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Meclis yarın toplanac~k Çek işinde yeni safha 
8. Tayfur Sökmen deVfet reisiB. Abdurrah-

man Melek başvekil olacak 
Çekoslovakyanın ~üyük f edakarlığile 

layncilere yeni teklifler yapıldı 

• 
ın-

~----------------------11 g a Edilemiyen 
Harp m y 'Zafer ba~ramı münasebetile" ı 

Diin gazetelerde Voşinglon 

dan verilen şöyle bir 1ı l.>er çık 
tı: " Haricire naurt B. Hul, 
Dri3 an - Kelloğ paktıııın imza 

Bııııu onuncu yıl döııüm\inünden 
istifada ederek, paktı imza eden 

dovlotlere harbi kanun harici ad 
detmek hususnnda yaptıkları 

Yarın Hatayda· fevkalade 

şeAliklerle kutlanacak 

Hatay meclisinin açılması toplarla ilan 
edilecek. Mebuslar Antakyuya geldiler. 

resnıi vo aleni yenıini hatırlat Antakya 31 ( Ilusuı:ıi muha-
rnıştır,, 

çilmosi muhnkkaktır . 

Bu günkü silah ynrışıua bu 
kıp da tam on sene oHel imza 
lanan Kclloğ misakının halli me 
ti olduğuna ihtimal vermek ko 
lay doğıldir.Bununla beraber lınr 
bi ilga eden bu paktın Jıüküm 
leri hiQ bir devlet tarafından il 
Ra edilmemişlir. Binaenaleyh Çı 
ııe kareı iki harp yapan Japon 
Ya ile Babeşistanı ortndan kaldı 
tan ltalya dahi, bu tnnhhütlerle 
baA-lıdırlar. 1928 senesi ağusto 
8Uııda lmzalaniııı Kelleğ paktı, 
enternasyonal münosAbetler üze 
riııo müessir olmaktan zi)·nde im 
ıaıauc\ığı zaman esprisini göster 
rnesi it\barilo enteresandır. 

Haı p sonrası d.:trini t r lıi 
bir takım morhnlel re ayrılıı: 

birimizden) Hatay meuliı.inin iç-

timaı için yapılan hazırlıklar 

bitti . IlükümGt salonunda tadi

Başvokıilelo do Hatay Umu
mi Valisi Doktor Abclurrahman 
Melek'in getirileceği kntiyotle 

lli't yapıldı . Meclis Eylıllun ikin söyleıımekte<lir . 

ci günü açılacak ve ilk iş Ha- Mebuslar Antakyada 

tay devlet reisini seçecektir. Dev Hatay mebuslarıııdaıı bir 
Jet reisi nıüt'3akıben Laşvekili la kısmı dün bir kısmı <.la bu gün 
)·in edecek ve başvekil dört ve- Antakyaya gelınişlordir. 2 Eylıil 
kılden mürekkep olacak klibine- Hatayda milli bayram olarak 
yi ıteşkil edecektir . kutlanacağı için geııie hazırlık-

lfovetlo söylendiğine göre lar gprülmoktedir . Ilatny mec

Türkıye Büyük Mıllet Meclisin-f Jisinin açılması toplar atılmak 
de AııtnlyA saylavı B. Tayfur suretiyle ilan edilor.cktir . BRy
S kmen!n de\•let reisliğine se- 1 ram için bir prournın hazırlandı 

Çinde ~nüthiş harp oluyor 

z du 
1 - Sulhun imzasıııdnıı son 

ra 192;; senesine kadar devam 
eden bir devir vnrdır ki buna Çinliler havadan karadan 
askeri ta}'Zik devri den!lobilir 

Atatürkün 
teşekkürleri 

lstanhul 31 (Radyo) Hiya 
, seti Cumhur Umumi J\iitipli

~inden : Düyük zafer hayraM 
mı münasebetiyle Atatürk yur 
nun içinden dı~ındnıı gelen 
tebrik telgrnflarmdan pek mü 
tahnssis olmuşlar ve tcş~kkür 
lerini11 iletilmesine Anadolu 
Ajansım memur etmişlerdir. 

Başvekilin teşekkürü 
İstanbul - 30 Ağustos za 

fer bayramı dolayısile tebrik 
telgraflarma ayrı ayrı cetap 
veremediği ne müteessir olan 
Baevekil Celili Dayar teşek
kürlerinin ibHlğıııa Anadolu 
ajaıısıııı memur etmişlerdir. 

Mareşalın teşekkürO 
EH\zığ - Genel Kurmay 

Başkanı Mılro&al Fevzi Çak· 
mak zarer bayramı dolayısile 
yüksok aH\kaya cevaben te
şekkürlerinin iletilmesini Ana 
dolu ajansıudan rica etmie
lcrdir . 

"ütl{ Ordusilf.\ 
Bütün memleket 
iftihar edebilir 

Bu müddet zarfında Avrupaya Muvaffakı·yetler kazandılar } Elazığ, - Halkeviııde yapı 
ıakim olan Fransa askeri ve ,,., lan manevra krith~inde Orgeııe· 

taz3•ik ile Versay muahedesinin l kl · • b [d l Japon arın J 6 na iye gemısı atırı ı ral K5.ıım Orbny tarafından ko· 
ıükumleriııi tatbik etmiye teşeb muta makamlarını işgal eden 
büs etmişti bu tazyik siyaseti bircok tayyaresi düşürüldü. subaylara manevranın üç gün· 
nen havzasının lşgalile en ileri , tük safhaları hakkında izahat 

· Prağ hükumetine bir protes
to notası daha verdi 

Südetlerle hükumet arasındaki gerginlik 
yavaş yavaş yatışıyor 

Prag 31 ~.Hady.o). ~Jıniıı ~ir J makale teşkil etmekte ve ııotııda 
membadan o~rımıldığıne gore CumhurrPisi Beııeştoıı de l>nh· 
Hiıılayin murnhhaslnrııın yeni 
teklifler ynpılınışlır . Bu teklif-
lerle vaziyet yeni bir safha)·a 
girmiş bulunuyor . Tckliflorin 

sodilmcktcdir • 

Parisin düşüncesi 
Paris 31 (Radyo) Gnıetfllor 

Çekoslovak vazıyl'li)'lo )·nkıııdnıı 
mahiyoti ınektum tutulmakla be 
raber Prag hüküınotiııiu (Jenie meşgul ohı)orlar.Lüjur diyorki: 
fedakurlık yaptığı tahmin edil- lHrupaı.ın mukadderatı Hitlerin 
mektedir . iradesine ba~lıdır . Boynolmilel 

Alman yanın protestosu 1 R~lhun korunma~• ~çin lııgiltere 
j Prag 31 (Hadyo) Almanya- ııııı tavassutları ıhtıltifın da:ıa 
nın Prag sefiri sıılı sabahı Qe \derinlere sürüklemedeu önüne 
koslovak hükümetine bir protos 1 geçebilecek mahiyettedir . 
to tevdi etmieıir . Bir Qek gaze ı Eğer Almanya Çekoslovak 
t . . d x. •• 1 
asının yaz ı.,ına gore protesto 

1 
yayı ortadan kaldırmak isti)'Or 

mevzuunu Alınan ordusu hakkııı sa l.ıu akıl \'e ıııaııtık dışı bir 
da Çek gazetelerinde çıkan bir düı;.üncedir. 

lngiliz ve f ransız kabineleri toplandı 

Hariciye Nazırları 
Politik vaziyet hakkında 
geniş izahat verdiler 

Londra Paris arasında temas devam edi
yor. Berlin ihtiyatlı davranıyor 

nıerhalesiııe varmış bulunuyor. IJongkoug, 31 ( Rııdyo ) -\ham muh..:rebeleri esnasında al verilmie vo hareketin muhtelif 
llarbln yeniden başlaması gibi S - - f d I" k. t · t · d" M -ı -ş·' vaziyelleri askerlik bakımından 
bir netice veren bu teşebbüsüıı .on uç guçıı· zar ııı a \.IU M ın~g ~ Ja~oıı ayy~;ec.ı uşuru mdu n ı tenkid olunmuştur. Londra 31 (Hodyo) Nazırlar! ~ocirnıiştir . Çekoslovak vnziyc-
roaksı· .. onu, '·elkı' bı'r de"rı"ıı bacı cıvarıııdn ııı tayyarelen uç 1a· tur. euyang n cereyan e e 1 KA O b 'd meclisinin dünkü içLimaındnıı ti üzerinde Frı,msanın vaz· ı· ;ı u • "' . . . ,, d." b' 1 h b i d ::ızıın r ay an soıırn ea· 1 d . . ıyo ı laugıct sayılabilir. pon harp gemısıııı hasara uı:;rat· •F>~r ır ınva mu are es n e 1 ın Mareşal, Atatnrk'ün telgraf· sonra eu tebliğ ııeerolunmuetur: o~ışmış değıldır. Paris Borliııe 

2 
_ logılterenin tavassulıle mıelar ~e içle.rinde kur'a efradı i~i J~p~n" bo~b~rdıınan tayyare· ı farını okumuş 90 Büyük Şef'iıı c ~a.zırlar meclisi iQtimaın- ~ar~•. Qekosl~rn~)·~ya olan vazi· 

Fransa ile Alman)'a kareılıklı ve lıüyuk mıktarda harp mal· sı duşurulmuştur. . selam ve sevgilerini, ordumuza da Harıcı)'e Nazırı enternosyo- tfı~ııt1,1 ~eb~ı:h~y~~ını hatırlatacak 
Olarak hududlarıııı tanırlar Bıri zemesi buluııau birkaç nakliye Son hafla zarfında Japonla kareı olan itimadlarını ordu su- nal vaziyet hnkkıııda mufassal ~ . usu .uzuınsuz addet-
lıiriııe tecn\·üz etmeem,.·ı taahhüt gemisini batırmışlardır. rın Vuhan'a yaptıkları hava ı baylarına tebliğ etmiştir. Telgr~f malumat verdi . Jçtinıa sonunda mektedır · Parıs -. I~ondrn nra-
Eldorler. lngillere ve İtalya do Yoyang gölü civarında ili· akınları bir çok si\•il halkın ölü subaylar tarafından ayakta dm nazırlar takip edilecek poletik sında. temaslar. bakıdır · 
bu taahhüdü garaııtı ederler. euze'ye karşı yapılan taarruz müne sebebiyet vormiştir. Bu lenmiş ve buyük tezahürlere ve hattı hareket üzerinde tam su- Berlınd.e akısler 
Hu Lokarno anlaşmasıdır ki, Av e-ınnsıoda Qin topçu kuvvetleri havalide Qin ha~a müdafaa top· sile vermiştir. Yüzlerce gür ses •t t b k kaldılar ,. Bcrlın 31 

(Hadyo) lngiliz kn t • re. e mu a ı · b. . d , . .. k 1 up~da bir sükun ve istikrar 12 ufak jı:ıpon nakliye gemisini lnrı ve tayyareleri 1·1 japon tay salonu: "Yaşasın, varolsun,, ses· Nazırlar meclisi için başka ın~sın eKı ~uz~ ere er Alman 
devrinin başlaııgıcı sayılabilir. batırn11şlardır. ı yaresi düau"12müşlerd1·1·. lerile çınla tmıştır. k " tt' ·ı ·ş efkarı umumıyesıııde derin iuti-At ı: .. ... • bir iQ\ima ta arrur e m ıneını . 
. manya Lokarno muahedesini Diğer cihetten viıı homlıar· Yangtse'nin cenubunda Bundan sonra Mar~eal Foenı tir Mamafi nazırlar Londra ci balar ~ıusul~ getırmistir. Polotik 
1~zaladıktaıı sonra Milletler Ce dımaıl nyyareleri ı'oponların vazt'yet Çakmak rn,ııne9ra ~unlerınde ·. b 1 ., ki d melıafıl sarıh malumata intiza-m gördükleri 'taziy tler hakkında varında u ont'qa ,ar ır · ·ı t. ti d k 
ı~etine aza olur. Kelloğ misa Kiukiang'dnki mevzilel'İnı tahrip K k 31 (R ) k b' . d ron ı ı ıya ı avranma ti\ Al· kı •mzalanır. Briren bir Auopa . . ~ . on~ ong, ' ady~ - çok de~erli ksözler 1 s~yl~n_ıiş, bi.1- Fransız a (ınesm) Ke b" . man gazeteleri Almanyanm su-

rede k 
1 

etmıelerdır. Bu meyaııda uç ]a· Yangse'n111 cenubunda Japon hassa hava uvuet errınızın serı Parir:ı sı Rndyo a ıno ıQ 11 l'lf .. 1 . 
~~askyotnuAI urmaya ça ıehır.d t ron tayyaresi düeürülmüşlür. taarruzu başladığı zaman Çin inkişafına işaret ederek sözleriui ··ımaında llariciye .ı:,.azırı Bone 

1 P?~veı 1
• 

1 ~11 1 ~1'1- surmoktedir. 
'-' a manya. garp u u ı- ,. d . , . _ . . . . . • lngılız elçısı doııuncose kadar 

k
lar1 hakkında bu garantiyi verir I<iukiang • Nnneang emdır· ı tnyyarelerı büyük bir faaliyet şoyl2Gb~~~f~ıe~~-rplordo olduğ'u beynelmilel meseleleri gözden bu ihti)

1

at muhafaza edilecektir 

en cnrk hudutlarıııda kend·18•1 yolunun üzerinde cereyan e eıı -Sonu lklnclde - -. 
"" gibi bugün do büyllk bir disjp R bAt f 

ne konsosiyoıı yapııacağını, si H 'ti . habersiz bir zivareti ıin ve muharebe kabiliyetine sa ıA m a 1 ara 
1flh müsavatınrn tanmacağını ve ı erın .., 1 bip olduğunu bir kere dalın ıs v 
hele tamirat borQlarının hafifliye •• · d 8 il pat eden türk ordusu ile bütün _ -----

~::!~ik~:~t;:~~11~~ ~man~~~:,·Fuhrer yanın a 
1
genera a mem~r~~~~!~1ıa;o~~:bi~~baylara Çemberlayn Duçeden ger-

bir hayal ~ukutu holirmiye b~ş istihkamları do aşıyor dondurma ve liınota ikram edill • • ~. • d . . larnıetır kı, bu hayal sukutu ~al miş~~~ sabahtan itibaren de ma gınhgırrt ızaleye yar ım ıstedı 
ıi Partisinin başlıca kuvvet kay D / • • • l k K hl' ı · • rı ,., ev et relSlnln anı• 0 ara e e ge lŞI nMra}'a iştirak odon oriiulara., l l • tl d ç k 

8 61 olmuştur. Ve nihayet par Orbay tarafından snııoak vcril1 ta ya enternasyona vazıye er en e 
ti 1933 senesinde iktidarı eline halkı hayrette bırahtı 1 me~e başlanmıştır. Çok seğerli 1 • l • • b"t t ıL l aldıktan sonra harp sonrası Av birhediye olarak da Büyük Şef'in -ırtıeııe esını ayırı~or:. İ ara RQ acak 
r~Panıu tarihindo yeni ve bu Starzburg 30 a,n, _ Öğren 1 tir. Hudud kapatılmış ve Straz imzalarını taşıyan hatıra madal ~una kadar deoam eden '·ir de B H l - l . k 'C'aları dax.ıt1lmıctır. Paris 31 •Radyo• Havastan !Alınan mütemmim malumata gö 

• u diğiınize göre ay it er dün sn burg tarikile müııaka at ıu ıtaa / 6 
... '•r daha baalamışlır. kl 

1 
• 1 Romıdan alınan malumata göro ıre Gemberlnynin Musoliniden ıs 

... bah saat 9 da hiç de lıe eni me uğrılmıştır. it ı fuıJ J .1 lı l 
k •Filhakika Kelloğ paktı, IJO diği halde Kehl'e gelmiştir. ~en Resmi hiç bir kabul yapıl aya uUuUnuaıı . ngili~ . Baş'.•ekill Çembarlayi~ tediği~ey kati müdahaledir, Co 
artıonuo imzasını takip eden uisine 

8 
general refakat odıyor . Musolınıden 'nternasyonal vazı koslovak ..roeselcleriyle günün 

uııaema ve anlaşma devrinin gü du mam~~t;r·Hitler iıe refakatindeki Fransız cifliklerinin yet üzeriııde earfedilen gayret diğer meselelerini ayıran Musa 
ıe_ı bir aynasıdır. Fakat o kadar • Kchl cıehirinde bu vaziyet ' • • !ere yardım istemiştir • , 

1
ininin Çekoslovak meselası· uMzo Q .. zevat otomobillerinden iner in hl 

i Unkü harbi ilga eden bu pakt büyük bir hayret tevlit etmiştir. mez Kebl köprüsüuiin -anA' ve so fa ıyesı _ Duçenin yarın Romndn bir rinde bilnraflı~niı muhafaza erlo 
Vrtııaıandığı gün dahi ölü idi. Fülrreri seli1mlamak için şehir !undaki tahkimat işlerini $~his 'Nis 30 (Radyo) - Bir kaç temel atma merasimlndo söyle ceğiııi bildirdil?I söylenmektedir 

b
e bunu canlı bir hakıkate kal de bir tek bayrak bile asılmış x.· t kt t l c· ·ı 1 . 
etmek için sarfedilen emekler değıldi. Führerin muvasalatını etmietir. Teftiş eaat ona doğru lıaftadanberi Şastiyon ha~alisinde yecee;ı ~u u ıı en erıınsyona \'a ıyano ı e ngıliz 

tleticesiz kalmıştır. müteakip derhal bütün hücum hitama erdiğinden Hillor 90 ar ltalyan topraklnrındnki 'araziler ziyete temas etmesi beklenmek maslahatgüzan 

)( ·lloğ ıı;iRukı lı kikulls Bri iı lııı llllniynl ~ iı z·lJ,ılt t lrndeşLııı Ofrt,ıılıu g i tika•notiııe .Jf\ oturııınkta olun hole kö~·lü tedir' Hoınn ~1 cRıd}o~ HnriCı)C 
Sonu ikiııcıde 1 ınııı maksadıle seferber edilmiş hareket etmişlerdır. Sonu ikincide I l'aris 31 cH.adyo, HuçasLan: Sonu ikincide 
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Sanat hare~etleri 
Bize Miili 
Marş Lazım 

Ayni davanın saflarında ay
ni imanın ateşi ve ayni heyeca· 
nın hız ile ilerleyen insanları o 
dudaklarında müşterek bir şarkı 
gerek. 

Birbirimize olduğumuz mer 
halelerden haber veren, geride 
kalanlara seslenen, ilerdekilere 

Halep Mektubu: 

Tü~k düşmanhğı 
Suriyeyi S0)1anlarıı1 elinde 

geçer akçedir 

Suriye ~azinesinnen 300 ~in lira alarak Türklük aley~ine 
propagan~a yapanlann araphkla ~a ala~alan yo~tur 

biz de tarıyoruz diyebilen bir Halep (Hususi) - Hatay da da Nebih bey Eleznme, Fahri 
müeterek ses, tası çıktığıodanberi burada olup Elbarudi, Fuat Elmüferriç, Ha 

Türk inkılabının da beste·, bitenleri alı\ka ile takip ettiğini san Cebbare, yarı Sancaklı, yarı 
sini ve güftesini bulmuş müşte · ze şüphe etmiyorum. Halepli Hirisıiyaıılardan Mihail 
rek haykırışlurı ve antları olmak Suriye ile Türkiye Cümhuri liran, Halepli şeyh Mustafa El 
Hlzım. yeti arasında mevcut anlaşmaya zerka ve emsalidir. 

Nerede ilerledi~imiz yollar rağmen dostça bir çok seslarin Dahiliye ve hariciye veziri 
da sesten bayraklar gibi dalga arasında bir takım fiskoslarm Sadullah Cabiri, ki Jakabı şimal 

lnnacak olan mıııralar? da knrıelığına elbette ki vakıfsı aslanıdır. Bu teşekkülün maske 
Böyle mısralarımız ~ar. Bun nızdır. li hamisidir. Hatay davasının 

lar pek Alı'i ' bestelenebilir! Muhakkak ki IIalebin haki başlangıcındanberi Lazkiye mu 
Bunları besteleyecek musiki ki \'e temiz Arap aileleri Türki hafızı Ihsan bey Cabiri, Garo 

şinaslnrımız yok mu? renin sadık birer dostudur. Yal nun en rakın müşatiri olmuş, 
Vnrsa ses versinler, bir iki ııız Türk düşmnnlığı perdesi nr son günlere kadar Sancakta ma 

besteleril'li görelim. Marşta güf· ! kasında maddi menfaatler temin kik dokumuştur. 
le, muhakkak ki, ikinci ptanda· 'eden hüviyetleri gibi asılları da Fuat Cabiri de bu rolda en 
dır. meşkuk bazı şahsiyetler elleriıı faal bir vazife almıştır. Şimdide 

Beğenmedikleri alaturka bes do zülum ve cebir silahile ortalı Iskenderunu müdafaa için teşkil 
tekA.rlar, her gün, karınca kara· ılı kasub kavarmaktau geri knl edilen bir komitenin emrine 300 
rınca, bir iki ses vererek hala ' mamaktadırlar. bin liralık bir tahsisat konuldu 
o baygın.' . rehaveti ve çarpı_k j Halebin temiz Arap aileleri ğuııu haber aldım. Za~allı Suri 
şark zevk~nın hırıltıl1:1rı~ı. ve na· 1 bu gün buıılara nefretle bakıyor ye hazinesinin nasıl soyulmakta 
rfilarını bıze kadar getırıyorlar. Türk düşmanlığını ceplerini dol olduğuna acımamak kabil değil 

Niçin onlardan ses çıkını- ; durma~a vesile ittihaz eden belli dir. 

Alay uar~en partisi 
Çok neşeli geçti 

30 Ağustos zafer bayramı 

onuruna Alay taraf111dM tertip 
edllen gardenparti evelki gün 

'

gece Belediye bahçesinde çok 
muvaffakiyotle yapılmış ve da
vetliler sabaha. kadar neşe çe 
zeçk ile vakıt geçirmişlerdir. 

Gelenlere genç zabitlerimiz
den vaz ife alanlar yer göster-

Çan-Kay-Şek'in karısı söylüyor 

Büyük Devletler 
Japonyayı beşeri prensiplere 

neden mecbur etmiyorlar 
Devletler istedikleri kadar sussunlar. 

Japonya felaketi yakında görecektir 
mişlerdir · Eğlencelere saat 2 lde Çin lideri General Çan Kay Japonlar, Qinde ittihat vııcu· 
istiklftl mareı He başlanmış,bunu Şekin karısı Bayan Çan Kay Şek de geldi~iodeo farkında idiler 
rf anslar takip etmiştir · lııgllizlerin "Birmingam Post,. ga- ve bundan boşlımmııdılıır. Ayol 

Geee yarılarına doğru zen- zetesinde memleketlerinin bu· z·,manda kendi emellerine zararı 
gin mükafatlı bir piyango ya- lunduğu vııziyet karşısında lngi- dokunacak bıızı degişlklikler de 
pılmış, deniz kenarında kurulan Uz efkllrıııu karşı bir makale neş sezinlediler. Bunu durdurmak is· 
karıncalı salıncak gülmeye ve retmlşllr. tediler. 
eğlenmeye yol açmıştır • Ezcümle diyor ki: Pira bu değişikliklerin Çin 

Eğlenceler arasında nıuhte- 1 14Acaba, lngiltere b?rada ne halkıoı yeniden organize etmek ~l 
lif dans musabaknları da yapıl- olduğunu gerçekten bllıyor mu? ve aralıırındtt tesanüt kurmak gi- lir. 
mış ve muvaffak olan çiftlere Bilsinler ki, bizi derhal sernüglla bi bir netice doğuracağını biliyor h 
kıymetli hediyeler verilmiştir • cdecek!erin! söyl~y~o Japonlar, lardı. Bu gibi inkılapların tebellllr bit 

Gardan arti deqam ettiği bu flkırlerıni değıştırmekle kal· etmesinden evel baaekete geçme 
_ P . • . mamışlar, ayol zamanda devamlı ği muvafık buldular. Ola 

muddetçe muhtehf haçaı fışenk surellte takviye kıtalarlle sağlam Vaziyeti bakklle anlatabilmek 
ler atı!m~ştır • l1:1şmuk zaruretinde kalmışlardır, lçtn şunu tebarnz ettirmek ıazım· 

lluyuk zafer bayramımızda Geçen aya kadar, Jsponların dır kl, ,raponlar, Çinin dıığıaık bir 
bize cidden şimdiy~e kada~ ya-1 Çinde GOO bin efradı bulan otuz vaziyette ve itilllf halinde kalma 
pılanlardaıı çok yuksek bır gar fırkası harekat ediyordu. eı için senelerden beri gayret et 
denparti tertip eden Alayımıza Halbuki şimdi hemen bütnn mişlerdir. Dalma Çiode bakim 
ve onuıı kıymetli Konıutaıılarına millet seferher bir Jvaziyetledir. bir mevki elde ederek tabii ser• 
teeekkür ederiz . Japonların bugOoe kadarki {zayi· vetıerl ve mesaiyi biç bir müşkUltl 

atı takriben 300 bini bulmuştur. ta uğratm1ıksızın istismar etmeğt 

Mers'ın Askerlı''• ~u"esı' reı'sı' Bununla beraber, bu lam umuyorlariardı Onların ümitler 
1\ Y U harp, onlara göre sadece bir 14bıl· yalnız Çini ihata etmekte kalını· 

f . . dlsP,. den ibarettir. Fakat çok yordu. Uzun zamandan beri, Japonl 
Albay lığa ter ı ettı sUrmeden, bunun a~ır bir faUlket ya bhyrağını bUtUo Asyada gör· J>:b 

~· yor? ı başlı aile de Cabirilerdir. Arap Bu tahsisatın niçin ve nede Askerlik Şubesi olduğunu göreceklerdir. Haksızca m~k hayalini besllyo.lardı, 
Ok b. · · d u Şehrimiz 

ı ıyorı;a ız nıçın uym , lıkla asla alAkası olmıyan ve nini meraka hacet yoktur. Bu 

1 
Reisi B. Mustafa Savtekin yar- devam eden ve sllab tacirlerinden Diğer taraftan, biz Çiodekile r 

başka kimseye faydası olmıyan biç bir kuvvetin bizim için bar 
bir felaketi betmeslnl beklemezken anlayama 

linı 

yoruz V hatta aslının rahudl olduğu id 300,000 liralık hunu yağmadan 
Niçin~cemiyetlerimiz, terbiye 

1 
dia edilen şeceresi hakkında el Lazkiye muhafızı İhsan · Cabiri ~ka.ylıktadn albba~lığaht~rf.i detmietir 

• · · t ık· ı ı ı sene en erı şe rımız e gece 
muesseseıerımız, e ın organ a· de edilen malumat da bunu mü nin 18 bin, Fuat Cabirini 7 bin gündüz demeyerek ciddiyetle Onun lç:n, Japonlar bugOnkQ dığımız bir nokt11 var. (O da, de\' 

har~'ketlerinde ne kadar ısrar eder letlerln Japonyayı medenlyetlo 
!erse, netice, Cin için ve bUtOn esası sa~ıhm beş~rt prensiplere ~y 
dlloya lç!n o kadar fena olacllk- bllrmet etmeğe mecbur etmeği ı, .. 

rımız. bize bu şarkıları duyur· eyeddir. Sadullah Cabir!n.in. 60 biu. lir~\ çalışan güzel muamelatiyle her 
muyorlar, _öğre. tmiyo~lar? 'I Bunlarm Safet şehrinden alması ve herbırının bu gun bı ' . . . 

v ı h .. ' fLl "k -ık sah"b"ı ol kese kendisını sevdıren sayın nema ızmın aşsız ızını ,.e geldikleri ve cedlerinin (Cebra) rer çı ı veya ruu 1 1 
h k k b On mar 1 

. • albayımızı tebrik ederiz • 
nnoını ay ıraca eş • isminde simit satan bir Yahudi ma arı ıçın. 

tır. Zira, bunun tt?slri altında, . 
"ila 1 i b 1 b" adet dır? Bununla beraber, onların 

nı ıarps z,. arp er ır 
eın eimdiye kadar milyonlar ta· oldu~u ve bu simite burada hal Bu ailenin zülmündeıı Türk 
rafından öğrenilmiş olmaEı la- kın bu gün dahi (Kakecabir) de dosluğu sifatile bir çok müslü Mersin garnizonun~a ıerin sanayi ve ticaret erbabına iUln edılmeden gırlşllmış bır bar· 

Zımdı. 1 men aileleri ezilmekte ve hara dikleri ve gitgide Cebra to Ca T r• 
Fakat şuna çok dı kkat et· biri tarzında ismi aldıkları Ha ca bağlanmaktadır. Halbuki Tür ı eTTl eden subay

larımız 

haline gireceği gibi diğer mnıet· ı yapma~ığıaı, bttl~ yapa?Ulr,. Halk 

bu pazur kapanmış, senelerce mah j be tahammül edilmlyeceğini gos 
vedilmlş olacaktır, lerebillr. 

k k ı · kiyonin detlotler arasındaki kuv me gere : lehin maruf ailelerince meçhul 
Marş güftelerinde, başka sa d ğild " vetli metcudiyeti. buna mukabil 

nat eserlerinde olduğu gibi, tek· 1 ° E ır. b 1 d A f" Suriye içindeki teşetlütü efkar 
· · - · h" d ı sasen un ar a rap ızyo nık. şekıl, sus ve saıre ıç e . . ve daimi ihtilfıflar bumda Türk 

ehemmiyetli değildir. Her şey· nomısı de yoktur. Fıtraten de . 'k t 
den evvel; samimiyet, iman ve hasis, menfaatçi Olduktarına ba' dostluğunun gonış mı yasta 0 

· · ı · essüsüne başlıca amil oldu. 
heyeonolı haykırış, bırkaç sade , kılırsa soylarını Benı - sraıle Bunu ballamak için yapılan 
ve dolgun kelime, bir iki yalın , ircada tereddüde mahal kalmaz. şiddet ve itisaf etmedi. Esaseu 
ve parlak mısra, bu işe kifayet Bunlar bir takım dolaplarla Su b rada tanmmıe maruf servetçe 
eder. 1 riye hükumetinin ve Araplığın ç:, eerefçe, nüfuzca yü

1

ksek bir 
Milli mare güftesi, yıllardır başına beld olmuşlardır. çok aileler vardır. Zaten memle 

inkilllp heyecanı ve: mmet sevgi- Ceblerini doldurmak için katini ve milletini seven bir 
si ile haykırmamıe hançereler· hiç bir şeyden çekinmeyen bu müslüman Arap, Türk dostudur. 
den bir ısmarlllJDa ~e ilk nilrti ailenin bu maksat uğrunda bu Politika eellflleleri ve Suriye ha 
olarak çıkamar.. gün eline geçer akçe (Türk düş zinesinin yağmacılarını örtbas 

Milli marş yazmak, er, asil, mantığıdır) edip halka yutturmak için Türk 
çoşkuo ve samimi ruhların har Bu gün de Halepte teşkil düşmanlığını bir perde gibi kul 
cıdır. Ribi zaklilarile, kutsi mef tanıyorlar. 

edildiğini haber aldığımız (Ellüç Burada herkes cu·mhurivet 
humları nükte için harcayıp du 1 

1 

ranlnr, birden cemiyeti ve kendi netül defa an skenderunl isimli 
ıerini aldatarak, gündelik bir teeekkülde de bu şahsiyetler fa 
gayret ve humma ile milli marş al birer azadır. Dualar için mil 
yazıp çıkamazlar; milli marsta liyet ve vatan mefhumları ancak 
rira derhal sırıtır; mübaldğa, bir hayaldir. 
derhal kofluğunu belli eder. Bu teşekkülün diğer azaları 

Türkiyesini hüsnüniyet ve kud 
retine, Arabların en halis dostla 
rı olduğuna inandığı için can ~e 
gönülden Türkiyeye bağlarını 

izhardan çekinmeğe lüzum gö 
rülmektedir. 

Milli mare, bir ananın rıllar ------·--------------------

ca süren şanlı bir kavgadan saQ' fındık Pmannda 1 Orman satışı 
dönen oğlunun boynuna atılır· 
ken söyliyeceği bir ~ki kelime 30 Ağustos zafer f İçel Orman Müdürlüğünce 
kadar içli, candan. kesık ve coş b Tarsusun Gavurini Devlet orma 
kun olmalıdır. - ayramı 

Mı.ili marı:, askerlerine bu 30 nındao 314 metre miklip ve yine ... Ağustos Zafer ve Tayya· 
tün bir düşman dünyaya karşı re bayramı Mersinin Fındıkpı- Tarsusun Kargalık de9let orma 
vatauı ve istiklali kurtarmak nnrı yaylasında binlerce kö1tü nından 829 metre mikap çam 
için zamanın tam gelmiş olduğu ve şehirli halkımızın iştirakiyle 1<r -

çok canlı ve heyecanlı bir ı:e- a.,acının satışı kereste tuccarı 

600 ve kati adı gibi keskin, ateş kilde kutlanmıştır . Enie Turana rapılmıştır . 
nu kestiren bir kumandanın ... f 

Törene saat dokuzda istik- -
li ve bir çırpıda kavranıp hay· · 1 l ı d A k k" ı ·· ı c b · kırabilir mısralardan örülmüş ol lal marşıy e ııaş an ı. r asın- ıy e soy enen um urıyet mar 

dan !çel saylavı Bay Fikıi Mut- eiyle tören sona erdi • 
malıdır. 30 Ax t f Milli Marşı yazmak için sa lu tarafından tSus os za er Ö~leden sonra saat 13 de 
dece eair olmak yetişmez; duy· b~yramı canlı ve özlü bir ~e- serbes ve ikramiyeli güreş baş· 
mnk, inanmak, sevmek, yıllar· kılde anlatıldı. Saylavımız; bıze ladı • Saat on sekize kadar in
dır ayni heyecan te imanla atee bu bayramı hazırlayan baş ku- . 

· ö • 1 k mandanlık ea"aaına o-n ola· n za- tızamh ve heyecanlı bir şekilde li. tetıkte, 1az1p s yluror o 1:11a ,. " d 
manlardaki memleketin acıklı ve evam etti · Güreş Mersin çayı-

gerektir. nın aark tarafındakı· ko·· yıer bı"r B. K. Çağlar siyasi durumunun vahametini " 
------------- tebarüz ettirdi . Bilahare Ata- grup, garp tarafı köyleri de bir 

Roma bitaraf türkün emrinde Türk ulusunun 
düşmanlarını ruruan nasıl attı-

-Birinciden artnn-- ğını sürekli alkışlar. arasında 
Nazırı Kont Ciyano bu gün in anlattı . Ve sözlerini Atatürke 
giliz maslahatgüzarını kabul et ve onun kudretli ordusuna bü
mişıir . İtalranın İspanyaya mü tün dinleyenler namına eükran
dahalesi dolarısiyla reni bir te !arını sunarak bitirdi . 

grup olarak yapıldı . 

İkramiye olarak ortaya ko
nan iki koQ müsavi eekilde iki 
tarafa verildi. Ve taraflar da bu 
koçları Türk Hava Kurumuna 
teberrü ettiler . 

eebbüs rapıldığı zannedilmekte Bunu müteakip Öğretmen Gece muazzam fener alayı 
dir . Ciyano ve maslahatgüzar 1 Talfıt Aytekin ve Hnlil Orman I ynplldı, milli oyunlar oynanrlı 
arasıııda Çekoslovak meselesi ınrofmdan da heyecanlı hitab~- Hnlk sabaha kadar heyecaıılı ve 

1 
' ler \'erildi . Dütüıı hnlkııı iştirii· şueeli bir şekilde eğlendi' me\ zulınhsolmanıışlır , 

30 Ağu~tos zafer bayramın
da Mersin garnizonunda bulu
nan subaylnı·dan üetteymen Coş 
kun, üsttorman Bekir Dikmen 
Yüzbaeılığa, Teymen Niyazi Ka 
rabulut, teymen Berk Tanyeri, 
teymen Nazif üsltcymenliğe; tü
fekçi B. Abdullah beeinci sınıfa 
terfi otmielerdir . 

Genç subaylarımızı tebrik 
e -l eriz . 

Belediye mu~ase~ecisi 
Bir aydanberi mezunen Bur 

sada bulunan Belediye Muhase
becisi Hayri Uslu ~ehrimize dön 
müetür . 

Ce~elüttarık önün~eki 
Müthiş deniz har

binin tafsilatı 
Paris 30 - İspanyol Cumhu 

riyetçi hükümetine mensup Jojo 
Luis Diaz ile General Frankoya 
mensup 10 bin tonluk Kanarias 
kruvazörüyle üç torpido muhri 
bi arasmda vukubulao deniz 
muharebesi hakkında şu mütem 
mim tafeilıH alınmıştır : 

Luis Diaz muhribi Huer 
den Barselona giderken sabaha 
karşı Cebelüuarık açıklarınds 

Kanarias kruvazöriyle üç muhri 
bin fiui hücumuna uğramıştır, 

Muharebe tam iki buçuk sa 
at sürmüştür, Luis : rnaz muhri 
bi beş torpille 28 büyük topa 
mukabeleye uğraşıyordu , 

Hayat ucuzluğu tet~i~leri 
Mütahassıslar Muhribin makine dairesine 

Raporlarını bu av s pusluk ağır bir gülle isabet 
..,, etmiş, ön tarafında pa büyük 

başında verecekler bir güllenin isabetiyle geniş bir 
Ankara 31 (Hususi) Geçen yara almıetır , 

aylarda hayatı ucuzlatma mev- Cumhuriyetçi muhrip için 
zuu üzerinde tetkikter yC:ıpau ya batmak ve yahut da teslim 
mutahassıs Beıılıam Uçüııcü U- olmak şıkkından başka bir çare 

Daha evel lstan bul, Izmir di. 

ilga e~ilemiyen ~arp 
- Birinciden artan -

nın fikriydi. Fraıısa ile Amerika 
arasıııda 1908 senesinde imzala 
uan bir Lakım hakem muahele 
rinin müddetleri 1928 senesinde ıc 
hitam buluyordu. Briyan, bu 
muahedelerlu yeriııe Amerika ilu Cit 
Fransa arasında hafbi büsbütün t,t 
ortadan kaldıran bir pakt imza ~·ıı 
edilmesini Kelloga teklif etti. Q 
Kellog da bunun Fransa ile 
Amerika ıırasındaki münasebet 
lere inhiaar etirilmemetini ve bü 
tün d üuya devletlerine teeınil 
edı{mesini ileri sürdü. işte Kel 
loğ yahut da Paris misakı 1928 t• 
seııetii ağuı:;toauoda bu şartlar al 
tında imzalanmıştır. 

l{ello~ misakı, milletler ce 
miyeLi misakı gibi, hakkı kuvve 
tin yeıiııe ikame etmek için ffl 
pılmış bir teşebbüstür. Fakaı 
mılleLler C6mıyetiuiu mukddera 
ll göstermişLir ki düuya henüı 
buna hazıılanmış değildir. Mil 
letler cemiyeti gibi bir kanunun 
mu9affak olamadığı sahada Kel 
log misakıuın muvaffak olması 
na imkan tasavvur edilemez· 
Qüukü milletler cemiyeti biç ol 
mıızsa istlhdaf ettiği gayeyi bil' 
mekanizme ile elde etmek isti 
yor. Kelloğ paktı ise, Rüjesiyoo 
ile harbi ortadan kaldırmak isi 
yen bir psikoloji oyununa bell 
zer, 

~inde müthiş ~arp oluyor 
mumi Müfettişlik mıntAkı\sı için kalmamıetı . .Makinesindeki arıza 

de de tetkiklerini bitirmiştir . lıüzünden Barst!lona gidemezler 

ve Mersinde tet~ikler .. yaptıkt~n Maamafih muhribin kuman 
sonra memleketıne donen lsvıç- danı son bl ti C b 1_t (Birinciden artan) 

. .. - • r gayre e e e u a göstererek Yangtse uzunluğundB 
relı profesor Darenç de rapo~u: rik limanına iltica etmletir. Muh japon harp gemilerini şiddetle 
ııu. Eylfıl b_aeı~da g~n~er~ce.ğını ripte 20 ölü ve 14 yaralı vardır. bombardıman etmişlerdir. BuıJ 
lktısat Vekuletıne bıldırmıştır. İngilizler derhal yaralı muh lardnn bir kaçma bomba isabet 

Hükümet bu mutahaRsıela- ribi muhafaza altına almışlar etmie ve iki kruvazör ateş almı6 
rın raporlarını aldıktan sonra dır, Ölülerin cenaze merasımı tır. Son iki güo za·rtında japoıı 
havatı daha fazla ucuzlatmak tayyareleri Onanşnng. Tehaıl· 

ı yarın yapılacaktır. Yaralı Jryfa Hinze ve Jurşang'ı bombardımaP 
için raporların memleketimizin 

lar daderhal lngiliz askeri hasta etmielerdir. Bu arada 4 1· apoll 
hususiyetlerine en uygun görü- 1 1 nesine ka dırı mışlardır. tayyaresi düeürülmüetür. 
len kısımlarını programlaştıra- Yüzlerce hıılk sahildeh bu 5000 1·apon Çin kaleleri" 
cak ve hayatı ucuı;latma mevzu 
unun tatbikatına o zaman kati ~~yecan!ı 

1 
de~iz muharebesini ta nin ateşine uğradı 

surette gcçilmie olacaktır • kıp etm_ı~ erd!r.. . . 1 Hongkoııg, 31 (Radyo) ,.,,. 
logılı~ h~~umetının, spa_n 5000 j 1pon, Kiukiaug civarınd• 

İtalya ~u~u~unda yol harbı bıtınceye kadar mul 1 Kızıl gölün sahiline çıkmak i~· 
Birinciden artan 

teci muhribin hareketine müsa temişse de buniar Çin kaleler1' 

ade etmemesi muhtemeldir. nin şiddetli ateşine maruz kal' 
mışlır, 

Japonlardan iki biıı kişi <W 
müe ve dört nakliye gemisi tııı• 
tırılmışlır. Dü~menın gori knlll~ 

len 50 kadar ıı i le, rekolıelrırı ve mişlerdir, hiç bir z:rnıaıı h:ıclise ku\'\'l'lleri hrş togçekeriu hiıı1 • 

Bunların söylediklerine göre 
ltalyan makamları gayet ciddi 
fnknt nnzik suretle hareket et 

leri dün akenmdan itibaren Fran 
sadaki ikametgahlarına dönmiye 
baelamıelardır. Mülkleri İtalyan 
makamları tarafından istimal edi 

mobiyeleri ile geri gdıııişlerdir. olmamıetır, yesinde ricat oımışlerdır. 
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Dünyada Neler oldu Neler oluyor Tarsus icra memıırluğundan 
j No. Tarihi Cinsi Mikları Köyü llUOUDU 

Veı1edikte beynelmilel filim Öf ~eli anlar 
60 Mart 926 tarlanın 7 ,8140 ~ı. Hu. Şarkan Süleyman oğlu llamza gar 

sergisi acıldı Almany ade Sepenrad ci 
varında arılar iki beygiri öl· 

Beynelmilel filim sergisi edilmiştir Meksika filim sana dilrmUşler ve iki adamı de 
enedikte yerli ve ecnebi bir tının bıraklığt Alla en el Re tehlikeli surette yaralamışlar 61 
k lanınn:ış simalar· önünde nabo Meksikalıların eski mu dır. Birisi köylil ve diğeri ma 

~ılnııştır. tık dere 1867 sene siki ve eski kıyafetleri toplu 1~inistl oJanhbu iki adar~ öfdkke 
ınd p . . b' . . . 1 tt . ı arı arın Ucumuna ugra ı 

e . tırısın ır!nc~ umumı ve mük.emme sure e gösteri ıarı vakit beygirleri bir har 62 
:ı~her1n~e g~stculmış .ve fev mekted.ır. . . . man makinastf!a koşmak~a 
~de dıkkalt celbetmış olan Fıansız fılımlerınden Par meşguJdUler. Bılinmcycn hır 

obısin (izleri sivrilip kaybol maklıksız hapishane çok mu sebepteu dolayı öfkelenen an 
~) filmi ilk gösterildiği şe· affalr. olmuştur. lar beygirleri sokarak öldür 
ilde Venedikte bir çok kim Bu fılimdc kız mUcrimlere mUşlerdir Onlan kurtarmağa 
.1erin huzurunda gösterilmiş· mahsus bir islahhanede eski çalışan adamlara da saldır- 63 
ır. Filim sergisine batUn dün ve yeni terbiye usullerinin mışlar ve fena halde ısırmış-
~ rnilletlerinin şahaserleri \"e nasıl çarpıştığı mllk13mmel su lrırdır Şimdi iki adam hasta 
llhassa terbiyevi mahiyette rette teşrih edilmektedir. hanede acılar içersinde kıvran 64 

fılanıarı kabul edilmiştir. İsveç filim sanatı şabese maktaymışlar. 
Bunların arasında meşhur ri olan Bir kadm nahiyesi ile Telef onlu mezar 

~iman kQltnr filmi (Vllrgbur kendisini sergidb temsil etmiş . . . • 
tun üstadı Reirnenshncider) tir Bunun fevkalade yilk8ek A.m~nkadaMıss. ~r~ ~yaletı?· 65 
baYUk muafrakiyet kazanmış kıymeti olduğu müttefikan tes d:bır kadın kendısı ıçın guıp 
lır, Alman sanat tarihinin en lim edilmiştir. hır mezar bazırıatmışhr· Bu 66 
~rı · . . . . . mezarın yan tarafında hava 
b gın bır devrınde büyük Son derece muaffakıyetlı d l'kl . ld .. 'b' . . d d 
,,,ir heykeltraşm nasıl çalış'1· alınan fotoğraflar ile bir ket b~ 1 te1rıf

0 
ugu dgı .' Bı~ın fe e 

,, 

" 

" 

" 

,, 

6 da bir morlu ben ve cenuben Avaniye tarlası şima. 
lıissesi KıJ meli len tarik iam. 

,, 

,, 

" 

" 
,, 

5,9754 ı\I. 

6560 s. 

22,9825 ~I. 
6000 s. 

ı 2,3 t86, M. 
5216 s. 

15,628 l M. 
4~80 s. 

2,9417 ~ı. 
6768 s. 

1 ,9305 ~·· 
350-1 s. 

44 Lira 

66 ,, Şarkan Mirici )lustafa 
rikiam cenuben kabristan 
sin tariki. 

şimaleu ta_ 
ve t~ski Me r 

55 ,. Şarkan larikiam garben Tosnıur ve 
Çimeli tarlası şiıualetı hafız Hagıp ka· 
rısı hediye ve hiist~yiıı k3h)'3 ve sür
meli laıifıı cenu heıi de veci o"'lu nıusa 

1 . ı· o ce ıırh ı ~ey hi e \llaılı 
55 ,, Şarkan esir zade tarlası gar ben 

ve cenuben uıısn zade k(\nıil paşa 
veresesi. 

f 6,, Şark an ve şimel+>n ve ceııuhen 
~lusa rytamı larikiam garben tlevt' Cİ 

ve A vanve tarla sı . .. 
44 ,, Şarkatt Yakup benan tarlası g~r-

ben ve şimalerı \'e CP. Cl\' arıye tal'h.ı~ı 
55 ,, Şarkan hacı ilıralıim ct1 ııul)t'rı ) iııe 

lıncı ibralıim garb•1 n Ali Luda t.H'lası 
şimalen tariki am. 

15
1 'V • • b . . , ır e o onu var ır ıraz az 

fili e en da~ıyan~ e~oı.lerı bu d~ha. ~e ar Uz . ~tmışt~.ı. Vene la müvesvis olan bu kadın ani 67 
ınde temsıl cdılmıştır. dık fılım sargısı butun dUn- bir kalp tutmasile ölü zanne-

b' Seagiye orta amerikdnın ya milletlerinin filim sanatın dilip gömüldüğü taktirde bu 
~r memleketi olan MekHika deki mesai ve ~udretleri için ~ekilde tekrar hayata avdet 
~bi uzak memleketlerin fi- adeta bir imtihan mahalli leş edebileceğini düşünüyor ve 

,, ,, 5515 M. 
8144 s. 

77 
" Şark an ava rıh e tar fası garbeıt 

tariki anı şimalf'n · kwnwrili Mehnınt 
tarlası ve Larikiaru cr.nui>en ~öl yatağı. 

11lı sanat eserleri bile kabul kil etmektedir. mütesslli oluyor. 

lırta yapılan resimler Çıngıraklı kediler MERSiN 
ı., llu sene ~r~n";"nın Akdeniz Kanadanın Albetra vilA Bunu gören memleketin Pi YASASI 
ı,;•larındakı pılaı~ard~ kadın· yetindeki Stavcley şehri hal belediyesi bUtun kedileri tcıcf 31- 8 - 938 

•rasında yenı bır moda liı kuşları çok sever Bu yUz etmei'Ti dUşUnmUş Fakat o za Pamuklar füı· 8
· !.!!.!; 

·-lgı h . l . t. 8 . ., J~ 37 n alıne ge mıı ır. u den bu memlekette pek çok man farelerden baş kaldırma Kıevlant 
tilne · 1 t · o .. ı 27 ş vasıtasıy e sır a resım kuş vardır. aın imkanı olmıyacrğını da agma 1 26 
)'Ptır k d d . w Kapı malı aıa mo ası ır. Son gı.inlcrde halk kuşla hesaba katma<ra mecbur ol· 

.. Banyodan sonra sırtlarını rın azaldığını hele bir gün muş ., Koza 
ı\lneş b k k d Kırma 
iar e mar~z ."a ~n ~ ın: birdenbire ol'tadao kayboldu Belediye meclisi taplan 1 Kozacı parlağı 

yok 
25 

ltk'~ırtları ~zerıoe, utedıkle~ı ğunu farketrniş -çe telaşa düş mış NC edelim ne eyli yelim Buğday. Çavdar 
Ilı 1 de resım yApılmış hır maşrnr Halk bu güzel kuşla diye ks ra kara düşUniirken Sert auadol 5 
G ay~ giyiyorl~r· Bu mayonun rın sesinuen neşı:ısinden mah HZi\lardan birisi parmağıııı şa Yumuşak 5,87,S 
~~erındeki resım oyulmuştur. rum olunca ş~hi r adeta öksüz kagına dayamış ve bağırmış Yerli buğdayı 3,50 
lltıeş yaloız oyuk yerlerden ve sessiz kalmıştır. - Ôreka Çavdar 4,87,5 

!·'Çerek cildi yakıyor. Yanan Bunun üzerin~ kuşların - Ne dernek istiyorsun Anadol yulaf 3,25 
•ıt h b .. t .. . d t em eyaz vucu uzerın e niçin azaldlklarıaı ve kaybol izah et bakalım diye onu sı· Arpa 
'res .. d' ~· sum e ıyor. duklarını araştırmağıı başla kıştırmışlar Anadol 3,87,5 

~ılaManma yanşı ve demir mış_la~· ~ihaye~ bunun ~8 se 1 - Öteki ce.vap ver~iş yerli alivre yeni M. 3,5 
• • bebın1 ögrenınışler. Meger bu - Durun da ızeh edeyım Nohut ekstra 5,8,75 
IS\1~S8l8ll şehir de muntazaman çoğah. Şimdi her kedinin boynuna fasulye 7,5 

B .. t.. d.. .
1 

hl k yormuş . Tavan aralarında do ı1 bir tAsrne geçiril', çıngırak ta Yulaf yerli .1,25 
t u un uoya sı a anma - k . B · • k 4 • old .. d h d . lap içlerinde fare be leyıp karız u vazıyette yaramaz Mercımek ıar 
t•o.b tugfun kanı::.J am t emtıre 1 yakalıyacakları yerde e2a~ta kediler bizim sevgili kuşları Sahlep 130 
h • e ev a ca e ar mış ır. . . 18 lltınd d 

1 
.. t h .1 ra çıkıp o sevimh kuşlara mı mızın yanına varırken kuşlar Tatlı çoien 

ll:ıe,..ıank 
1 

° ayı d mus a sı ni mini yavrulara kıyıyorlar I da ağaçlarınlt~ tepelarine ka· Balmumu 73 
'4' e et er sene en seneye 8 

dtın1• d 
1 

. h 1 t mış çar lrnrtulurlar. Cehri 
r ma en erı ası a ını · 

•ttı k M ı L Susam h· tnıa tadırıar. esen e- A .1 d b _ . x. 
l••tan 1932 Senesinde 77000 ınerı {a a oşanmanın Vapa5I 

15,5 

6 

Alacaklı: Tarsusto mirici Musl:.tfa vhkili llakkı Ege 
Borçlu : Beyrulla jenıil s~Jim kayaf ı, lskendPr 

selim kayalı, &lari selim kayalı, Afife selim kayalı 
Barına selim kay&h, jo..,Jırf stlinı kayalı, Elfoncl 
selı m kayalt. 
Birinci artırmanın yapılacağı yer; gün, saat 1-10-938 
aünü ıaat 9 da Tarsus icra D. 

İkinci artırmanın yıpılcağı yer iÜn saat 17 - 1 O _ g 38 
günü saat 9 da Tarsus İcra D. 

t - tıbu glyri menkulün artırma tartnamesi 1- g-938 tarihin
den itibaren 938 90 No . ile tarauı icra dairesinll) muayyen numar 
ıında herkesin görebilmesi için açıktır. İlAnda yasılı olanlardaa 
fazla maldmat almak isteyenler ·. işbu şartnameye ve 938-90 dosya 
numarasile memuriyetimize müracaat etmelidir . 

2 - Artırmaya ittirak için y_ukarıda ynıh kiymetin yüzde 7 ,6 
oiıbetinde pey veya milli blr bankanın teminat mektubu tevda 
edilecektir, (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer allkadarların ve irtifak 
hakkı a"hipleriain gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz 
Y<t masrafa dair olan iddialarını itbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
rün içinde evrakı mQıbitelerile birlikte memuriyetimize blldirmeleri 
ıcap eder. Aksi bılde hakları tapu ıicilile sııbit olmadıkça satıt bedeli 
nln paylatmaıından hariç kalırlar . 

4 - Gösterilen günde artırmaya iftirak edenler artırma tart 
namesini okumut ve 10zumlu malumat almıt ve bunları temameıı 
kabul etmit ad ve itibar olunurlar. 

fi- Tayin edilen zaman4a gayri menkul Qç defa bağırıldıktan 
•onra en ço.lı: artırAna ihale edilir. Ancak artıma bedeli muh .. mmon 
.lı:iymetin yüzde yetmit betini bulmaz veya aatıt isteyenin alacağına 
rQchani olan diger alacaklılar buıunupta bedel bunların o gayri men. 
kul ile teminedilmit alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın taabhOdO blki kalmalı: Ozre artııma on bet gün daha temdit 
Te on betinci gQnO ayni utta yapılacak artırmada 
bedeli satıf iıteyenin alaca~ına rüchani olan ıiiğer alacAklıların 0 gayri 
menkul ile temin edilmlf alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde dilemezse 
ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 

. 6 - Gayri menkul kendisine ihale olıınan kimse Jerhal veya 
nrılen mdhlet içinde parayı vermezse ihale kararı feıholunarak 
kendisinden evvel en yO.ksek teklifte bulunan kimse ar.zetmlş olduğu 

bedelle almata razt olursa ona, razı olmaz, veya bulunmazsa hemen 
on beı gün müddetle artırmaya çıkarılip en çok artırana ihale edilir 
iki ihale art.stndaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesap 
olunacak faiz ve difer zararlar ayrıca hO.kme hacet kalmaksu:ın me b:b d_eınir iıtibsal ettiği h_alde sebep l 8 ri ~~~ 

46 Dııkdarı 1936 senesınde • Anadol 

52 
48 
45 
53 
76 
65 
ss 
110 
50 

46 muriyetimiı:ce alıcıdan tahıil olunur. "183,, 

2004 numarah icra ve iflas kanununun 12 
inci maddesinin 4 iincü fıkrasına tevfik<tn Lu
gayri menkul sahiplerinin hu haklarina ve husu
sile faiz ve masarife dair olan iddialC1rrnı ilan 
tarihinden itibaren 2o icinde evrakı mibbilelerile 
bildirmeleri aksi halde l~akları tapu sicilleril~ sa
bit olmadıkça satış bedelinin pa) laşmasıudan ha· 

lo:~ooo ve 1H37 de 780,~~0 Nevyork'un meıhuravukatla- Amerika'da erkekler de ka Aydın ıiyab 
Uk ,1;.ıkmıştır: ~938 se;ıeaının rından birinin yananda on yıl · rılarındau §u sebebleri ileri Yıkanmıı yapak 
lo ayında ııtıheaalı OOıOOO krtti lik yapan bir kadan, l sürerek ayrılıyorlarmış. Güz yunu 

tıu bulmuştur. tsu hesaba • P • b b ı . &öre b k .. t'h 
1 

k. Amerika' dakı boşanma se e - ı - İşlerı mle ala kadar ol Konya malı tiftik 
>ilı b· utıende ıfıs 

1
1 sal 1 sket ı~ lerini şöyle anlatmaktadır:! muyor.2- İşlerime karışıp du Yozgat 

ın on an az a o aca ar k 1 · 
• 

1 
• Amerikan kadınları oca arın· ruyor.3- Çok mUsrıf kadın Keçi kılı 

~l~lf~8Zl8r faktrler dan şu sebeblerle boşanıyor (Zaten her erkek bu bahane » dabağ 
L k ' ' • !armış: yi bulur.)4- Pek cilveli 5 Pirinçler 
nO ka~azlar tongresı 1 - Kocam beni çok ıevi- - Hiç cilve neJir bilmiyor. Birinci nevi mal 23 

26 

i Fl'ankfor da oylUIUn 18 yo:_da o!1u~ ~çin ayrılıyorum~ 6- Muvazeneli biı· kadın ikinci nevi mal 20 
ilden 24 Une devam etmek 2. Benı kafı mıkdarda se~ 7- Muvazenesi bozuk da on· ı Çay 260 280 
~Zere beynelmilel sihirbazlar mıyor. 3 -.Kıskanç. 4 .-: ~ıç dan 8- Çocukları sevmiyor Kahve . 1 tO 
a~irler ve hokkabazlar cemi kıskan~ıyor - 5 . lşlerını ıh- 9- Çocukları bana tercih e· Bade'!', Ç~kırdek 

Yetini r k . . t p mal edıyor. - 6 lşındcn başka d' l _ Çocuklarıma ken ıçlerı 
lana 11 sene ı1< ongı esı 0 düıündüğü yok ki, .. 7 - Daha ıyor 0 

• • • • Tatlı badem içi 
cakt~r.. . çocuk . 8 - çok ihtiyar. 9 - disini sevdırmedını bılmıyor. Acı ,. ,. 

il.it i B~ ıç~tmada me~lekler1ne Briç oynamasını bilmiyor. ı ı- Biltiln arluıdaşları~la bal Acı çekirdek 
Ce~\ k~ı~adı meselelerı gör,..Uşe· lO _ Briç oynamaktan baıını ga geçiyor 12- ~Uslanıp pU~ Urfa Yağı 
Ca~ıeıdır. Toplantıya ragrıla kaldırmıyor. - 11 - Ahmak leniyor 13- Kılıgıne kıyefetı İçel 

65 
40 
35 
90 
70 

86 
100 

Şa. • ann merakh manzaralara - 7 • ne baktığı yok 14- Daha ev- " 
bıt olacakları muhakkaktır teplerine devam eden 6 bı~ lendiğimiz ilk gUndeaberi du· ===~=~~~~~~ 

B 1 b 
, . genç vardır Hunlardan 42 bı d. 1 d h ulgar ta e esımn ni frans1zca· 17 bini almanca r~p lD en~e en ep sene sc nu kaba soba söylemesine ar. 

..... k 1 ·1· ltalyanca Bul vıyorum dıye yUzUme çarpıp tık tahammUIOm kalmadı 
ogre d'w' b ,1'11 O ur. ngı iZ ve .. n 101 ya ancı UI er gar mekteplerine yeni kondu d.uruyor. Bu hali o kadar 8101 ~ • But.Un bu sebe~J~ri kula 

tıp Bulgar maarif vekaletinin ğu için İtalyanca okuyan ta· rırne da.kunuyor kı 14-. Ev: gı ıl~ dı~~~yen kat.ıhı 42 ya 
U it· ltiğı hi r · istatist;ğe göre le benin sıyıst .~?o ve ingilizce l~n~emın ~ltı ay. sonra hır _fı şma gel~t~ı halde btr tOrlU ev 

Ulgaristanda Ol'la tahsil mek lokuyanlanıı sayısı 612 dir. zıkı formolıteden ıbal'dl oldugu lenmemıştır. 

riç kalacakları cihetle alakadarların işlnı madde
nin mezktlr fıkrc.tsına göre hareket etmeleri Ye da
ha fazla malumat alma~ isLiy,•ııler 938 90 dos~ a 
numarasile Tarsus icra memuı·iuğuna müracaat. 
ları il~n olunur. 

TARSUS AMERICAN COLLEGE 
AMERiKAN ERKEK LiSESİ 
Dersler 27 Eyıulde başlar 

Tam devreli lise olduğu Killtür Bakanlığınca tasdık 
edilmiıtir, Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur, Ticaret ders 
leri vardır. 

Yatth Qcret230 lira, gündüzlü ücret 50 liradır. 
Kayıt ınuameleıi yapılmaktıdır, 

31 - s [> -ı - 3 - 5 



SAYFA 4 YENi MHRSIN 1 Ey 1 il 1 1 9 3 8. 

pt:r huskuvarna dikiş a inal arı ~ .. 
1 Düı1yanın en sağlam en ){t1ilanışlı 

H lJ S K U VARN A: 
El , Ayak , Dikiş ve Nakış , salon 

Elektrik ve hulasa dikiş makinalarının 

her çeşidi ve istenilen yedek parçoları 

mevcuttur. 

en ucuz 
DİKİŞ MAKİNALARıDIR.! 

Hnskuvarna ; lsveç çeliğinden mamul 

bütün aletleri garantili dü~ya~ıu en ta· 

nınmıs ve en eski markasıdı . .. 

H U S K U V t\. R N A Nakış makinaları ayni şekilde ve ayni büyüklükteki diğer Dikiş 
makinalarından yüzde elli ucuzdur. 

1 Mersin~e es~ı~ ~~i tG~=ük Bm~!n~d~ N~ ~ l ~-y ~ ~ ~ ~ ~ G ~rk~~n ~e~ ~!ş~e:z~r!d~~el~~ :ardır 
• ~ 11-30 .. --------------~~----.-----------------,..-...----------------~---

1 

~---------------------..--ıııı.-______ 911111!! ·-~~-~~---~~-~ .. ~~~~~~--~~~ ~flllllUIBlllnfllllllilmlfJIUllllllftlllill 

! Alt ı n r ü Y 8 ! il Viktorya Bisikletleri 
Rizenin Hasır Koltuk 1 .. akımları 
YENİ PAR.TI GELDİ 

Siparişlerini kaydettiren müşterılerimizin takınılan emirlerin 
amcde bulundurulmaktadır. 

Yeni modellerimizin bütün malzemesi halis Rize malıdır, Is· 
tanbulda yapılanlara /zer suretle faik olup tahta aksamı [Frndık] 
atacmdan mamuldur, fiatlerimlz rekabet olunamıyacak deucede 
ucuzdur. Cenup vilayetleri gazino ve bahçeleri için sipariş kabul 

. olunur. 

TERMOS 
Sıcaktan bunalmamak için (1 ermos) a sahip olmak lt2zımdu 

Bu sene Termos/arın aleminium ve bal! kapaklı cinslerinden mada 
bir, iki, üçt d6rt ve beş defa kalın kırılmaz cinsleri de gelmi~tir 
Çelik Termoslarımız ile beraber yemek, dondurma, tereyadı için 

hususi termoslar da vardtr. 

~ Kolonya ve Esansları ~ ~ 
Si! Yaz gemi, her zaman size lazım olan kolonyaları-il = 
:nızı AL TIN BOYA Kolonyaları satıaevinden temin edinizd loayanıklı 
İfl/{olonyalarımız en gtizel, temiz esanam ! /( ullanışlı 

\:J= la~dan yapılır, c!erecesi ~u~~etlidir. t= = 
Jilarunız ise t~minathdır. it 
Iİ Fıyaılarıınız her kıseye elverışlıdır. Esans 1f 'hafif ve 

~ Toptan satış yapılar. Sipari~ kabul edilir. ! SuHratlı 
Sedad Sahir Seymen wo lü r b. d r t .. b d. · ~ 

Uray caddesi No. 41-Mersin ii fı en lr eı a ecru e e ınız. !Si ~ 

)") 

' 

T . . l . . l ğ"" d ·ı· B Mersin Uray caddesi No. 2 ;&t ~... R' "ki l . 
aşra sıparış en ace e on en ır : : Cemal Anık a =.uır ısı · •~le sa ııp 
-------~--=----- !S>~i$L-~J9H9iiil~~38!1!~1!•~~'3Hl&!I'. §t=olmak ici11 helu~-

• hu · ... -.... .;:·::\ ... ~..(.~ :.,, ....... · §me hal "" ı .. 
........... : ~·: .. , ~\..: .._, ~ ...... • "" ':\. • 1 Q 

. • dı 

/ 

IHTIVARLIK 

Hazır-hkh Davrananı 

Y U rtd a Ş i(Vi kto rya) Markalı ~isikletleri terci~ e~iniı 1! 

1 
~ Sağla mlığıile şöhret kazanmıştır. :~: 

Kızı aya ~ Topları ve perakende satış yapılır, alıcı- ~ 
§ lara kolaylık gösterilir. hu 

aza olunuz~ Satı(! yerı'· ~ersin Merkez Bankası altında ~: 
~ y • Içel kontuvarı. ~a = 'u ~--------------~~~-~Rıttlfl~ lllllllHIDlllliUlmlıtlltllllltJ~ 
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SIHHATİN İZİ K.OR.UYUNU'Zı 
- :t'J ASIL MI 

KAYADELEN 
SULARINI IÇMEkLE 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numarıla rıporu 

TAHLiL RAPORU 

ı Görünüş: Berrak Kaleviyel; "loo sm3 suya sarfolunan N. lo 
ruikdarı,, 0.2 sm3. 

~lecmu sertlik derecesi "Fransız,, 1.5 1 Renk : Renksiz 
• Koku ;~Kokusuz uz~i maddeler için sarfolunan mü velli--

• dülhumuza litrede o.4o rugr • 

1 Tadı ; ı.Aatif 
• Teamül; Mutedil 

Sülfat "SÜ 4,, litredP- 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 

• • • • • • • • • • • .. 
-tc 

• ... 

Nitrat ''No 3,, ,, 0.0040 

Nitrat "No 2., yok 
Amonvak ''NIJ3,, Yok 

Fennin en son usulleriı;e riayet ederek kaynadığı yerinden iliha~ 
ren istasyona kadar içi kalayh kMvanizli borularla içi mermer döşeli 
bellurhavuzlara dökülmektedir. Oradan da bütiin Fiziki ve kimyevi 
evsafını muhafaza ederek ve hiçbir suretle el dPğnrnden hususi kim
yagerimize ve Adana Sıhhat Bakanlığının tayin elliği Sıhhiye nrnnuı· 
ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile 
yık andıktan sonra doldurulmak la ve ağızları Sıhhat memuru tarafın
dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir • 

... * .. *~!!~~ ~~nm ••••••••g-••••••••••~·~ Mersin: Yeni Mersin BHımevinde Basıl 

lu 
Li 


