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--~---------------·----------------~--------lı:ıım!llôlllllllrzaıial Franko Propagandadan şik8 Küçük Antant Sarsıhyor • ç 
Konsey ikinci ,içtimaını yaptı. italyan diplo- Londraya gönderdiği cevabı birçok ihtirazi 

- ·~ mas isi geniş faaliyete geçti kayıtlarla dolu 
-

Milletier A ra•ınila 1 E ~ ı ı · &I • • Burgos hü~umeti gönüllülerin geri ahnm.asmda londra planının tat~i~ini imkansız gör-Ahlalı Kaitl~leri 1 KB ıye, er ıçın 
Yazan: einbaıi c. ATLE Macaristanın talepleri Çekler me~te ~er iki taraftan da muayyen mi~darda gönüllü geri alınmasını talep etme~tedir. 

1"91112 !:8:nd~:m•ra••i ı tarafından kabul edilmedi Franko, müstemlekeleri de k<Jrış karış müdafaa edeceğiz diyor 
Cibao harbinden önce, a~ırı 

1 
1 1 b Londra 22 (Radyo) Royter k~nsız görnı 1 kte bııııuıı yerine ı telif olmadı~ını giisıerdığıııi \'e 

harek~Llerle reocide olau. ve. ci Romanya Çeklere zohir olunca Antant den : Frnnkonnn ceubı hakkın 1 her iki \araf~ıı- dn. muayyen eııt('rnasyoııol \'OZiyeti karı(ltır 
ao vıcdanına kıyas edılflbılen 1 • • • • - • 4 mıkdardn gönullu gı)rı nlınnınsı 1 nk ı· 1 d-

birter vardır. M_,deuı pıelleller~ azası arasında fıkır ayrı/ıgt b--e/trrft ~rt~ alınan ınutm~m_ım ~rnlumata dı talep etmektedir . ı ı.. ı- e!eıı uşmaıı propoğan 
arasmda c•ri olau nezaket kni 01 ~: Hm ~oq hukum"1' TD(I ·~ı dAları uıerıne ırnzarı dıkkati 

r ı · k f d k"' ı ki d Burgosun filo i deniz ve ka 
delerlue göre, cihan vicdanını t Belgrat 22 (Radyo) Küçük olmueıur. Bu nelicı;\ ils lınzası ır ço e n ur. ı . arı la nL tj\· ra kontrolünün fazlo,nşın 3s1 ıner eell>etoıt>kto ve <>c~abını şu cüm 
rencide eımele müa.aid olan .An&aot Konseyi saat 18 de ikin l düeünülen P•kt da imz.: dila·ı ıkteıı sonra Frııukıst lsp.anynnın keıindedır. Bundan başka lspan lelerle bitirnıektedır : 
h?r hareke& yatnn: bir hata . de'. ci içtimarnı aklelli • lçtimalı•r nıemişlir Nıı~ırların aralurında nnıhari~tik. hakkının ~ı~kukan yol limanlımıın inhisar ettirilen 

1 

Memll'lketin tanlisi için her 
tıl, ~J.n1 zam~ııd~ bir poııtıka hakkrnda hio bir haber sızma bir urbtma yolu bulmaya çalışJ taın musuı şartlar delıılınd~ ka kontrolün ~enıileriıı lınrokeı et ıürlü ınıinalıale)'İ reddı:ıdcceğiz 
delilılt addedılebıtlrdl. O ıa mftk'ladır . maktadırlar 1 yı\rııı olarak tanmmaRıııı ıste tikleri limanlarn da ınşrnili isten Şimdi oldu'1'u gibi islik baldo de 
nıanlar, omumi efkAr 'kuvçeti. Ü 

1 
. . N _ M Dı&ter taraftan ltnlysıı diplo mekıec1tir . mekte haça ıcontroh1nün kahil ne arnzi vo ne ekonomık lıio 

he11ba katılan bir 11eydi. Hristi . ç ları.cıye • aıırı duıı _8 m0nMsinın fııaliyeti nazarı dıkka-r Ce,·ap bir çok ibtiraıi kn t · f ı 
h 

1 
._ hd ti "' 

6 
carıstanıu dığer devletlerle nıu· . . .. .. olamıyacnğı kanaati ilori sürül nr Pdı:ıt· ıirlıfl'a ra('ı olmayacağız 

b l• va • geoemeae Y zl Q ~ • ti celbeder.olt ,kadar genışlemıe 'Yıtlarla doludur. Franko gonul ımktedir , lııpııııyol ıın..ı \· ataıııııı oldu~u 
tuıtatu h.alde mOtter~k a~IAk kaf n seti:t~o.' ııo:nı ~ bır dlıa~e 

1
ge· tir. lurlyanın Belgrat. ~lçisi Ma· > lülerin bir nisbet dahilinde geri Fl'Rııkn şirııd • \ u kart 1, kı '' " g bı ınüsıemlikeleri•ıi de karış 

\rnuna rıaJ&t eden tur mıllezler tırme ıçıo m_uza ere er e u un caristanın Belgrat t~lçısıyle uzuu 'alınmasını palilif bakımdan im 7ivet"ıı dn rıııl ıı .. n111 .,ı 1 x. 111 kalı·ı 1• , ü f 
f ıı 1 ~, "'"'" " t.: ırıs m da aa oclece~iz • 

c.aıi,eU var.Oı. muşlardır. Dı~er tara tan " acar müddet görüşmüştür • 

1
- Bu köideler araııra iblAI ekalliyetlerinin vaziyeti üzerin Paris 22 (Rnd)O) Ga~elele·f Maear Kral Na'ıL'ı ilk meKtepf er sek·ız sınıfa-

6dilmiyor, delildi. Hatta bazı de Macıtrislan nazırının taleple· rin Küçük Antant toplnııhsı mü U - • 
Jflkaeımtı m 111etlerlrı bile mede ri çekler tarafıııdau kalıul edil· uaselıetiyle mütalealarrna göre f Amı·ral Hortı• k 1 k 
hl ahllk kanuolarıua renelde meı mahiyette görülmiie ve Ro Küçük Antant ciddi bir sarsıntı ~· . • l mı ÇI arı aca 
eden hareketleri oluyordo. Fa manya da kenditırrine müzahir geçiqnekledir . ı 
kat ba kanunun meACudiyeli bi Dün A /manyaya . K u·· ııu·· r 
~:,~:~;~•d•nıreı.ıarı earıtmır•ı G~yr0'ü~adi! ha_lı~'!~~n~n~sfiyesi vardı merosımle Bakanlıgv 1 

Cihan harbinin bQtOn eidrle T ı · t .... ~ "t k l d 
tine rat~eo l.ıir beyue.luıilal kal a ıma naı·;ı .e Çıft 1 arşı an ı 
nuo, talıdıre dete.r bır surette! Berliıı 22 (Radyo) Macarie· Bugünlerde mektep vaziyetleri hakkında 
hibarıuı muhafaza ıeımieti, Her • • • .. h 
hangi b.ır de_ "ı~ı kanun.un ihuu, ıstanbulda bır tasfıye bu- tan Kraı Nailıi Amiral Hortiyi &nü im kararlar almak üzre 

hamil olfın husutıi ıreu dtiıı sa· 
etmek ıstedığı 7":pan bıle tered l 
dQde dQ ı_ k ' k• at 18,40 da Almanya hududuna Memleketin ortamektep vazl lıırın ıııt.ktehsiz kalnrnlurı muhHk 
b. . ŞÜyOrl JU 'Dkat umun.ıi rosu uru aca girmıc \'e Amiral hudulta mih· yeti sıkışık hir bulde bulıınmııktH kuktır. BugUa Mıtarıt \1ektıletı'ade 
ır kaıde olarak ktıouelara rıa · "" ' 

Je& edildi. ı maııdarlnrı ıarnfındoıı karşılan- dır. Tahslsatsızlık ytlzOuden Lnr yııpıhıcak toplımtıdıı tt'dris salıu 
Meaell. etirlere io1&nca mu Maliye Vekaletinin hazırladılı talimat- mıştır . çok yerlerde yeolden Ortnmektcp sındaki ihtiyaçlarımız görOşülecek 

amele edildi. Salibiahmer hür name Vekiller heyetince tasdik Bertin 22 (Radyo) Bitler ak açılmıımaktıı, iyi randıman verme. esaslı kararlar alınncnktır. Diğer 
ıne\ gördQ, Zehirli gaz kullanıl şanı gı lmie istasyonda kalabalık dlği halde çift tedrisat yapau mek tı.mıftan Vekıtletla orhım~ktebler 
lllasl ve PeniıAllı harbi bütün edilerek meriyete girdi bir kütle tarafrndan karşılanmış tep sayısını ÇOğHltmak zarureti hll le ilkmekteblerln birleştirilmesi 
dQnyaca ilham edildi, ur Amıral Horıiniıı ziyareti. do sıl oımakLadır. ve mecburi tedrisat mOddetlnin 

{l~akat bugün öyle goruyo Anknra. - Gayrimülıadil lecek't:r. Bu büro lı:ıtanbul defter fayısiyle manevradaki ordu bü Bir refikimizin yazdığına gö· beş seneden sekiz seneye çıkımı 
ri ruı ki artık dünya vahşete doğ' haklarının tasfiyeı:;i ve ait kanu- darhğü11n murakabe ve nezaret yük bir geçit rosmi yapacaktır. re, BugUn An!rnrada Maarif Vekıl 1 ması ihlimnlinden de bııhsediloıek 

ru aerılemeQe başlamıştır. Her ı nun tl'lllıik suretine dair hazu·· altrnrla olmak üzere tasfiye iei· letinda Maarif Veklll Saffet Arı- ledir . 
.füo ö1le 111iaallerle kareıleşıyo lanmıe olan talimııtnaınımiıı mo nirı ıcabettirdiği muıtmele ve mo Ziraat Bankasmm kanın riyaseti altmda mühim bir! Mııarlf Vekl\letı, ekalliyet ve 
ruz ki bunla ın her hangi bir riyetokoau\ması Vakitler Heye· habereleri resen ifaya !mezun o· ,., ...... ,., toplantı yapılması ınublemeldir. ecneul mektepleriOdt! 'fUrkçe ve 
bundan on sene evel olııaydı, Cince kabl l edilmiştir. Talimatı lacaktır. 8 d • . toplantıda umumt mOdOrler, u Kültür dersleriuden başku beden 
bOtiln dÜDJBDID takbihioe olra . . . . ~ c-, ? Uğ ay VQ%1yefı b ki d h k 

1 
. namerı bıldtrıyorum: Mnddo 3 - ı ... ı numaralı muml mnrettişler ve şube mudur ter iyesl ve musiki derslerini de 

ı, aaır olan eey are et erın . • .. • el ,· 
fiil h" ı..· • I ux.ramayıc:ıı, Madde 1 - 1217 numaralı kanun ıle 2 2a2 numaralı karar U%erın e yen teri, talim ve terbiye dairesi aza 1'lh·k muullimleıl tarafından okut 

ıçuır ıtraza 5 " · · ı-k~ · -ı 1 1 ' kil ktdl 1 b lf Pek az alAka ile karşılanması kanuna tC1vfikan 1799 nun:aralı; name ınuoılııııce ıu unıetııı mu_ hararları arı bu unacaktır. İma seme· e r. stan ul Mttor 
•e müsebbiplere ~arafmdan irira kararname ile teekil ediln iş o·, kiyetine geçen Yunanlı fırarı. TOrklyede tedris durumumda mlldOrlO(ı'O bu hususta tetkikat 

'Ankara 21 (A,A)- Menıleke b , ' ld,., ıa bile lüıum aöl'ülmeyiaidir, lan gayri mubadıller komisyonu Etahli mallarından ımülga gayrı OyQiC blr 1okiş11r görOlmekte, h~r yııpmış ve a 161 neticeyi Maarif 
• ., limizin 1938 Mısır mahsulünün , k"'I ı· b'ld" Buna eu aoık misal, sivil ile temy.iz komisyonu :mülgedır.I mübadiller komisyonun va bu sen~ mekteplere yazılonhırıa sa \ e "e ·ı:ıe 1 ırmiştir. Tetkikata 

h bu~day mahsulü ioin olduğu gi k ıı· atkın bombardımanıdır Komisyonda mevcut bilu. mnlların bulundukları mahal ma yısı evvelki senelere nisbetle çok nRzarao e a ıyet ve ecoebl ınck 
Habetiıtanda da, ispanyada mum evrak, defter, kayıtlar ve- tiye dairelerince komisyon namı bi geçen yıldan yfizde yirmi faz fıtzla artmoktudır. işte bu sebeb- 1 teplerinin büdcelerl tıeden lerbl

da, Çinde de siyil halk askeri leaire maliye vekaletince seQile na heııu-:ı. satılnlamış olanlar ha la bulundult'u ve bu umumi va den de Mtınrlf Vekılleti, maarif yesi ve musiki mırnllimlerino oy· 
b ziyete rağmen meuii kurnklık 

ir zaruaet mecburiyet üzerine cek bir heyete devrolunur Bıı ıı·aeııı·n EmJAk B"nkasındaki jc:ı programtnd ı estıslı de~işiklihe lll rı.ca_mBaş vere. cek vaziyetle de-
d u " v tan müleessir bazı Mısır sahala ~ ,; ld H il ı 

etil bir harp metodu eekliude heyet 3523 uumarnlı kanun mu· tirAk hiBBesine mukabil Emldk zum görmUş bulunmtıklııdır. Ted ıtı ır. u 1 >ıırlu önflmtlzdekl 
bombardıman edildi, Japonlar, cibince yapılacak tasfiye iwivle rında muhtekirlerin !Mısır fiatla rls program ve tulhoatnamelerl·, sene de hu Dlf'kleblerln beden 
h v 1 bankasına ıievrolunur, devir mu rını yüksehmeğe kalkıştıkları 

arp sahaaı haricindeki si•i1 iııtiaal etmek üzere tücuda geti mtz maarif suhHsıodukt tnk1şııfııııı terbiyesi ve musiki dersleri eski 
h l e amelesi esasen hazine olinde ve anlaşıldıgıudaıı buıılar hakkında 
.ıt kı bOmbardımao etmeyi, Çin recek olan tasfiye bürösunun emrındı.ı olan gayri meııkulların eiddetle tnkilıat yapılacaQ'ı ve Zil uydurulmadığı tııkdlrde çocuk fii gilıi okutulacaktır. 
lııerl wlhe mecbur etmek ioin , teıkiliııe kadar ihzarı mahiyette mezkur han kaya devri ~çiı:ı mali Ziraat Bankasnıca bu yılda lıne ·---·~---"."'. ----~·------
b1r o•re .adeai,orlar. ••p•n1• .. 1 . ·· ..... cektir. ı kl k Orta mekteplerde zet kl milttaliller de •t'Dİ gaye ile 111 erMı gdo:~ 2 Z"k 1 k re vek&ltitınce tanıim kıluımıs ka sahalardan (eza kura l Lan nam 
Cg b ·1. il · kö k a ue - 1 ro unan a· ohm iRlimatname duıresinde ) a· nıuztarip sahadaki köy lüle.re J~ 

m urı etQ enn ., 98 asa . ounda tıaztlı tasfiye muamelesi ınrıklı"k ve tohumluk \'erıleceğt kayd a d u·· n b 1 d lielarmı bombardıman edi7orlar. . . ı - ı· k' .. pılı':- Baııkava de~redilcc.ok mal 1 n aş an 1 
.i.

0 1 .1 . ı.. "'kl 
1 1 

uı ıfa etmelt uzere ma ıye ve a lar uzeriııe tekeHuıı oımış davu \'O 2661 sayılı kaııunuo birinci 
a n arın ı erı ıureu er mazere t k"I ·' uan ıarkta ılUhO ide etme1l', di letince tasfiye bQroeu eş ı edı Sonu ikincide maddesine istinaden kuraklık J 
ter taraftan lıpanJada boleevik • • gören veyi\ dolu ırnl gibi afP.tle kmal imtihanlari liselerin bütünleme 
lik YirüıünO ımha e&mekıir. Türh- Alman . tıcaret anlaşması ıre uğrayan yerlere ve çifcilerine imtihan günleri tesbit edildi . 

Be1uelmilel kanunun ihlAli f yemeplİk ve tohumluk olarak 
ne aiı daha bir 09k miıaller göz Piyasalarda uyjanan canhhk I ödünQ veya mal. aldığı'fiat ü~e Orta mekteblerle liselerde 22 filozofi ve Süsyoloji sualleri olgun 
1•rimi,in önündedir. ispanyada • • · kt d riudeu devlet elıııdo bulunan ıs ağustes pazartesi günu talebe nam- hık komisyonlarınca tertip oluna-
'eirlerio öldOrülmfıİ HabMis gıttıkçe artma a ır toklard~n ist~dikle!i .kadar tiuğ zcdi kaydine başlanmıştir e ı~ı- cr.ktır. 
ltndı Salibiahmere lecavOı ve day verılece"ı ve ıhtıyaQ mıkda Y u un 
b 

15 21 k d b Liselerin son sınıflarında ma 
itaraf gemilerin torpillenmesi rının sorulduhu Ziraat Vekrıh~ ine a ar u mekteblerle mu- km b ,,; ıı· k 1 . zeret ve i ale kalanların ımtihan 
uouu en canlı tezahürleridir, tinden tebli-'i> edilmekledlr , 8 ım me tep ermde mazeret, ikmal l"ld 

B .. larına 1 ey u e başlancak 8 ey-
q torpillenme meaelesi, daha olgunluk ve mezuniyet imtihanları 

M 
1. b' • liilde bitecektir. 

~um lbir mılıa tatıror H to ünim lf tamım yapacak ve bütün mekteblcrde Q,t't mekteplerle Liselerin 
"ter de•letlerin timdiye 'kadar İstanbul (Hususi) - Tu" rk birinciteşrinia ücu-nu-ncü paıertesi b" k de•leıler arnında cari olan mü b , ırıncı ' 1 inci sınıflarında ma 

Dltebetleri detlttirmeleriue ma Afmao ticaret anlaemasmm me· 11'tisadi mahfeller ve seHlhi- Asheri diaipline la İ günü dersler baslıyacakbr. ıeret ve ıkmale kalan talebenin 
tur bulunuyor. ri e\ mevkiioe ~girdi~i 15 Ağus· yettarlar Türk - Alman ticaret l . l • Lise fen şubesi olgunluk imti- ımtıhaııı da 7 EyJfılde başlnya 

'~ tarhliadrnoeri piyasamızöa '8nlaş~81DIO fJ(>lt mftl!lait bir ee o mıyan arın gıye· cak, 17 Eylulde bıtecektir, 
Onlar eaki kanuna 1aınıı t • .rıı • ,,,~ 1 c lb • hanlarından matematik, fizik, kim-ıed 1 ki k l 1 cEtnlıhK"" gtttıaı:Çe Bflm&k:laltır. Al· kilde in1clta! elficAli ve \'erimli cekleri e ıse d b" t b . 1 Orta mekteplerin mezuniyet 

•eme e • mı7or ar. onu mantıay yeniden dört yüz ba1ya olacaaı kanaatindedtrlel' • ya. tabiiye ve e e ıya şu esı 0 
- imtihanlarında mazeret ve iknıtt 

toptan reddediyorlar. Muahede 1 Genelkurmay başkanlığın gunluk imtihanlarından edebiyat 
d-• li " ·• d ı ·1,·r n .• sene lsıan'·ul (Husu~) - lngilizler le kalanların imtihanı 1 EylOI a.~re rin1et ioin hiç bir mecbu yapası goo era mı 1 • ~ v "' daıı Daovek~lete ve oradan hale ve tarih - coğrafya gruplarının tah 
riut tanımıyorlar. Zamanlar ve Almanların kuru meyvalarımız lifuklerımize istekli olllrak müe· diyeye mühim bir tamim gönde . . . . ile 8 Eylul orasıııda yapılacaktır 
llluahedeler oolarıe nazarında ve bilhassa til\ılııterimiz ioin ge teri çıkmaktadırlar. Yakında in· rilmietir. Bundn' sivil deniz men '!'ıri olgunluk suallerıle her ıkı şube Liselerin son sınıf olgunluk 
kaideJe tabi olmuyan bir oyuıı Qen seııtıClen çok daha kuvvr,\li. giltereye mühim mikdarda tiftik ııupları ile devlet hava yolları bin tüıkce kompozisyon sualleri imtihanları 9 Eylôldn başlaya 

Soou ikincide müeteri olacakları muba1tkak ıa 1 ihracatı baıılıyacaktır . sonY lklnolcl• ' Maarif vekaletinden gönderilecek cak, 19 Eyl\llde bitecektır , 
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Devlet Memurları · ••• lbnissuud Londrada Antalyada 

Y Canavarca bir iil{sek t.ahsilB de,ramlarına 
cinayet 

ffi Ü 8 3 3 d 0 e d İ] d İ 1 Antalya, (Hnsusi) - Aots). 
Hakkı Toııgocu, uzun süren bir . yanıo Karabayır küyUnde Kt\mile 
iç Anadolu se)•ahatiııde yakın· _ Bütün devlet daireleriııdelrak daire llmirlerine verecekler· adıoda blr kız feci Hurette öldtlrOI 

flk Tedrisnt Müdürü lsmnil 

ı\.rabistan kralı, Filistin me
selesiı1i de göri1şecek 

lal harLi senuloriude kerpiç An devam etmek istediğinde bulu· Çalıştıkları yeri aldatıp mek oın Antalyuyıs gltmeı-i llzerlne 
dan taııımıetım. Daha önco istik yuksek t&hsife devam eden veyn dir. ımnştur. Kamile babası rRamaza· 

karanın damları altında fıkiro n~n memurlara bundan sonra tebe gilmiyenlere ilk defa ihtar komşuhm fsmallln evine ~itmiş 
9e sanata dair konuemak için yukse_k tahsile devam etmeleri· cezası, ikincisinde işe nihayet lsmüll genç kıza tasallQt etmiş Suudi Aarabietan Kralı lb 
isli bir lıimbn ışığı etrafında tşı ne musaade edildiği bildirilmiş· cezası verilecektir. ve karısını da tehdit ederek bu ~issaud Londraya gitmiştir. Fi 

f ilistin ihtilalcilerinin paraları kalma
mış; gelir kaynakları suyunu çekmiş 

· 1 Ur. Bundan baaka bu tarzda şenlğ hareketini gizil tutmuştur. lıstln hadiselerinin en hid bir ğa susamış insanlar gibı top a .., 
Ancak. bu tamimde bu gibi yüksek tahsile devam ettiği hal Kamııenln babası kızını An· çevreye geldlQi bu günlerde, 

nırd~ • 1 1 k k t memurlar, mektebi ikmal ottik· de sınıfta kalaıı memurlar aynı fblyuya çağırmış, genç kızı OkUz Arap kralının Loudraya gidişi 
u top nntı Arda, 

81 sı 0 
ten sonra beş sen o mecbuı i hiz şekilde taleliklerine nihayet ve· alıp şebre giderken İsmail onu ta ehemmiyetle kaseılanmıetır ve 

sadüf ottiklerimdon birisi Hakkı moto tabi olacaklardır. 1 kip etmiş, yolda bir daha tecavOz bu ziyaretı'ıı "Ok mu-hı'nı s·ı.,as·ı rilerek fakülte olmıyan yer ere v 
'fongoçlu. Onun kendisini bir Bu gil.ıi memurlar sab.,hle· tayin edileceklerdir. etılkten sonra K4mileyl OldOrmOş neticeleri olace~ı mdteleası ileri 
meseleye uozreder gibi vakfedi· yin ınekteb3 gidecekler, Öğleden sonra da yaktıı:tı bir ateşte kUl O· sürıllmokted'ır. 

Mektebin bu yolda ittihaz şi daha o zanrnııdan lıeude kay sonra dnirolerine gelerek, çalış· 
1 

Juncaya kadar yakmıştır, lbnissaud FT t' 
1 

. 
uolmnyan lıir iuııba halini almıştı ınnğn lınşlıyacaklardır. Daire ettiği karar. bin bir müekülat a lsmall vakalanarak adliyeye 1 ıs :n meee esın 

Son senelerde onu kesif bir frnıirleri mektepte bulundukları yüksek tahsile devam eden teslim edilmiş ve ağırcezada m~hı de dalma Aarapları:ı tarafıuı 
eenad ıı geri kalan işlerin telılfüıi gençler arasında çok derin bir kemeslne başlanmıştır Katilin bu tutmuş ve bu !ete İn~ilizlerin iş mahşeri içinde buldum · Onu · t v1• 0 ,.. uyandır· • • Araplara karat müsamahakar ha 
için tedbirler alacaklar, bu suret memnunıye ve se v hareketi umumı nefret uyandır- k t t 

1 
". 

1 
t F son defa meşgul eden dava, kö· re e e me erıne ça cım 

le işin akeamamaıunın önüne ge mıştır. mıştır. · 1v 111 ır. a 
yün ~ü~tür bakımından kalkın· şilmiş olacaktır. Bu suretle hem her yıl üni kat, Yahudilere nisbetle, silAh ve 
mnsı ıdı . •ı 1 k . . versı'tenin mühim uir kısmını B f •k K } cephane alacak paradan mahrum 

ll emur arın me tebe gıdıp e çı a ra 1 k 
Hususi koouşmı~larıbnda, tket gitmediklerini kontrol etmek ü· teşkil eden : memur talebelerin uulunan Araplara maddi 1ar 

k 'kl · d b' · · uoı u no • · d'l · dımda pek az bulunmue onlara 1 
• erın e . ırıncı P . . 1 zere daire müfettişleri on beş sınıf geçmeleri temın e 1 mıo, 

ta ışgol edıyordu. Onunla lıırlık günde bir yaptıkları kontroller hem de noksan olan randımanın Jlkteşrin içinde paradan çok cesaret vermletir. 
ıe çnvuş kurslarınin '.randımanı· hakkında birer rapor haz:rlaya· önüne geçilmiş olacaktır. fbnlssaud, Arap birliğine de ta 

ı~ . J d b- Parisi ziyaret edecek raflar görünmez Hatta geQen ııı ölçtük. }u netıce er en u· sene kendi arazisinde Yahudile 
yük lıiı· ııikbiulik ile bahsedi· Gavrı· mübadı·ı hak- Mı·ııetler arasır .. da Bürüluel 19 - Bazı ecnebi 

Fakat İngiliz, bu ünvanı 
almaktan kaçıumıetır. 

Fhistinde vaziyet 

resmen 

Fransızca "Parisuar. gazete 
sinin Kudüs muhabiri, Filistinde 
ki sou vaziyati eu eekilde ter .. ı 
!atla anlatmaktadıa: 

İngilizlerin esir aldıkları bir 
Aarap, çeteler.in yardım memt>a 
Jarı hakkında şunları söylemie 
tir: 

- Gelir nıembalarımız he 
men hemen tamamile korudu 
Milli1etçi reislerin a'f'Çeu sene· 
Nablustaki Barleya Baekı soyma 
ları da bu 1üzdendir. Ele aeçi 
rilen para azdır. Fakat tedhiıçi 
lerin Yahudilere kareı mücadele 
sine devam etmek için bugün 25 
bio İngiliz lirasına ihtiyao var 
dır. 

'J re yeı· vermek tasavvurundan bl 
yordu h k k •d l • g-azetelrr Kral Lcopoldun parisı • Şimdiye kadar bunun on Niklıiıı görüşü onda iş olup 1 larının tasfiyesi A la aı e erı resmen ziyareti tarı'h'ın'ın önü le bahsolunmuştur. bin lirasını elde etlik. Bunları 

Bu itibaela, Arabistan kralı bilmiş hissini vermekten uzaktı• J ı· t -Birinciden artan-- d uıa Londrada İngiliz hükümeti bize müftüler Arap memleketle 
Nitekim bu ruhi .haleli iledir ki 1 a ımatname ÇI tı lar varsa bankaca takip olunur. müz eki teşrini sani ayı olarak rinden zorla topladılar. Bölün 

teıbit etmiş olduğunu haber ver le ne görüeeceği 69 Filistin ha 
520 sahifelik bir eser eiffidİ ,gö· ı -BlrincJden artan- Devredilecek 1 malların dosyaları diselerlne nasıl bir tesiri doku Arap zeııginlerl bizim harp mas 

.. - ·· - d d' H kkı 1on· bankaya veri ir. mitlerdir. "' k t kt d' K f · t. k · b d·ı· zumun onun. e ır. .. a . . i da kıymetsiı şeyler gibidir, An nacaır.ını mera e me e ır. ra ra ımıza ış ıra e ıc ar e ı ıyoa. 
goç, bu eserınde cKoyde eğıtım> eak kendi işlerine geldiği za Madde 4 - Vergi tapu kay iyi malumat vermekte olan lın Filistin hadiselerinin balledli para veremeılerse hılyatiarını 
meselesini tetkik etmektedir. Ki-I man riayet edilmdidir. Hüsnü dı takibatı yangın sah~larıuda bir membadan alinan haberler mesi iQin mutavassıtlık rolu 7a kabetmek tehdidi altındadırlar. 
t b . · d f bulunmak ve~a sair sebeplerden A> ·ht' ı ·1· • Yakında Surivedeo, Mısır ap ne ır nazarıye. ne e sıı . t 'b' • t fh 1 ı den anla•ıldıx.ına 11oöre bu ziya paca.ına ı ıma Verı ıyor. ı 

1 nıye gı ı mucerre me um ar dolay• mahallinde tetkikatı icap 7 6 6 . dan Şrrki Erdiuden Ve Iraktan 
gözle görülür~ elle tutulur ham l mütecaviz devloılerio isled ik leri retin tarihi henüz tesbit edilmiş lbnisaudun mazisi da para gönderilmesini bekliyo 
maddeler yekuoudur . ni takviye etmek bakımındaıı ha ettiren bu suretle dosyalarıoın lbnisaudun çok meraklı bir 

b k.-. d · • k- ı detildir. Bununla beraber kralın, ruz. Qete komitesi oralara adam Bizde kitap çok defa bu iki 
1

1 tıra gelı bilir. Aksi halde bunla an uya evrı mum un o mı yan hikAyeei vardır. 1901 de, sılrgün 
1. • k 1 ·1 d kral Alberin habraaı tçin dikil H göndermietir. lıatndaıı salim olmaz. Ya ınuhar rıı1 hı·ç Lı'r kıymetı· voktu. emva ı gayrı men u eye aı os bir icaz prensinden baeka bir 

1 
• 1 b'd · k- t Bu gün Fllistinde kimin ted . ı· . k ,,, d kafasın 1 yalar defterdarlık milli emlak mıt o an a ı enın uşa res aev olmıvan lbnisaud, bir sene rır e 

1111 şa aF;ına ayar · Uügün ö)·le bir devirde ya iminde bulunmak üzere · "' 1 1 hieçi olduQu kimin olmadıt1 be) 
d kAğ d d"k h t 1 idaresine devredilerek, bu gibile panı sonra 700 atlının baeında olarak 

n ne varsa ·u 
1 

a 
0 

er,ya .u eı'-·oı-nz ki bazı devletler ki baıı t · • ld · · k lı' deA>·ıfdı'r. lhtı'l"I havası memle 1 
hk k k'k d f eşrını eve e zıyaret etmesı ç.o R' d' · · d · l' • n ham maddeleri yine ham madde ı dt!vleıler diğer devletlerle olan re ait ta i at, tet ı at ve e • muhtemeldir. ıa a gırmııı ve ora a yenı ıır keti o kadar kuvvetle sarmıe bo 

halinde tekrarlar . \ münaeebeılerinde tamaınile anar terdarlıkça icra ve dosyaların hüktlmet kurmuştur. dün 
- - t ı luuuyor, Bunun misalini Hakkı Tongocun kitabında şlşt hareket ePlyorlar. ihtiva ettiQ'i gayri menkuller , 

1 
d b' d bnisaud buna ngilizlerin 

bariz karakter, köy meselesinin 1 nu vaziyet bütün iyi komşu üzerinde tehaddtls etmie ve e· ıta ya e ır tayyare üştü yardımı ile muvaffak olmuo\ur. görd~~dQs clva~~a fanyana 

evve!Ct bir tabiat, sonra bir ce· Iuk pı·enslblerfniıı iEtibkarlie de dc;cek davalar da muhakemat mü Varese - Varese civa- Bir taraftan entelicens servis di iki köy vardır. Bunlardan biri 
miyet meselesi olarak objektif tezahür etmiştir. Rııdyoyu ve dürlüQünce deruhte ve takip o· ğer taraftan lran petrollerinin Yahudi köyüdür, biri Arap kö 

f 
rında karaya dü•Up par,.llla- sahibi meohur lngiliü milyoneri bir ~ekilde ortaya atılmasıdır. mntl.ıuatı diğer memleketlerde luuur. ... T yü. Yahudi köyünün ismi Kasle 

M dd 5 G · üb d ' l nan denı'z t • • ü t Vilyam Noks d'Arsi kendisine k Şahsi tabiatı mücerret fikir 
1 
kargoşanJık husule gedrmek a e - ayrı m a ı ayyareııoın m re • dir, Arap öyüoün ismi de Ko 

tamamlıyor. Kitapta Türk köyü maksadlle kullanmak usulu alıp lere ait takdiri kı1met dosya· tebatı ve yolcuları karbon ha büyük 1ardlmlarda bulunuelar ıonJa. Bu isimlerin ikisi de Ro 
YürümüştJr. ları 3523 kanun mucibince vapı l' 1 ' 1 d' K t dır. Çunkü garek lngiltereniu mahlarııı ietilA devrinden kal ta biatin ve sosyetenin şartları 1 ıne ge mış er ır. aza ayya- siyaseti, gerek Vilyam Noke 

altında rontgene tutulmuş gibi· Totaliter d1:1vletlerin, zahiri j lacak tasfiye neticesine kadar renin hareketinden biraz son· d'Arsinln menfaati icabı Arabista mıotır. 
dir. Tedavi uzviyetin imklinları· münasebet idame ettikleri mem I tasfiye bürosunda kalacaktır. ra vukua gelmiı ve tayyare na lbnissaudun hakim olması 

14 
Eskiden bu iki köy eüküo 

na göre bir ı:ıekil alacaklır. Kö· leketlt3rde dalaverelerine devam Madde 6 - 2·1409 numara l J •• d halinde yaearlard1. Fakat bir 
"" a ev er ıçın e Mornago civarı· zım geliyordu • 

... e fiil meseleler bu eserde evve etmeleri de beynelmilel vaziyeti lı kararnamenin tayin eUigi müd d Umumi harpte İDgilizlerle Araplar' l.ıir den bire Yahudi kö 
ı na üşmüştür. 
ııı birer, birer ortaya atılmakta karıetıran limillerdir, Kanuna det zarfında tasarruf vesikaları beraber harbeden lbnissaud 1üne hucum ettiler. Bu hareket, 
vo körü bir şiir ve rü~·a ftlemi hflld riayet etmek endişesinde 01 tevdi etmek suretiyle takdiri Derhal kaza mahalline ge 1924 de Mekkeyi, Medineyi eli Arap partisinden gelen bir emir 
sananların zıddına olarak htidi· olan devletlerin bu hareketlere kıymet talebinde bulunmamıe len itfaiye tayyarcciJere yar· geçirmiş ve keııdisiüi Hicaz kra üzerine 1apılmıetır. 
sel er realistçe tetkik olunmak· rıza göstermeleri de, bir medeni olan kimselere ait ve mülga dım etmek imkanını bulama · lı ilan etmletir. Bütüu vt\habi Bu gün artık yol kenar1n 
tadır . dünyanın mevcudiyetini müm muhtelit mubadele _komisyonun mış ve ateşi söndürmekle ik· Arablar onu kendilerine kral ta da oture&n köylünün kendi halin 

Aealitenin ışığı altında bir kün kılan şıırtları inkAr edenle dan müdvver dosyalar ile mülga tifa etmiştir. nımıelardır. de mi olduQ'u, yoksu rkaftanıuın 
gayri mübadiller komisyonunda Arabietanuı geniş bir parça altında bomba mı eakladıtı ma 

tahlil ııerisi göze çarpıyor. Mu· rin vaziyeti kadar tehlikelidir, Neft Sen~,·~at Oı're~ıo·ru· Si olan buradıı ahali en muhafe harrir büyük sentezlere girme· mevcut ve muameleleri bitnıie lum değil, uyukluyor aceba gıl 
Yeni ahlftk, daha do~rusu olan satıı:ı dosvaJart tasvive so· zakur bir islAm alemiude yaea nea bataın da voluna de•am den bize köy do terbiyenin sone v ı ı .. v " ı 

yeni ahlAks1zhk, yavaş yavaş nuna intizar edilmeksizin lstan Uç senedenberi Mersin mın maktadır. edevim dıye mi bekli.,or, voksa dı olabilecek şartları vuzuhla E ı· · k d' · ı ı ı 
herkesin kabulüne mazhar oluyor bul defterdarlığı milli emlak ida takası Neft Sendi kat Direktörlü nto ıcrns servıs en ısıne karanlık baştılitan sonra da~a göstcrmeğe çalışıyor • d b' d d A · a 

Sosyal mesele olarak köyün Dünyada sulh yerine bu si resinde hazırlanacak hususi bir Q'ünü yapan B. Minçef İstanbul J&r ımcı ır a am ır. ynı za Qıkıp logilizlere karııı atee mi 
)ahlı anarşinin kaim olduQunu dosyaya nakledilir. merkezine tayin edilmiş ve Je• manda çok zalim bir hükAmdar edecek, kimse bilemez, Çünkü o 

bu Şl}kildo tetkiki bizim için vu .. - k 1 k rı'ne tavı·n edı·ıe B v· k f olarak tanınmıatır. Bnnu kendi 
• 1 goruyoruz, Beynelmil anun ara Madde 7 - Zikrolunan a ı n · ışne o "' . tedhieçilerin emrine aöre hare 

zuha doğru atı nı1e bir adımdır eehrı'mı'ze geler k sine rakip olanların kesılen bae k 
1 

d kt' • 
Dahası hakkında bu şekil· yapılan tecavüzü önlemek müm rarnamenin tayin etti~i müddet e vazifesine . . e e ece ır. 

f d ar t V 'k 1 n barşlamıetır . Jarı göstermektedir. Kendısın S ki 1 c k b. h k'k • de materyel biriktirmiş olan mu kün müdür ~ Bana kalırsa bey zar ın a m acaa esı a arı 1 a anı mıya a ır a ı a. 
tevdi elmie oldu~u halde mülea Mersinde bulunduğu müd şimdiye kadar .300 kadın ahp l tarsa o da euduı ki, Arap mil hnrrir bu günlerde Avrupanın nelmilel kanun, bu ksnunun lü b d "' ö 1 f k t b aün 
gayri mübadiller komisyonunca detoe piyasa Alemine kendisini oşa ı&ı s Y enır, a a u. liyetçileri harioten bir çok mü&a 

muhtelif merkezlerinde köy kal· zumuna inananların, onu ihlAI mallarına henilz kı1met takdir sevdiren B. Minçefe ve yeni di· resmen üç karısı v~rdır. . . haret görmemiı olsalardı karııık 
kınmnsını tetkik edecektir. mesuliyetine hareket edenleri edilmemie olan kimseler takdiri rektör B. Vienekof'a yeni vazife Enteh~eı:ıs servıa kenldı~ıne lıklar çoktan biterdi. 

N -f - d k b . . dd t 1 . 1 k yardım ettıtı sıralarda bnıssa Gene h'ı"' vanılmadan swoyl't u usunun ruz e se sen e kanun harıct a e me erıy e u kıymet ı'oı·n kend'ler·ndeo 1• t ne lerinde de muvaf.fakivet dilerı'z 
1 

L v 
1 

eini köylerde besleyen bir mem vetlendirilebilir , 
1 1 11 

e • 
1 

ud meşhur ugiliz casusu av· rebiliriz ki rakipleri İngiltereyi 
cek eeyleri 8528 numaralı kanu • • rene ile çok yakın dosttu. Bu k F~·ı· t' d d' d- ü lekeı için köy meselesi etrafında Asıl mesele, sulhperver ve nun meriyeti tarihinden itibaren YENİ M~JRSlN' GAZETESi gün Arap di1arında Lavrensin anc·a1· ı ıs ın e en ııeye uo 

yapılan hareketler münevverler k 1 d l ti DİREKTÔRLU" XÜNE . . s· c F'lb" t t kt repı ırter. 
anuna riayetkAr o an ev e 0 OQ ar zarfında vereceklerdir. Ak u rerını. ır on 1 • 1 u ma a Bunlar Filistindekl taziyet 

için dıkk'ntle takip edilecek bir · 1stanbula tayin edildi"'im iQı·n dır. Sır Don da lbnısaaudun çok . . . . . 
rin beynelmilel kanunu mü tema sı takdirde bu husustaki hakları " rakın dostudur ve onun ordusu ' ten ıslıfade1l de bılmemıe detıı 

mevzudur sanıyorum ve Hakkı diyen ihlAl eden tecatı1zlerle sakit olacaktır. Müracaata müte ook sevdiğim güzel Mersinden .. 1 . kt k d' . bQ İ dir. 
'l'ongocun kitabını bir muvaffa· b'l allik ihlilAfların hallı' devlet eıl· ayrılıyorum. Vaktin darlığı do· motor eelırmr e. . en ısına Bir çok delillerle iebat edil her türlü münasebeti kese ı me 76k yardım elmırştır. . . _ ki 

0 kiyet sayıyorum . • rasına aittir. layıaile tanıdıklarımın ve sayın 
8

. C F 'Jb. kt'I L .. dı kı, Kuduste bazı Alma teı s d J E t lerindedir, Bu hareket tarzı, mu ır on ı ı va ı e a.. . 1 
r r •m .. fadde 8 K • t kd' · müşterilerimizin pek ço"'una ve· . . . 

1 1 
F ... lb 

1 
kılAtları, Yahudı aleyhtarlıtı ---~~~-------- hakkak ki beynelmilel ~anareiye ı' - ıyme. a ırı • rensm rakıbı d · a.at n 888 prop•landaeı perdesi 111tında ted 

Mu·~ 'ım bı'r lBml·m doğru yol alan bu günkü tema mevcut talimatname dahilinde da edemediğime müteeseirim.Bu uda kareı a1ni eiyaeeıi tatbik et hieQilere bilJük 1ardımlar da bu 
il d f d ı k'l · teeseürüme gazetenizin delAletini kt d' A t r sı·r Cona 1• yülün önfine geçebilir ' e ter ar veya ev ı edecegı zat me e ır. rap a . . . . ~ lunmuelardır. 

- Birinciden artan- ile arazi tahakkuk memurluğun rica ederim . Mlnoef lamın kumandanı ısmırıı verırler Gene iıpat olunmoıtur ki, 
Türkkuşu, Isıanbul eehir bando cekleri elbiselerinin tek önlü ve da bulunmuş olanlar arasında halyanıu uıun müddeltenberi su, ticaret, kaptan ve çarkçı<mek / 

tek dü4tmeli olması, kollarında İstanbul defterdarhaınca seçile · ,. Araplara ceaaret vermeai de N 
tobi to saire gibi bir çok resmi k b' A d t pu üdü EGE Rı· T bepslı delildir. Musolini •JılA ve gayri resmi mektep ve mües omuzlarında ve 1akaları11da de ce ır za ar •eya 1 m 
8 esesler mensuplarının deniz su niz subaylarının al !metlerine ründen müteeekkil bir komisyon l mın müdafii. oh.rak ilAn elmeai 

t f d 1 K ı·s.,ooun n•aatya1nfıranl rın na •arı dı.k/ıatı•ne t dotrudan doaruya Filiı&in Arap bafları elbise&ine çok benziyen şeklen benziyen sarı, beyaz sır ara ın an yapı ır. om ı r ,. a ._ 
h · t kd" d .... k ti 15 b ' T ER T latı için değil midırY Bu gün elbiseler giydikleri, bunlar aske ma ve ya ut şerıtlerin taşınma a ır•e eceeı ıyme er 111 emel, çatı, terasa, banyo, balkonları EG 1 artık hlQ eüphe edilmiyor k!, 

ri disipline tftbi olmadıklarından ması, eapka kokartlarının küçük liraya kadar olanları do#rudan ile rOtubetten muhafaza ediniz. Italfanın prkpatanda teıkilAtı 
ynkaları ve önleri açık ve ütü· olması, defne dalı ve ay yıldız dotruya 15 bin liradan fazla ır l d tedhieçlleri be11lemiettr, Fakat bu 
süz eloiselerle dolaştıkları, elle bulunmaması bildirilmietir. olanları vekAletin tasdikirle ka · Yeri ecek İzahat Ücretsiz İr propaQ'aııöa, para bulamadılı 
rinde paket ve sair eua taeıdık Yukarıda ismi geçen mektep tileeir. K.u heyete defterdar te'. Yoğurt Pazari Halk eczanui i~in çok iyi srmere vermemletir 
Jnrı, bunun lsı hiç te doğru ot· ve müessese mensupları kısa bir ya tevkil edeceği zat ri1aset e · KArıııındaki sokakta No. 2t Eeasen b1r milddettenberi, ıilP 
madı~ı bildirilmektedir. 

1 
zıtman zarjında elbiselerini bu der. SA~İ heeiz ki İngiltereyi gftoendirme 

Tamimde, bu gibilerin gire eekillere uyduracaklardır. -Sonu rarın- ı mek için, bu faalioet keıilmitllr 

t 
ı 
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Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
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PiYASA I 

21- 8 - 938 

Radyum keşfi Kaybolan paralar Kıe~:~ukıar K~i) s. !<;,s_: 
Yugoslevyada zengin bir Dağmalı ~z 28 

Af adam Kürinin hayatı filme alınıyor 'du1. ~adın bir. ·~hah: yazı~•- ~::~ malı 5,6 
nesının en gızlı bır yerıne K (i 

ırma 
Gazetemilde fJokoDd 00 aonra Grete garbonun madam saldadığr 300 dinarın kaybol- Kozacı parlağı 

Yor) iıimlt romanı ıercUme KUrü rolü için tam seçilmiş duğunu görmüş, yazıbanesin- Buğday- Çavdar 
. ilrnif olao .._.or logiliı e bir sanetklr olduğur.a geçerek deki diğer paralara bakmıı Sert anadol 
~Plerloden Alduz Hakali şim şunu diyor. . . j bepisi yerinde. Hatt~ ldli~iz Yumuıak 
1 

rayum klfiflerJnden Ma· « RactYum kaş fı madam bir kaıada 3,500 dınar bıle Yerli b-ığdayı 
lll lluri nin hayatını temsiJ Kilri insanı tetıhir edici bir 1 öyle durup duruyor. Kadın Çavdar 
ece1t bir filmi hazırlamalı fiıı.tyete mali kU. Onun tecrU t bunun çoli mahir bir haraızlık Anadol yµlaf 
re II,01ıuvutta bulunuyor. heleri esnas~nda ne gibi metod olduğunu anlamıı Arpa 
Meşhur lsveçli artist lar kullandıgını ayneo meyda Ç k 

1 
lSğl d Anadol 

rete Garbonuu baş rolll ~la na çıkarabilmek Uzere geceli ~ d geçm~~ 1 k~ ~n yerli alivre yeni M. 

26 
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5 
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ıv 
3, 15 
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3 

23 Ağustos i 938 

i L A N 
lçel Orman müdürlüöünden 

Bt1 lıPr ~lö. ıım 

uıuhamıurn v<J l ı iL fiarı 

MH cınsı Li K 1.1. 

27f> . giik rıar 3 7o 
34 cam 4 9o 

l- lçel vil3y;1l11i uıersın kHzası dahilirıdt~ evcil i 
köyü civarında k<tra tepe df!\'l t t ornıaornd&n yu~.ı r 
da Jazıl ı 275 ıu3 gfikrıar vt• 34 m3 çanı ~ğ.ıcı sa lı-

l ş a çı kiır ılm ış lı r . 
2 - ~hıhanuıwu hPdt• I göknar a çarının heher m3 
oa\ r ı nwuıulıı 37u e cu111ın 490 ~uru~lur, :'." J • • 

3- Şa r lr ı a nıe Vt~ nı u 1 av t·J e rno•ı e prcrjt·IP ri n i gör 
ıu ek t•sli H ' ııleıi u 111P rsi 11 or u.a 11 m li lıP ncl isl ı ği oe . 
ve ankara ormarı umum mlidifrl iiğiiue miiracaat 

lı ,bu filim mDnısebettyle glıodUzlU onun terkettiği ev sonra . 8 ına . ır me up a Nolıat ekstra 
ingiliz muharriride Gre rak Ozerind~ çalışıyorum. Mek 400 dınar gelmıı. • • fasu\Je 

. Garbanun hayranlarından sa~ımız Grete Garbon.uu sana Mektupta şöyle yazı~ı ımış: Yulaf yerli 
l'i olduğunu itidlfti e~iŞ; tını vasıta kılarak flım kafa "Kumarda kaybettim, Ge Mercimek ıuk 
, larıoın nasıl çahştığttn kısmen celeyin sizin yazıbıaeclea JOo S.hlep 
ıf.tın diyor ki o~sun kbeyaz perdede göatcre dinar almak mecburiyetinde Tatlı çoien 

5 
6 

1 

.~,16 

5,10 
140 

elnıel eı·i . 
6 4 * sa tı ş 2 9 9ö~\ Cuma g iiıı li saat 22 de nwrsiu 
8 ornnu ı baş nı ii lı Pudisliğı dairesinde ya pılttci.lk tı r • 

f>- Sa tış umumi olup açık arll ırm <· usul ile ya p ı la 
caktır 
6· Muvakkat l e nıiua tı 9o liradır ~ &.~ · ~· • n •. 1 :aLJ k bılme tir.. 

8 1 l 'f&J'uv--oJ.fe --DU m_ .. u Bu filim sanaryosnu kaldım. a mnma 
'r~t tldece ılıin bulunduiu YAi~ olao İngiliz muhar Bu "hırsızlama para,, ile Cebri 

20 
14 
ıo 

74,5 7. Tıtlıpl er iu şarlrrn mede yazılı olan ve~ik u l ar ı 
tı geti rnlf~ l tı r i l a zı ıud ı r 19 23- 2 6 2 9 

~ b~fu~ Hg knl· rtrt Aldaı Haltslİ senaryonun tekrar oynadım t,000 dinar Susam 
16 ·~.._ ...... .._ _______________________________ ~ 

...... _.h_ ılıle ıızd~ ,:,b!J.Y.Pc..k ve (IQle ~~io haıırlrodıiıoı $ÖY kazandım, htnerileyh 800 . Y~aiı :,
2 8 Mr lbtiıÖ ~ 'l>t~ temektedtr. 1svecten yola çı~ dionınızı yü&de 00 faiziyle Sıyah 

• ~ hartı ulade lnr busueı mış olan Greta Garbo bu fı k 
0 

d' 
1 

k . d Şark 46 
it tim Çtn .oatışma" tlzere HoUu biili te 4 O ınar o ara ıa e Anadol 40 
Ltin 11tuHlaı"lf bm1an nda -gidfyor. ediyorum.,, Aydın ıiyah 44 

~JDt Jııl "'8i lllldı Tayyareci K oringan ne ~~."';=~! Y•~·~ z~ 
[) .. • •- LuL k İ i" • •• h t · Konya malı tiftik •ıcılık bırsoa teauae • 88fV9 IStiyOf Il0 ŞO f0 Yozgat :U.O 

59 
46 
41 
45 
82 

i l A H 
Silif kı icra memurluğundan 

Say ı: ~38-606 
Alaca klı: .ll (j lımul Baca k sız 
llorçlu, SiliflHrnin Keben küyiinden il ü stıy in 

usla oğlu .\li 

ra ratme~.~·~. bir. safer _ _ __ ,.....,.- J Keçi kılı 40 
llııaıtbr . .J~ ft K•- K6bne bir tayyare ile Atlia 1 pilolluktan ancak ikiyllz dolar ~ dabat ı 25 
•clında ılll lt.IJA• pek denizini kimaeye babu ver· knanmaktııdır. Bu teıad&fen C,idnçler 01

•• ~ ..... •eden aşıverea tayyareci lfco· kahraman olmuı ıencin dü· ı Birınci nevi mal 21 
çıla••ta ...... ol•.. riganın mevcadiyetiaden &ace tiiDdlliii, dGıDnecett ''b&yttk ikinci nevi mal 20 
r. kimae haberdar . dejilken 0 bir tayyareci olmaktır.,, Ona: Çay 28ıJ 

. B..ıar "·"" metre ,ok· timdi birdenbire meıbur ola· ''Senin ıahıiyetin var. İlmin Kchve 102 
-·~ı v ... , dea• kll· Aerdi. lrlandaya inip te cep- dillerden ?BımUyor, . fırıat ~~ Badem, çekirdek 
~··••rcbr ki .... ~ lerini araştırdıgw 1 zaman çıka fıraatbr. aınemaya aır pa~tıyı 1 içleri 
dık ola 1200 metresı w vurl,, diye De kadu nasihat • 

Borcnunn S i lifkerıiu df)ğ i r nı tı n deresi ıue v k i i n
de tapunun 929 T. ve 7 No. su rıda muk<t) ytH şa r 
kan garbeo şinıalen nwhmet oğlu Osman CN HI bt> n 
Karaca oğlu Ahmet lar!ası ile uıalı d ut divarlaf'I ça 

2! mur lrnrc ve teışla ül"iilii d<t nu loprak ile Örlli lii 
21 iki taşlı nıullasılı bir ~ hırlı ıl PğirruPııde J 28 sehim 

~~~ itibarile borçluya ait 84 sehmı 23 -9-938 T. cu ma 
günü saal 10 dan ı ı e kadar Sili fke icra dai r esin 
de açık art11·nuı ile salı l a(!a "l ır. Muhammen kıyıue-

98 ti oları 5~6 liranm yiizde 75 hulıırnd ığı takd irde d. L.....1 __ ~'-d'l b" çıka be, para cıkmıt olduga· t . 1 d b 
1 

h . Tatlı badem lçı ıye ~ ...-..= ı en u· k • clid e mıı erae e ua arın epaı-
lu nu evvelce yazmııtı • Şam e d b lt . ti Acı ,. » 

fayredlr, ratmeD ÇI • • k d• • kJfl e OP, • •!f f , ki a L 
aınemaların en •aıne te _Ben ne fat1rı alvli•ebili- Acı çe r e"" IDıfb. •• ' 'k' n b• d 1 . t i J' J U f Y "'-elttgı 1 ıyuz ID O arı il em • rİm •e GaDI eeebiJİJ'im. EJfm· r A •a• 

95 
50 

a~nı~ 36 
90 93 
70 Iİlflll IQ Jllfl yor•u • . • den gelse bile artık tayyare- İçel " 

... . :-8ea aktar dejil m~kı- ciliğe veda etmem lizım. ~------------
BiRCi ıaecı~m, kanaca kaderınce K orin~an kıdar az zaman 

Donyı yUzUnün en yeşlı demış. J• t6hretın şablkHına ulatan 'ı y [ H • M ( ft s ı H 
cı Cenubi Htndislaoda Sey ' Halbuki tayyareci ayda a7. bulunmuıtur. 1 
•dasında mevcut olan ve 1.• .k J 5 ~ 1 k N~u=:--,M 8"'-::h=a"'""-8=1-::""5~====K===u-=r=u==şt=u=r 
•dı verilen ağaçtır ki Bud Avrupanm en uU~U o yaşmua ev anma Abone ) Türkiye Hariç 
hı bu ağacıu gölgesinde .L L r. • ı· 

~aı derecesini buluncaya .n8Jılll IS IYOf Şerait için için 

r tefeklıOrle vakit geçirdi Fransada: 3~ metre 6o Po'onya1JJn Rzezov kasa Senelik 1200 Kr., 2000 KJ 

~tdtı ~lurm..-. -Gette ffllll JI Blii1Mmetr6 'yllttaekli~inde mu basında to5 yaşında bl r kadın l Altıaylık 000 ıooo 
"" bu Q!ı ~ 1 

adimi Jıtftıt ili ldleeelitir. belediyeye mOrıcaıt ederek 1 Oç aylık 300 ~ 
"ne evvel dikilmiştir. le dö dO 11 b · · ıktır · · · j Bir aylık 100 Yoktur. Ateksikada da aelvl tar, u ! ne gnrının . Y evleomeğe karar vardığını en , 

lr~i 6 ı · k ld ,, -~ ' dığı JDz Sezar heykeltnın ye kısa bir zamanda evrakıuıu Resmi illaabn aabrı 10 
i 000 tene 1 o Ue;~ ""

3 ! rioe dikilecek meryem heyke . . . . · · 
... Ma•altb ~ıifo"n1yada mıtt taozım edılmesını ıstemı~tır. Kuruştur:ı 11 H 

&eQicifiı fazla J.'flı ağaç •8 h k il ...... ,.,... b Bu ihtiyırı'1 beşinci evlenme 
toktq,. IJ ey e n Y1t1u.... aşı . . • 

, ; • • 3 metredir. Btıton a~trlığı eıdır. Şimdıye kadar Ustllste 
lngdız Gızıtıll(HID ı.5oo tonöur. Yalnıı heykelin dört kocası ölmuştur. Bu ka Mersin Poıta T. 1. 

ağırlığı 440 tondur. Temeli dın ömrOode iki kere hasta m'ii.dürl'iJfünden: 
lllrftt 7 metre ıtıı•lıı!iline •~lmwtır. otm~tur, Hiç ti rene binmemiş l B 8 938 perşembe 

l.ondradakl pathcanlarıo Bu heykelin ıoıası içın 655 ve köyünden ayrılmamıştır. ııı•ıkarrer 
, tr mikap beton lS ton çe aünlL ihalesi ' ' bıyıklarını tnı etmekte me 8 14 d " 

l'le, Son .ıDnlerde posta ida fiil kullınılacalrtır. O JIŞID 1 Mersin .Anamur arası oto 
ilin en • ihtiyar ve gençli· Bu heykeli yepacak olan adam moLille posla rufıtea hhit-

llderı beri sakalını lreHmemlı ıanat-•r. jorj Serazdır. 21 . ..,, . .., 
·'

11 rnoveutl tekaOde aevke l metre yOk1ekliginde olan Sa Dllnyanın en ihtl)'ar ada lıgıae tahp çık madıgın-
hıee gazeteler poltanede vayAd•ki heykeli de bu sanat mınıo 140 yaşınd11 Seuoo a ~an on glirı nıfuJdt>tle 29-

~ 1•de 113.lııll! memar bu~un yapmıştır dında bir ingiliz olduğunu ve 8-938 pazartesi "İİııüne 
t ~Pu arqt•r2mıııar ve nıha Bı'Lır hırdal ·11.. 16 yaşında bir de kızı bulan hılik edildivi ilan ~lunur 

u topu aakalh mOvez U il D . E rı • 
buıab~lmişlerdir. avland'ı duğunu yaz~ıştık eybh 1 dke 5 • • pres gazetesı bunu u un u Zayi reami aenet 

D,D88 lırıli kapak Genç kızın biri me;,tebde ğu yere bir heyet g6ndermi Aslnl ıııah'ılll'ri sr. 
!'. 800o tngl•tı llnıı deler pşk hışari imit- Arkadaşlari ye karar vermiştir. Bu heyete . . . . . . 

lerı ftıefbur h1rilla kô~lr tier yerde olduğu gibi ona fde fransvaı n:üzesl P1t lçontotoji nedı rPsıuısını z :ı ~ ı P.(l1111 

1° ibtiyır&ıklan (Slm09JOrll' ul.gun bir isim ~kmışlar Bi· 1n~eıi mOdDrU doktor Brun diğerini CPllıeUireceğim · 
aaında inaao beyni taııyan ber gel zaman gıt zaman genç riyaset edecektir. d , , · l ' • .. k 
~e) diye anılın bu köpek kız mektebi bitirmiş, evlene Bu 140 lık ibtiyura lt2 tın zayı seuetıtru ın hu 
lir.ee Hollandaca Prıpeız- r.elr çağa gelmiş. Sevdiği bir yaşındaki bir adamdam bah mli olmadığmı ilan edtı -
~e Almıocı verilen emfrle gençle baş göz edilmiş. Yeni tt'kl . kit rrnı. 
itaat etmekte 9 metre isminin yani koc&1ınm adinın 86 1 erı va 

~irı •tıamak ve bir çok polis ne oldıığunu tahmin edersiniz ·- Br~kın ~llahaş~ınn ° 
b•tında muvaffılıiyet Biz sôyliyelim. yumurcağı demıt beoım ya 
11ıhıkıı mıruft11, e.,.. llıri Hardal nımd ı onun _ıarı an olur. 

Taraus Ali fakılı 
k&yiindea 

Mehmet otla Veyi• 

ikinci a rlırrua giinii olan 8-10-938 T. cumartesi 
glinii saa t l o dan 11 P. katlar Sil ifk e icra dair~
sirıd e )'Hf}lfac:lk g.nri mrrık u l P.n çok art1ra111n iize 
rine ihale oln oa ca kıır. Arllrruaya i ~t i ra k edecek 
lerden yu ka rıd a ~' a zılı mnhanıme ıı kı ymelio yüzde 
7,5 rıish fl tirı d t~ pt> y HkÇ< si H lrna ca klır . Fazla ma ltı . 
mat istiye ııl e re şa rlna nıe dairemizin 938-606 un
uaara.silt~ 25 8 938 lari Jı iııde ıı a cı kt ı r . u ayri nw rı .. 

• L • 

kuld~ i lişiği ol ~tııl arm ih\ 11 lari lıirnlen it ibtıreo 20 
güu içinde L i l di rnı~ leri ilan olunu r. 

i L A N 
~ğda Def ter~arhğmdan 
N iğde lı ii k t'ı ınel konuğ ı ndt' mu lıteli f tamirat 

icra edilecektir. Keşif hedeJi 4850 lira ve leııı imıt 
parası 363 lira 75 kuruştur. 

26 8 938 cuma gii rıii sa~ t 13 <le NiğdPı defter
ılarlrğrnda ilrnle~ i icı·a ed il mek iizrc 4-8-9:i8 Lari. 
lıiıuleıı itibaren ~2 giin mii <ldelle roünakasaya ko
nulmuştur. 

Yapıl :J ca k işle ri ve şartname ahkAmım anlamak 
isti yeıılerin Defterdd rlığa miir~ca al etmeleri ve ta 
lip olanlarm da ihale giinii saat 13 den evval is
batı viicuı eyiam~ı~ ri ilAn olunur. 23-24-25 

Satıl1k cins inekler 
Devletziraat işletmeleri ~urumu Tekir çifliai müdürlüğünden 

Ç ı fhği n dikkat ve itina ile y t'ıiştirdıği Hale p 
ırkı ineklerden miihl~ lif yaşta iueklt'r sa tılaca k t ı r . 
ineklt-r cok giizel ve bol siit veren ciuslerdendi r 
ahııak a·rzu edenlerin çiflik müdürlügüne mii racu. 
3llar1. ı 5- 15 

Acele Satlık Makarna 
.Makinesi 

Eleklirik ceryaniJle V8 istenirse hayvanlada 
işler buluuan ve saatte yetmiş beş kilo makarna 
v., ŞP- hri ye imal edP.n makarna makinesi acflle 
sa tlıklır. Taliplerin idarehanemize müracaa tl a rı 
ilan olunur. 
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..;AYFA 4 -------------·-----\'_H_N_l_M_ER_S_IN_' __ ---- ~--·-----· - 23 .Ağu~tos 19U . 

uvarna Dikiş Makinaları 
Di.iı1yanın en sağlam en ktıilanışiı 

H JSKUVARNA: 
El , Ayak , Dikiş ve Nakış , salon 

Elektrik ve hulasa dikiş makinalarının 

her çeşidi ve istenilen yedek parçaları 

mevcuttur. 

en ucuz 
DİKİŞ. IVIAKl~AlAR~BılR. 

Hnskuvarna,; lsveç çeliğinden mamul 
,.,p 

bütün aletleri garantili dünyanıu en ta-

nınmış ve en eıki markaııdı. 

H U S K U VAR N A Nakış makinaları ayni şekilde ve ayni büyüklükteki diğer Dik
1

iş 
mal/ıinalarından yüzde · elli ucuzdur. 

Tediyatta Büyük Kolayllklar, Göster~ilmektedir. 
Mersinde satış yeri Gümrük meydanında No. 12 Da (M fA (Q) O ~ !p~iyeni~belli baş~!__merkezler:irde ,fJğ>eler" v:ır:d.g , 

1 

.__ 4-30 
~ ____ ..... ________ _. ....... ıiıiıiıııiıi'~' ----....... ..-ı ______ ___ 

.,............ . •••••• , 
:Nisaiye Opratoru ve Doğuın l\1ütahassısı: 
• DOKTOR. • 

i A. -Va kup Aslan i 
: Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı : 

• Almanyada tahsilini ikmal etmiş • 

• Hastalarını her gün 8-12 1 f> - ı 8 e • 
! kadar kabul ınuayene ve tedavi eder. ı 
• ADRES: Mersin Bozkurt caddesi ; 
: Yoğurt pazarı No, 1 • 

'···· . •• . ··" 

4 Liraya Fotograf makinesi 
Bütün Dünyaca taa nmıı (KODAK) markalı kutu 

ve körilklü makinelerimizin son modelleri geldi. 
Haftada 1 lira ile kutu 

» 2 » » körüklü 
bir makine elde edebiJirsiaiz. 

Fotoğrafçılarla amatörler için her nevi fılm 
melzeme ve ilaçlar her yerden ucuz ve bil 
has!'a tazedir. 

Saat ve G6zlük 
Hır cins ctp, kol, masa ve duvar saatlerimizi l!JVSiye ttkriz, 

fiyatları muJedildir, Ftnnl Z'tiss maı/ullı numrolu ve ayrıca ilJ· 
nti ve toz gözlükleri de gtldl. 

SEDA:D SAHİR SEVMEN 
Uray ciiddesi No. 41 ·Mersin 

J 

Taıra siparişleri acele olarak 1ıönderilir. 

' . ) 
1 : 

,. I -: r.. 

Saym Mersinlilerin 
Nazarı dikkatine 

Sıcaklar bıtlatlı, 1'ı11n 

yiyeceitniz yığ ve peynirle· 

rinide bunlara benzer rıda 

(Viktor.ya)0 Markah bisikl tl~ri te~ ihı~i iz 
Saf lamlıf ı ile · ıöhret kazanmıştır. 

maddelerinizi Soğuk hava Toptan ve perakende s~t•Ş yapılır, ahcı . 
deposuna vererek mulia- ~ lara kola .. \· lı~ aösterilir. 
faza ettiridlz, r.ı f 

Adres: Sellm Şemsi :.tll d 
~ Satı~ yarı' ' Mersin Merkez Bankaeı altın a 

ltbafaran = y • lçel kontuvarı. 
So~uk hav~deposu :ıınmılldd . ınlmlUlllllllRI~ 

..... - ............................ *•* 
* .- s:rHH~ Tf'N tzt KO:E\. u::YUNU"Z ı 
1t' - N A;lSlIL MI-. 

KA-YA.D·ELEN 

Re ok 
Koku 

SULARINI IÇMEkll~ 
Sılıhit ve içtimai Maaveaet VeklletiDİlll 672 namarıh rap 

TAHLiL: Rhl>ORU 
ı rrak Kaleviyet; "loo sm3 suya sar·fu1un~n N. ıo 

ruikdarı,, 0.2 sm3. 

: Renksiz 
;~Kokusuz 

MPcmu serdik derecesi "Fransız,, l.5 
Uzvi maüd~ler icin sarfolunan mü velli-

• dülhutnuza litrede o.4o ·mgr. 

IHTIVARLIK 
. ~~ 

"' ~
' 

Tadı ; LAtif 
Sülfat "SO 4,, litred~• o.0!>33ı gr 1 
Klor "CI ,, ,, o.nö741 

Peşinizden Geliyor 

ONA KAR$~ 
Hazırllklı oavranını 

,,,.... . 
YJ ~-. 

' ,.. .. ,J ~. 
,/ 

/ 

I' • 

' 

Teamül; Mutedil Nitrat "No 3,, ,, 0.0040 
1'itrat "N 2,, yo~ 
Amonyak ''NH3,, Vok 

FP-nnin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden iliba~ ~ 
ren istasvona kadar ici kalaylı · kAlva1aiıli borularla içi mermer dlişel• ~ 
bellorhavuzlaro dökül~ıektedir. Oradan d1l bütün l.?iziU ve ~imye\li ~ 
evsafuu muhafaza ed rek ve hiçbir sur~Lle el dtığnıedP-n hususi kiuı- I 
yagerihıiz~ ve AUana Sıhhat Balauhğuun tayin elli~i .,ıhhiy~ memu- ~ 
ru huzurlarmda damacar~lar ve vttgonlar KAY t\DELif.1N suyu ilt> / ! yıkandıktan sonra dolrlurulm~klu v~ ağı.zları Sıhha• memuru tararıu - , 

Jf. dan mübürlenP.rek Ştfhrimize gelmek tedit. ı 
~ , 
.-*~•BllBBBB•CID•• ••Sil•••••••••••••••*~ 
Menin: Yeni Merain BatımeYiadc Bualllllfbr 


