Kral Borieia zevcesi oldu4undan altında bulunnn Filistine, tOOO mecbur o/acklar 

lngiliz lirası sermayesi olan ve 
halyaya kıymetli bir koza ma va orada kendisine bakabilecek Ankerıt: ( Hususi ) - KOltDr 

# Bakanlığı b:! yıl Orta tedrlsttt mo 
liktir. hısımı akrabası bulunan her J8 €sseselerine alına,cak yardımcı ~e 

Böylece Balkan uzlaşması hudiye Iı'ılistiıı topraklarına gir stsjver öğretmenlerin S°'\yısıoı u 
belki de. dünün en büyük ümit mek ve yerlesmek müsaadesini mudıl kadroya göre tesbit et-

olmak üzere, hür fikirli vatan· 
daşlarla mücadeleye harcamıştır 

Cemil Merdeın hükümeti, 
her vesileden istifade ederek 
kaybettiği balkın teveccühünü 
kazanmaQ-a çalışmakta ve bunun 
iQin pek garib Qarelere başvur· 

maktadır. MeeelA. Cemil Merdem 
yakında Paris'e gideceği ıçın 

kendisine parlak bir teşyi mera 
simi yaptırmak ve bunda Suriye 
nin belli başlı adamlarını bulun 
durmak istemektedir. Bu cümle 
den olarak meşhur Dürzü lideri 
Sultan paea Elatraeın Şam'a ge 
tip teşyide . bulunmasını temin 
için Dürzü mebuslarından Akle 
EJkulami'yi memur etmiştir. Fa
kat Sultan paşanın bu daveti ka 
bul edeceği şüpheli görülmekte· 
dir. 

Doktor Şehbender, halA Blü· 
dan yaylasında bulunmaktadır. 

Fakat hükumet kuvvetlerinin 
muhaeeresi altında olup :kendisi 
ai ziyarete gelen binlerce kişiden 
pek mahdut kimselerle görüşme· 
sine güçhal müsaade edilmekte 
dir. Şehbendere gelen yüzlerce 
telgraf ve mektuplarda sıkı bir 
saneörden geçirilmekte, mahzur 
lu görQlenler kend:sine verilme 
mektedir. Dün, Şamdan ve Su 
riyenin diQ'er yerlerinden gelen 

bir çok mebuıilarla memleketin 
güzide onheiyetleri ve halk he · 
vetıeri, Doktor Şehbenderi üte 
linde ziyaret etmişlerdir. Doktor 
Şehbeoderle hükfimet arasında 

k d . lh · · · mektedlr. Bu yıl Uç yllze yakın 
m"vzuu olaıı akdenı"zde büıu- n •erme le ır. tısas ıstı yen bı' r uzla ama temı·nı· 7010 d s r "' ... stajyer ve yardımcı ö,..retmeo alı v 

0 a » mesleklerden birine ealılb yahu 6 

devletler için lüzumlu olan on 

!aşma yolu üzerinde atılmıe çok 
mühim bir adam olup olmıyaca 

ğmı düşünelim. 

Sai nt - Brice 
1 

nacaktır. fedileo gayretler, Doktorun, her 
diler ise 250 f ngiliz lirası b:r o t ted i"at kad osunu vhc r a r "' r u Ş"yden evvel kendisine karşı 
sermayeleri olduğu takdirde bi de getirf'cek KUltDr BakBnı Bay 
le Filistinde yerleşebilirler. Saffet Arıkamo başkanlığı altın alınan tedbirlerle halka yapı lan 

Bundan başka, hiç parası ol dıtkl heyet te öoUmOzdf!kl hafla tazyiklerin kaldırılması talobir · 
mıynn bazı yahudiler daha Fi bir tophrntı yapacttktır. 1 ıe karoılaşmıotır. 

~._..,.,. ___ _ 

-- -~ ·~-
-· - ~· -

Sayfa; 2 

Bir Fransız gazetesine göre: 

Bugünkü Almanya 
Niçin bir Seddiçin içine 

ahnmak isteniyor 
Almanya bugün için harp edemez. Çün 

ki hiç bir devletle ittif aki yoktur. 

On gün kadar evvel Alman 
hükumeti, neşreU:ği bir kararna 
me ile, ecnebi ordularma men 
sub kimselerin hııdud mıntakala 
rında oturmalarını ve dolaemala 
rını yasak etmiş t i. 

Fransızca ( Entransijiyan ) 
gazetesinde bu mesele hakkında 
bir yazı neşredan Fransız mu 
harriri Jü l Sauervein, bu habe 
r in bü\ün dünya erkft111harplerl 
nl meşgul ettiğ ini söyliyor ve di 
yor ki: 

" Bilinen bir hakikat varsa 
o da şu ki, Almanlar altı hafta 
dan beri Siafrid hattını gecil 
mez lıir eekile sokmak İQin çaho 
maktadır. 

1stihkAm hattı bu maksatla 
muhtelif yerlerde yirmi metre 
kadar çıkan lıir derinlikte tah 
kim edilmektedir. 

hal var ki bize biraz blöf gibi 
geliyor. Bir sefir hariciye naza 
retine günde altı kere giderse 
hükumetinin karşı terafı korkut 
mak istediğini , fakat kendisinin 
bunda muvaffak olamıyacağlll 

dan korktuğuna işarettir.,, 
O zaman Bitler generalleri 

ne müracaat etmiştir. Şübhesiz 

ki generaller da bu siyasi mesele 
de olanlarla beraberdiler. Fakat 
Hitler onlrıra teknik tarafını da 
nışmıe ve demiştir ki : 

• Şayet Fransa ve halla bü 
tün görünüşlere raA'meo Lehis 
tan müdahale ederse; şayet in 
giltere ile Rusya biıe karadan 
ve denizdeu hücüm ederse bi 
zim memleketi lstllA edilebilirse 
bizim memlekati istilA edebilirler 
mi?.,, 

Alman generalleri cevaben 
Fakat herkesi hayrete düşü böyle bir tehlikenin me9cut ol 

ren şey bÜ memnu mrntakaların duğunu, Alman ordusu Avuetur 
isimlerinin sayılmasıdır• Bugün yadan Pra4 t ulnıaga giderlerken 
öğreniyoruz ki, Almanya yalnız t{arbden ve hatta şimalden Al 
şarki Pru3ya hududu değil, ay manyaya karşı neticesi düşman 
ni zamanda Baltık denizi kıyıla' için semereli b;r hücum gelebile 
rını, koridor civarını. Koridorun ceğ i ni söylemişlerdir, 
ve Şıeev iğ - Holştayn'ın kara Halbuki Almanyanın muLle 
hududlarıuı tohkim ediyor. Ya fiki yoktur. Çünkü ltalyft bir 
ni bir iki aya kadar nazari ola karşılıklı yardım misakı ile bağ 
rak hiçbir ordunun girmesine im lanmış değildir. Bunun delili eu 
kAn vermiyecek bir seddiQin ile ki, Almanya ile İtalya arasıııda 
kuşatı l mış bulunacak. Bununla böyle bir misakın imzalanmama 
beraber, eski Avusturya ile Oe sı için ilk fırsatla, yeni İta lyayı 
koalovakyo arasındaki hududda mecbur etmeğe Qalıeacaktır. 
böyle bir tahkimat olmadığı Hillerin generalleri ile yap 
söyleniyor. tığı bu müzakerderin neticesi 

Muharrir l ·u tahkimata se 
aeikdr olarak görülyor; Hitler Al 

beb ne diye Almı1nyada yaptığı 
manya Kara ve Deniz hududla 

araştırmaları anlatarak, Alman 
ya l . ralının Almauya seyahatin : rını en son dereceye kadar tah 
de Mueoliııin korkuların işaret 1 kim etmek emrini vermiotir. 
etmeğe çalışıyor ve şunları nakle Eğer bir iki haftaya veya 
diyoı: bir iki aya kadar Südet mesele 

21 mayısta Bitlerin müşa9ir 

1 

si ~ahim bir hal alır ve müdahıı 
terinden bir çoğu ona: ıe etmeğe mecbur olursa lliller 
· " lngilizlerin protestolarıle bunu beklemek ihtimali en az, 

lı~reket~oriııizi duyurmayın, de il kaz_anmak i~~imali on faıla bir 
mışlerdı, vazıyet dahılınde yapmak arzu 

Bu protestolar da öyle bir sundadır. 

Orta tedrısattal 
30 yardımcı öğret

men alınacak 
Ankara, ( Hıısusl ) - Öğret· 

men okulu mezunu bulunan ve 
müfettişlik lmllhanı vermek sure 
tile müfettiş olanlar için ' KUllUr 
Bakanlığı yeni bir karar vermiş 

Ur. Buna göre, önUmUzdeki sene 
den llibıtren bu gibi moteltlşler 
blç bir yıtş kaydına t~b[ olmıya · 

rak Oıızl T~rhlye EostllOsUnde 
pedagoji şubesine devıtm ederek 
enstitü mevzunu olabileceklerdir. 

Devam mllddeıt iyi yıldır. Bu 
mOddet sonunda lspekterler diğer 
eostltD mOdavımleri gibi imtihana 
tAbi olacaklardır. 

Sovyet ·Japon anlaşması 
Kıtalar 

Şangof enkten 90 
yarda ayrıldılar 
Tokyo 15 (AA) Domei ajan 

sı bildiriyor : 
Seul'den gelen b ir habere 

göre cuma gücü imza edilen iti 
Ulfname mucibince Sovyet ve Ja 

pon kıtaları gece Çangkufeng 
tepesinden 9o yardalık bir mesa 
feye kadar çekilmiolerdir , 

l{ore'de bulunan Japon umu 

mt karargAhıııa gelen bir habe 
re göre mütareke hakkında k 

f ransa İtalya arasmdak! 
gerginlik 

Birinciden artan 
son şöyle yazıyor 

ltalranlar bize karşı yapılan 
resmi propagaııdada nelere inan 
ınak ve:. nelere inanmamak IAıım 
geldiğini pek alA bilirler. hal 
yanın bu hareketini daha ziyade 
takip etti4i umumi siyasetin bir 
icabı olarak kabul etmek lt\zırn 
dır. Bu siyaset Mueolininin 14 
mayısta Cenevrede söylediği bir 
nutukla baelamış ve uzun za 

mandenberi ltal1an gazeteleri 
nin Fransaya sistematik bir ee 
kilde hücumları, her vakaoın 

kaete müsteniden neşri euretile 
devam etmiştir. İtalya bizim bü 
tün bu işlere kızdığımızı zanoe 

diyorsa aldanıyor. Hu gibi hare 
ke\lere biz kızmıyoruz. Valnıı ... 
mjteeseir oluyoruz ki, bu ayni 
şey değildir. Avrupanın geçifdi 
ıti tehlikeli anlarda Avrupa 
medeniyetinin beşiği olan bir 
memleketin zorl .t ve ateşle 01nar 
gibi bu medeniyelle oynaması 

hakikaten büyük teeeiirle karoı 
lanacak bir hal değlldir.11 

itilaf evelki gece hezırlanmıotır 

hilAf mucibince muhasamat dar 

duğu zaman Sovyet ve Japoo 

kıtelarıuın bulundukları nokta· 

ları göt-4teren bazı haritalar da 

imza edilecektir • 
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Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
l\1ERSiN 
Pi YASASI 

15- 8 - 938 

Himayalarda 1 I Kay~olan paralar Pamuklar 
Kıevlant 

Ku. S. Ku.S. 
=-40 41 

Yugoslavyada zengin bir Oağmab 27 28 

Dört aene aonra karlar altında 
bulunan iki ceıet 

dul kadın sabah yazıhanesinin Kapı mah 
en gizli bir yerine sakladığı Koza 

müş Yaz1hanecleki dığer pa Kozacı parlagı d 

26 
5,6 
ti 

26 300 dinarrn kaybolduğunu görl Kırma v 

lbi BugUn alman dağcıların Baver sefer heyeti ceset ralnra bakmıt hep~i yerinde Buğday- Çav ar 
ıı:a dan Baver arkadaşlarile birlik feri aşağıdaki bir vadiye aak hatta kilitsiz bir kasada 3500 Sert aoadol 5•10 

se le dünyanın en yüksek dağla letmek istemişlerse de bava· dinar b~le öy'e durup duruyor Yuın:uşa~ 5·5 

uı rı olan Himalayalarm tepesine nın mUsait olmaması yUzOn Kadın banan çok mahir bir Yerlı bugdayı 3•
90 

in doğru tırmanmaktadır. den vazgeçmişlerdir. hırsızlık olduğunu anlamış Çavdar 4•8 

Bir kaç gOo evel Naoga Nerklinin üzerinden bir Çoll geçmemiş öğleden Anadol yulaf 3• 15 

Parla tepesine ulsıan dağcılar mektup çıkmıştır. Oıade son soora kadına bir mektupla Arpa 
ııı 

ri 7.ıoo metre irtifaında bulu Uc gUnde neter çektiğini an 400 dinar gelmiş. Mektupta Anadol . 
is ilan 7 1 ka · · tatmaktadır Fırtınaya yakala şöyle yazılı imiş Kumarda Y~rliaJivre yenı M. numara ı mpa ınmış · G · · · 
le lerdir. nan iki adamın ölmezden Uç keybettım eceleyın sızın yazı Nohut ekstra 
81 Orada 1932 yılında Hima gDn evet biç yiyecekleri kal haneden 300 dinar almak mec Fasulye . 
8 layaı 'd 1 ~1.· 1 n mamış. buriyetinde kaldım. Bu hırsız Yulaf yerlı 

ara gı en 9 • yı ını A . N r . . . t t k d M . k k 
ıa temmuzunda fırtınada kar nlaşılıyor kı erk ın ıkı ı1ama pd~ra ı ek e rdar oyBı~a ıma ercnne ıar 

. 1 . . arkadaşı da 1.1 temmuz 1934 ,ooo rnar azan ım ınan. Sahlep 
ıı ~r arasında kalan Vıllı Nerk de sef~rin attmcı ve yedinci leyh 300 dinarınızı yUıde on Tatlı çoğen 
o h ile kendisini bir tUrlO bıra kamplari arasında ötmOşlerdir faizle birlikte 400 dinar ola Balmumu 

kıp gitmiyen kılavuzunun ~ko Baver ve arkadaşları buton o rak iade ediyorum. c h · · 
,, 1 • • e rı .run koyuna yatan ceset erını sahaları aramışlarsa da hiç Susam 
butmuşlardı... bir iz bulamamışlardır. İlİH Yapağı 

Bele~iya riyasetin~en ~~~h 
Kiremithane mahallesin Anadol 

r - Soo lngiliz lirasına 38 yaşında olan Frik işte de yanık mektep ansında 1 Aydın ıiyah 
D bahse girişiyor musunuz? tam 88 saat yeraltmda .kaldık Mahmudiye mabılleıinde ya· ı Yıkanmıı yapak 

l\l _ Peki: Bir tabut içine lan sonra yer yUzOne telefon pak fabrikaıınnın şimalinde Güz yunu 
0 gireceksin seni derin bir çu etti. ki cıdde de ve nusratiye ma Konya malı tiftik 
le kurun içine yatırıp Ozerine on - Yahu burası cehen ballesinde ki hayvan p111rı 1 Yozgat 

38 s a a t c a n il c a n h m e z a r ~ a k a 1 d ı 

4,12 
3 
s 
6 
.1,18 
5,10 

140 
20 
74 
ıo 

lö,5 

62 
45 
40 
44 
80 
70 
!IS 

110 
40 

6 
8 

74,5 
11 
16 

53 
46 
41 
45 
82 

17 Ağuı;;tos 1938 

1 l A H 
İçel Def teroarf ığmdan : 

~J. ll ükellef 
\lemiş oğl u llalil 

Fururıcu 

Senesi 
1932 

Tarihi 
66- 68 Niizh tl l ı ye 

Vergi miktarı 
Lira Kr. 

62 31 
Tetkik itiraz komisyonunun 22-4-937 gun .. 

vergısının 9 aylık 
1 
ve :i8o sayılı kararile senelik 
kabul edildiği. 

------~~---~----------------~ i l A N 
içel Def ter~arhğmdan ; 
Mliktıllt· f ~anot Senesi Tarihi ~I 

Yusuf O. Konduracı 938 7 33 Malını udi\ e 
Mahmut 

., 

Vergi miktarı 

Lira Kuruş 

l 67 Kazauc • 
2:) ~' Üzde zam l 5 dir. 
~8 Buhran 

2 30 

i t A N 

Satılık cins inekler 

Devletziraat işletmeleri ~urumu T ıkir çifliıi müdürlüğünden 
lorı dd toprak atacağız ister nem gibi yanmağa başladı sahasında her gün sabahları Keçi kılı 

~: bir hafta ister 7 kere :!4 saat Oayanamıyaca~ım çıkarın be saat 11 e kadir her cinı yiye ~ dabıi 
a istersen 268 saat orada kafa oi ce::k içecek ve geyecek sat Pirinçler 
u caıısın. Bir kaç daikka sonra E- mak için umumi pazar kuru( Birinci nevi mal 21 

8 - Kabul ediyorum yal rik selamete çıkmıştı Üzerin maaı kararlaıtırılmışbr. .Hal l ikinci nevi mal 20 

25 
Çifliğin dikkat ve itina ile ye•iştir<lıği llalt'p 

ırkı ineklenterı miilıtelif yaşla iıwkler satılacaktır. 

2 ~ ineLler çok giizel ve hol siit veren cinslerden.tir 
alnıak arzu edenlerin çifJik müdürlügüne miiraca. 
atları. 13-15 

~1 

310 
t03 

a tııı her ihtimale karşı bir te deki tozları silkerek kın malumu olmak lhere ılan Çay 280 
lefon uzatın. - 500 lirayı kaybettim olunur. K&hve 102 

- Peki ama dedi gt:me çok memnu Badem, çekirdek 
P MUtahassıs alimler Bir num ÇonkU aHmler bir çeyrek G .. l • içleri 

Rizenin Haaır Koltuk Takımları 
YENİ PART:I GELDİ si teyrek saate kalmaz boiulur ttaatıe boğulaca~ımı söyledikle Ö fil fi10 ffi] Ş Tatlı badem içi 95 

50 
98 

Siparişlerini kaydettiren müşterilerimizin takımları emirleri 
amade bulundurulmaktadır. dediler ri halde ben ~8 saat yaşadım bı· l" su·· f PfİZ Acı ,. ,. 

a Acı çekirdek 3:5 
90 
70 

36 
93 

Yeni modellerimizin bütün malzemesi halfs Rize malıdır, Is· 
tanbulda yapılanlara /zer suretle fa ik olup tahta aksamı [Ftlldık] h Yalnız kaibini istıyorum 

a ftalyanın Torino şehrindP deği ştirdi. Nişan morasimimi 
e genç bir adam izdivaç vadini zin icıasını müteakip düğün 
il llltmadığını iddia ederek ni gilnilmUz tayin olunur olunmaz 
,,~ Şanlısı kı;1, aleyhine dava aç bana geldi ve çalıştığı mllesse 
ir rnıştır. MahkemeJe kız şu ifa den çıkarıldığl için işsiz kaldı 
u <lede bulunmuştur. ğını anlatlı Kendisin? baş~a 

Baba annemden ıro bin bir İf ~ulma~ını tavdıye . ettım 
liretıik bir miras kaldı Nişan Halbukı Aı.tıno buna hıç ya 
hm olacak Antonio gelip ba naşmadı Bir tutüncO dOkkanı 
na bu parayı ihtiyar olan ba açacağını ileri sOrerek benden 
barna terketmemi ve benden loo bin liret istedi Bunun uze 
Yalnız kalbimi istediğini söy riae Antionun benimle neden 
lediği için bu muamelesini evlenmek istt.diğioi ve feda 

: Cok beğandim ve onurala nişan kadı~mın boş laftan. ibaret 
landım. Tabii yakında kendisi oldugunu anladım. nışandan 

ile evlenecektim. vazgeçtim. 

fi 

r 

t 

o 

Fakat antino biraz sonra Mahkeme bu ifade Uzeri 
bana karşı olan muamelesio 1 ne kıza hak vermiştir. 

Büyük Joras tepesi aşıl~ı 
Dağcılık birçok tehlike Bunlar 4,2o8 metre yOk 

•e kazalara rağmen yeni bir seklikteki Valter denen kısma 

afer daha ka.zanmıştır~ .Je~ua ulaşmışlardır ki bunun pek 
Sıli ve Kasını adında ıkı ıtal . 2 t · · dı' 

J 
dık ohm 1 oo me resı şım 

Yo pek dik olan BuyUk o 
ruın şimaline çıluxağa mu ye kadar botun gayretlere 

a:rk olmuşlardır. rağmen çıkılamamıştı. 

, 
V AKIT YAKLAŞTI: 

Vlll nci IZMIR ENTERNASYONAL FUARI 
20 Ağustos 1938 de açıhyor .• 

1 
Yerll ve yabaoCI her nevi Ucarat, sanayi ve ziraat emle· 

ltoın satıldığı, 
iş.ık, renk koku, gOıelllk ve cazibenin kayoaşuaı, 
Müzik. dans ve her tQrlD eğlencenin coşkuolaşhQ'I, 
lZMIR ENTERNASYONAL FUARINI 

ve gOzel IZMlftl ziyaret edlolz 1 •• 

Yo1 tarifelerinde 0/o 50 - 0/o 75 ucuzluk 

2C.AGUSTOS - 20 EYLti'L 

Tirkiyemizin kıymetli sanat 
kir, Manyatizme, lspritizm, 
Hipnotizm, Telepoti, Katlep· 
si , Ruhiyat ve Fakriı.m 

Mutahassısı SA O ET Tt N 1 
O R A L MERSlNE Gelmiş I 
tir. 
Tarla Palasta memleket 
halkım heyecanlarlarda 
bırakacak ve ruhlarını 
okşayacak fen tıbbın ka -
bul ettiği harikalı numa· 
ralar gösterecektir. 

Bu fırsatı kaçırmayınız , 
tafsiUit el i Janta rında. 

Urfa Yağı 
f çel ,. 

YfNi MERSIH 
N-ushası - -5Kuruştur 
Abone \ Türkiye Hariç 

Şerait t için için 

Senelik 1200 Kr 1 2000 Kr 

Altıaylık 000 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir aylık ıoo Yoktur. - ·-
Resmi ilinatın satırı 10 

Kuruştur. 

Satılık Ev 
Mer~iude ~lahmudiye mahallesinde K üçiik Ha

mam ci varında 151 rıuruar~h sokakta J 5 numa · 
ralı •~v salıh~lır Jhırası i 92 metre nıurahbaırufa 
rlö•·t oıla bir mulbahtaıı ibarettir Evin lrnhÇflSi: su 
tulumhası -ve ç••şmesi, f'lektrik tesisatı ~ardır 

.Almak isteyenlerin Y t·ni Mersin idare memu
runa müracallan 

afacmdan mamuldur, fiatlerimiz rekabet olunamıyacale <.Ureude 
ucuzdur. Cenup vil8ytlleri EOZİno ve ba/ıçelıri için slparif kabul 
olunur. 

TERMOS 
Sıcalctan bunalmamak için ( 1 ermos) a salılp olmalı ldzımdır 

Bu sene Termoslarm alrmlnium ve balf kapaklı cinsltrlnden mada 
bir, iki, üç, d6rt ve beş defa kalın kırılmaz cln$ltri de gelmiştir 
Çelik Ttrmoslarımız ile beraber yemek, dondurma, tereya/ı için 
huı1ıst termoslar da vardır. 

Sedad Sahir Seymen 
Uray caddesi No. 41-Mersin 

L Taşra siparişleri acele ğönderili r ____________ _, 
• ........................ & 

1 Alt ı n r ü y a 1 
1 Kolonya ve Esansl•rı 1 
ı Yaz uel~i. ~er zaman size lizım olan kolonyaları-ı 
•ızı Al TIN ROYA Kolonyaları satışevin~en temin dinizı 
•Aolonyalarımız en güzel, temiz eıansı 

l lardan yapılır, dereceai kuvvetlidir. I 
Fiyallarıuıız lıer kist> ye elverişlidir. Esans-

• l A N , larımız ise ttAminatlıdır. 1 
ı . . . •w• Toptan sa ı ış yapılır. Sipari~ ~abul tJdilir. 
ulçuler 18 Ayır Mufettışhgın~en Lütfen bir defatecr übe ediniz. • 

Elektrik abonelerinin nazarı dihkatine! 1 Mersin Uray caddesi No. 2 • 
M • El k rik ş· k · 1 · · · · =- Cemal Anık • . 1- .enın e t ır ehode saat erın m~ayene11 ıçın . • ..... ** ............. lll.{ 

bır ayar ııtaıyona kurulmuştur. Aboneler nezdıode bulunan •• _.,.: 
b~lüm~m da.mguız sa~tl~r .pey~erpe~ m~ayeae edilmekte- * OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ll-
clir. Şiklyeti olanlar bır ısbd• ıle daıremıze müracaat ede~ O O 
cek olurlana saatlerine daha önce bakıl.abilir. O Türk Hava Kurumu @ 

2-Sirket yeni abonelerine takacajı aaatleri ayarlayıp ı&I O 
m&fettiıfi;imiza damgalatmığa mecburdur. Ayu damgaıı O büyiik PyangOSll O 
T C. tekliadedir. Evinize takılan saatlerde bu damganın bu O O 
~asına dikkat ediniz. üzerinde damga yoksa müfettiş· O 4 Onca keşide: 11 Ağustos 938 dedir 2 
liğimize malOmat veriniz. O Büyük ikramiye 50,000 liradır ~ 

s-Bezı tetkik ve tabkikAtın yapılabilmesi için 9;ı8 se· 0 0 
nesi bid•yetinden bugDne kadar şirkete abone kayıd olan· O Bundau başka ıs.ooo 12·00o ıo.ooo liralık ikramiyeler O 
lann iaim ve adreslerine ihti ·aç vardar. Bu gibilerin en ,geç O (lO 000 ve 2.0 000) lira ık lkl adet mUkftf dl va~dır- O 
bir hafta içinde dıiremiıe müuc••tla isim ve adrealerini O Şimdiye kadar bınlerce lklşlyl zengin eden bu pıyangoya O 
yazdırmaları ve bu gllnden itibaren müfettitliiimize beber • iştirak etmek suretle siz de taılhlnlzl deneyiniz, e 
vermeden sntlerinin değiıtitilmeaine müsaade etmemeleri OGOOOOOOOOOOOOOO .. OOOGOOOO 
keadi menfaatleri iktiıaııadın buluaduin iliD olunur· 
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Bahçecilerin 
M€~vsimlil{ ihtiyaçlarından 

Bu mevsimde biitiirı :ığ~çlar liizumsuz fı. 

lizler verir. Bu fıliıler ağaçlann LiiyümPSİ

ne yarıyat~ak gıdc.ları israf t>derlPr. Bundan 
dolayı fazla ,.e lüzumsuz fılizr~r· k.-ıskin çakı 

\'e nıukasla kr-silmeli vt~ 

cuulanmahdır. 

~t1 s i lt>ıı \Prler ma. .. 

FPıırain icabellirdiği nıiikemrneliyette intal 

•~dilmiş olan her çeşi L nancu n 

fftr cins tip, /Wl, masa ve duvar saat/erimizi tavsiye ederiz, 
fiyatları mutedildir, Fenni Zeiss nıaıkalı numrolu ve ayrıca gü.
ntş ve toz gözlükleri de geldi. 

SEDAD SAHfR SEYME~ 

Tüccar hanında Vİ KTOR Botros 1 
U ray catldesi No. 41 - Mersin ] 

Taşra siparişleri acele olarak gönderilir. 
l ~ 

• 

ticarethanesinde bulunur 

Remington 
Her Dairede 

Her tiaar=ethanede 
Her Yerde 

~ 
~ 
m DIİla R E M I N G T O 1 yazı mıkinaları 

1 
ve Şeri tı eri kallamlıyor 

il 'Si%de bir REMING TON alma ı- • 
,11 •r ~. Satış yeri · 

L ' m '~=va:~•k•~ 
SağJık Eczanesi 

inilltahıeratı bulunur ~ 

----~ .. -

Nazarı dikkatine 
Sıcaklar baıladı, kışın 

yiyeceğiniz yağ ve peynirle· 
rinizle bunlara benzer a-ıda 

maddelerinizi Soğuk hava 
ijepesuna vererek muha
faza ettiriniz, 

Adres: Sellm Şemsi 

ltb•taran 
Soğuk hava deposu 

• SIHHATİNİZ! KOR.UYUNUZ! .,.. 

.. 
1 • = il • 

- l:'~ :ASIL 1'4I 

K YADELEN 
SULARINJ IÇMEkTuE 

shnuit ve :tçllaiai Mini• ilet VeliİMilln 672 'üumaralı raporu 

TAI-ILIL RAPORU 
~ Görünüş: Berrak Kaleviyet; "loo snı3 suya sarfulunaı N. lo 

ruikdarı,, 0.2 sm3. 
ı t1 cmtı ser lik dt>recesi "Fransız,, ı. 5 
Uz\ i ıuadileler için Holunan mOlt!tli-

<Hilhunttııa litrede o.4o mgr. 
Slilfal "SÜ 4,, liLrell~ 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Nhr<il ''No 3,, ,, o.0040 
1'ilrat "No 2,, yok 

Henk : Re11ksiz 
Koku ·;~Kokusuz 

1 Tadı ; Mıil 1 Teamül; Mutedil 

Amonyak ''Nfl3,, Yok 

* * ,.. 

• t 

1 
1 
1 

1 

1 

F~nnin en son usullerine riay~l ederek kaynadtğı yerinden iliba· I 
ren istasyona ~'adar içi kalaylı kAhanizli boru la la içi mermer döşeli /. 
bellurhavuzlara dökülnu~kledir. Orad~n d~ büliln Fizi~i ve kinıyevi il 

• evs~fma ruuhefôza eder k vt. hiçbir uretle f>I d~ğmeden hususi kim ... J• .,~ 1 yagerimize e Adana Sılıhat BalrnoJtğuıın tayiu elliği. Sıhhiye m~mu- ( - .. / ~~ 
• ru huzurlarmda d ıacanalar ve ıgonlar KA ADELRN suyu ile • ~ 
: yıkandıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhhat memuru tarafın- : 
._ dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir. • 
• • 
.~~······· .. ···--· ....... -~ ........... . Mrti\ııj YeDi Mertm Baıımevtnde Balılmııbr 

---- - -

.J s 

IHtiVARLİK 
\ 

Peştnızden GeJ.iycr .. . 
O~A KARŞI ~ 

ı\ 

Hazır-llklt Cavrannı 


