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Paris 21 (Radyo) - Litvanya 

polonya ultimatumundaki mad
deferi tamamen kabul ettiğini bil 
dirmiştir. Litvanya Başvekili be 
yanatrnda "kuvvete boyun'bğdik,, 

Sahibi ve Umum Neırlyat 
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Telefon No. 82 Yıh; 1 Sayı-
10 2930 

-------------------------------------------------------------------------------·----------·----------..----------..;~ 
Halayda 15nisanda İntihaba başlanacak 

Komite Mesaisini bitirdi Milli banka di· ispanya katliamı 
/ . 1 • • ' rel<törleri ın iz 
1 
Nızamname başt~nbaşa_talep ~rımıze j Londrada Yaptıkla- Frankoya her taraftan gene 

'\ uygun şekılde tadıl edıldı rı temaslar müsbet kuru protesto yağdı 
20 Müra~ıp bugünlerde Hataya oeleceMütOmetimizin talebile ~unların için~e Yunan neticelere vardı Londrada hükftmet aleyhine nü-;,.ayişler 

ve Yugoslav müratıpfan da bulunacat m~~~~~~t~~~r::~;~i;af· yapıldı. Katolikler Papaya başvurdular 
Halayda intih;p işleri için hususi mahkeme kurulacak ,,,.i:ba:ıe2:~:~:~;) - Mili! Fakat Franh tayyareleri şehirleri hili yakıyor • z ı •• bankalarımız geuel direktörleri· Londra 21 t Radyo)-lngilte v~pur amelesini takvi1e etmişler 

Cenevre, 21 (Anadolu njan· Te d h 1 c u um ıe Londra malt ve iktisadt mah~ re ve Fransa hüktlmelleri muta dır. 
sıııın hususi nıu1ıabiri bi ldiri· YI fili arasında birkaç hafıadanberı bık kalarRk Fraııko tardfından Katolikler Papaya 
J'or) Hatay iulilınbatı nizamnA d.eum eden temasla~ m~sbet n~ narselonanın çok feci bir suret başvurdu 
nıesini tetkik eden Milletler Ce Artık dayanılmaz bir hadde geldi tıcelere varmıştır. $ımdıyo ka te bombardımanını şiddetle pro N k 

21 
(R d ) 

nıiyeti komitesi mesaisini bitir dar hususl bir mahiyette olan testo etmişler ve bu hıırek6lin k 
1 
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K b d k 1 b• konu .. malar, bu netice Ozerlne _ .8 ar ır eeı ev eı ere hitaben 
di . Komite Milletler Cemiyeti ta ar eyaz a gene an 1 ır resmt bir safhaya girmiştir. Mü· bh?lkd~ku_ ldudr~le aykırı olduQ'unulbır beyanname ,neşrederek Bar rafından ev .. elce IIatnya gönde ı ırmıe er ır. seloııanın Lo b r 

• " zakerelerin resmi safhasını ida . ~ a uımanını Pro riıe)n müşahitlebr tHr~fındaıı h~ had ise oldu reye Londra bfiyılk eloiz BRy Londr~d,a büyük ltes.to ebtmıoblerdır. Gayri muharip 
zır anan intiha at nızamnanrnsı Fethi memur edilmiştir Maliye nOmayış er erın om ardımana maruz k 

1 ııi baetan bııea tadil ederek 7 e.carıiize Uğt ıyan/aT Ja hapishanelerde Vekaleti nakit işleri Genel direk Londra 21 (Radyo)- Bugün mamal J rını temin . için Katoli:. 
Türkiyenin taleplttrine mu\•afık törü Halit Nazmi de Londray8J20 binden fazla bir kalabalık eo ler de Papa nezcJınde teeebbüe 
bir tekilde yeniden taıızim etti. işkence altında inliyenler de hep Türk/er gidecek ve müzakerelere ietirnk kak1:ırda tezahürat yaparak Bar ler~e b~lun~aelardır. 
. Nizamname 97 maddeyi ih edecektir. eelonanın bombardımanını pro Asıler ılerhyor 
tı91 ~lmekLedir. 'En mühim nok Aotnkytt 20 (Hu!luı;t) evvel j lab atılmış koy halkına dehşet Londradan akseden haberle teslo etmişler ve Ademi müdaha .Barselon 21 (Radfo)- Kar· 
talarından birisi de intihabatı ki ~ece Karbeyazdu yent ve kan- verilmek lstenllmlşllr. re göre, memleketimizin iktisadt le siyasetinin iyi tatbik edilmedi langa vo ArlevillAda kanlı ınuba 
alAkalandıran cürümler için ma lı bir hadis~ dahil olmuş, Mehmet Yttrah dOo şehrimize getiril· iukişııfına taalluku olan işler Q'ini bildiren nutuklar vererek rebeler oluyor. Franko ktl!a r 

1 haııt mahkemelerden ayrı bir adında. ternız bir Turk genci fena mlş, muayene edilmiş tedavisine için şimdiye kadar mutabakate ellerinde büyük levhalarla hilkü Ulyyarelerin hima)'esinde ilerle 
hususi mahkeme teşkil edilecegi bttlde dövUlma, ve bucağıodıto başı~::~~~ı~İe gelen birçok köylD I varılan kredi n avans yekfinu meti~ ç~kilm.esini lspany~ ~~ku meye çalıoıyorlarsa da hükOıneı 
hakkındaki maddedir. ağır bir şekilde kurşunla yaralan !er dOo Tnrklye Blışkoosolosu sa 10 mil1on İngiliz lirası }ani 6~ m~tçıle~me .sılAh verılmesmı ıete çiler çok çetin. bir mukavemet 

Bundan başka diğer hüküm mışt~. dl 1 11 t r ııat . yın Firuz Kesimi makumında ziya 1 milyon Türk lirasıdır. Bazı yenı mıolerdır. Kalabalık bunda~1 .800 gösterirorlur. i'Aragonada Demi 
lere göre : d K

8

ö ~enfnttlhecıdl 1 
t aıs 1

1 şlul ret ettikleri gibi Halk Partisine·! teşebüüaler için ba mikdarın ge ra Brf'.ımonteye gıder~.k m~l ıyekt mitaloda ve Sanboliude bugün 
ur: yı:e ıı ıva an par s perver İspanyaya gonderı ece - ı · intihaptan evvel her münte nln u tt 1 , blrkıtç so:vsuz vardır. de mUracaat etmişlerdir, Başkon nişlemrsi imkAnı da vardır. I _ . . duşman tayyare ~rı . t.aratıudan 

bip teek il ed ilecok bitaJ'a r k o 8 ş, ~ zl r kö de 'trtıhadıvıttd· 'solos köylOlerl teskine çalışmıştır 1 sonu ikincide evvayı Y uldemek ten ını tına !!!!!.!! bombardıman edılm ıştır. Yüzden 
nıisyona hangi cemaate mensup nlu er~ :u ıı:d,ıtsm; hıtvl kağıtlıtr TOrk Karbeyuz halkı teker- • I' k 1 k d b d ~·ı • fazla insan ölmüşLür. Birçok da 

Olduğnııu •öı·lerecek •• bııııun d.:.ım~ıı~ b•şlomışler b•ı Y•l•n ~~~ ·:~y~·~ı~r~~~ş m~:~~~·~:=~~k ı Avusturya ı ı ha~ı ve os m yaya ar e euı mış yaralı ••trh b . 
la da mebus iııtilıubıııdan O\'\ el 

1 
ve dolanlo dolu kağıtlardan birisi lsrını buna bir çare bulunmasını • • 1 ı· mOtare e a erı .Yalan 

8erbesL bir royionı yopılmış ola 
1 

nl de Mı·hmı>t Keleşe vermek jı; ttksl hıkdlrde artık köyde otura Hava n 1kb1 n eş 1 Londra 21 ~~Sd\ o)-lspanya 
caktır. ı temlşlerdlr: MebmPt Keleş bu ka mıyııcaklttrını sOylemlşlerdlr. ~ı~ L?ndra .elçısı bug(in ııeşret 

intihap cürürulorıne fi d ce "'ıdı almamıştır Bunu vesile itti· fedhlş hareketini yapbnlar tığı bı.r _ıeblı~de Ou~huriret hü 
t 

6 

• ıo o eccel kimselerdir - k f kılmetının acuJerle bır müt k 7.ar hükümıer ortadan katdırıı haz eden ve esasen köyde hadtse ma m ve m s . 1· n gı· ltere °lj.;'1ran sa ve Çe OS O· a k . t d·a· h kk ara e rnıetır. ı çıkarmak ve bu suretle köy hal Bu ed uılar, geçen detakl hadise J_l >' pma ıs c ı .~ a ındu uazı 
kını yıldırmak lstlven sovsuzlar yl de ika etmlşlerdl. Bu soysuz. d k gazetelerde i'Orülen haberJsri İntihabııla 15 ııisan~a baş~a gece yarısı saııt ı2 de Mebmed lar bak kında ne glM kanunt bir V 3 ky 3 y} j kn 3 0 e C8 kaliyetle tekzip etmiolir. 

llacak ve 1 haziranda bıte<'ektır Keleşin evini b11earak zanlhyı muamde yapılmışlar. Ç k ] k 
M·ıı . . k . t Her zıtman her yerde tecavll I l e os ova y l etler Ccımıyetı omısyoııu a 8dftmnkıllı dövmOşlM ve hıınunhı d /'!- h ld ~. d. _J ç k I k dahi A man ara a 
rafından seçilen 20 mürııkip hu da iktifa elmlverek h1tc1ığıodan ze :!ğrııytın Ttlrkler ol u6u

1 
a e _,,ım t ae e 08 OVa ')'a . 

~ . k . 8 tısıjlkttta u~rıvan, hııpsedl en ge- k r•ı_ • l kt L d · t b ~Uıılerd ı Hataya gıdece lır. un ağır hlr surf'tte lBrHhımışl:ırdır. oe TOrklndlr. Geçen hartlsPnln muhtariyet Verme TlRTl OT aya Çl l On ra• parıs mu a ık kal 1~rmeyanıııda hükümeıimizin ınle Mrhıned Ke!Pşln evi Y"ğma l•ill•rl de~ıı. m•ğdurl•rı b•IA mev madan karar vermiyecek 
bı üzerine Yugoslavya ve Yuna edilmiş, butta b11c11ğmd11kl şalvar kut bulunu,·orhtr. B11kıılım bu ba Londre, 21 (Radyo) Havas J 3 p Ü fl l 8 f 
nietandan da mürnkipler buluna dııhl çıkarılarttk gasbedllmlşıır. 1 dh;ede de yaralı Mehmet Keleş mi muhabiri bildiriyor : Çekleri A-f acar/or-

selllhi•ettar aiyast müeahit Caktır. Bu arade köyde yOzleıce si· tevkir edilecek? J d h 
ler Avusturyamn Almanyaya il Bazı mevzileri daha a te dit ediyor 

Buhr~n Müv~zene vergiler~nde tenzilat 1 lsviçre m•nevrası ~~~ı~.~~~·~;~İll~~r:~gi~\~r·~~r~: düşürdüler Budapo~le, 21 (Radyo) Oe 

P V k J 1 h t j k ıeekil etmeyeoeQ"i kanaatinin Tokyo, 21 (Radyo) Domei koslovakya iç itlerinin inkişafı 
1'0]0 e ı er eyA IIl( en ~ı . ita/yayı fena halde beslendiğini ıöylomekle •• mu ojaoaı bildiriyor: Macar elklrı umumiyesini şid 

t]. K 3 ill lJ ta •\i 3 geJ d İ kızdırdı hafazakArların kabjneyi .aeaı?ı.da Japoo kıtaları iki günden detle allkadar etmektedir. Yarı 
.J kaydedilen eekillerı tatbık ettıre beri eiddelli bir tııarruzla Nan resmi ~I~car 8'8Zelesinin Prai 

Bren, 21 (Radyo) lstiçre or rek tutmak azminde _bulunduk kin - Ti•en,•in yolu u·zer·ındek·ı muhabırı Qekoslovakyanın Paria l(azanç buhran müvazene vergilerinin 1 b ınıektedır · J v L 
, , dusu talya hududunda büyQk !arını eyen e k · 1 • Çin mevzilerini tahrip etmı" ı:ıler ve ondra kendisine 1ardımda ki b l d ı- Qeko~lova ya mese esın v ı·atı·sna/ar kısmı yenı· bir ~e e ağ an 1 askeri manevralar Japacaktır. . Al t f dir. Kıtalar bu sabah H mutabık kalmadan katt bir ka -r aı d."' d J • • de lngilterenııı manra ara ın angç . . . k 

ı.ı anevra ı.er ev etler.ın ııllh dan ileri sürilleıı talepleri kabul JAn1ı ~\ehrini iegal ettiler, rar vermıyece~ını yazma tadır Ankara (Hususi)- Maliye ve ı nması kar .. ıs nd l d G i a t 
kaıeu buhran ve mOvHuDe ver· Deniz bank a v ı_ a s.•ıçre or u ederek Qekoslovak1adaki Alman Tokyo, 21 (Radyo) Ja on ene )'art reım .aze o eun 
tileri bOkOmlerlntn birleşllrllme- suna modern bır eekıl vermek lara muhtariyet verilmesi, tayynreleri dün oimal ve ce~up ları yazmaktadır • 

mecburi1etile yapılmaktadır. 2 t illere hükQmetininhu bü _k f 
1
. • l . • - Alman hattı hareketinin aı \'e basıl olacak 'Vergi nlsbetlnlo Roma 21 (Rad o) ı . - ng . . ta yu aa ıyet gtlsterdıler. kı tasvibi Macar ia&eklerini de hal 

tabrm lle kazaoç vergisi oz~rlrıde Yeniden üç vapur ordusunuı; 1ta11a ~udu::~o;e dutlarında bıdr hAAldıse 2ıma1,a gün iQindf\ 35 Qin tayyareıi dü 1 edecektir . .Macaristanı' ekonomik tekslfı hukkında hazırladığı ka• ~ ı cağt hususun a manyauan a a Qrülmüetür. · Sonu lklMld• 
lluQ proJııtılnl Başvektllt>te vermiş daha alacak manevra yapacaQ'ı hakkındakı cağı teminatla Fraıısa ve Qekos 0.:..........----

ll p haberler Romada fena teıir yap lovakya•ı ikna maksadile bir Yeni yollar ve yapılar kanunu • roje Kttmutayo gelmiştir. 1 j J 

u J d k zanç Aııknra, 2ı •Hususi• Teeki mıetır. 1 0 . 1 . beyanname neıretmesi, • k. , . ) k 
b uıızırlttnıto pro " e 

8 

Jurna e. ıta ya gazeteeı. de j Mütahitler İtalya meselesin ş İ ffi d} } m er } Ü an a il ll 
n lJhruo Ye mUVl ZC'Dlt vergisi ka· U\lıııı le mamlayaıı Denizbank rin hayret ızhar etmekte İSVtQre de halfa ile lnglltere araıında n 
b;~nııırının istisna hır kısmı yeni ilk idare meclisi içtimaını geçen için em salı geQmemtş bu ~Adi~e ! ceryan eden müzakcrelerdo re te ffi 3 ffi 0 fl değ i ştı'" rJ• ı ecek 
v Ş1:ıkJe b ıı ğltsnmış, kDçUk mttatı 1 !erde Başbakanımız CelAl Baya oin hal yaya hakaret mahıyetın 1 niden iyi bir neticeyo baQ'lanma J 

l'~kkuçuk ılcret sı:ıhlplerlnlo bll· ı rın reisliği allrnda yapmıştı, Bu da oldu.tunu kayderek : . sı karşısında bir lıuhı·aıı tevlid p , , , L Al , d k' , , . h 
lerı rnuıış ve b~yllk Ocret sehlP· 1 - . · ık faaliyet c - hal yaya .ka.re.• . lsv15r~ 1 etmeyece~i ve lspıınyn. işi içinde fOJe Da~llıye V8ı8 etm 8 tat ık edıhyor 811 assa ~eL 'tr-tıı ne nlsbetle lnraz daha fazla gun Deııızbankın 1 

• de zihniyetin değıştıı?ını g~ru ademi müdah ule komısyonunun ' \1 il 
oıayes~ yoluna gidilmiştir. eserlerini öğrenmekterız, yoruz . Bu manevralar tsvıçr.e nihai kararlar alnca~ı ,.e derhal ferı'n 1.188 L'ır zamanda ı'mafllfl uo·zo·nu·nde fUfUIUJOf Ilı Pro1eye bir do cedvel bağlan Banka Almanya Yavuz zırh halkına ltalya tarafından tehdıt "abaacı muhariplerin lspanyol l U 

se:tı~ Cedvelde kOçOk, orta, yok !ısını yapan Blum und . \'o ·s tez edildiği mAnaeını verdirecek ve iopraklarını terk etmeleı i için 
leıır k ıtaş ve Ocret s11blplerl muh 1 gfthlarına üç yeni gemı ıs~arla lıalya aleyhinde ceryanlar uyan\ Fransa lngiltere arasında gizlı 
bunııı ~sımıara oyrılmek suretly~e mış, muknvelııler de dün ım~~ dıracak c demektedir. bir anlaşma yapıldıQ'ı kanaatin 
tıı r un kesllt cek kıızanç, bu • 1 eıur Gemilerin her hırı ~ f • 8 J' ,ı d d. 
ı~~,~~ muvuzPne vergisinin bir,. ~o~~~~n ol~p süratleri 16,50 mil Avusturya asıer en er mue e ·~·ondra . 21 (Radyo) Siyasi 
rıı me. lodt>o husıl ohıcak yen . , d · t" inde olan bu ı · - · -

llbet ve tenzilAt teshil edilmiştir dır, Karıı ~nız 1.P. _ Berlin, 21 (Radyo) Vıyana mehafilde Avrrpn uzerınc çoken 
" fluva kııvvPtlerlne yıırdım gemiler yolculnr .ıçın her tür~u dan gönderilen ilk piyade alayı ağır havanın zayi olduğunu ve 
t "rgtst cıynpo nıııhıtrııza olunmHk 1 yeııi koııfor tertıbalından -~~ş a 1 bu sabah Berline geldi ve par Çemberlayniıı yapacağı beye 11

dır. frigorıfık teı:ıisatını ~a h~~· ır. 1 k surette karşılandı. Alay Ber natta bunu ifade edeceği 
B h l Gemilerin bedelı klırıng yo a . .. 

1 
kt d. ıı run ve muvıızf'ne verglle . k 1 /'!- ödenecektir ı linde beı gün misafir kalacaktır nı soy enme e ır. 

Sonu ikincide lu ıle mal arıı '•' 

Ankara, (Hususi)- Dahili1e t min ederek inşaatı teşvik etoıek 
VekAleti tarafından tetkik edi· gibi maksadla hazırlanmıştır. 
len reni yoll:ır te yapılar ka· Musaddak şehir pla ı 

· · · d. i 1 k 11 nrınn nun proıesı şım ı mor o 1111 a göre açılacak yeni cadd 
nundaki maddeleri hemen he meydanlarda isllınHlk d·ı a ve 

b d ·ı h. 1 e 1 en bı -men başdan aşa ta ı şe ır e· naların istirnll\k bedelleri 
· · I" tb·k· · k · b-d · a Bele rın ımnr p unının ta ı ını o· dıye u cesın en temin edı· ı 

. . ecek laylaetırmak, bılha sa kısa bir fakat gerek bınalarıu ve 
0 

k 
. k 1 . . t aere zamanda ~mar nre et erını e· -5enı.ı lktncld•-
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Sarı ib.rahimli pansiyonu 
açlldı Mersin Halkevi 

:ı;:>a zar gii n il 
Köyde çok parlak 
bir tören yapıldı 

Tarsusun Sarı İbrahimli kö· 
7Qnde yapılan öteki köylerimiz 
iQin de örnek bir kültür mües· 
ıesesi olan okul pansiyonunun 
açılış töreni, Mersinden aiden 
aeylavımız Fikri Mutlu, Halkavi 
başkanımız Mansur Bozdoğan 

Baıkevi idare heyeti ve köycü
lük komitesi azaları, Küllür di· 
rektörtl, Kültür ispekteri, Tar· 
ıustan aelen kaymakam Meh· 
med Ali OrnJ , Tarsus Halkavi 
reisi Fikri Ünlü, Köycülük komi 
teıl azaları, Umumi meclis ve 
belediye azaları, civar köyler 
halkı ve daha birçok davetlilerin 
hunırile tıaıor aanıı sad 11 de 
yapıldı. 

Bilyük ve takdire değer Lir 
ıayretle pansiyonu vOcude ge· 
tiren köylüler eserleri karşısuı 
da çok haklı bir sevinç duyu· 
7orlardı. Okul ve okulun yanın· 
da bulunan pansiyon binaları 
bayraklarla donatılmıştı. Tarsus 
bandosu köylülerin sevincini he 
7ecanlandıran ruh okşayıcı par· 

I{öy gezileri programını da 
tatbika başladı 

Halkevliler pazar günü altı köyde 
faydalı tetkiklerde bulundular 

çok 

Bütün kollarile çok verimli 1 Sarıibrahimliye geçerek orada 
bir faaliyet halinde bulunan 

1 
yapıl.an ?kul_ ~ansiyon~nu~ aJı 

Halkevimiz ilk bahar köy iezi lıe törenıne ıetırA.k etmış dödue 
terine başlamıştır, Köycülük ko 1 l~ Burhan ve Karacaelyas köyle 
mitesi pazar günü Ev Reisiıniz rı~e ~Q'rayarak akşam şehre dön 
Mansur Bozdoğan, zir4atçiler ve muştur, 
doktorlanıı da dahil bulundugu Hnlkevimizin köyleri ziyare 
bir kafile halinde Mersinin oar ti köylülerimiz tarafından bılyük 
krndaki allı köye gi tmiş orada savinQle karşılandığı gibi Halk 
hasta köylüler dnktor tarafın evi hakımından da köycülük ftı 
dan munyeııe edilerek beraber aliyetini tanzim bakımından ol 
götürülen ilQçlar '' erilmiş, köylü dukça faydalı notlar ttı sbit edi l 
lere Halkevinin neşriyatından miştir, 
olan sağlık ve ziraat broıürleri Diaer ıaraftan kafileye ieti 
Halkavi mecmuası değıtılmıe dk eden komite Azası Bayan 
bütün köylülerle kültür, ziraat, lar da köylerde ev işleri, aile 
saglık mevzuları üzerinde ko hayatı bakımından tetkikler 
nuşmalar yapılm1etır, yapmıelardır, 

Kafile bu gezisinde sıra ile - Bu geziye iştirAk eden 
Yaka, Tekeli, Evciler köyünde I arkadaşımızın 'nollarıuı ayrıca 
tetkikalln bulunduktan sonra yazaca~ıı -

Maliye Vekaleti Portakallanmızm 
9alar çalıyor kadın erkek bütün Vergiler hakkında 
köy halkı, pansiyonun yapılma 
ıında değerli yardım ,.o emekle bir tamim gönderdi 
ri geçen civar köylüler misafirle Müruru zamana uQrayarak 
rini ağırlamak için kendilerine varidat bnkayasına ait kayıtla· 
has misafirperverlikle çırpını· rrn terkini hakkındaki kQnun ve 
ıorlardı. buna me ı but izahname Maliye 

Şimendüfer ihracı 
. düşünülüyor 

Portaktıl ihracatçılarımız, 

Saat 1 de barıdonuu çaldığı VekAletinden Defterdarlığa teb 
istiklAl marşile törene başlandı. liğ edilmiştir. Buna nazaran, va 

Bundan sonra o köyün yCJ ridat . bakay~sı tabiri, _vari~at 

merkezi Avrupa memleketleri ve 
Almarıya)a, gelecek ihraç mev 
siminde genie mikyasda ihracat 
yapılabilmesi için nafıa vekdleti 
ne müracaat ederek bazı lAtekle 
rede bulunmuşlardır. lhracatoılar 
iki senedenberi mühim miktarda 
ihracat yapılan Almanyaya por 
takallarımızı vapurla göndermek 
tedirler. 

t . t• d" 11-· " 1 b' bütçeAıne dahıl olan verğı, resım t!J ır ı"'t muuevver genç er ır- . . . ki 
bi · d k 1 k" ve saıre gıbı devlet alaca arı· 

rı ar ıuca ortaya onu an ur 
ıOye gelerek heyecanlı hitabeler dır. Bunların tahsil müruru za 
le yeni pansiyonun köylerimizin 
kültür kalkınmasında deQ"erli 
rolü olacağını ve okulun tarihçe 
ıini anlattılar. Tarsus Ortaokul 
direktörü Suad Salih bir hitabe 
de buluudu Köylü çocuklar ho· 
1eoaıılı şiirler okudular. 

Son olarak kürsüye geleıı 

1ayla.vımız Fikri Mutlu canlı bir 
nutukla partimizin köy işlerin e 
verdiQ'i yüksek degeri izah elt i 
te: 

manları, kanunlarda tasrih edi· Haltıuki vapurla portakalla-
lenlerde o müddet, tasrih edilmi rın satış merkAzine gitmesi an 
yenlerde beş ve yabancı memle cak 25-30 ~ünde kabil olmaktıı 
ketlerde olanlar için en senelik dır. Bu sebeple gerek müddet 
müddet caridir. Sair muameleler 

. bakımından gerekse malların da 
den doğan hazına alacaklarına d ı ·ı h d'I _ . . yımamaması o ayısı e azır e ı 
aid ınururu zaman müddetı ıse kt d' tı t 1 N r· . me e ır, ıraca cı flrımız a ıa 

bu hu~u~takı kanunun aıt~n~ı VekAlet:nden portakallarımız eü· 
maddermıın s?rıHfıkrAsı m~cıbı_njmendüfer He ihracı için imkAn 
ce umuml hukumlerde gosterı· _ _ . 
1 "dd tı d "b tt· hazırlanması ve eumenduferın en mu e er en ı are ır. . . 

B l d b k k 
l geçeceQ'ı memleketlerın hatların 

un nr an aş a anuna ı d k ı ı ki .. ·ı · · 
- Arkadaşlar: eskiden kö} • müruru zamanın ne gibi ahval a 0 ay ı ar gosterı mesının 

lerde böyle toplantılar Ali aQ :ı do kesilebileceQ'i hakkında da teminini rica etmekt~~irler. 
nın kızı Ahmed ağanın oğluyl e hüküm konulmuştur. ·Terkini ka ~ortakallarımız ıç~n · Balkan 

dl 1. 1\l" d demır yollarında tenzıll\t yapıl evlenecegi zaman düğün içi ıı yı ara ge ınce: ururu zamancı . 
rapılırdı. Ne mutlu bizlere ki uğrıyau ve müruru zamana uğ ması ımkAnı mevcut bulunmak· 
baaün bir okul pnnsiyonunu ıı ramnsı hasabile mükelleflerden tadır. 

takı·p ne tahst' lı"tıekannuen ı"mkAn Fakat Yugoslav hududundan &Qlhş töreni için toplanmıe bulu • a k h 1 
kalnııyan varidat bakayaeıııın sonra <.lan kısım ço pa a ıya 

nuyoruz,, dedi ve bizi muvaff k ı 1 k B.1,.,h ç k 
müruru zamann uA-raması şekli mn ° ma tadır. 1 cı are e ve 

eden en büyOk kuvvetin birbiri tesbit edilecek, muhasibin sun't Mocar demir yolları ücı·etlerlnin 
mlzi se\'mek ve memleket men· ük ki" · p k ı ve taksiri olup olmadı~ı clhtl Dl r se ığı, . orta a ı vapur nnv 
faatlerini eahst meııfaatlerden vanı Muhusebatca tayin oluna· luıılerınıı nar.aran dört misli da 
Oıtiln tutmak olduğunu cnnlı caktır. Muhnslbln suıı'i ve taksi hR pahalıya mal etmektedir. E· 
bir surette izah etti. rl varsa lrnndif.!lnden talu;lll clhe ğer Çek ve Macar h a tlarındada 

Bundan sonra pansiyon önü tine gldll c>cektir. Muhuslpler bu ten1.i1At y a pılması imkAnı hnsıl 
ne gelinerek Fikri Mutlu tara· ıstathıtlğl cedvel h ııllnde Mall7e olursa 0 takn irde b;raz pahalıda 
tından gene kısa bir hitabe ıle VekAletlııe göndereceklerdir. o lsa bu yoldan i lıfade edilecek 
kapıya çekilen kordela. kesildi 19 1\1 ı· a \7} S ır. Pansiyonun yatakhane ve ye .J 
mekhanesı gezildi ve pansiyon K 0 m t··1n1· 8 t J er 

Ameritanm dış politi~ası 
HariCİ)1e 
Nazırı 

Fransız Başvekili diyor ki: 

Bir harp çıkarsa 
Fraı1sada harp kabinesi kıı-

Amerika infiradı rt1lınası lazımgelirse 
emniyetsizlik sayar /\.omünistler Moakovadan emir olmamak 

diyor 1 şartile bu kabineye girecekler 
Vaşington, 20 (A.A.) - Ha· 

riciye nazırı B. Kordel Hul, Va Paris, 20 (Radyo) - Başve suikaslten bahaeylemiş ve umu 
şinglon milli matbuat kulilbüıı· kil B. Blum, meclisin bü1ük bir mt müzakerelerin salı aününe 
de söylediği nutukta, muahede ekseriyetine istinaden ve bina· bırakılmasını istiyerek itimat 
tere ve enternasyonal kanuna enaleyh kuvvetli bir hükumet meselesini Beri sürmÜ!J ve ekal· 
riayet esasına dayanan ameri· olarak iktidar mevkiine geldiği liyet partilerine hitap ederek de 
kan politikasının esasını izah et ni bir kere daha hatırlattıktan miştir ki: 
miş, doğuda çe batıda dünyayı sonra geçen hafta Fransız mille "Eğer bu itimadı bizden e· 
karışıklığa sürüklemek iıtiyen tini birleşmeğe çağırdığını aöy· sirgerseniz memleketten bize da 
şiddet siyasetini takbih etmiş, lemie ve bütün partilere hitap ha büyük bir kuvvet ve otorite 
AınE-orikaııın hedefi bütün millet edere!; demiştir ki: istiyeceğiz. Bu hükOmet memle 
lere hürmet etmek ve bülürı mil •oeçen hafta sizden isteyip ketin isteğidir .• 
!etlerinin dostluklarını aramak te muvaffak olamadığımızı bu FLANDEN CEVAP VERİYOR 
olduğunu, nizam ve halkın teh gün yapmak lılzımdır. Milyon lar Baovekilin ekalliyet partile· 
ıiıd altmda bulunduğu büyük ca \ ' O milyonlarca insanın haya riııe hitabı üzerine, Flanden bu 
enternasyonal meselelere altlka lı bir kaç kişinin elinde ' bulunu partiler namına Cefap vermie ve 
sızhk göstermiyeceQini ve gôs yor. bilhassa demietir ki: 
termemesi l!zım olduQunu bildi 1914 Temmuzunun son haf Ekalliyet prupları, milli se. 
rerek demiştir ki: taJerında Jore~'ı harbin önüne ldmetin her şeyden evvel ve fba 

- Dıe politikamızın eslis geçmek için hü tüıı kuvvetile ça· zen pek deriu ohrn iörüş ihlilAf 
hedefleri, memleketimiz içiu ba !ışır görmüştüm. Size diyorum !arına rağmen vatan kaygusu 
rışın "muhafazaın ve milletimizin ki, harice karet Frnııea bugün ile mütehassis ohtn Fransu~ların 
ekonomik, sosyal ve moral refa kati d~rel!ode müuehit gözükü ittihadına bağlı olduğu kanaati 
hının inkişnfıdıt•. yor. (Sol ceııahta eiddetli alkış : nı beslemekte l>erdevamdır. E· 

Manleı:ıef, bu hedeflere ede lar, sn~ ceııahtf\ m1.rıltıl~r.. 1 kalliyet grupları, hl~ kimseyi 
mek için tüzumlu olan vasıtalar Avusturya hl\dıselerını Frar.ı Fransız camiast haricine çıkar· 
bugün 0 kadar karışık Amılleri sız . ka.bine buhranını~ tacı! . e~i I maz Bu gruplar, hiç bir zaman 
istilzam etmektedir ki, bunların lebılınış olduğu varıt değıldır. hükumete iştirak etmek talebin 
gerçek manası eıksık anlaemaz Bu hadise, Şuşnigin Plebisit ka de bulunmamışlar ve yekdiQ'eri 
lıklara ve yanlıij tefsirlere yol rarını verdiği güu mukadder ol ui müteakiben iktidar mevkiine 
açmaktadır· Memleketimiz, fıtri mu~tu. Delbos vaziyeti yakrndan gelen halkçılar cep:1esi hükumet 
ve auane\•i bir suı-elle, bütün takıp etmek ve harekette bulun· 1 • • b- t" .11 t . . . . . . . erını u un mı e ıçın ı.;rayı 
tarihi esnasından barıııı davasına mnk IQlll elınden gelenı yapmış h"k-'\ t t "' h t t ki "' I u ume e me5 e a e e me e 
dnima samimi bir şekilde bağlı lır. ·k ·ı · l d . 

S t Ç k 1 k t ı d . ı tı a etmış er ır. 
bulunmuştur Zamanın ve ahval aye e os ova ya e 1 ıt ı 

· b · · ı d 1 d·ı · b k b. f . B. FlandEın, bundan sonra şernitın mec ur ettığı \U ut ar e ı ır - unu anca ır arazı _ . . _ . . 
dahilinde, milletler ailesi!IİU azd ye olarak ileri ıürüyorum ve ko~~tııstlerın hukılmete ıetır_ıık 
sı sıfatile olan vazifemizi yap t.,hakkuk etmiyeceıtime itimadım lerının doğru olmıyaoağı?ı. ııa 
mak için barışın muhafazasına vardır - ve, hükumetin beyan· ret ~~erek_ ş?nlJrı söylem1 ıetır; ·d ı h kk k . k . . "b' F Komunıst fırkası, spanya at esas şart arın ta a u una namesınde aydettığım gı ı, · d d . üd b 1 · t" · a a emı m a a e sıyase ının 
hararetle çalıştık. Huna binaen ransa da teahhütlerıni yerine ge terkedilmesini, cumhuriyetQi lı· 
muahedolerin tahmil otti"'i mec· tı'rm"x.e kalkarsa bu- lu" n memle 

& çe; .. .. • panyaya silAh verilmesini iste· 
buriyetlerin mukaddesliğine inan k~t namın~ soz_ soylemeQ'e sala. mekte, kendileri ile iyi münase· 
dık ve bu iııaıımamızı ·yabancı hıyettar bır hukOmet Ulzımdır. betler tesisini temenni etmekte 
memleketlerle olan münasebetle Ekalliyet partileri konıünisl 1 olduğumuz komşu d vl tler·n 
rimizin filiyatıuda da tatbike "a lerle teııır"ıkı· meRaı· edemı· yeı•ekle e e ı 

" . "' . . '. dahili rejimlerine karşı her aün 
lıştık., rınden dolayı kabıneye gırmıye· hücumlarını arttırmaktadır 

Amerika _Hariciye nazırı, ceklerini söylüyorlar. Nihayet bu fırka resmen te 
milli siyasette harbe mürocaal Komünistler olmaksızın ka eyyüd etmiş bir irtib,at mucibin 
edilmemesinin teabhüt edilmiş b' ı 1 -· ı · F" k t oııla ıne y~pı acı ır. a a rbız ce, ikıuci enternasyonalin ve o• 
olduttunu hatırlatmıll ve bu teah F n ·t· d " ude getı' r"ıle "' ra aız ı ım 11 1 vuc nu Moskovada idare eden ko 
hüde binaen beyııelmilel müna mez, Eğer harp patlarsa ve bir 

k müıtern'in direktiflerine göre ha sebatla nnuuların \'O muahede harp kabinesi kurmak !Azım ge 
raket etmektedir. !erin mütemadiyen çiğnenmesi, lirse bu kabine komünistler ol · 

zorbalığa bae vurulması karşı · maksızın mı teşkil edilecekfüY Bu ise millt ve beynelmi1el 
Hında Amerikanın endişe izha· Bir siyasi parti Fransız şercfın siyasetin •e idaresinden mesul 
rında manevi bir hakka malik den mahrum edilebilir mi? Bu olan Fransız hükftmeti erkdnı· 
huluııdukunu kaydeylamiştir. purti ecnebi bir memlekette ita nııı zaruri olan istiklA.lleri ile 

Hu! bundan sonra Amerika at etmekh• ilham ediliyor. Bunu kabili telif deltildfr.,, 
nın vaziyetinden bahsetmiş ve münakaşa etmek istemem. Fakaı Kimsenin vatanseverli~inden 
elemiştir ki: mevzuubahsolan hükumet bir şüphe etmiyoruz, takat bızim va 

- Düııya ielerinden elimi:i dost hükumettir. ıanseverliğimizdcn şüphe edilme 
Qekebiliriz, fakat dünya;:Jan da B. Blum, Fraıısaya daha az sini kabul etmeyiz. Bunu, hısUA 
ayrılıımuyız lnı irat emniyet elde dost olan d iğer bir ecnebi dev hükı1ınette bizi temsil eden kim 
etmek Qaro i değilC1ir. BılAk ı s letl~ münasebet halinde olarak ee olmadığı holrle, dün ifıbat e& 
emniyetsizlik kaynağıdır. Beynel cmrnhuriyeıe kArşı hazırlanıın tik, yarın da ishal .. decetliz. 
milel nizama esas olan proııs i p· -,--.------·--k---------------
lere müzaııareue devam edece 1 BOi yollar VO yapılar BnUnU Buhran müoazene 
ğ i z, Ve her kııp ettikQe amel i 1 1 1 "/ • d ·ı..:. 
bütüıı sulh \•asıuılari yle ayııı he d x. d Bdrlnc den artan h 1· d tJeT gt erın e fenzr uf 

o"'ru a ıı ogruya ~rsa a ın e 
defle ulan dığer devletlerle ış· 
birli~inde bulunaca ğız Aııoalıt 
dünyada nizamın l>ekasına h iz· 
met etmekle bizzat kendi emni 

ietimltık edilen erazinın ielimlAk 
bedelleri yeni aQılan cadda veya 
meydan üzerind~ki binalara tak 

Birinciden artan 

1emekhanesinde köylüler tara Büy'iJk günün prog• 
fmdan davetlilere bir yemek zi· 
yafoti \'erildi. ramı hazırlandı 

Uyanık Sarı lhrahimli köyü 
halkını bu örnek eserlorin9en 
dolayı bütün kalbimizle tebrik 
ederiz. 

yetimizi de temin eimiı ve bu sim edilecektir. 
Prağda A imanlara ıuretle de kendimiıe düşen va Aldığımız mütemmim mahl· 

rloln btrleştlrlJ mesi ve basıl olan 
olsbetlerde tenzllAt yapılması, ten 
zlUlt varidata yılda 4,5 · 6 mllyoJJ 
liralık bir tesir yapacak mublyet· 
tedlr. 

Türk ~art lerinin 
Yıldönümü kutla-

nacak 
Aldıttımıı mahimata göre 

Maarif Vekaleti, Türk harf inki 
JAbının onuncu yıldönümüııü te 
barüz ettirmek üzere hazırlıklar 
fapmaktadır, 

Bu inkilAbın büyük ehem 
miyeti, fmemleketin belli başlı 
ıehirlerinde açılacak kitap ve 
neşriyat sergileri ile canlandırı 
Jacıtktır, 

VekAlet, Atatürk'ün 1 TAşri 
nisani 938 günü Türk milletine 
açtığı bu nurlu yolun on yıl 
içindeki büyük verimlerini eim 
diden , .. bit etmektedi,r 

Ankara, cHususi• - Bılyük 
Önder Atatürk'ün Samsuna ayak 

tecavüz ettiler zifeyi de yerine getirmio olurm-;'f ma.ta gör~ ~ç.ılacak .reni cadde 

1 

lerın geııışlığı ne mıkdarda olur 
bastıkları gilne tesadilf eden 19 
Mayısda yapılmakta olan apor 
ve geııçlık bayramına Qid tali 

PrRi, 21 (Radyo) Alman a ı M . } "' b } d . ırn olsun, bu cııddenin yalnız 9 
jansı bildiriyor : ~ } l } (l n { 3 l • metre geııiş liğindoki kısmına isa 

Çekoslovakyadııki Hayilan \ , l .. •) •. . bel ~deıı islimll\k bedeli,_ ikiye 

Hazırlanan cı dvelin an" çiz· 
gllerl henUz kutl olubk blllome 
melde benıber aldığım mıdtlmata 
göre mesela aydo 100 liralık bit 
Ucret sııblbl önUmUzdekl bazlraD 

matııııme luızırlanmış ve alAkah 
larn bildirilmiştir, Mektepler bu 
talimatnameye göre bayram pro 
grqınlarını hazırlayaMklardır, 

teşkı l Atı toplantısıııdan çıkarken le { t Ü f e f ) nl) Z taksım edilerek caddeıııcı her 

Arazi ~omisyonlan 

komünistler tarafından tecavüze 
uğramıştır. Polis mütecavizler 
den bazılarını tevkif etmiştir. Be 

ıı Çekler de yumruklarını sıka 

rnk marsebiyezi söylemişlerdir. 

Hazirana kadar İŞ· . Tev
1
kif edilenler serbest bırakıl 

mış ır. 

/erini bitirecekler Ç . · 
iki sene enel teeekkül e ekoslovakya 

den arazi tahrir komisyonları ı (Birinciden artan) 
nın işi Hazirana kadar bitecek vaziyet Almanyaya baglt bulun 
tir, . . . durmaktadır . Çekoslovakyaya 

Komısyonlar şımdıye ka . . 
dar kayıd ve tesçil edilmemiş gelınce bu memleketın ekono 
arazileri ve sahiplerini tesbit eti ~ik münasebetle~i Almanya, Le 
mektedirler, hıstaıı ve Macarıstanladır , Bu 

Arazi vergisi Hazirandan j ÜQ devlet Çekoslovakyaya karşı 
sonra kom;syonlarca konan kıy 1 boykotaj yaptığı takdirde zor 
metlere aöre ılınaoakttr, mukavemet edebilir . • 

Birinciden artan iki tarafındaki bina sahiplerin dıın itlbıtren bugllo eline geçen 
:'1a. rtın sonundan evvel geri 

1 

den tıı kRiıle r tahsil edil.,cektir ı paraddn 3-4 ltre fazla ahıcaktır· 
gelmesi beklenen milli banka Yeni kanun JQyihasının en 
genel direktörleri, teferruatın ka miıhim maddesi de imar plAnı·' mek için yeni iueaatı yalnız bi· 
rarlnşması için Londradeki ziya 1 nın tatbikinden sonra aoılacak na vergisindon ÜQ sene için is 
retlerini uzatacaklardır. yeni caddeler ve meydanlar üze tisna etmektedir . Belediyenin 

Londrada elde edilen kredi riııe yapılacak bina sahiplerine aldıQ'ı tanziflye vergisile tenvi" 
l~rle ya~ılaoa~ işlerin .. başında ı gösterilecek 'mühım kolaylıklar ı·iye resmi bu istisnaya dahil de 
lımanlaı, ve bılhas~a komOr hav dır. Bu gibi yeni caddeler, arsa Q'ildir Yeni IAyihada bu muafi 
znsını~ ?atal~gz__ı lımalııkı vel ma sahibi olacaklar, şehir planının yet daha geniş mikyasta tutul 
denlerımıze aıt UQ yıl ı p Anın 1 blk' .h. d i 'b fi · b. ı ı· 

tb.k k t h . t tat t tarı ın en tı aren ç duğundnn yenı ına ardan ya la ı ıııa yarayaca eQ ıza . . . . . . . . . . . 
dır 

1 

sene ıçınde yeııı bına rnşıı ettır nız bına vergısı değıl, Dttledıye var . . 
Londrada •nrıldı~ı b ı ldiri- dikleri takdird~ bu yeni binalar vergi .ve r~sıınleri de isıi~ııa ed~ 

len mutabakat memleketimizle on beş sene muddetle her türlü lecektır. Bu suretle yenı ysP. 
' . f k L. ·sı İııgi!tcre arasındaki dostluk ve çergı ve rusumdan mua tutula ve yollar anuııu, ma vergı 

yakınlıgın ve karşılıklı emniye· caktır. kanunundaki vergi \'e ielienaiY8 

tin yeni ve güzel bir ifadesiııi 1 $imdi tatbik edilen bina te Aid hükümleri de ıadıl ed• 
ı11biı eımektedır. 1 verıi kanunu intaatı tefvik ei· oek&ir. 
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* Son bakışı • Dünyada Neler oluyor? 1 
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.._ ___ • Çeviren : c. Olcay • H i t ı e r Pamuklar K.S. 

Hakim mUdafaa veiklliae Maznunun teshir edici 1913 de 3 iJncü Klevlant 
h itaaben Söz sizindir . gUze lliği izdtvaç hayatının bil· mevki bir biletle Pa· Dağ mah 

42, 

29 
MUsyU uAartUr Roben meşhur tUn rE>zaletleri hayahnın sefa· J • • • J d ? Kapı malı 
ağır ceza muhakemesi avuka- hat kısımlarını ortaya dökU- rıse gıtmıf O say ı .• Koza 6,2~ 
lı ayA~tl d:alJtm~a derin bir eU yordu bilhassa en ileeri gelen Hitler yorgunluğunu din- Kırma v 

:ut bır eessiıJıK .etrafı ear~ı aşı k ları vakanm başından be· ıendiri rken harpten evvel~ı Koıacı parlagı 17· 
Y lnz dışerde aderlı her dakı ri her krsiıı knvvellı tecessll· yoksulluklarını anlatır, Bır buğday - çavdar 
ke arttın hl kın asebi sabırszlığı sUnil uyandırmıştı Arlllr Ro· I günde ıunu anJatmıf; Sert şark 
genı ş bilr oğ~ ~tu hlinde aks benin müvekkiline karşı duy_I - ı913 de az kal11n İf ara- Yumuşak 
ediyordu Samııne mahsus lo · .. . . _ mak için Parise iİdecektim, Yerli buğdaya 
caıa rda yüzlerce ş1k Zengin tu dug~ hçı lgın aşka gelmce adlı Viyanadakf ~ hayatımdan bık· Çavdar 

val ı d b. d h yeyı ıt yretten hayrete sUrük· . 
et ı ka ınların hutı ı e a d . f mış usanmııtıw. Mımariye m~ Anadol yulaf 

Yakından göre bilmek için kul lf\yorJ'~ . h raklıyım. Parisin AbidaJerinı 

5.,30 
s 

4 .. 25 
4,,43 
4.00 

landıklari Zarif dUrbUnleri - k k urUnıhn çkokd kfıymaflhd u görmek istiyordum, Hatta fran arpa 
1 b . u cusu sa ar a ın tara ın an t .. Anadol 3,61 
acn a ışıkları altınba bınle rctı 

1 
dö .. M b ıada yerleşmege karu ver· 

&kıs yspıyordu • ç~ gı~~ nkmuşdt~ . 
1
aznu

1
n ttrB~ 1 miıtim. Eğer gitmit olsaydım y f'rli 3,,2.-j . 

6 Aylardan beri ğazeteleri e. 8 ı n ce en ısıy 8 ev enme · seferberlıkte orada buluna· Nohut ekstra 
nıeşgul eden Mod Raynherdın hnıyetin~e bolddugunubgiztemib~olr cak ve bir kampa slirülecek- F'aıulye 
h . all a ıca e erse aroyı ı e y ı f ı · eyecaııh muhakemesı ceryan . . . . . • tim» u • yer ı 
ediyordu • terkedecogın~ bı_ldırı~ordu Bu glin Fatih gibi Viyana Mercimek yoıgat 

«Meşum dul» dedikleri:şu Hen Uz hıç b.ır dehi_ göster· ya iİren Hitler o zaman fa- Sahlep 
&arşın gOzel hadın ucaba Zen· ıneden onun hıpıscezasınameh• k' d nda wltıP kalkardı Tatlı roöen k • • • f' r • lf yar U J T • 

gio ve yaşlı BŞıkıyle evlen- u.mlyetı avuk~tın ıa ıR 101 mu- Parise· ıitmek için üçllncü Balmumu 
lllk' ' l cıboluyordu k'b' b'lt 1 1 d?Ch" 

zavallı kocasını Zehirlem i şmidi . r Hıç kımıenın arkın a ol. Susam 

6,50 
.!,,50 

7-8 
120-JEO 

20 
70, 

ıo-ıı 

17,50 
~ ıçın her zeaman a dattığı HiÇ kimseonuo kadar ma·ımev ~ ır. ı e. • mfıı o •day ı e rı 

G . dam Rayınharduı masumıye ı- ğ bu üçilncU mevki 
azeteler sonra umu mı ef· ı ne inanıyordu Bu meseleye ta- i mıyacı ı yapalı 

kar arasında kenieiui heyeca· . . . . bilet Avrupının mukadderatı 
alluk eden hıç bır ıhtıraz · k k k" d ... t' kf ntı taraftar ve dUşmanları bile . . nı mubak a ı egıf ırece 1

• Siyah 
hu v k bU u•· b. k _ kabul edemıyodu lstıntak mOd. Rökor Şark 

a anın y 1\ ı r aş ız d . k . . 1. h tt b' d tl etınce ço sınır ı a a ıraz Ana ol 
. rabı neticesinde yepıldiğlnı da mütecaviz bir vaziyet taınn Alman gazeteleri Alman· 

a ediyorlardı mıştı BUtUn mU.ıaıaalar bUtUo yanın yeni haritaaını neşre k 
d k A 01 Yıkaomaı yapa 

50-51 
47-60 
50-51 ıı h 1 tti· Aydın 

Müddei umuınim i hır çok muarazalara rağmen avukatın 1 ler Bu haritalar a artı v Güz yunu 
h~yecanh ihtimellAre regmen hi ssiyatı kuvvetle şiddetle sev 1 tnrya Almanya hududu yok. f k 
hıç · h k. · d ı· 1 k k ldı Konya malları ti ti 

80 
70 

pır a ıkı e ıl gösteremi d·~ · k d . t• Almanyının Uç omıusu a Yo d M . ıKı a ının masumıye ıne sa· t 1 a Yoziat 
r u Usyö Rayınhardın otop 1 t GU 1 Mod . ba Yugoılavya Macaristan te Y sis· h. . . . rı mış ı ze un mavı 1 

1 Keçi kılı 
. ı ıç bır şey ıspat etmemış· kılşları mahkeme azaları ve Ş'l I Almanyaoın nllfuıu 73 mi · 

lı Fakat kerıst ter,.fırıdan ha• bıtler Uzerinde 08 kadar emoi· ı yon oldu. Artık Tuna Alman » dabai 
i Zırl.anmış bir foc ia ıhl Rmuru yet itimat talkın edemiyorsa yanın en uzun nehridir. Orosg Deri/er 
Cer ıçmez yere yuvarlarıuP ölü 0 bakışlar avukatın gözlerine j lokner d•iı da 3798 metre Keçi deriıi çifti 

mu şüpheyi uyandtrmştı dogru akınca en yumuşak en olduğundan Almany~DID en Koyun derisi kiloıu 
Adliye doktoru bu aniölU· tatlı hayallerle avukatı çıldır yüksek dağıdır. Etinden e: Sıiır deriai tuzlu 

mu tabii bir öllilm vUkası olo- tıyortu H~r harekatile bu sev- yüksek d•ğı 3963 metre yil Sığır bava kunuu 

5 

tak kabul edemeyordı ' d ığ ı erkf'ge hUtUn hir ŞPfl{al ku· , ıeklikte Zugbiçen dağıydı, Manda derisi 
Ceset h ı ç dır zı> h ır izı gös . h d .. . Almao matbuabnın y•z 

t vvetıle ağhuııma ol ugunn ız · w .. Al d badem ve çekı·r Jelı ermedı ğı için ka rarsızlık için h d. J " dıgına gore mao or uıu aı ar e ıyor u . · f • / • 
de kalmışlardı Fakat mRtlem . . d hu Ok 100000 kışı azlalaşmıfb. ıç erı Bu sevgı s ı n e y sa -
Rayınhardın LUtUn ıhtimemla• dakat bir samimİyt>t vardı' 1 Hop Tatil badem içi 
tına uşııklerı evden uzq k lfı ş· Hapsedildiği ilk günler dydu• 

1 
frıiilterenin büyllk ~t y~- Acı • • 

hrmak islemPsiodeki israre ğu ocı vP t .. ıpm onu iki befa raıları meydanınd• garıp bır Acı çekirdek 
ragmen madamın fincttn içer- intihara sUrUklemişti Rtızaletin bidise oldu. Urfa Ya§'ı 
siue bir kaç damla döktUğU ortaya çıktığı zamAn ihtiya r"'a j Birinciliği k11a~acağı gö· fçel ,, 

80 
41, 
32 

85 

görUlmUttU ş~ln . kendı.si.n~en uzaklaşmış rülen kısrak birdenbire ı6vari pirinçler 
Madam Rayınhart şa rkta utlf'~t k :-~~18!nı t~mamen a~~d ıioi y re yuvarladı ve başı boş . . . • 1 17 5 

bUyUmUştU Babası kosUllUk va- etmış kırıl bır Oısımdea p • koşmağ• başladı BahsimOş· Bırıncı nevı ma ' 
ıı r~si le şarkın bilyllk şehi rle- sızlıktan ve hnkartten başka ı terekte bu ata para koyan ikinci nevi mal 
· naeıbi kaJmam1ş Ne olacaktı. . . . h ata Çay 285 

tı ıı de bulunmuştu Hayatını eı· t bırı pııte çaktı ve op. 109 • llO 
şte bu meşhur avukat o za d t · At K h rarlı sefahatine kar~şa~ dost· man ona beyutı tekrar kfmdi atladı. yarat~ evam e ti. ::.:.;• :.,v_e __ ......, ____ _ 

larına şnrkta tiğrendıt bır çok sile beraber başlamak onu birinci ieldı. B T ( fi 
kuvvetli zehir terkiplerini mD· kurtarmak ıstiyordu Evet bu Bu meçhul zat yarııtan orsa 8 arı lfl 
teaddit defalar an latmıt oldu· kadın ilk defa seviyordu. ilk ıonra paralarını aldı ve atı 20-3-938 
ğunu şahitler mahkeme buzu- defa sevginin manasını anlı- 16tllrllp ahırına teıllm etti ve Paralar 
runde tekrar etmi şlerdi. yordu ızdivaç hayatinm gayri hOviyetini bildirmeden ~i~ Türk altunu gelmedi 

Müdafaa kuvveti a ltında meşruh rabıtalarının pek acı o!d~tunu ı6ylemedea çelulıp /sterlin 6,0, 
bazen haklı ğörlllen şUPhe leri· manasızlıklar olduiuau anlı· gıtü. h ld b h • Dolar 18,,70 
ni delillerini bile kıymetlerin i• yordu, ki Hekr a e a 

11 
mnlte·t Frank 25,60,50 

d { Sonu Yarın ) re e umar oynıyan bir a 14 95 55 en uzaaklaştığı duynlmuı,tu · cambazı olıa gerektir. _Ll_r_et_: ______ ._._._ 

••:·--------------···-··,======~· 
G•• Siğorta 

UVeD Sosyetesi 

Sümer Bank 
Emlak ııe Eytam 

Bankalarının kurumudur 

Tam türk 

Şuşingin evlenmesi 
Şuıinı evlendi Bu hab .. r 

Avuıturyanın Almanya ilhakı 
!k ·~dar derin Bir akıl 1ada yap 
tı ve herkesi hayrete dnşurdii 
Alman ordusu Viyanaya girer 
ken vatanıeverler intihar eder 
ken A vutturyanın iıtiklili içia 
çalııan Şuşing evlenıin. 

Blri dediki, 

Hö~atçi [ezana 
bu akşam 
HALK Ecuaeai 

Meşhur sanatklr 

Remzi Teze/in 

Atatürk 

1 LAN 
içel Haf ia Direktörlüğünden e 

. 1 - ~ - 9 _3 7 de merİJ~le giren dahili elektrik 
tP.sısatı ışlerıude serbest olara~ çalışmak iste,·en-
lere vekal~timizce verilecek dıliyetnamaler İaak
~uıdaki talimatnamesinin 11 inci maddesi ıu _ 
cibirıce bu tarihten evvel ehliyetname almış ol·u 
ların 1-4-988 den itibaren eski vesikaları h~i·~ 
lümsüz bulurıduğundan ve talimatname lıükünı
leri dairt·sincle imtihanlara yapılmak suretile ye
niden vesika almadıkları takdirde yapacakları l~ 
sisatın elt>ktrik tevziatı yapan şirkPl Y~ müess~: 
selerce kabul edilmiyt'ceği ilan olunur. 

17-22 

Mersin in~isarlar 

1 

1 L A H 
müdürlüğünden 

Jlersiu • Tcu sus yolu ile iuJıisarlar barut de
po~u aras11hla yttpıırılacak olan şosanm etrafuıda 
hendt>k ~çıloıası ve şosarun Tarsus yolu ile iltisak 
t>lliği noktada merıfeı ) aplırılması mevcut kr·oki 
~t>Ş i fı•anıe Vt> şartrıamPsiııe göre 18 3-938 larihin 
dtın itibart>n on beş ~iin müddetle açık eksiltme 
ye korı muştur, kı şif bedt>li loo2,62 lira olan 
bu iş için alınacH k mu va~kaı lPmiu:ıl 75 ,20 lira. 
dır bu işi ~apahilttct>k PVS<ıfı haiz taliplerin iha
le gfıııii olau 2.·4 938 cumartesi ~ilnü s~aı ıo da 
inhisarlar idart>sine müracaatları ilAn olunur 

' 18 - 22 - 27-31 

i l A H 
Mersin inMsarlar mu~ürlü~ün~en 
lf> nıarl 938 tarihinden itibaren t>czacılar \'e 

bayiler muhtelir nevi ispirloları ~Ş<tğıda fiatlarla 
satılacaktır. Litresi 

kr. 
96 der~celik saf ispirto 280 
96 ,, kolonya ,, ıoo 
9 t ,, yakılacak boyah 50 

18 · 22 - 26 iııopirlo 

i L A N 
Türk Hava kurumu mersin ıubesi bııkanhümdan 
Türk Hava kurumu Mersin ~ubesinde toplan 

makta olan kurbarı df-rileri kuru olarak 24- 3 
938 pPrşeıube günü saat 15 de kurum binasm
da müzayede ile saıılacağmdan talıp olanların 
mfz~()r saatte kuruna· binasına teşrifleri ilAn olu
nur. 

i l A N 
içel ~ususi mu~ase~a mü~ürlüğün~en 

Karak keşli 
Çukur keşlik 
Aladiığ 
SPğmenli 

Yukarıda adı yazılı köylerin araıi tahrir itiraz. 
larma ait tetkikat temamen ikmal edilmiş oldu
ğtuı.ian ah\kada rların malômau olmak üzre key
iiyt>l iltw olunur. 

Bir muhasip arım yor 
Bir ticarPllıane iyi bir muhasip arayor. iste

yPnl~rin nıalhaanuzu miirac~atları. 

Sayın Mersin Tüccaranma ve ~al~ma müjde 
Şehir dahilindeki nakliyatınızı ucuz 

•eri, temiz bir ıurette yaptırmak içi~ 
bize müracaat ediniz. 

Kamyonlaramaı emrinize amadedir. Alınacak tıcret 
araba Ocretinden daha mutedildir. 

Bu ıuretle hem nakliyatınıza toptan yaphrmak ve b ve en gü.venile nsigorta ıirke~id~r 
11:,y;• l. , a ıı gırı . ~ak lı ya l, Kaz~ Otonıohıl sıgoı 
' · ıİ ;ı rı ızı .. ıı 11 1jj ... ı ı ~ :ı rdar v.- lPdiy~ kol~y-

_ Ne şaşıyor1unuz Adamın 
birinin karısı almiit adım biz 
metçiıinin boynuna aarılmıı 
yanaklarından öpmeh baıla· 
mıt Biri görmüt Y abu daha 
karının naıi ıoğumldı ne ya· 
pıyorıun,, 

Adım başını sallamış : 

CelAI Bayar, Dahiliye Nafia 
tldiıat, Killtllr ve diğer 
vekiller ile bnynklerimizin 
her boyda fotoğrafları ya· 
kında Mersine de gelecektir 
Paıtel fotoğrafJar için ıipı 1 

rit kabul olunur, 

SEDAD SAHiR S[YM[H 

de zamandan kaıanmıt olursunuz. em 
1 bKamyon~arımızkbüyü~ ve kap•lı odlduğundan mallarını• 

zın asın ugrama . yagmur, çamur an mtlteeasir l 
ihtimalleri de yoktur. 0 rnak 11 ~ I. ı ı ,. ~· ~p ·, r . 

.... Mersinde Mümessili 
VASFI ORGUN 

_ Ben teessürden ne yaptığı 

l
mı biliyor muyum Bakalım 

• Şuıiogde teessüründen yaptı 

tam biliyor mu ? 

Uray caddesi No. Merıin ADRES : Otomobil Durak Mahan· 

Benzinci Baki harrna ' 
Telefon : (180) ~5- ao 



YENi MERSiN 22 MART 1938 SALI 
------------------

SAYFA 4 
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Mer.sin Ziraat Bankasından 
la pu seııe

Jiııin 110. 

kö, ii cirısi u~ İk lan his~n muhamnwn Borcluııun ismi 
luymeli çalış ıe~f1k karısı ve 

., 
m.m. 

lira k. kızı vaıfa 
96 karadivar tarla 64ö3o tam 53 80 

Hududu, şa. ·har k ve slil.-~· ıu:uı ve abto oğlu 
şi. ahmel ga, lari~ ce. sülflyman 
98 karadivar tarla 52D8ö ıam 5o 5o 

Hududu, şa, hark ve nıolla nıehmel şi, çalış 
mehnwt ve iızel e\· IAtları ga. malııııul çalış ev-
latları ce, ahmel 

,, ,, 
" 

vusuf .. 

adanalı oğlu tarla 45965 tam 140 adanalı oğlu ibrahim oğlu 
reşit 

Hududu, şa, lrnsarı lıin :.ıli ıarlusı şi, hacı ha-
şim gar. h~r· keltı gölii ce. tariki has 
83 karadivar tarla 36760 tam 140 karadivar köyiiu<len malı . 

mut yasin ve karı~ı vahide 
Hududu, şa, hark ve nıavrunrnti şi, demir )O: 

lu v~ nıetvrumali ga, kılıçyun v~ hi!'isadarı ce. şo 
ıa yolu. 
77 karadıvar tarla 18380 lilm ıs 7f> karadivar ~.Oyünd~n şaban 

Hududu, şa, tarik Vfl ihrahim vP miyasa şi. oğlu k~mil 
karun ibrahim ga . nıavrumati ,.e kara ahmet oğ· 
lu ce, kara ahmet oğlu 
16 karadivar Larla 27010 lam 36 

Hududu, şa. tarik ga. hark VP- kara alınwl oğ 
lu ve hark Cfl, mavrumati 

,, " " 

84 Buluklu tarla 2295fl lam t7 50 
Hududu, şa, hendek ga. ve şi lttrik ce, lopal 

alamel tarlası 

buluklu kO)·ünden <tZİZ H~ 
liü~eyin ve şerife falma ve 
medine 

85 buluklu •arla 16623 lam 10 

Hududu, şa. derP. ga. memiş şi, lı~udek ce, 
memiş 

88 buluklu larhı 9190 lam 7 ,5o 
Hududu, ş:;. ve ~a. cebel şi, kabristan ce· tarik 

87 lJuluklu tarh.1 J378ö tam 7,50 
Hududu, ~a. lır.rıdek ga. cetıf!1 şi. sahibi SPnet 

t~e tarik 

" 

. , 

,, 
" 

,, " 

" 
,, 

M~rsin ziraat ba1ıkasma 2814 1\olu kanun mucibiı,ce taksitltıııdirilmiş 
ipotekli lJorÇla rını vadtı~ : nde öıleml'dı k lt-riııdPn dolayı borçlaı·ı muacceli) t' l 
kesi) eden yukarıda kö~ lı rile isiuıl~ri y~zıh şahı~lcırın i~inıltıri lıiz<ilarrnda 
hudud ye mikta rları ~· a;tılı gayri nıfrıkulltır 19 3 939 teırilıir ı den haşlay:Jrak 
2 J giin miicldrtle artırmaya konulmuştur. arurnıa)a iştirak edf>cek olarılar 
artırma bedPliuiu 'fızdt 5 ni~lu~ tirıdr. tt•mirrnt ~kcası v~f'ectklir. ihale l>tıdPli 

• • 
pt>Şirıdir. DtıllAliye vn frra ~ harcı ve sair mosraflar ahcıya aiıtir. 

ilrnle 8 4 938 l:tril ıi ne ra 1layan cuma ~ünü saat onda yapılacaktır. 
islt>klilf,)rirı T. C. Zir ıat harı~n~uuı miirAcaHtl:.rı ilan olurıur . 

1 GÜVEN 1 1 SiGORTA ... ?.QSVETESI Fe!J 
i§g Sümer Bank ve Emlak Eytam bankaları tara.f ından fml 
J@huru/muş tamuluaal bir kurumdur. . Vasfı Orgun l@ı 
1111•••unn••••••••••••BB8"••nnnnn••1111••• 

kayadelen suyu ı 
Sayın Halkımızın Sılılıalırıı göz örıüııde lutarak ıışı bulurıııııyan KA YAi 

DELE SUYU U gayet sıhhi bir şekilde menbağdaki tesisatında eksik
lillerioi tamamlarmş ferinin en son usullerini yuptırma~da bulunduğu

mzu arz ederiz. 

KAYADELEN SUYU 
Kaynadığı yerden. iti~aren istasyon yamna kadar cam ~oruiarla ~illur ~&vuzlara= 

indirilmiş ora~an~a ~ütün fiziki ve kimyevi evsaf ım mu~afaza edere~ el deyme~en • 
~u11i kiOJJa~eıimiz ~uzurunda damacanlara dol~urulmakda va muntazaman 
ı•imizı uelmekte~ir . · 

KAYADfLEN SUYUNUN evsafı ve fevkıl!dellQ'ine iClince: Yıllar iCÇdlkçe halkımızın 

ıöıtırdiQ'i ra~beı ve teveccilhü kırtısıoda fazlı sOz ıöylemeQl zail ıOrOyoruz. Sıhhat Bakct.nlııa 

ve selİhiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU • ~elF' ız Tilrkiyenin 
en iyi suyu olmakla kalmıyarak 11DDnyaaıo birinci kayaak suları arasında bulundutuau isbat 

1 etmiştir • 
lştahsızlıQa, ha~ımıızlıQa bir ~ok mide ba~ırsak hastaİıklarına karıı KAY> ')ELEN şifalı bir ! 

hayat kaynaQ'ıdır. 89 

Supu ptlt temiz vt btrro.kdu. TtcrlJbt tdtn SOJ.'UZ hallumız lundin<ll buldutu zlndılilOvt ılhhatuı •. 
ff'dill f ar/ı,Jarla suyumuzun ma,tırı.si çotalmalıtadv. 

· Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi : ······---·· ...... .. . . . . . .. .. . . . .. . .. . .... . .. 
. ı. • .ı ' '· . ı •• ı . '.' · ' ' · '· ' ' 

r.=p-: o •E: Wi@'3 E3 =, 
ı · Remington 
1 Hür Dairerle : 

Her ticarethanecteH 
_Her yerele 

• 

Daima RE M 1 N G T O H yazı makinaları 1 
va Şeri ti eri kullanılıyor 1 

nı Sizde bir REMİNGTON almalı-ffi 
nı aınız. Satış yeri ~I 
~ . 

0 

;:ilyain Rıkar~ 

TÜRK HAVA KURUMU 
Piyangosu 

Her Ayın Onbirinde Çekilir 
Her ocağı zengin eder 

Sizde Bir dane alınız. 
e::e=:.,;, p:mmll• · ~~e:::~.= 

Dol{ tor 1 
Muharrem Atasu 1 • latanbul ve moskova On;versiteıi 1 

~ ıeririyatı hariciyesinden mezun 1 
.iJ Hastalarını Bayram günlerinden mada her ıüa T 

ıabab aaat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden son· 1 
ra on beşten onırtekize kadar muayenehanesinde kabul ı . 
eder. W 

ADRES : Camişerif Mahallesinde pazar caddesi JJ 
29 No.lu Hane · ı 

~•·:•a5eSai!Ca5sea•~•••-= 

i 1 i n 
Zay.i Def ter 

.\1, r !' i ıı 11 lı ·• Hh ~ i ı ıı , ı-u • • 
ğiirnhrn ~luıış olduğum 8 
numaralı kouıis' onctJ 
tlc · flt-'rİllİ za~ i 'ylt·diğim · 
dtın yr.ııi!'i i tıi al .ı Ciiğı11ula11 

~skisirıin hiikuıii olmadı· 

ğım ilan ~elerim. 

Ko~ıİ~) orıcu Ceuc. p 

Kadın ve erkek için 

Ari on 
Markalı Kol Saatleri geldi 

kol, cep, masa ve duvar 
saatlerini de tavsiye edf'riz 

S[OAD SAHİR S[JM(N 
Uray caddeıi No, 4 t Meraia 

Yeni mersin Basımevi 
M:ÜCELLİT 
HANESİ 
~:!"k 11111~, parçalan-

nıa~, forsnd~ kitapla 
rımzı İŞP. yaramaz de
ye at u ıa) 1111z. bir giin 
siz~ lftzını olur. Kitap 
la rmızı~ ıt~rt~rl.-ri rıi·ti, 
miict~llith:Hu~uıiı" j;t(lıa 
deriniı. 

Hf>r fl .. Yl kİl:iJ) V 

defıerl~r şık, zarif me 
tin v~ İ\ ullanışh ola
r~ citJ~nir 

Y [ N i M(RSİN 
Nüshası o Kuruştur 

Abon.: Türkiye Hariç 

Şerait ) lçııı için 

Senelik 1200 Kı , 2000 Kr 

Allıaylık bOO 1000 

Oç aylık 300 ~ 

Bir aylık ıOO Yoktur. 
-

Resmi ilinatın ıatırı 10 
Kuruştur. 

Senelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir 
Reami devairve müessesatla ticurethanelereait her nevi def ter 
ler ve evrakı matbuaveaaairei en nefiı bir'tarzda ıür' atle yapar 

***···~···~*········ HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPARİŞ-
LER.! KABUL Vt: TEZ ELDEN YOLLA:E'l 

1 H E R N E V İ K A R ..;.=V ! Z İ T 
., KİT.AP , G .AZE TE DAVET K. .A R.T-

V E M E O ıv.c U A L .A. R. I. Z .A. R. F KA-
T.AB I NI D E R. UH- G I T E .A Ş L I K 

L .AR. I T AB E.D .t-
L İ R.. TE EDER. . 

\ eui Mt· rsiu Bas11uev111de Oc.stlnuştır. 


