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Londra 22 '(Radyo)-Çember 

layn Avam kamarasında önümüz 

deki perşembe gOnO beklenen 

beyanatını verecektir. Bugünkü 

S•hlbl ve Umum Ne4rlyat 
Dlrekt8rU 

FUAD AKBAŞ 
Çarşamba 

23 
idare yeri MART 

~-:--:------------~----------------------kabine toplantısında beyanatın 
ronı ller~lo Bl!ımnı • !len/a 

SayıSISkuruş 
Telefon No. 82 

1 9 3 8 
... a-..._u_· ;..;N;;;_;,,.::D:..:E;:;:.;::L:::....;.l..:::K::::...:::S;;:.;İ:...:Y::..:::A~S::.f=-=H=.=A::.:B::;;:;..;~;.;.:"~-::R.:;.::..--==:F::....;:;İ~K;;!:.;:İ:;.::R.~_..::G::::::..,;A~Z~E~T~E~ ... ~şi2..!;.t ana hatları tesbit ed i im iştir. Yılı; 1 Sayı-_

-------------------·-------------------- 10 2931 ---·----------.. ----..;.;;::: Nihai Zafer Frankonun Japonlar çok Fena vaz~vette Kamutavda -
Ademi müdahale siyaseti de nihayet suya düşmeye mahkum Altı japon fırkası Bazıkanunlarkab 1 

edildi u 

Osmanlı bankası imt· 
ıyaz 

ingiltere Franko ile gizli 
anlaşma yapmış 

f ransa ricali Sarı nehirde tecrit edildi 

Yabancılar ispanyadan çıkacak 

İngiltere f spanyayı Alman ltalyan nüfuzundan ~urtarmak 
için f ran~oya mü~im be~i açmayı taa~~ü~ etmiş 

k l 
fl k müddeti uzatıldı 

Başve a ette mühim ankeu boyunda ço şiddetli harp olu- Ankara 22 (Hususi}- Ka 

b • l / t l ç· d / b • l tay Fikret Sılayın ba mu ır Op an l yap l YOT. ln Or U arına gar e Ve Şlma e da toplandı. Ruınarne~kanlıgıu· 

Pirene hududunun kapana ilerlemek emri verildi inan BRkert ve mülkt l ~ buıu. nuııunun 48 iııci nındd e. a~d ke 
cağı haberi mevsimsiz dT M- esırıııı t L . ı ı, uzeleriu müruriye Ü a· 

bulunuyor ondra 22 (Radyo)- Qirı a · Hankeo, 22 (Hedyo) Tıyen ri, Türk sermayeaıle sntın crette 
p . 22 (R d ) B jansı bugOııkü tebliğinde Japon çi.n demiryolu üzerinde. şiddetli l licııri genı "ılerı'ıı au·mı·ük nl. ırıan. 
erıs, a yo u gün !arın Suyesikondaki asked hare • 

b a kAI t d · · d b bır muhare be de\'Olll fldıyor. Ja v~ gümrük reı;mindeu 1. l" ıesmı 
Loııdra 22 (Ra<fyo)- Havas bir ç-·ıkma•a soplemıatır. a..,ve e eıresıo 0 eşvekil kA1 şefınin Hindenburgun Tanen . a ısna 8 

.. " BI h · · p pon kuvvetleriııi yandan çevir dılecek levnzime ait kau 1 ınuhnbiri bildiriyor; SelAh•yet Siyasf müaahı'tler Franko um, arıcıya nazırı ol Bon berııdeki zaferine birörnek daha ' k' . • k uıı arın 
t " kur harbi D 1 d' meye teşebbüs eden iki Çin ko ı ıacı muza ereleriui ""a 
,. ar siyasi müşahıtıer I Roma da nun kati ıaferini müteakip ls • ye nazırı a a ıye ve verdigi hakkındaki tebliğini çok kabul elti. J Parak 
"ereyun etmekte olon ııgıliz _ . . . .. parlAmeııto reisi Heryo arasın gülünç telAkki etmekte vıı bura !ordusu şiddetli bir taarruza 99 l\ 
İtalyan görüşmelerinin ııikbin panyadakı ocııebı muharıplet ın da yapılan mülAkatta Çekoslo· da harbin devam elliğini bilA- ~eçmiştir. Çin tebliğinde Çinlile mum

1
iye

7 k~~~ıı~~~ m~0v;1~e~! u· 
bir hna içinde iukişnf etliğini derhal geri çıkarılması için . t~ vakya ve ispanya meselesinin kis Japonların fena vaziyette ol rin büyük bir muvaffakiyet elde projesinden Nafia (irnrindu9tçk~ \'e bu anlaşma İlf:! Musolininin gilıere ile Frııııko arnsında gızlı görüşüldüğü anlaşılmaktadır duklarıııı ilAve etmektedir Şan elliklerini bildirmiştir. Bu cephe mektepler karşılığı tahsis l ı 
Almanya karşısında yeniden ha bir enla.şma y~pıldığını ve hat 15 Martta yapılan milli .mü side~i .Cinliler mevzilerınde oldu de dün Japonlar 4 bin zayiat sar~edil~miy~n kısmının 193a8tarı 
rek t b . . . tl\ fngılterı1nın İspanyayı Al· dafaa kom't . . t 1 d l Qu gıbı duruyorlar. 6 Japon fır·f 1 1 d" nesı bUt"esıne avn ·ı leh . Be e ser estısını kazanaca"'ını ı esının op antısıo an verm a er ır " " ~ man - İtalyan nüfuzundan kur· H' 

1 1 
A · kası mılcerred vaziyete düşürül " · - sıııata 

8Öylemektedir, .h. sonra ıt er n vusturya mnvaf ü - B f k 1 10 - Çin ordularına garbe ve ş· karşılık olmak uzre varidat k 
Londra mahfellerinde tspen tarmak içiıı Frarıkoya mu ım fakiyetinden istifade ederek he m ştur, u tr a arın gun- 1 . . . . . ı· dı ve Oıımanlı banka811111 • 

8 >: 
Yada Fran~onun nihat zaferine k~Adi açmayı ela ta~hhüd ettiği men ÇekoaJovakya meselesile den beri irti.batı kesilmiş _bulunu· 

1 
mele ılo.rlemek omrı vorıl~ıştır. yaz müddeti hakkındaki ~ ımtt 

ınuhakkak nazarile bakılmakta nı beyan etmektedırler. meşgul olmak iıtemediği anla yor. D~n ?ın ı_ayyar~lerı bu fır 
1 

P.arıs, 22 (R_a.dyo) Parıse ge da kabul edildi. ııııuu 
dır. Ademi müdRhale komitesi I Bu ifadelerle Ademi mücfa ş 1 akt d kalar uzerıne şıddetlı bom bardı len Çın mümessılı şu beyanatta Osmıınlı bAnkası i . 
nin bitmez tükenmez milzakere l hale komitesınin de hükümsüz 

1 
m R"~"~~ lngiltere -İtalya mü man a.te~i açm.ışlardır. . bulunmuştur : müddeti hakkmda soruJa~tı~~~ 

1 eyue mılel \•azıyetlerı de lü~u anhıeılmaktııdır. zııkerelerının ceryan ettiQ'i şu sı . . . c Çin ana yurda yapılan te " e ıli Fu. 
ler· b 

1 
. • . ~ . • 1 Çınlıler bır ay evvel ellerın suale karşılık Malicre v k' 

den çıkardıkları Lınsye şehrını ad Ağralı beyanatta bulun 

V
' • ~ b• • J'lı • • ,ı roda İtalyanın İspanya işleriyleJ geri almışlardır. Bir Çin taburu ca\·üze karşı giriştiği askert mü Osmanlı haııkası mukaveles~rak 
ıyana ffl3nJu8f ır SBSSIZ 11 IÇIOue al~kadar ~l~ayacaQ'ına ~air t.e taarruzu takviye için Sart neh cadelesini sonuna kadar devam cibin;~O h~_kılnrt .~ınriue 2 

1

n~:~ 
mınat verdı~ıne henüz bır dehi ri geQmiştir. Sarı nehir boyunca ettirecektil'.Bu mücadelede muzaf yon ın ııgı ız liralık b" 

Tem l•zıı•k başladı roktur. Görünüşe göre konuşma bütün mevzilere Çinliler hflkim ferlretÇınde olacaktır Memleketi kredi açtıl}ını bunun bir rnil ır 250 bin liraEıının mukavele ~~~ 
lsr henüz bu noktaya gelmemiş bulunmaktadır. Şıınsinin şimalin nin mukadd eratı nuw1ubahsolan delince ödeneceıtiııi, banko imut. 
tir· d d · ı - · bir millet dü 0 nıaııla ıınJaamayı "b' 31 •t ı-•·ransanın Pirene hududun en geçen emıryo u uzerıne ya 'i ... yazı mucı ınco n ayıstaıı İl i 

Umumi hız111etierde hiç bir 
Yahtıdi kalmadı 

pılan Japon hücumu tardedil katiyen kabul etmez. Düemanla beren her sene muvakkat kredı· · 
da askeri tedbirler alacağı hak · · mıştır. rımızla mn~rur bir milletiıı esare nin 941 e kadar kapatılrnas . 
kındaki haberler de mevsimsiz Hankeu demiryolu boyunca cabettigıui bııııkn ile anlaaııa 1 •k· ti kabul etmiyecoğini anlayınca ... ra 
tolAkkl ediliyor. çok iiddetli bir muhal'ebe olmak k d d"""'ü ,.,. ç · d bunun 4 sene ııeriye bırakıldı"' 

Ordunun sadakat yemini A lmanyadon 
daha çok llitlerin şahsınadır 

ya a ar 0 15 şaceısız . 111 e gl 

B 1 
L L d tadır. Bilhassa her iki hıraf tay nı sövled i. arse on uomuar ımam yareleri geniş faaliyet iÖSteri milyonlarca insan silfth altına Kamutay çarşanıba 'lÜt • 

yorlar. alınmıştır. ,, cbugün» toplanacaktır. lU 

Devletleri yeniden 
harekete getirdi Atatiirk 

(Pariı radyosunun Avus· meşguldür. Öyle zannediliyor ki, Londra 22 (Radyo)_ -lnglltere 
tu d b Pı ı · · k d - d - ı Mersı·nıı·lerı·n ta·ı·m rya a u günkü vaziyet hak· e ıısıte te 11 dun ° eıı guıı er hOkOmetl Barselono tıombHrdıma· M 

kında dün akşam verdiği gc- do Hor Hitler Viyanaya gelecek nmdan sonra ispanyadaki gayri telgrafına CeVapfarı 

Hayat Pahalılığına Karşı Yeni Te~~ir 

Mücadele bürosu 
nif tafailihn ana hatlarını sü· tir. muhınlplerln bombardıman f'dll· Atatürkün Mersine gclieleri 
tunlarımıza g•rı·riyoruı) fakılt\ptao evvel nasyonal mem~sl bokkıoda fnglltne - Frıın B k "' } t b - l b · 

'T eoeyalisl bir Avusturya görecek SHDID yHptıklım teşebbOslere mtl· nin yıldönümü münasebetile Mer aş ve a e e ag 1 1 r ın üca. 
Viyonada bugün hAkim o . lerirıi zanocdeıılorin ümitleri su şabih bir teşebbllste bulunmasını sinlilerin sııygı ve şilran tı;Jgra· 

lan Seet,izlik birkaç gün evvelk ı ya düşmüştür. Çüııkü şerefli bir VaUkandan istemiştir, Paptılık fına aşağıdaki cevabı vermişler· dele et Ü d b lJ f QS lJ ktJ f ll 1 d Ü 
RÜtültülü tezahürlerden dııhı istikUil ve uzun bir maziye ma· m8ktımı ı:;lvll ahaUnln bombardı· dir. 
ınanidar görünüyor. Bu süküııo· lik olan Avusturya cievleti hali· mMn callmemesl için Frıınko nez. 8. Mansur Bozdoı)•n B / J• / • b 
te bazıları temizlik havası diyor hazırda Almenyıtnın bir vilAye· dinde teşebbUsıttlll bulunmuştur. Halkevl bafkanı e e ıye erın ütün tarife resimleri Da-
lar. Du öyle t.Jir \' ISZl)'Cltir ki, dudon baeka t.Jir Ş9Y değildır Pııponın bu teşebbllsU insanı ma .. . - M•r~ln hiliye vekalet{ tarafından tasdı·k edı·ı k 
sanki yepyer.i bir Alam eskisiuiıı B k "k . di t k'IAt biyeıtedlr. Gosterıleıı yuksek hı~lere ece 
l'eriııi tutarak bir istihale devre u aralı ' 1 tısa eş 1 

V ı t 22 (R d ) A teşekkür ederim ATATURK I ei SQıyor. da unutulmamıştır. Doktor Şaht ıış ng 00 6 yo - mel · Ankara. 21 (Hususi) - Da·\ lığına karşı açmış ol::iuQ' 
bizzat Viyanaya gelmiş ve Avus rlka Hıulciye nıızırı Hul dOnya gn b 

1 
hiliye Vekilloli, belediye kanu dele ruhuna k . du u müca 

Her sahııda boşlayacak umıı tur"n iktisadt meobalarını Al· zetecilerlne beyanatta bulunsrıık Çem er ayn l ııunun resim ve harç tarifelerine B .a.~ ııı em~kledir. 
tni tasfiye evvelA ırk meseles:n· " B . ı b b d t k · k • unun ıçın, bu larıf ı · d mnuyoya bağlamak işini üzeri· tm;e onıının om ar ımanını a ıut ısımlnrdnkl hukümleri bir· taedil, i h kk e arın 

e kendini gösteriyor. Artık ne ne nlmı bulunu or. blh etmiş ve demiştir ki: 1 • leştirmeğe karar vermi tir. B 1 _ . 
8 _ı , ?Iahallf buyQk 

bir rahudi hO.kim no de rahudi e >' -Barselooadtın alınım haber Roma gö1üşmelert• d" k " ş ~ e mulkıre llmırlel'mden alınarak 
avukat.. Viyananın iki meşhur Avuaıuryadaki Alman ordu Jer ölen erkek, k8dın, çocuk 010 • • d t 'Y.~ 1 ?n.un~na ~ore, beledıye Dahiliye VekAletine verilmiştir 
doktoru kayıplara kerışmıeıır. 8~ kunıan~anı. <?en.er~! Book bir mlkdtırının korkunç bir yekOne nın aeyrın en arı 9 erını, eled~ye meclisleri Belediye meclisleri taraf;n. 
O kadar art "ıst ı" sı· ııd"Il Qıkarıl· ruıbe teı fı ettınlmıştır Bununla ı... .. 11"' ld .., blldl 1 ! ynpar ve mu hallın en büyük dan ta . d 'I • " b . . un il o lle;IJDU r yor Amerl· memnun -ık· A • • nzım e 1 eıı tarifeleriı n 

1 
d hem er movad<lı gıdaıye fiyatla r k • 1 mu ıye amırı tasdık ederek tat d h '' 

lıetır ki, bazı tiyatro ar per e rı da toreffü etmietır. Çüııkü ie hlankıoç t>du rhıısnı:tahnoktat nazarını Loııdra, 22 (Radyo) Avam bik olunur. Bulcdiye meclisi a•a yur un er tarafında ayni esas 
lerını ebediyyen iııdirmeğe meo b 1 r H ,. H sarrt tttle blldirclm ı .. \'e vasıflara istinat ettiril · t 
b gnl ordusunun eR eumesı için Bu btırı kt>t lns8 nıvet ... re 1 1 · 11 • Kamarasrnda bir suale cevaben arının ve mahellt mülkiye Amir . 1 mesı e 

ur kalı> orlar. Orkestra şefleri 1. d'I' h" ,, .ns P er e 1 . . mın e unacaktır 
bu kontrolden azat edilmiş de paıarhrda usse ı ır ır talPp tabtın t11b11nıt zıddır Bir d1'ba böy Çemberlayn Romada baeltıyan erının, belediye tarıfelorini tes· Hayat h' 1 1 it ·ı 
QllI .1 • • vukubulmaktadır. B11ııları da da la ş.hlJ h11ll.cın bo~bnrdıman t>dil fnailiz - İtalyan görüşmeleri hak bit vo tasdik ederken beled ' 1 b' pn a ! ~ ı 1 9 

rasyo· 
erdir. Buııdau böyle musıtiı ı me e 1 1 h 11 • .d ' ıye na ır çahema ıçıode bulunıın 

1e taalluk edeıı jaler bile nasT'o Senu ikincide m sn M sone temenni ederim kında eunları söylemietir : varı ıtını gözönüııde bulundura hüku l . b" db" . " " . rnk k a . . . me , yeııı ır te ır olmak 
llal Bosyalisllerin elinde buluıın· Çehos/ovakva an/o~ma ua ha ı c- Daha bır anlaşmaya tta ' • nuuun la~rıb ett.ığı eıami üzere, BaşvekAlete bağlı bir •ha 
oaıc. .., r ..., zır rılmamış olmakla beraber bu h~ddı _kabule ınutemayıl görün· yat pahalılığı ile mücadele etüt 

. Bu vaziyetten istifade eden • • ıt • ı güne kadar yapılan mü?.11kere d?kl~ı-ı an~aşılmaktadır. Bu düşü bürosuo kurmuetur. Büro çalıe· 
~ok de~ildir. Vaziyeti kavramak 1ng1 ere 1 e !erdeki terakkiler neticenin müs nu~ ıso, hukumetin hayat pahalı malarına başlamıştır. 
da ieCikmiyen tüccar zihinli a· bet olacağı hakkındaki ümitleri 8 ·L M 'f • d J k 
/anlar, ticaretlerinin inkişafı İ · Ekallı·yetJL,r meselesi üzerı·n- miıi kuvvetlendirmektedir.» uuran ve üvazene vergı enn e yapı aca tenzilat 

111 hemen tedbir aldılar. Evvel ~ 
~e Yahudi müeterilerile dolup . ] b ı k Almanya Projenin esasını değiştiren 
l{oeaıan Splandid kahvesi ismini de gÖJ'ÜŞffi0 ere 3Ş 8Il,aC3 . } b 
date.Berlin yaptı. Birçok oteller C ffill 1İffi İf karar Verildi 

0 merıin> li ieimıer aıaı. Fransa Alman ekalliyet/erine muhtari- enevreye bir muh· 
~erni~;:~~~r~:kao;dbu:u .,:~~r~k1: yet verilmesine katiyen taraf tar değil fıra verdi Bu~ran ve müvazene vergilerin~en ~irinin ~üs~u·ıu·n Laldı-
"'8 " CendHe 22 (Radyo) • Alman 1\ 
tıu:~:~i~ekarşı olmak~aı~ ~ok o I oodro 22 (Radyo) - Hnası tinden emin olmakla beraber b!! ya bOkOmetl Milletler cemiyeti nlmasmı temin e~ece~ bir formül ~Uı'undu 
'l'aharriy l yapılmıtı. gıl·ı ~ır e_ey b ~I 

1 
den· Sıddblıettıır mab· ou korumak için bir huıbbOt altı genel sekretcrll~lne bir muhtıra 

de11 f a re te\· kıfat guoduz· mu 8 r n · t 0 na girmeye de taruft1tr deglldlr. göndererek Avusturyanın bnkom Ankara, 22 (Husmıi) - öğ . - . . · 
di1or aııa geceleri de devam e · tellerden ıaltnan malOma a g re Parls 22 (Hadyo) - lyl haber ranlığıoı h8IZ bir devlet sıfatile r.cııdi~ imizo gUre, \'akı llar heye tıren mQlıım bır karar vermiştir. 

· Çekoslovakya bOkQmetl Prağdd· alan mabfeller Çekoslovakyaoın 
8 

k u, son yaptıA'ı toplantıda Mali 9 Bu karara göre, buhran 1 
btr ~lebi~i~ hazırlıkları l.Jö)·le ki luglllz elçlsloe Çekoslovo:ı~:~ ekblllyetler lşlol bal arzusunu tas 0~

1~ b~~:c~:ıa~:ıad~~~~~e:t ı:au VekAlet i tarafından v~railer~n ;::t;;~~ndveen kvaazzaııo. v~rgile~ in~~ 
e~9 il B\'a IQınde beelanııştır. 'Mu dııkl Alman ekolllyetlerf m~s 

0 
vfp etmekle beraber oradaki Al- tugı 

1 
Yblldl 

1 
ti p tenzili hnkkında vficude getiri· gilerde yapılmes~eJ~~ıo,_ bu ver 

llıad e; seQim hakkına malik ol nl bal maksııdlle lrıgtıtere e m mao ekslllyetlerlne muhtariyet e 0 rm ş r. leıı projeyi etrnflı bir şekilde zilAttırn da sarf ıuııuıen ten 
roı ı ları gibi intihabatı kont· ıtıkerelere hazır olduğunu blldlr vermenin imkansız olduğunu da Madam Dolfus Berlı"nde tetkik etmiştir, VekAlet bu pıtje buh ınaıar Odilerek 

etnı k k d o a k A do daha ziy d k- -k ran ve muvazene \' ' )orıa e len de memuu bulunu· mtştlr. Bu itibarla ya ın a m z kaydetmektedirler. Çnn O iman Berlln 22 .. Radyo,, _ Madttm . . · a . a . uçu memurla den birinin lıfüıbütün k crtfilerin 
r. . kerelere başl~nıtbllecekllr. Lokar· ektılllyetlerl Alman bududııada rın ıstıfadelerını temin edeıı bir srnı temin ede b' 01 dırıJıııa 

lıQ Saı'ın işgali sırasında yarar 00 mırnhedcslle çekosıov11kya hu toplu bir httlde bulunmayıp mem Dolfus çocuklarlle beraberBerllne formül bulmuştu. Vekiller heye lunmuştur K
1
\ ır formüı bu~ 

&u~k~öl rünrnüş olan meşhur Dr 1 dudlarım zıman altınıı alan Jngil leketln ber hırufında da~toık bir 1 gelmiştir. Dolfuımn çocuklım Ber ti, son toplantısınd Maliye Ve hangisi old ğ a dırı lan verginiı 
" teekilAt ve taozimatla tere Çekosıovakyanın bllsooıılye halde buluomıktadır, llode tahsil edeceklerdir, kQleti projesinin es~eını deait· laıılacakt u u ou ıiilnlerde nn~ 

ır. 



~~~~~~--~~~~~~~~~\-~NI ~ERSiN 23 MART 1938 Çarşamba Sayfa: 2 

Bir Fransız generali diyor ki 

Avusturya ölmedi 
Alsas loren hüniyetin~en nasıl vaz geçme~ise 

~vlı~tlırya istiklalini alacak 
Fransa Avusturya için harbe girer ae yal 

nız onun için çarpışmıyacak 
Fransız generali Pol Azan yor, Başa gelmesi muhtemel hA 

•Jurııal• gazete ıııde Avrupa \'8 diselere karşı Fraıısayı protesto 
ıiyeti hakkıııda şu makaleyi lar, atlayıp sızlamalar koruya 
neeretmektcdir: maz, Çekoslorakyaııın istilbı,Or 

B.tü d- da yalınz Fran ta Avrupadaki Alınanlar mesele 
u n unyn . . ı - h l k" il 

· ı t M k ııne sılA ıla muda a e, es ı m s 
HA ı e pan)'a o oranın ma . . . . 

' . lemlekelerııı gerı ısıeıımeı-ı,B lçı 
hiraııe hır şe kılde•llalk cı·phesı• 1 d · 1 Alsae Lorenı· rn an arazı a ma, 
is~ıı _verıl"ıı nıtıllfı\"rıılar ı __ 1111111111 isteme hep Almanyadan gelecek 
duştu, Bu ınoııeHu, Stalının pla muhtemel hddif!elerdir, 
mna göre dün) a ihtılt\lini tahnk EQ'er Fransa bu gün dur ! 
kuk ettirmek gayesini gütmekte diye bağırmazsa nihayet birgün 
dir, muhakkak harp etmeye mecbur 

Fransız milleti, sunt bir şe olacak. Fakat harıgi merhalede? 
kilde, birbirine karşı nefı-ote Galip gelmek ihtimalinin geçtiQi 

setkedilen sıuıflara 'ayrıldı, Za· bir sırada : 
vallı ispanya haline düşmekten Harbe giren ve harbin feca 
bilnyesinin sağlam olması saye atini b\lcn herkes hararetle sulh 
ıindr kurtulmuştur, Fakat son isliyor, Fakat sulh aşkı harp 

korkusu d('mek değildir, Fransa 

Canavar rııhlu 
Bir aclan1 
Sekiz yaşın_daki ye· 

ğenini kirletti 
Tarsus (HÜs"üsı muheblrlmlz

den) - rarsusun Gıtlek nahiyesi · 
ne llıığlı Fenk köyOnrte canRvHr 
ca bir bı'ldlse olmuştur. Aldığım 

loft.ilAtı lı\ldlrl' orum: 
Fe11k köyOnden Ali kızı St'kiz 

yuşıodtıkl Zeklytye ayol köyden 

ttmucıısı ve .. ut ktırdeşl Bekir udın 

du vubşl bir adum günlerce evvtıl 
göz koymuş. Evvelki qUn Ztılt\yt

Bekirln çift sOrmekte: olduğu hır 
ıııvıt öğle znm11nı veme~lnl götUı 
muş KötU ruhlu adam etrafte 
klmı:ıenln bulunmayışıoı fır~at bile 
rek ylğ..,nl ve sut kıudeşl Zekiye 

ye saldırmış ve zavallı çocuğu 

klrletmlştlr Zekiye tığlıyerttk kö 
ye gelmiş bl\dlseyl dayısın>t bıt · 
ber vermiştir. Köyde nerret vf' 
teessUrle kerşılanım bu hal Çam 
aldnt karıtkoluna• blldlrllert->k Ctt· 
navar yakahınmıştır. Bekir cllrmO 
nn ltlraf etmlş ve udllyeJe tes 
Um edllmiştlr. 

Amerika 
ıftnlerde yine «Halk cephesi gi 

nın kuHetli, çok iyi kumanda 85 l J / l L 
bi• hQkOmolten bahsedildi, edilerı bir orduEıu vardır, Bu or 2 mi yon 0 OT IR 

Halbuki bir kere tecrObe 
du bu gün, iç siyasetimizin gö 1 gemi yaptırıyor 

edildi· Bolşevik formülü memle - ı · h ı t' · d d ru memış ata ar ne ıcesın e uJ V . t 22 .. R d p ı 
ketimiıi uçurumun kenarına sü çar olduğu l.ıir bozgunluğun te tıŞ0•

0

0g on k tı ~2'
0

1111-
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rQkleınie bulunuyor, Bu formül · · · ö k l \"k · d d" meoto 1 reye lllşı rfly +-sırını, g rme le ı ı esm e ır, 46 harp geml~I, 22 mmıvln gemt 
Jalnız iç siyaaette, memleketin F ransnların birleşmesi, baş 9 denlzultı ~emlsl. 3 tayyare ge· 
maliyesinde fena netice \'Crmek eğeııleriıı, tereddüt edenlerin,kor ml"I yeptırmok için 285 mll~on 
le kalmadı, dış siyasete de, Frnn kanların ve canileri nüfuzundan dolarlık tahsisatı kııbul etmiştir. 
aanın nüfuzu üzerine de fena ııon bir defa olarak kurtulması 8 ) d 
tesir etti, Ecnebi devletler hak IQzımdır, PttrlAmento bataklığın 3 f ~ 9 Ü fl 3 
larında katt bir hüküm rorile dakı çırpınmalara bir nihayet 
rek «Demokrat• ve cTulaliter• verip, geçmiş adetlerle alAkayı iki franko tayyaresi 

kesip, parti kavgalarından uıak 
diye ikiye ayrıldı, Onlara karşı dü•ürüldü erkekçe karar verebilecek vazi Y' 

tut~lan _hareke~ la~zı _da ş~ üç yetin ciddiyetin~ göre tedbir ala Barselon, 12 (Radyo) Dün 
:elımeh ıle tesbıl edtldı:•Faşızme bılecek 4damları iş başına 1ıetir saat 6,30 da Royçte bir bükü 

arıı arp. ! • mek icap ediyor, met tan·aresi ıki düşman deniz 
Marksıstler her ııün hal yan j ı.rnıt birJi.ıı.i vücuda netirme · ı l l l t d -

• · u ti " 

1 

tayyaresı e ıar >e u uşmuş uş 
hflktlmetıne küfrattıler ve Alman li l<'aket bu birli.ıı.i kendi men 1 · d b' · · d • ü . • " man tayyare erın en ırıı:n uş 
ihtiraslarına karşı ltalyanın bı· faaline göre kullanmağı bir par - 1 - , .. • · d ı t . . . . . . . ı . ru muş uırısı e yara anmış ır 
ıım ıQln teşkıl ettığı ıstınada ma ti veya bır odam etrıHında de y 1 t b b 1 ara onan oyyare om a urını 
Dİ oldular.Ademi müdahale pren ğil, kendini vataııın ıolAmetine 

denize atarak kaomıştır. 
ıibine raltmen, herkesin karşısın hasretmiş, fedakAr bir grup et 
da, ispanyadaki Bolşe\•iklere O· rafında, Bu arubun bir tek dü Deniz eksperleri 
lan se\'aiterini gösterdiler, Hal· şüııcesi olacak ; Londra, 22 (Radyo) lngıliz, 
buki memleketlerini MoHkovoyo 1 Borıea kavuımuo ve Alman Fransız ve Amerikan deniz eke 

k Üd f d F k • tehdidinden kurtuJmue Avru perleri 1936 tarihli deniz muahcı 
areı m a an c eıı ren o as 1 _ 

k 1 
. b' 

1 
b " . . . pedo sulhun muhafazasına mu desindeki tahdidata bağlanma 

er erı~e öy e ır ,sev gıyı esır 
1 
essir bir suı elle yardım edebile mak için bir formül tesbit etmek 

ıemedıler, Bu surel e, Fransa lcek kuvvetli ve hirleeik fraıısa, üzPre toplımmıetır . 
dan iki IALin karde~i uzaklaşıır 

dılar, K •• 1 • • 
Bu müddet zarfında Hitler oy er 1ç1 n 

1ayılma programının ınerh11lcle 

rini, hiç bir eey dinlemeden, bi 

rer birer tahakkuk ettirı)·ordu, 

Avusturynnııı ilhakı haıtA 

aıaaı yukarı tarihi ile berabPr 
evvelden mah1nu.Ju: yalnız dnhn 

Bu yıl 1500 Eğitmen daha 
yetiştirilecek 

aı kalt tekilde, Buna karşı na· J 0 yıl içinde nÜfUSU 400 den f azf a 
aıl ınukabele edileceğini daha bin höye mektep açılocak 
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Polonya Hariciye nazırı diyor ki: 

Milletler cemiyeti 
Mısır hü~Ometi 

Zirai mahsuller 
almıyor 

Mısır hükOmeti, beriQten it· 

hal olunacak nebat mahsulleri· 

Biitiiıı Avrupayı temsil şar· 
ti 1 e fa )r da 1 ı o 1 a bili r 

nin üzerinde hastalık böcek ve 
yumurtalarının bulunabileceQ'i 

Cenev- ihtimalini düşüıwrek birçok ne-Halbuki bugün ltalya Almanya 
reden cehilmişti,.. Yıkılmaya mahkümdur ı' b·iııarın nıeyvo, totıum, soaan, 

' kök ve yapraklarının ve taze fi · 

Par i-; 22 (Radyo) - Deyli müzakere'erine kareı samimt bir danların Mıs:ra t a1iui men 
Meylin Paris ııtıshaaı bu&ün Po hüsnüniyet gördüm.,. eden bir kararname çıkarmıştır· 

lonya Hariciye nazın Bekle ya Bek flözü tekrar Milletler Bu kararname hükümlerine göre 
pılan bir mü!Akııtı netrediyor. cemiyetine irıtik41 ettirerek: yurdumuzdan Mısıra ziraat m"h 

Bek diyor ki: "Milletler cemiyetinin devlet sullerlmiıdeıı hiçbir 'maddenin 
« - Millellcr cemiyeti hiç de ler mfinasebetine ve enternaRyO ithaline imkAn kalmamaktadır. 

~ilse bütün Avrupayı temsil şıır nal işlere müessir olabileceğin- Mısır Ziraat Nezaretinin tee 
tile müessir bir uzviyet olabilir den ben daima şüphe etmietim. bit ettigi fasıllara giı en nebatla 
Halbuki bugün Almanya ltalya O olmadan da milletler uzun nn sayısı çoktur. Hunlar arasın 
Cenevreden çekilmiştir. Polonya sulh yaşadılar. Yeni bir pakt her da Mısırın memleketimizden it· 
dn Milletler cemiyetine güvenme ay konferans olmakijızın da sul hal etmekte olduğu cinsler ara 
dilti için e ·ki diplomasiden ay· hü idame ettirebiliriz. Milletler 

sında yaş \•e kuru meyvalarla 
rılmıştır. cPmiyeti kurulduktan sonra bir yaprak tütün ~ardır. İthali ya-

Mueolini\!i Romada ziyaret çok harplere şahit olduk,, 
' sak edilen nebaUarın fasileleri 

eltim. Bu ziyaretin Polonya ilo Bek Polonya rPjimi hakkın 
ltalya arasındaki siyası temasla da dn şuııları söylemiştir: 

şunlardır. Armut, elma, erik, ba 
demler, kaysi, şeftali, kiraz, vie 
ne, Malta eriği, ağnç çileği, çilek 

rı kunetlendiı-mekten başka bir "Poloııya hiçbir ideoloji blo 
manası yoktur. Romada bulun kuııa dahil deQ'ildir. Biı realis· 
duıtum sırada tn 2 iliz _ fıolyan tiz,, üzüm cinsleri, fıııdıklar, cevizler 

keslaııe, limon, portakal, manda 

Avrupa sumü nasıl idame enilebilir 

Lival Diyor ki: 
Akıl ve ~ikmetle ~are~et edilseydi ~arbe rağmen 

Ha~eşistandan birşey ~aİbedif mezdi 
Sulh ancak lngiliz ita/yan ve Fransa 
Almanya yakınlaşmasile mümkündür 

Londra, 22 (Radyo) Sabık 

Fransız bnş\·ekili Laral Deyli 

Meylin Pnris muhabirine beya 

notta bulunarak demiotir ki : 

- Ben daima A\·rupo sulhu 
nuıı Fraıısız Alman yaklaşma!'li· 

le temini mümkün olduğuııa ko 
niiın . İngilıerunin daha evvel 

ltalya ile nıılnşma pren~iplt1ri 
porçalıınmaRaydı Avrupayı hu 
güııkü karışık vaziyette lıulmnz 

dık. Eger Habeş harbi znmanın 

1935 el eki Avrupa vaıiy.,tleri bu 
gün toınamen değişti. Ren iş.ıal 

edildi Avustul'ya ilhak olundu. 
Çem her la y n ispanya işlerine 

knrışmakla çekinmekle haklıdır 
Den dıkkalle fugiliz menfaatleri 

ni tehdit etmeyecek şekilde bir 
halyan- İngiliz l•akınlaşmasını 
tt-1mıne çalışmıştım. Bu gün Ro 

mada yııpılon görüşmelere Fran 
sanın bir müşahit gibi bakma 

sırıdan müteessirim. Anupada 

Rulh sererler istorlerse imkAnsız 
da mantık \'e hikmetle harnket hir şey yokıur. llu takdirde Ro 
edilseydı haı be rağmen Hnhı-ı ma Horlııı mıln•eri de bozulnrn 
şiRtnndan bir ŞPY ka~bPdilmPZdl yııbilir. • 

----------------------------------------------------
Gün~elik ~azançlar~an Bu Rone 

16,967 
Nasıl ve kimlerden 

Kamplara vergi alınacak 
talebe girecek Maliye VekAleti bundan ev 

\'el gündelık saft olmıyon kazarıc 
ları üzerinden vergi \'ereıılt-riıı 

birkaç gün için lıir daire \•eya 
müeıısesede orızt hizınetlt•rde bu 

Külıür Baknıılı~ı ders sene 

sı soıılarıııdu askeılık kampınıı 

çıkan gençlerimiz iQiu şimdiden 
lunduklurı zamun bu müHıse. e 

hazırlıklara ba şlamıştır. Yapılan 

linf', turunç, ağaQ kavunu, grapf 
rüi, kenevir, sebzelerden patlı· 

can, domateı:ı, hiber, pat11tes1 bak 

la, bezelye, nohut, mercimek, fa· 
sulya, nıiyaııkökü, demirhindi 

ıhlanıuı· çiçoği, ~ü~üt, kavak ve 
çam cinslerinin tıüıün çeşilleri· 

ııin nebatları veya parçalıtrı bu 
ytteoğa girmektedir. 

Her nA şekilde olursa olsun 
hariçten ithal ejiJmek istenilec:ek 
taktir aletlerinin kazan ve inbik 

leriniu inhisar idaresinden mü· 
saadesi olınmadıkca ithaline mü 

saade edilmiyecektir. 

lsviçreli Müte~assıs 
Yakında Anadola· 
da tetkikat yapacak 

lsıaııbul, 21 (Hususi) lsviç· 
renin Frılıurğ üniversitesi eko· 
nomi politik profesörü B. Jakob 
Loreııs, hayatı ucuzlnlmak için 
tedkiklerdo buluııınak üzere 
moınleketimize gelmişti. Profe· 

r;ör Ankarada muhtelif temaslar 

da bulunduktan sonra İıthıııbula 
gelmlşlir. Profesör demiştir ki; 

c -lkliııat vekdletinin daveti 
üzerine memleketinize geldim. 
Hayatı ucuzlaımtık için alınacak 
tedbirleri tedkik edeceğim ve bu 
hurıusta hazırlayacnA-ım raporu 
v~kAlete verecoğim. THdkikatım, 

bHeııca gıda maddeleri üzerinde 
olacakıır Daha çok, pralık saha 
da tatbık kr.ıbılıyetı itıbariyle 

müfit olatıiltıcek leklıflor hazırla evvelden düşünmek IAıımdı, An lerden verileıı paradan vergi a 
cık, o zaman, Renin işgali kar Ankara, c Ilusust • Kültür be kavueturmaıa ve her yılSOOO lınmaması tAzımgeldigini evvelce hesaba göre oı·tn tedrisat mek- yacağıın. 
ııııında duyduğumuz hayretin e.ıı.itmen yeti"tirme.ıı.e karar ver aldkalılara bildirmişti. teblorimizden Lu sene kampa çı Ankara<ln an iki gün kaldım 

Bnkanlııtı, köy e4itmenleri yetlo " v " K ı· u k"I · t • d" bir ikincisini duymoğa duçar mietır. Bu kararın tathiki ve Jü Halbuki aündelik kazançlar kacak tRlebeııin sayısı 16,967 dir ıymeı 1 uaşve 1 ınıze BK ım e 
olmayacaktık, tirilmesi işine lm yıl bQyük e· zumlu tedbirlerin alınmaeı iQin don vergi alınanlarlarla hizmet Hu talebeler, kamplardan dildim Türkiyeye ilk ciefa geli 

Fakat partiler arnsıııdnki hemmiyet vermektedir . Şimdiye C\nümüzdeki yıldan itibaren büt erbabı biribirine karıştırılnıış ve yorum. Ankaroda, tam 1 mırnasile 
k d k b · k ı kJ:. 1 · bazı yolsu1luklara sebebiyet ve c:ıonra orta ve tam ehliyetname modern bır şehirdir. Pek yakın 

Bizans kavgalarından baş kal n ar me te sız a mıe l•Y erı ceye lüzumlu tahsisat konulma 
k k k rilmiş olduğundan vekdlet, hiz alacaklardır. 

dıramayan Fı ansa. yalııız «~id ıııizi bir an önce urtarma ma Q'a baılana<'aktır Bun·dan başka 
ı met erbabının kimler olduğunu 1 k k hl 

detli protestolar- dan baeka bir sadiyle 1500 eQ"itmen daha yetie Bakanlık, e~ilmenlerin çalıetık Genç er. yü se e iyetna· 

1 

• anlatmıştır. Binaenaleyh daire 
ıey 7apamadı, Bu protestolar tirilecek ve hu. suretle e~i~m~nli !arı köylerin mektob binaları ve müesseselerin daimt ve asit meyi de, yüksek tahsillerini bi 

dıı tetklkatıma devam etmek ü. 
zere Anadoluya gidece#im. 

Bisi~let yanşran 
İki hnftad!Jnberi devam e· 

da ie adamlarının IAf . adamları k.öy mektepler• sayısı . ıkıncıt~eı inşaatının yetiotirilebilmeeini_ te işleriyle hiQ alAkeeı olmıyan dal 1 tlrdikleri zaman alacak ve bu 
na kareı gösterdiklerı umursa 1'111 ayı hAIJıudn 2000 ı aeçmıe min için her köyün malt vazıyet renin temizlik ve ufak tefek ta suretle askerlik hizmetlerinden 
mayıela reddedildi. olacaktır • Bakanlık nüfuıları ıerine göre köylere yardım ede miri gibi ieleriyle meşgul olan 

Matbuat kadere razı olmue dört ) üzden az olan köylerimi ıcektir. Bakanlık bu suretle bu lar o daire müstahdemlninden bir kısmmı bitirmiş olacaklar· eten bisiklet yarıelarının !5 kilo 
aibı görünüyor,(Elvecll\ ey Avus zin sayısı 32000 buldulundan yıl içinde 600 yeni ~öy mektebi addedılmiyAcekler ve ücretlerin dır. metreliAi bu pazar yapılmış ve 

turya) kurban giden bir memle bu köyleri on yıl içinde mekte binası meydana getırecektir. den hizmet erbabı gibi vergi ke Bu Reneki kamplarrn tamteş birincililti Mersin İdman Yurdun 

kete mersiye kabilinden tekrar k ~ k 1 eilmıyecektir. Hııluuki bu daire kildtla ve muntazam bir surette dan Jf'lrllr. 55 dakika 15 ·Raniye 

P f • P'tt d Me tup aça ÇI arı \•eıhı müsı~mlr l~leıiııde çalışnn olunuyor, Yarın Avusturya )'eni ro esor 1 8f gaçübilmesi için Milli Müdafıta ve de, ikinciJi.ıı.i keza Mersin lctmarı 
vergi vereceklerdir. Demir, olu . . . p; 

idare ve uamuskA.rane bir reyi Zabıta tarafından lıışaatı nıüteahhidlerinln çalışttt· Maarıf VekAletlerı gereklı tedb!r Yurdundan Jorç, üçüncülüğü dB 

amle uyutulacak, D • konferansları- dıkları, lııclr. üzüm. tütün ve fın leri almışlardır. 58 dakikada Ömer kazanmışlar 
Hayır! Avusturya ölmemiş un takip edilecek dık gibi mahsulleri işleyenler bu 1 / dır, 

tir, Alaas Loren nasıl hürriyetin b l d ~1 na Of a ı Şehir ve kasabalar arasında kabildendir. I ~ araş ta 
den vaz geçmedi ise, Avusturya ll b ı .L 

1 itliyen otomob ve il ıassa oto ır,~"ana manr·dar bı·r 
da hiirriyetinden geçemez! Fran Ankarıı 22 (Hususi) - Dün büRlerde mektub kaQakçılıQ-ı sa Y 1

.., 

ıız milleti Avusturyayn : Ankaraya aelmie olan Cenevre pıldıQ'ı anlatılmııtır. Bayındırlık sessizlik icinde 
•Cesaret! diye 'ba~ırmalıdır üniversitesi profesörlerinden Pi BakanlıQ"ıuın sık sık yaptırdıQı , 

Dostların seninle beraberdir! Ya kontroıtarla da bunun önüne ta aırınolden artan 
tard Lugüııden itibaren Salı, oar rnamile nfıQilememışlir Verilen hilt ihti•ae ve müradelelerden 

ıasın müstakil Avusturya! Avus • ft " 

iki mahkum 
edildi 

idam 

l\Jaraş, 21 (A.A) - Biri ka lurya hür olacaktır, ! şamba, perşembe, cuma, cumarte maltlmata göre z~bıta ve gümk: korkarak zahire biriktirmek ih· 
Fransızlar Aruslurya ıcın si günleri saat 16 da Ankara rük memurlarile Jandarma tee 1 tiyatkArlı~ııH gösteriyor. yın pederi \'e ailesini, diğeri de 

ldtı da_ b.u tül'l_ü kaoakçılıkla mü Avusturya hu...ıııtlnr·ı lıcr la- k 
harbe n·ırmez denı"yor Fakat b' 1 H el~··ı~taıılı })l

0

r kadını öldürme 
• • • Halkavi salonunda Dil ede ıyat cadele ıçın emır a mıştır. rafta kopalı olduğu halde birçok u " 

harbe girerse Avusturya için mi Tar·ııı fak'"'ltes·ı talebesine ve 10 Üzerinde kaçak mc>ktub ta- " k k ten suçlu iki kişi belediye ve ço 
k '? B 1 u • • . 1. 1 k ları varını ycı:tunu uıro ara a· 

Vftrpıtaca ıl er programının şıyandan 1 kı ınıs ı ceıa a ınaca . 
1 

k k k cuk bahçesinde asılmak suretil~ 
her merhalesi tahakkuk ettikçe rih öğretmenlerine konferans bnnuıı yarısı J&kala)'an memura 1 zız can arını urtnrma . aygu· 1 •• _ • • • • 

verilecektir. ıile memleketten fırar ectıyorlar' olum cezaları tatbık edılmıitır. 

!Şehir Muhabiri 
alacağız 

Gazatemize şehir muhabir 
ıiği yapacak bir ar kart aş ola 
·n~ız tsliyenler in eıutları aıı 
aınak ve anloşmak üzre mek· 
ıupla veyn şifahen "Yeni Mer 
,ıııı gazetesi ınüdürlüğü1' ad· 
rasine müracaatları. 
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Mehm~t A1uradotlu Mersin Ticaret Hikaye Ban~asının 1937 • 
senesı pilançosu~ur 

ve ortalı Kollektif 
şirketi mukavelena-

Mevcutlar ve Alacaklar • Son Borçlar 

___ _. mesidir. 
Çeviren : C. Olcay * 

- Dünden artan - lat.nbulda Şişlide Rumeli 

Lir,. K. 
1239 73 Kasalarda 

20213 12 Bankalarda 

K. 
oo Sermaye 
oo ihtiyat akcası 

Onun ruhunu di muğınt ay- ket suyu olduğunu söyledi.» cadduiode Ktiıtal apartmanı 
. dınlatan bu yep yeni varlık Reis; şişenin içindeki ma nın 2 No. lu dairt-aiode mu· 
tcinde memnun kenı1isini yinin tshlil edilmeıini teklif liim Mehmet Murudoğlu ile la 

2 5 718 8 6 iskonto s .. ncd~lı 
4740 42 Esham 'iP. lahvilAtciizdanı 

L•ra 
100000 

8801 
969 oo il~ride vukuu muhtemel 

zarar karşıhldarı 

bUtUn başka hisedi yor E\let bu- t-lti. tenbulda Şişlide Şafak sokağın 
Yeııj dogan varlık içinde de· Avukat sllkQnetle; da Aydın , bey apartmanının 

29660 60 Borçlu lıfs;;bı cariler 12l04 
13092 58 Euıtt'a \e esham mukabilı 25151 

oo HE>sabı carili ıevdiat 
oo Vadeli ıevcliat 
oo Kumbaralı tevdiat ğişerı hısleri yUkselen aşkı ona -Onu muayene :etmeKli· 6 No lu dairesinde mükim 

sar hır gerıç kızın ilk 5ıevgiliyc ğime mUsaad~ Pder misiniz? Şükrü Tezer ar.sında aşığıda li 
Ava ı ısli• r 2165 

d
. . ı -ŞUph11s ı zl.. k' ti d · · d b' k l ver ığı tatlı h~yecırnları ttj ı· . . . ı şer ar aıresın e ır o· 

kin ed·. d Avukat şı şeyı kokladık lektif ıirket akd ve te-kil o· 

3547 oo llr.vcluat ~luıızam karşılığı 1~818 
51703 o3 ipottık mukabili avanslar 32815 
5 715 68 Sair mu lıtelif borçlular 8982 

02 Sair nıuhtrlif alacaklılar 
67 Nazma hesaplar 
oo KAr 1)0" u • ... 

MUsyU ArtUr Roben mil tan sourd: luomuştur. 
essir ve mantıkı bir mlldaft a -Hakim bt>ylr.r bu ma· Madde 1 - Şirketin unvanı 
name hazırlamıştı Tıpkı deniz yinin kati ve zararsız tecrtihe Mehmet Muradoğlu ve ortağı 

181 O oo M~11kuller 
2 O 540 oo Gayri ruenk uller 

~Uıgaerlarınrn <JnUnde dağılan sini bizzat yapacağım. Evet kollektif ıirketidir. 32315 67 N~zım hE>saplar 
•ne~ tozlar gihi hUtUn itti hamlar hu şiş ,~nin içerisinde misket 2 - Şirketin Merkui Mer
bUtuıı delil ler bır gl\zel s9sin UıUmUuden ydptlmış belki bir sinde Uray caddesi 62 No dır 
9hengi içnde kayb oluyordı1 • ıaz ekşimiş şarabın analizini 3 _ Şirketin mevzuu D•hil 
B Adliy~ hf•p y~is içinde dudaklarının aras nda tahlıl den tedarik edilecek yazma· 

ereet krrarı katıleşyorrlu. edecPğim Bakınız Şişyi ağır tülb d M 'f t • ' 
Celse bir kaç ct11;.cıkn için . . en anı a ur• Ye aaıre 

t . ve nazık bır tarızla dudaklA · . 'd' 
atıl edilmişLli Avui\nt tekrar .. f . tıcaretı ır rına göt Urdu çmek Uzere ı ken . • . 
fllUdafusına d vnm edec t>ği bir b ğ b' l f 1 lettı' 4 - Şırketın sermayesı 2000 
Str'd h . o uk ır ses ~ re ı C n 

h
. a ~ akım kuvvet ve sala· M d R y h d bir çılgın (iki bin) lira olup yarı yınya 

2102Q6 69 YPldJu 

Mersin 
• 

pıyasası 
••• 

22-8 - 938 
K.S. 

ıyı-tı '·R · ı . . t. d ıı am fi n ar k p ki Kamı esırıA lS ına en . d . şeri lae aittir. amu ar 
Roıon· S . . k gibi avukatın elın en Ş'Ş"'Y' Ki 1 42, ıasUr ~ıı Jnlt~ omser · d" J d ki 5 - Sene nihayetinde tanzim ev ant 
011111 MUsyö Bolaniys sözU ver- yokaltvarak ken ~ hku 

8 arı olunacak bilançoya a-öre ta Dığ malı 
~erdiğini ve henuz şahitlerin arasına boş ılltı. b"e eOmkeQ set bakkuk edec,k kir ve zarar Kapı malı 29 
ıfadHI . 'h .1 d' !onunu korkunç ır s ne K 6 2~ 
r1> • eruıe nı ayet varı me ı O ... h' yarı yaray• şeriklere ait ola- oza ' :> 
ısltıi tPşi r elti . kepi adı . JUmUn uçuştugu ıs Kırma fl 

MUsyö ArtUr Roben istıfof sedildi. ca6ktır.Ş 'ki d M h t M Kozacı parlaX-ı 17-lıı .. b 1 !rı er en e me u 5 
Yerıne oturdu Muhakeme Vvukatın ş1tşgın akış~ · .. . k d hT b J d 

Salonundn hıiyrAtıi bir gürilltU rı içinde hayatı gtltikce sili· rdadoglu şı~ et °?evıuMu ~ dı ın ufaay • çaV ar 
dol t Ş . ~I e olan tıcaretı ersın en S t k 5 30 
l>ıtkalş lı şmn.n bir şahıs par nerı mU?r~mın son rak: arı gayri her bir yerde gerek ken. yer şark ,, 5 
., 8 aştı Reıs bey ve mu ha nııı son ıztı rabları kıvranıyor· . umuş• 
keme azalar Dnn Size bUllln du • ~ı n.a°'.1ına ve g~rek başkaları Yerli buğdayı 
bildıkleimi anlatmıştım Fakat Madem Rayın herd yt:sP ıle ışhrak ıuretıl~ veya onl~n Çavdar 
8ldığım imzasız bir m~ktup yuvarlanarıık ölmUştU • tavusut ederek ıcra edebıle· Anadol yulaf 

4.,25 
4,,43 
4.00 

benı· t k • • cektir. e rar bu sabah facıanın • arpa 
cereyan eitiği eve doğru sil· Garbın kUçUk bir köyUa - 7 - Şeriklerden her birinin Anadol 3.6~ 
~~kledi. Bir ytı~nıur oluğu d~ çok yıdrAnmış çok zaAallı münferiden tirketi temsil ve y f'rli 3,,2.? 

ı~1ne saklaıımış va muhteviya bır avukatın çantusı k.otuğu umurunu tedvir veya bu hu- Nohut eksb'a 6 
lı şUPheli olan bu şişı:ıyi bul . altında dolttştığı görUIUr kımsey sus için keza mUnferiden ah•n fasulye 6,50 
durn. Bnyu le temas etmez Bazı kllçUk ve tevkil selihiyetleıi vardır. y laf runuz h 

11
. d I Ud r . . u . yerli 3,,50 

Ş ş .. yi cUrUm alet ve ve· ma a 1 eve arın m a asını 8 - işbu ıırket 1 kanunu · k 
sa·k· ' ld ğ d 1 ı t bU ·ok Mercıme yozgat 7-8 

1 ının konduğu masa Uzeri ıt ı 1 uyu ur ş e Y avu sani 938 tarihinden itibaren t.20- J ~O 
ne ?•_roktr, Mösyö Roben mil· kat ArlUr Rohen ebUyUk. a~ bir sene için teıkil olunmuı - Sablep 
ekkılıııden ş ş~ hakkında iza· şık kocasmı.ı kHk hayalını tur. Tatlı çoj'ea 20 
~ istedi. Gene kadın: «Mıs· böylece sUrUkl!yordı' t-bu mukavelenamenin bita Balm~mu 70, 

y Cehrı ıo-ıı 
mıadan iki ay evvel ıerikJer 
· k · h't d d f 'b Susam şır elan ı amı va e e eaı 

edileceğini Uhriren yekdiğer 
lerine bildirmedikleri takdirde Siyah 

. . . . . müddet bir sene için temdit Şark 
Evliliğini 16 sene hamrnUI edemedığınt ılert sil - edilmit sayılacaktır. Her ıene Anadol 

. l d' rerek boşlianma davassı eçmıi· oin hitamından ilri ay evvel Aydın 

Ed
. gız e t tı Mahkt>me bu davaya geçen fesih keyfiyetini yi:ıe yukarı· Yıkaomıt yapak 
ınburgdagaçenlerdega . • · d k 

Dünyada Neler ~IU)~ 1 
yapalı 

17,öO 

50-51 
47.50 

50-51 
80 
70 rip bi T ITk de l gUn baktı Kaduıın şıkayetle· dakı esaslar daıresıo e türe a Gnı yuou 

~arıtdr Egı 
1
1
• 
01 .vğ.1 1 ·mıeıyt t 11

1 
çı·· rini dinledi Kadın dPdiki :BPŞ tarafınd•n yekdiğerlerioe ih- Konya malları tiftik 

ı v ı ı ın gız n u ma· . . . . . ... . d' · 8ıııdaki sebep dolayısıla garip senedenberı evlıyız Fakat bu bar edalme~ıgı ta~ ~rde tı~ · Yozgat 
&lan vnka şuııdun tl>arettir : beş sene zarfında neler çektim ket daha bır aeae ıçın kendı Keçi kılı 5 

Bundan biJ mUııdet evvel Edin- neler. Mesela sofrada yemek liğinden temdit edilmit aayılır » dabai 
burg'da 1tyf}t zeugin, bir dul yerken ortaya bir parça tu:ıı. 9 ~ Me.hmet Muradoğlunun --.--,;..-----d--. 
lıadın •• ~velinin bUyUk birkıa· dOklllso kocam keodiodeo .ıı• Mersın tıcoret oda11nda 720 Mersın tecım va an üstrı 
n · . 

1 
çei Bir felılket gelecek dıye numarada mllıeccel Mehmet ~ 1tnı kendisine uzun sene er- . M d "l • • · Odasın an da . . .; · 1 bağırır, çağırır, mevhum feUl ~ra og u ~nvanı tıcaretını 

b n berı b11kan hızmelı.;ısme . h f baız miluaeaıne ait b'l n 1 lJaktı Bu hizm~tci kız onaltı ketleri defetmek ıçln tu 8 
1 

k b 
1 

c m e Odamızın OçllncO sınıfında 
8'!neden beri evli olduğu hal tuhaf tuğnr hlısımli dualar o· • akcia ofrçdve mek~cudat ın- ve ticaret ıicil defterinin 720 
d h . yed'si fe tara ID an tet ık ve ka- k t Q 
e bunu dul pedınden gizle- kur. Sonra, er 8) ın 1 n b 1 d'l . k . numarasında mu ayyro ve m 

Yordu cUnkU dul kadın evli· de ve on UçUnde odasına ka 9~8 te ı'b~1ıdve .ı b aaunuaanı ıeccel (Mehmet Muradoğlu) 
I''" d J arı iL en ılı aren Meh- f d öd d'w' 
ıgın fena h11ldA aleyhinde bu- panarsk biltOn glln mey ana met Muriddğlu ve ortağı kol· ırmaaı o a~hlı~a g n er ıgı 
hınu . d b bir . . . 14-3-938 tarı ı mektubunda 
L Yordu HızınPtÇt her gUn cıkmaz, o gUnler e aşa lektıf tırketıne devrolunmuı 4 3 938 t 'h. d . ' b ııa 1 . k - an ın en ıtı aren 

nrnındııdAn bir snnt izin sıı- felAkel gelmesinden korkar, ve meıkCır ıır etçe deruhde Şnk..n T 1 b' . k d Yor k ğ .
1 

. · '"u ezer e ır şır et ak 
ve hu bir saat zaJfındB hu'"·suzlanır. Sokağa çı tı ı edı mııtır. tt•w· d d 1 k d Elvin . . . . J • • 'k . . e ıgın en o •yı aydının n 

b 
ı-ı gıdı h g ... tıyordu Onuıııçın a bı· r kara kedınin bır 1 O - Şerı ler maııetlerıne tlllmcıi .. t . n . Uıu 

1 
. . z m1n k 'b nı ıs emeıı zenne mez 

rı· n 9 S"!Oe ınrfrndakt aı.le f rt öbUr tarafa geçtigin medlf olma ve ıene Dl aye kôr firmanın kaydı 16 -3 938 
~ '\ h11yatı gUnde bir saetlık tarı an dö işi tinde bilançoya göre tahakkuk tarihinde sicili ticaretten kay 
ker fi ıanrnnından ibaret kaldı •gör Urse derhal eve ner • edecek kardan hisselerine ism dı dUşüldllğü ilin olunur. 
adın diger 'zamanda ihtiyr de olsa arltk o glln sOkağ'.ı çtk bet e-decek miktardan tenzil --------·---

hasta l(adına bakmak ona ro mamaz çıkarsa başına bır fe· ve mahsup edilmek Uıre meyi ğunu taıtik ederim. 
llıan Okumakla gPçirİ)\)rda 16 laket gelecı>ğini zırnneJr Bu ve ntlerinde tesbit edecekleri 4 Mart bin dokuz yllz 
:~ne süren bu UzUcU hayattan bunun gibi daha bir çok ha{le- münasip bir Ocreti her ay çe· o'uı sekiz.. 4-Mert 9~8 
ı.. nra kadın hem hllrriyetine . b tehammilt ettim kebiltceklerdir. Resmı mllhilr ve ımza 
•ıenıd rıne f ş sene ~ e bUyUk hitr servete ka O d 

8 
artık ayrılmsğa 11- fşbu mukavelename 4 işbu sur~tin dairedA dosya 

~ tıştuğıı ~ınman ldm bilir ne 11 an sonr M hk ka• şubat 938 tarihinde lıtanbul ıında saklı 4 mart 938 tarih 
~dar Bf'viıımiştir. rnPcbur :Oldum .. ad. el mdekt da akt ve imza . olunmuıtur, li ve 7~62-113 numaralı atlı 
UQf I · . dı ıın bu ifade~nnı ın e J en w . ı ıtıkatlar yiJzün 1 d" d 1 k t ftbu mukavelename altında oa mutabık olugunu testık 

de b l sonraona hak ver 1d ay ~ an ki imzaların şahıs ve hüviyet· ederim Dört mart hin dokuz 
n oşandı ar halli itikftllortna ayı:ın:a:~ı~ l teri dairemce meruf ve imza- yüz otuz SPkiı. 4 MART 938 

bir Lqkont ismincfo paris•n yncağınt karur ltıbnal alak b lları mazbut Mehmet Murad' İstanbul Notni Resmi mühür 
ı. Cıtrn fub k tö u u karısı kocayı kabahatll u ara O· '0c

8110 
rı ıı .. r nu kabul etti ojlu ile ŞilkrU Tezerin oldu ve imzaıı Sami Tekin 

ın batıl ıtıllatlarına ta· pomaayı • 

1 l A N 
içel Sıhhat ve içtimai muavenet ~ire~törlüğünden 
~lrrsin nwml ... krt hastaharıesi için Yeller Se_ 

heE>rtı, LautfflSf'hl~grr, M:ignd fa bir ka malı nıa_ 
kE>t 5 Nisan 9n8 lc.ır-ihine rastla)·an sali günü sa. 
at on luı~lt> ilıale ediJuıek üzre ı~el YHAyPti d(j_ 
imi er ı cünwrıirıc~ açık eksiltnıeyt~ konulmuştur. 

Muluımmf>!' lıt•df>li 1100 lira ,.e muvakkat 
lE>min~l lularıda 8~ lira 50 kuruş olduğund~j" 
i~lPllıJ.,f'irı şarlrıamtı.\ i görnıPk Ye fazla izalıat 
rıli11mtık üzrr lıt-r ~iin sılılrnt ve içtimai nıuave_ 
rırt nıiidiirliiµün ... v.- ilrnle giirıü nıua~' )'en saaue 
daimi rrıciinıene l ıaş vurmaları ilAn olunur. 

2o 23 27.R l 

1 LAN 
Mersin askeri satrnalma komisyonu Rs. 

Alay artırma eksiltme ve ihale komisyonu ta_ 
rafuıdan kölır.ıP. ayakkabı kırık grmici ftlneri ve 
lıurda bakır takımları ve saire 30 mart 938 car 
ş~mba gfıuii şaat 15 de satılacaktır, İSl4lklile~in 
o gün Ye sauue sa. al. ko . na miiracaatları 

15 - 19 -- 23 - 27 

1 LAN 
Tarsus Bllı~iya Reisliğinden 

. Tarsus Rt> lf>diyesi şur Sinemasmm iki sent>lik 
ıcaı·ı f.Çık arlırnH.ı) a çıkarıloıışlır. Muhammen Le
dt-"li ~ooo ~ört .~•in. lira ol~ıp &luv~kkat lt-mirı~t 
akçası 30~ ~~ç ynz !aradır. ılwlesi 7 -4-938 pP.r. 
~fuıbe gnııu s~at 1? de b~ltıdiye erıciimeıaiııde 
yayılaca~wdan ıst.fJklılerin şartnamesini bPIPdive· 
mızdE>n almaları ılAn olunur. 23_26.BQ.3 • 

V urtdaş Kızllaya 
aza olunuz 

•--------~•••111111•••========· 

G•• Siğorta 
UVeD Sosyetesi 

Sümer Bank 
Emlak ve Eytam 

Bankalarının kurumudur 

Tam türk 
ve en güvenile nıigorta ıirketidir 

llayat, ~ a11g111, Nakliyat, Kaza Otomobil si 0 , 

ıalttrmızı eu nıiisait şartlar ve tediye kol: 
hklaril~ yapar. Y· 

Mersinde Mnm~ısili 
VASFI ORGUN 

•i:.:.:.:.=-=-=-==-==-~=--=--=-~~~~~---;:~~:::. 
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1 L A N 

Mersin Ziraat Bankasından 
lapu serıe· 
Jiııin no. 

kö\' ii ciusi ıliik tarı lıbsa muhammen Horclu nun ismi .. . 
rn.m. kıymeti ç~lış t~vfıl\ karısı ve yusuf 

lira k. kızı vaıfa 
58 80 96 karadivar tarla 64330 tam 

Hududu, şa. hark \'e ~Ülf'J' llHHı 
şi. ahmet ga, larik ce. slileyman 

,.e a bto oğlu 

98 karadivar tarla 52383 tam 5o 5o 
Hududu, şa, hark ve molla nıehnıel şi, çahş 

mehmet ve izzet evlAtları ga. mahmul çalış ev
latları ee, ahmel 

adanalı oAlu tarla 45965 tam 140 

llududu, şa, hasatı hin ali tarla~ı şi, hacı ha-
şim gar. herkele göm ce. tariki has 
83 karad\var tarla 36760 tam 140 

Hududu, şa, hark ,.e mavrumati şi, demir yo. 
lu v~ mavrumati ga, kılıçy:Jn ve hissadarı ce. şo 
sa yolu. 

,, " 

atlanah oğlu ibrahim oğlu 
rtışit 

karadi var köyünden m Jh
mut yasin -ve karı~ı vahide 

77 karadıvar tada 18380 tam ıs 7f> karadivar köyünden şaban 
Hu,tudu, şa, tarik ve ibrahim ve miyasa şi. oğlu kllmil 

karurı ibrahim ga . nıavrumati ve kara ahmet oğ· 
lu ce, kara ahmet oğlu 
16 karadi var tarla 27 ô7o lam 36 

Hududu, şa. tarik ga. hark VP. kara ahmel og 
lu ve lıark ce, mavrumati 

" 
,, ,, 

84 Buluklu tarla 22~5fl lam t1 50 buluklu k.ôyiinden aziz ve 
Hududu, şa, heudt•k ga. \'e şi t<Jrik ce, topal liiiseyin ve şerife falma ve 

ahmel tarlası medine 
85 buluklu tarla· 15623 lam ıo ,, " " Hududu, şa. dere ga. memiş şi, ht>ndek ce, 
memiş 

88 lrnluldu tarla 9190 lc.m 7,so 
Hududu, ş~. ve ga. cebel şi, kabristan CP.· tarik 

81 buluklu tarla 1378ö tam 7,50 
llududu, şa. herıdek ga. cebel şi. sahibi Sf>net 

t~e tarik 

" 

. , ,, ,, 

M~rsin ziraat bankasına 2814 1\olu kanun mucibince taksitlendirilmiş 
ipotekli borçlarını vadt'sinde ödenH'diklt-riııden dola)'l borçları mnacceliyet 
kesf> ecleo yukarıda ~ öylt' rile isimleri ) azılı şa lusların h~in•leri hizalarında 
hudud ve nıikttırları yazılı gayri meııkuller 19· 3 939 l~rihinden başlayarak 
21 gün miiddetle artırmaya konulmuştur. artırmaya iştirak edecflk olanlar 
artırma Ledrlinin ytizde 5 ni~belinde lt~minat akçası verecektir. ihale bedeli 
pPŞİııdir. DellAliye vt~ ferağ harcı ve sair mosrf\flar alı\!ıya aittir 

ilacıle 8-4-938 tarihine rastlayan cuma fı(iinii saat orıda y~pıl :J ca~tır. 
i~lPklilPrin T. C. Ziraat lıanktt~uıa rniirftc:tatları ilan olnuur 

11111111mnun1ntcn&nanwmnn11nnB11•tnmnnnuunnncı 

8 Sayın llalk~~!~~!~,~!'ıuıa~k~~u~ıııııyan K~ YA I 
DELEN SUYUNU gc. Y'1 l sıhhi bir ş~~ ilde ınenhağdaki ı~sisatında eksık
likleriui tamamlamış fHırnin en ~on u~ullerini y~ptırmakda hulunduğu

mzu arz ederiz. 

KA YADELEN SUYU 1 
KaynadıDı yerden itibaren istasyon yanına kadar cam borularla billur ~nuzlarıİ 

in~irilmiı orıdanjı bütün fiziki ve kimyıvi ıvıafım mu~afaza e~erek el deymedan. 
~ususi kimyakerimiz huzurunda damacanları doldurulmıkda va muntuaman 1 
ıehrimize gelmeUedir . 1 

KAYAOELEN SUYUNUN evsafı ve fevkalid~ll2ine ielince: Yıllar ieçdikçe halkımızın 

1 
g0ıterdi2i rağbet ve teveccOhtl karşısında fazla söz söylemeQ'l zait görttyoruz. Sıhhat Bahnhiı 

ve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYA ELEN SUYU tall'1z TQrkiyenin 
• en iyl suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak sulan arasında buluodu2anu isbat 

etmiştir • 

lştahsızlıQ'a, hazımaızlıQ'a bir eok mide batırsak hastalıklarını kartı KAYADELEN ıifalı ~bir 

1 hayat kaynaQ"ıdır. · 
Suyu Pik tımu w btrra/u:Jv. TttrDbt ıdt1t sayın hal/umu lıttUJJnde bulduta zlnMlii~w. sıhhatuı 

Hrd/11 fu/Uulo ıuyamuz1111 mll§tutsl totalnıaltJadv. . il 
• ._ _ _ Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi ti 
~ .................................. "~ 
TURK HAVA KURUMU 

Piyangosu 
Her Ayın Onbirinde Çekilir 

Her ocafı zengin eder 

Bir dane alınız. 

Kadın ve erkek için 

Ari on 
Markala Kol Saatleri ıeldi 

kol, cep, masa ve duvar 
saatlerini de tavıiye ederiz 

SEDAD SAHiR S(JM(H 
Ura caddui No 41 Mera 

Senelei-ce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin.Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir 
Reami devairve müassesatla ticurethanelereait her nevi defter 
ler ve evrakı matbuaveaaairei en nefia bir tarzda aiir' atle yapar 

····*·~·-··········· HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİF.AR.İŞ-
LERİ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLA.~ 

HER NEVİ 
p 

KİTAP, GAZETE 
V E lY.r E C:: lY.r U A 
TABINI DER. UH-
TE EDER.. 

KARTVİZİT 
D .A V E T K. A. R. T
L A. R. I. ZAR. F K..A
G I T BAŞLIK
LAR. I T AB EDİ
LİR.. 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geİiyofı 

ONA KARŞI 

Hazırltkh Davranıf1 

Yeni Mersin B11ımeYinde Daıılmlflır. 


