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Antakyada vaziyet yeniden gerginleşti 
Bitaraf denilen komisyon da yüzünden l'.llaskeyi sıyırdı 

Bir Türk Şoför öldürüldü Türk - Fransız 
A ah eri temasları 

devam ediyor ittihadı Vatani/erin Üsbtcilerin elebasılari tevkif edildi 
~ 

Orgenerahmız ffalkevin~e Ha- Komisyon azası olacak adamlar zorbalarla 
tay mümessillerini ka~ul etti Antakya hükumet konağını bastılar 

Antak1a 15 c Anadolu ıtjan 
sının hususi muhabiri bildiriyor» 
Genel Kurmay ikinci başkanı Jandarma ~uman~am ve komisyon reisi bas~incdan bizzat teşci ve teşrik etti 

Mahsur Türk jandarmalar mütecavi~lerin ailahına karşı ailıth 
la mukabelede bulundular. Üç hiıi yaralandı 

orgeneral Asım Gündüı'ün riya 
setindeki heyetimizle Fransanın 
terk orduları baş kumandanı 
Rutzinger'in riyasetindeki Fren 
&ıı he1e&i arasında mılzakereye Antakya 15 •Anadolu ojansıııın hususi mu- ıyük bAmileri bitaraf denilen ve Milletler Cemi-
bu aün baelandı. 
O babiri bildiriyor » yeti adına hareket eden komisyon reis ve Aza· 

rgeneralim izin ziyaretleri Hatay garajında ıoför muavini Türk Osman sııu da aralarına almayı unutmamışlardır. 
Antakya l5 •A. A. nm hu- Rum ortudokfl mahallesinde dar bir sokakta K · · · b 1 t A d' •uaı muhRbiriııden » Orgeneral omısyon reısı zor a ara eşcı e ıyor 

Asım Gündüz saat 15 de Halk öldürülmüştür. Hükümet ehemmiyetle tahkikata Komisyon hası böyle bir zorbalığa esasen 
Pıtrtisini ve Halkevini ziyaret et girişmiş diğer taraftan da bu cinayetin müret· teene bulunuyordu. Qünkil hükumet dairesinin 
lllie bOJük teıahilrlerle karşılan tepleri oldu~u muhakkak bulunan htih»dı Vata iQinde muhasara edilen Türk jandarmaları idi. 
ınıeıır. Orgeneralimiz Partide ni ve Usebeci kulüplerinin ele başılarını tevkif Zorbalar kadın ve çocukları öne sürerek ken· 
.\ntakya, İskenderun, Kırıkhan, etmiştir. dileri arkada duruyorlardı. Bu ~sırada halk ara 
lle1hani1 e, Ordu ,.e Şeyhköy Aleviler hükumeti taşa tuttular sına giren komisyon reisi •Aleviler haklıdır»di 
llalkevlerı"nden gelen he ... etlerı· M k fi d b 1 A . . b ye bagırarak şaursuz güruhu teşci etmiş ve 

# ev u ar arasın a u unan rsuzıyı ser es 
•e gençlik mümessillerini kabul gene dışarıda bulunan Jandarma kumandanının 

bıraktırmak için Aleviler bir alay halinde lıü-
etoıiıtir. Halkevine gidon ..,01 da jandarmalara ateş etmeyiniz diye emir ver-

# kumet binasına giderek işi zorbalığa dökmüş- 1 Çevresi göz çekici bir şekilde mesi mütecav zlerin cüretini artırmıştır. 
ler ve bahçe kapuunı kırarak hükumet daire 

•fielenmia ve vol b b. Taş sı'IAha bı'ndl 
)' n.k b ' v # un aşına u- sini taşa tutmeh baılamışlar du,arlara tırma· a 

u ır tnk kur J "k' f Bu arada pencerelere l'ıkılan silah seslerile hint h u muş 1 1 tara a 1 narak parmaklıkları sökmüş va camları kırma-
G erce alk sıralanmıştı. Asım hakiki bir tehlike baş göstermiş ve jandarma· 

Ündüz'üo parliıe aidiı ve dö· ra b~şlamışlardır. tar silah istimaline mecbur kalmıılardır. Müte-
nQeleri candan tezahürlere vesi · Kom1syon Azasının hayasızlığına bakınız cevizler kadın ve cocukları öne sürdükleri için 
le olmuştur. Bu ıorbahğa cnret eden adamlar kanun ve iki kadın ve bir çocuk ıaralanmıı ve müteca• 

'J,~f~Ş~ k;na ~ide~en_T:u:r~lz:m~--~_ıe_ı_ın_e~u~~r-a_y_ar_a_k_e_ı_ı_u_u~~·A·-u-ıu_~_Y_~_ua~•-a_~·-1~
0

·~J-V•-··_w_w~~-b-·e·--~ • 

Planörcüleri Arap Ajansı • Tu·· rk Ordusu 

Jngiliz gemilerinin bombardımanı 

Cemberlayn 
Avam kamarasında süal 
yağmuruna tutuldu 

Hatipler Başvekilin beyanatinın F ran. 
koyu teşvik ettiğini söylediler 

Londra 15 (Htıdyo) Dün ö~ deki kuvvetlerden Frankonun 
leden sonra Avıım Kamarasın mesul tutulacağım zannetmiyo. 

da Çemberlnyııin lspaııyada in rum demiştir. 
giliz ticaret gcım!lerine yapılan Amele partisi lideri Çember 
tecavüz hakkınd ·• heyanatmı mü !aynin bu cevabına kareıhk : 
teakip muhalefet lideı·i Atle c- Başvekilin bu tar d k" 
Çemberlayne : z a ı 

besanatı Frankoyu lngiliı gemi 
cBarselonun müdafaası için 

lngiliz hükumetinin ispanyaya Jerini bombardımana ve lngiliz 
hava müdafaa topları verilmesi gemicilerini katle teıvik mahiye 
ne müsaade niyetinde olup ol· tinde» oldu~unu eöylemiı baeve 
madığını» sormuıtur. kil de : 

Qemberlayn; böyle bir mü - işin böıle telAkki edile· 
saadeye niyeti olmadığı gibi mü ceğini zannetmiyorum, Bundan 
eaadenin ademi müdahale siya· evvelki beyanatım kati ve ancak 
setinde de muğayir olacağını söy bir ihtar mahiyetinde idi demiş 
lemiştir. ve tanssut teklif edilip edilme 

Atlenin ltalyada dahil oldu diği ı.ualine karşılık da : 
ğu halde yapılacak teşebbüslerle - Barsalon ve Burgos bir 
Frankonun teıebbüslerden me· tavas~ut teklifi karşısında kalma 
sut tutulup tutulmayacağını sor mışlardır. Vaziyet biraz normal 
muı Qemberlayn buna karşılıkta leşince İngiltere tanssuta hazır 

- Hayır. Kumandası altın dır demiştir. 

Cumhuriyetciler yenı cır 
mukavemet hattı kurdular 

Haber Veriyor • 
21 dakika farkla Hatayda asayişi temin edece~ Franki;tler Kastellondan ;onra yeni bir 

Ja koru taarruz hazırlıyor. nya re Oüo gece Kahire radyosu Şark a1ansının Şam- Çindeki Harb 
tesia ettiler d'ği bir haberi neşretmiştir. Bu haberde An- Burgos 15 (Radyo} Havas nu iegal eden kıtalarm cenuba 

Ankara 15 (Radyo) Türkku dan ver ~Q k' e-Fransa genel kurmay temaslarınm Japonlar muhabirinden: Kastellonun i~ga doğru ilerledikleri ve Nella kö 
eu m_uallimle~inden Yıld!z yanın takyada . r ıy H t b' lü(k taburunun gön· tinden sonra Iı'.rankist kıtalar yü civarında_ki yüksek araziyi 
dı bır mualhın namzed ı olduAu ilk neticesı olarak a aya ır . 'b t b' ileri harekiita devam etmişlerse iş!al e_ui~lerı. cenupta da baz~ 
~alde iki kişilik plAuörlo lnönün d ·ı ceği bu taburun Fransızlarla beraber ınzı a 

1 hansa ve ingiltereye lf de Almazor önünde şiddetli bir koyların ışg_aı_ıyl~ .h~~larm aynı 
hen kalkarak 14 saat 10 dakika erı .e k ifesini Qzerine alacağı bildirilmek mukavemetle kareıl ışmışlardır. hizaya ge_ldı~ı bıldırılıyor. 

avada kalmıştır. temın etme vaz . .. 1 Pa as 'ıle isken t e J"ıler M d ı 15 (R d ) H 
Alman Ernest Yahi Berniş tedir Ayni ajans bır kaç gun evve e y 00 8 v fU Cumhuriyetçiler Kastellouuı~ i~ tan: a8u ~'abalı 10 F:a~kisı a~:; 

tanada 26 teşrinsanide 13 saat deru~ arasmdaki Türk hudut karakolunun da kald~ gelinden çok evvel bu mevzılerı yare şehrin kenar mahallelerini 
~.9 dakika havada kn]mııtı M~aı 1 cağmı bildirmişti. Arap ajansının bu haberlerı Sanghay .ıs (Redso) Han \tahkim etmiş bulunuyordu.Harp bombardıman etmiştir. Hava mü 
rın Yıldıı bu rekoru 21 dakıke rı a 1 . tarafından te· ko' istikamthode 7epılacak as bütün eiddetila _devam etmekte d fea toplarının faaliyete geçme 
aılaeile geçmak suretiyle bir dOn geç vakte kadar Anado u aıansı . keri harekııtı göz önüue ala~ . dir. Bilhassa topçu ateei biç ardı si~e tay1 areler kenar mahallele 

:::::t::korü tesisine muvaffak yit edilmediği için ihtiyat kaydiyle dercedıyoruz. ,Japon denız makamları_ 11 haıı 1 kesilmeden devam ediyor. re bazı ehemmiyetsiz hasara se 

. 1 k d 1 ede randa logifü~ ve Amerıka~ .de i Salamanga 15 (Radyo) Umu bebiyet veren bombalar atarak 
Bevnelmilel iş konferansında s en eny ııiı makamlarından keo~iler~ne mi karargAb tebliğinde Kastello kaçmışlardır . 

..,, ııid ganbotların Yangtza tehhke • h "d • l 

Murahhas~ımız T ürkiyenin Hamidiyeye karşı li mı~tılk~sı~ ndan geri çekilme Çekoslovakyada yenı a ıse er 

ekonom·ık politikasını anlattı b,~:~ .. t~6z(~h:~:th• •İnİ.~~~~~:tı;i."""'" m•h·~~~: Südet Beşler heyetile Hotza 
susi muhabiri bildiriyor : Dün tugıhz ve Amerıkan makam .. •• t •• 

/( 

- • A t ak lskeuderlyere gelmiş olan Hami nın henüz Japonlara cev~b ver tekrar goruş u 
ernaliıt Türkiye sulh ve içtımaı e~ . - diye kumandanı ya111nda .konso mediklerini bildirmekt?dır. Mu 

l. • L ,. tmı•tır • los ol~uğu halde. saraya gıder_ek habir, Japonların talell reddedll I L h ~ 
lfl yolunda çalışmağa 1eafl a:zme 'f' defterı mahsusu ımzalamış mute l ,.. . 1 aitiz te Amerikan ç k f vakıvanın akibeti ge eCetc Q,-fa. 

·:_::.:.::::.=-:.!.::.=~~~--------:--~-.: akibon Mahrusa yatı kumandanı eCe,;ını ve Da 8 OS 0 J • ı ·k 
- mf gavgaları botun Il1 ziyaret etmiıtir. Hamidi7e ku ganbotlarmıo yerinde kalacaiı d l k Gergın ı arttı 

A Cenevre 14 a a. - Anadoluıkaşalar ve 81T. kiyedeki devlet ınandanı belediyenin trım heye nı zannetmektedir. /arda ay ın a~a • ~ ---
ianaının hususi muhabiri bildi madı~ını ve ur . · f' ad ne ti şerefine verdiği ziyafette hal I . F d ) Stldet fakat Çek meseleslnlıı halllnl haa 

l'İJor: çi tıisteminin ne bır. ID ır l . zır buluumuıtur lskenderlyede ngıltere ve ransanın Prıığ 15 (Ra yo - ... 
de oıarıi olmadığını, dev etın bahriyelilerimiz için fetkaH\de notalarma verilen cevab partisi a~larındao mnrekkep be~· ka pl~olarda adrambahdar. Bu mem 

. C~netrede toplanan beyne~ı u en ve mümkün sahalarda tezahürler _rap~lmak~a ga_z~leler H -K ır: (Rad o) Ja ll 8 şvekll Hotza ara · !cket, blr sene en eri devam e· 
tııteı ıı konferansmda, umu mı hm ayyı bbüslere yer a1ırd1k bahriyelilerımızın resımlerını neı ong l on~ o t Y l i l_,r heyeti e a b l ilk l l d 
rııporun münakaıasında Türkiye 'aunsusson'::e bir plAn dahilinde retmektedirlar. P?D konso osku. ~apt?n ııayare eb\ sıoda salı gUnU lkl sısal sOreo ır den gerg n t ç n e ~zun mOddet 
ınu hh · s d k • . · · k"aaf G 1 s d'll nın Şamende ı ım ıyaz ecne mnzakere daba cereyısn etmiştir. yaşayamaz ntlbabat 1ş\ b\tlUüen 
T ra_ a~ı ~· ~ec~eddı~ a a 881!8Yileşme hareket mı - ·~ iv enera 8 ' o mıntakolar üzeı inden uçm11larını u l l d b 
k llrluyenın ıktısadı vazıyeti hak ettirdiQlni anlatarak Turk.ıyede protesto eden İngıliz ve Ifransız Sıtlab\yellar mabafil hu haberi la- sonra had ııe er a a seri bir tem 
b!••da beyanatta bulunmuş . ve şimdiye kadar açılan fabrıkı\lar Yenİ bir miJcadele• notalarına cevab verruiııtir. Bu mamlamaktan Ulrttz etmekted\r. po ile cereyan edecektir. MUHyet 
rır. Yıllık iktisadi cihan vazıye hükumetin bu işe ayırd141 t'~e~ • cevabı notdnın metni malum de· Yarı~ ikluci bir tebliğ neşre- ter slatnsnnno btılli başlı hallHn 
•oı hulba eden raporundan do mayder ve istihsal. ve. ı~ ı a ye geçıyor A'' ldl dlleceksed~ bunda da sarih ıma· yakında mııtam o\Kcak ve partt. 

la11 beynelmilel mesai bürosu maddeler hakkında ıelatıstık ma k "k 
15 

(Radyo) \'ane :;,.._r_., _________ ,., ıomat bulanıscağı sımılmaınakta- lerle yHpılan mUzakereler katt 
tebrik ederek bu rapordan teba lfımat vermietlr. Türkiyede hü I p t.::sa~l~ hudutlarında ft·de lzmir Enternasyonal bir safhaya girecektir. Qekoslo-
rüı eden bedbin havanın ıçli klimetin ziraat, d~miry~lu v: re~a~ıtalar haydutlarla çarpışmıl ran n i rmorNı(Q)& dır. d' 1 devam 'edecek vakyııoıo aktbeli gelecek haftalar 
lrıRt terekkt gayretlerine engel yol ıelerine, nüfus ~·~ese me. ~ 

0 
ı ve haydutları~ . kf:>rkuDQ ıe 1 lr"\W/A\li\( lN.I Ha ıse er · . lç\nde b.alll olacaktır. 

Olınaeını temenni ederek bu hu hacir işlerine \'erdığı ehe~m r ı Graçya esir e_dı(~ı:tır,)16 Radyo 1. MİL YON Pupuhılr gazetesi yazıy<.'r· il 

•uaıa beynelmilele vaziyete nü tini eOyledikte~ eaora bu k ~' :a Se~a~!~f1\ 0 b~ 8~ün radyo "loUbtıbtıl usuln artık maziye Südetlerle yapılan 
ınunı olacak mtlli bir tecrübe çilik ve sanayılee~e _h~re : ;k ~ene;;ledilti bir 110tukta reisi Müşteri sizinle alış veriş karışmıştır. lnlihablkr gerçe em- müzakereler 
lrıabiuLinde Kemalist Türkiye yeeinde Türkiye ıesızh~ 8 ın ~~.:horla miloadele ioin dörtbin etmek istiyor ı mareler belirtiyor, meyiller göste l Par\s

1 
15 (Radyo) - PreQdan 

tıin devletçi iistemini izah et madıtını bildiren muranhasımız kiıilik bir kunet daha topladı 20 AGuatoa • 20 EylOI • 938 1 rlvor, vaı\yetler takviye ediyQr -sonu lklncıde -
tlıitLir, B. Necmeddin Sadık, Ke aanaJi hareketinin menılekel aıoı illn eımiı\ir, ı 
lllıııeı rejimind, idolojik münR s.nu lklnotde 
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Günün Politik meseleleri: Depozito mu~akili Mahrukat kanunu 
Çinde harb yok ihraç edilen iptidai 

maddeler Nasıl tatbil{ edilecek 

Sayfa! 2 

Beyrut limam 
Fransa gizli tahki

mat yapıyor 

F k t Neticesine cihanm muka~~eri Ankara, 14 (Hususi) - Teşvl a a kt sanayi kanunundım istifade Kanunun mecburiyet ve mükellefiyet hü 
kümleri üzerinde bazı tadiller yapıldı 

Londrada çıkan Nows 1taze· 
tesi yazıyor: 

Lag"')ı Las'ıt b'ır La" Jl'Se VBr ' ede~ muesseselerin depozito mn. U U il U • ıkııbıllnde gUmrUkten lbraç ettik· 
. . lerl lptidoi maddelerin muayyen 

Yazan: Vınston Çorçıl bir gUınrbk resmine tabi tutulmak Kamutayın dünkıl toplantı· 
Resmi surette harp yoklur.,tesbit cepheharblerlue ve büyük suretlle ithalleri hususunda ted · sında ilk müzakeresini yapmıe 

Çin topralRrı iizerinde sulh hük çevirme hareketlerine fazla ehem kikler yapmaktadır. olduğu mahrukat kanunu proje· 
münü icra etmektedir. Halbuki , miyet vermesinler. Zira çinlilerin Her ne kadar bu kabil mil· si, encümenlerin faptığl tadiller 
son on nyda , bu sulh, son dere umdesi de her tarafta harbet esseseler bu suretle depoz\to ola den sonra yeni esaı:.ları ihtiva 
ca azametli mikyasta , büyük or mek, ~e hiç bir tarafta mağlub rıık yatırdıkları gllmrUk resimleri· eden bir şekil alm:e : bulunmak· 

Lübnan Cümhuriyetinin hü· 
kumet merkazi olan Beyrut, li· 
maumın genişletilmesi ve gi:zli 

E) Sinemalar, tiyatrolar, bar tahkimatın tamnmlanması üzeri· 
lar, dansingler. kazinolar, biraha ne Fransanın en kuvvetli deniz 
neler ve meyhaneler. üslerinden biri olacaktır. inşaat 

Madde 2 - Etibank aşağı· iki senedenberi devam ediyordu. 
daki vazifeleri yakmakla mükel· Fransa bahriyesi, son zamanlar 
leflir: da eşki planlara bazı yenilikler 

A) Mahrukat ihtiyaçlarını ve ildvesine lüzum görmüştür. duların seferberlijti, kıtaller ve olmamak,, olmalıdırlar. Qinlile nl sonradan tamamen veya kıs· tadır. 
tahribler şeklini almıştır. Fakat rin bu umdeyi fiil sahasına koy men geri hlmakta iseler de bu Hükumet projesinde, Eti· 
Japonların Çine karşı olan dost makta oldukları tahmin edilebi blr taraftan miktarları mU~imce bankın kendi kanuniyle tayin 

luğu zeval bulmam!şlır. Japon lir. Şayet vakıa bu ise japonfa bir ye~~~ ~utalln b;k~es~ml~ı~ u· edilen vazifesi mefanında bu şe 
Jar, QinlilF.ırle gene mesud ve ve nın vaziyeti gittikçe güçleşeblliı • zun m e ~ mr er e 

8 
ma· kilde mahrukat işlerifle u~raşa· 

bu ihtiyaçların hangi nevi mahrut Fransa, yakın zamana kadar 
. 1 ancak garbi Akdenizde kuvvetli 

katla ve ne suretle kareılanabı· _ 1 h"b. .d. 0 b" d 
. . "k f ' · us er sa ı ı ı ı. nun ır e 

leceğını tetkı ve mahrukat ı · ı kA \kd · d k ıı· b" d . ear l n enız e uvve l ır e 
atlarını mahrukatın nevıne vel niz üssü sahibi olması, bir deniz 
şekline göre tesbit ederek neti. devleti olmak sıfatile kuvvetini 
celerini iktısad veklUeliııe bildir kat kat artıracaktır. Fransa Be· 

'L"' d. . k. . b" .
1 

slnı ve diğer taraftan da gUmrOğe x. d · b. hllk ~ mevcud 
lQd münasebetler idamesine mu ı: arze ınız ı çıne ır mı . ca.,ına aır ır um 

Yon 1·apon ı skeri gönderilsin ve yatırılmalım ve ,sonradan gerl a. olmadı1<.ından Etı·banka bax.ıı ve 
vaffak olacaklarını ümit etmekte ı ı ı ı u ıı k t i 

15 15 
altı ar sonra bunların nerede ınma arı 'r 8 r ır. as mua. mahrukat işleriyle meeguJ olmak 
bulunduklarını keşfetmek 11\zım rneJeler yapılmasını mucıp olmak üzere ayrıca bir teeekkülün vü · mek, 
gelsin: bunları bulmak pek ko tadır. B) Birinci madde ile yakıl· 

cude aetirilmesi derpiş edilmiş· b · t it ko 
lay hir iş olmıyacliktır. Münaka B. Şeref Go·kmen tir. B;dce encümeni, Etibaokın ::~~uk:ı~~ yu:~!~ak ~c~nza ve ~~:~ 
le yolları uzadıkça müstevlinin k" k lsnıalı metal ve topraktan ma· teekilltı hakkında ı anana ay• v 

güçlükleri de artar. Bu japon rı bir madde ilavesini Ufgun mili fenni vo ikUsadi soba ve 
askerleri için , hergün biraz dal Kara İsalı hakimli· görmemia·, valnız bu madde ile sair teshin vasıtalariyle bunla· 
ha fazla masraf edilmesi ıazım 1 

v il • • J•ld • ıesbit edilen vazifeleri, Eti ban· rıo kurulma ve işletmelerine lü· 
gelir. Bundan l,>aşka, harp mal tıne tayın e l 1 kın vazifelerin arasına koymuş zumlu malzemenin vasıf ve tip· 
zemesinin günlük istihlAki de Mersin Cumhuriyet Müddei· tur. terini teikik ve fiatlarını t&sbit 
ehemmiyetli teşkilat icrasını mu ederek iktisad vektıletine bildir· 
r.iodir. Cinliler teslim olmadıkça umumiliği vektıtetini yapmakta Projenin esasları 
japonların çini nasıl fedhedecek olım Adana Müddeiumumiliği Büdce encümeninin yaptığı mtk,C) Bu mahrukat ile teshin 
lerini anlamak vabancı bir mü muavini B, Şeref Gökmen Kara t tkı.klerdeıı sonra ı:ıu esasları 

il e • v vasıtalarının istihsal ve tevzi iş 
şahid için hakikaten güç şeydir. isalı kazas1 Hakimliğine tayin almıetır: 
J d h k 

· ı·ı · terinin tanzimi için lüzumlu gö· 
aponya a er es çm ı erın tes edilmiştir, Madde 1 - Nüfusu iki ~bin 

tim olacaklarını sanıyordu. Burı Genç ve çok kıfmetli bir d ~ 1 b 1 d' 6 rülecek tetkikleri yaparak bu 
pılmasınn ve istemediklerinin ya 

1 
r 

1 1 1 
en sea15 ı 0 mıyan ve e e ıy kanunun tatbik edileceği yerler 

arın tes ım o mamış o ma arı Adlifecimiz olan Şeref Gökme teekiltılı bulunan yerlerde aşağı 

dirler. Onların Çinlilere herhan 
gi bir sebeble ve isteye isteye 
fenalık etmesine ve mazileri 
müşterek iki eski 1rk arasında 
fenn bir zihniyetin inkişafına 
mabat vermesine imkan fOktur. 
Japonları Çin topraklarından bir 
metresini bile ilhaka hiç l1ir eey 
icbar edemez. Onlar Qin istiklal 
ve tamamiyetini idameye karar 
vermişlerdir. Onların tek dilekle 
ri kendisi ile iyi komşuluk mü 
nasebetleri tesis edecekleri bir 
Qin hükumetinin mevcudifetidir. 
Onlar esasen istediklerinin ya 

de mahrukat, soba ve sair teshin 
vasıtalarını ve tutueturucu mad 
deleri ihtiyaca kifafet edecek de 
recede hazırlamak ve inhisar ma 
hifetinde olmamak şartiyle sat· 
mak veya sattırmak ve lüzumun 
da diA'or tedbirleri almak, 

pılmamasınada müsaacte edemez jayoııyada ~tarih]mizin en b~ nin Mersinden ayrılışını teessür da isimleri vazıh binalarıd tes· 
Jer. Hepsi bu kadar. İşte Japon yuk felfiketı• sozleriyle tarıf ı . . . # 

h 
• · · d" -

1 
kt d B" k }Ah' t le kareılarken renı vazıfelerın hininda her nevi taş kömürü 

imparatorluk ükumetıom utun o unma a ır. ır ço sa u ıye 1 d·ı . ık - 1 de de muvaffaki•etler ı arız linoit, trup gibi maden ı ömur e 
dijnfaya arzeıtiği nikah budur. zatlar, japon hayati kuvveti için il ' # 

Fakat h
er şeve rax.men bir tahr_ibknr olacak_b_ir h.amley_e sel 8 ( ~ı··,·. • k f riyle kak, farı kok ve briket gi 

il .. bi işlenmiş Şlkillerinin kullanıl· 
"tiadise

11 
vuku bulmuştu. Barışçı lıehıyet vermek ıçı? çıo!Herın. sa ı ey ne ffil 8 iŞ on eransı ması mecburidir. Bu binaldrda 

J l ı h d t Çinliler ara dece mukavemet gostermelerı ld 1 
ap:u ~r a :~ k~ k t zım geldiğini söylüyorlar. j - Birinciden artan- hava gRzı, petrol, petrol müştak· 

sın a arışı ı ar çı mış ır ve Zira bu "hadise. çinde tek mahsullerine yeııi bir mahreç ları ve benzerlerifle elektrik da 
D) Bu kanunun tatbik edile· 

bileceği yerleri ilan zamanından 
önce vekat~te bildirmek 

rotta yerleştireceği donanma ile 
ltalyan müstemlekesi olan Lib· 
7a')'ı yine ltalyanın elinde olan 
12 adayı tehdit edebileceği gibi 
icabı takdiı-indo Fransız Somali 
sine de yardıma koealıilir. 

Suriyeliler eskiden, l!'ransız 

)arın bu ~ibi askeri tesisatına 
muhalefet gösterdikleri halde 
Fransanın Beruua bir deniz üs· 
sü vücuda getlrmesinl memnuni 
yelle karşılamışlardır. Surlyell· 
fer, bu sayede şarki Akdenizde 
halyan menfaatlerinin artmasın· 
dan korunmayı ümit ediyorlar. 

Mısır Prensine 
iran şahının afır 

hediyeleri 
lskenderye 15 (Radyo) İran 

başvekilinin riyasetindeki İran 
heyeti lran veliahtınıo nişanhsı 
Pren:;es Fevzifeye lran Şahiyle 
oğlunun gönderdiği ağır hediye 

leri vermiştir. ~ .. . . . . ıa ıse e5 ı ı . us en ıeesını 5 
bu karışıklıkların mevzuu da, ı 1 d' d x.·ıct ·r R d. · · teşkil eıtV•·ini ve amelenin p"at hi teshin vasıtası olarak kullanı 
görfinuse _gore, Qın n ınkışafı de hesaba katmak lazımdır. İyi ron tarafından . istisnaları mev labilir. Madde 3 - Birinci madde Rusyadayeni seçim 
hakkındakı ,J. pon. planlarına mu cihazlanmıa ve mahalli tezgahla'r cu. d olmadığı" t

1
ç!n _ g_erek amele_ A) Resmi dairelerin bulun v k k - b ile yıkılması mecburiyet ahına 

halef et elmektedır. Bu haydut mahalli lev.:zim fabrikrıları tara nın ger~ oy .unu~u. u sana~~ dukları bütün binalarla devletin ı .... ı .. h .. hnlooaik1Ar Lnrnhndan fmrtırn mn17.omesi azenis ölcüde hare~eh sayesınde ıştı_ra kab~lı h •. d l . 'V beledioele· konan mahrukat ile bunları yak 

Ol h
·ku t· · k . . · 

1 
S 1 " · -~·•ı~·~· ~"' "'"'At rrııl" ususı ı are erın e ı mağa mahsu-ı vasıtaların Eti· 

n . u. me ının t.eş ıh hususun 
1 
şıma de, ibirya hududu boyun ar mamu~a ı?a muşterı otduu a I tirak suretifle işlettikleri mües· Moskova 15 (Radyo) 

için hazırlıklar 

da Çın hl ere yardım etmek mak ca, daha doğrusu Sibirya cebhe rıııı ve Turla yede hayat seviye seselere h b" l izhar ed.ilece~i· ·1erl~r lıCii~ad fe UJ .. UOl uuu•ı ., vı . 
· d b ı s · · -k ld . · · · ma ıus ına ar k"let· · t kı·r· Ermenist S ı· sadile 700 bin _ 800 b. J s•n e u unmaktodır Zira bu ının yu so ıQını ış kanununu ' " ının e ı ı ve icra vekilleri an osya ıst Sovyet 

askeri ç· . . . . ın ' apon, cephe sessiz bir m~harebeııin tatbikinden sonra maliyet fiyatı B) Kışla, P0 lis ve şehir için· heyetinin karariyle tesbit ve i. cümhuıiyetleri ve Gürcistana ta 
ıne ıyıce gırmış ve Çin 1 .d . ı ı d k. · d k k ı · k ' b" A · 

1 
_ _ _ _ s ınesı ır. Bu tehditkar ağır nın artmadığını ve gerek fahri e ı ]an arma ara o ları ıle ınci kAnun ayı içinde ilan ve 1 carıstan ve Abhazistan mub 

J lere turlu turlu şeyler çektir siklete karşı japonya en iyı kıta katarda gerek madenlerde fenni resmi ve hususi mekteb, hastane bütün vekAletlerle viUlyetlere ve tar cumhuriyetleri yükı;ek macli• 
mekte bul~nmuştur. Fakat bun tarından ~ürekkeb yarım mil u:uller ile rasyonalizasyon işine sanatoryom ve dispanserler; belediyelere tamim olunur. lerine mebus seçimi, dün yeni 
Jarın hepsı Çinin menfaati 

1111 
yon askerı ırnferber halde bu / çok ehemmiyet verildi~ini anla C) Hükmi şahsiyeti haiz şir llı'.ln tarihinden allı ay sonra Stalin ana yasası mucibince ya 

mına yaplmaktadır. luu_du~mak mecburiyetindedir. tara~ demiştir. kl: ket ve müesseselerle teşviki sa- bu yerler için kanun tatbiki mec pılmıştır. Hu münasebetle bay 
Bu sırada 0· l d Anı hır Rus taarruzu karşısıuda DUnra bır karışıklık ve ıs nayi kanunundan istifade eden buriyeti başlar 1 raklar, vecizeler ve paıti ve hü 

ın ıay ud v0 bu yarım milyonluk 
1
· 8 d tırap devrı yaşıyor. Fakat ümit . . ' k ~ t · 

bolaevikleri de, umulmuş oldu k :>. f· 
1
. pon or u sizlik go .. stermek ı·nsanlıx k veya ıstıfade edebilecek vasıfta- Madde 4 - Bu kanunla tes ume zımamdarlarınınııı portre 

" sunun a ı ge ıp gelmi ~· · 115a ya ış b . jı · ·ı - 1 · ğundan daha kalabalıklaamak k. se .. 
1
. yece15 ını maz Her halde Kemalist Türki ki müesseselerin faalifetlerinde ıt olunan mahrukatın tutuetu erı ı 6 

sus enen şehır ve kasaba 
" ım soy ıyemez. Her halde · . rulmas i · k ıı ı lar tam bir lı hnkllnı bulmuşlardır. Bu suretle bir eli ile Rus kütlelerini yeri~ ' ye _kendi hesabına sulh ve icti ku11ııoılau bınalar; 1 . ı ?'n u anı ması zaruri , . ~y.ram manzar~sı 

dir ki •hadise,, uzamıe 
96 

bunla rinde tutmağa ve öteki eli ile de maı terakki yolunda çalışmakta E) Borsa, ticaret ve sanayi ve bıriııcı ~addede yazılı mahru er~etmı~ ve seçıcıler, daha seçıaı 
1 koca çini bağma"'a teaebbu-s et d~v~m otmeye kati olarak azmet kulüp ve her türlü cemiyetlere 1 k~tın gayrı tes~in vasıtası ola· daırelerı. açılma~~n çok ön.co mı 

rın a mıe oldukları vzaiyete kar k • . s ~ mıetır. mahsus binalar· bılecok her nevı mevaddın nis · zıkalar ıle, Stalının komünıst ve 
eı Japonya tarafından Çine ~e bıaponya ıçin cesaretine bir ' beti yapılacak bir nizamnamede . partizanlar bolkuna rerleıiııi ver 
munzam bir himaye arzolunrnue eşe utar. Hulasa, bu, oldukça /kinci beş senelik p/cin tasrih olunur. 1 mek için toplanmışlardır Se"iaı 
1 

J · yorgun elduğu halde mukadderi · '"' ur. apon ıegal ordularının ilk ıı d x .. t . . Mlldde 5 - Bu kanunla yıl· mebuslar arasında Staliıı Mono 

b
- _k o e rıza esos ermıyen bır mil Tatb•k t • • ' 1 t ••dl k ı b · t f M'k • ' uyu. taarruzuna Şanghayla let için kötü bir istir. Japon a 1 a ıçın yapı an e u er 1 ı ması m~c urıy?t altına konan ı o_ v~ 1 oyanın da. bulundu~u 

Nankın hedef olmuştur, ÇinliJe Çiııde çarmıha ger·ı . r RY 1 mahrukat ıle teshın vasıtalarının I G~r<·ıst~n ve Ermeuıstan saçım 
rin bu derece mukavemet göster ya, .Tapon tabirile "~e~~~~rfen ~= ikmal edildı• ve mal.zem.esinin nakiJ, tahmiljdaırelerı~d.e husuı;i bir.sovinç ve 
miş olmaları keyfiyeti nahoş aliyete geçmek üzere hazır bek ~e tahlıyesınde. devlet, . hususi! hefecan ıçınde geçmiştır. F'?dere 
bir süpriz teskil etmi tir. Bu li or. R . . _ . IB •

1 
. ıdare ve belechyelere aıd tren v~ ~uhtıtr sov~et .c~mhu!ıyetle 

rın bu suretle mu:avemet~a g!cede ~·~~;~ya.~ecı~\ guz?) bır mı ryonluk kredı anlaşmasınan tasdi- tıapur, liman ve iskelelerin asga• rı yuks~k ~eclıslerıoı yenı ana 
. n . , . ı e 115er Japon • gt tarifelerinde nafia ve iktisad yasa muctbınce yapılan bu ilk 

son:a başka .. bır yerde_ tekrar ~~~i:l:rıne korkuç zararlar vere kı kanunu meclise Verildi vekillerinin teklifi ve icra vekil. s~çim, Savyetler Birliği milleti 
mu avemet go~termek uzere .la D~rada, Sovyet Rus anın . . . . teri heyeti karariyle yüzde elliye nın .m~nevi politik tıirliQ-iııin kuv 
pon meııgenesınden kurtulmuş uzakearkt 

1 
·ıt Y . Ankara (Hususf)-lkıncı beş rın temız te ucuz ekmek ihtiya kadar tenzilat yapılabilir. vatlı bır tezahürünü tAşkil eyle 

olmal k r· ı· d " 1 • a ngı ere ve Amerı stı rk · l" b"k J · b" •f · t" nrı ey ıye ı e oyle. kın ka menfaati . ıı· h· h' 
1 

ne ı sanafı p anının tat ı a· cını ıran enel temin için bu ~'adde G - Kanuuun tatblk mıe ır . 
. b- _ . b _ erme e ı 5 ı ızmet e t 11 " - ü d k" 1 . . l b "k d·ı ~· ·ı · cı uyuk Japon taarruzu da bu rı t.e _ll_ruz ettirmeliyiz. Rusya, ı a onum z e ı ay ar ıçınde a rı alarm Belediyeler marife· e. ı ece1151 ı. An edılen yerlerde ih ç r, ' L h J' 1 . günlerde cereyan etmoktedir. CII lfl ]apon ordularını cephesi başlanacaktır. Bu hususta uzan tile yaptırılması düşünülmüetü. ~ıyaca _kAfı mahrukat soba ve sa 81\0S ovaıya auıse en 
Şanghaydan 300 mil uzakta ıbıe kbağlTı - tkl!t.maktadır .. J3undan zamandan beri 7apılan etüdler Fakat plllnın tatbik sahasına ~ııı~!h~n k:a~taları hbul.ıfundu~u (Birinciden artan) 
•
0

. • as a, ur ıstandan Çının Lan v 1 1 ki b" . . k u n na mu a ı hare ın şark ~e gurb demiryolları,, - Çeu eyaletine ve oradan d~ 6 ıa~ı_r 1 • ~r ~t~ıştır.. çı ar~lmas~ imklinları, evvelce ket edenler hakkında sulh mab- dönen Çekoslsvakyanın Paris el· 
boyunca, Sın - Qeu mevkiinde çinin ortalarına kadar gide b" Bıhndığı gıbı lngılteroden tabının edılen müddetteıı evvel, kemelerince 10 liradan aeaıtı ol· çlşl bugon Fransa Hariciye nazırı· 
muharebe deum etmektedir. Bu otostrad üzerinde kamyonla~ ç/~ aldığımız on milyonlukkredinin temin edilmiş olduğundan bun· mamak üzere hafif para cezasiy na Prağ bOkOmetlnfn sUdetlerle 
dcmiryolu boyunca Çinliler ilioa or~ularına rus !"al~emesi tı:ıeı -O milyon İngiliz liralık tesli- dan vazgeçilmiştir. 10~ caz.alandı.rıh~. ~u m~holefet yaptığı müzakereler hakkında lza· 
ile hazırlanmış müdafaa hRtları y~ılar. n_u !ol uzerınde yarım hat kredisi hariç - mühim bir lngiltere hükumeti ile aktet hukmı eaheıyetı haız muessese· bat vermiştir. 
&esis etmişlerdir. Bu satırları mılyon çınlı durmadan çalıeıyor kısmı bu plAnın tatbik sahasına tiğimiz 16 milyon lngiliz liralık ler tabrafınüdan vuk~a .gelmişse Çekoslovak hUkOmetlnin ge· 

lar Du gidip ~elieleri önlem k k . ceza u m esseselerın ıdar6sin· ~azdığım esnadd -Şayed bu ke ne "tngilterenin, ne de cihan s~l çı arı~masına hasr ve tah~is edi sanayı ve. teslihat kredileri an· den mesut olan müdür hakkında çen ~~aBşamba gOoU Bqveklle tev 
lım~yi _kulla?abilirsem - harbin hunun menfaatine değildir. lecekı~.r. . . .. . . . !aşmalar~ ı_ıe klering a?laşması- tatbik olunur. dl olun~n sUdet mııbhtrasına bu 
nehcosı mnlum buluumaktadır. · .. netice şud k " U k ~oylendığıoe ~ore ıkıncı 5 nın tasdıkı hakkındakı kanun Madde 7 - nu kanunun hafta lçınde cevob vereceği zan 

Sin - Çeu'yu zaptetmek la kın baelıca hadis u~ Ç .. za ea~ senelık sanayi planının gıda IAyihalarının Büyük Millet .Mec· neşrinden itibaren altı ay içinde nolunuyo~. SOdetıer metallbatıoı 
ponlar için pek ehemmiyetli i.di den .doğusudu~. 8j~pon';ı!n ~~ı!~ madd~lori sanayiine Ait olan kıs lisine verilmek üzere olduğunu kanunun tatbikine dair bir ni· resm_en bıldlrmekte teehbUr gos · 

Diller taraftan, Çinliler için de :~:.~· ~unun bı.zıaı yapa'!'ıy~ca mı dııter k'.sımları~a tercihan bildirmiıtim. Ôl!rendiltime göre zam~f.::l~.,'SP.'..'."iıu kanunu~ hü :~l::!\~·~:~·k~l~ae~~:::,~nd~:za~: 
ehemmiyetli olan nokta, geniş bir k!r~m~~t~: t~~u: bırJığı~ı tahakkuk <ıllırılecek_lır. . . • bu anlaşmaların_ tasdikine dair kümleri neşri tarihinden itiba koslovak hUkOmeti mesut tutuJct. 
memleketlerın diğer her hang· miştir. General ş ag:uk kattır _ lsta?bul ve fzmır gıbı bu· olan kanuıı pro1eleri Büyük Mil ren 1ürümeğe başlar. maz. Esasen Pıtrls ve Londra bD 
bir tarafda tekarar harba tutu~ kalabalık bir mille~~~ ~rı~ ic:~ yuk edhırlerde ekmek fabrikala Jet Meclisi ve Lortlar kamarasın _ Ma~~e ~ - Bu kanunun hü kOmetlerl Henlayoin talebini al· 
mak üzere, Japon cephelerinden romanı olmuş, Çini meşru olma rı k_ur_uım~sı planın bu kısmına da ha~iranın yirmisine doğru k~mle_rını ıcra vekilleri heyeti madan kııli bir karar vermemesi· 
kurtulmaktı. Anlaşıldığına göre yan amans~z . ~i~ istismardan d~hıl ıelerın başında gelmekte· ve aynı _günde verilecektir. yurütur. oi Prağa tııvslye etmişlerdi, Şimdi 
bunlar buna muvaffak olmakta k~rtamak umıdını kesmemesi dır. . . . . . . . . Vlyıhanın Büyük Millet Mec hatta bulunacağı ve bu arada bU~Qmet hazırladığı milliyetler 
dılar. Mümkündür ki Çinliler nın . yolunu bulmuştur. He1Jüz B.ır aralık, ıkıncı_ ~aş senel~kı lısrnde müzakereleri sırasrnda iki memleket arasında ünden pro1esl ile sUdetler muhtırası gibi 
ateşli vatanseverliklerini v.akı _iken bundan ~arp demokra 

1 
ean~yı pltlnının latbıkıne geçıl· Başvekil B. CelAI Bayar Türk- üne artan d 1 k .- g 

1 

mllsbet blr esas Uzerlndf: moınke 
barbı usuli ile c t . l çete E. ılerı_ d_e mütenebbıh olmasının mesınin bir müddet gecikebile· lngiliz siyasi ve iktisadi l\ • ~. . k . o~t u m ~nase~etle reler yapabilecektir. Bu mOzıtl,e· 

mE>z e sın er, ve çaresını keşfedebilirler. f ceai düşünülerek büyük tehirle· s b ll . ı f - . ml_na ıı_nı~. ıymetını tebaruz ettırece relerin blrıtn evvel neticelenmesi 
e e erı 0 ra ında muhım ıza· ğı soylenmektedir. temenni olunur. 
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SAYFA 3 

75189 Numarah Kaçakçı 
Bir kolu Çinde diğer kolu Bıılgaristanda oJan 

şebeke nasıl mııhabere ediyordıı 

MERSiN 
Pi YASASI 

15-6-938 

Bir kaçatçmm üzerinde ~ulunan de/ter bütün esrarı meydana çı~ardı 
Pamuklar 

Klevlant 
Dağmah 
Kapı mah 
Koza Orta Avrupada bUyUk bir' gisinden mal gönderildiğini Kadm belki bunu biliyor, Kırma 

esrar kaç1kcı şebekesi m~y- veya gl!nderilmesini istiyorlar belki de bilmiyordu. Fakat Kozacı parlağı 
dana çıkarıldığı haber veril· sa bildiriyorlar. Lion, kadmları pençesi alhna Buğday- Çavdar 
mişti. Nasıl esrar istiyorlar; ne almağa derhal muvaffak olan Sert anadol 

Tahkikat ilerledikçe, ka vasıta ile gönderilecek , kimin erkeklerden biriydi. 13u Fran Yumuşak 
cakçıların, botun dünyada a· le gönderilecek, bunları da suaz ismindeki kadm da ken- Yerli buğdayı 
damları olduğu anlaşılmış ve b~rer rakamlıt anlatmak kabil disine ktlçakçıhk itleriude mü Çavdar 
bu şebekeye dahıl olan Bakula dır; kemmel bir vasıta bulabilece AnadoJ yulaf 
ismindeki eski bir Perulu dip 75.:178 ; Sıyah (afyon), ğini görmüş ve onunla hemen Arpa 
lomat tevkif edilmişti. 76.231 ; Londraya teslim. evlenerek beraber çalışmaya Anadol 

Bugün, şebekenin ele ba 76.264 ; Vazelin lrarışık . başlamıştı . Yf'rlialivreyeniM. 
şısı da meydana cıkarılmış ve 75.~20 : Dört köşe bavul, Lionun karısı , birçok iş Nohut eksb'a 

Ktı . 
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i L l N 
içel Va~ıflar Müdürlüğünden 

Bedel Mu- Teminat 
bammlnl Mlkdıırı MUstedri 
Lira Ku. Lira Ku. No. Mevkii Yaktı Sabıkı 
200 00 15 00 Dabağhaoe Nusratlye Bezml Jozef Goblo 

arsası Ma. alem 
Yukarıda yt zılı arsarım 938 senesi icar. 24 6-

938 cuma giinü saat t5 de kaL'i ihalesi icra edi .. 
IPctığindeu talip olarılarla fazla mahirırnt almak is
tiyenlerin Vakıflar miidlirliiğiine müracaatları ilAn 
olunur. 

i ı i n 
içel ·vatıflar mü~ürlüğün~en 

Aylık Bedel 
Muhamminl 
Lira Ku. 
125 00 

reıılnal 
mlkdarı 
Lira ku. 
ı 12 00 

No. Cinsi Mevkl Vakfı 
ıe-6 k&bve mea GOmrOk bl· Yeni camı 
ıo . ı bOfe nası kareısında 

3 17 2 8.'l 7-11 DOkkan Cami civarı Yeni camı 
Yuke:.rıda e\'Setfı \azılı k~tıveluwe m;ıa büfe ile 

tutulmuştur, 75,821 : KUçUk bavul de· ferde kocaıana ve arkadışla- fasulye 
Bu ele başı, kacakçılar mektir. rına yardım etmiş, bilhassa es Yulaf yerli 

araHındı 75.189 numara namı Kaçakçller arasıada eski rarın naklinde bilyilk hizmeti Mercimek ıerk 
altıoda tanınmaktadır. Haki - diplomat Bakulanın numarası dokunmuıtur. Sahlep 
katte ise Lui Lion Filip is 76 O:>O dir. Lui Lionun da Buna mukabil, çok zeki Tatlı çoğen 

. d 75.189... k 1 1 k mınde . bir Fransız ır. . SiLAH KAÇAKÇlLIÖI o~an • adın on arı e e verece Balmumu 

3,05 
5 50 
6 
.1 25 

120 
20 
75 
10 

8 diikkArun trslim tarihiııdn1 Mayıs 939 gayesine 
kadar icetrları pazarlıkla ,·erilrctığindtJn taJip olan 
larm daha fazla mahimal edinmek arzusunda bu
lunanların Valıflar müdürlüğüne mlircıcaat etme
leri ilan olunur. 

JEO 

Bır ucu Fransada, bır ucu 8 k 1 .1 1 . L. 193,. hıç bır harekette bulunma- Cebri . a u a ı e .uı ıon , '# 

Çınde olan bu şebeke yalnız de silah kaçakçılığı yapmak mıştır. Susam 
esrar kaçakçılığı ile değil, ay taydılar. Peru hilkOmetinin Lui Lion harpten evnl Yapağı 
ni zamanda silAh kaçakçılığı hariçteki bir mümessili olan esrar kaçakçılığı yapmış, harp Siyah 
ile meşğuldur. Eski diplomat Bakulu. resmi sıf11ltan istifade çıkınca kendisine daha mace Şark 

11 
16 

i l A N 
Mersin B~lediye Riyasetinden 

Bakula ile f.fJi Lion bilhassa ederek, bu işe girişmiştir, rala bir salia bulmuştur. Fran Anadol 
45 
38 
46 bu sahada buaber çalışmışlar Fakat, Çok geçmeden yaka sız gizli istihbaratında çalış · Aydın 

dır. yı ele veriyor, Lui Lion ile maya başJamııtır . Yıkanmıı yapak 7 5 

46 
75 1- Şehir içerisinde yeniden yapıhıceik 275 L 

metre murabbaı parke kaldırım ve 17 50 metre 
murabb~ı yaya kaldırım irı şaatı ile 41 l metre nuı 
rabbaı yaya k~ldırım tamiratı kap:ılı zarf usulile 
eksiltmeye kouulmuştur. 

BugUn teşkiliH birkaç ta kaçmağa muvaffak oluyor. Fakat, hupten sonra tek Güz yunu 70 
raftan birden meydana çıka- Kaçakçıları.o bu ?5189 n~· rar eski işine dönmüş ve o Konya malı tiftik 100 l~O 
rılmışhr, Evveli Avusturyada, ma.ral_ı __ şeflerı bugun ~evkıf zaman gizli istihbarat teşkili · Yozgat 
1700 kilo esrar kaçırılırken edıldıgı esna~a , Bakula ... ıle ~- tında çalıımıı olmasandAn isti Keçi ,kılı 
Yakalanmışlar. sonra Tiyençin J tlikası d01,?J•dıgı~ı,l h~tt~a hıç fade edere., faaliyet sahasını • dabağ 
d k" . . 1 k anıma !gını ıoy emıı ır, . l . . 
e ı adamları ele geçırı ere Halbu ki Perulu eski dip genıı etmıştır. Pirinçler 

50 

18 19 diğerleri hakkındaki asıl ma 1 lomat iıticvıbında onun da Lui Lion son olarak Bul Birinci nevi mal 
IOmat ondan alınmıştır. 1 iımini

1 

vermiştir. Fakat, polis gariıtanda, Yeni Cumada giz- ikinci nevi mal 
ŞiFRELER ~UJ. .. UNUNCA:. 1 Lui Lionu girlice aramaya ko li bir esr~r laboratuvarı işle- Çay 285 

Şebekenm Avrupadakı a 1 yulmuş, tahkikatı ş•ıırtmak ten Anavıs kardeılerle bera· K&bve 104 105 
damları gizli fabrikalarında için biç bir harekette bulun ber çahşıyordu. Badem, çekirdek 
esrar istihsal ederken, Çinde 1 mis1na fırsat vermemek için, Bu gizli laboratuvar, bir içleri 
ki adarfiti'rıda buna bilhası:ıa Bakula itinde onun isminin 2 ün. bir infilak neticesinde Tatlı h.11 .... i~i 
Çinde ve diğer şark mernle - geçtiği gııli tutulmuştu. meydana çıkmıştır. Liboratu- Acı ,. ,. 
ketler inde piyasa bulmakla Bunun, 75; 189 bundaL 4 van iıletenlerio , kazanan baı· Acı çekirdek 
meşğul olmaktadır. sene evvel Bakulanın kendi- ka bir sebepten ileri geldiği· Urfa Yağı 

A vusturyada tutulan ka- ~i?den baluettiğini bilmediği ni söylemelerine rağmen tah fçel ,. 
cakçıların hakkında yapılan ıçın, ondan haberdu olmadı- kikat neticesinde, orada gizli ~~-~==~=-~---=~== 
tahk ' kat esnasında Tiyençinde ğını söylemekle tuzağa düşü esrar istihsal edildiği anlatıl · Mersin Meyve ve Sebze 

90 

ki a~amların ~zi Uzerine dUşUI rülmüş . bulunmaktadır. mış ve alakadarlar tevkif e- • 
muş ve takibe başlanmıştır. . LlO~UN KARISI dilmiştir. PIJ888SI 

Voyatzis ismindeki bu Hadısede .hır de kadın var! Avusturyada tevkif edi-
&dam takib edildiği ni hisse· . _Bu, Lıonun k~r~ıdır. Ken )enlerden sonra Çiudeki ada 15 Haziran 938 
der etmt\z derhal Çinden k.:1- dııınden 7 yaş. buyukb olan bu mın üzerinde bulunan şifre ~·,. Kuruş 

kadın onunla y11mı eş sene- . 'h L · L" 7 o t 
cbeıyor ve bir müddet izini kay denberi evlidir, Lui Lion 0 Bakula ıle nı akyet. uı ı~n oma es 

ltiriyor. . zamanlar da esrar kaçakçılığı tevkifleri şebe eyı tamamı e A~ ~~·~r fasulye 
it Fakat, çok geçmeden Is· ile meııul oluyordu. meydina çıkarmıştır. 2,5 Barbonya 

enderi yede ya~alanıyor. ff • h k k ( p· • ) L f J 1 02 Çalı fasulya sırıiı 
. Boyatzis, ele geçmiyece· 8PIS 8n8 iÇ iDi IJ8m8 Y81\8 anul . l 5 Yer çalı 

gınden o kadar emiadirki, - ;ı • _ } 2 Sarı fasulya 
Veya bUyOk bir ihtiyatsızlık e F.Jn em ın Yf~r Polıs kara O· 2 Kabak 
seri olara9' -, şifre anahtarı • ' t,6 Hıyar adedi 
ru liıerlode bulundurmaktadır. Il llil Cl V3flY ffi] Ş 7-8 Sarmısak 

ıo Erik 
B~, içi raka~larla dolu kil lngilterede, uzun müddet sıkıştırıyordu. Bir hastaneye 5 - 20 Kaysi 

CUk bır defterdır. Rakamların tenberi aranan bir hapishane yatsam orada yakalanacağım I 30 Patlıdn 
Yanında da neye delalet ettik kaçkını nihayet yakalanmıştır. şUphesizdi. O zaman cezam 
leri yazılıdır. «Pijama» ismiyle ··maruf olan daha fazlalaşacaktı. İyis! mi, 

O zam:ın kaçakçılık şebe Con Del adındaki bu mahbus gideyim kendim teslim olayım 
i[ea1• ·ı 1, k,d Jd ki hapishaneden, bir hastaneye dedim ve teslim oldum. 

ı e a a ı ar o u arı zan k ld - (F · Muhasib ve katib 
lledilenlerin Ozerinde bulun götürülmek Uzere cı arı ıgı J h t adkat, amelıyattan sonb~a 
rrı . . esnada kaçmıştır. as ane en kaçmak zor 11 
uş mektuplar bu şıfre ıle Apandisit olan mahpus, şey olmadı, Bir gUn, hastaba Muzaaf ve Amerikan uıul-

Okunuyor. hastalığı kendisinin muhakkak 1 kıcı kapıya doğru gittiği za-

arıyanlara 

Bunların ilk bakışta mek bir hastaneye yatmasını ica b men, hemen pencereden atla 
tup olduğunun farkına vt1rıla· ettirecek derecedir. dım ve kaçtım. 
rtıaz, ÇUnkil, bunlar alt alta Hakikaten , bir~ müddet . (Bundan sonra, derhal İn 
sıratanmış ve nihayetinde cem sonra Con Del kendisi gele- gııtereden ~ıkm.an.ın yol?nu 
Ya . h t ne buldum Parıse gıttım. Parıst,-Pılmış bir alay rakamdır. rek teslım oluyor ve ~~ a gayet s~rbest yaşadım. ÇUnkU 

Jeri fizere defter tutar usul ve 
rnubaberab tilccariyeye Yaluf 
Muhasib ve katibe ihtiyacı 
olanların Adana P. K. 57 1. 
M. adresile müracaatları. 1-~ 

2-Kflşif bedeli 13466 lira 79 kuruştan iba
ret bulunan bu irışa:.ıt 24 Haziran 938 cuma gü
nü sa&t 16 da bt'lf'dİ)' f dairesiııde ihale edilecektir 

inşaat şarınanwsi 57 kuruş bedel mukabilin
de beledi)e fen nıiidürlüğünden alınabilir. 

3- Eksihnıe) e iştirak etmek istiyenlt-r şart na 
mede yazılı vesaik ile bflraber keşif Ledtliııin 
yüzde 7 ,5 rıisbfllirıde muvakkat temİrıil makbuzu 
YeJlJ Laul.a nn;k (U lJllllU hcs v 1 u~~urıaame~ıru Jllale 
giirıü saat 15 e kadar Belediye encümenine ver
meleri ilan olunur. 9- 16- ı 9 - 22 

1 l A N 

Mersin liman isleri in~isan Türk Anonim şirketi Müba· 
yea komisyonun~an 

ir ı şaat ve tamirat işlerimiz için gerekli olan 
aşağıda ebat ve e\safı yazılı keresteler satın alı
nacaktır. 

2BX25X900 
23X25X800 
23X25.X700 
25X25X600 
25X25X500 
25X25X400 
9Xl9X600 
9X19X500 

Boy Eo Kalınlık 
s. a a 

180 20 12 
200 20 12 
180 20 12 

Cinci 
8 

Fa tıka 
Doldrma 
Orta etrl 
Doz etrt 150 20 12 

180 20 12 Yarım dOşek 
150 20 12 EA'rl 
120 20 ı 2 Koşmft 
Ayak tarı bir metreden aşağı olmamak Ozre paraçul gonyealnde 

,, • Podaslam1t 
• • " •• • • Çatal açık ve kapalı 
·Atelyı~~uizd~ Lesi im şa rı il~ Lu ağaçlan vermek 

isth·t>nler n farr çtşiddrn ne mıkd~r ve ne kadar 
mü;ldt>L zarfında ve ne fh•tle vt-~t-~ılrc~klerirıi bir 
teklif mektubu ile 25 -6 938 tarıhme kadar şirke_ 
le bildirnwleri lüzu uıu ilan olu nur. 

. Bu rakamlar şifrelidir ve ye yatırılıyor. Fakat ( Pııama) beni ingilterede arıyorlardı Açık ·teşekkür 
!1

fre anahtarında da bunların buradan ikinci defa ola~ak Pariste aranmak iht·ım0aıı· •

1 
l j H 

"8 B a nıha rarsusun yDksek simaların· 
til ı ·~_ıh~Jarı şu şekilde göste te~r~~t~l~~y(~;jıtm:) ~:nı Del, kuvvetlenince, ispanyanın yo dan ve çok bamlyetll evtadınd"D 

rnışttr. ye . d. . tunu tuttum ispanyada bu Kara Mehmet oğlu Pabrlkator bay T B 1 d' 8 Raı'slı'a-ı·nJen 
75.693 : Mulhouse fabrikası başından geçenler& ken 

181 
Onlerde. işi. bilen i in kf Mehmet Kara, Evimizin ikinci ~I 1 arsus 8 8 IJ u 

75 69 • n kil , b ' k şöyle anlatmaktadır. g ç ÇO sım inşaatının h1hım bulacağı Ey· T H 1 r . )' rkı I· 1 k 1 
75' 

4 
• s p 

8 rı a~ı (TecrObelerimle ispat et kArlı bir yer. Her lOrJU ticaf tul 9i>8 de teslim elmek Dzere arsus . e ~( l)e ~ 3• IH (1 yapı ~ca pergo a 
7 _-~98 ; Çam cum fabrıkası . . d. ki kaçan bir adam rette bUyUk kir var. Birisiyle tam tPrtlbath bir radyo teberro ktJŞİ( ve proJPSI mucıbı11ce oçık tıksıhmeye konul-

.1 n.696: Taku Bar fabrikası !11!şım ır mi~ yer polis kara · beraber, çok kftrlı bir işe baş · etmişl~rdlr. bl ştur işin muh:uunwn keşif bedtli 851 l°ır 
J h. ıçın en e. , ç Ü a lamıştım. Fakat, iş icabı cenu Alıcenablığı ve yOksek ter mu . . . a 26 

B kolunun cıvarıdır.ğ Ondkü 'o o~ bf Afrikaya Johanmesburga ve ve tahsili ve yurtseverlltlle kuruş olUf) muvakkal lf•ounal akcflSI G3 lira 85 
i . unlar. kaçakçıların esrar ı~rda bul~nmıyaca .ı Ş n e . . ' . TdrRu sluların takdir ve mubtıbbe k •

1 
, l l • , • • • • .. 8

hhsal ettikleri fa brikaların sıyle polıs, kendıne yakın gıtmek ıcab edıyordu, tini kazıanoış olan Bay Mehmet uruştur. 1 ıa C.SI 27-6 938 pazartesi gunu Saat ) 5 _ 
hlllunduğu yerleri gösteriyor. olan yerleri hiç araştırmaz, . . «Oraya gittim. o~adarı d~ Kara'ya Halkevlmlı namına teşek de belrdiye enciimenincle yapılacağmdau isteklile .. 

Kaçakçılar, birbirlerine Kaçtığım zaman derhal ıngıltereye gel~~k ı ctth ettı . koro bir borç bilirim. rin şartnanwsiui beledivemizden aramaları · ıa 
tallderdikleri şu şifreli mek böyle bir yere saklandım . Fıt Londraya geldı~ım zamanda lfa.lltev_i f!.aşkanı I . 1 n 
l~P'•rcla ba fa:Orlkılllrdıo bıo kat, bir yıodıo da bııtıhtım yakıyı ele verdım.» Fıkr• UnlQ O unur, 14· 16 ·19 22 



SAYFA 4 YE1'l MERSiN 

iLAN 
içel Def terdarhğm~an 

~-------------------------------... ---Portakal bahçe sahiplerinin 

~lükeJlefiu adı Sene ihLaruame No. Tarh No. 
NAZARI DiKKA'l,iNE 

Karadıvar köviirı- 936 
den Mehmet Ö. sı11eymau 

1-15 29 

İliraz Ko. Karar ı 'o TL. K. Mahallesi Do. 
ı~-10-937 879 5 50 Karadı,·ar ~ü. 324 

Porlakal ağaçlarının kimy~vi giibrelerlt> 
neşviiuema:;uu tenıın elnu~k arzu ed~nlt>rf
giibreleme ayının Jlaziran ayı olduğuııu hatır 
la lırız. 

Adı ve evsafı sairesi ,·ukarula Vi:iZılı nıiik~llefin 
mahalli ikameli mrçhul°'kaltfığı içfn kitzaııç vergi
si ihbarnamesi lelJliğ edil~memiş olduğundan hu
kuk usul mu ha kenıfll~ri kanunu mucibince ila
nen tebliğ olu nur. 

Kimyevi giihre, fidan ve :ığuçlara kuvvf-1 
verir, ça hu k yetiştirir, za rııan kazandırır. 

1 1 icarethanemizde ağaçlara mahsus 
halis İngiliz kimyevi gübreleri vardır 
FİATLAR.I MUTEDİL:Ol:R. 

Mersin: Azak zade Han No. 2 

~A~~~~~~~~~~A~~Aö~A~~~&~b~ VIKTOR BOTROS 
~~. ~· ..... ~ •"•~·y· ... T .... ~ ....... T •• ~.., ................. t 

6-7 ~ y 

=.~ Methı· Bayar ı *lif*'**"**''*""*IP.**rlr-llil*;..*'*EI+*"'"*'* :• ... .., ~ SAYIN ~~.R.S!NLİLER ~ 
•?vazma, TOlbent ve bilcümle mauifatura tecimevi•i• : .Yaz gecelerın~zı . . 
:; URAY Caddesi No, 43 Posta K. 166 ::: İl! ıstasyon Aıle sınemasında ~ 
.; ıv.tERSIN :!: m GEÇiRiNiZ : 
•!• Sayın müşterilerime ·:· * Iyi bir hava almış olur aynı zaman- ~ 
•? Şimdiye kadar Uray caddesi 74 numaralı mağa-i• mda mevsimin en güzel filmlerini seyret• = 
~:• zada icrayi ticaret etmekte iken ı Haziran 938 tari- ~: .. :imiş bulunursunuz. zfi 
:) hinden itibaren yine Uray caddesinde 43 No, lu ma- ::: ifE.IHlr~~*1:1+--tE~~*~**31C-*-~-Jl1~**->I:~*<-* 
•lt ğazaya naklettiğimi saygılarımla bildiririm, •:• 
O Sayın müşterilerimden e-örmekte o/dutum roUbet ve teveccllhe (• 
•:• binaen madazama en iyi maldan, bol vı yeni çeşitler getirdim, •:• 
.Z• KA.ğ d . . 1 •) 
••• a ı ışı yazma ar; ..... 
.~. 32, 34, 36, 38 ve 42 tam de tlrmi ve ~rtülerl, has damga ~. 
•=• lı kalem, solmsz mavi ve salcı yazmaları +) 
~ 6 ... Kalın mallar • 
~ ~ l.. Karii kalem; Tokal, Kayseri, evlşleri, Ştltll ve lıuri)1el yaz : 

.-----------------------------·-------ı!I• DOKTOR OPR.ATÖR. 

SA~,A BORBOR 
hastalarını her gün 1 Sden sonra 

kabul, muoyene ve tedavi eder. 
ADRES: Camişerif mahallesi 

sabık Müftn evi yamndi ~f maları, Mermerşalıi, salaşpur, 20 numara, lskoçya, Hint, ve Al T 
·~ tınbaş t/Jlbentlerl, Japon ve Amerikan astarları, Kas/ut, iplik ~:• .. ... ö .. ~ r;::;ı ; hırkalar ve Kazakları, Aban/pe ve şallar, KADll(ı Y dokuma ~ r::J X>OOOO;x)roooooooooooooooooooooooooooooooooooooor a§ı 
~ ları ve çarıafları, Bursa krep ve ktfiyeltri maffazamda mevcut ;.. D O K. T O R. 8 
~ 9 8 
~: '""· Methi Bayar ~: Mazhar Cemil Esen ~ 
•) O i Sinir hastalıkları mütehas,ısı ı: <-+(• :••)(•++++•!•++•>->++•:•,.•:••>+O•:«•+ı . Adana Reşat bey mahallesi ordu evi l 

• "' ~~~•,•~u~:w~m:_lli~""'-~~ttm:~ii --11& civarı Savatlı Bay Halil evi 8 
•• ruya Altın 

Kolonya ve Esansları 

_ Yaz gel~i, ~er zaman size lazım olan kolonyalan
•mzı Al TIN ROYA Kolonyalan satışevinden temin e~iniz 

'-~~0000000000~0000000000~000000~00~0000~0000~ 
-

Saym Mersinlilerin 
Nazarı dikkatine 

Sıcaklar baıladı, kışın 
' yiyeceğiniz yağ ve peynirle

,. rinizle bunlara benzer gada 
maddelerinizi Soğuk hava 
deposuna vererek muha
faza ettiriniz, 

1'..olonyalarımız en güzel, temiz esans : j 
fardan yapılır, derecesi kuvvetlidir. • 
Fiyatlar11ıuz her kisflye elverişlidir. Esans Adres: Selim Şem•I 

ltb•raran 
Soğuk hava deposu 

larımız ise lt~minalltdır. 
Toptan saıış yapılır. Sipari~ ~abul edilir. .. # 

Lütfen bir defa tecrübe ediniz. 
1 - 30 

Nö~etçi (czane 
bu akşam 

Sağlık Eczanesi 

8UUIUHIU~ıi'~~~;:.~~~~~C!ilCDaUSI 
1 Sayın Hallı.ıoıızın Sılılıalııu göz önünde ıuıaralı. P-Şi bulunmıyan KA YAi 
,IDELEN SUYUNU gayet sıhhi bir 'ekilde menbağdaki tesisatında eksik-

liklerioi tamamlamış fennin en son usullerini yaptırmalda bulurıduğu
mzu arz ederiz. 

KA YADELEN SUYU 
Kaynadığı yerden iti~aren istasyon yanma kadar cam ~orularla ~illur ~&vurlaral 

1
11 indiril.mi! orada~d~ ~ütün fiziki ve kimyevi evsafını muhafaza ederek el deymeden•

1
• 

~ususı kımyakenmu huzurun~a damacanlara doldurulmakda ve munıızaman I 
1 ıehrimize gelmektedir · . · 

1 KA YADl!LEN SUYUNUN evsafı ve fevkalidellQ'ine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızın 

gOsterdiA'i ra~bet ve teveccühn kareısında fazla sOz söylemeQ'I zait görllyoruz. Sıhhat Bak'lnh&ı 9 T 

1 ve ıclıhiyetll makamların vermiş olduktan raporlarla KAYAOELEN SUYU ~almz TQrkiyenin 1 ~ 
en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Düovaoıo birinci kaynak suları arasın4a buluodu~uou isbat 
etmi5tir • 

1 lıtahsızlıı?a. hazımeızlıQ'a bir çok mide batırsak hastalıklarına karıı KAYADELEN şiFalı bir • ~ 
h1J1\ kaynaA"ıdır. 1 ( J ~ 

i 
Suyu l1dt tınılz 11t IHrralultr. Tecr/Jbt ecün ıayut halkunız kendinde baldu/u .. iniklik vı sıhhatuı _.

1 
.,_/' 

vtrd/11 fulılarla SUJ'lllTWZıın mfiturlsl ço/almalttadır. - • 

Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 1 
• • • 11118 .......... !!il. 
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i L A H 
Tarsus Belıdiye Reisliğinden 
Tarsus lwlP<liyc parkuıda bahçe bfi(e ve sah

ıwsinin yapılması ktışif ve Jıroj .. si mucibince açık 
eksiltmeye konulmuştur, işin ıut.hammen keşif 
bedt>li 2725 lira 5-1 kuruş olup mu va~ kat temi naL 
akç•1 si 204 lira 42 kuruştur. ilıalesi ~7-6 938 pa
zartrsi giirıii · saat 15 de lu·lfdiye fmciinuaıainde 
yapıhıc;ığrndan istt>klilerin şarıııauıesini beltdiyeM 
nıizcle aramaları ilan olunur. 14-16-19·22 

i 1 in 
içel Vakıflar direktörlüğünden 

Keşif Muvakilat 
bedeli teminat. 
Lira K. Lira K. Mevkii Nevi Vakfı 
430 44 ~2 28 Çaışı Eski hamam Mahmut paşa 
490 80 36 81 parç köprüıü solak değirmen Zorbaz 

YukarıJa mevkileri ve kı şif lwdelleri ya1ıh iki 
kıta vakıf akarın tamirat ve tadilata 2490 sayıla 
karıurıa tevfikan açık Pksiltuıey~ konmuştur. Miid 
deıi miizayf.de ı t 6 938 tlen itibarf.n yirmi gün
dür. Bo 6•938 perşembe güııü saat 15 de ihalesi 
ya pılacaguıdan taliplerin Tarsus Va kınar meuıur 
lnğurıa miirHc~aıları iltın olunur. 16-21 .25-29 

Zayi mühiir 
Saliha yalılı zati mühiidimü kRzaen kaybet

tim. Bu 111ühiirle hiç bir kimseye borcum yoktur. 
Yeuisioi &lacağımdan rskisi11in hükmü olmadığı111 
ilan ederim. 

Adana il Jğlu kö) üuden lJekci 
Siileyuıan karısı Saliha 

i l A H 
Mersin Gümrük müdürlüğünden 
Gümrükte meveu L iskeuderİ) e mah beş sepel 

domates ile bir sebeL luyar 16 ·6 938 perşembe 
günü saal 1 tde salılacağmdan taliplerin mu~yy .. u 
saatle müracaalları ~ilan.olunur. 

( 

IHTiVARLIK 

, . 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 
; 

Hazırhkh Davranın• 


