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.................................... -----------------------------------------------------------·------·------------------------·------------Hükumetimizin çok yüksek ve eşttiz bir büyüklüğü 

• .. Çinliler muhtelif iıtikametlerde çok şicldetli taarruza geçtiler 

' japonlar hezimete uğradı Af kanunu niçin çıkıyor 
Macip sebepler layihası Türk Cumhuriyetinin yüksek fazi· 

leti ve ulüvücenabının tam ifadesidir 

. 
26 bin mevcutlu 14 üncü Japon fırkası ta-
mamen imha edildi Çinliler süratle ilerliyor 

150 liklerle istiklal mahkemesi mahKumları- ~emberlayn [~enle görüştü \ -Tokyo EndiŞe içinde 

Acele olarak Çine 12 fırka 
daha gönderiliyor 

na da şamil kanun yakında çıkıyor Eden 
Kanun neşri tarihin 
den muteber olacak 

Kanunun mucip se~epler li
yi~asım aynen neşrediyoruz 

Hükumetimiz, senelerce va· 
tandan ayrı ve vatanrıız yaeama 
nın bütün ıstıraplarını çekmie 
Oldukları tahmin edilen yüz elli 
liktorle, lsıiklAI mahkemesi mah· 
klloıları, bazı 1<iyasi cürüm malı 
kt1m ve maznunları, heyeti mah 
ıuaalarca haklarında devlet hiz· 
ınetinde istihdam edilmemeleri 
İçin karar verilenler hakkındn 
Jliksek bir uluvvucenab ve litı · Yeni af kanunile yüksek uluvvDcenabını g6ateren 
fet eseri göstermie, bunlarııı hDkOmetlmlzin reisi Büyük Şefimzlle beraber 

affı için bir kanun lı\yihası 11.a· devlet hayatının hor safhaEınria mücE:hlıez istila ve ihlihlds ara· 

\ı.ırlıyarak Kamulaya sevketmış· büyük değişiklikler getiren si 1 yan yabnncı millet ve kavimle
ır · ynsi \'e içtiınni ihtiltıllerdon te riıı emellerini talmim ve tatbik 

Bu kanun li\yihası, memle· 
k 

gafül edilmesi. maarifle, askerlik edecek kolay bir saha lıııliııi al· 
ette Cumhurıyet rejiminin kuv te, sanayide ve umumi hayatta mıştır 

Ve tini ve istikra ' lnt bir defa da · . . . 

Bugünkü kabineye 
girmiyecetini 

bildirdi 
65 bin mevcutlu Çin ordusu Şansi eyale 

tini baştan başa istirdad etti 
Londra 1 «Radyo• Havas ,. _,n ... 

muhabiriııden : iyi bir memba Hankov ı (Radyo) Royter langıcındanberi dördüncü büyük 
dan alınan malumata göre baş muhabiri bildiriyor :: hezimete uğramıelardır. 22 bin 
vekil Çemberlayn hafta tatili es y ş ,. · 1 b ' ölü 48 i oüksok rütbeli zab'ıt . . . ung- eng ın eıma 1 gar ı· i1 

nasında eskı harıcıye nazırı . d L · d · 1 - · olmak üzere 1600 esir bırakmıı:ı 
sın e ungaı emır yo u uzerın v 

Edenle gizli bir görüşme esna d h kAlt b 1 2r. b' tardır. . . e are tı a u unan u ın 

sında Edeni kabıneye gırmeye 1 14 - - 'J f k Lenşenk istirdat edı"ldı' . .., .. . mevcut u uncu apon ır esı 
ıknaa çalışmışıır. F..den Çorçılde L .. 1 B . k d t Hankov ı (Radyo) 65 b'ın 
d ı ·1 ld ğ 1 ld ht ungaı ı e enıs au arasın a e r; ~ı k ı° u u ıa b~ kmub. e mamen imha edilmiştir. Fırka mevcutlu Çin ordusu Yung Şeng 
1 ır a ara mensup ır a ıne k G 1 D ·h k istikametinde ilerleyerek iki gu· n 

l kk - l t d ' k k t' k b' umandanı enera uı ara aç 
eşe u e me ı oo a ıyeıı a 1 ff k 1 G denberi Lenşengi muhasara et· . . ~· . b'ld' . t' maya muva a o muelur. ene· 

neye gırmıyecegını ı ırmıe ır. ral Duihara uzun zamandanberi mişti. Bu sabah eehir temıtmen 

1 Amer'ıLa orJusunJa casuslu" Çindek~ Japon casus t~ekiHitı· Japoplardan temizlenmiştir. Şan-
ı U U 1 nın eefı bulunuyordu. Çın - Ja si eyaletinde vaziyet tamamen 

8 Z b
•t pon ihtilAfınııı ba&lıca Amillerin Çinliler lehinedir, Bir kolda Şan a 1 den biri olduğu gibi Çinin fetih sinin cenubuna doğru ilerliyor. 

plAnını hazırlayanlar arasında Naveir eehir son yirmi dört sa-

Almanya lehine ca
susluk yapıyormuş 

Nevyork 1 cRadyo• Ameri 

da bulunuyordu. atte dört defa ahnmıe terkedil· 

Japonlar muhasamatın bae· sonu ikincide -----
Çekoslovakyada hava gena bulandı ha gö , .. 'b .

1 
de ayrı- pek büyük deılieiklikler ve yeni Kaynarca muahedesmı harı· 

s.ermesı ılı arı e l"kl l, ' k" . . bh t . r· ' k 
C d

' kk B 
1
A ' h . ı er tntuı ını ıca ue tıren ızı ci muharebeler ve dahili isyan k d d b b'tl a ı ate değer. u tıfı a ıs· . . ı an or usun an eş za ı e as 

bat . . k' k kt"l ve makanık ıcallarm memlekete ve ihtilallerin mütevali neticeleri 1 Al 1 d ' n. r- ı..· 1 Hinlayn Hotzaya 14 .madde
lik talepname verdi 

atmıştır ı. artı va ı e lı " k" d 11 d" . ı 

1 

en man o an ı 15er ı.UQ zauı 
ınemlekele fenalık yapmıe olan- t~t ı ın e leva ı ~ue e llmesı ve 1 memleketin dışardan paylaşılma· casusluk cürmiyle tevkif edilmiş 
arın bundan sonra re11mm ço . . . • ' 5 tır. ev ı edılen erden ırısı 1 •. . k nıhayel 19 uncu oı;ır soıılorııı- 1 81111 "e ·ıçerden d·ı.1'.ıJmasını mu· . T k"f · 1 b' · · 

. . . . . danberı mılletlerın hayal ve faa · ol k t ı · · ı b ı l . · kuvvelli bünyesı ıçıııde hıç bır . . . . cıp nen a ısız mu ıare e er a albay Fontındir. Albay Amerıka 
hareket gl>stermelorine imkfın lıyolle1 rı ... ndke bkır, 1vns1ıta ve ~1 11~ ~l~k- kib etti. istihbarat teekillıtında mühim ı Çekoalovakva-lehistan hududu kapandı 

ye o n n • u anı an ml ıcı ı Bunların en •ararlısı .. e fe· · · ._, v · ı t' 1 ooktur. . . _ . " • bır vazıfede bulunuvordu. iddia 
e ı ı ıma J • • - akıdesınclen tecnhul ve levokkı 1 .. J> ikan lınrb old H 1 ı. . i1 s·d 1 . 1 1 • ç k f ti ., 1 l'f d'I . 

Liyiha şimdı Adlı ye ~ucu· olunması ibi bil isizlikler ü· ı cıı >_a 
1 

u. a~ır 1 ~ ya ve elde e~ilen_ vesaike göre U et 8fl0 ta 8P 8fl 8 men 88 en 8 8 1 e 1 emıyor. 
. k'k dilınoktedır.Qok - g g r sız, karşılıksız olaıı akılsızca gı Almanlar lehıne UQ senedı nberi 

rnenmde tel ı e zunden memleket kudret ve kuv · ı ·ı ı b d t b' t' 1 Af Ç k ı k k hd'I d' k i ho ete arzolu . . t rı en cı ıan ıar 1 ~ a U\ ıy e casusluk y1tpmıetır. Geçenlerde manya e os ova yayı açı tan te 1 8 ıyor 
Ja ında umum Y d d vetını kaybederek dışarda ve 

1 
fecaatte bundan gerı kalmadı ve Amerikadan kaçmaya muuffak 

nacak ve kanunlaşınca ışarı a içerde bu bilgilerle ve o bilgi· kalamazdı. olan iki Alın · d lb 
olanlar anavatana dönebilecek· terden elde edilen vasıtalarla 1 

- :ionu lkln'"ld• - an casusu 
8 

a a 
ler, içerdekilor de affolunacak· yın marifetiyle kaçmıştır. 
lardır. Ll\yiha neşir tarihinden Halayda vaziyet gittikçe vahimleşiyor 
itibaren meriyet mevkiine gire 

Cektir. Fransa asayişi temind~n 
Lftyihad istikHil mnhkemes i 

karariyle ma\ıkfım Olanlarla Sİ ' A • oldug"" unu 'ıt'ıraf etti 
Jaai cürüm mnhkfımlnrı hakkın acız 

Şuşnig 
Viyanadan oyrıl· 

mamış 

Berlin 1 (Radyo)D. N. D. bil 

Prag 1 cRad10• Havastan : ! leplerin Çek menfaatleriyle teli 
Südet mebuslar bu gün baeve Cinin gayri kabil olduğunu hü 
kil Hodzayı ziyaret ederek 14 kunıetin bunları bir kül halinde 

1 maddeden ibaret olan Hinlaynin kabul edemiyect1ğini beyan et 

taleplerini resmen bildirmişler mektDe~~r. t ft 
l 1 k 

Iger ara an umumi müta 
dir, Hükumetin bu ta ep er ar 1 s-d ti · t 1 1 . . ea u e erın a ep erınden hiQ 
eısında nasıl bır hattı hareket birisindan vaz ge<;meyecekl . 

t~kip .ede~e~i-hen~z belli değil merkezindedir. IBu yüzden ~~ 
dır. Sıyası mueahıtler 28 mayıs koslovakyada .nikbinleeen h 

daki aftın bunların mütemmim -------.::.--J-h-.-----,-- / k 
v Bı"taraf komı"s:von te ışe ve yo suz u • e feıi cezalnrıııa da eamil ol· 'J' 

H . 1 · - 1Ak ava 
diriyor: Eski Avusturya başve · ta Hodza ve ın ayın mu 11 a nın bu günlerde gene hAd bir 
kili ş uşn i gi 0 Viyan adan ba ~ka .:.:tı.:n.:.da:.:n:_s_oo_r_a_ıı.a_z_ır_ı_an_a_n_b_u_t_a ____ -_•o_n_u_ı_k_ın_c_ıd_• __ _ 

duQu 150 tiklerle heyeti mnhsu· fara rağmen bir hareket göstermiyor 
Balarca haklarında karar verilen 

er iı;in bazı tedbirler iUihaz o· tt • J A t k a a da Ermen'ı akı'nı .levanı eJ'ıyor lunaca~ı hakkında hükümler var 11unyeuen n a y y u u 
dır. Dörtyol ı [Hususi muhabiri ' 

Ilükt1metin yüksek uluvüce · ! mizdeıı ] - Halaydan ~u g~n. alı 1 
nahını ve Atıfetini gösteren bu nnıı haberler vaıiyetııı gı.ıtıkçe 
kanunun mucib sebebler trıyiha· vahimleştiğini lıildi1rm?1kt~dır,~~~ ıın ' te temameıı usc >ecı erııı e 

Eti Türkle
rinden 

bir şehre nakledildiği {hakkında 

çıkan haberler doğru değildir. 

Şuşnig \'iyanııdan ayrılmamış 

yalnız ikamet ettiği Belvederden 

başka bir eve nakletmiştir. Şue 

nig söz üzerine mevkuf da bu· 

lunmamaktadır. 
Af ı aşaQıya koyuyoruz: rı . 1 or Komisyonun 
"' ka ı th J geçmış bu unur ' · Bı·r he·vet Ankara· • nunu ay asının . b't raf hareket eımed 1 

._, 8 • L u protesto 
rtlUcib b b . katıyen ı a 1 • /d" , tr RUr se e lerı . muhakkaktır, Tazyik, tedaıış ya ge ı . . 

Orta Okulumuzun güzel bir eseri 

Okul sergisi dün vali tara
fından açlldı 

Yani mektebin musbet zihniyetle yetiştirdiği gençlerin vü
cuda getirdi~i serginin her köşesi ayrı bir zengınlik gösteriyor 

Türk milletinin beeer varlı . ğı b-ı- yolsuıtuklara rağmen I Parıs 1 (Radyo) Mebusıtn 
tına hlkim 

1 
l rı'hi so.rri 

8
. v~ ~ uıık d r ufak bir hareket Ankara 1 [Hususi mu ha meclisi son partiler heyeti top Snrekll ve sistemli çalışma lşekilde gösteren kampozisyon ın 1 

o an a ı eımdıye n a - . . . . d ] H d ı • . r a l'aııtnda gördülü ve geçirdiği t>ile östermemietir, Bütun ~ıkft bırımız en at~y a yapı lantısında bır teblıg neşrederek yılının sonunda Ortaokulumuz g.ıı zeme, ıtrtt ık ve haritalar ll:terlnde 
ll'ıuhtelif inkıHiblar içinde en a· 

1 
~ k misyonun tek ce~abı lan zulüm, tazyık ve ted 

1 
lspRnyadaki Anikal, Valansiys, zel bir eser d11ba vllcude gelir· okulun genç Ve çok kiymetll dl. 

lır badiresine osmanh imparator ;~t 0~~~ak~adır : . hişi hOkumetimize arzet Barselone gibi açık şehirlerde mekle mublt ve kllllUr ailesi nze. r~ktörll B. Ra~lm Beşgözno verdi 
luaunun son devirlerinde tesa - Hükumete müracaat edı mek üzere Eti TOrklerinin si9il halkın bombardımannu ve rinde clddeo oez\b bir lotlba bı· ğı malOm~t ııluka ile dlol~ndl. 
d<ıt . ' • • 8 AbdOlh 'ti - . . . rakmış oldu Bu ı:ı.rada n. Nasuhıo~l . 
b e~mişti, imparatorlukla bera nız "şüphesiı ki Türkleri~ı _şi kı1 dini reısı . : . . a~ı ruz~e~ce öl~me s~·b~bıyet verıl- Okulun °blr ders yılı zarfında yarf'tcilere eski mekteple u z~ 

er turk mille\inin tarihi de ka yetini dinl~yecek bir hukum~t 1 Hayatın reıslığın~e Etı turk mesını takbıh etmıetır.I sessiz bir mesai ile l~lediğl eserle mektep arasındaki büyük t'euı 
llanrnak için her türlü menfi ve olmadığını pek ülA bilm~ktedır ı ıeri ileri gelenlerınden altı H lk • • r1n sergisi dUn saıtl 15,30 da vali tebarüz ettiren hasbihalde ar:ı 
:uznr .Amiller muttari~ ve .dııimi E~a~eo b~tün faciaları ışle1en kişilik bir heyet Ankaraya a evımız ve parti başkttoımız B. RUk:ıOddln ı~nd_u ve cüm_h~ri~e~in müsbe~ 
ikr tesırle bu harabiyı lacıle sa- hukumettır, . baıı iddetli ted I i tir • ••• · Nasub\oğlu tarafından açıldı •• TO· zıhnı_retıe. yetıştirdıQı &'enQleri 

oluyordu Milletin maddi ve Garo gu~a ş ~ ş • Bı"r rolkor gecesı· rende Halkevl Beşkanı, hOllOr takdır ettıler. 
ll'ıa · · 1 lmışlır Bu da temnmen -- ,-~ l d" 1 t C H P S · · 1 neti bilnJesine ıaslit edilen bır er n .' . . kl edilemez, dlrektOrll, Be e ıye re s , . . • ergının ıer köşesi ayrı 
köt(i telAkki ve itiyatlar devletin T.ürkl~r ~leyhıne d~~ce~~n~;:~nt! Bu sabah Afan~a, Harbiye tertip etti kaza beyetl başkanı ve daha blr ayrı zenginlik gösteriyordu. Bil 
•arJıQına ve 

8 
a 

1 
ına hakiru dır, Şı.mdı. n~=~~ına arnba oto de gene bazı hlidıseler olmuş . . . . . çok davetliler hazır bulundular. hassa el yazısı blokları, dikie 

Olan ceıı·ı : e Y O b' ' b"rinin yın hıQ bır. lalarla kimse tur, Türklerin azıcık yüksek ~es Halkevımız çok ısabetlı bır tstıkl41 marşını mntcakip vıı- biçki derslerınin sabıthlık ç 
eıer 1 ve aaseup, ırı 1 • • mobil vo saır vası ttix.i le konuşmaları bile bir cürum kararla Cuma günü akşamı için Jimlz c Ortaokulda daha birçok takimları Perde )al • • ay 

te müessiri olarak tarıhın . · ıomiyor Garo neşre 6 k k il .. t- -ı 1 ' w erı cıdde ıı b,
11 

gıdıp ge ' 
9 

d sonra sayılarak ara o ara go uru me bir falklör gecesi tertip etmiştir. eserler göreceğime inanarak ser. görü meye ve takdir edilmeye ıa 
tn kaııgıcındnnberi devam eden kararnamede saat 1 ~n 

1 
d • si her gün artık tabir görülen H Ik . . . f' . 1 k M . ıırlvl açıyorum• dedi Okul talebe yıktır. Serginin Atatürk k h . 

.. r isfklAI' . k k b' lıi k hl\dı~e er en . a evının mısa ırı o ara ersın & ı · oeesın 

i
let ıtlın~elı. ıE~ıiiı v:c~illi ı~i~aam· ra vul~u:, g:~t~el etmeyeceğini hildiseler arasındadır, . de bulunan tanınmış halk şairi ve sinden bir genç kızın sunduğu dle ilk ziyaret~ilerin fotoğrafıarı 
arı . . . mesu ıy . . J:.'ransa lskenderun ve Reyhanıyede . . makasla kordelayı kesll. a ındı ve sergı hatıra deft i 
lllt ~ Jenı eeraıle tevfık edıleme söylemektedır kı ~>1;1 dtamin ede ki kayıtlarda olduğu gibi An tak aşıret kadınlarımızdan Hasıbe tey Tnrkçe tarih coğrafya tabii riyasetciler tarafından t kd?rkn e 

sı rö h k t lcere· Halayda asayıeı e t . ht l'f . t d tl . . ' , a ır lir ,, nesans are e ve · 11111 • • • k itiraf atmesin yaya da Ermenı akını devam ze O gece mu e 1 a~ıre a e ennı le metamatlk köşelerinde talebe cümıeler y zıldıkt 
Qlarınd . ·r d 1 n mama· medıg:nı açı ça • • k- 1 ' ıi an sonra ha2u· 

•ı 
0
.h an ıslı a e o u ~ d baııka hiç bir manada tefsir ediyor, tur u ve a~ıt arını söyliyecektir, Dla sene içhıdekl mesalslol çanlı Sonu ikincide-
' &Gda ıubur edeo mılleL ve en " 
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ff ü~umetimizin çok yülsek ve eşsiz ~ir büyüklüğü 
Af kanunu niçin çıkıyor 

Oa~iliye teşkilatm~a Fransanrn Romada adeıni muvaffakiyeti ingilterede meC~Ufİ as\er)İk 

R •11 a gore sya 
mucip sebepler layi~ası türk cum~uriyetinin yü~sek fazi

leti ve uluvcena~mm tam ifa~esi~ir 

Yeni kanunla değİ· 

~ şiklikler yapıldı 
Dalılllye veklileti mı:rkez h'ş· 

klllltı kannnun Kamutayda kııbul 
edildiğini dUo yazmıştık. 

italj7 a - Fraıısa anlaşınasına 
fli tler 111 aı1i old ıı Birinciden artan 

lstiklAI Savaşı başlarken 
Türkiyeye küçük arazi, mah 

dut bir istiklill, nisbi bir sükun 
getirece~i tahmin edilen mütare· 
ke ve muahede Türkiyenin büs· 
bütün haritodan silinmesine ve 
türk milletinin ietikldlinln mah· 
vedilmesi yeni bir vesile ve bir 
mebdeğ oldu. Milli cidal denilen 
jStiklAl savaşı böyle bir henga
mede ve bu kadar ağır şerait 

İ.;inde başladı. 
Dunun baelangıçtaki zorluk 

larını, devamı anındaki ıstırab 
9e güçlüklerini anlamak için 
Atatürk'ün büyük nutkunu oku· 

nı'l şüphe yoktur. Bir taraftan Yeni kıınunda değişen madde 
cumhuriyet rejiminin tesisi için şudur: 
kanunlar ve müesseseler yaratı • - Vililyetler idaresi umum 
lırken bu kanuni müessesfllerin 
k 

mUdUrf OğU iki şu be ile bir ıevö 
orunması için icabeden kanuni d . zım mll llrlOğOoden mürekkeptir. 

_Bonenin Halitaksla habeş meselesini 
ita/ya lehine çevirmek gayreti boşa gitti 

ıdari tedbirler de alınmak yolu Birinci şubd merkez ve merkeı-
na gidildi. Bir iıık·ııar.bın en '·u- İz\'estiya gı1.zotes1 ı - · u den manslıb vıın eti ı · "· 1 ıuııusı mu Musolini, 14 rneyısta Ceııe" 
yük müeyyidesi milletin o inkilü Y er memur ıı. hah' · · l' f " rlyle nııbiye mndnrlerinin sicille- _ ırının. 'ransız - tal yan gö rede kırk bin kişilik bir ha Ik 
ba olan itikad ve itimadıdır. - ı kk rloi tanzim, tayinleri mahallerine ruşnıe erı ha· ında gönderdiği kütlesi önünde, Fransız - hal 
Türk milleti bu itimad ve itika 1 
d 

.d 
1
. aid hlli memurların umumi bHlle nıektulı " Fransızların Roınn yun aörüşmelerinin havırlı bı·r 

ını cı a ı millinin başından bu 1 & J 
güne: kadar fili r.eerleriyle is bat rlnl tetkik, mllsabokı:ı, imtihan, ~demi '?u~affakiye.ll~rJ,, başlığı ı:eliceye iktiran edeceğine emin 
ve izhar etmiştir. Milletin ideali mezuniyet, tekaUd; tecziye, tHyin altrnda ıııtışar ot~ışlır._~Iuhab ir olmndığ"ını beyan etmiştir. 
ne \.'e karakterine en uygun terfi, tbhvll, lıecı:ıylş, tekaUd ve ye bu mektubda, lngıltero ıle ftalya j nu cümleyi söylerken Muso 

tim mahşları tahsis, askerlik gibi arasında muknrelenin "kdı'ııı' olan ve gaye ve ihtiyaçlarına ' " . 0 liııi,r.in sesine verd i ği ahenk bi 
en doğru cevab veren halkcı memurların zısti işlerini ve tubuk muteakıp başlıyaıı Fransız - le hu beyanatın hakiki -. 

kuk muamelelerini ita Ue mokel ft ı ·· - 1 · · 1 manası 
cumhuriyeti herkesin bildiği ve 8 yan goı ue ne arının, lal ya üzerin do hiı• bir ı::üpl b k 

. . ıer olmak üzere dört bllrodırn mu ı . . c· y v ıe ıra ma 
söyledığı adile söylenmesi lnzim ıarıcıye nazırı ıano'nun Ama maktadır. Halbuki, dnlıa Fren 

1
. K rekkebtir. Birinci şube mlldUrlOğU k 

go ırse emalist rejimi sevmesi, vu. llu k.ralının düğününde şn· zız - ltalvaıı go··rüşmelerı· başla 
k 

umumi mUdllr muavinliği tarafın J 

O günü, yaşayanların insan· ·c.ruması kadar tabii ve daimi dan idare olunur. lııt sıfalıyl~ bulunmak \'e bilfı mqdan ervel fevkaliida nüfuzlu 
tarı daima unutturucu tesellisile bir his olamaz. ~are de Hıllor'in Romayı ziyare ltnlyan iş adamları, hakikıHte 

mak Hizım ve kll.fidir. 

Bu kadar kaviğ esaslara is lklncl şube villlyetlerin uınu· tı esnasında yapılan resmi kn ltnlya ile Fransa arnsında ·ızale 
avutan hatıralarını tazelemek ve tinat eden reJ·imin bin bir bed mi tdare, teşkiUıt, lntibab, neşri 

Ü ı · b -
1 

· ··ı k · · lrnlefaal bir surollk işliraketmek si kabil olmıyan hiı• bir ihtı·JA 
o g n erı u gun erı 0 çme ıçın baht saik ve sebeblerle kfındisi yat, kitabbane işlerine aid, vazife " 

11 

· b"l k ı gibi mühim meşguliyetlerden fııı mevcud olmndı"'ını ve billıas 
tat'sıye oluna ı ece en sag am ne bidayetten beri muhalefet ve · !erle mUkellertlr. Vılllydleıin u ı> . dolayi vnklin bulunmaması. ha sn lngiliz - halyarı anlacımasın 
vasıta ve menbağ milli cidalin ya ihanet edilmiş olanlardaıı ar mumı ve hususi hallerine l\id rn· " 
en hakiki tarihi olan yine o ki· tık bir endişesi kalmaması ica porların umumi müfettişlik :rapor 

kikalte ise hu görüşmelerin baş dnn sonra hu görüşmelerin sür 
ladığını haber alan Ilillorin gö at ve ınu\•affnkiyatla ı.ıeticelene 

tabtır. heder, Haksızlara karşı çetin ve tarının tetkiki ve bu roporlara aid 
k 1 lıll b l 

rüşmelel'in Romavı zlvaretlerin bilec~eğini beyan etmişlerdi. 
Filhakika düşmanlar, memle 

1 
.ahir. bir çehre göateren Cumhu muıtme eter, m ayram ar ve J J 

t il e .. ım ı le l e \'ek"lette ... den sonraya lerkedilme~ini talep Du müddet zarfında bu iki 
ketin en güzel kısımlarınızaptet• rıye ın zava ı ve biçarelere kar m r.,s ş r v " n v~, . . Işı da merhameti yüksek olur rllen dır.er müteferrik işler, bu etmesi ile inkitna uğradığındı.rn, mf'mleket arasındaki münasebat 
mış, kıılanlarıııı yıkmış, sıl§hla· . . • '"' . • Cumhurıyet muhtelıf za şube tarafından yapılır. Hiller ile Musoliııi arasında gö ta na gibi tuhaHüller vukua 
rını almış ve saltanatla hılufet mantarda b l t · . ru-şu~leıı dı""'or b"r k ı ı geldı'2 l•'ransn İl J k . . . ı u mer ıame eserını Levazım mUdOrlUğQ: Merkez 6 ı ço mcse e er · a yaya 11rşı va 
makamını devlet ctorıtesını tem I müteaddit af kanunlariyle gös ve vJU\yellerln dahiliye teşklllllı- le birlikle bu meselenin de ga ıiyetiııi dc-ği şlirdi mi? değiştir 
eil edenleri emeline htldim sefil! termielir. 010 mefruşat, demirbaş, tenvir, yel gizli tutulmuş olduğundnu miş olsa bile, her halde İtalya 
birer vasıta haline getirmişti. Hüyük harb sonunda düş teshtn, kırtasiye, mlltererrlka, kira ve bu esnada Hitleı'iıı Musoliııi n111

9

arzu etlilti bir eekilde değiş 
Bunların mu7.ur ve menfi tesir-

1 
manl~rın . ~eml~ketimizi istila bedelleri, muteıoedllk işleri, Ay· yi Fransa iio uzaklaşmnklnn ya tirmiştlr. Fransa görüşmelere 

leri memleketin en temiz ve &af Aylodıklerı ılk gunlerde vatanın niyat muluıslblerl ve bunlorla ali\ kaL'i suretle men veya kendisini bnşlııııması hususunda teklifle 
kalması liizım gelen asli unsur: muhtelif noktalarında siHih!a kalı diğer işler, bu mUdflrlUk ta- zaruri garaıılilerle temin ettik bulunmak teşebbüsü göstermiş 
)arına bile muhtelif ve muğfil, mukavemete hazırlanan ve duş rııfından yapılacaktır.,, ten sonra ve rom adan avd eliııi ve, yukorıda da söylediğimiz 
propRganda ve vasıtalarla sira· ı mau saflarına kahramanca saldı ViUlyetler idaresi kadro ced. müteakip bu müzakerelere ınüsa veçhiltı, bu tanıınıt işinin kolay 
yet etmiş ve etmekte idi. rerak istilayı durdurmağa çalı de edeceği meselesinin bütün l 3şlırılmnsı yolunda Cenevrede 

. • şan ~üyük ve küçük milli müf vcliode de lıu madde ile alakalı 1 r 1 o.aşmanlaran gayelerıne rezeler teı:ıekkül etmicıti ~ıunta değişiklikler yapılmıştır. diplomat \.'C gazolelorin zihüiro ıay 1 şey or ynpmışhr. Eğer 
v '" ı• l'ııı·ı 1·ı::gal ett·x ·1 de ı li' ransa, tanıma mesolesinde C., 

hızmet edenler 1am askeri kıtalar teşkil olunup ~ 115 
il il uzun uzn( 

1 
" 'ya bnlıs ve mcktubuııa nzcümlo ııevrode moııfi bir pozisyon tul 

Bir taraftan, memlekette va· 
1 
ta emir ve kumanda askeri kuv Orta okulumuzun muş olsaydi, hiç şüphe yok ki, 

tanı kurtarmak, l·stı'kJAıı· koru· ı vetlere tevdi olunduğu vakit bun şöyle devam olmoktedir: 
1:1 .. f b • • "1" ı onun böyle lıir lınroketi fngiliı 

mak l·Qı·n du-ı:ımanlarla "arpıı::ılır, ların bir kıemı Orduya ilhak guze lT eserı 'raııstı ıariciye nazırı .loı j v 'Y " n II b · l teklifini suya düşürdü. Fransa 

k d·~ t f d . .d olmuş ve bir kısmına da kendi oııno, a eşıstan çe spany:ı 
en ıt'ier ara tan a ıçerı o . - - . . -Birinciden artan- ·ık ·ı ispanya meselesin.le de İtalya düşmanların gayesine bilerek tertıp \'c teşokkulu dahılınde problemleri gibi mühim 

bilmiyerek hizmet eden menfi ce~hel?rde ve yurd içinde muh !anan .büfeye ~cç~ldi misafirlere problemin halyan ıç.n uyguıı için fovkalil.ılo kfırlı olan:cademi 
n .

11 
• t kT 

1 
~ 

1 
• t~lıf hızmetlerle tavzif edilmişler pasta ıkram edıldı. olabilecek bir turpda hal şeklini müdahafo• siyasetini değiştir 

dmı Çerın en 1 ıy el u raşhı ıyor , dı. ~unl~rın bir çokları vatan 
1 

Oı tn okulumuzun bu güzel bulmak hususundn meslektaşı nıedi. 
u. arpıema ve ça ışına er sa vazıfalerıııi feragat ve fedakar . . L . . Halbuki l\lusoliııi, Cenr,vrede 

hadıi bir takım radikal tedbirle· k · · sergıı1ı 6 haziran akşamına ka ord Ilalıfaksa elmclen goleıı c;öylcdiği nutkunda, Fraıısa ile 

rin alınmasını icabettirmişti. Bü· nıyetını cellJedecek ıeler görmüş t Boııne Halifakb'lu birlikte, halyanııı birbirine karşı duran 
ıı. la !~pmışlar, mıll~tın memnu dar ziyarelcilere açık bulunacak \yardımı göstermiştir. 

1ük. Mille~ ~Jeclisi kuruldu. ordu ter ve adları savae tarihimizin ır. . . . . 1 b . .11 k cepolorde bulunduklarını, . yani 
ten!lık edıldı, kanunsuzluğun a-

1 
f 

1 
. • ı Muhıtı ıle sıkı bır t~mas ya ıa cşır;lırnın ı ıa ınııı tnıııuma ean ı say a arına geçmıştır. nu 1 • • • • d . l' Fraıısanın giiya cumhuriyetcile 

eırlarca cari olduğu bu diyarda gün şan ve şereflerile aramızda ,rs.tan talebesıuı cumhuıiyet reıji sı ışına 6 ~.mıye ı~ h.er bi~ aı~ riıı mu\·affukiyeliııi arzu ettliği 
milli hdkimiyetin iradesi olan' yaşayan böyle bir çok kahra ı mıne manen ve mnddeu olgun 1sınt t m ır. ~eı: esli" vıırıl.ınes"ı ııi, halyaııın ise Frankoyu zafe 
kanunlar hllkim kılındı. ı manlarımız vardır. 1 olarak hazırlı yan ve sene sonun ve spanyn ış erınde Hdemı mu re eriştirmoyo çalıştığını açığa 

Kanunların hükümlerini in· Fakat mahdut bir zümre dn keyfiyet ve kemmiyet bakı 1 daluıle,, siynsetiııin de\•am etti vurmuştur. Musoliııi'nin fikrince 
faza ve memleketi istilası gayesi cahil, galet, kötü itiyat ve haina 1 mından yüksek bir randım~n el ril~esiııin za.ru~·i olduğu üzerin görüşmeleri giıcleeliren bu key 
etrafında birleşmeğe en müessir 

1
f ne telkinler ve daha bin türlü 1 de ed.eı~ ortl~ okulumuzun ıdare ~t.eısrnrb et~uşl lır •. Mal.~dmlollduğ~ fı)·etlir. Hatla Frnnsada l\lusoli 

meDf
·
1 

"e mu ·r :ı. ·ıı 'k ·ı heyetıııı, ta ım unsurlarını ayrı uz re, u at cnıı mu a rn e,, sı 
tedbirlerden biri olmak üzero • zı umı er saı ası e 1 • • ' . • " 1 . ııi'ııin nutkunda işaret ettiği gi 
• 'ki hk . askeri nizam ve disiplin altında ' ayrı takdır ve tebrık edeıız. yaselı l4ronkonun spaııyol mıl bi bir arzu bulu11du~u farzedı'le 
ıstı al ma emelerı kuruldu K d'l · " ·ı · · ı t. k " - t-,." h •-

5 

1 
• . · zaferi istihsale yardım edecek ; en. ı erın. e gosterı en ıhtimam e ıne arşı yurut uı;u arue k 1 b"I b " 1 b" stıklal mahkemelerı yerde bacıı boş ve başı bozuk , ve dıkkatı anlay:p hakkile tnlo İtalya \'e Almanyanın açıktan <:e. 

0 
sa 

1 
e, oy e ır sual va 

1 
'ki h lo' rid olur: Fransa bu arzu, görü~ 

_ stı ili ma kemeleri, mil~i 

1 

kalmayı hususi emel ve menfa ı ~e olmaya, iyi bir vatandaş ye açığa yardım etmesine bir vosi melerin inkıtaına u1tradıQ'ı bu 
mucadele sırasında ve cumlıurı· atlerine daha uygun bularak ser tışmeye çoktan davranmış oln11 le olmaktadır. son iki hafta zal'fında mı doğdu 
yetin ilk teessüs devrinde milleti kesçe hareketlere tasaddi etmiş 1 orta okul gençliğini de bu ~uur Fransa diplomatlarının, lıfıl yoksa bu arzu halyanın göıüe 
ih~ilt\ldon kurtara~ yükse~ bir! ler ve yapılan öğütlerle doğru , ıu yolda ~ürür gördiikçe ~em~e yaya gösterdikleri bu muhakkak melere haşlamak arzusunu !zhıır 
muess.ese. ol.d.u. Ad~I ve katı _ka~ \yola da gelmediklerinden ton kil ket. ve mıllet namına buy.uk bır hi7.mele mukabil ~Iusoli'nin hiç ve Frnnsanııı t>u teşebbüsü ka 
rnrlarıle ıhtılul ze ısyanl~rı~ on~ 

1 
edilmişler ve düşman saflarına ı sevıç duydu~nm~zu da bılhassn olmazsa hazı lütuflarına mazhar bul el ligi esııada da me\'cud 

ne ge~me~le ~alm_adı. ~ıı.ıo.tın. sı· 1 firar ettirilmişlerdir. kaydetmek ısl~rız. olmaları icap ederdi. Fakat, ha mu idi? 
ııeslnı, mılletın bunyesıuı ınhılal Dü~man h. t d I · klkatto ııasıl oldu? sonu uçune(lde 
ve isran tohumlarından korudu ~ a ızme e en er Halbuki bunlarm cocukları .;..... ___ _ _ 
ve kurtardı. Bunlardan başka cidali mil ve akrabaları aramızda yaşa 

Zaferle tetevüç ve milli hu· linin başlangıcından itibaren makta memleket ve milletle bera 

d dl 
milli emellere silnhla muhalefet u arını ve gayelerini istihsal ber ve farksız olarak vatataııın 
eden, cephelerde düşmana öncü eden savaş, kurdu~u cumhuriyet nimetleriuden istifade etmekte 
lük veya cephe gerileriude soy 

rejimile tarihten miras kalmış 
1 

k k t k ve kUlfetlerine katlanmaktadır 
. . - . • guncu u ve sa 890 yapara 

ve mılletın bunyesınde aslı ola 1 d M d eden d"ı"' lar. Fakat şu farkla ki bunlarm . _ _ I uşmana yar ım 15 or şe 
rak yer almıı zannddılen butun rirler vardı. Bunlar da kısmoıı daima vlcdanlarmda şu vey.! bu 
köyü saik 9e itiyatları ortadan imha edilmiş ve bazıları da hu na karabc ti olmak şaibesini taşı 
kaldırarak yepyeni bir nizam dudu milli dışına kaçmışlardı makta ve hicabını duymaktadır· 
kurdu. Düemanın emeline yardım eden lar. Bu vaziyelte bulunan vatan 

ispanyada harp çok şiddetlendi 

Frankist kıtalar İbre nehrinin 
şimalini işgal etti 

14 Frankist 38 hühiımet tayyaresi m üt 
hiş hava düellosu yaptı. 9 tayyare düştü 

Salamanga 1 cRadyo• Gene Cumhuriyetçi kıtalarm İbre ueh 

ral Franko bu gün erkfin ıhar· I rinin 0Şi~1rnl mıntakası~da yaptık 
biyesile Dinaroza giderek harp ları ıkı taarruz Rkım kalmış 
filosunun umumi vaziyetini tot· I düşman ağır zayiat v~rm(ştir. 
kik etmiştir. Frankist kıtalar İbrenin cenu 

bundu ilerlemektedirler. 
Salamaııga 1 cRadyo•~tahde M"th· b" h d" il 

çemberlayn 
Bugiin beyanatta 

bulunacak 
Londra 1 •Radyo• Baş9ekil 

çemberlayin yarın uam kamara 
sında ayul mecliste ortaya attı 

ğı mecburi askerlik hakkında 

beyanatta bulunacaktır, BaşH 

kil lıu sabah baş9ekAlette muha 
fazakdrlardan bir heyeti kabul 
ederek bu mevzu etrafında iza 
hat vermiştir, 

İngilterede mecburi askerli 
ğin nasıl ikame edileceği hakkın 
da hazırlana"n projenin esasları 
henüz neeredilmemiese de bu 
nun herkesi askero davet eeklin 
do deAil bir harp vukuunda mil 
letin bütün enerjisini seferber 
etmeyi istihdaf etti ili sanılmakta 
dır, 

Amiralhk dairesine 
munzam tahsisat 

Londra ı (Radyo) - Ami 
ra!lık dairesine yakında beş mil 
yon İngiliz liralık munzam tah 
sisat verilecek tir' 

Diğer taraftan Berminknhan 
da senede bee biu tayyare yapa 
cok fa bı ikaların kuruhcatı ,.er 
lerde Bermioham Belediresinin 
arazisinden alinmıelı. Pek yakın 
da on beş bin amele inşaata 
başlıyacakt•r. 

Japonlar ~ezimete uğra~ı 
(Birinciden art•n) 

mietir .• Japonların 3900 ölü bı· 

raktıkları görülmüştür. 

Sarınehir hezimeti 
Japonlar Sarınehri geçmek 

üzere bü1ük bir kuvvetle ilerle! 
mieler ve bir kısım kuvvetler de 
geçmieti. Fakat tam •bu sırada 
Qın tayyarelerinin köprüyü bom 
balarla berhava etmeleri üzerine 
köprü üzerinde bulunan top ve 

askerler suların arasında kay· 
bolmuşlardır. 

Bir hezimet daha 
Hankov 1 (Radyo) Şoşovdan 

llang Şaoga doğru ilerleyen Ja 
pon kıtaatı 20 bin kişilik bir 
Çin kunelile karşılaşmış ceryan 
eden çok kanlı muharebe sonun 
da Japonlar daRı tılmıştır. Bu 
kuneller cenup sahasında iler· 
ley erek earktaki Çin koliyle irti 
bat tesis etmişlerdir. Buradaki 
harplerde 4 ~bin Japon ölmüş 
binden fazla esir alınmıştır. Bir 
.Japon müfrezesi ·de Lungaide 
imha edilmie 9 tank 19 ıırhh o· 
tomobil ele geçmiştir. 

Japonlar 12 fırka 
gönderiyor 

Tokyo 1 (Radyo) ,Japon ka 

binesi bu gün :Oindeki vaziyeti 
tetkik etmie orduyu takviye iQin 
acele olarak 12 fırkanın daha 
yola çıkarılması kararlaetırılmıe 
tır. 

Hunkov 1 (Radyo) Rorter· 
den: .Jııpon hükumeti 60 bin ki· 
şilik mücehhez bir kuvveti daha 
cepheye sevketmiştir. Bundan 
başka .Mançukodaki Japon ordd 
sundan bir kısmı da Cindeki ha 
rekAt sabasına gönderilmietir. 

~ekoslovakya~a ~ava ~ulan~ı 
- Birinciden artnn-

devrere gireceıti sanılmaktadır. 

Lel'ıistan hududu kapalı 
Londra 1 cRadyo' K4rlebat 

tan Qekolovak- Lehistan hudd 
dunun kapalı olduğuna dair alı 
nan haberler siyasi mebafilde 
endişe ile karşılanmıetır,Qekoslo 
\'ak hududu kapalı bulunmakta 
dır, Yollar ağaQ kütüklerile örtll 
lüdür, Heı· tarafta askerler görıl 
lüyor, 

Hakka, adalete bahusus me ıerin baeıncla gelen Vahdeddi daşlarımız bu kudar ağır mane 
deniset ve terakkiye, müsbet bil ııin siyaset ve neşriyat yardım vi ıstırablardan kurtulmayı cum 
gilere dayanan nit.am türk mil· cisi daha bir takım gafiller 9e huriyetin eefkatiuden bekledikte 
letinin osli karakterile tamamile bedbahtlar da vardı. Bunlardan ri gibi Kemalist rejiminin onbee 
tetabuk etti ve onun içindir ki içeride kalanlar cürümlerine gö seneden beri affı umumi harici 
memlekette ve millette bugün re cezalarını görmüşler ve hudu olmak memleket dışında kalan 
bütün cihanı hayret ve takdire milli dışına çıkarılanlardan yüz JÜZ ellilikler hakkında meı ha 
sevkeden müsbet eserler vücuda alil kiui de Lozıında müsalehayı metini· esirgemesi için hiç bir 
geldi. müteakip ilün edilen affı umumi mani ve mahzür kalmamıtır. Af· 

Cumhuriyat rejimi, türk mil den istifade ettirilmemielerdi. foluııupta içeriye geldikten soıı 

balla \'e Demoradaki bütün dağ u S iŞ ır 3 ava ue OSU 
aat 11, O da 14 Franko 

lor Frankisller tarafından işgal 
edilmiş milisler uzun müddetten tayyarcsile 38 hükumet tayyare 

Almanyanın tehdidi 
Derlin ı •Radyo• HuastsP 

Alman matbuatı bu gün QekoslO 
vak meselesiyle tekrar alakadst 
olmakta ve Südetlerin talebi kll 
üul edilmediği takdirde çıkaca" 

Jetinin esas bünyesine istinad et Bunlar vatan dışında 9e ydd el ra Kemalist rejimin Türk kanuıı 
ti~i için on bee senelik kısa bir lerde kusur ve hatalarının töh larınıu her vataddşa temin etti 

beri muhafaza ettikleri mevzile· si arasıııda mülhio bir hava dü 
ellosu olmuştur. Düşmanın 9 tay 

mfiddet zarfında sarsılmaz te metlerini vicdanlarında taşıya ği hüriyet, rnfnhtan istifade1 c rintlon çıkarılmıştır. Diğer mııı 
mellere ~e yıkılmaz prensiplere rak Türk milletinin zaferiui ve yalnız kendi irade hareketh~ri lakalarcla da ileri harekele d e 
sahib oldu. her sahadaki tarakkl ve inkiea hakim olacaktır. 

Bu nizamın tosiei kadar, fını hasret ve hicabla görerek Bu kanun liiyihas1 
bakoeı dn elzem, hnttli bnkası muztaril• bir ömür sürmektedir nrzolun:nı sebeb \'O 

•esisinden dah çok gOç oldnğu ler. tanzim edilmietir, 

vnm edilmektedir. 
yukarda 
saiklorle ibredeki taarruz akim kaldı 

Burgos l «Radyo•Bu sabah 

')'aresi dü~ürülmüşlür. Diğer boş 
tayyaresinin de ayni okibete uğ 
rndıkları tahmin ediliyor. Fran 
ko tayyareleri zayiatsız avdet 
ey leınişleı dir, 

her hangi bir hftdisede mesul 
yetin çekoslovak hükumetine tıiC 
olaoaQım kardetme~todirler, 
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D •• d Neler oldtı Unya 8 Neler oluyor 
Fransızların - J Mersin 

Düşes dö Kent saclarının 
Romad:ı ademi mu- p· SaSI 

vaffakıyetleri - i ıya 
- 1 kinciden artan-· 1-6 938 

bİÇİffilllİ df'ğiştirdi ., Bitlerin ftalyadan ayrıl- . Pamuklar 
dıgl 10 Mayıstan bugüne ka 1 K. S. 

Londranın hatti bütün l saç modasıoıo :derhal bütün dar Cia oo ile Fransız maslahat KJc:_vlmı t 40 · 41 
1 · l d ·kt'd d"l •· U d k b' ü Dagmalı 28 50 ogiltereoin kibar ilemioe lngi tere e ta ı e ı ecegıne g zarı arasın a anca ır m ' K 

1 0 
1 ,,

8 b• • .. d JAk t - k ' 1 1 G" il 1 apı ma ı ,& 7-.1 ınenaup şık kadınlar heyecan ve kısa ır zıman ıçerısın e a .a va ı o ~uş ur. or şme Koza S,SO 
içindedir. Niçin mi? Çoktan- bütün dünyaya yayılacağ1Di lerın ~öyle hır cere.yan tern 1 Kırma fi 
b . k'b Al . d - ül · kimse şüphe etmiyor. Bu mo posu ıse mUzakerelerın yıı kın Kozacı parlag· ı 25-26 crı ı ar a emm e gor mı . . . . . . . 

t .1 k 1 k d · da bcrbtrlerın de ışıne gele bir zamanda ıntaç edılemıye · 
Yd~nk dn'~Kteret• ra ının. ad' •. ,:'1

1 
cektir. Çünkü ondülasyon m• ceğindA şUphe ' bırakmamakta buğdav • çavdar 

u o en m zevcesı u " . . . • • 1 " 
d- . 1 kanclcrını:ı kullanılmasına ıhtı dır Zaten talyan matbuatının I Sert şark 
o Kent Londra tiyatro aranın k I v 'b' f l • 5 

5 b' . . . . . F k t kibar yaç 8 mıyacagı gı ı aza e· bu hususta takındıgı hHeket t Yumuşak 
ı111ıne gıtmıttır. • 8 mek ~·e zahmet sarfına ihti- k Yerli buğdayı 

ınuhif de bu 'heyecanı uyan . _ . tarzı da buna delalet etme te Ç d ın ~ . . yaç gostermıyor. . av ar 
dırın düşesin tıyatroy~ _gı~~e· Moda gazctelui ise dü- dır. Anadol yulaf 

4, 12,5 
4,70 

ai değil, 11çlarının bıçımıdır. tesio moda dünyasında ihtilal Yukarıda zikredilen nok· 
Düşes tiyatroya şapkasız ol~- koparan bu tuvaletten vazge talar, Musolininin nasıl bir tak arpa 
rak iitmiştir. Saçları erke" çeceği fikrindedirler. Bu gaze tik kullandığına kllçük bir Anadol 4 
ı~çı?a yıkın bir ~-ısal.~kt~ ~e- telere göre, düşes, çe~~es.in.c şUphe bile bırakmamaktadır. Yt-rli alivre yeni M. 3,~5 
•ılmış ve pek az ondulelıdı~: çok yakışan bu saç bıçımın1 , Evvelemirde vazıh olan şudur Nohut eksb'a S,7o-6 

Düşes dö Kent fngilı:ı meşhur İngiliz ressamına ru • fasulye 6,8 
kralhğının en şık giyinen kadı mini yaptırmak için kabul et ıu, H:tler Roma mülakatı es ~ula~ ykli t 4_'1,25 
Ilı olarak tanınmıştır . Bu yeni miştir. nasında ~~ansız - ltalyan gö saYı~pme yozga 120 JEO 

rUşmelerının uzatılmasını taleb T ti • 20 
l a ı çogcn 

Aşk mektup arı ne- Zay'ıf Hafızah fareler etmiştir. Bu görüşmelerin ta Balmumu 75, 
? mamiyle önüne geçmek bey- Cehri J 1 

ye yarar• Amerikada bazı fareler B. 1 .11 1 bir iskandalı mucip Susam ı.\ ' O 

yapağı 

_..., ..- ~ . . . . . b ne m ., 
Me•hur logiliz muharriri vıtamını olmayan gıda ıble ed~-, olabileceğinden, Hiller böyle 

7 lt'nerek hafızaları tecrU e e ı 
Bernu Şov bir gün Aynştayn . . 

8 
f 1 normal gı- bir harekette bulunamadı. Bu . 

l d B mışl1r. u are er, Sıyah 
• beraberdi. Yın_ıarın a ~~. da alan diğer arkadaşlarına nunla berab~r Hitler kendisi Şark 
n~r Şovun vaktıyle ıevdıgı güre hafıza bakımından çok nin Londra ile mczakerelere Anadol 
bır kadın vardı. . . zayıf dUşmUşlerdir. başlamak vaziyetinde bulunma Aydın . 

Sofrada muharrır kadına, I Bu tecrübeden alınacak dığı bir zamanda « mihver » Yıkanmıı yapak 
-Size vaktiyle bir aşk . ' . Güz yuou 

lllcktubu yazmıştım. Değil mi ders şudur, . ı:ırkadaşının hem Londra ıle Konya malları tiftik 
d d" Hafızanın kuvveth olması hem de Pttris ile uzlaşmış bu Yozgat 

e 
1
• için B vitamini olan gıdaları · K · k l 
Kad1D cev•p verdi; almak lazımdır 1 Unutkan olan lunmasın' meydan veremezdı. :çı d~bağ 

. . -:-Evet üstadım .. Bunları Ç')Cuklar, vitamin az almış Hitıerin, Çemberlayn'ın mera· 

44 
45 
53 
80 
70 

100·H'O 

50 

ıbna ıle Hkladım. 1 kla d mını nazarı itibara alarak, ya • • l 
Bunun üzerine 13ernar Şov: o an çocu r ır. k b" t'd L d ·ı ü pırınç er 

• . Amerikalılnrın hayvanlar ın ır a ı e on re 1 e m za Birinci nevi mal 20 -Tavsıye cderım madam . . f • • • 
C b . . 1 d ı üzenrıde yaptıkları bu tecrU- kerelere başlamaya ve ancak kıncı nevı mal eva ını vermıştır. on arı er- l ç 205 
hal t Art k b beler çok enteresandır. nsaıı bu mUzakerelerin hitamından ay c 

sa ını:ı, ı meş ur a- b "b" t 1 k - K~hve 104. 105 
dam oldum. Mektuplarım çok u glıı 1 ar~ş ır~a arı 0 uyun sonra, tamamiyle tecrid edil D .

1 P d C8, u letkıklerı yapan odamın miş Fransaya müzakerelere gi erı er ara e er. 1 b' I · ö U d 1· ld "' h k ı gı zUn u uu uguna U . . - . · · Keçı' derı'sı· çı"ftı" Kadın, Nevyorklu tanın- ... . . rışılmesınden zıyade ken<lısıne ' . . . 
b. t t 1 M" b O medecPgı geliyor. Fakat, m( - B 1. R t f d d.k KoyuD derısı kılosu 

IDıf ır ar ıs o an ıs es · ı 1 k b "lt' 8 . . ' er ın ve oma ara ın on ı Sıgvır deriaı· tuzlu . h se e ço ası ır. ıı nevı vı-
giist Bclmondur Tavsıyeye 8 taminin eksikliği bir çok ağır te edilecek şeraiti kabuJilnU Sığır hava kurusu 
raretle teşekkür etmiş, fakat hastalıklara sebebiyet vermek ı' t~lep edeceği tahmin olunabi· Manda derisi 

2 Haziran 1938 

i l A N 
iktisat Vekaletinden: 
ı- 329 ·:ı sayıla kanun nıucibince hususi ve_ 

ya sermayesinde devlet iştiraki Lulunan veya dflv 
let sernıayesile kurulan imtİJazlı Yeya imliyaz~ız 
bulunan sanayi müesseseler her hangi bir işte 
kullanaca~ları ecnebi ıuiilehassıslar için miilehas. 
sıs yelişlirme ücreti tesviyesine ~e ted~ye etlecek 
leri bu ücretleri her ahı ~yda bır pflŞllıeu hazi
neye yaıırnıağa ve mukabilinde alacakları mak _ 
buzların Lir surt>Lini vilayt't ıuetkanıı vasıtasile 
iktisat vfkaJttirı.e bildirnwğe mecburdurlar. 

2 - Miilthas~ısların verecekleri ücret mik
darı VeLiUer heyetinin 5 5-938 tarih ve 2/87ii8 
sayılı kararnanıesi)le lesbit edilm_iştir. . 

3 -- Fuzla ıuahimat almak ıstlyenl~rın içel 
Nafıa nı iid ürlüğüne müracaat etmeleri ilan olu. 
nur. 1--2 

i l A N r~ 

mersin Ticaret ve Sanayi o~asm~an: 
Sicil No. 1 Os~ Sınıfı 4 

~tersinin ftlahmudiye mahallesinde hastane cad
desinde 3 No. Ju e\de oturan T. C. labasmdan 
o!up }Jcrsin·n llalımudiye mahallesinde oturön 
hastane caddesidde No. lu yeri kanur•İ licartıt 
galı rdinere~ ı. 6 -938 tarilıindenb ... ri loptan, p a
rakentle Kereste ve orman leahhüdü işile uğr-
şan bay il asan Yıl uıaz licareL )~kabını Noterden 
ıasdikli getirmesi üzerine 1 6-938 tarihinde 1089 
numaralı sicile ticaret kanununun 42 inci madde .. 
sine göre kayt ve tescil edildiği bildirilir. 

i ı an 
Mersin Tecim ve En~üstri o~asmdan; 
Odamızın birinci srnıfuıda ve licareı sicil def

terinin 865 inci numarasmda mukayyet ve mü
seccel "~lax ve N. Brazafolli,, firması odamıza 
gönderdiği 18-5-938 tarihli mektuburıda ~lax ve 
N. Brazafolli miiessestısini 3 ı -5 938 tarihinden 
itibaren tasfiye ve ha~fiye tarihinden evvelki lı n
kuk ve vt1caibin kendisine ait olması şartile bü
tiin işlerini "Brazafolli ve şürekası Türk Limited 
şirke.tine devreuiğini bildirmesi üzerine yukarı
da adı gflçen firmanın 31 5-1988 tarihinde tica · 
ret sicilinden laydı diişiiJdiiğii iJıın olunur. ınektupları elden çıkarmamış-) tedir· insan veya hayvan has- lır. b .J • 

tır. Yalnız, para aan olan - ~•: I talıın~nca da, hafıza zayıf dil· Çamberlayn'ın siydsetin · aaem v_e çe~ırdek 
1
. l j N 

ru:nızda bu mektuplardan .ısb ' şer ve ruh buhranı başlar. den ayrılmamaya ahdeden , 'f ~erı 
fade etmeyi de ihmal etme· ,. M K Londra kabinesinin en kOçUk Tatlı badem iÇi Tarsus B 1 d' e 8' et' de 
tniı, muhanirin mektuplarını cra emuruna arşı jestlerini bile bilA inhiraf tak ~cı k~ d k,. 

33
_
34 

8 8 IY IJ8S Jn ft 
•çtığı bir sergide teşhire b~ş KeJ'ı Lafası lid eden ve İtalyaya birbiri u:;. çy~ğ. e Belediyemizce muhammen bedeli 1200 lira 
laınış 'e bu yüzden yüz hın U ft ardınca mUsamahalarda bulu- tçel ,, 90 ' olan amplifikatör teQİ~atı şartnamesi dairesind~ bir 
franga yakın para kazanmış- Berlinde açılacak ve 28 nan Fransız harici siyaseti, ay zarfında pazarlıkla Y'-'Plırılacağmdan istek lile-
tır. • M'.lyıetan on Temmuza_ kadar şüphesiz ki, mühim ve gö~e -~==-=·~--~- === rin ~3 Haziran 938 perşembe gününe kadar bele 
flamleti ezber bilen devam eqe~ek olan _kUç~k san t çarpan bir adt4mi rnuvaffakı· Mersin Meyve ve Se~ze diyemize uıüracaatları il~n olunur. 2-5 ·8-11 

atlar sergısınJe teşhı r edıl~cek 1 ete maruz kalmış bulunmak· 
adam olan eşya arasında çok dıkka 1 y . p'ı asası 

. te değer olanları vardır. Bun tadır. Bu da Fransız dıp!om~ J 
Gf.ce •. , Londra tı~atro_ıa ıarın arasında eslr.i Mısır işçi 1 sisinin Çemberlayn kabınesı 1 Haziran 938 

tından birinin kapısı •. Gışenın tiğine aid Uç bin beşyUz yıtlık J nin bOtün temennilerini muti 
önu kulabalık ••. Bu kalabalık bir nazarlık da teşhir edil· f bir t:ıurette icra etmek şerefi 
:~asında Ustu başı pejmilrde mektedir. peşinde koşmanın ikinci bir 

ıı· adam dolaşıyor ötekinden Firaunlar1c1 zamanında, 1 d 
b · . ' d . ğ" 1 cezası ır. erılunden para istiyor.. bugUn tasavvur e emıyecf ı . . 

tngilterede dilenciıik ya- miz derecede hurafeye ına~ıl- M. h' e· K ·ı 
88 ktır, Adamı tevkif ediyor· dığı için hement hem~~Ara~~ Ut iŞ lr atı 
la b Mısırlının gaye sana v· • hk 

r, Akim huzuruna çıkarıyor b" kaç tane nazarlığı I ıyana agır ceza ma e-
ler. yapıtmış ır I mesi iki haftadanbsri Marta 

Hakim· vardır. 1 ki 1 kendile· Marek adında bir kadını mu· 
' Bu nazar ı ar a, ı . . 

- Dilenciligin yasak ol . lmesi ihlimali olan teh, hakeme etmekte ıdı. Bundan du· rına ge . 1 iunu bilmiyor musunuz ? 1.. lel'i önlemek isterlerdı. Bu bir kaç gün evvel muhakeme 
diyor. ~~;Ok ve zarif şeyleri yapan bitmiş ve müddei umumi iddi 

Adam cevap veriyor; kuyumcuların sayısı çok. bU· , anamesini okuyarak bu ka· 
- Ben dilt>nmiyordum. yllktü; batta firavun tıçUncü 1 dının idamını istemiştir. 

Kuruş 

30 Domates 
45·50 Bilber 
06 Ayşe fasulya 
03 Barbonya 
04 Çalı fasulya sırığı 
02 Yer çalı 

3 Sarı fasulye 
2 Kabak 
2,.i Hıyar adedi 
f j Sarmısak 
ıo Erik 
:.ıo - 25 Yeni dilnya 
8 15 Kaysi 

YENi MERSİN - Ne yppıyorduıı? Tutmosis zamanında ( fsadHnt Marta Merek Viyananın 
- Şiir okuyordum, halk 1400 •. 160~) t!11 6

1 
ncek. busne~ae~ gUzel ve en haris ~adınla · 

t8 ok d .., . . . ., . tamamıyle ım ıyaz ı ım len t K 
u ugum ş11rlerı ?egenı - . y tan naıarlık ve tıhsım rından biri idi. LUks haya a NüshaAI 5 uruştur 

Yor, bana mUkAfat verıyordu. dı. apı d 1A Ozmirl k ı yOreği çok yufka olan Abone ı Türkiye Hariç _ . . . . d _ ıar arasın a, mese u, m arş . 
Hangı şıırı okuyor u lıaa ve icra memuruna b ı kadın bu hayatı tamın VA Şeraı·t lçı' n ir'ın nuz ? parasız e . - l ' . . ıa .. 

_ . karşı tesirini göstermek ıçın devam ettirmek ıçı o, ev ve 
B ~amletı okuyordu~: . 1 edilen kedi kafaları var kocasını, orıden sonra halasını Senelik 1200 Kr • 2000 Kr 
tien lekmıl Hamleli ezber bılı :;:1° Galiba bu Uçüocü ·~utmo~ evladlığını ve daha bir zav~llı Albaylık 000 1000 

rn. sis şakadan hoşlanan bır _hu kadını zehirliyerek öldürmüş- Üç aylık 300 500 
Ve maznun Hamletten u kOmdarmış. ÇUnkU hem ıcra tür. Her birini sıra ile hayal Bir avlık ıoo Yoktur. 

dı~n bir parça okudu. Jlilkim memurunu, hem ~e. onda ~:;iş~ sigortasına kaydettiren Marta. -====·-====== 
lklcetıe dinledi, h?zırlanan panzhehfırı evaltına primleri almak için bu zeval Resmi ilinatın satırı 10 

S h. Ş . 1 d d" hımaye ve mu a azası f . 
1 

. ı· . Kuruştur. 
- a ı ekspır o ı. Jıları birer birer zelıır emış ır •-----------• Maznun berı\8t kardrı itldı. almış. 

i L A N 
Mersin As~erlik şubesi Riyasetinden 

Emekli ve Yedek subay ve askeri me. 
murların ıenelik yo~lı:n ılarumı Y•pıl. 
ması ilanı 

Bölgemizde .bulunan kay•th ve kayıtsız emek ... 
li ve yedek subay ve a;keri memurların başlana 
cağı bu gflçen ay içinde dört dPfa ilAn edilen se 
nelik yoklamasuıa ı Haziran 918 tarihinden itiba
ren başlanmıştır. 

Yaş haddini doldurmuş olanların da bP.ş va 
yukarısına kacta nüfus tıiiviyf>l ve a~kf'ri \'esik~la ş 
rile şubemiz~ müraeöat etmeleri ve yoklamaları .. 
rıı yaptırmaları ilan olunur. 2 - 4:-5 _

8 

1 L A H 
Mersin Adliye Encümani reisliğin~en 
~lii!ı~~al olan on .lira asli maaşlı Tarsus zabıt 

katıplıgıne nıemurın kanununun 4 ve 5 inci mad 
desindeki vasıfları haiz taliplerin 4 Haziran 

93
g 

cu~ıart~si. günü sa~t 9 da. bu hu~usa ait vesaik
lerıle bırlıkte Mcrsın ı\ dlı ye eocumeni reisliğine 
müracaatları ilan olunur, 



~ 

- --- - - ----- -~--=-- -

2 Haziran 1938 YENi MERSiN 

i L A N 
T. C. Mersin Ziraat Bankasından 

Saıılao ~ayri 
menlulun 
Mikdarı 

Tapu senedinin Vergi kıym-
meti 

_C_in_si~-· ı~._iss~- N~~ed~-~.~.duğu __ Tarihi No_. __ Li~·~·-··-K~~····-- n u D u [) u 
-----·--·····---·---·--

SAYFA~ 

45950 M.M. Tarla Tam Kazanlı 928 83 48 oo Şarkan Azize garbrn Esir zade Has:ua vt>re-
Borç.~~!• ·~-~-~m~

K aza rılı ~öyüruJrn 6\lımel 
oğlu Uasan Hasri 

34003 ,, " 
,, 

" 
928 

t6J68 " " " " 
928 

27570 " " " " 
928 

84 297 

576 

88 100 

S+'Sİ şimalen ~amlı zade vfr esesi cenubfn lal'ik He 
Şarkan tarik gaı·btın lbrahim şirualen Hindiye 

cenuben halnn ve Azize tarlalarile 
Şarkan Nadire garben .\zize şimalen şif gar

b~n tarik ile nıahdut 
Şarkar. Kerime hıssası garb~nNadir tarlası şima 

lrn Cem~I oğlu veresesi cerau ben kaba kum 

" ,, 

,, '' 

,, " 

Mersin Z\raal Ban kasma 2814 No. lu kanun mucihiııc~ taksitlendirilmiş ipotekli lwrcunu va,ı~sind~ fillPmediğinden dola~'ı borcu muacc~liyel ~eshe
den yukarıda ismi yazıh Kazanlı köyündeu Ahmel oğlu Hasan BHsrinin hudud ve mikdarları yazılı ~ayri mf>nkulleri 28 5-938 taf'ihindt1n başhyarak 
yirmi bir gün müddetle artırmaya konulmuştur. Arllrmaya iştirak edf.cek olanlar artırma bedelinin ~· üzde yedi buçuğu 11isbetinde lrminal akçası verecek 
ıir. ihale bedeli ptışindir. Dellaliye ve ferağ harcı VP. saire nrnsraflar ahcıya~aiUir. Birinci ihale 17 6-938 cuma giinii saat 10 da )«ıpalacaktır. istekliltrin 
T. C. Ziraat bankasına mfıraeaatları iltln olunur. 28 2 8-14 

................. ilil••••••• 1 
i Altın rüya 1 
1 Kolonya ve Esansları 1 
1 Yaz geldi, her zaman size lazım olan kolonyalan-1 
lnızı ll TIN ROYA Kolonyaları satışevinden temin edinizİ 

l
ltolonyalarımız en güzel, temiz esans11 
/ardan yapılır, '!erecesi ~u~~etlidir_. I 
Fiyatlaruoız her k l!!uıye elverışluhr. Esans ~ 

farımız ise h~minatlıdır. il 
Toptan satış yapılır. Sipari~ ~abul edilir. 1 
Lütfen bir defa tecrübe ediniz. •ı 

Mersin Uray caddesi No. 2 

T E R M o s 
Sıcaktan bunalmaınak icin • 

Bir {ltrmos) a sahip olmak 14zımdır, Bu sme tı,moslarm Alt 
uılnium, ltmlmaz cam, btş defa kuvvttli ltml:naz cam ve çelik 
cinsltri ile terty4/ı, dondurma vt yemeltltrl uzun müddet oldutu 
/ibi muhal aza tden peni moMlltrlmiz Etldl. 

Saat ve Gözlük çeşitleri 
Ntktr, Ar/on ve diler tomnmış lsvlçre mamul4tıpp, !tol, ma ·· 

sa ve duvar saatlerlmiıi bilhassa tavsiye tdtriz, Zelss ve her ne 
vl numrolv, renkli ve şoförlerin kullondı/ı ~özlüklerlmizl eörüp 
fivatlaT1m ö/trtnmtdtn 21Jzlük alma.vımz, Son model güneş ve toz 
g-öz/ültltrl de gtldi 

RİZE TAKIMLARI 
15 glln sonra yeni modeller geltctlttir, her yerden ucuz, sa/ 

lam vt zarif olup- (Riu) dt hususi surette lhıar olunmuştur, Is 
tonbufda yap/anlara htr suretle folktlr, ~imdiden sipariş kabul 

olunnr, f lyntla rı çok ucuıdur 

.......................... Sedad Sahir Seymen 1 
Uray cad~'!Sİ No. 41-Mersin 

.;m--------~------
----- 0------- - 0 

-----_ISTASYo· N fürk Hava 
AIL.E SiNEMASINDA . 

Canll Filim 
Bu akşam saat 8.45 de 

İK.İ TÜ"R.K.ÇE FİLİM BİR. ARADA 

il 

*~~~~**~~~~~~~«•<IB*-~-&1-•• 
~ SAYIN :M:ERSİNLİLER. : * Yaz gecelerinizi ~ ! istasyon Aile sinemasında' m:.- GEÇiRiNiZ ~ 
* Jyi bir hava almış olur aynı zaman- = 
if da mevsimin en güzel filmlerini seyret· : 
~miş bulunursunuz. * 
*BJ .g. -fit~ ~;,ıt 1Ef* ~~ o)f.~ -Ne:t+ ·. 1€:1· .. ~ ..::. .:• ..::ts 

·~---------·~· ··---------
G.. Sigorta 

uvensosyetesi 
Sümer bank 

Emlak ve Eytam 
bankalarının kurumudur 

Tam türk 
Ve en güvenilen aigorta şirketidir . 

flayat, yaııg111, Nakliyat, Kaza Oıomohil sigor· 
lalaruuzı en ruiisail şartlar ve tediye kolay
lrklarile yapar. 

Mersinde MDme11ili 
VASFİ ORGUN 

türkçe sözlü şa~kıh operet :1 •••• .-~ ........................... . o nıiylınlar : .. kayadelen suyu . 
y ı• Sayın Halkımızın Sıhhalını göz öniinde tutarak ~şi bulunnuyan KAYA 

Hazım, Vasfi, Galip, Muammer, Mahmud, Melek, Şaziye, Cahide, NeclA ve saire. 
ı DELEN SUf UNU gayeı sıhhi bir 'elilde menbağdaki tesisatmda eksik-
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ki. d 1 liklerioi ıamamlamış fennin en son usullerini y8plırmakila bulurıduğu-

Hamış : Canla Fıhmı seyır e me ıçın goz u erın sa en rnzu arz ederiz. 

. . İ s ~.E:: .t ·.~ İ z . . ... : KA YADELEN SUYU 
Yer bulmak ıçın Sayın muşterı~~rımızın erken teşrıflerını dıleı"lZ Kaynadığı yarden itiharen istasyon yınını tadır cam brularlahillur ~;wurlıra 
Sinemamız bllyllk feda kftrlıklarla CANLI F~ 1 M iNi temin elllğlnden yalnız bu filime ait 

11 indirilıiı ar Handı hütin f izi ti H timyavi ımf ıııı muhafaza adar ık al deymaılanı 
olmak Uzere g~zlUkler dahil zaruri ufak bir zam yapılmıştır. ~UIUSİ kimyakıimiz huzurun~a ~a1nacanllfl dolduruhnakda J8 DJUllZ8110 

-= Ş ·e Y h A h m e t =- ııbrimizı gelmektedir . 
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T Ü R K. Ç E S Ö z L Ü · ı KAYADl!LEN SUYUNUN evsafı ve fevkalldellQine gelince: Yıllar aeçdikçe halkımızın 
110sterdili raQ-bet ve teveccOhal karoısında fazla sOz söylemeli zail görOyoruz. Sıhhat Bahnlıeı 

Ramon Novarro llve selıhiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN suvu 11ırız TOrkiJenin 1 . . · . . ı en iyi ıuyu olmakla kalmıyarak "DOnyanm birinci kaynak suları arasında bulunduQuau ishal 
PEK YAKINDA: Uzun zamandan berı reklftm edılen ve Sayın Mersınlerıo sabursızlıkla etmiıtir • 

bekledikleri Şeyh Ahmet Filimini Sinemamızda göreceksiniz. il fıtahsızlıQa, haıımsızlıQa bir eok mide batırsak hastalıklarını kareı KAYAOELEN ıif•h bir 
Kurut 1 hayat kayaafıdır. · 1 
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-----------~----- • !ıiıA Mersin Satış yeri : Kardeşler Btlkkaliyesi • 
Menin : Yeni Mersin Basımevinde Basılmııtır ••lll111188BBBBIOl118-· _ ............. 511. 


