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* • 
Mahut Garonun avenesi haydutlar Reyha-

niyeyi ikinci defa bastılar 
""--------------------· --------------· 

'l'ürk kadınları saçlarından si\ri.iklendi 

Mühim kanun layiha 
ları kabul edildi 

Ankara 31 (Radyo)Kamutay 

dünkü loplantırnnda mülhak 
bütcelerin tariuat ve sarfiyatını 
tetkik ederek kabul etmiştir. 

Harp 
Franko kati darbe 

malzeme istiyor 
için 

Hatayın hali 
Bizim için tam ma-

1 

Hatayda bitaraf denilen komisyona 
karşı katiyen itimad kalmadı 

Bundan sonra müstaceliyet 
karariyle müzakeresine başlRnı 
lan Adliye teşkiUitı, Dahiliye 
kadroları, Dahiliye merkez tee· 

Fransızlara göre ltalya, italyaya görede 
Fransa ispanyaya malzeme gönderiyor 

ncisile :~~~i:ıtirap ·Manda memurları 
Antakya kayıd bürosunda 
bir türkü daha yaraladılar Komisyonu ellerinde bir alet 

fskenderun 30 «Hususi mu 

habirimiıden>-Delege Garonun olarak kullanıyorlar 

ki!At kanunları müzakere ve ka Paris 31 (Radyo) Bazı ecneı nüz temamile anlaeılamadıguıı 
bul edilmiştir. Ruznamede · bulu bi membalardan intişar ed('n anlatmaktadır. Gene bu haber· 
nan diAer projelerden maarif haberler üzerine harbiye neza· !erde iki geminin Kadikso git 
merkez teşkilat ve v:ızifeleri, ilk reli bu gün bir tebliğ neerede· mek üzere Milftnodan ~Yola çık. 
tedrisat müfellişlerinin müvaze· rek İspanyaya Fransa ordusuna tığı da bildir ili yor. Gemilerden 
nei umumiyeye alınması, 50 mil Ait hiç bir tank ve harp malze birisinde 700 teknisyen bulun
yonluk fevkalAde tahsisat kanun mesi gönderilmedi~ini bildirmiş· maktadır. 

hee gün evvel Reyhaniyeye yap 
!arının da ikinci müzakeresi ya tir. • Franko malzeme istedi 
pılıtrak kabul edilınietir. F~ankod~n Duçeye mOhım Paris 31 (Radyo) Övr gaze. 

~~~:~:k~~1~~e~:~0c:i~z:~ '~~r: ı Beynelmilel. ~eyetten hgr şeyden ıvvel hak ve adalete 
nun emriyla dün ikinci bir bas 
kın daha yapılmıştır. hürmet be~lenirdi. Ne yazık ~i onlar bütün hareketlerile 

~unun a~sini ispat e~iyorlar 

G~niş af 
Hazırlanan proje 

Kamutay da 

bır mesaj lesinde Madam Tabui l<'ranko. 

Re1hani1eye gönderilen j:ın 
darma ve milis adı altında 35 
haydut cadde başlarını tutmue 
ve bazı evleri abluka ederek 

Paris 31 (Radyo) Romadan nun Muııoliniden kati bir darbe 
alınan ve bu günkü gazetelerde için külliyetli harp malzemesi 
intişar eden malümata göre hal istediA'ini yazmaktadır. Figaro 
yaya muvasalat eden Frankist gazetesi ise ispanyada hükumet 
heyet çok mühim lbir mesajı ha çilerin ciddi mukuemeti 9 e har 

Antakyadan gönderilmiştir: Sancakla hiç alakası olmı Ankara - Cumhuriyetin 15 mil bulunmaktadır. [Dün akeam bin daha çok uzamak istidadı 
Sancakta intihap işlerini bi yan adamlar, harıl harıl tescil inci yıldönümünde ilt\m mukar Ceneueden alınan haberlerde karşısında Duçenin ademi müda 

araetırma yapmak belıanesiyle taraf bir şekilde idare etmek ü e...ılldı'ler. O kadar kı·, Sanca,.,a r f J kk d Adi' e V' k"l t. · · h 1 k ·ı · d hh 
11 f5 dr a ıa ın a ıy . e "e ı ise mesajın Duçeye tevdi edıldı· a e omı esın e mora asının 

evlere girmişler telAş ve korku zere, Milletler Cemiyeti tarafın k' ı E · k t. f d b' · h 1 va ı o an rmeuı a mı, ne ıce tara ın an ır proıe azır an "'ini fakat ihtiva ettiği esasın yaptığı vaidden nükfil edeC'oltini 
içinde kocaları etlerinde olmadı dan gönderilen heyeti, Diz Ha · d E · k • ı · b' h- f5 

sın e rmenı ye unu ııç ır us mış Büyük Millot Meclisine ve nelerden ibaret olduğunun he· yazmaktadır. 
Qı için kapııı açmak istemeyen tay Türkleri, derin bir itimad nüniyet te aklı selim sahibinin rilmiştir, 
Türk kadınları sa~larındau tutu hissi ve sempati ile karşılamıştık. kabul edeıniyeceği bir kerteye Proje, önümüzdeki günlerde Çindeki harp gene şidJetlendi 
larak sokakla-da sürüklenmiş tık günlerden itibaren bu itima kt 

cı ı. Adliye Encümeninde müzakere 
lerdir. .dımızı Harsaoak bir çok hadise H t b-t- b b E ç· ı·ı •• k ld bu•• y •• k , eyo U un U ya anı:ı r ye başlanacak haziran ayı ıQIO ın 1 er uç o an u Bu hlidise Garonun iştirilki ler vukoa geldi. Yine heyetin ·ı · ı"I kik lA hk"k 

menı erı uı a tel ve u la 1 de nAşrolunarak meriveto gire 
le yapılan ilk baskın üzerine bitaraflığından şüphe etmek is Scıncak vatandaşı olarak kabul cektir. 1 taarruza geçtı•ıer 
Reyhanivefe giden Türkiye baş temeınişlik. t kt k" d. 

ı e me en çe rnme 1
• Projenin ihtiva ettiRi esasla 

konsolosun11 b:r mukabele ola Mandıı idnresi, heyetin göz Bu güne kadar Ermeni ra göre, siyasi mahkumlardan ı _ı 
rak yupılmıetır. leri önüııde lethişler ika elti. Bü müntehiblcrinin tesbit edilen Janon tavvareleri Kantonu, gemiler ae 

Aı.takyada gÜ'YR kayıt de tün gücilo desteklediği Usbeci mikdarına ~öre, Sancakta elli üç zümrenin affı istihdaf edil· I" ..,_, 

tam edi1or. Türk listesine yazıl vo İltilıatcı l)aydutlnrını yaptık bin Ermeni nüfusunun neticesi mektodir. Bu ÜQ zümre eunlar Hatungu şiddetle bombardıman etti 
mak isteyenlere karşı yapılan ları yolişmiıormuş gibi, resmt ne varmak lılzım gelir ki, bunu dır : . . . . 
tazyik bir şekavet derecesine memurlarını, jandarmayı, polisi, ktmse yutmaz. Bitaraf heyet, bu l- Yüullılık lısteye dahıl Kanton 31 (Radıo) Japon' olmaktadır. Japon kıtaatı üç is· 
vardırılmı&hr. milisi, tahsildarı Türk yazılmak haksız muamelenin hesabını ~e bul~ınaıılar, 2 - il aklarında h.e tayyareleri dün ansızın Kanto· ı ti kametle mukabil taarruza geç· 

Listeye yazılmak üzero sıra istiyenlerin üstlerine saldırtı. rirken aceba şerefinden nolı rl Y~h mahsusalarca karar verıl nu şiddetle bombardıman etmiş mişlerdir. Çio resmi tebliğinde 
·ı Sokak ortalarında adamlar vu kaybedeceğiı:i h!ç düşünmemiş mıe olanlar, 3 - lstıklal uuılı!.c ı~u.li&. e.,.ıoı ollirltln fA7.la olanlJaoonlanu Yılngseyi aldıkları 

bekleyen bir Tilrk usotrncı er ta ruldu, kafalar, kollar kırıldı. He midir? mP.leri mahkumları. tayyHreler ikişer saat aralıkla haberleri yalanlanmaktadır. Ma• 
rafından hiç bır sebep yokken G"tt'k · t'k k yet bütün bunları gördü. Hiç Nihayet Antakya kazasında ı ı çe ıs ı rar ve unet eehri üc defa bomba sağanağına mafi Çinliler Japonların aarıneh 
Yaralanmıetır. Zavallı Türk ora vazifeleri olmasa bilo sırf insani ki intihap merkezlerinin çoğunu bulan, gönüllerde ve kafalarda tutmuşlar ve ıığır hafif binleroe ri geçmelerine mani olmak için 
da bulunan asker ve milislerin hislerin icablArı altında hareke gayri Türk, azını 'fürk mıntaka yer alan rejim bu proje ile bir bomba atmıelardır. ııoo ölü var ihtiyat tedbirleri almışlardır. 
gözü önünde lm akıbete sürük te geçmesi lazım gelen heyet larında açarak momlekette pek zamanlar yurda ve kendisine fe dır. 1600 kadar da yaralı talı· Hankov ::ıı (Rad )'O· 
lendi~i halde kimse mütecaviz ı 1 .. ki ı k k · 1 ı b . . . yo • ın leh· e azası kıllarını kıpırd:ıtınacJılar. kahir bir ekseriyet o.lan u_r e. na 1 yapma ıs eyen ere u su mıo edılmekledır. Haaarat çok !iği: 9 düşman gemis'ı ll 
ler k · · k ran1am1° ı · "I -d ı~· f .. ~'l.h" d. atung e arşı Resını çı n Y ·ı 1 ıerınde muşkı ret e gen. ış o çu e uır alı et gos mu ım ır. limanını bombardıman e . . 
ka\iller kollarını ıuıllayarak u Bir müstemleke memuru 1 re lescı muame e terecektır. Han kov 31 (Radyo) Royter· dı'r Gem·ııer ı· d lmışler 

Tu- rk valıametı'n'ı parçalamak ni 
1 
lat ç karmak yolunu tuttul_a.r, · ıman a a""ır lıa 

zaklaşmışlardır, Yaralı bir nıüd 1 t d den: Hankeu demir yolunun gar a sar 
det t.onra Türkler tarafından yetiyle bir is tam sünni dalavere 1 Artık heyete o an ı ı°!~ ı PrBOS IİIJes~O Linde ve ayni zamanda Bertu· yapmış sahil bataryalarının faa 
kaldırılmıştır, si icad etti. Bu haksız ts muzir mız bihakkin sarsılmıştır. Zıra • liyete geçmesi üzerine cenup İB· 
Hatay milli ıztlrabımızdır ioad, heyetçe mal bulmuş mığri ~ yukarıdan beri sJydığımız misal l vanda çok şiddetli muharebeler tikametine çekilmişlerdir. 

bi nibi karşılandı . ' -aonu •k•n~•d• - 1 ayyare i e Ankara Ç 
Vlus gazetesi meclisteki son " ekoı/ovak intihabının son neticeleri 

nı.üıakereler vG Hatardnki taz Adlive teşkilatında yopılacak defiıiklik dan istanbula geldi 
Jık ve tedhitı dolayısilo nı şrel J Ankara :H (Radyo) Beyne! Al t fil d H • 
ti~i bir makalede ezcümle şöyle Hak·ımlerı·mı·zı·n maaşları krrK milol hava kurumu başkanı prens man mın a arın a ın-
dernektedir : Bibesko hususi tayyaresile An 1 t• • k d 

c Hatay bizim için nasıl ı· d b il k karadan lstanbula hareket etmiş ayn par 1 1 azan 1 
nıilli bir dava ise, onun bu gün ıra an aş yaca tir. Prens hava meydanında tiirk 
ka hali milli ıstırabımJzdır. Ana hava kurumu başkanı Fuat Bul· Alman arazisinde uçan tayyareciler ceza 
Jurdun yanıbaşıoda, on binler Alınacak tedbirlerle hakimler bekleme• ca, hav:ı kurumu erkAaı tarafın 
ce Türkün her türlü insanlık l Yı • • k t d dan uaurlanmıelardır. landırı[Jı. hükumet uysal/ık gösteriyor 
haklarının oiQnendiQini görüyo Jen terfi edecek er• - enı proje amu ay a lstanbul :J1 (Rad10) Beyuel· Prag 31 •Radyo> Umumi se ~ .. b 1 
r~z; Sancak mütemadi bir taz -kfı f Adli f da da bazı ufak değieiklikler milel Hava Kurumu Başkanı çim neticesi ilAn edilmiştir. Se U0 e S 
~~k ve tedhiş karanlığı içinde Ankar~ - ~~t :Oe ~adro'a y-;pilması zarureti hasıl oln10e ~rens Bibesko ~ususi tanıar? çim umomi7etle milli sosyalist· d• k 
. ııaltılmıetır. Pacianın hikAyele ye Vekuletı tee . "kl'k hak tor .• Bundan baeka 2556 numara] sıle An karadan •bura1a gelmıo !erle komünistlerin kazancı var· lyOr : 

rı~i dinleyipte isyan etmemek rında yapılacak değı~~ ~u ka ıı hakimler kanunu mucibince ve Yeeil köyde kareılanmışlır dır. Müfrit sağlar ıo bin rey Dü lh 
lllurnkün müdilr?1\Jeme hürriyet kında ~az_ırlam_ıe o buüdçe on hakimlık mesleğine girmek is&e Prens lstanbulda bir gün kala· kaybetmiolerdir. • n.t)'a BU Unun ha. 
dersi . • . · · nun proıesı adlı ye ve f kült ezunlarının b 0 d k ..ı l ·ı Al l.. te aşkı verdıklerını ıddıa _ . ' t erek Kamutay yen a e m 1 8 ca ve onvan sonra aryaresı e Milli ~sosıalist partisi son fflfSI mon 1eılıcıdır 
edenlerin Hatay Türklüğüne at cunıenlerınden g ç b 1 ak yellen yirmi bee lira ile tazifel Avrupaya hareket edecektir. seoimde 7üzde 22 kazanmıe müf 
fetrnedikJ . • . ti ruznamesine alınmış 0 unnı . ye alınmaları ve hakim muavini , Deeaau 30 A,A _ I>ro x. 
rini iate er~ cınayet, hürrıye -~ tadır. Bu proje ile, hAkimler~mı olmak için ehliyet ~m_tihanı~a tA Orta Jedr•&lt8 rU Hila faeisLler ıüıde 73 kay· da h Paean 
bf me • muahedelerle verı 1 Adliye VekAleti bütçes ne . 1 1 rı gıbı takyıdata 18 betmielerdir. nazırı Gobels, Magdeburg 

11 ohm ıhftrr· ti · · "stemek -ı n, f 'JAve bı bu anma a Alman ekseriyetini hAiz olan nasyonal sosyalist PB"t"ıa·ı k d . ıye erını ı faniden hlç bir masra ı f k-lte mezunu gençlerin . ,. • b . • on 
atıl lnidir? Fakat bunları tek edilmeksizin, kadrolar dahilinde kar~ı a u t ~ı·ne olan rağbetle Kadrolar Temmuz- yerlerde Hinlayinciler yüzde 30 gresı '"munase etıy)e topl 

rar etm k d k rıe Adlıye mes ee fazla rey almıelardn. Hu yerler ol b" 1 k. anmıe 
lf e ten ne çıkaı? Şu an a münakaleler yapılma sure ı k 'çin bunları tea J hazırlanacak .. an o!l. ı~ erce ıeınin ön On de 

ata, Türklü~ü maddi maneti mümkün oldu~u kadar refahla rlni artır:na ı kabul etmiş ol gQ deki reylerden 18970 Hinlayiu. Rdoyl~dt~~ık~ır nutukta ezcümle 
en fec· · k ' ki terfileri temin dül kanonunun Ankara, SO cHusust> - Orta 1085 sosyalist domOkrat, 165 ko · emış ır ı : 1 ıo enceler içinde kıvı a rı ve be enen k'ld yaııi otuz lira ile 
~ıp ~uruJor, Hepsinin bir lt k etmiş bulunmak tadı~. ~~ı~e~: a~m:k ve bu suretle ha tedrisat kadrosunda nakli ve ta ~rü:1i:.tler 259 unu Qekler almış «Memleketimiz içinde ve hal 

lerrır id~ tar, Bihüu gözler ve kalp Hükumet, .mu.cıb ·ı ~ıı~bheab!~~ kim muavinliğini otuz beş hra ylo işlerinin <!alma EylOl aylarına ~ı.mız arasında tam bir sulh 
bıze dönmOetür Ve hepsinin lıtyihasında proJenın uç . k ı kim maaşının bırakılması yOıUnden bhtakım Tayyareciler cezalandırıldı ıç.ındeyiz, Fakat bu eulhuınuz 

acı sualini ı· •t· .b'. 1 oruz. landı~ını ş5yleoe izah etmekte ya çıkarara b 'ıa s nı temin karışıklıklar olduğu ve tedrisatın Prag 31 •Radyo• Oek ajans dığer ldevletleriu sayesinde t 
eı ır gı ı o uy · f5 kırk liradan aş anma ı . .

1 
e 

•- H · h"dl · · 0 Hani dir" k · · h"k' kadrolarındıt bu yOzden normal bir şeklide yO ları Alman arazisi üzerinde u· mın edı miş de~ildir, Onun anı a ı erınız t • b vekAlet etme ıçın 11 ım k d . eıı 81llaenıalar 9 1921 d vaidle Son senelerde azı d d" eksiltmek ve derecele ıtımedl~I orta tedrisat dlreklörlO çan tayyareler hakkında yapı· u relh hAmisi Alman k 1 d r· . ınızı e, 1 da yapı da a e ı E _ ı ıcı ır 
~rıızıe, bizi mücadeleden vnzge ıerin teşkilAt kanun ar.ı~ ve· ri yükseltmek gibi tadilAt yapıllğllnce tesblt edllmlşllr. lan tahkikat neticesini bildiren sasen dunya yüzünde 1 Qıren eizler d ~· 1 • • • " Bu lan değişiklikler dolayısıyle mıetır Bakıınhk bu işe önllmUzdekl bir tebliA' neşretmiştir. l Tebliğde da değiliz, bir çok d >•ti Yanız an egı mısınız . daki tevhid ve te· . • .. arımız 

illeri görmek için mi size kAletler a~asın . VekAleti Yeni ihtiyaçlara göre tesis ,Temmuz ayı ~a.şın_dan ltlbaren bütüu bu hadiselerin :doğru ol· vardır, Eğer düny Ü . 
inandık ~ > adülü lemınen Adlı~e d 1 r sonu ikincide Sonu ıkıncıdc- -aonu lklncıde - -Sonu lklocı:e- zerınde 

merkez teekilAtına aıd lıa ro a 
lonu ikincide 



1 HAZiRAN 1938 Çarşamba VENi MERSiN 

ı Bir f ngiliz göziele: 

Harbin Sebebi ·Türk-İngiliz 
Cevabı basit caresi zor bir mesele , Kültür Bakanhğı 

Sayfa: 2 

Meyvelerimizin 
Avrupaya ihracı te· 

min edilecek H 
1 

. t "k d 
1 

b Dostluğu Orta tedrisat idare kadrosu. 
arp erı eşvı e en er ey- Londrada çıkan "Büyük Bri· nu takviye ediyor İktisat vekdletl yumurtn, fıo. 

1 · ı ı t • ı d• t dık, tiftik, arpa, buğday ve yapa ne mi e acır er lr tırnya ve Şark,, mecmuası, ngil-
tere - Türkiye hakkında yazdı Kumutaya verilen bir proje ile 339,300 ğı ihracatı maddelerimizin stan 
~ı lıir başmakalede diyor ki: \ 

1
. h . • d• dardlzeslnden çok iyi neticeler a· 

Dünyanın iktisadi menfaatleri ahenk· 
leşleştirilir~e harp önlenebilir 

İngiltere ile Türkiye gibi iki ıra ta sısat ısten ı hndığınıı gOzönUnde tutarak yaş 
memleketin düşman ikin dost ol ! 

1 
. ve kuru meyv11limmızm lhracatıoı 

maları, tarihte eşine çok az tesrı· KOltUr Bakıın ığı; ilse, öğret- oa bağlı ise, öğretmen okulu ve da tanzim etmek Ozere raaHyete 
düf olunan hildiselerdendir, 1 men okulları, orta okul direktör· orta okul direktör kadrosu okul geçmiştir. Bu hususta bazı mllte· 

Yirmi yıl önce o .. maalı im teriyle lıaş muavin ve muavinler sayısına katı gelmedlğloden bu h 1 t 1 kt 1 t t 
f l • ı . as~ıs ara yap ırı ma a o ttn e -

Harbin sebeblerini keş et 1896 kinci Habeş harbi paratorluğu ile Büyük Britaııya kadrolarında değişıkllk yapan bir gOn 12 orta okul ynrdirektOrlerle kiki k k k 

Yazan: William wainright 

mek, her halde harbi insauileş · 1897 Türk - Yunan harbi imparatorlu~u hayat memat mü kanun projesi hazırlamış ve proje idare edilmektedir. Bu ihtiyaç k edr phe 
1 1

Ya ında 1 mal edile. 
l.ı . · ' ' k re er a crutu geçilecektir. 

tirmiye çalısmaktan yektir Bu 1898 ispanya Amerika har ı cadelesıne girişmişlerdi. Bu mü· 
1 
bUdce encOmenlodeo geçere ruz OnOmOzdekl ders senesinde daha d 

sebebleri bulduktan sonra hıır- 1999 - 1902 İkinci Doer har cadelenin tesiri Mütareke devri · nameye alınmıştır. çok artacağından kadroların genlş kAI ığımız malOmata göre, yaş 
bin ortadan kalkacağını söyle· bi ne de sirayet etmiş, çe Türk mil j Memleketimizde her yıl g"· letilmestne tozum gOrOlmOs ve ve uru meyvıs ihracatımız her 

1900 - 1901 Bokser isyanı li b k l biraz . ki f O t kt dl mek istemiyoruz. Fakat belki de are eti Osmanlı imparatorlu nlşliyen orta tahsil thtıyacı, bir direktörler kadrosuna 39 ııavesly yı ıu Şd g 5 erme e r. 
1903 - 0909 Herero kıyamı ,. k ı B b ı k bizden sonra gelenler bu sebep ,,;unua en azı üzerinde başladı· taraftan mevcut orta okul ve lise le 200 ze, baş yar direktörlerle, una se ep, meyva arımızın om 

leri düşünürler de aklın icabları 1404 1905 Rus - Japon Rt zaman, İngiltere, ona karşı 1 
lerde yeni şubeler yent mekteb· yar direktörler kadrosuna da 52 şu devletler meynları yunıada 

dairesinde hareket ederler. harbİ911 _ 1912 halya _ Tür· sempati göstermemişti. . l ıer açılmak ve çift tedrisat siste. ilavesiyle 400 ze çıkarılmasıoa za kalite itibarile çok Ustan olması• 
Harbin sebebleri içinde en k "ıye harbı· S 1923 te L~z.an '?~ahelddesı ı' ınt tatbik edtlmek suretiyle kar· ruret hasıl olmuştur. 3043 sayılı dır. 

evr muahedosının yerını a ığı k l 
mühinımi ticarettir. Bugün bir 1912 _ 1913 Balkan haı bi T- ki l Alfl Jr _ k D . I şılanmaktadır. Bu cnmleden ola· kıtnuna bağlı kadronun bir yıllık Ve a et OnOmQıdekl yıllarda 
tarafta lngiltore, Fransa ve Rus t914 _ 1918 Büwük harp zaman, ur belrl . 

1
b 1 ud~u 1;1" rak 987 - 9e8 ders senesinde ta Ucret tutarı olan 248 160 liralık kantesinln daha lyl olmasına dik 

t , tan yayı en e ı aş ı uşmaa a 1 ' k t . 
1anın, diQ'er tarafta Almanyrı, • Sulh lehinde yapılan bülüıı rı addediyorlardı . Fakat Türkiye , lebe sayısının 75000 ne çıkması O· tııhslsatın 144,160 lirası, 938 mali t a edılmek şarlile daha geniş 
ıaı1a ve Japonynnın mevki al· propağandalara ragmen mulınre kendi kuvvetinden daha çok e· ı zerine yeniden 12 okul ve mev-1 yılı blldcesine kolmuş VJ 40,000 mlkyastıı lhrecat yapabilecek ted 
melarınrn en bellibaşlı sebebi ik beler devam ediyor. Beynelmilel min, oldukça, tngiltereye karşı l cud okullardr 308 şube ve 337 -1 lirası da paosiyonlıu ~ellrtnden birlere başvuracöklır. Bunun için 
hsadidir. Bu sebep bir sürü ciler, serbes ticaretciler, ve suth· daha az şüphe göslermiye baş ı 9 ~ 8 ders yılında da talebe sayısı · temin edilmek suretiyle kadronun kOylOye azami şekilde mllzaharet 
propagandalnrla. ört bas edilmek çüler bütün dünyanın artık biri lamıe ve 1926 da Irak anlaşma · nm 95000 nl bulmHı Ozerloe tek istilzam ettiği tnhslsat tamamlan gösterilecek, icap ettiği takdirde 
te ve herkes bu propagandalara birine bağlı olduğunu, modern sındansonra aradaki atmosfer de rar yeni 17 okul v~ mevcud okul mıştır. k 
a-üvenerek kendine taraftar ka· muvasala vasıtalarının bizi sıkı gişmiş ve Türkiyedeki lngiltere 

1 
tarda 307 yeni şube açılmıştır. Proje ile yeni teklif olunan ~il ten de yardımhtrda bulunacak 

ıanmayı ummaktadır. Bu yüz· sıkı bağladığını söyledikleri za sefirleri yeni bir anlaşma için Bu vaziyet karşısında 12 . VI 1 kadro cetvelinin tutarı 839 300 11 ı ır. V kat l 
1 ı .k - ·t b" · b ı ı d 1 ' e et n bu, maksatla yenl den İngiltere ile Fransa demok man ayni vasıla arın gargin ı musnı ır zemın u muş ar ır. 936 tarihli ve 304.3 sayılı kanu radır. 

l 1 ı . k k x. oldu..ı.u11u Bir taraftan bu mesai, di,.er ve mOblm bir teşkilat kurmak rasi diye göAüs dövüyor. Rusya ve e 1 1 e ayna~ı 5 5 1 k j 
unutuyorlar. lnsnnların biribirin taraflan Fethi Okyarıu lngillere AdJı·ye t€\1ş ı· la" t1nda yapıla· Ozer~ hDtçeye 700,000 liralık bir nazizm ile faşizm aleyhinde ba· 
den uzak kaldıkça dövüşmiyo de çalışmaları neticesinde iki tıshslsat koy:nıış olduğu haber ve-

Qmyor, halya ile Japonya ko · ceklerı" ne daı· r eskı· b"ır so··z var t f d k" • b ti r k d ""' • · k) • k arıı arasın a ı munase e e ca egı şı ı ri!mek.t(dir. 
mfinizm tehlikesinden dem çu- dır ki, çok doğrudur. Çünkü in lhik olduı?u anlaşmıya varmış-
ruyor. Almımyaya ısmarlaomış oian 

Fakat bu gürültülü bir tara saclar karşılaştıktan ve müşte tır. (BI ı ld t ) vapurlarımız y1ıkında memlek tı· 
rek zemin üzerinde yaşadıktaıı Türkiyenin büyük bir istik r ne en ., an •olarak sunulmuetur. 

fal'.'tatar ve meseleyi bütün çıplak. sonra aralarmda anlaşamamaz IAle sahip olduQ-u, hiç kimse ta- a~Hen ce~aevl~ri hspish.ane işle! ~üdce encümeni,_projede Ve 1mlze gelerek çalışmağa b&şlıya· 
lığı ile gözönüae koyarsak, gö· 1 k. b 1 B - dün•anm f d . kA 1 Al rınde gemş mıkyasta mkşaflar I kAletın merkez teşkıla.tı kadro ctıklır Bu vı:ıpurlarda anbarların 

k . d ı ıar aşar. ugun , ra ın anın ur ounamaz. a· ı h 1 . . b 11 . Mı .k. h ı • 
zümüze çarpaca bır şey var ır müşterek zemini, dün1a piyasa türk denilen bu hayret verici li· . ~s~ e _ge~ırmış. ~~ tunun ktl~ ı~ j sonda göru en 1 1 mü endis ve I da soğuk havı. tedtlbatı bulundu 
d da: Her tarafın iktısadi üstün sıdır. Dünyanın muhtelif millE-t der, milletine hakikaten büyük ı ~ e~ı bbır 1 aç mı~~-~~ ..8!1- v: : i mimarm maaş derecelerini 70 ve ğundan me~ve ihracatı yabancı 
lük peeinde koştuQudur ve müca teri bu zemia üzerinde karşılaşa bir ilham membaı olmuştur. Fa· .. ~pı~ :ne ~r mku _u Ues~~ ; k~ j 55 liradan, 70 ve 90 liraya çıkar ,ı vıspurlurla değil bizzat kendi va 
delenin dünya ticaretinden daha rak dövüşüyorlar. Beynelmilelci kat bu ilha.m, Türkiyede hiç bir ıe erı arşı ama uz~re .. 'r_ ee_ ı mışlır. Hukuk mezunu kdtiple purlarımızla yaı:mak mOmkUa ola 
fazla hisse kapmak için vuku ter, milliciler ve serbest ticaretci 

1 
kimseyi şae1rtmamış, kuvvetli ve l~t yapılmaksı z

1 
adrurık. gohrulmhuş rin maaş dereceleri, 25 lira ola caktır. 

u Ueı;U ur. u muca e e ıse ler l ·unu ı dı erı a e 1ar e sure ı o an ur mı ıye Ql ı 5 ı 1 ~d-
1 
•• . k. _b d • ra tes ıt e ı mış ıse e, u u b ıd ,. d B • d 1 · b"I "ki · h ld l "' b - ki" 1 T- k ·ıı· l ·1· "'. 1 tur. Bu ma sal a ır ı apıe a k b" d"I · · d h k k ı 

d 1 h b ı t . . . k 1 . T- ki h . b"ld"kl . ııe mu ur ngu ı ı şu o ea mu 1 . k b 1 ama ar e yo açmış ır. sebep olan ıktısadı uvvet erın ur er er şeyı ı ı erıne I kk b 1 k - " mezun arı, bu proıe ile a u T k K ı p h ti 
ı "it . t 1 k k .. ı · . d "tt 1 d "' . re e o ma uzere umum mu opra a e ayas a 1 ngı ere ımpnra or u ur- sulh lelıindo buluııaoaQ'ıuı soy u ınan ıran Qeşı en o ma 15ın1 ıs · _ _ 

1
. . . . edilen kadroya göre 30 lira ma 

· · · · d ..ı. · · b t t · ı· u ·ıı1.k · b - k- durluk hA ıne ıfrsğ adılmış ve mak için harbetti. Bugüu de bu yorlar ve ınsan tabıatıuı e5:ş11 a e mış ır. vı u ıs, uguıı u . . 1 k _ . aşla vazifeye başlıyacakları ve 'f 
. . . . _ _ l T- k k t. . k k teşkılAt 1cabı oma uzere de vı . tarı es'ı imparatorluğu korumak ıçın receklerıuı ılerı suruyor ar ur uvve ını ve usurunu ço . . k ancak stsıda muvaffak olmıvan 

harp ıehlikesi ile · yüz yüzedir. Fnkan insan tarın bu ihtira iyi biliyor ve l.ıiJmediklerini de 
1 
lft.yet ?npıshane~~rı n_dr?suna 

1 
ıarın bu kAlibliklere geçirilecek 

Devlet Demir Yolları İdare Fransanıo da, Rusyanın da va· sını, 16G4 te kopan İngiliz - Fe azim ile öğrenmiye ' çalıeıyor. da yem~len oıı 
1
dort mudu~" ve ı leri göz önüne alınaruk l:unla 

ziıeti afni merkezdedir. Bunla· ıemenk harbi gayet iyi tavzih Türk, bilhassa İngiliz iie her me memur. ~/lve 0 unm~~~~r. ~c~ 1 rında maeşlnrınm 30 lira olarak sinin 73 numaralı Mersin - }.fa 
etti. Mahan "Deniz kuvvetleri seleyi azami dostluk ve dürüst·ıde getırı en . b~ t:e "ı lln ıstı kabulü muvaffık görülmüş ve mura yolcu larifesinin Toprak 

ra karşı gelen devletler Alman . nin tarih üzerindeki tesiri " adlı tük dairesinde konuşabilir. Bu· ı za~ ey~edığı . bulu? masruf encümen, proje üzeriede, buna 
ya, halya ve Japonyadır. Alman . d d" k"' nun sebebi yalnu: iki taraf ara ı 517 000 kusur lırndan ıbaret bu benzer sebeblerden dolAyı tadil kale-Payas kısmına da teemili 

ı ı eserın e ısor ı · • · · · ıA l 938 
ra, talya ve Japonya: nıullera «Harbin hakiki sebebi ticaıtlsındaki müşlerek menfaatler de· lunm~şt~r kı'. bu . 1 u~e or 1 ler yapmıştı: _ kararlaştırılmış ve keyfiyet alA 
Fransa ve Rusyanın elinde bu k k 1 kt _ d 1 ti ret Qildir Türk ile lngilizin son se senosı butçesıue hıç bır zam ya Bu pıo1e lle vucude geti kalılara tebJi..ı. edilmiatir, 
ı l k . . 1 1 1 ıs nnçı ı ve muca ee ca I · 1 , d t h. tl . . k lt k"lf eı; v 
ananı a ma ıstı1or ar. ta fanın k 1 "d tı· k b nelerde biribirleriuin faziletleri· pı ma&sızm mevcu a sısıt a rıten yenı adronun ma u e umpnnya arının ş e ı re a e • . . k · · . . · 
komünistliğe. Japoa~anın domok . . . . dk 0 ne karsı gösterdikleri saygıdır ıdare oluuabılece tır. Adlıya teş tı 517 000 lırıt kııdardır. Terfı sı 

· R F tındekn Bıl~r! gebl~y~r d·.
1 

ıt.· z~mntııl , Artık ı"kı· taraf arasındakı· ba..ı.~ kiHlt kanuniyle bu kanuna ek rası gelınivenler yüksek derece rasıye, usyanın ve ransaııın ~fon : ızım ütun ı eısım1z & • 1 , 
faeistli~e döndüğünü farzetsek . . . kt d . !ılığa, sağlam, devamlı ve yalmz olarak dığer kanunlarla a ınan 1ere çıkamıyacakları ve kadro 

caretımı1. 1 artırma ır emış. ,, 1 "f k 1 1 k"I~ ı d 1 3·0 ı k t b"t d" 8,. f J ·ı L 'e mücadele devam edecektir. 1 B 1 · ı 1 t . 1 t Türkiye ile ngiltereniu uziyet ve muhtelı anun ara teş ı a ı a sayı arı <> o rar ea ı e ı ıfara ent en RO• 
deoloı"lleri ifade eden tabirler ü 

1 
b" ey.n(ke mı_e ?kclır ~r,oldgekrlçn lerine hizmet edecek bir şekil iluye olunan ve bülün . kadrolar ıen staj yerleri de derhal liu • k . 

uır 111 ı muşevvı erı u . d d ki · mt t'1 n L f 
Zerı·ııde akadem"ık bı"r .·mu· aakaaa . f k l k"k vermek fıraatı gelmiştir. bir arada olmak ve arzu olunau mıktarı Ol uramıyaca arı cı s_, o a arşı RO ı-

... rını rnklir ederler, a at la ı at " t ı 938 r ı b-d · · 
l . h il d . . ı Al değişiklikleri de cnmi bulunmak ıol e ma ı yı ı u cesının l •t• d k l d 

mese eyı a e lmez, budur. Alman ıktisnQısı Fredrık 1 manya - - . . maaş tertibine menu tahsisatı ye ı ıma a ma ı 
Harbin iktısadi sebebini or List bunu anlatarak tacil'i şu ee uzere vucude getırılen kadro 1 sene içinde hiç bir eey ill\ve 

tadan kaldırmak için milletlerin kilde tarif ad er: 1 • ~ ••• ' • cetveli ve kanun lılyihası işbu edilmeksizin idare edllelıllecek -Blrlnc1den artan -
gümrük engellerini kaldırmaları " Dunlar, zehirli ildı; diye 

1 Eskı mustemlekelerı esbabı mucibe ile birlikte bağlı tir. terden sonra, sorabiliriz: Hüsnü 

'8 serbest ticaret sistemini ka- ithal ederler ve afyon ile, ispir 
1 ni nezaman istiyecek Çekoslovak intiha- Go·"els Jı"yor L 'ı·. niyet ve bitaraflık l.ıunun nere 

bul etmeleri ldzim geldiği iddia t~lu içkilerle milletleri~ sinirleri 
1 

Berlln, _ MUstemloke birliği U U 1\ sinde? GorQi heyet azası ve 
olunuyor. Fakat yüksek gümrük Dl bozarlar. hh~lı'U ıle kaça~ şefi General von Epp, Dok de Ko bının son intibaları -Birinciden artan- memurları arasında . cidden na 
engellerinin harp neticesi oldu· ınallarıu askeri ışgallere sebohı burg ve voo Ribbentrop tarttfıo• Birinciden artan yalnız olsaydık, son ÜQ aJııı mu muslu, bitaraf, yaptığı işin vebıı 
tu. harbin milletleri, yerli sana yet vermesi, yahut binlerce kişi· dan gönderilen bir murahhasın doğu ve mesullerinin ceıalaııdı· vaffaki1etlerini elde edemezdik lini düşünerek vicdanırıı temiz 
Jİİ kurmağa ve bu sanayii ko- Je gıda temin etmesi, yahut bin huzurunda Alman mUstemleke bir rıldıx.ı bildirilmektedir, n·ır kaç ay evvel 68 milyonduk es tutan baıı muhterem simalar 
rumıya sevkettiği unutuluyor. lerce kişiyi dilenciliğe sevketme llğl üzasından Amiral Rueman ak Çek hükOmeti tayyareleri bu gün 75 miJvonuz, Bu netice 

· b" · d f r ı 1 ' vardır. Fakat hadisat gösterdi 
Meseleyi tetkik edenler an· bl onun ır ış a amı sı a ıy e şam tertlb edilen bir nOmaylş için evvelce hudut mınlakasında yi harbetmeksizin ve tüfek pat 

cak harici ticaretin ganieletilme aU\ka~a~ etmez. Çünkü yalnız esnasında demiştir ki: beş kilometre olıın yasak mesa· latmaksızın elde ettik• ki, bu muhterem zevat pek az 
ai, bütün milletler arasında tica senotının e~şi~meyi düşünür. Şa l c- Uzım olan şey hazır ol- fesini 10 kilometre1e çıkarmış- Göbele, müstehzi bir ifade lıktırlar ve he1etin umumi seyri 
ret mübadelesinin daha serbest ye~ 0~~nğ yuz;nden sefalete ve maktır. Bize lptidat" maddelerimiz tır. ile şöyle devam etmietir : Üitüude müessir olamıyorlar· 
bir şekil alması sayar.inde harbin 10 su u 8 u ruyanlar, yurdla için bir depo ve lstlhUltımız için H. 1 · f · «Demokrasilerin Berlin-Ro Bunlardan gerire kalanları 

rından hicret ederek başka yer bir mahreç olacak otan mostemle '" aynın za erı 
8

.
1 
.. 

önüne geçmi1e '.mkllıı var~ır. de rızk ve nafaka araml'ık mec keleılmlz Ozerlode mllruru zama Berlin 31 •Radyo• Alman ma mihverini bozmak istemeleri mahiyetlerini ispat ettiler. ,, 
MuhakkRk olan bır nokta, dun· lı · · d k l ı t · · matbuatı Çekoslovakyadaki inti kolaroa anlaoılır, Aooak Hitler ce mah1m olan mahiv .. tJerioi 

_ . . urıyetın e a ır arsa, acır, yı na tabi olmıyao bir hakkımız var M r · k" tr '" 
7anın büyuk harptenberı dl3ğıe ne aldırmaz ve bunların hicreti d • hap neticesile birind planda mee ve uso ını cesur vea ıyaee ı eter deı?ietirmezlerse, bildikleri 
memie_ olduı?uciur. .. . lni temin ederek kazancına ba ı' ır . Amiral şu sözleri lldve etmiş· gut olmaktadır. Geıeteler inli· iki de!let adamıdır• ni okumakta devam ederler11e 

B Ük h t k d h 
. . . H" 

1 
. b" I Gobels demokrasi hükumet 

uy arp en once ı yarım kar. Tacir, harp zamanın a düş tir: ap netıcesım ın aynın ır za . 
asır zarfında yine iktısadi sebep ı mana silAh ve mühimmat verir' c - Almanya. FOhrer'in mes feri olarak kaydetmekte ve halk 1 merkezlerınde oturan harp un ve bitaraflı kalmakta ısrar iÖS 

Jerle izah edilecek yirmi kadarı' ve imkan bulunursa tarlaların_ı, tem leke sahasındl\ dahi Alman (berinde yapılan ağır tazyike surlarına ~iddelle hücu_m etmiş terirlorse geçen defa plduQu gi 
ra ..ı.men bu n"'tı"cenin alınmasını Çek askerı tayyarelerı tarafın b" b·t· "h fkA ı•e 

harp vuku bulmuelur, çayırlarım düşmaııa satmak ıs mtııetioe şeref ve hukuk mOsavu a "' "hHff · 1 u un oı an ° rı umum , 
t t 

' 
d ,.,i d Q1\1 t Çekoslovak 11 adaki Alman ekalli· dan Alman hududunun ı ını s"ınde hac·ı1 olacak, aldıkları ne Vuku bulan muhıirelıeler ter• I ı em n e ecP6 o en ş v ıe c me ' ı "h t ç 

k t dl velleri davasınıo ehemmiyetine protesto eylemi& ve nı a7e 0 i 
şunlardır: Beynelmilel tacirin bu vazı me e r • ' d Al k ticeleri kimseye kabul etıirel'.ll 

8 882 Ef h 1 · delil saymektadırlar. koslovak hududun a man ı 
187 - 1 ga_n arp erı yeti de&lıeti mi? Zaıınetmi1oruz. farkına vnrmadan harp baolar. 

1 
taatının hareketlerde bulunduğu yeoeklerdir. Buradaki heyeliP 

18?9 Zolo harp!erı . Fakat beynolmilel ticaretın 1 Dünyanın iktisadi menfaat Orta te~nsatta ~adrolar haberlerinin mün~a~ıra~ Çekoı; kararına raQmen laldm sünni d• 
1879 - 1882 Nıtrat harpları artması dünya eulhünü temin terini ahenkleşlirmiye imkiln Jovak hareketlerını gızlemeyo 1 

ı b. ' 1 J ~ ~ ı k laveresi Cenevredo nasıl ip&a 
1880 - 1881 lk Boer har t edı;,mez . Çünkü ticaretin artması bulunsa, şüphe yok ki, ticaret, emmuz a azır anaca matuf bnlunduatunu söylemişt.ir ,, 

9 ı M 
1 r edildi ise, bu neviden ahnacaP 

1882 - 188 ngilterenin ı rekabetleri keskinleştirir, Tacir en beli başlı sebelerinde_n_ bir_i Hat.ayIIl halı 
B Birinciden •rt•n kararlar ve varılacak neticelerd' sırı iegali lerin bir kısmı zenginleşir ve 0Jm9ktan çıkar. unun ıçın bu 

1882 - 1885 Fransaııın An- bir kısmı kaybeder ve bu yüz tün dünyayA şamil bir iktisadi başlıyarak on beş Temmuza ka· Birinciden artan batıldır. 
namdaki ruü&temleke harpleri den husumetler bae gösterir ve nizam ltızımdır. Buna da b~ dar tamamhyacak ve Ağustosun Tevfik Rüştü Aras ve hatip Beynelmilel bir heyete 14 

1885 Sırp - Bulgar harbi zararn ugruyaıılar himaye için gün imkAn yoktur. Bir millet ilk haftalarında alakadarlara teb· ler bu suale cevap verdiler : yik olan her şeyden evvel bil~ 
l887 tık Habeş harbi hükumetlerine müracaat ederler. bilepldnlı ekonomiyi ielekblr ha llğHt yapılacaktır. c Ne sizi, ne de ahidlerimi raflık ve adalettir. Heyetten tııfl. 
1894 -- 1895 Çin _ Japon Bunun yüzünden beynelmilel le getiremediQ'ine göre böyle bir Hu işe al.t okul sanat v~ ôğ· zi unutamadık, Sizi kurtarmaQ'ı Jetler Cemiyetinin haysiyetırı; 

hıırbi buhranlar baş 1ıösterir, notalar pil!lna Ulbl olmasına yer kal retınen vaziyetleri tesblt edllmeğe vadeden, bütün cihanla boı?uıa korumasını, yani Adil ve bilarll 
1895 - 1898 Kubu isfnnı mübadele: olunur ve bir kimse maz. başlanmıştır. rak, hepimizi kurtarmıt olandlr• olmaeını dileriz. 

Ha tayda 
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Rusyada Müzik i l j N 
vE Du .. nyada Neıer oldu Neler oluy<)r Mı· V L·ı ı· 1 I' mb' ı MurıL· ı· ... · d Genç istidatların 8 IJI eıa 11 çe 18 ıy ılP llln an; 

terbiyesi Jhracat tacirlerine 
Sovyetler Birliğinde pro· Par·ıste g·ır ka· dın Mezar Hırsizlan Hurefalar- 12 Numarah kararnamenin 16 lnCI maddesine 

fesör Stoliarskinin Müzik pe· k 1 tevfikan Mart 938 d~ 3 ı Mayıs 9B8 e kadar 3 ay--
dagoji~i faaliyetinin kırkıncı dan OrmUyOr 8f lak dfvr~)· e ait Haziran 938 ayı zarfmda verilme. 
yıl dön Umu sosyal muhitlHde Sar lı oş kocasını ö ı d ii rd Ü Mısır etıki esarler idaresi, Si Olf'Şrul olan karnbi) o bt»yanrıa n;~leriuin nümu-
iyi sul'ette k.ı1ydedilmiştir. Pro Sakkftrah den Hen mevkide neleri tesbit ve labP-dilmişlir. ller tacirin verecflği 
fesör Stoliarskı'nin idare etti· Çileden çıkan kadın kocasını bulmak it Ulftl ye ait g;.yet e· 1 
g"i kendi ismini tıışıyan Odesa , • • ' • • .. a ıncı s e b 1 beyannamelerin Lararnauıeye uygun oması sureli 

ld L p b Ü h hemmiyetli yeni muarlar u • .... _ • 
mOzik mektebinin gUzıde ta· ve ö ürmeR ıçın arıaın ut n mey a- muştur. Fakat bu mezıır'arın katıyede matlup oldugundan numuneye ga~· rı 
lebeleri oy~rah, Gilel, Goldş· nelerini bar/orını dolaşmış eski eserler idaresinden evvel muvafık olarak hazırlanacak beyannameler l~bul 
tayn ve Fıktenp,ollı'u hUUln ' f d ' ld. · · k · 

o ·ır dD a da tanımayan hırsızlar tarafından kfŞ e ı ı- edılouyece tır. 
;ok~'ur. ~~n~~~. BrDk.;.,ld• ki ~ariate yeni bir_ ~n•yet iş ,a ile döYmliftllr, ği, mezarlarda bul~nm~sı icab Biliı bedel tevzi edilecek olan_ lıeyanname~er. 
Isaye entt-rnat!!yonel kem~n j lenmış, kocuını butun gec,. Bundan sonra kadının se eden çok kıymeth bartakım den alınmak üzre alakadarlarm lnıkı)mel konaguı
mDsabnkasmda Sovyd mUzık,sokaldarda arayan bir kadrn ıi kesilmif. Fakat, bif'az ıon- eserlerin bulunmamasından an d M r ' v~k:\leti lçel Kambiyo mürakipliğine 
kUltUrOnOn mQkemmal başarı: nihayet ODU, 1abah saat altıda ra birdenbire bir tabanca pat !aşılmaktadır. a.. a l) e :IA 1 
ların1 hakkıyla göstermişlerdir tabanca ile öldürmüştlir. byor ve arkasından bir çıtıak Bu mezarların birisinde .:..n_ıu_r_a_c_a_a_ll_a_r_ı _ı _u_o_u_rı_u_r_. -----------

Bundan kırk sene evvel j Goldıtayn ismindeki adam işitiliyor. Ondan sonra gene şöyle bir kitabe vardır: (me· 
Stoliarski tarafmdan Rusyada f 40 yaşl~rındadır ve bir tasf1 bir ıüküt,. . . zarına dokunan kim olursa ı l l N 
açılan ve bugOn hakkı~le ba 1 ye kom11yonunda memurdur. Tabanca ıuı iberıne ko- olsun bUyilk Allahın divamn 

nisinin i~mini taş!ye~. 11~ ç~ ı' Gündüz j~inıle . çalı,~r fakat 1 ' .. anlmr kapıyı çalıyorlar. Ev~e da onun. ye kasma yapışır ve Mers'ın VaLıf '·r uu·du·rıu·a~undın 1 

cuk mDzık mektebı, ıst ı dat gecelui bıç evıne gıtmez sa la açan olmuyor. Kapıdakde· başını bır kaz kafası koparır 1 il il ' 
lar okulu» diye amılmaktadı r. · ı· · li · A 1 k b d ı· . . ı baha kadar meyhanelerde bar rın ve po 111n ısrarı zerıne gibi koparırım ) Y ı e e ı 
Bu okuldal l:ıu~Oln 18şçı , ktolhoz : tarda dolaşırmıı· katil kadın nihayet hıçkırık· Bu kitabe lnrsııları işten Vakfı Cinsi No. Teminat miktarı muhammini 
cu ve ente ektue ovye anaj · . . d k . . Lira K. Lira K. 

267 . . d 1 .. Adamın genç karısı ko· lar ıçın e apıyı açıyor ve menedememıştı r, yalmz hırsız 
2 

!>O 
1 

:>
5 00 ~banın ıstı et 

1 
çocu:u 1 casının bu halinden ıilciyetçi- cinayetini itiraf ediyor; lar bOyUk tehdidden yakayı Yeni cami Kahvehane 9.6 11 ' 

ıle ~8 kUçOk lopın~ol çocugu ldir. fakat kendisini iılih ka -Kocam beni döjiiiyordu kurtarmak için kitabenin Oıe Maa bula 10-1 • • . 
mh Dzık öğrebnmektedktır.beSovye~ ı bil olmamııtır. Kadm nihayet Tabancayı aldım, kendisini rini badana etmekle iktifa Gümrük binası karşısmda tanur ve tadıl edı. 

l\kQmetl, u ma e yem k. b , 1 ıı· t r ·ı . 
bina yapılması için 3 milyon , b~r gece son duece hidde~~- vurdum diyor. • etm!şlerdir~ 

1 1 
len saJorıJa yanmda 1 ~ıe ma )8 1 • eS 110 l&rl tll). 

ruble tahsis etmiş bulunmak· l nıyor ve kocasını bulmak ıçı~ Goldıtaynı yerde ylizllkO Betızler dort yasma gınyorlar den 31 Mayıs 939 gayesme kadar ıcarı 9. 6 938 
tadır, Bu mOkemmel okul sa 1 Pariain bütün me!hanelerinı, y~~ yatar bulu!v~rla.r. Adam V Per embP. ünü saal 15 le ihale edilmt'k üzere 
r-.Yı pek yakında başlanıp bi- • barlarını altiiat edıyor. gogsilnden yedıgı bır kurşun· Almanyada Kallander şeb Ş g . .. 
tirilecektir. Önüne gelen 'meyhane la ağır yaralıdır, Derhal haıta 1 

rinde bir kurında doğmuş beş açık arlluma suretıle muza~edeye çıkarılrmşllr. 
Yaşının ilerlemiş olması· ve barların bulu":ıduğu yerleri neye kaldırıyorlar, fakat yol· 1 ıuz kardeşi bilmiyen var mı? İslt kli olanl&rla fazla malumat almak isteyen. 

na raimen prefes<Sr Stoliar~k~ ıorara kadın, bunların hepsine da öJüyor. ! Bu kızlar mayısın 28 inci gil· lerin vakıflar müdürlüğüne müracaat etm~leri 
~ılne tam bir .genç encrısı girip çıkıyor, fakat kocasını Kadın itlediği kabahat· ' no dnrt yaşına girecekler. Bu ilan olunur. ı.7.12 ıle. devam ~tme.de ve. ~ıtleb~- biç birinde bulamıyor. tan piımandır. Ağlaya ağhya : mUnasebeile şehirde bOyU.k , l A H 
lennden bı r Ç< iı1na ııtıdatla: Goldştayn kerısı eve dön ıuolan anlattyor: · şenlikler yapılacakmış. Şehır ı 1 
rıoı gördDaU zaman hus~:ı 1 dilğü zaman saat iki olmuştur -Beni severdi .. Ben de . meclisi Kanada hllkOmetinden 
olarak dersler vermeğe db. ·~ l ''Aceba kocam eve geldi mi? •. ODU severdim .• Benimle evlen şehrin adının rdeğiştirilmesini Vakıflar 
zaman bulmaktadır. ken ısı d ·ı · · · k d k • · k b t · · · · 1 
bir ook konkur tertip etmekte ütüncesı e ıçerı 11ren a ID m~ ıçın arısını Of&mış ı .. ' de istemıştır. Şehre Beşızlerın 
köyleri, kasRbaları ve şehirle 1 kocasını ora~• d~ bula~ıyor. liır m~ddet ç .. ok mesut yaıa- soy adına izafetle Dionvil is 
ri gezerek mektebi için mil · Fakat hıddeh i'çmıt de. dık. Bar çocugumuz oldu. Fa- mi verilecektir. 
zilre letldath genç çocukları ~ildir; Geae bütün öfkeıi üze kat OD sekiz ayhkkeD aldli. i Bu beş klrdf"ŞİD yaşayışı Vakfı 
toplamaktadır. . .. J rınde, koca•ıaı ~eklemeye bat "Kocam sonraları beni fena hesabına bir zafer sayı· Yeni cami 

Sovyet mUzık kultUrOnOn hyor. aldı:ttmeğa ve içmeye baıladı. lıyor. Doğdukları vakit, onla-
. k. f h d · r sör Ad•m eve ••babın dör·ı . ın ıp ı • asın • pıo e . Mlllemadıyen beni döğOyorda. rın yaşıyacaklarmı hemen he 
Stoliarsldnin başarılarının bn dllnde gkelkıy~r Ayakhtat durK•-ı Bakın yilzlimlin haline! Son dö men hic kimse Omid edemi· i · i t kdl d mayaca auar ıar oı ur. a 
yUk k ym:~n ti 

8 ke~d~si~: nsı derhal kavgaya b•ılıyor i~ttüğü?-. esnada evdtn çıkıp yordu. Hararetlerini düıOrme· 
sovyet hO me 1 1 d d• n. ı ı gıtmek ıç ın çoraplı1rımı al· mek için bu çocu11ları hafta 
k b k · a 1 ile emek• · ve ara arın a uvU9 o uyor. k d 
ızıl ayra nış n B 1 d ki · d' • me ilzre olabı açtım. Bu luca bir kuluçka makindsi Q . . . . u un u an evın ıgerl • . . 

tar sanat ışçısı Unvanı ver kallannda oturanların anlattı unada gözlime tabanca ıhıta. zerinde yatırmışlardır. Bu beş 
miştir. ğına göre karı koca araaınd•-1 Dolu idi. Hemen aldım, ateı hayatı devam t>ltirmek utruna 
Profesör Stoliars'kinin sanat j ki bu 500 k•vga çok tiddetli ettim. Öfke içinde ne yaptı- her dakika ölümle mOcadele 
faaliyeti hayalının kırkıncı olmuş hatta adam kadını ıo- 1 ğımı bilmiyordum ... ,, edilmiştir denilebilir. 

,, 

" 
,, 

" 

Cinsi 

Maza 

Otel 

Mafaza 

DilkkAa 

,, 

Müdürlüğünden : 

Mevkii No, 

GDmrOk binası 11 
karşısında - 7-- ,-

Arlık 
becl•ll 

Temln•t muham-
.ftllktMı ...... 
Lira K. Lira K 
ıs 16 67 

" 
8 112 50 1~5 

3 
,, 

" 
,, 

1 11 2.; 12 50 
- 2 

s 
10 

5 
18 

2 10 

2 85 

3 

3 17 
71ldön0m0, sovyet mUzik san· • • • 

•tının hakiki bir bayramı ola Pı.sl'ıLle Mu·ca .. ıle M ı ı yon ı u k m 1 ra s' yen 1 rse 1 B. alem Kalafat· Deniz kenarı 
hane 

o 11 25 12 50 
rak kutlanmıştır, 1 U .. • 1 

Sovyetler birliğinin hem~n Almanyada Ko'onya şeb- boy ı e y enır. Yukarda e~sarı yazıh valfa ait emvali gayri 

her lı:llf8sir.den ihtiyar maes- ri belediyesi pislikle sıkı bir menkuleııirı teslim tarihinden 31 Mayı~ 939 ga. 
lronun bir çok esiri talebeleri mücadele açmaya karar ver· Bir İngiliz gazetec:si, ge . 1 Sevimli bir delikanlı olan • L I 
:cıesaya gelmitler muhterem mişti r, Bu tertemiz şehir son çen glin Londrada bir seya· Malaki bu mirası eline alınca y~sı~e .adar ayl~k icar. arı ~-6-938 ?azartesi 
OCalarının bg gOzel gOnOnde günlerde hakikaten çok pis

1 
bat' acentesinde ız maaılı bir eğltomiye kuar vermiftir. gunu saat 15 le ıbale tıdılec~ğınden &ahp olan. 

h~~ı~dGa blduıut nmuşla~~~t~~sgt~t~ bir hele gelmittir. Temizlik! memur olan Malaki Moı ile Delikanh derhal ı&zel bir larla fazla malöma1 almak isleyenlerin Valıflar 8 
• o t ayn ve 1 lesinin her gOn sokaklar b. illik • t k ' 1 A · 

ile d h bi k tanınmış mil lamel· ır m at yapmış"· apartman ıra amıı ve merı · Miidürlüğiine mürucaatları 
a a r ço dan topladıkları 11Afıt kırıntı· M k. t · b·ı· · ~ • 

ziaivenler hocalarmın şerefine ... 000 k.lod d h ala ı Moı gaze tcıye kaDID en pıbah otomo ı ını •• 1 l A 1 
J ıarı gUnde ~ ı an a a . elik. . t• d k • f b. ltluhte19m bir konser teri ip ' . i ıım 1 ~azaye ın en ço mem bnalmıfbr. Sonra etra ıaa ır 

etrnişlerdir. fazla tutu~oı mu:· i : b un DDD oldutuu. ve Nevyork~a çok dostlar toplımıı ve bun- Mırs'ın Orman ıu·hend·ısl'ıg"''ındın· Tı H iL . . Btiledıye ~ resı un yaptıklanna bıç de mlltensır 
1 

la be b Nevyorkta 'çıl- ı 
atar a R ıaırı önUne geçmek iç•n rady;ıan olmadığlnı ıılylemiıtir. ar b' ~:y:;· ıllrmeğe ~la· Muhammen Yalıiı fiatı 

Abdullah Ta kay istifade edhi~or.t "::ı;x.ı:e''0~ Bu a6zleria manuını iyi :~ıh;~ Malaki. tabii bizim barb Kantal Cınsi Li. Ku. 
G '-- · d T radyoda Ş~ rın em 5 nJ k • • M 1 k 0 

• 

. eçen ayın ODUt'Şın 8 
. ~ · . · • i hakkında a ama ıçm a • mıa geçen ı n · lerioin yapbiı gibi beı 6ı92 KarıQlak odun O tarıstanın meşhur halk şaırı sıl dıkkat edıleceı . sene alea auk akrabasından ~ &'111 • ' " 

~bdullıb Tukeyın ölDmlloDn şehirlilere konferanslar ve~ıl birisinden bir milyon dolarlık dolar~k ban~otla~ ••~arası ı - içel vil4yetinin Mersin kazasımn demirışıl kö 
Ytrrni beşinci yal dönOmO kut ktedir Ş::shlr sokakları aş b. lr k d x.- b'l k nı ya mayı i et e nmıt ve L LJ d I • 
laomışhr me .( b ·ınizi temiz tu ır m aU OD U15~D 1 me daha buna benzer bir Bllıll yfi c:İV8rlOd8 V8al yapraa 1 eV et Ornta. 

tan başa fP r llzımdır, • • • L 1 L L d 
Abdulla Tukay çok realist t ) levbalarlle dolmuttur. deliliklerle paraaıaı yedı iy nn•dan 6592 aenta .arışıa o un satışa çıla. 

bir şairdi. ithamla dolu olan 1 ~nu~ ler bllmeceJerloi ilk kırşısındı oynanacak piyesin içerisinde bitirmiftlr. r1lmıştır. 
ROzeı şiirlerinde talar millt:li ı :z;;: denlerinl bu menıı de rol alan artlatleriıı huausf Yedi ay aonancla u.ı.ı.ı- 2- Beher lentalının muhammen bedeli 8 kuru•ı 
ilin Umitlerini terennllm eyle o u 

8 Şeb i . tt boyanmeıı şart. • r d 1 bin dolar " ur 
rnışttr. 1886 senesinde doğa ,etrafında topluyorlar. r nl bır sure ed d ki ı ı s·ıyahı DIDk ı e ınb e DY•l.knız 1 • d. 8 -Şartname ve ıuukavelename projelerini gör-
rak . 11 .. • b kkında en 1ıDz, B olar u a ar n ' a mıı r. e ı an ı, ıım ıye • I . 
bi ı913 seneıınJe çok g?nç temız gı . a k 8881flla u ki ı maviye boyuyorlar kadar tatmadığı bir ze•ki tat- mek ısteyen erin llersm Orman mühendis· 

r çAğda 27 yaşında lilmesıne ilin örneiı yapeca r yana arın . . ı·a· .. , , 1 • 
rag" feod · ·· · h b. Ok ı t vaıdedil Eıı ve tırnakların ıse kıpkır mak mabadıle bu b•n1'aotla letne muraeaal etme erı. rnen, ahte r~Jımıne er yOksek ır m ı " er . . k .. f ı S 8 C · .. .. d 
torın istismara karşı çok gO mi tir; mızı olması IA_zım gelıyor, . n penceresıodfn . ıo aga ır · ~ - .atış 11 ·6 93 • _ .,rtes~ ~u.nu ~abl. g a ıf er_ 

tel ve heyecanlı bir cok ~' ş s· L OudıLlı Mııi Eylel kulesinde makiY8J latmış ve bu !~şıl b•nkootl~ Sin orman başmuhendısl•ğı da1res11ıde yapı-
~•ırnış ve haklı olarak bllyük IJln 1 , dairesi yolr. Bunun için artist rı yakalamak ıçıa koıuıan, bı lacakur. 

ı~h fub::~ a~~'i"n!'~!'~/.bt~~ flDlklı ArtİStll ler evlerinden boyanarak ge: ribirile k_avıa .e~ea halkın t~ !>-Satış demir ışı .. köyü halkı arasında açık arı. 
~ın ve L t v'unda bazı I ' bO· liyorlar. Halk bunların °!omo IAtıyla. eglenmııur. ~u "luret llrma USUlife yapılacaktır. 

ermon ° Pariste Eyf.,I kulesıne d · · · i görmek icın top le fakırleıen Malakı Nevyork :::r leri n i çok ~O~I bir. ~··ı:: yDk hl r ıeıeviıi yon maki n••İ ~~~ 1 a:. ~ n~~'° yOrden bir çok tan aynlmıılır. Şimdi haftıd. 6 - Mu~ a kk ~ l le nı inalı 40 1 iradı r. . 
rno~Oomeo eyl.em~ştbır. ı·Şcaııryı~ı ödö konmuştur. Parislilere he~l ak ytkA 1 telev·ıziyon artist 1000 frank (bizim paramızla 7-Talıplerın şartnamede yazıh vesı~alarr uetir. 

n n yırflll eş 11 1ı· eyle temeı lar sana r ar 1 • IA d 0 ~Umu mQnaeebetiyle, tam knl 1 şa~ .bu mı IO 1 . i JiX>indeo ka11makladırlır. 55 lira) kazanıyor. me erı ilZllU ır. ı. 4-7-ı o h1atı 1 tur verıhyor. Yalnız, te evız yon • ... Depo unmut • 

08 



1 llaziran 19 3 8 
~~H~BSB~i~leH~~nııBsniJ .-----u• un--~--. T 

Altın Rüya ~ 
~ Kolonya ve Esansları = 
=ı Yaz gel~i, ~er zaman size lazım olan ~olon~alan-= 
!nızı Al TIH RÜYA Kolonyaları satışevin~en temin e~iniz! 
~/\.olonyalarımız en güzel, temiz esans~ 
;st fardan yapılır, derecesi kuvvetlidir. m 
iE Fiyatlarunaı her k i~w ye t· I verişlidi r. Esans ii 
iilarrnuz ise tP.minatlıtltr. ;et 
~ Toplan satış yapılır. Sipari~ ~abul edilir. 11 
~ Lütfen bir defa tecrübe ediniz. "' 
;aE Mersin Uray cadde!Iİ No. ~ ' # 

~---~-~~-~~~~~~~--~~-~~--......................... --~ ........ . 
:Fabrika \7 8 S1nai nıfıesseseı • • it Sahiplerininnazarı dikkatine .. • • 
: Mersinde şimdiye kadar bir dökümhane bulunma-: 
itdıi'ından döküm işi olanlar uzun masraf ve külfetler. 
ltibtiyar etmekte Tarsus, Adana ve sair mahallere gide-le 
:rek itlf'rini yaptırmakta idiler. Bu ihtiyacı nazarı dik·: 

1tkate alarak Mersinde Ata Çelebi Basımevi civarında. 

•3t numaralı sokakta yeni bir Dökümhane açtım, • 

!Dö~ümhanemde her nevi _dö~üm işleri. y~pılmaktadır. ! 
•Fıyat çok mutedıl ve tenzılatlıdır. it 
~Dö.k~m işi olan falJ~·ik~t, -~ın_aı_ mii_t•ssese sahip : 
:ıermın menmun edıleceg11u şımtlıtlen arzede·· 

•rim. :. 
:Çürük çıkan ve beğHnilmiyen parçalar~ 
:geri iade edilebilir. işlerimizde sürat ve: 
•temizliğe itina olunur • 
1 Hariçten sipariş kabul edilir. ı 
• Akın dökümhanesi sahibi ~ 
• lBRAHlM ÖZBELLI !f. • • ·······~··••*-••••*-•••••••• 

G•• Sigorta 
uvensosyetesi 

Sümer bank 
Emlak ve Eytam 

bankalarının kurumudur 

Tam türk 
Ve en güvenilen sigorta şirketidir 

llayal, ~· arıgm, Nakliyat, Kaza Ülonıohil sigor 
ıcılarırıızı en nıiisail şartlar ve lediye kolay
hklarile )'apar. 

Mersinde Mümessili 
VASFİ ORGUN 

• • 
~~~~~~ .. ~~~~*~**'~~~~~~~~~*-* SA. YIN JY.IER.SİNLİLER.. ffi = Yaz gecelerinizi ~ 
~istasyon Aile sinemasın·da $ 
fiş GEÇiRiNiZ tt: 
~ iyi bir hava almış olur aynı zaman- ın 
~ da mevsimin en güzel filmlerini seyret· ~ 
~miş bulunursunuz. ~ 
** ~* ..W.* *.E* ~* ~**'*"*:it ~***-fi';*~~ ->r.:fi \ 

f1Liray°7ı Fotograf Makine~ 1 

Haftada bir lira vererek bir fotoğraf ku- I 
tu makinesinesahip olabilirsiniz. 

Haftada /iti lira vırirs11ıiz size son model bir körüklü (KO 
DAK) makintsi takdim tdtriz. Sınıf ltrfi tdtn vt iyi not alan 
altbtye verileetk tn luymttli lıtdiye Foto/:of Mokintsidir 

Fotogıafçılarla Amatörltre ait htr cins molumt, cam, kor 
ton, paspartu ve ilaçlar bütün ctnup vlldyelltrlndtki satıcılardan 
daha ucu~ vt tazedir. 

Kodak Otvart, Foglandtr, Mimoza, Ltonaıd, LombuE, Ka 
ptlli, Aef ~ mark.alı malztmt, fılm ve sinema fiimlırıle Rontktn 
filmleri bulunur, 

~-

SEDAD SAHİR SEVMEN 1 
Uray caddesi No. 41 - Mer:!:.,. 

iSTASYON 
AiLE SiNEMASINDA 

----~=======~I=========--::--"-
Canh Filim 

Bu akşam saat 8.45 de 
İKİ TÜRKÇE FİLİM BİR. .ARA.DA 

1 Sinemacılık Sanayisinin en son icadı olan : (Canh Fılim) 
TÜRKÇE KONUŞAN 

1 KISIM 

11 Söz bir Allah bir 
türkçe sözlü şarkıh operet 

O ynay~nlar : 
Hazım, Vasfi, Galip, Muammer, Mahmud, Melek, Ş:ıziye, Cahide, NeclA ve snire. 

Hamiş: Canh Filimi seyir etmek için gözlüklerini kiseden 
İSTEYİNİZ 

Yer bubnak için Sayın 1nüşterilerinıizin erlcen teşriflerini dile1·iz 

~---====~=====----
Sinemamız bOyilk fedakftrhklarla CANLI FlL1MlNf temin ettiğinden yalnız bu filime ait 

olmak ilzere g~zlUkler dahil zaruri ufak bir zam yapılmıştır. 

TÜRKÇE SÖZLÜ . 
ı-

Ramon Novarro · ~ 
PEK YAKIN DA: Uzun zamandan beri rekUim edilen ve Sayın ~ersinlerin sabursızlıkla ( J ~ 

bekledikleri Şeyh Ahmet Filimini Sinemamızda göreceksiniz. . ~ 
Kuruş 

50 Mevki mahsus 

30 Mevki 

M erain : Yeni Mersin Basıme vinde Basalmııtır 

SAYFA~ 

i l A N 
Tarsus Malmü~ürlüğün~en 

Lira Kr. 
2 s··nt•lik muhammen kıymeti 120 00 

Tarsusun Nehri berdan, Kocabucak, Baharla 
n• J\ula~ göllerindebulurıan Sa)diye mahallerinin 
l-6 -938 larihint)rn 3 l.5 940 tarihiıu~ kadar i~i 
~errn nıiidıtrrle rusum ve avlanmak halkını 15-6-
938 larihi11de ilıal~ olunmak üzere 1-6-938 ta-
rihi rıd t> n iti lrn ren 15 gii n nı üddelle müzayede ye 
çık;ırılnıışıır. 

Talip ola11larinm yüzd~ 7 ,5 buçuk nisbetinde 
lf>nıirıatı nıuvakkata akçasilP. birlikte maliye daire 
sine ruiiracaal eylemelP-ri ve şartname~inin de ma 
li) etl••n istenilm~si ilan olunur. 1-4-7-1 l 

:i [IJa n 
Tar sus Malmüdürlüğun~en 

Lira Kr. 
2 Sflnt·lik muhammen kıymeti 300 oo 
TarsmHııı Ağzı drlik lö)'Ü civarında bulunan 

();p .. iz göli1 Saydiye mahallirıin 1-6-938 tarihin
den 31-f>· 940 tarihin~ katlar iki sene müddetle 
ru.!Hım ve avlanmak hakkı 15·6-938 tarihinde 
ihal~ oluumak iiıere 1-6-938 lttrihinden itibaren 
ı 5 gün miiddtılle miizayedeye çıkaralouştır. 

T11 lip olarıların yüzde 7 ,5 yf\di buçuk nisbelinJe 
teminatı mu va kk it la akçasi yle birlikte maliye dai
resi ne m li nı caal eylemeleri ve şartnamesinin de 
nıa liyedcn istenilmesi ilan olun ur. l-4 · 7-1 l 

1 
DOK.TOR. OPR..A.TÖR. 1 
SA~1A BORBOR 

1 Hastalarını hergün 15 den sonra 

1 
kabul, muayene ve tedavi eder. 

ADRES: Camişerif mahallesi 
sabık Müftü evi yamndi 

IHTIVARLIK . 
Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI ( 

Hazırhkh Davranın• 


