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Moskova 17 (Radyo)- Harici· 
ye Komiseri Litvinof ecnebi gaze 
tecileri kabul ederek bOyOk dev· 
!etlere vaziyeti tetkik için beynel
milel bir komisyon toplanmasına 

Sahibi ve Umum Nefrlyat 
Dlrekt6r0 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
teııl \imle flHlll!HI • •enıı --

c~ 
18A~ 

MART 

1 9 3 8 

---·---------------dair bir teklifte bulunduğunu bil
&*Ü~LLl X: SİYASİ HABER. FİKİR. G;,AZETESİdirmiştir. 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Yılı; Sayı 
10 2937 _' ______ _ 

Hitler dün Berline döndü ingiltere kabinesi düşüyor 
Rayiştağ bugün toplantıya çağırlldı 

• • 
Pelepist 10 Jisanda Yapılacak 

Halka şu sorulacak: '1 Adolf Hitleri şefiniz olarah tanıyor 
ilhakı kobul ediyor musunuz? 

Gamalı haçlılar \ 
Y ohudi mağazala
rına hücum ettiler. 

Duçe Almanyayı müdafaa ediyor 

ulusal ihtilil 

,----------------------.. 
viyanada 

/lhahtan müteessir 
olanlar intihar 

ediyor 
Üç günde 31 kişi 

intihar etti 
Paris 17 (Radyo)- Hava· 

sın Viyana muhabiriııdeıı: 
Avurıturyanın Almanyaya 

ilhakı üzerine mfiteessir olan 
Avusturyalılardan her gün 

Bütün tecavüzlere Al· y } birçok kimselAr intihar etmek 
man polisleri seyirci 8 p J I 3 Il j 1 t İ) al 8 3 y) l) f tedir. Son üç gün içinde in ti· 

kalıyorlar har edenlerin sayısı 31 dir. 

Derim 17 (R;ıdyo) - Alman diplomatlar düşünmelidir: !!y:~::a':n~~~:~ intihar salit· 
devlet reisi Hitler öğleden son· 1 

ra tayyare ile Herliııe döndü· .4 /manyava kaı Rl tedbir/er alınamaz. Eski kral hanedanına 
Bitleri getiren tayynre saat 17 ~ l" mensup bir kont ve kontes-
de tayyıtre moydnnımı inerken Afrika harbinde 52 c/ev/et fJuna de bu sabah evlerinde ölü 
bütün kiliselerin çanlılrJ çlllrn· olarak bulunmuotur. intiharın 
rnıe un binlerce halk coşkun mavaf Fak olamadı tekli malum deQ'ildir. Polisle 
tezalıürAt ) apmıştır. hiçbir tebliğ neşredilmemietir. 

Bitler olonıouille llıışvektı· Roma 17 (Radyo) - Duçe tayin edecoktır.• VatanperverlerdGn binbaşı 
Jete gelerek bnlkoııa çıkmış hal· dün saat 17 dtı tıışist mecli~iııde Duçe bundan sonra Avuı;· Vehl, karısı ve oğlu da dün 
ke hitaben kısa bir nutnk söyle beklenen nutkunu söyledı ve turya devlelinin bir tarihçesiT1i 1 intihar etmişlerdir, Liberftl 
rniştir. Hiller Alman milleliııin 1 

ezcümle dedi ki: yaparak 20 seneden beri Avus· parti şefi de karısile intihar 
hiaeiyatıııa tercüman olarak ınil·I - Bu son günle_rd~ AHupa turyaııın geçirdiQ'i buhranları etmiştir. Avusturyanın tanın· 
it birlık ga) esini vücude getir nı~ı . harıta~ını de.ğıeuren çok imparatorluğun hezimetinden mış profesörlerinden \'eyi ev 
diğinl söylemış sôzleriııi şöyle muhım hfidıs0ler karşısında .bu· sonra federal Avusturya meclisi velA kızını sonra da kendisi 
bir . t' ı lunuyoruı. Avusturya deııılen nin tedbirlerini, San . Raymen nı· zeıı·ırlemrk surelile intihar 

ırmışır: ı · d 1. h"k- l . 
c - Almnnya büyük Alm;ın· Jlr ev etm u umran ıııı nı· muııhedelerile istiklAlinin tayin etmiştir. 

Ja olınuşıur BövlA kalacr1ktır.• 1 hnyet buldu Burada vaziyeti edildıği ve müstakil hayatına :...-----------------
___ -_s_o_n_u ikincide 10 Nisandn yapılarak pAlehiıdt başladığını kaydederek: 

Mersin dün bir bayram daha ya,adı 

Atatürk günü 
Fal at bunlaıla da siyasal 

ekonomik vaıiyet düzelmedi. İn· 
tiıamsızlıklar aıittikce artlı bu 
1926 ilk teşrinino kadar sürdü 
nihayet Avusturya Milletler Cem 
İ)'etiniıı fiııansel himayesine bı 
rakıldı.• 

Musolini bulunan formülle 
A vusturJa mGıtakil devletinin 

f spanya~a son vaziyet 

Frankocular 
Şiddetli taarruza 

devam ediyor içten geleı1 taşl{111 tezahiir-
1 er ı t-' l\ u t 1 a 11 d 1 

Dün gece denizde ve karada 
şenlikler yapıldı hitabeler 

muazzam 

verildi 

Almanya aleyhinde olmadıtıııa Madrlt, 17 (Aad10) Cumhu 
J929dıt. eoverle rapılan muahede riyet kıtaları dQn mukabil bir 
nin 1934 e kadar sürdftQ'One ve taarruzla Aragonda Frankocula 
Roma - Berlin mihverine temas 1 rrn taarruzunu durdurmueıur. 
ederek şe\yle devam etti: Salamanka, 17 (RAdye) Ara 

c - 1937de Avusturra Hee· aonda ihate hareketi devam edi 
Alnlürkü'iiıı Mersme ılk şe meliue yürüyen alay Vali kooa bakanı Şuş-!n~le .a?r01meler1e yor. Düşman bOyük mukavemet 

tef vorcliklori güııün yıldöııümü ğı önünde durdu, Liman Şirketi Avuaturya ıstıklAhnın evvel e• ö t kt . d "dd ti" t 
ı mirde Avusturyalılara ait oldu · g 8 ehrmef. e ıshe e i\tı b~ 1 adar d(jll ı.ıors"ıtlCle jr.dcll gPlen temiz lllll UÜtÜll deniz V8Sllaları da d 

n v t ""'u söylendi. Roma-Berlio mih ruz e e ıne er 8 ' n ıraz a 
bir sevı· 11 ,.10 kutlnndı, Uü ~·ük Şe fevkııldrfo ışıklandırılarak koııek e h ki kt d 

"' J l ı verinin dış siyasa temeli bu se 8 ya aşma 8 ır. 
fe karşı kalplcıri sonsuz minnet önüne gelmiş eı dl, Denizden ıa nenin 12 şubatında son bir le· Barselona, 17 (Rad10) Kata 
•e "k d 1 1 va1 fişeııkler atılıyor ve şatlar 

şu rnn uygu an e çarpan dn kurulan çarhı felekler açıla eebbüs yaptı. Eğer Şuenig gö· loayada halk heyecan içindedir. 

Genç Nazırlarla ihtiyarlar ara 
sında ihtilaf derinleşti 

ihtilafın başlıca sebepleri Çekoalovakya 
işinde hükumetin fili karar alamaması 

Eden -çurçil 
Edenin bir Milli birlik, Çurçilin de 
bir harp habinesi kurması muhtemel 

Londra, 17 (Radyo) iyi ma 
IQmat alan nıenbalardan bildiri! 
dijtine göre baevekil Qeınberlay 

nin Almanya ile yapılan müza 
kerelerin daha bidayetinde aka· 
meta uQ'raması siyast mahftılleri 
neticenin halya müzakerelarinde 
de ayni olacaQı kanııatine var 
dırmaktadır . Bu mahfellerde 
Edenin bir milli birlik kurması 

sarahaten beyan edilmektedir. 
Gene bu mahfellerin kanaatine 
göre eimdiki kabinenin teeek 
kül tarzı enternasyonal vaziyet 
!er üzerinde filt kararlar iltiha 
zına mAnidir. 

lngiliz kabinesinde ihtillf 
var 

sarahaten ilAnını istemekte 181 
lı nazırl1tr ise ~buna mümanaat 
titmektedir. 

Kabine çekilecekmi ? 
Bir çok nazırlar İlalyao kuv 

vollerinin İııpanyadaa çekilmesi 
ni kaliyetle istemişlerdir. Kabi 
neden bu aıün Makdonaldın isti 
fasını verecel}i kuvvetle söyleni 
yor. Ya kabinede tadilAt Japıla 
cak veya Ourçilin riyasetinde 
yeni bir harp kabinesi teıkil edi 
Jecektir, 

Çemberlaynin çekilmesi 
Edenin gelmesi isteniyor 

Edenin efkurına makes olan 
mahfeller ve attzetelerde Aıaaı 
mahdut mikdarda bir harp ka Londra, 17 (Radyo) Havas 

ajansından : fspıınya ve Çekoe binesinin teşkili ~e h~u b~Clokil 
lovakya meseleleri kabine erkA 20 Azalı hük\lmetın ıç ır ka 
nı arasındn derin bır ihtilftf do rar alamıyaceJı CemberlaJnin 

ğurmuşlar. Makdonald ıtibi genQ çekilerek yeni kabineyi Edenin 
nazırlar hükumetin Çekoslovak 

1 
kurması fikri müdafaa edilmek 

ya istikldline karşı vaziyetin tedir 

ingilterenin emniyeti Çekle· 
rin emrıiyetine bağlıdır 

Kamarada hühümetten ÇekoıloıJak İa_tik
lalini müdafaa edecefinin ilanı istendi 

Sovyet Ordusu 
Çeklerin imdadına hofmak için bir dev· 
let arazisini çifnemekten çekinmiyecek &ıersinlilor lıu günü millt bay rak karada yapılan şenliklere rüemelerde konuşulan mevzulara Asi kuvveller çok kırıcı bir ta 

tanılara hds teııılıürlerle yaşattı denizden iştirAk ediliyordu, ı sad.ık _kals~rd_ı ~~aü.nk'n nihat arruıla ilerlemektedir. Hükt\met 
lar, Snl.ıahleyin şehir başdnıı ba Denizden ve karadan sahil netıceyı gecıktırebılırdı. bir beyanname neşrederek şehir Londra, 17 (Radyo) Çemher 
'8 bayraklarla <loııatılmış evler boyuııca hareket eden alay çok Hitlerin 20 ıubat ŞuınlQfo ler teslim oldu4u takdirde de layn bu giln Avam Kamaraıııın 
Kôı çekici bir durumda süslen canlı ve heyecıaıılı tezahürlerle 24 şubatta sôyle<fiQ'i nutuklar halka ölüm muhakkak olduauna da enternasyonal vaziyeti derin 
ltlieti, çarşı içinden geçerek Huktlme pelerbisite Amil oldu. 7 martta göre son haddine kadar muka surette tetkike imkAn bulmadan 

ilAn edilmesini istemioler '• bir 
takrir vermitlerdir. _Bu takrirde 
ezcümle şunlar kaydedilmekte 

Gündüz Halkeviııin Yogurt -Sonu ikincide- ı Sonu ikincide vemet tavsiye etmektedir. sarih beyanatta bulunmaktan 
Pazarı' \'e Gümrük meydanında Barealon, 17 (Rad10) Müda bir kere daha iQtinap etıniıtir. 

dir : 
c HükOmet Çekoalovak1a is 

ki hoparlörlerile ornlarda topla / ' faa nezareti hava ordularının Kamarada söz alan müsta 
nan lıulkn ınüzik parçaları din D h • ı • k ~ ı t• sınıflarına muadil bahriye efra kil mebuslar : 

tiklAlini müdafaa edecel'ine dair 
teminat vermelidir • 

letilcti ,.e muayyen znınnnlaıdn a 1 ıye ve a e 1 dını da eilAh altına çaRırmıetır 1 DünJRJI tehdit eden dikta 
hey<'canlı lıitaLl•lerle Mersinlile 1arter önünde acele bir polelika 

tin duygularına tercüman oluna Polonya . Litvanya ıeselas·ı 

Bir çok mebuılar da uma 
miyetle şfıyle demişlerdir : 

s.nu ikincide 

tak Atııtürk'e saygı ve bağlılık Hayatı ucıızlatma şu besi Vıergilerde tenzilat layıhaaı Kamutayda 

~;·n~~~;~a~~d•. Kurmayı kararlaştırdı POLONYA 
Bu muııu günün onuruna Maliye Vekili 

ınuaızanı bir fener alayı tertip Hitlerin Avusturyada tatbik 
edilmişti, Saat 18,30 da Halkavi Bu ~uLe v'ıla"yetlerle ~ele~iyelerin ~ayıt ucuzluğu yo· etttti usule mi bat vuracak 
Öııüııd~ toplrııınıı Ortaokul, Hal y U 
k JL' I • sb't .1 k Paris 17 (Radyo)- Polonya ~\!liler, Partililer ve caddeleri lunda alaca"ları teuulr en te 1 euece nın Lihanyaya) karşı Bitlerin 
dolduran hulk ellerinde nıeşale l 
1 Avusturyada tatbik eltiği usulü 
er olc.!u"u halde harekele hazır 

1 il§ f tatbik edeoeıı hakkıuda aelen 
11 nıyorlardı, Hu sırada Ha~kevi Aııkara 17 (Husust muhabirimizden) -Hayat ucuılutu haberler burada derin he1ecan 
hoparJörlerile heyecanlı bıtobe h lif 'et 1 1·Q pazarlar Vli ~elediyeler}n kendl uvandtfffil"llr. 1 nun rna a ı are er, ı v 

er veriliyordu, uhdelerine düeen kısımları ilzerinde tetkikler yapmak te Londa 17 (Rad10) - Vareo· 
~rnsalsız tezahürat b' 1 1 k 0 iç Bakarılıllı bir hayatı ucuzlatma vadaki lngiliz sefirine nazırlarla ted ır er a ma zre, 

Snat 18,30dn muttızam alay . k k Ja•tırmıetır Bu şube, tilAyellerin ve j görüşmek talimatı verilmiolir. fn 6 şubPsı urnıayı arar v · • • 1 p 
nde Helke\İ bandosu olduğu beledi,.·elerin hayat ucuılultu bahsı üzermde almahirı lil· ıı tere oloııyıının hududriaki 

haJd H lk · d ı k t tt' J b ı 1 hAdiııeye lüzunıuııdım fazla e 1 e e evııı en ıare e e ı, zunılu olen tedbirleri teshil edecek ve un arı program aş· 
ltrlodikçe toıahüı Jer.3 iştirôk hemmiyet verdiQ-ini bildirmietir, 

@d tırnrak ht>lediyelere bildirec>ektir. Parıs 17 (Ra...ı ~o)- lrıgı"lter" eıı halk yığını nrtıyordu. A1ay ı T d · 'li ı 11 J ..... 

aiı f Belf'diyelerclen kendi mıntakaları dti 11 ın e ıstı Ha ve •e Fransanııı Vurcıovadekı" S"'fı'r 
ı ke cudd(lsiııı Cunıhurireı · • r ı ı " "" 

ltıeyduııınııı arkasından Kışla istihlı'ik eclıleıı maddelHiıı istihsal şekUlerı, ıal arı, nere e• lerine Poloııyayıt itidal tavsiye 
clld re ,,0 ne suretle ihra" edildiği hakkında sorulan suallere etmeleri hakkında talimat verit· desindeki bıılvıırn inerek om .. 
ti" lıPkll'ff•n Askflrn iltihak etli, ce\·ablar gelmeye hnşhımıştır. Bu listeler tamamlandıtı za· miştir. Gergin boynclmilel vazi 
'v ı· maıı, .. ·urdun muhtelif yerlerinde pahalı ve ucuz olan mad· yet karşısında Varşovaııın teen 

a 1 konağı önünde 1 ni ile hartıketi temenni edilmek 
L. Ôııdo bando ,.e Asker oldu deler tesbit edilmiş olacaktır. tedir. 
".halde- -.bulvardan çartı istika 

Kamutayda izahat verdi. 
Kanuu hemen çıkacak 

~u layduılcula Şef in nutuklarında iıaret 
ettikleri tenzilatla tahalıkulretli,or 
Ankara, 17 (Husu11t muhabi· \ veraılsi tahakkuku mart ıoaurı

Dimizdfm) Kamutayın dQnkn top da başlar ve nisan aonunda bl· 
tantısıııda Maliye Vekili B. Fuat ter. Bu itibarla ver8ının tensilln 
lğrıth kürsüye geler~k Büyük den bu yıl mükelleflerin istifa· 
Safin nuıknnda temas ettikleri ae edebilmeleri için kanunun 
hayvan vergisinin tenziline Aid müstacelen mQ11t6Petilıl rı.t 
k· nun IAyıhasının meclise geldi edeceQ"im . • . 
~ini buhran ve mfivAZene vergi· Bundan 9oora ıo•H eln· 
!erinde yapılaoak tenzillere Aıd liye, ziraat enoanttn erinden 
hükfimlerin de bir kaç güne ka muhtelf& bfr ~oıfffYonun kanu. 
dar yüksek meclise takdim edi ou ına~eıtcelen tedkik etnıesl 
)ecelini bildirmi~ ve demittirkf: •abıtl e ılmişlir. Kamutay cuma 

- Bllf7orauruı ki ba1••0 onu lklncı-. 

'\'\.. 
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tatayda Sömürgeciler faaliyette 1 ANKARA 1 
1 

I-IAHEf{LERI I 

Sayfa: 2 

son haberler 
Paris Sendil{alar Askeri kıtalar Arap Ajansi 

Mütemadiyen asılsız Balkan Anl2ntı Avusturya amele gruplarına yardıma ka 
haberler neşrediyor Basın birliği honse· ! rar verdi. Fı anhoya karşı ambargo istedi 

Birliği 

Halkı tedhiş için ıniltemadi
yen sokaklarda dolaşıyor 

Arap halkını teşkilat/andırıyorlar. Ha
tay polis kadrosuna 17 şerir daha alındı 

Ankttra 16 (Hususi) - Arııp • l / k ı 
ııjırnsıoın Suriye gaıeteterine ver- Yl Op anaca Paris 17 (Radyo) - Sendi· ı 2 -. Fcdercıs)·on meus~bla· 
diA'i bir habere göre, Suriye tstik Ankarıt, _ Balkan antantı kalar ve sosyalist birlikleri bu rının bılhassa Fransa lngıltere 
ıııı bayrnmının Hııtı:ıyda kutlaodı basın birliği koııseyi nisanın ılk 1 

gün yaptıkları müşterek bir eten Çekoslovakya istikldlinin 
ğıoı! ve birçok evlerin bııyraklar haftası içinde İ9tanbulda topla 'ı toplar.tıda şu esaslar üzerinde müdafaa edileceği hakkında te· 
la donatıldı~ını bildirmektedir. nacaktır, bir karar Rureti kabul etmişler minat almaları kollektif emni· 

Antakya 16 (Hususi) - Bir 1 gi memurları polisler ve jandar Suriye istiklal bayramı Hata DiQ-er taraftan,Balkan an tan \dir: I . yetin tesısi. ' 
haftadan beri sömürgeciler An· malarla ermeniler · arasında bir yıo hiçbir yerinde kutlanmadığı tının ekonomi konseyi de top _ 1 - s~anya~a ka.rşı ademı 3 _ Avusturya amele grub 
t k d k. T k h lk ~ · lbl bl t k b ı t kil · - ı b 1 mudahnle sıyaeetıne nıhayet ve a ya a ı ür a ının mane· ı musademe Qıkmıetır. Netıcede i r e ayra I a çe me lan tısını ııynı iUOlerde stan u . . b'ırına yardım yapılması ve dün 
viyat k k k d'I · . . tşllr d y ld d k rılmesı ve federasycn mensnb . ım ırma ma sa ~ e pro ermenılerden bır kadın ve hır m • an \ ız a yapaca tır, larının cumhuriyetcilere yardı· ya amelesınden Avusturya ame· 
pagandalara devam edıyorlar. erkek ölmüş hirkaç kişi ağır Yalnız işin garJp tarafı şudur Bundan Ronrı:ı Balkanlı mi · ı F k k b lesinin imdadına koşmasrnııı is· 
~skerleri ve askeri kamyonları surette yaraİaıımıştır. HAdiseye ki, Arap uj11nsı çekilen ~ayrttklarıo safirlerimiz iQin Y~lovaya, Bursa 1 :~nou1::~1ı. oya ı:ıreı am argo tenmesi. 
luıumJu lüzumsu?. caddelerde ve sebep olduğu iddiasile 20 erme oe bayruğı olduğunu bıldlrmemek yn seyahatler tertip oluııacaktır, ı 
malıallolerde dolaştırıyorlar. ni tevkif edilmiştir. Fransız ha· tedir. Herkesin bllc!IA°I gibi, o gUa Yine bu tarihlerde İı;tanbul ispanyadaki \,.,aha ne\ l{l} vetler 
Hataydaki Arapları teşkl· riciyesiııo ve Milletler cemiyeti yalnız re~uıt dalrelP.r hUkumetln da, TOrkiye _ Romanya ve Yu • J 
!Atlandırmak ne müracaat eden ermenilerle emrlle kııp!!lı kalmıştı. goelavya arasında a-öı.ımen işleri -=,.,_._.,-==--=sa- --= ...... ~---....z== 

Antnkyaya dönen Nebih El· k?kt1m.et arasında bazı yeni hA Yine bu Bj-ın ın bildirdiğine ni telkik etmek üzere diQ'er bir Çemberlayn F rankonun ileri hareketini 
Azme ile ~atanilerden doktor dıselerın çıkması muhtemeldir. göre gOya TUrk konsoloslarıom toplantı yapılaca ktır, 1 
Mustara Fahri ve Fuad Halil, Çapulcu emniyet adamları teşebbusu ozerıne, Z0 kl Arsuziotn . kendi huvvetile yaptığına deli/yok diyor 
Osman Kasım ve saire bir top Antakya 16 (Husuat) - Ha- fü1taytt girmesi yasak edllm\ş bu I' L J k J 
Jantı yaparak Hotaydaki Arap tay polis kadrosuna yeniden 17 na sebep te yaklaşan inllhttbatta y8KDS ova yauan l..ondra 17 (Radyo) - Avam l ların son ilel'l hareketlerini ken 
ları bir kütle halinde teşkilAt kişi nlınmışlır. Bunların arasın araplar azerlnde bOyUk nOfuzu Kamarasında Çemberlayn lspan· di kuv\'etlerilo yaptıklarına ina· 
landırmağa çalışacakları \'e tar· da hiç türk yoktur. imtihana lü olttn Zeki Arsuıtolo Sııncıtkla tab A k b. I. t yada son günlerde yabancıların j nılır delil yoktur. Ademi müda· 
ıı hareketleri de inzibat kolu zum iÖrülmcden tayin edilen bu rlkat yupmasınu mani olmak imi$! 1 n araya ı ıcare . ço!lalmakta olduğu hakkındaki hıılenin harekete geçemediğini 
tarafından kuııvetlendirileceA'i adamlı.ır arıısında çapulculuktan Şebrlmlı TUrk başkonsoloslu heyeti gelecek. suAllere cevaben demiştir ki: kabul ediyorum. Niyetimiz Fran 
bildirilmektedır. Q'elme kimseler de metcuttur Q':!na mOrııcaat ederek bu h11be - İspanyada her iki tarafta sa ile sıkı tf'mrıslar yaparak 
Polis memuru bulabilmek Emniyet dairelerinden soruları rin doğruluk derecesini sorduk 1 ~nkara 16 - Türk- Çe~oslo: . da yabaıı cı kU\'Veller vardır. Bu ademi müdahale siyasetini idrı· 

Rey haniye 16 - Reyhaniye suallere polis reisi: cBunlar nü S b k 1 11 d dile ki vak tıcaret anlaşmasının muddetı : kuvvetlerin ııon günlerde fazla· ' me ettirmektir. Şimdi eminiz ki 
"erk"'slerı·nden bazıları on Su mayielerde, hedıangi bir hAdise· ayı~B ıı şzonksloAos , tze, 1 ee rf k: mayıs sonunda bitecektir. Anlaş· ' taştığı şayialnrı da dönüyor 1 lspanya lıaric i nrfe kalmak sure· 
.... ., d k ilan lmak . . 1 •t r en e rsıız ç o o u o . . . . . ı · ı . 1 . . . 
i 1. e u 

1 ıçın a ınmı.., ı ·• blr teşebbOs bile y"prnııdım. Aks·, m.a.yı yemlemek ıçın ayın yırmı Hükumet bütün bu Vııkaları tc t· tıyle ngılıı mrnfattthı rıne, sulhe r ye ırası maaela cittihadı vata cevabını vermietir. .. b d Ç k I k d b 1 
nt• Partisine polis olarak kayd ol iddia ederlerse bunu mandttter ~rın. e e os ~va ya an. uraya kik etmektedir. Benim fikrimce 

1 
emniyete daha ziyade hizmet 

edilmişlerdir. Makaad çerkesleri NOfus işlerinde TOrklere bUkQmet te yalenhyabillr,, bır tıcare~ heye.tı ırelecektır. . . netico ne olursa olsun Frankocu etmiş olacağ ı z. 
Tll ki ·d zorluk Amerıka ıle aktedece~mız 

ur erden ayırmak gayesı ır. Nüfus işlerinde Türklere Qı Bu ejımsın öteden beri taklbet yeni ticaret anlaşması için Ankara K • •k d f ti 'LI 
Ermenilerle polis karılan binbir zorluğa re~mPn tlğl bir usul var: da müzakereye iştirak edecek UÇU ev e ere lıı ar 
çarpıştılar statü mucibince vatandaşlık nl TUrklerle aroplar aresındıık\ Amerika ticaret heyetinin Vaşing 

Halep 16 (Husust) - Haleb maya hakkı olmıyan jandarma kardr~ııgı bıılhıhımak. tondan yola çıktıQ-ı hükılmetimize Büyu·· klere 
Filistin vaziyeti ne ~alde 

ihtilalcllar civarında ermenilere satılan arı\ tercümem ve Şitler namındaki Zeki Arsuzloin burudtt fttlbudı bildirilmiştir. l 
ıiler' t k · üdd ti · 1 bir Frnnsızın kavııı bı·roderı· vetanl partisine girmediği için, btış . . - k 

ın a Bit m e erı a-e me· .. ~ ka sebepler babune edilerek tev Yunanıstanln tıcaret munase• arşı Mütemadiven /ngi-
ainden dolayı borçları haciz yo· ~forisin münferid hdkimlikçe nü k\f ve mııhkQm edllctlğloi bllml betleri daha ziyade genişletilecek J 

luyle tahsil otmek için gelen ver fusa kaydına karar \:eritmiştir. yen tek bir Arııp yoktur. tir. Bunun için yeni bir ticaret Mevcudiyetimizi muhafa• 'ı Jiz kuvvetlerile 
- anlaşması yapılacaktır. iki taraf 

Hitler dün Berline ~ön~ü Vergilerde tenzilat Almanya hazırlığa başlamıştır. Hazırlıkların za için:mOttehit olalım çarpışıyor 
l..eıvıha•ı kamulat)'da Başvekilimiıin nisanda Atinaya Büıü,.k~edl, 171 (~~dyo)bül\teb~ 1 J\udü~. 17 (Radyo) Dünden 

- Birinciden arta o - u., ~ yapacaK-ı seyahatten evvel bitiril san nıec ısın e ıarıcıye tQes ı b . k t k t 
1 1 

.h ·ı"ı .
1 d I l ıs . • . . erı as erı ı a ara ı tı 11 cı er Rayiştağ bugQn toplanıyor (Birinciden artan) lüzumun a ta ya• mcsine çalışılıyor. n.ın m?zııkeresı dolayısıle Harı arasında ş i ddetli çnrpıemalar ol 

Bertin 17 (Radyt)- Gorinıı aünü toplanıtcnktır. • .,. • •öd• k cıye Nazırı eu beyanatta uulun maktadır, Bu sabah lngil iz as 
RayiştaQı Cuma günü saat 14de Bu JAyiha ile baelıca iki ga nın ıyı ığını ıyece r· L. A t muştur : keri kollarınınııı tenkil harekA 
toplantıya çaQ'ırmıştır. Hitlerin ye gözetilmektedir : MilAno 17 (Radyo) - Adolf urııye • vus orya « - Avı upa bir aydan heri tına bu gün nskeri layyarelerde 
Rayişlağdn söyliyece~I nutuk Biri, her çifçi ailesini bir HiU~r Popolo d'İtalia gazetesine en hararetli bir devre yaşayor, . . Ak . . :N 

1 
ld 

ıiJasi mahafilde bıiyük alAka Qıft hayvana sahip kılmak ve verdiği beyanatta: Duçeye hal Ticaret müzakere- Vaziyeti sarih bir suretle tesbit ~~;ar ı~:~~eiıı~ir • ~~~ıa;e~:r~! 
ile beklen·nektedir beygirle ziraat usulünü yerlee yaya minnet ve eükraularını tek etmek IAzımdır, Belçikaııın istik tı· . . 

1 f k fi t v · at ·s I • J d iAI poletikası tam olarak kala ıyeDtı~~ı 8 mıştıfr, T b . Viyana Poll·sı· yemı·n ettı·. !rme snre_ ı e a. ın e zır ı • rarlıyarak demietir ki= erı ur u 
tıhsale hüyuk mıkyasta yardımı B . ltal anı k t 1 ı er tara ıan a arya cıva 

\'iynna 17 (Radyo) - Adedi · - ana ınanınız. Y n A k A ·1 b ca ı~' • rında 25 k işiden mürekk~p hir 
1• olan eeek ve katırların veraıden yaptıQ'ını hiçbir zaman ve hiQbir n ara - vusturya ı e aş Nazır bundan sonra Avus I .

1
. ~ f . .h .

1 1 
.
1 

• 
7F!.\e i bulan Viyana po ıs me· tamamen istisnasıdır. suretle unutmıyacağım. Dostlu lıyan ticaret anlaşması müzakere ıurya meselesine temas ad.erek ngı ız mu ıozesı ı lı Acı erıo 
morları bugün Almanya polis Di~eri de, zirat istihsalin gumuz her zaman üstün mihver terine Türkofiste devam edilmesi demietir ki : pususuna dilşmüştür, Müfreze 
müdürüB. Himlerin önünde ye· mühim bir eubesi olan hayvan kuvvetlidir. ltalyı:ıya karşı dost· kararlaşmıştı Son h!diseler dola· c - fngiltere, FrensR, Al den 8 nefer ölmüş diR'~rlerlnden 
min etmişlerdir: Himler polis! yetişliriciliği teşvikLir. lu"'umuzu isbata her zaman ha manyanın hattı harı ·ketini doğ b~zısı yaralı olarak esır düşmüş 
memurl hılaben nutkunda H-ka l' d""'' b l!i yısile Avusturyr elçili~i mümessil tur arına u met ınec ıse ver ı15ı u zırız. Avusturya ulusu ilhak lü ru bulmadılar, Haddi zalınôa ' 
emirlere riayet edenlerin daima kanun lhihneı ile devlet bütçe· zumunu hissetti ve biz de ilhak iÖndermediQ-inden müzakere lcal- anşlus mantıkı idi, Fakat tatbik 1 Şimalde dR - şiddetli çarp~& 
~adroda kalacaklarını söylemiş I sindeu iki buQuk milyon liradan ettik. mıştır. şekli yanlıştır, Bu hAdiseden bi mahır oluyo:, Dun Haytada bır 
&ır. fazla bir fedakArlıQ'ı a-öze almıe Sigorta kanunu zim alacağımız eudur ; Küçük 1 Yahudinin Ü' re ban çocuğuna bir 
Yahudilere tecavOz başladı buıunuror. ingilterenin emniye- memloke tıer müttehid bulunma tokat vurması yüzüııden çok 

Viyana 17 (Radyo) - Bu 1 Bu hesap memlekette 727213 Ankara - Sigorta şirketleri hdır,Mevcudiyetimizi tehdit eden : kanlı bir arbede olmuş bir Ya 
gün Viyan anın ticaret merkez at, 66392 katır, 1238000 eşek ve ti Çekler in emniye- nin teftiş ve murakabesi hakkında büyük devletlere kareı müttehit . hııdi kafaRırıA isabet eden ağır 
lerinde 1935 deki Beri in ht\dise 13668000 tiftik keçi, 16423000 ko ki kanunun bazı maddelerini de · kalalım , • ' bir taşla öldürülmü~ıür, 
lerini hatırlatan nümayişler ve yun bulunduğunu gösteren 193? tine bağlıdır ğiştiren ve bu kanuna bazı yeni l'ng'ı ltere . l'talya 
tecavüzler olmuştur. hayvan kayıt ve yoklaması üze· Birinciden artan hükümler ilave eden kanun layiha is tH n b l1 i da 

Kollarında gamalı hac; bulu- rinden yapılmıştır. Çekoslovakya bir taarruzR sı Büyük Millet Meclisine verilmiş .. 
nan yüzlerce aençten mürekkep LAyiha ile at, eşek ve katır uğradığı takdirde farzedelim kı tir. Uçüncü görüşme 1 A uvvetli bir zelzele 
1ıruplar Yahudi maQ'azalarına dan alınan ha)·van vergisi tama onun müdafaasına koşan Fransa 

hilcum etmieler ve tabelaları bej men kaldırılmakta. Merinos ko mağltlp olmuştur. o zaman lngil Orman ı'şlerı'n~e diin yapıldı oldu 
rengı'n b varak vltrı·nıere tere ne olacak . 1''reusaııın hezi 

e oya,, yunundan 20, tiftik keQisindan Romll 17 (Hadyo) - lngil· ı fstanbul 17 (RAdyo) - Ra· 
•Yahudi> kelimesini yazmıştır. 25, ko~uııdan 80 kıl ke"iden 40 meli lngiltereniıı hezimetidir. Em f . ı 

1 " .... ç k 1 k · teren_ i_n Roma se iri ıfe _ta ya sathanedPn bild i riliyoı: Bu sa· Polirı bu hAdiselere seyirci kal sı"'ırdon 60, mandadan 75, deve ııiyetimiz e os ova yanın emnı Memurlara nasıl ta• H N K c 
.. yetine baQ'lıdır. lnailtere bir ta • nrıcıye .ı. azırı ont ıyano bııh saat 2 yi 55 dakika 28 sani· mıetır. "'e domuzdan 100 kurue alınma· d b ü un bir mülA 

P 1 b. 10 · d ' orruza kurban olan Çeklerin • t ·ı k arasın a ug n uz ye geçe kuvrntli bir zelzele 
e e ısit nısan a Si teklif edilmektedir. Fransa ile birlikte imdadına ko mına verı ece kat daha yapılmıştır. Bu müld· kayded i lmiştir. fstaııbulda nis · 

yapılacak Hayvanlar vergisi tahsilAtın şacaQ"ını temin etmeli ve hüku Ankara Hükumetin aldığı kal lııgiliz · İtalyan nnlnşması br teu daha hafif hissedilen bu 
Viyana 17 (Radyo) - lO ni· dan idarei hususiye hissesi adı met buııu bütün dünyaya açık yeni bir karara iÖre, orman amen müzakerelerinin üçüncüsüdür. zelıele merkezinin fstanbula 160 

aan 
938 

de yııpılacak pelebisitte ile alınmakta olan hisselerde ça bildirmelidir · ajman memurlarile harita subayla MÜSlemf8~8 ı'c'ı kil~m~t~e uzakta olduğu tesbit 
mfintehiblere eu suAl sorulacak birleştirileuektir. Bu nisbet yüz Sovyetler mutlak moda rına verilmekte olan tazminat, " edılmıetır. 
tıı : cAdolf Hitleri şefiniz olarak f d 1 

"'e u"ç olarak tesbı·t edı·ıını·atir aa e ecek er arazi üzerinde ça1ıştıktarı zaman B k l I tanıyor Almanyaya ilhRkı knhul 11 11 
• " Ü t İngiltere - lrlanda D Al •tosko98, 17 (Radvo) Dün için ihtiyar ettikleri masraflarla ugun Şat ar a ediyor musunuz?t uçe manyayı 1t I 

b yabancı bir diplomatın tertip et iaşelerine mukabil olarak ikamet görüşülemez Döblin 17 (R>.tdyo) - lrlen· 
Mersin dün oyrom müdafaa ediyor tiA"i kabul resminde Sovyet hıui yevmiyesi mehiyetinde olduğ'undan . . da sanayi müsteşarı Londrayll 

daha yaşadı Birinciden artan oiyesinin selAhiyelli bir mümes bu tazminatın, kazanç, iktisadi Lorıdra 17 (Ractyo)- lngılız hareket etmiştir. lrlanda ile in• 
ŞueniQin en yakın adamların· sili keudisiıuı bazı sualler soran buhran ve müvazene vergilerinden Hariciye Müste~arı bugün kil be: ı giltere arasında bir ticaret mu· 

Birinciden •rtan di!n birisi iki defa fikrimi sordu. yabancı gazetecilere : muaf tutulması ve yalnız hava yanatındıt bugunkü ahval ve şe ka\'elesi akdi i çiıı müzakerelere 
tin arka caddesinden YoQ'urt Pelerbiıitin en katt bir hata ol· Fransa harbe girerse Rusya kuvvetlerine yardım verırisinin ke rait dahilinde müstemlekeler baelanacaktır. 
Pazarına geldi ve burada toplu duQunu söyledim. Avusturya Is nın harbe hoıır olduğu hakkın silmesi icab etmektedir, meselesi için Almanya ile temas 
bir halde Cumhuriyet mareı söy tiklAlinl kurtarmRk iQin neden da teminatını yalanlamamıştır, ların mümkün olmadıQ'ını söy 
lenerek kalplerden kopup aelen müdahale etmedlaimizl soruyoı Gazeteciler Sovyellerin Çeklerle Dahiliye t.:ışra !emiştir. 
•raea AtatOrk• sesleri arasında lar: hemhudut olmadıkları oraya na • Şuşnİgİn akibeti 
tener alayı sona erdi, Blı bio bir ıaman ne dot sıl aidecekleri sualine karıı dar teşkı/atı 
MOaamere ve konser rudan doaruya ne de bilvasıta - Sovyeller Çeklerin i~da Ankara - Dahiliye Veklleti meçhul 

B d i bl h b 1 d k dına koemak için bir korıdor t t k·ttıt • . un an sonra e nema na böyle bir taa hütte u unma ı . tesis etmek çar~sini bulacaktır, I a~ra eş ı ~ ı proıesı yakında Prağ 17 (Radyo) - Şuşnigin 
llııda Halkcti Gösteril Kolu ve Ulusal bir ihtilAl yapılan bir Meclise sevkedılecektir. Proje ile n işanlısının nnnesi olan Prenses 
orkeetr ı tarafından hazırlanan ihti\AI &ayılır. Biz İtalyanlar bu· hesaplıyorlar. Almanyaya karşı! mülkiye memurlarının maaşlarına kızıle eski Avusturya füış•ekili 
temsil ve konser ınuvaffakiyetle nu anlıyoruz. Bizde aynen ha· bazı tedbirler sayıyor. İtalya yapılması düşünülen zamlardanlnin sıhhııtleri hakkında malfı 
terihW, Gençler and içtiler, orkes reket ellik. hiQ bir zaman bunlara teveccüh 
tra seçilmiı parçalar çaldı, Gös Dünyııdı:ı bazı düşüncesiz Misal ortada: Afrika harbinde bu sene yıı lnız mektupçularla nü mat aldığını fııkat nkil.>etl eriniıı 
\erit kolu cKozanotlu• plnaini kimseler vardır ki hudutlı:ırımız 52 devlet buna muvaffak olama- fuı müdürleri istifade edecekler ue olaca~ını bilmediQ'ıni söyle 
•tmsn •tti, daki Almanların milroolarını dı.• dir. mittir. 

l IŞehir il: uhabiri 
alacağız 

Gazetemize şehir muhabir 
ıiği yapacak bir arkadaş ala 
:o~ız lstiyeıılerin şBrtları aıı 

l aınak ve anlaşmak üzre mek· 
tnpla \' e y:ı ş i fıılı,ın " Vtrni Mol' 
mı gıızeıesi müdür fü~ü,, ad· 
reHiııe münıcaalları. 
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Enternasyonal hadiseler karşısın- Mersin Jl1asası 
17- 3 938 

Taahhü~agir:::'. 1t:~o~lenmek, l 
D I l k b k d Dağ malı 

Gna poletik, Ç•koslouak istiklali \ a gın ı u a ar Kapı malı 
sarih poletika l olur! Koza 

Geçe.ı gllıı Ce ıı ovada Ka Kırma 

''KUVVETLENMELl VE TE Jıği ve yakında yenı Lir t-e· . rodi isminde bir adam karısi · Kozacı parlağı 
AHHODE GIRIŞME\!ELlYiZ,, yanalla bulunacağı teorisi ole 11e ve_ üç yaşsnn_aki of'lile bera buğday 

Başvekil ç .. mberley'nın bilir, Silihlırnma korkunç is· ı' ber sır.emaya 61der. Karı ko S k . f 1. . k d ert şnr 
nutku hakkındd tdsırl~rde bu tikbali karşılamak için 'yalnız co göiiteıılen 1 ımı 0 8 ar ı y k 
1 D b a k"f t t / merakla takibA b11şlArlar ki umuşa 
unaı. eyli Meyi gazetesi B. aşırı ı ıtyt' e mez.,. önlerindeki boş koltuğa oturt· Yerli buğdayı 

Çambörleyn'i tebrik ederc;k . . HUkOınett~n s~rih .bl~ Pil 
1 
tukları Uç yaşındaki oğullarını Çavdar 

Dünyada Neler oluyor 1 1 Pamuklar 
Klevlant 

17· 

- cavdar 
' 5,30 

~ .. 5 

K.S. 

4~, 

29 

diyor kl; lıtıka ve yenı seçım. ı~tıyen ı unuturlar Çocuk ta sinema· Aoadol yulaf 
''Mıllt kuvvetimizi, im· ~dy_li Herald gazetesırıın deldan hoşlandığı için hiç sesini arpa 

kAnlarıınızı.1 eza misini kulları fıkrı budur. çıkarmaz, Filim tek ı ar çtvri · Ana dol 

4 .. 25 
4.,4~ 
4.00 

rnak surelile kuımıthyız Aynı Ta-ymis gazetesinın Ber lirken gördükleri yMe geldiği Yerli 
zamando, dışarıda yeni hiçbir Jindki muhabirine göre, al · z~man Kraodi lrnrıs i le beraher j Nohut ekstra 
teahhnde girişmarneli ve bizi m•n diplomHinio Çukoılovak 1srnemadan çıkar gıder. Çocuk f' 1 
d.ğ b' bb · • · 1 1 b k 1 "'' · l t asu ye ı er mı>mleketleriin işlerine yada ır teşe Usilae ıntızar ya nız aşınd l\ ır. ı~ı laye y 1 f . 
karışııbilmek yeni hiç bir vaid etmek icabeder. Filhakika Hit 

1 
içi sıkıldığı için ağlamtığa baş u a. yerlı 

3,.2 ."ı 

6 
fi,50 
3,,50 

7·8 
de bulunmam:ılıyız, ler çek meselesini balldme-j ıa. r. Annesin!n biraz son."& ge Mercımek yo1.gat 

1 ğ' d t.ı ı s hl 1 •10- ı ~o Tdyınis gazetesi• Alm:ın den 6oce fogilter~ ile IAlmf a rbı. gek edce .nı ı__aıınke en.. aş rn a ep ~ -

Y 
1 ır a m çocugu ucagına a- Tatlı çog"en 20 

anın Ç~koslovakye hakkında ya ara1ındaki görüımelerin 11 k t ğ l F · 
ki temi na tını memnuniyetle k•ti bir aka metine razı olmı. j kartal . su~ _urma ah ça ış~r. _a. Balmumu 

70, 
1O-11 kaydettikten sonrB bir sene k 1 a l!Ç i\ımse zu ur ~ meyrn Cehri 

, yac• tır. ce yttbancı kadın çocugu zabı 

~rıc~ ~iz~al B. Eden t1rafın- "' • •-• itaya teslim f'der. Bu arnlıl< Susnm 
an Lımıngtonda yapılan ba- Ayıların yaptıgı bu dugun karı koca yo'da çocnklarırıı yaptığı 

Yanutı hatırlatıyor ve bu aut· .......... ı hatırlarlar, Onu sinemada u · Siyah 

kun halA .mert ~lduğunu kay Muı. _ Oebıuzan nabi- nutluklarını farkında olmadık Şark 50-51 
ded~rek dıyor kı; yeıine bağlı Eraak lıöyüaden ları için sokakta kayboldu zan Anadol 47-50 
İNGlLIZ POLiTiKASININ Hanıo isminde biri dağda:ayı nile gelip gP.çenlt~re bir çocuk Aydın 50.51 

ANA HATLARI Jan bir düğüneğlenceıine rast}görnp görmediklerini sormağıı Yıkanmış yapak 80 
'A. Eden lııgiliz politika gdmiştir. Bu garip eğlenceyi ı baş] arlar. Güı yunu 70 

sını, milletler CHmiyeli pren· k- lll ö 1 l t Bu araştırma gece yarısı· Konya malları tiftik 
&ipleri çerçevesinde tarif et· oy ' Gy e ani adıyobr.. k ı ne kadttr devam eder, nihtt-. t . . . «- çen er e ır uyu· . Yozgat 
rnış ve ngilteremn ıtıraz gö· k b ld A k yet zabıtaya httber verııler. Keçı' kılı 
lU . b. aun ay o u, ramıy• çı · 1 d b k d t rmez ve Aşıl\Ar ır surette . 1Zab1ta a ya ancı a ının es d b 
riayet edeceg"i teahhOtleri say tım. Geze geze bır tepeye lim ett i ~i çocuğu anasına ba » a ağ 

t d t d ;;. b Deriler dıktan sonrn hu teatıhntıer dı ırman ım epe en aıe5ı a. basına iade eder. 
şıı1da icahında pakt mucibine~ ~~r~en. gözüme beş ~üyük ayı 1939 Nevyork Keçi derisi çifti 
Yspılac·ık olan ve h!ç de im ılıştı Bırde ne göreyım. Be- • • Koyun derisi kiloıu 
k&ıısız olmıyan her lUrlU hare nim kaybolan koyunum da sergısı Sığır derisi tuzlu 
k6tin f ngiıterenin ıhtiyarına bunların arasında idi, Heıırhkltırıne hara~E'tle Sığır bava kurusu 

5 

kalmış bır şey olduğunu. zira Ayılardan biri kllçllktll devam edılen ve 30 nısnn Manda derisi 
rnemteketlerin, hayaıt menfa· Dört büyük ayı küçüle avıyı 1939 da açılacok olan Ne~ · b d k • d k 
atıE\ri bahis mevzuu olan böl dillerile yalamaya baıladılar york cihan seığisinde Amerı· a em v.e çe. ır e 
g~ler mllstesna olmak üzere, ve bu y•lama yarım saat ... ka· kan v.ari f~vırnledel~ltler gör il I ıçlerı 
otomotik bir surette tatbik e dar devam etti Sonra ayılar- lecektır. Muazzam bır saha il~,Tatla badem içi 80 
dilecek askert teahhOtlerde dan biri o civardaki dereye ZArinde kurulmakta olaıı se rgı Acı ,. ,. 41. 
buıunamıyacakların1 bildirmiş doğru gitti. kocaman bir Y•P binalarının s"'mbölü Vıtşi ngto Acı çekirdek 31 
ti, Eden ııyni znmanda, iııgiliz r~k kopudı bu Y•Preii ıeti nun hPykeli olacaktır. Bu hf'y Urfa Yağı 
kuvvetlerinin Milletl" r Cemi rıp küçük ayının b•ıına koydu kel o kadar bUyUktUr ki şi m fçel ,, 
Yeti pııkl Vf'yshut Paris mua Ayılardan biri 6nde kil· diye kadar dUnyada emsalıne . 

85 

hedetti ile telif edilmez gaye· çük ayı ortalannda diğerleri tt"&adUf olunmamıştır. M· şhur 
ler uğrunda hiç bir zamttn kul arkada yürüm .. ye batlaclılar, ikinci Rttmzesin Mısırdaki an 

pirinçler 
nevi mal 17,S 
nevi mal 18 1 

.. • 1 • Daha gerideki ayıda benim nı amıyacagmı tf'!yıd ey em•!J • . lika heykeli bunun yanında 
ti. HUkümet, bu pren~iplerden koyunu ıterelr. onları takıp kUçUk kalacaktır. Sergi bina· 90 
u · . diyordu Bu aı.y derenin da ıakleşmak nıy .. tınde olmadı- e • • • larının orta ında ftÇthrn aneyol Kahve 109 • 1 l O 

Birinci 
İkinci 
Çay 

lını tekrar t1>yid için kendisi ha gizli bır ka,eıı~~ ıeldı ve ıki kılometre uznııluğuııdad1r ---------~ 
ne yapılan davete icabet ede- orada durdulu ~ort •y.nın ve JOO bın kişinin S fH bf'lÇe Borsa Telgraflan 
hilir VA etm•·lıd ı r,, bir tekıın ıcıler çı ararak zıp har1>k~t f'dı C>'" ği bir mPydanda 
ÇEKOSLOVA K lS IKLALl· lamıya b ışladıkla~ını g&~dilm nıhay~t budur. S tıı g.dt! görüle 

16-.'1-'J 8 
ı uralw 

NİN EHE\fMİYEfl Biraz ıonra derenıa. aıagı ta cek teknik harikalardan hıış· 
Fınanşil Tüymıs gazett!SI rafından doğru benım ~oyun ka batka tabıt gUzellikler de Tıırk a/lumı 

Yaııyor; la diğer ayı ıöktın ettı . ~y: yaratılmıştır. Bu maksatla 550 lsterltn 

gelmedi 
s·w, 

78,.75 
259.i,25 

!Jolar 

J!rarık 

Liret: ıs.10-90 

"Bıtşvekil orta Avrupada nıyan ayılar onluın ıellıını 000 çic;ek, 1,tov a~aç ve 300 

Olup bitenle alAkalı olduğumu g6ıiloce bayk,rmalarını ~ıp!a bin yeşillik dikilmiştir. Bu 
ıu ve fakat bunun d ışında hU malannı artırdıldardd•ha zıya e manzaralar. su fıskiyeleri, e· 

1 ırr mO et sonra ayı . . . 
kOrnetin halen dllııyaıım bu c0ıtu a~ 1 )adılar J"ktrıkh su sUlunlarıle takvi --

lar benım koyunu p.rça . · N ~ Parçası hakkında ilArı edile· f• ti yediler ve bundan ye edılece"tır. o· etçı" Eczane ve a ıye e k' d' . S .d k. t . . 
Cek hiçbir politikası mevcud ,onrada biri erkek öte ı ışı ~rgı e ~ envır tesısatı 
Olrnadıhını ihsas etmiştir. Ger olan iki kilçllk ayıyı yanyaoa bir çok sllrprızler hazırlanmak 
Ci acel~ kararlar vermek leh bırakarak uıakl•ıtılar 1 tadır. Ttmvi rat öyle yııpılmak 
likttlidir, fakat hUkQmet hazan tadır ki hiçbir tarafta elekt· 
hiç bir karar vermemenin da 'k' • k d "'dU rik JAmbası gör1tlmiyecektir. 
ha lt-hlikeli olduğunu anlamak 1 1 garıp ÇOCU og Serginin kaça mal olacağı he 
ta kusur etmiyecektir. nllz belli değildir. Her halde 
. Ç~koslovakya istiklAlinin Biri yedi parmaklı mğthiş bir pare sarf~dile~P~i 
ldıtrnesi, Almanyanın orta Av birinin de g6zleri ne şDphe yoktur. İlk ışle~ ıçın 
tupadaki ht>gemoııyasına karşı bafında kabul olunan pare yDz mılyoıı 
~e bu itibarla da lfngiıtere doları gt>çrn~kterlir. 
1
rnparatorlugunun emniyeti I· lımir 16_ Aydında iki Tash'il. 

Çin tek garantidir. "b ı · il ' • le adın dünyaya garı e er ıetır 
SARiH POLtTIK-A, YENi ı mişlerdir, Kadınl~rdan biri el- Gtıetemiıin 10-3-938 

. SEÇİ~ I leri ayaklan !edııer parm.ı .. klı tarih ve 2930 sayısında mu 
Nıyuz Kroıııkl gaz»tesı 1 bir çocuk dogurmuıtur ... Dıger b T ı'cra dairesinin 

ı:ti . • d arrer arauı 
Yor k ı; çocuğun da g6zlerı batın a . t 'lAnının y .. dinci satrıoda 

"l . . ' . d d" • l ış ı c;; 
ngıl'ArA hır ş •y sEyle· tam tepesın e ır. f Ed' d Stı lib 

ftıiyor B ŞVPl<İ lin · bf'yanah ı Yioe Aydın memleket bH muta1 rrı & ıp ZH ek .k 
h • · d b d ıo· ı Ahmet yazılaca ı en &kkıııde yllı UıUlebilf'CP. k erı tahttn •sıo e on '' Y•f n a g u l 
~ınerl<_e haıariyf', kabinenin 1 bır kız vardırki ameliyat olup ıebv~n Mehmet yaıı mıştır, 

lltlı hareketini teıbit etmejerkek haliae ıelecektir• Taıhih olanur. 

bu akşam 
istikamet Eczanesi 

Meşhur sanatkar 

Remzi Teze/in 

Atatiirk: 
Celil Bayu, Dahiliye N•fia 
t Ktisat, Kili tür ve diğeı 
v killer ile büyüklerimizin 

her boyda fotoğrafları yı· 

kında \1 ersine de g lece kti ı 
Pastel fotoğraflar için sipP 
riş kabul olunur. 

S[OAO SAHİR S[YM[N 1 Uroy caddesi No. Mersin 

1 

1 

1 l A N 
Mu sin in~isarlar müdürlüğünden 
)IP r ~ i 11 . Tarsus )Olu ile i11lıisarlar barut de

po~ u cı ra ~ı ıı ıla )aplırılacak 0 1au şosanrn eırufrnda 
hrndtık ti~ılnıa~ı ve şosarım Tarsus yolu ile ihisak 
..rtiği rıoktada mtmfrı ~ :ıplarılıuası ~uıevcul kroki 
~rşi fnauu• VP- şart11anwsin~ gö ··e 18 3-938 tarihin 
dt-n ilihar• · ıı orı lwş ~iiıı[ıuiiddetle: açık eksihme 
yP, ~oı ı nıu~ıur. lo.• ~ir h~clt>li ıoo2,62 lira olan 
hu iş içi ıı a lııı:ı ca k mu \'a ~kat tenıirıa l 75 ,20 lira. 
dır hu i~i ~apahilı Ct'k .-·vsafı imiz taliplerin iha
ı .. giiııii ol.uı 2 4 938 cumartesi ~ünü saat ıo da 
irıh i s a rlar idan\sirıt• miirac,.allarıiilan olunur, 

18 22-27-31 

i l A N 
Mersin in~isarlar müdürlüğünden 
ı n lll arl 938 tarihinden itibaren eczacılar ve 

ba\1ih1 r nıuhu~lıf nevi i~pirtoları ~ş:.ğıda fiatlarla 
saİıhıcaktır. Litresi 

kr. 
derrcelik af i~pirto 280 

ko'oıı ,, a ,, ı oO ,, 
96 
96 
9 ~ " 

\akıt~cak lıo\· all 50 
f,pirıo • 18 22-26 

Tarsus icra mtmurluğundan 
No. 938-952 

No Tarihi Cınsi H. Hektarı M2 Mt.vkii Beher H. 
Lira K. 

J 6 şu hal ~37 hırla a, 6760 Namrunda k. 27ö 
lh.dudu, ~ ark:ın lt' J>P gar·bt'n yol şim:tlen ıeı.e 
Ct> rıUbt'a \Ol 

17 şnhal ·937 tar-la B, 327 uamrunda 275 
llmhulu, şar~an kara lıacak oğlu garbeu e~ber 
oğlu f-IJ•'vu; önıer r·enızi şimalen cebel cenuben 
) ol 
18 ~ u lrn l 9 ö 7 l tir I a 9, l 9 oo 
Hududu, şa rkau d~re ga rben 
şekerci ali cenuht'n yol 

uamrurıda 275 
hacı ahmel elyevm 

19 şu bat 937 tarla 4, 5950 namrunda 27ö 
IJulludu, şarkau CP-lıt>I garben dere şimalen ce. 
cenu b~n ,·ol . 
20 şuhal 937 tarla 2; 2975 namrunda 275 
llududu, şa rkan larikiaru garben ad;) şirualen 
kar Y H ~la yolu ceıı ut flU \Ol 

21 şuhat 937 tarla 3, 6760 namruıula 275 
tJ,ıchıdu, ş:ırkara hiisflvin vert-SfSİ ct>nuben tarik 
şim :ı h' n ş ı f gal'lwıı Ntiri 

Al:H'• ~lı , Tar~nsıa oturan KAnıil dirlik 
Borçlu • Tar~u la çirçi bcaşı oğulları Abdullalı 

ıtıal~nıut vt· ~arısı a~şe ve giilsüme velayeten an• 
llfSI a~ ŞP. 

Birinci . arhr~•nın yapılacağı yer; K'nn, aaat 18-4-988 
paztı rt e sı g nu saAt 9 dan 10 a kadar. Tarsus icrasında 
f kinci artırmanın yapılauğı yer aila aaat 3 - 5 - 938 
sali günü saat !l dau 10 a kadar Tarsuı icra11nda 

1 - t,bu f{!yri menkuldn artırma tartnameal 11 - 3-988 wJhlJI 
den itibaren ese - 952 No . ile tauuı icra dairHIDiD muayyen naman 
11nda h e rkesin görebilmeei için açıktır. llaıada 7asıh olanlarda• 
fazla maltımat almak iıtııyeuler, itbu tartnam"J• •• 911 - ••• do•1• 
numarasile memur1yeıimi.le mOracaat etme!idlr. 

:l - Artırmaya ltlirak için yukarıda yasıh ldJ'metb ~ad• T.I 
niıbeıinde pey veya milli blr bankaıa&n teminat mektalta MYllt 

edilece:ktir. (124) 
3 - İpotek sahibi •lac•klılAı la diier alAk•darlana irtifak 
hakkı IRhip:erinin gayri menkul Oaerindekl lıalllarını •aaaalle tat. 
• ., mauafa dair olan iddıalarını Jtbu ilan tarihl"den itibaren J'irml 

1
on içinde c vrakı mOıbitelerile birlikte memariyetimiu bildirmeleri 

ioap eder. Akıl halde hakları tapu ıioillle lllblC olmadık9a aaıı, ltedel 
nin paylaf1P&1ıDdan h ariç kalırlar· 

4 - Gösterılen günde artırm ~ya i9tlrak edenler artırma tart 
nameaini okumuf ve l(lzumlu malumat aımıf •e bunları temameıa 
kabul eım if ad ve itibar o lunurlar. 

_ 5 TaJin edilen sam anda gaJri menkul Cl9 defa batınldılı:tan 
ıonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen 
kymeıio yOzde yeımif betini bulmaz veya eatıf iatey~nia alacatına 
rOchaoi olan dlgıoor alac a klılar buluaupta bedel bu.obrın o sayrı men
kul ile teminedflmff atlac aklarıoıu mecmuuııdan faı:ıaya çıkmaaıa en 901ı: 
artıranın taııbhüdll b lki kalmak Ozre artırml!. on bet gQn daha &emdi 
ve on betinci gOnü ayni satta yapılacak artırmad: 
bedeli eatıf isteyenin alac ğına rOchar>i ol&n ctlter alaoalı.lıların 0 
menkul ile temin edllmit alacakları mecmuuada" taala7a çı=rt 
şartıle en çok aı tı rana ıhale edilır Böyle bir bedel elde edilıne ak 
. . ZM 
ıhale yapılamaz ve satış t :.lehı dilşer 

6 - Gayri menkul kendlıine ihale ohın&n kimH derhal ••ra 
verilen mühlet lçlndG parayı vermeaH ihale karan teıholaaaraJı 
kendisinden evve l en y Oluek teklifte bulunan klmH araetmlf oldata 
bede!le al ma t a razı olu raa oııa, rau olmaz, •eya bıılanmaaa :hemen 
on beş gün müddetle artırmaya çıkarı il p en çok artıraıaa ihale edilir 
i ki ihale ı. raaınd a kl f a rk •• geçen gonler için J'O•de 1 den he1a 
olunıcak faiz ve diğer zararl ar ayrıoa bOkme baeet kalmakauın Dl P 
muriyetlmizr.a alıcıdan tahıil olunur. "118., e-

2004 numaralı icra ve iflas kanunun ti inci maddesinin ;1 linci 
fı krasına tevfikan bu gayri menkul sahiplerinin bu haklarına ve hutıu i 
le faiz ve ınasarife da ır olan idd ialarını ilAn tarihinden itibaren 1 

içinde evrakı müsbitelerıle hıldirmeleri aksi halde hakları ta aon. 
lerıle ~a b ı t olmadıkca satış bedelinin paylaşmasından haric ka 
cihetle alakadarların işbu maddenin meı'<Cır fıkrasına RÖre 
etmeleri ve daha Lla mal uma! almak isle\·enler gsa - ıı 
numarasile Tarsus lcra memurluj'una .milracaatları ilin oluaur. 



YENi 'iEHSl~ J 8 ~l.\RT 1938 CUll:\ 

~~e:===e:::: ====:3•~ ı Örnek Kebap evi 
on Ahmet kaya Selçuk 

Her Daired(~ i 
3er ticarethanede l 

Her yerclE 1 

~ 
• 

• Daima R [ ~ 1. G T O H yazı ma~inaları ~ 
ve Şeritleri kullanılıyor ~ 

ffi Sizde bir RE fr1iNG1'0N almalı-~ 
nı aınız. Satış yeri 

~ v:ya~ Rıka~ 

Kuruş Kebaplar 
15 Menin kebabı koyon eti ile 
25 Yoğurtlu kebap sade yağ haşlama et ıuyn ile 
15 Kuşbaşı kebap 
20 Domatisli kebap 

~O Batlıcanlı Urfa usulu 
Sulu kebıp Adana uıulu kebap 

20 Sınmsaklı Ayintap kebabı 

20 Killbastı 
~O Yumurtalı salçalı kebap 
20 Kirazlı Kebap 
20 Keme kebabı 
20 Patatisli kebap 
20 Baharlı kebap 
15 Sade maydanozlu kebap 
20 Yağh hamurlu et tepside 
~o Çiğ köfte 
5 Salata, Cacık, Turşu 
Kıbrıs çarşısında 8-10 Numaralı Örnek Kebap 

Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile daha bir çok ya· 
zılmayan kebaplar sarf koyun eti ile yapılır. Sayın müş
terilerimizi memnun etmek için yapılan bu taabbiltten 

örnek kebacısı All1net çekinn1ez. 
Rir tecrübe kafidir. 

SA ~·FA 4 

i L A N 
Mersin tecim ve endüstri odasından 
Odamızın ikirıci suııfırıda ve ticartıl sicil cl.-f · 

lt>f\İnırı 45;ı iirıcii ntıruarasırıda muka\'\'Pl H~ nıii
~· ecel (irfan \hasa Tuııbul blikauwt. 

0

f'Czarıt' ·i) 
o huaııza ~üııtlt-rtiiği 2 ı 2-938 tar ilıli nwkluhnnda 
; 1- ~l38 la rihi1Hle11 iti har.en Kolon ya \ ~ Par rn meri 
irualirıd~n vaz gflçtiğiııi bildirmesi üzerine ışl.Hı 
kt·vriyt•t 453 numaralı sieil~ ka\lt vt-ı tescil edil-
d iği fıan oluııur. .. 

·~----- * .. • * 

Güven Sigorta 
Sosyetesi 

Sümer Bank 
Emlak ve Eytam 

Bankalarının kurıımudur 

Tam türk 
E E • ~.-::lz=a 

j TÜRK HAVA KURUM J 
ve en güvenile nsigorta şirketidir 

Uayul, .' augııı, Nakliyi.it, Ki.lza Oıouıohil sigor 
ı alarırıızı eu nıii~ail ~artlar \t> lf>dİH• kola,·. 

Dol<tor 
Muharrem A asu 

lstanbul ve moskova On;versitesi 
! Piyangosu hkları!P )3par. 

. .. . 
Mersinde Mtimusili 

VASFI ORGUN 

dı 
w seririyatı hariciyesinden mezun 

1 ller Ayın Onbirinde Çekilir 
Her ocağı zengin eder •-----------------·--------~· 

H at larmı B yr m günlerinden mada her gün r. 
aabah saat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden son· ~ 
ra on beşlen on~ekize k dar muayenehanesinde kabul 

Sizde Bir dane alınız. 
Yurtdaş Kızllaya eder. L~ 

ADRES : Cnınişerif Mahallesinde pazar caddesi 'f 
29 No.Iu Hane 

Foto gün 
. aza olunuz 

mll~mH~fmii!ffmilJJ~lml--·---

V EN 1 
~·~~~~ E>+~I ~ 

1 ı~ o·ro GÜNÜ arayansa.Yın1 
·müşterileri onu zafer caddesinde atel~ 
vesinde bulacaklardır. 

~ ... ?.Q~YETESi J&l 
S'iimer Bank ve Emlak Eytam bankaları tora.Fından ~ 

fikuru/muş tamulusal bir kurumdur. Vasfı Orgun ~ 

~~fmfm~~ ~fm~fmfm~~fm~~~~ 

Yeni mersin Basımevi 
M:ÜCELLİT 
:H:.A.NESİ 
Es~ ıuıı~, pıH"ç<ıl~ n-

uu~, f t•rsud~ k ibı pla -
rrnızı iŞP ya r~uuaz de
) P atma) mız. hir giiu 
size 13zını olur. Kilup
h~ruıızı, <frf1..,rJtıri11izi, 
miicP-llitlwrı+ınıi1r gön
deriniz. 

Her 11evl ldhı p ve 
defterler şık, zarif ıne 
tin ve kullanışlı ola
rak citltwir. 

F O 'I~ O GÜN e f otograf çektirmek 
nıo~ern ve temiz hatıralara rnaı;k olmak demektir. 

l·OTO GÜN clı• SP\'t~ SP\lt• foıogrnf çı · ktirir 
~:rarıdisuıcırı ) ~ ptıı ır anıatbr i~l··r-iniıi gör
(ÜrPhılır~iııi1 .. 

FOtO GÜN Fotogrnfa ait her işi 
alır ve gece gündüz aile düğün ve gu· 

ruplara gider. 
FOTO GONU sürAt gllıellik ve clzibe yaratan bir 

yer olarak kabul ediniz. · _, 
n .. ~ mm nuunnn•ı 

kayadelen suyu ı 
u 

---...=--~=-=-=--==-=='*=-...--==--==-============ 
,. g SaJın Halkımızın ~ııııwuuı ~üz ö1ıuıuıe tutarak f'ŞI huluunaıyan K .\ Y ,.ı\ 

aOELEN SUYUNU ga~·~t sıhhi bir şe~ihle m~nhaAdaki tP-sisatmda eksik-1 liklerini tamamlamış fennin en "On usullerini yaptırmakda bulunduğu
ıruzu arz ederiz . 

Senelerce E vel Mersinde Kurulan 
ir Müessesedir 

Harfleri ·n Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir 
Resmi devairve müessesatla ticurethanelereait her nevi def ter 
ler ve evrakı matbuaveaaairei en nefis bir tarzda sür'atle yapar 

. * *«•~~~·~~**•*••••• 
RAR..İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPARİŞ-
LERİ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLAJ.ll 

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

NEVİ 
TAP, G-.AZE T E 

E ıv.rECMUA 

TABINI DER. UH
TE EDER.. 

KARTVİZİT 
D A V E T K. A R.. T
L.AR.. I. Z .AR F K.A
G I T EAŞLIK.
L A R. I T AB E.D İ
Lİ R.. 

. KA YADELEN SUYU 
Kayna~ığı yerden iti~aren istasyon yanma ka~ar cam ~oruiarla billur ~avuzlaraı 

indirilmiş ora~an~a bütün f izi~i 1e kimyevi evsaf ım muhafaza ederek el ~eyme~en 
~ususi kimyakerimiz huzurun~a ~amacanlara doldurulmakda ve muntazaman 1 
şehrimize gelme~te~ir . 

KAYADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkal1dellıtine (Zelince: Yıllar geçdikçe halkımızın 

gösterdiQ'i rağbeı ve teveccühü karşısında fazla söz söyleme~\ zait görOyoruz. Sıhhat Bak<\nlıgı . . 
ve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlnrla KAYADELEN SUYU falr·•z Türkiyenin ı 
en iyi suyu olmakla ka~mıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulıındıı~unu isbat 
etmiştir • 
. iştahsızlığa, hazımsızlıı'ia bir çok mıde bağırsak hasıalıklarına karşı KAY> 1ELEN şifalı bir ae 
hayat knyna~ıdı~ ~ 

Suyu ptk temiz vr IJtrrakdır. Terrübt tdtn sapın halkımız.lundindt buldutu z/ndtlil( .. 11~, sUıhotın 1 
verdi// f arkJarla suyumuzun müşterısi çoJ!aLmaktadır ; 

Mersin Satış yeri· : Kardeşler Sakk:.ıliyesi " 
n1111111111n ••1"1•n•••••1111•• .... 1111•• 
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