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s BOkreş 30 (Radyo) - Yeni 
kanunu esasinin meriyete girme· 
si üzerine Rcmen kabinesi istifa 

etmiştir. 

Sahibi ve Umum Netrlyat 
OlrcktörU 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
Yeni Mtniı Rasııııevı Menlı 

Perşembe 
31 

MART 

1938 
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------------------------------------------------------·-~------------------------------·-----------------------------ispanya harbinde son safha: japonlar ricat ediyor 

Hükumetin en çok güvendiği müdafaa Çinliler Sarı nehri geçti. Japon takviye kıta-
hatlari da nihayet kırıldı ları da cephe ile temas etmeden bozuldu 

----------·--------------Yeni İspanya Basvekili ~ünyaya ~itab e~iyor C. H. Partisi Har~ tari~inin ço~ garip ~ir safhası 

T~:.~h~~~b.,,.,, .. ~""".,Totaliter devletler ~:,~~~"H~:ciye japon·tayyareleri 
:~;~:r ~::~~ı/orıgwort imzaSİJ•lt Avrupa haritasını değiştiri- Vekil /eri i:z.oho.t 
CKartor politikamızın temel 1 I . d d k 
taşı cehaletle mücadel~dri) yor ar ım a a oşunuz verdiler 

Şimdide ricat eden kıtaları 
himaye ediyor 

KEMAL A rATURK 
Türkiyeden gelen bankacı· Kastella üzerindeki kıtalar da bozuldu. 

Ankara, 30 (Radyo)-C. H. 
Partisi Kamutay grubu Antııl· 
ya eaylavı Doktor Cemal Tun 
caııın başkanlığında toplandı. 

Söz alan Maliye Vekili Fuad 

lardaıı ve sanayicilerden müte b hü L ,. f f • dü fÜ 
Şekki! lıC)'Ol Türkiyenin ikinci eş RUme ayyaresı f 

ı Çinliler bir aydanberi kaybettikleri bü .. 
tün araziyi istirdad ettiler 

lıeş yıllık programına müzuha
ret temini ınakf'ladiyle birkaç haf 
ta daha memleketimizde kalacak 

Londrn, 30 (Radyo) Royte· 
rin Ar11goııdaki muhabiri ~ildi 

riror : 

mi karargAh tebli~ ediyor: Ara 
gonda sol cenah kuvvetlerimiz 
bu sab11h Alkolaya da girdiler, 
Bu bölgede beşyüzden (fazla e
sir aldık, RevillA ve Katalonya 

Ağralı Kamutay.o sunulan ye- Hankeu 30 (Radyo) - Hor· o· ·ı d d 
ni sene bütçesinin umumt hat ığer metzı er 0 e Japou 

terden: Pazar sabnhı hııı:ıJıyAn ordusu rical etnıckledir O 
ları üzerinde izahat verdi. '" · erıup ltr. 

Bugüııüıı Türkleri tarih ve 
coıtrafya kitaplarının göstordi~i 
'rürklorden ta:namiyle başka bir 
tnilleti temsil Pdh orlnr, çünkü 
11011 15 seııe içiııde Türkiyiyo ye 
nicten doğmuş ve yeııi bir lınya 
ta girmiştir. Eskı nizam ortodan 
~al~nııe ve oıınn yeriııi, önümüz 
.ekı yüz yıl içinde Avrupa ışle· 

rıııdt; mühim bir rol oymyacak 
otan yeni ve diııanıik bir kuHel 
alnııeıır. Bugün yeni Llr Türki · 
Ye doğmuş ve bu milletin isıik· 
lıatı Mustufa Kemal Atatüı k'ün 
\'~zettiği şu prens:bo istinat elli· 
rıınıişıir; 

"Küllür politikomı:ııı lcmcıl 
taşı <ıPlıaletl11 mücndeleıliı·.,, 

:\Iıılıurrir huııdaıı soııro mil 
lf iııkildbımızın nıı·mleketimiı.e 
lr.elirdig.i sayısız kıymetli deği· 
eıklikler nrasıııda fesin kuldırıl 
;ııa_sı, lıilAfetin ilgıısı, Arap harf· 
,~rı Jeriııe llttm lı:ıı fler inin k a 
1JUlu, tesettür ün kaldırılması. ·lk 
lııhsilin mecburi kılıııması, nıil· 
let mekteplerinin ihdası ve ka 
d.ıııtara iııtıhRp hakkının verılme 
81 giui lrnzı ııoktalıırı koydellır 
dikten E!Onra bütün hu işleri ses 
&it ve sadasız yüksek iradesiyle 
haşı1ran Ulu Önderimiz Atatük'ıin 
doQdu~u tarihten bugüne kadar 
eercfto dolu lıayntıııdaki büyük 
başarılarını anlatıyor vu daha 
80rırn Türkiyenin sanayileşme 
hareketine geçerek sayıları güıı 
dıııı güııe artan fnbrıkalar hıık 
kında i7.Blınt verdikten sonra din 
re adliye snhnlarıtıdn )'RpıJan 
ıılnhatı .,.0 müdafaa kuvvetlerin 

de tııtbik edilen yenilikleri ı-;ayı 
)or ve nıak~losiııin sonunda şöy 
le diyor: 

"1918 den sonra Bnlkaıı dev 
~eıı"ri, şimcii}'fl kanar alışmış o! 
llklıırı çtaiıııi ıuuhareue ve mu 

cadele yerine sulh ve refaha ka 
~ ' ıışınıışlardır. Balkanların hPrtıı 
tııfıııda ileri ham' .. ııer görülınPli 
tect • r-k• ır, fakcıt bunlar nrasıııda ur 

1
1Ye ctaima diğerlerine :örnflk o 

1 acak bir yol tutmuştur Ne mut 
dı.ı 0 memh ketll•re ki Türk'ün 
~ lluQunu temin etmiştir,, 
~-

Harış 

Ancak silah müva
zenesile temin 

edilebilir 
P Vııştngton 30 (Rııdso)- Avru 
"d11n d ı Cuını örwn eı-ıkl AmPrika Reis 

b 
1 

ıuru Hover Avrupadaki inli· 
ıı arın 

11 
ı Şöyle anlatmıştır: 

ıac. -Horbın pek yakınd.:t otmı 
r~g .. gırıı \e yHpılııa bıızırtıklarn 
tııh lnt•o bunun OoOne gPçtlect>ğlnl 

ttıın d 

' Çin ıanrruzu dün akşam büıün ,,. k ı 'k 
Bundan sonra söz alan Ha 1 ta yll1 11 ·ıncı arı panı halind 

l 
cephelerde mutaffakiyelle neli· k J d e 

ricire. Vekili Dulctor Tevfik açan apon or usunu çok mü 
Arngonda dün ö~leden son 

ta Franko kıtaları hükftmetiıı 
eıı çok gıivendijli Luizya müda· 
faa hauını da kırmaya mu\•ııf· 
fıtk olmu~lıırdır. Muharebeye hiç 
iştiı nk t•lınf'nıiş olan yeni kıtıı· 

hır düıı Iliııtn nehriııi geçmiş 

lerd ir Bu sahnh Lnizyadan kı • 
sif dumanlar yükseldiği görül· 
nıüştür Burada cephane ve ben 
zin depolnrıııııı bombalandı~ı 
s:ınıJı1·or, 

O il celendi. Çin P.ol cenahı Jupon kül vaziyette bınıkmaktadır. ş 
yolu üzerinde de binlerce esir Rüştü Arae enevrede alay 

1 

ileri hatlarını.; conubuııdan 90 J I 
Aldı '·, Ka"t"'llli u-ıerı'ndekı· kıta intihabat nizamııamesi üzerin- apon ar tayyareleri " " " kilometre daha ilerlomiştir. Sol 

d - deki tezimizi müdafaa ve ka· hı'mayesı·nde kaçıyo'r·. 
larımıza taarruz eden uşman cenahın hoclefi sağ cenah tnarru 

bul ettiren heyetimizin mesai 
müfrezeleri imha edildi, Bu gün si hakkında izahat verdi ve zu karşısında Japonların ricaı Japon tayyareleri dün tim-
düşmanrn beş tayyaresi dütü Orta Avrupadaki bugünkü si· hattını kesmektir. Düıı sabah diye kadar gösterdikleri faolı 
riilctü, yasa durumu üzerinde grubu demir yolu boyunca Japonların tin en çetinini göstermıştir ~e 
Frankocular Hintayı tenvir etti. ı > aptığı son laıırruz sağ cenah müddet Çin mevzilerini bonıua~ 
geçtiler , 

1 
tarafından ~üskürtıllmüş~ür. J~- dıman eden tayyareler ö~lere 

Londra, 30 (Radyo) Royler Macarıtanda ponlar 3 bın ölü 40 mılrnlyoı doğru rical eden kılaları hiına· 

Salamanganın tebliği 

. . . ı bırakarak kaçmışlardır. Ayrıca yeye başlamışlardır. Bir ay ön· 
bıldırıyor: Sabah saat 10, Fran 1 b k t l · d"I · · 31 · t ı · ı · a · · · · · N ·ı . .c ı· eş tan a ırıp e ı mıştır. ı ce ayynre erın 11m yeunde iler 
~o kune5t0IPnruı lklHnc'ı'dıtea nehrını CJZI er genlŞ 1 00 r ı· su bav olmak üzr1.ı 400 Japon liyen Japon lor diln de gene tay 

Sn hımankn. 30 (füı<ivo) Umıı 1 

---------------------------------------- yete geçtiler lesir edilmiştir. l.ıeşbin kişilik Ja· yarelerin himayesinde ricat et. 
Na:z.i şefleri hep A vusturyada pon kıtası panik halinde rical mişlerdir. Tayyare bonıbardırna 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~· Harbiye ve Dahiliye nazır-e ~t~m~e_k_ıe_d_i_~-------------------~--"-u_ı_k_ın_c_ıd~e~~~ 

Gobels dl.yor kı··. ları istifa edecekler Çekoslovakya hadiseleri ne safhada 
Budııpeşte 30 (Rııdyo) - Nasyo 

\
nal ~osyallsllerln geniş fııallyctl N • 1 1 

10 Nisancıa Avrupanın siyasi karşısmdtt mutedlllerln bOkOmete azı e eman ar 
1 
ibtıırı Ozerloe kıılılol' szaı:;ı ttrıısm I 

Çehresi. deg'J ı·şecek da 11ıuıar bıış i;östermışttr Kllhlne 
nio dOnkO lçtlmaınıo çok asabl ol 
duttu tıildlrllmekte Hıtrblye ve 
Dıtblllye nozırlarının lslifıı ed' cek Şuş1ıig Dolfvsün ölümünde Adliye nazı· 

rı oldufu için mahkemeye verilecek 

Vivann liO (Rııdyo)J- Göring yük Almorıranın sesini bir daha 
düıı de muhtelif şehir ve kasa- duyuroctıktır df'miştir. 
unlura gidorek ııuıııklnr söyle 1 Şuşnig mahkemeye 
nıiş ve halkı umumi intihabatla veriliyor 
alınacak ııeticeniıı ehemmiyctiw j \'iyona 30 (Radyo)- Havas 
den haherctar etmiştir, hın: ERki AvuRturya Başvekili 
Gobels de Avusturyada 

1 
Şuşııigin hepiflhaneye nakledile 

Viı•ano 30 (Radyo)- Alman l'!e,:ti hakkında çıkan .eayiaları 
ya propHgnndo nazırı !'!okıor Nitzi mekomntı derhal lPkıip et 
Gouela de dün tayyare ila \'iya mişıir Bu tukzipıe Şuşnigirı ken 
naya gelmiş \"e binferce Avustur di apartımanın<la korısile bera 
yalı ıar8'ıııdon alkışlıırımışıır. her y11şıtdığı da kaycfedilflıf'kte 

GolıelA sfö lt'ciiıti nuıukta 10 Ni dir. 
Rllll pPIPpİE:tl hüıiiıı niiııyıH'8 hü Sonu ikincide - - ----- ------- Balhan devletler inin ehonomik iıleri 

Ekonomikkonsey 
Toplantısı Nisan ortalarına 
doğru Ankarada yapılacak 

Balkonlar arasında deniz ticaret mevzu 
atının birleştirilmesi de tetkik edilecek 

lerl de kııydedllmektf'dir. HOkı1 

met m•·hHfill mııyışhıo evvt-1 kuhl 
nt'dt! lHdlUıtın mtH zuubııbs ohımı 

yucıığım beytın edhor. 

Deniz Eksperleri 
londra muahedesi

nin hükümlerini 
detiştirdiler 

Loııdra, 3o cRadyo• Royter 
bildiriyor : Deniz eksperleri la 
giltere Amerıka arasında im78 
lenaıı Londra muahedesi hüküm 
ltwıni c1ı giştiren kar11rlar vermiş 
lerıJır, Kırar hu h fte ılAn ... ctıle 
ceknr, Ftaıısa Lonıtra muııhede 

sini ileri sürerek deniz konferan 
sına dahil devletlerin do bu ka 
rara ittiıAkini istemiştir, Bu ka 
rardıtn istieare yoliyle Almanya 
ve Sovyet Rusya da haberdar 
edilecek lıalya ve Japonyaya da 
alelusul meltlmat veril~cektir, 

istanbulda 
Şiddetli bir :z.e lzele 

Çek hükumetini ele geçir
mek gayretile çahşıyor 

Hotzanın alınac.uk tedbi1ler hakkındaki 
nutku Berlinde fatminkdr görülmedi 

Prag, 30 (Radyo) Qekoslo-1 ' - ÇifQi, Sudet ve lıı . . , rıstı• 
vak~ ada Alman Qifçi ve sos)·al yan sosyalların da partimiz . 
h . . ·ı . . S 1 .e ıı. 
ırıetıyan partı erıııııı d~ udet 1 1akından sonra Almantarırı } 

partisiyle birleşmesi üzerine bu yatt hak mücadelesinde tnQ:~ 
gün toplanan pıırldmenıo sıra• oldukları kuvvet nazarı alın • 
larında yepyeni bir çehre görül it ve arzularımıza mutuaat :ı\ 
mekte idi. melidir. Çeklerin bu sahada h _ı 

Bu partiler birleşmesinden nü niyetlerini görmek istiyor uı 
sonra parl!mentoda ilk dofa ola Bu günkü nizamların mulıar uz. 
rak Çf'kl~rle ahPnkli hir anlaş Foıoa gayret göstermek man nıa 
mAJll d11yannn mnhtariyoı ietmı asız· ' dır • 
mittir. Sudeılor naııııııa Röz söy y ·d · 

enı en &eQım Jepılnınlı 
!eren partiler bloku tefi demiş ç k ı k k ı e os ova anun arı l'en·d 

-Sonu ikincide- 1 en tir ki : 

llayat pahalılığında en büyük 

İsviçreli profesör tetkik için 
Mersine geliyor 

oldu 
Ankara, 29 (Husust) Balkan' ıuatının birleetiriln_ıeel IQin tet· lstanbul ao (Radyo)-POn saat Profesdr ftetkikalında pahalılık d ·ı· 

Antantı ekoııonıik konseyinin kikler yapılması, bır Balka~ de 18,30 da lstanbulda şlddetll bir tnr 1 
Nisonın ilk ynrısrnda Ankarada 

1 
niz yolu kurulması Qarelerıııin zelzele kııydedllmlştlr. ' Zelzele olarak mutaVassıtları buluyor 

ca~ı toplantıda, Balkanlar araştırılması, Balkan rnEımleketle merkezinin lsl&nbuldan 1420 kllo 
yapa d k' deııiz ticareti ieleri 1 rinde deniz ticareti odaları 't.&· metre uzakta olduğu tesbit edil· İzmir - Hayah ucuzlatmak rırlar. HattA bu eatı11 0 arasın a ı 1 • • • • 1 ti k . v snaeınd 
_ . d d mühim kararlar 8 • kili mesahn sıstemlerının bırlee m ş r. mevzuu fizerlnde tedkıkler yap endıleri bulunmazlar bile B a 
uzerın e e ' . - 1 1 ~ ~ ~ • "k . . t . d . . 1 b . . aıı 

1 
!maktadır Konı;e- tirilmosi gibı muhlm menu ar • {im İ ma ıçın svıçre an getırllleıı cı ar, parcn aşına bır Ocret 1 lınacağı mı aşı da . yaptığı 1 üzerinde durulmuetur ra U U e 1 profesör Lorena Bursadan bura <hkları gibi satışları istedik!: : 

ym 936 temmuzun 1 . 1 . f' ti d b'I" 1 rı 
' kurulmasına karar Mesaha sistemlerinin birlee- b / yr ge mış, ehemmiyetli ledkikler 

1 ~ er e~ yapa 1 ır er. Ne kadar 
tı~, b l' lyorıım Bıınıınlıı bero 
rı ık ırışırı hevnt•lrıııl ! bir t•kono 
tık 

1 
111 1 Şmtt ile t• min ı•dilı:-e• ğl 

oı r Ölırıııştor. Burışı tı·mln edt·CPk 

ıopl~n~ı~a . . kısocR Conıeb tirilmesi İQin yapılan tetkiklerin eyrut ve Ha epte de bulunmuştur. _Hiıde sebze vı yuksek fıat~ eata~larRa kendileri 
voJdıgı rn ısrnıne . . • . . . k l / k k meyva, hancı dcnıleıı mutavassıt ne ba~lı musttthsıllere o k 
denilen daimi denıı konıı~e_81 1 s~nunda, lngı.lız ıı_ıesoha sıstem~ Onsa OS U UTUyor 1 eller tarafından satıldığından fazla kar temin ederler. Ke::ıar 
konseyinin bu toplantısı ıcııı 1 nııı kabul edılmesı muvafık go Bağdad 30 (Radyo) Irak 1 profesör, bu satışlar üzerinde e riııe bağlauon müstaheitl le 

ııı k 
tııı • llVvt-t mOvııl"DPSldlr. Avrıı 
t \ııııu ti . .,tıcıı · "e kttrşısıııdıı Amerıkıı 
l~rıık rı1P11f1tııtll•ılni götönOnde tu 
lllt-ıı bltıır11flık kıını.ınıınu ilJ;!tı et 
llıQb~lr, Bununlu dUnya burışım1 

hl hizmetler y11pablllr. 

nıüh•m teldıfler hazırlumıştır.De riilmüştür. Tionret gemilerinden hOkOmetl Beyrııtht ve fütlepte bl ~ hemıniyelle durmuştur. Bahçe ihtiyaçları oldul 1 k' Ol'e de 
k ilesinin 937 Martıııda j atınıın vergıler gemilerin satı rer konsolosluk Uıduı;ım ·ktmırlaş 1 sahipleri bahçelerinde yotiştirdikj l'I t_arlı va ıt nvans 

ııız om .. . k t şt 11 1 ko 1 1 h ı eurA ı o p!ira verıı er 
yoplığı ilk ıoplRııtıda alınan ka hacmi üzt•riıı~en tas.bit edı_ı~e · ırmı ır. a ep nso os U5UDa 1 leri meyva_ v~ sel~z~leriıı, hattA Profesör Loreı~s 
rurhırdan soııro, Balkıtn ~evlet· j tedir. Bu safı hacmın tesl.Htınde lrttkıo Parls Şehbenderi Abdullııh ı baQcılar ~~uml~rını lzınirdeki\Türkofie müşuirlerindenYanında 
Jeri araaın(la deoiı ıicıretı meV· -.rtu lklnelde Hafız tayin ~llmltllr, hanlara aon<ierıp hancıya eattı (Sonu 1klnc:lde) B. Ta-
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Sovyetler Çemberloyni itham ediyorlar Meksika 
MART 1938 Perşembe 

Sanayii teşvik ~anunu ~akkmda ~ir tefsir 
Sayfa: 2 

Çekoslovakya hadi
seleri ne safhada 

gazeteler dıyor ki: 1 

Çom berlayn n1ütecavizlere 
karşı bazı taahhiitler almıştır 

F oşistlere petrol 
vermiyecek Bütçe ene. ümeni tauzim el~ı1;ı1ı~:l1i~~~-·r~:hilde ve 

hariçde devamlı bir sulh ancak 

Avam kamarasındaki nutuk "fena niyet 
li müphemiyet ve sarih fena niyetler,, 

diye tovsıf ediliyor 

\'aeington, 3o «Radyo> Al 31 1. fl Cl. ffi ad del) 1. Il ta tbJ. kı· hak· bu suretle temin edilebilir. 
manya, ltalya ve Jııponya Mek Hodzanın beyanatının 
sikadan külliyetli mikdarda pet k d b · l d · akisleri 
rot almak için müracaatlardıı 1 Il 3 1 r {H l'a I' V 8 f ) Prag. so (Radyo) Çek gaze· 
bulunmuşlardır, Meksika Cum leleri Hodzanııı nutkiyle mee 

hurrei:.i Faşistlere Meksikadau Rüsum muafiyetinden istifade eclen mü· gul olmaktadır. Bilhassa ekalli· 
petrol ve benzin verilmeyeceği yeller meselesini muslihane hal 
ni tebliğ etmiştir, essesefer muayyen muameleleri İkmal et yolunda Almanlaı la lem asa ga· 

Şanghayda meselerde muafiyette mahrum olmazlar )İnmek arzusu iyi karşılanmıştır 
Mc.skova, 29 - Tııs ajansı lıi sulhün idamesi iQin bu derece • Almanya Qekoslovakyanın mili· 

bildiriyoı: mühim olan hareketler ,karşısın J / h l h Ankara, 29 Ulusust} - Sa· Jet Şurası Maliye ve Nafia daire kt temamlıAına temiaat verdiğin 
İz\'Ostira , e Pravda gttıete· da aldığı vaziyette de ayni tee· ta yan OnSO OS a· nayii teşvik kanunuııun sınai terinin 81 incı madde hükmünün f den ekalliyetler meselesinin hal 

leri, B Ollmuerlnyn'rn ııutku et liın oluş mahiyeti mevcuttur. nesi bombalandı müesı:Jeselere bahşetliQ"i müaaade vaktiıll e ifa edilmemiş olmasının li için samimi gayretler sndedi· 
rafında yazılar yazmaktadır. Sultıperver devletlerin hareket ve muafiyfltlerle elde edilmek is munfiyetin sukutuna selıeb telAk lece~i talıit gfüülmektedir. 

fzvestira gazetesi. "Fena ni .. hirliQ"i kararlaştırmak üzere gö· 1 Şanghay, 3o cRudyo> Şang lonilen neticenin tahakkuk ede ki odilemiyeceği ve istidlAl yolu lngiltere ne diyor ? 
yelli nıüplıcınıiyet ve sarih feıın rilşmtjleri hakkındaki bütün tek j hayda bulunan ltalyan konsolos bilmesi için sınai müesseselere ile cezaI hükümler tatbikine im 
tıiyetlcr,, başlı~ı altında neşretti lifleri reddetmek ve Milletler Ce · hanesine bu gün bir bomba atıl bazı kanunt vazifeler tahmil edil kı1n oulırnınadı~ı yolundaki mü· Loııdra, 3o (Radyo) Royter· 
ği l>aşmakalerte diyor ki; miyfltl fikrini de bir tarafa bıraklmıştır, Nüfus zayiatı yok hasar ıniş ve uu vnıifelerin vııklindo talensına ra~men yine devlet şu,den: Hodzanın nutkunda Qekos 

- B. Çemberlayn, Avrupa mak suretile, D. OemberlAn, teca ı• azdır, Bu lıAdise Şnnghayda Ja yapılmaması takdirinde mü~sse rasırıın deıtvi daireleriace bu hu lov11k statüsü hııkkında ileri sü 
poliıikaı:ıı umumi mtıseleleri Ü7.e \üze karşı mücadeleyi de reddey pon olmayan yabancı konsolos 

1 
ileler, ruhsatnamelerinin iptali, sus~n nıuh~li_f kı-ıru~ar verilmek rülen fikirler lngilterede hayret 

ı iııde müphem ve ikı manalı bir lemel te ve binnetice eulhün men luklarıı karşı yapılan ilk teca muvakkaten isıirdndı, cezııyi nak tadır. T~şv_ıkı s~ııayı kanununun uyandırmamıştır. Qüııku İııgilte 
tarzda idareiakelAm etmeh ç11lış faatine değil, fakat harp or~ani· I üzdür 1 di alınmaıu ttibi muhtelif ceza· ceıaI hukumlerıyle srnaI müe:;- re bu fikırden evvelce lıııberdar 
ınışıır, Müsbct tecavüz vakaları zatörlerinill menfaatine hareket v Y' . d .. 

1 
ıartn cezalandırılmışlardır. seselerin tAbi tutulacakları cezai edilmişti. Çek hükumetinin azi 

ile sulhün h(men ihlAli lelılihsi etmektedir. () fl} ll fl Ya Sınat müesseselere verileıı hükümler tesbit edilmiş iken ka elemaıılar ~line geçmesi ihtimali 
bnhıslerinde jge, B Çemberlayn Çeko_slovakya Almanya tarıı l . • vazifeler arasında kanunun 31 31 · c· dd hilk 

nun vazıu111 ın 1 ma e karşısında Hodzanııı radikal ted 
çok saritı sö1 ıumiştır. rı_n~an u~r ııücum ·yapılması ta_k Avusturya mült~cı- inci madde ••inct~ "vergi ve rnsüın müııiin ademi itasıııa karşı ayrı 

Berlın ve Rom ada lııgiliı. ı.ü dırınde ı• runsaya yardım elmı- 1 muafiyetinden istifade eden sı 

l d d h ca bir hüküm koymamış olma· 
kOnıet roisi tanıfrnd:ııı yapılım "'l'Cex.i hakkında "Vadi., ile B. erı·ne yar ıme ece nat müesseseler bu vergi ve rü 

" 5 sıııdaıı dohıyı keyfiyetin Büyük 

birler alac rığı sanılıyor. 

beri in memn 1Jn değil 
bu çok sarih teşvikten merıınuııi Çomberlayn, bizzat lngilterenin ııumun tahakkuk tar1ına aid ol 1 Vttşlrıgloo 30 (Rttdyo)- Avus .\fil et .Meclisiıııleu tefsir yoliyle Berlin, 30 tRadyo} Hodzaoın 
')etle knyJı malfıınat edilmiş ol de mecburen karışacağı bir har mak üzere aldkalı kanunlarda ta\'zilı ettirilmesine lüzum haRıl ekalliyetler hakkıııdaki 

11
ulku 

duğu mulrakkaktır. lıi teşvik etmekte ve körüklemek lurya mUlteciJerlne yapıl~~ak yllr muayyen muamelelP.ri ifa ile mü olmuı:ıtur. 
B Q b 1 •1,.11 t d. 1 .1. 1 k·ı· . b dım için Amerlkuo tekhfı yeni k 11 f . 1 1 - k - d ·~ Beri in mehafiliııde tatminkAr 

~m er ayn sı u 1 anma e ır. ngı ız rnşve ı mın u ye 1 e e tır er" ıu mu var ır. Bu husus lıüdce encünımıin karşılanmamıştır Gazeteler, Hod 
progrıınıı bıılı inde kendisini ha ııl program nutku. mütecavize 1 dllnyamo 9 devleti ttrasınde sem Konunun cari hükümleri ara 

1 de müzakere edilerek şu •karara 
zır ~örıııodikçe, harp kuvvetleri karşı mutavaat ve teslimiyet po· patı ile karşılı:ınmtş ve ge en ce sında 31 inci madde ile verilen 

1 d d h ld ki bnğlaıımıştır: 
zanın ne yapmak fıkriııde oldu 
gu anlaşılmayor· Eğer mutavas· 
sıt uir sureti tesı•iye düşünülü· 

yorsa mes{lle lrnl edilemez. An· 
cak kuti l.ıir hal suretiyle sulh 

ne korşı mücadele ttı acele edıl litikasıııda yeni bir Japonya ar 1vupltn. 8 ~ur ıma uzır 0 u ttrı vazifenin yapılmaması halinde •2s ınnyıs l927 tarih ve 1055 
monıe ini t.:ıklit ediyor. Fakat zetmcktedir. Bu yol. harp orga· nı bildırmışlerdlr. verilecek CPzalara aid l.ıir hüküm sayılı sana)ii teşvik kanununun 
nıülecavız, kaL'ıyyeu lıu dakikayı nizalörlerile doğrudan doğruya Belcik a yoktur. Bu vaziyete 30rc 31 inci 31 iııci maddesi mucihiııce vergi 
beklemek niyetinde de~iJdir. fü 1 antanta giden bir yoldur. madde hükmünün muafiyetlerin \'O rüsum ınuafıyetJeriııden isti 
lakis lstilll lınreketlerini realize Büyük bir harbe teşvik Habeşistanin ilhakı- den istifade için bir şart olnrnk fada cdoıı sııH.t müesseseler l.nı 
etmekte bilhassa şimdı acele et Pravda gazetesi ise diyorLki: konulmadığı vo tın \'azifeııiıı a vergi ve rÜ'!IUmun tııluıkkuk tar 

temin edilebilir. 

Japonlar Rical 
ediyor mekıodir. Bu suretle bu mesele D Çambcırlııyn'ın nutkundan nı tanıdı uemi ifası iıalinde sınat mfü•sse z111a aiti olmak üzere taalluk Ay 

do B. Çomberlıh'ın nulku, hıırp alınan ve tcımamiyle doğru olan 1 ı d ' '·l · k ı d 
d B ı lk b seleriu munfiyelleriniıı sukutu e ıt1 crı aııun ar a muayreıı kutrntleriniıı karşısında fiyııtta intiba şuduı: Eğer D. Çember· Romn SO "Ra yo, - P ç 8 U olan muameleleri ifa ctmedikled 

bir tcsı · · t s"k s t k"l kOmetl halyanın Hubeşlshrn llba cıholine gidilmiyerek, umumi hü 
Birinciden •rtan 

nında Çinlilerden ölenlerin sayı· 

eı 500 kaclurdır. 1000 deıı fazla· 
ımıyo ve 1 a 1 'ş ·ı er· layıı, sullı"erver devlellerlo iş takdirde bu harekellerindea do 

lomoktedir. b'ırlı'"'ı'nde lıer tu·rıu·, "ye111• taalı· kını filen tanımıştır. Bugün lllmad küıııler içinde cezalancfırılmakln 
5 layı yalnız o knnuıılnrdn yıııılı 

Litvinafun son teklifi hütleri~ bu derece şiddetle redde nbmeslnl takdim eden Belçika el iktıfa edildi~i aıılaşılınnktnciır. cezalarn ıılhi olup ,-ergi ve rü 
B. Çemberlayn'ın Sovyetler diyorsa, bunun yeııAne basit se çisi nulkunda Italya kralı vı• Ha 1 Halbuki ~taliye vokftleli, 31 sum muafıyetiııden mııhrum ol· 

da ')ar.ılı varciır. Çııııgsolin ida· 
resındekı motörlü Çın kıtaları 

şimeııdüfer haUıaırı lıl'Ş kilomet 
re gurbında rical eden Japoıı kı 
talarıuı arkrıdan vurmuş v~ Ja· 
poıılar ricat istikametini değiş· 

Lirm iştir. 

Birliği tarafından yapılan ve Lit bebi kendisinin mütecavizlere· beşlstan imparatoru diye hltab inci madde lıiikmüııüıı ifnsıııı 1 maz Ar,. 
~inofun gazete mümessillerine k11rş1 bazı taahhütler almıe bu· etmiştir. muafiyell(Jrin ihrazı içın lıir şnrl Tefsir fıkrası ruznameye a 
t eyAnatında bildirilen •~klifi g\ lırnmaıttıiır. Ne v v o r l< ta telllkki etmekte olduğu gibi Dev lııımıgtır. 

hayat pahalılığında · 

en büyük amil 
ispanya harbinde 

son safha 
bir çete. milyonedn fina~s Babnlığının Kiüıl ucuzlıyacak 

- BlrlncldC'n arhıo - (Birinciden .,tan) malikanesini soydu Hayvan 
ait bir 

soyımına 

tamimi 

Takviye kıtalan "geldi 
Gümrük ve istihlak fakat. .. 

• • • • Şaughay 30 (Radyo) - Ha· 
resim/eri 1ndırı/d1 vas: Tiyençin • Hankeu hattı har 

ha Sabuncu oldu&eu halde hanlıır temamen geçtiler, İlk geQen kuv Ne,·yok, 30 (Radyo) Dün ge 
da bir nevi müzayade ile yapı vet Hinliyanın sol sahilinde 20 ce Amerikan milyoııerlerinden 
lan sebze ve meyva satışlarında kilometre kadar ilerlemiş bulu cam fabrikası direktörü Xevyor Finans Bııkıııılıjlı h~y\·a~ı Ankara - GflmrUk ılhrılAt tarı binde Jupoıı ordu~uııun rıcnt et · 
hazır bulunmuş, toptan yapılan nuyorlar, kun otuz kilometre uzıığıııd» l'!~yını~ kayıd te yoklama ı~le~ı f••s\nin A 328 pozisyonuna dııbll mosi üzeı-iue )"f•ııı takviye kıtala 
satışıaıla perakendecilerin salış Saragos, So (Radyo) Luizya oturdu~u malikAaeeirıde bir çe nı.n du7.~nle lııışarılmasıııı temııı nıalbtuı kllğıtlarıodtrn gttzete ve rı g~lmış faknt gPleıı kıtalar da 

d h k. te baskıaına ux-raııııştır, Çete ıçın yeı:ı kararlar almıştır. Ku irtil.ıah temiııe muvaffak olama· ları l1ra:Hnda mukayeHeler y1.1p nın ış ma aileleri Fraa ıslle a mecmua tHbında kııllanılmıık tızre d b 1 ,.. ı · ı b" 
ı n)l.lyonerı·n m"likAnesine girince yıd ve yoklama işleri içiıı ec~ı· an ozu muştur . ._ ın ı er ır ay 

ınış, kaıançlamıt, masraflarıııı rin eline düetü, "' u 1 1 d b 1 IA 1865 tonu ıı~. mektep dns klhıp dauueri kaybettikleri sahayı istir 
tedkik etmiştir. Negrinin lspanyollara bütün telefon hatlarını kesmie en memur ar a u uııması ııuıaın bKsımınd.ı kulhımlm11k Oz 

ve milyonerin yat·ık odasına ka zımgeleıı vasıflara dikkat coıl rlHda nıuvaffıık olnıuşlordır. Mer 
Profel!Ör, lıaıılarda satıla hitabı . __ d .

1 
,.. k re 328 ~. B poz.l:;yonJıırımı <:'.11hil kezt Çın ordusuııuıı 28 inci fır· 

h il · ı dar sokularak zevcesine ağır iş memosı yuzun en ı erde uırço mıyan ma su erın ne yapı dıj'tı 8 (R ) D h b k her nevi mıılbıta kağıtlımı 111 600 kası da dun lıu ceplıede harbn 
1 l k arselon, 3o adyo ün kenceler yapmak suretiyle mü mu a erelore ')'Ol açılma ta ve 

nı, starı ıul ve An ·arnya ııo gi 1 torıuodun 1938 m111l yılı içinde Hlı girmiştir, Ardı ar851 kesilmiyen 
ı.· ı d l gere spanyol başvekili Negri cevheratıııın saklı bulundu~u bu yüzden uu memurların ikra · 
uı şaı·tluı· atın f\ se ıze \'e mo)' 1 f§ • • •

1 
k ki d l d" d ' I DHCilk gllmrOk resmi, kA,\ıtlıtrdıı mulınrel.ıe df'vanı etmektedir. Ja spa ıı yol milletine hila b~n bir · · ç - b. t a ı e ı e ı uıı; 

\'a sevkedildiğini, salıldığıııı, lıİı yeri öğrenmıştır, ete yuz ın mı ye ıks 1 dı. aBr k a 
1 

k by~ll bPŞPr santimetre rıtsıhtlı fillgraıı poıılnrın büııiıı gayreıleriııe rağ 
nutuk söyleyerek demiatir ki : d 1 1 k - ı t k ll' me te ır J ·aıı ı ı ıassa nun için kooperatif teşkilıltı bu v o arı mucev ıera ve ıyme ı me · • · ı · · · nıeu Çiııliler kuzaııdıklıırı mevzi 

Asilerin Araaon cephesinde eşya ~ötürmüştür, bu kabil lüzumsuz muhalıerolere çlzgılerı buluD?'1<1k şarlıle, yüz ki 
lunup bulunmadığını sormuş, le • N h'f f 1 ~ 1 11 1 

ı . k 
1 
ıoda oO \'e lstıblak vergisi de 100 leri ınuhur .za ı>ılı~· orlar. 

tanlıul te Ankaraya en çok pat ki şiddetli hücumları tokaliter orveç sa 1 erın e ve geç me ere meydan uırıı ma lngilizler tedbir alıyor 
d 1 ti · h · d k kararı d d B k 1 kiloda ~eksC'n kıırı ş1 lnfllrllml~tir. 

Jıcnıı ve domatesle üzüm sevke ev 0 erın Avrupa arıtaeını e mn 11 a ır. u arar ara Ş ıııghrıy 30 (Rad}O) -. lki tn· 
"'iştirmek ı"nı"ıı "cele hareketle G / • b • ~ go""re okur ve ya""r olmıyan ko'"y ı Rıı suretle meml .. kt-te girecek ka dildığini, kooperatif teşkilAtı bu ., v a ÖfÜ memış iT rlT• .... gilız subrı)'llllll u~rndıı:tt tPcavÜ 

lunmadığından bu satışların rind~n do~muştur, Milyonlıırca lere gidecek memur ve nıüsıah 
1 
ğıtlardttn nıeklt->p kilapltırımı mııb z(i İngiliz kunıaııdHıılıgı J.ıporı 

kabzımallar tıtrafından yapıldı insan mücadele neticesiyle alAka tina var dem olmıyanlara bu lıizmetlerın sus olaalurı Kollar Bııkttnlığı E'ID makanıalı llE'ZdiııdH proteRlO et· 
Q-1111 ıesl.ıit etmietir, dardır Asiler yabancılardan aldık O:;lo 30 (Httdyo)- Norveo sahil don dolayı ne harcirah ve ne do: rine veıilt>Cekllr. Oıızel~lern ve miş ve lıu hal tekerrür eıti'2'İ 

Profesör, fımirdeki hanla tarı kuvvetlerle hilkOmeti uzlae lerlndı;, çok şiddetli tırtıobhır bQ ikramiye \'erilmiyecektir Amme ınecmdıhıra uit olıııılurıo tevzi su takdirde lııgiliz kıtantının ııızırn 
rııı başka ielerde kullanılıp kul maya icbar edemezler, Jspanyol kDm sQrmektedir. Bir.çok koçak hizmetı iyfa etmiyen odncı, lıek 1 reli icra vekili ·rl Heyetince kat gelen tedbirleri bizzat alııı~ı-ığıuı 
lanılmadı"ı, meselA yatan müş lnr cephede az m0himm 11 tJa cep vftpurlar kı:ıraya oturmuş ve yel· çi gibi memur ve müstahdemler l rtırla~lırılıtcııktır. bıldirmiştır. 
teri kalıul edip etmedikleri, 934 he gerisinde az ekmekle müoa kenlller parçsl11nmıştır. Bu fırtıa8 b~ işlere memur edilemıyec1:1kler 1 . Nazi şef/eı i hep 

/ d 1 de ki 1 k A .1 . 17 senedenberl Norvt Ç sııbtllerln· dır. Umumt, mülhak ve huı;UEıt J ·ı b h . 
Y ııına nazaran han mikdarının e e e ce er ve muta ası erı stostuon aı e ç sı A d 

de ilk detıı gOrUlmekıedlr. büdceler dıaında kalan muhtelıf 'J Q e VUSfurya a artıp arlmndığı, perakendecile ma~IOp edeceklerdir. ~ ı 
k · 1 · O · ws_ ba/Lan Jevlet/erı·nı·n teşekküllerden ilı•reı alan memur Meısiııin tam giria yerinde -B•riaciden artan-rin ·aıaııQ 'azı yet erı zcrıııde R v 

Mütehassıs, teşkilltsıılı~ın ve müstahdemler de ammo hiz tesis edilen letasyon aile behne· Zaııaedıldigine göre Şıışnig 
etüdleı do bulnnmue, hancıların / • " 
sualleri ilzeriue lı:ı\·içredeki seb fiat yüksekliği üzerinde Amil lu ekonomik İf erı meti iyfıı etmt:dikleri içiıı ücretli sinin bahar mevsimi için yeni pek yakında mahkPmeye sod' 

ze ve meyva satıelatı üzerinde 
de malumat vermiştir, Bu suret 
le lsviçredeki ı:ıebze ve meyve 
satışlorile lımirdeki satışlar ara 
smdn mukayese yapılmıştır, Is 
\•içrede sebze ve meyva satışları 
pazarlarla hdllerde 'fapılıyor.Her 
kesin . radyosu bulunduğu iQin 
belediye, radyo vasıtaeile satış 

fiatleriııi neşrediyor, ona gere 
satış yapılırmış, Belediye, yalnız 
kontrol vazifesi görmekle imie. 
Bahada iki defa kurulan köy 
pazarlarında müstahsil malını, 
doğrudan dogruya müeteriye 
arzeder, fiat üzerinde paırnrhk 
Adetı olmndı{tı için herk~s uıüba 
7aayı Lelediyen!n tesbit ettiQ"i 
lia,ler illerinden yaparmıe. 

lundtı~unu ileri sürmüştıir, Birinciden artan memur snyılttmıyaoaklal'dır. lk· I den ve çok muntazam bir şekil· edilecektir. Buna Hebep de Ra· 
B, Lorens İzmir mezbahası henQz tek bir meeılha esası ka· ramiyeler bilfiil yoklama muame de yeniden tanzim edilmekte ol yiştağ yaııgınıııda suçlı.ı oıarı 

b l · · · ı · k dux.u memnuniyetle görülmekte- Larusanın muhakemesi zamanıfl na gitmiş, kasaplık hayvanların u edilmedi~i için, bır gemının e11ını yapan ve kaça yakalayan a 
her memlekette verdilti vergı ve zabıt varakası tutllıılara vt•ri clir. Şehrimizdf\ gez.inli yerleriııe da kendisinin Adliye nnzırı oltJ 

tcpdan fiatleri, mezbaha ücreti 

ve perakende satış fiatı hakkın 

da yerinde maHlmat, hayat en 
deksleri, grafikler almıştır, Mez 

lecektir. Hurcirnh yalnız valinin olan ihtiyac gözöııüııde tutula· şudur. O mulıııkemedeki Ruiisti• 
mikdarı de~işmaktedir. Deniz ti ., 
careli sahasında bilhassa ehem yazılı emriyle yoklamaya çıkaıı r:ık hazırlnııaıı bahçede büıüıı mııl Şıışnige tRlınııl Pnılnıekled 1 

dev tara verilebilecektir ihtiyacı karşılıyacak surette h'· 10 Nisan pebpistinin miyeli olan bu işin, Balkan 

1 leUeri arasında imuayyen bir spanyaJakı' alacaklarımız ıırlık yapılmaktadır. ı ehemmiyeti 
U lluber ald111-ımıza nöre bah· VıyanH 30 (Radyo) GouelB baha ücreti temamen kaldırılırıesasa göre tayin olunması çQk p; fj f 

1 J k f 1 ö Q ü Allkııra - Yumıırhıcılımmı· çeniıı geııç müsteciri N-aim Öz bugün hoparlörlı•rle her tara ~ 
veya aza lı aca olul'sa et iatle iizumlu g r n yor. zın lspıınyadAn olHn ttlbctıkltırıoın d"t ·k· · tk d eı 
rinin ehemmiyetli bir şekilde Bundan başka, bir limonda koç lıu sene son sistem bir da neşre 1 en 1 ıncı nu un a 

bu mE'mlPkelin Cumhuriyet Mer- cümle demiştir ki: 
düşeceği noktasına varan profe 1 ödenen muhtelif vergilerin bir kez Bıtakusında bloke bulunun pa sinema makinesi getirmiştır. Si· 10 Nısanda dünya yeni tJil' 
sör,:tzınirde balık fiatlerini latan leştirilerek tek bir matrah üze· TBlıırından tahsili husushırım te· nema cfa Nisan ortalarına doğru karar karşısında kalacaktır. o

1 bula nazaran bahalı bulmuş, bu rinden vergi verilmesi için de mirı etmek için teşkil t·dlleu ko· işlemeye başlıyacaklır. güa Avusturyalılar büyük /ı.. 
nun sebeplı ri hakkmd ·ı malü teeebbüslere girişilmiştir. mlt:ıyon Çltlışmıılıtrını bitirmiştir. Mersine c!dden bir hizmet ınauynııırı ~Psini yükselterek lı 1 

mat almıştır, Buradan Afyon, Ekonomik konsı yin bu top Komisyonun Hlıiığı kartı1 lar Vekil yapınuktıı olan müsteciri takdir ıim dahilt işlArimize karışanııırB 
Konya, Adana ve Mersine gide lantısıııda, bu işler üzerinde mO ller Heyetine ı; bildirilnılştlr Alınan 1 ederken yardım yapıldıjlı takdiri yrriııde bir CP\'AP verecek \'0 Af 
rek tedkiklerinc devam edecek zakereler yapılacak ve müslıet k11rarlıır yumurtacılttrımızı sevlo ti I de bahçenin dıılıa iyi bır şekle r upııııın siyu i <;Bhr~ımıı dı>ğii11 

tir, 1 karıtrlar ahnmaaına Q&lıtılaoakhr recek mubiyettedlr. airece~iui kaydederiı. reoektir. 
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SAYFA :3 

1 Mersin 
Piyasası 

: 1 Dünyi~a Neler oluyor ? 
Büyük Musiki Ustadı 

Bethofen 
30-3- 988 

K.S. 
Aşk ''e ıztırap içinde eserle

ri ıı i nası 1 yazdı 

Sevgiliye 
iSer811ad yasak 
1 ltalyıda Muioa kasabaaı Pamuklar 
j Belediyesi 1ıenç deliklohluın Ktevlant 42, 
aevgilililerioin eyleri önünde Dığ' mıh 

Ter eza B ethofeni severken Bethof en 
1 
geceleyin kit1ra mandolin ke Kapı mala 29 
man veaaire gibi çılgılarla Koza 6,25 

jiilyeti seVİ)iOr ve ıztırop içinde şarkı söylemelerini yasak et- Kırma ti 
Javranıyordu miıtir. ÇnnkO gece vakti ka. Kozacı parlağı 17· 

-----~---.- . . . sabanın sllkfkoeti ve uyumak · bufday - çavdar 
- Dünden Artan - gili Terf'za,m~ktup senın ıçın ta ofao halkın rahatı bozu- Sert şark 5.,30 

ORTA y A ÇIKAN TE 'AİZ yıızılrnıştıı » diyor ve bu 8Bil lu;ormuı. y k 5 2· 
1 

· ı · k h t umuşa , l 
BfR AŞK yalana stıvım ı ·ızıo. ayıı ıoı O 1 • dA k Yerli bu-dayı 4 25 

kurtanyor, fakat aynı zaman ece erı ıereoı çı an i " 
. . Prens GalP.nberg d:'.lh~ ev rln mesut olmak imkinını ar · gençler 10 lira para Cfzasına Çavdar 4,,50 
lılık hrıyaııııın llk gllrıl ııııde tık t-ılwdıy .. n lotyhetmiştir. çıptuıl•cıkJ;;rdır Bunun tize Aoadol yulaf .4.00 
kıırısrna ıhıınet t>dıyor v~ ku 1 Bt"lhoven ıztır abı_yı~ yalnız rioe kasabının delika1>lıları 
rnarhanelerdA kısa bir zam11n k~lmak için bir dakılia dışa· arpa 
da SMVAtini kaytwdiyor. 1 r.ı çık~yor_. Ve. birdf>nbire Ju:ltoplanarak belediyenin öniln AoadoJ 3.6~ 

Nıhny~t Bt:ıthoverıden ya- lleta ıçerı gırı~or. Tereıa on 1 de ve sokaklarda nUmayif Yuli 3,,2~ 
zacağı bale musikisi parcaları mekt.~0hu gö?st1erı~~~boven mi yapmışlar bu karan protesto ~:::ıty:kstra 7 
h k . • 1 mu a kında nasihatler ıslıyor yazdı bunu ?, etmiıler ve bunun vatandaı· Yulaf yerli l,,50 
Juıieta ancak o ıaman bu iki Tereza ~ektuhu öpOyor. 1 hü · t b t' · in Mercimek yozgat 7-8 
8ı:lam arasındaki uçurumu ve Julieta tekrar emelinden uzak . :~ı~ rr~e t~e d ıer ~; ı~ın u Sahlep 120-J~O 

20 Aethovenin temiz aşkını na- ı 1 aşt ı ğırıı anlıyor.. Aı tık ora- ~·ı~· ~al 1~~ ın e 
0 

ugun Tath çoğen 
sıı insafsızcasına ihmal ettiği dan kaçmaktan başka çare 

1 ırmış er ar. Balmumu 75, 
10-11 ni r k d' o 1 lb' . kalmamıştır, .. ur e ıyor. nun ,a J nı 1 V k kaldığını his Cebri 

ha t d h' ·k· · d 0 ço geç K d. Ye A ı musı ışrnasın uy settiği için en bUyUk aş~ını en ı cenaze me• Susam 
guıarına karşı açılıyor . J kendi içine gömDyor. Julıeta • • d b l 

Bu arada Bethoven Tere• Bethovı•ne yalnız bir mektup raaımrn e U anan 
ııt'nın ŞAfkat ve merbutiyetine J bırakıyor ve bununla yHlnızca adam Siyah 

sığınmış bulunuyor. Çok geç 1 birb kızın11_1. (Nanet) doğduğu Londrah tüccar Eroest ~::dol 
nleden TerPza'nın duygularına ha flr varıyor. . . 

17,50 

yapağı 

50-51 
47-60 

karş k t 
1 

d ğ k Tereza Belhovenin aşkına Baset bar harıka olarak kendi Aydın 
ı ııyı sız o ma ı mı en · • • . 

diRine ıhsas ediyor ve artık inanmıştı.: ~akat yavaş YRVBŞ ce.naıe merasımıLe ııt.ırak et· Yıkanmıı yapak 

50.51 
80 
70 Jutietadan lnıhsetme:1. oluyor. 1 kilh mazının . h_tı~alkrından, mrştir. Baıet Londra cıvarında Güz yunu 

B 
. kah bUyUk musıkışaıasın me· bir köyde ya•ıyormuş geçen Konya malları tiftik 

elkı R~thoven Terezaya ıankolisindcn orıun yalanmı • " acıdığı için böyle hareket edi mPydarıa çıkarıyor ve anlıyor gUn ~arııı ar~ad~ılarıadan Yozgat 
Yor. Belki de kendisini aldat ki, o kendisine acıdığı için Con Svıtteo aldıgı bır mektup Keçi kıh 
rnaıc için. Kim bilir, bblki de onunla evlenecektir. Yoksa ta kocası Baatenin boğularak ,. dabai 
samimi olarak. Hor ne olursa sttvdiğı için dt>ğil. öldüğünll ve sahilde bulunan 

1 

Deriler 
olsun Tereza ile Bdhoven bir Tereze, B~t~oveni~ o sı· cesedinin de Şorlem kaıaba- Keçi deriıi çifti 
bitine ki· 1 k rede besteledığı ' Aparıonata,, a1nda görllldOğünll öireomiş- Koyun derisi kiloıu 

ya Hşıyor ar ve ar a· da kendi hatırasını dt-ğil, Ju• • . 
larında Julit• taııın saklı oldu lietanm halıresıuı davet ve hr. Bunun üzerıne Bayan Ba- Sığır derisi tuzlu 
ğurıu unutuyorlar. terennüm ettiğıni seziyor. On- ıet hakikati anlamık için der Sığır hava kurusu 

5 

Bir gün Juliete ıstırap lar hıç bahsetmeseler bile J~ hal Şorlem kaıabHına gitmiı Manda derisi 
lardan bitkin bir halde Bel· lietarun görünmez ve ~e~eız tir. Bir mOddet ıonra kocaaı badem ve çekirdek 
h . . varlığı onların a_raeına dıkıl?· da bu kasabaya gelmiıtir. 1·rlerı· 
ovanın yaoırıd gelıyor. Ona cek ve Tereza bır gUo kendı· 'J' 

YHptığı f~ııalıklar için kPndi· sini tArnamiyle one ft>da ede- Burada buluıan kın kocaıTath badem içi 
8İni affPt:ııesini istiyor. B~t-\r~k; '•[fayır, hayırı ~Pn ~ic hakikaten Er_neıt Baıetio bo · Acı • » 

hov~rıııı kPndisini anlamamıi hır znm~n e.vıenmıye~.' ğım~ gularak ,öldUgünil ve defnedil Acı çekirdek 
Pr~ııs Gıh•rıbf-!ıgı terkttnıek faırnt seııırı dtt1ımağen1 eJıd~oı diğioi poli•ten hayretle öğren Urfa Yağı 
i . tun olarak ka ttCB ım" ıye- • d. ç k" 1 d t 1 

80 
41, 
32 

90 stıyor tıı-ın d., onun için BPt t. mııler 1r. tin u 6 ~n a amın çe ,, 
h 

, ' cı•k ı r • 
. overı ıçın FttkHt Bdlıüven , Kocnsından ayrılmış olan elbiıeainin bir cebinde Ernest pirinçler 
ışıtmıyor. Söylt>m~k ıstPdikle Julietarıın hirİcik tesellisi.' Bet s .. et adı yızıh bir kartvizit 
tini oııa yHzdırıynr. Bu ıııım ' ı hovPnin Tn.,z11ya v~r~ı~ı y~- bulunduğu için ne cevap vere Birinci nevi mal 
rn · · tut.ırak kPndısınt hır • . ikinci ncYi mal 
ıyacıık ş· ydır. 011un hfltün mını ğ teQebt•Os ceklcnnı ı•tırmışlardır. Ç 

h . dt•fa olsun gör m· A v ay ayıttının .,melı.t O ıun Jııııe- d r k t dima onu dil- Sağ olan Ernest Baset K•b•e 
lıı• ı• I lllf> r'I\ H 8 , , • , -. .., 

17,5 

285 
109 - 110 

sı ı . .. şnrı··r+-k y1tnıtm1ık ta devam kendı uımını taııyan ve ölen 
Haavır, hıı, gıız 1, h · <iıi 11 • t u ğ ı rnuc; ·~ is•dir. l-u meçhul adamın cenazeme 

0 ~ 
de,, fıızla güz· I lıi r ş Y oıur ' SO• · DAKiKA r4Asimint- i~tirak etmek va1iye Mefhar Sanat' kar 
du . H>t yHIJll~ll so~ıhu 10~ ~oğ tine dllşmUştür. R e m z ,· T e z e ı ı· n 

Julicta çıkınca s ... ıboven ru Bt• thUVt'Ol y~nı yt'nt ıstı-
bu 1 rHplRr sAısıyor. Artık bütOn 1 1 O f .1 , ... d • 

tUn İH ' irasıl~ irn lPme sarı ı- vaı IJ(ırıı, f!OlCHStıı •rı gllçlUkle çe e teruar ıgın an Ataıu· rk 
~or vı• hır adıua yı:ızılA<'lll< kazeı ı dığı paralıırı dUşOnce· 
01an en mt>Slt>dici bir mAktn · sızce isrııf eden yeğeni Kar Türk paraaının kıy
bu YHZl)Or : M şhur « Lfiye hıı verdiği endişeler kapla- metini koruma kanu Celal Bayar, Şük
•tıut s~vgilıyı·» mektub .. mıştır. Bu ksfosız .genç, : 1u rü Kaya, Ali Çe-

Kt!ndisini bıtişik odadan p~rııtarı elde etmek ıçın ç - nuna ek kanun aıafı ~R~ ğa varıncaya kadar en d / tinkaya, ŞO.krü Sa· 
d .ırıtn dostlarının yanına gi · ~~ıtva "'ı uasıtelara başvurmak- a yazı mıftıT. 
erken mektubu kopamadan ta~ :eri ketmiyor. .......... racotlu, Saffet 

lllasanın llzerine koyuyor. ':'e· Hastalık ve istırep Bet· I< anun No. 386 Arıkan' a ait fotoğ• I 
rııza giriyor ve mektubu gl.i hoveni yere vurdu. Görülme· Kabul tarihi 14·3-938 
r~Yor, KP-ndisinde anlamadığı miş bir kar fırtına~iyle sar Neıri tarihi lY-3-938 raflar geldi. 
bır h ı h. art g"cesırıde son S d d S h. S s nyı:ııııyor . eı f~tn . ! r ren dı' tıd Uç vefalı Mıdde 1- Tilrk paruı kıy e a a ır eyn1en 

4<8 · h b y zı- ne f'SJOI v r · b U dd · N 41 Yoı! E u ffif'rttu u una 8 dostu yatağının etrttfında U· metini koruma hakkında ııet· ray ca esı o. 
sına. vet, evet, banol B~şke Junuyordu. Fakat Belhlove~ rolunan 1567 numaralı kanu· .__ _____ M_e.-rs-...;.;in..._ _ ___. 
b' Yazarsa bu pek zalımce kerırtieine son defa o ar~ • 
ır hareket olur ı » •'Affeıl,, demt>ğe gelen Jutıe· nun 6 ıocı madde11n~e yaıtlı 

Eğ~r bu mektup kendisi· tayı gördDkten sonra öldU. olup 2100 numaralı kanunla 
tıa d ğ o ~··· et> Viyaneda Betho- 8 1 k 

., ı ls ı· ölsUn, duha iyi.. . .k'. d hasının !Ayık iki sene ve 26 6 numara ı a Nu .. shası 5 Kuruştur 
B d , 

1 
... b vPrll n musı ı ~ . . . 

YfNi MERSiN 

i l A N 
Mersin in~isarlar müdürlUğün~en 

))ersin - Tc.r sus )'Olu ıle iulıisarJar barut de
posu araswda yaptırılacak olan şosanın etrufında 
herulek açılması ve şosauın Tarsus yolu ile iltisak 
t-lliği noktada me11fez yaptırılması mevcut kr·oki 
lflşıfname vt-t şartnanuısiue göre 18 Ö-938 tarihin 
d~rı itihart>n on lwş ~ün nıüddetle açık eksiltme 
YP: korımu~tur. ~'şif hedtıli loo2,62 lira olan 
bu iş içi rı a hnttCtt k ıaıu vak kat teminat 75 ,20 lira~ 
dır bu işi ~apabilt .. ct>k tıvsafı haiz taliplerin iha
ı~ llİİrıii olan 2. 4 938 cumartesi günü s~al ıo da 
inhisarlar iıfarPSİrıP müracaatları ilAn olunur 

t 

18 22-27 -31 

1 l A N 
içel Sı~~at ve içtimai muavenet dire~torlDüünden 

Mt>rsw nıemlt~ kel haslet hanesi için Y ~ller Se. 
heer~, Laut~nsfhlagP.r, Maguel fabirka malı nıa_ 
kel tiple bir adt>l ameliyat masası satm almaca
ğuıdarı 5 Nisan 938 tarihine rastlayan pazarttısi 
günü saat on be~l~ ihale edil mt>k üzre ıç~ı vH~. 
yt>li daimi encüıur.rıirıce at;ık eksiltmeye konul. 
muştur. 

Muhammen hPdt>li 1100 lira ve muvakkat 
teminat tularıda 82 lira 50 kuruş olduğundan 
ist~klileri11 şartname.' i görnı~k ve fazla izahat 
eJhuut>k üzre hrr glia sıhhat ve içLimai muave_ 
net müdiirliiğiine ve ihale giirıü muayyen saatte 
daimi erıciimene baş vurmaları ilAn olunur. 

20 23 27-31 

i l A N 
içel ~ususi mu~ase~e mD~DrlDğünden 

29-3 ~ö8 tarihinde ilıalrsi takarrür eden aş·-4-
ğıda m11vkii cinsi ,,e kapu rıunrnrası )Azılı hane
nin taliııl~ri arasıııcJa sürültın pey h~ddi IA~ik ~ö 
rülıuediğindt>n müzayfdenin on gün müddt-tle 
temdidiııe karar vf'ı·ilmiş olmakla Laliplerin ihale 
günü olan 9 NisAn 9a8 cüuıa günü saat 15 de 
idare h~y~tine müracaat etmeleri ilı}n olunur. 

ismi ; Taşcı ibrahim 
m~hallesi , MahrnndiyA 
Sokuk No, 16 ı 
kapu No, 24: 
kıynrnti , 240 Lira • 31--5 • 

Foto gün 
FOFC? .GÜNÜ arayanaayın 

müf terılerı onu zaler caclcleıinde otel 
veainde bulacaklardır. 

FOTO GÜN e fotograf çektirmek 
modern ve te~lz ~atıralara malik olmak demektir. 

FOTO GUN d~ seve sev~ fotograf çektirir 
a~ranclil'\man ye1ptırır amatör işlerinizi gör 
cli~r .. hilır~iraiı. -

FOtO GÜN Fotografa ait her iş 
alır ve gece gündiJz aile dilğiJ.n ve gu. 
ruplara gider. 

FOTO GONU sürit iüzellik ve cizibe yaratan bi 
yer olauk kabul ediniz. ' 

·~-----·· • "' • ··========~ -· G•• Siğorta UVeD Sosyetesi 
Sümer Bank 

Emlak ve Eytam 
Bankalarının kurumudur 

Tam türk hatırı ır en >ırTııktıgı rnektu u olduğu şöhreti bir kat k daha uun ile Uç sene temdıt edılmış Abone ı Tilrkiye Hariç , 
buı ıyan ve erf'zanın onu sağlamlRştıran meşhur onser 1 müddet hitamı tlrihia-
d~rrnasında~ı korkan Bethoven VP.riliyordu Talihi~ ne b~yUk :e-: itibaren' daha Oç ıene Şerait için için ·ı • 
R• .h·ı gerı döııilyor. Fakat bir h•k•ızlıi!ıdır ki, F ~~t ·:~~ milddetle t•mdit edilmiıtlr. Senelik 1200 K•' 2000 K' ve en güvenı e n11gorta ıirketidir 

~ kalrrıışt•r· TerElZB orada, !ierde bulunamadı!. 8 ı llHyal, ~· aııguı, NakHyal, Kaza Otomobil s'ı lllekıup ta · ' 
11 

. d di alıuşlorını milletin alkışa- Madde - 2 Bu kanun neı A.ltıaylık 000 ıooo I .. . I gor 
onun e erın e. Tereza orada· Üç aylık 300 500 La ar·1111zı en musall şart ar ve tediy~ kola 

~is; Genç kadın gUçlDkle keıı ~·.~· ~arıf~;:~. ki Bethoveni ri tarihinden muteberdir. 8. 1 k 100 lıklarile yapar. Y· 
i n~ g~ lerttk sevdiği adama . ;e onun büyOk misalıne Madde - 3 Bu kanunun l =='r""'a_v_•=-=---=-vo_k_tu_r_. -•ı M ııtıhr f t:. yır ı..· d ygu eninde MUnıeııı'li 
B <ı kcır ualoşlarla bakıyor. görA. sadık ve asıl lir u icrasına icra vekilleri heyeti Resmi ilinatın satırı 10 VASFI ORGUN 

ı · lhovr ıı orıa yeld ı1 şıyor. gO ıAI hİr en bile sevmekten d Kurustur. ··===========~~'.~~~-~~-· Uın 1 t memur ur. 11 
&ıyor ve onu öpUyor.«Stjv uzak ka mamıf ır. • 
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SAYFA 4 
• 
1 L 

içel orman ~aş mühendisliğinden 

A N ~e-==:::=3Eiiift1!ı~WSF'!'-=EE6 

ı Remington 
Her Dairede 

'=, TÜRKHAVA 
q KURUM J 

Ormaıa emvali satış ilAnı 

Ciıısi gayri mamul lwcm lwher ga~-ri mauıul metre mi~alHrı111 mu 
1113 03 hammen vahit fı)'al1 Lira k. 

Çam uğHcı 1400 ooo 4 9o 
<iöknar ,, 300 3 7o 

l icel vihi\· etiııin ananıur kazası dalıilinde ~barıflz kır ormanırıdarı ı4o . ., 
~İ3 ç.1uı \'e 300 \13 göknar ağacı atıştı çıkarılmıştır. 

Her 1icaretlıanede 
Her Yerde 

• 

Piyangosu 
Her Ayın Onbirinde 
Çekilir 
Her ocağı zengin 
eder 

2 satış 8 4 938 cunıa Hiinü satil on beşte mersinde içel orman l>e ş- • 
nıiilH·ıuiisliği dair~~ind .. açık artırma il~ yaJ>ılacakur. 

3 Muhamm~ıa lwdt>li çauı Hğf!Cmtn beher gayri ruanıul nıelre mikabı 490 
\ f\ gökrı:lr ::fğacmıu 370 kuruştur 

ııl Sizde Bir 
' dane alınız. 

• 

4 • itr' lrıam~ VP UIU~H\''tıltlf131HP. projtll~ri Anamurda orman miih"Pr.disli-
µi ııd P 11 nwrsi uclt~ oruıaıı Lrn mtilıPnılislı ği 11den An~ :.t rada orman umu 111 nı ii- • 
diirlüğürıd11n Hlınır· . 5- .lluvakk;il lPn;ir,atı 135 liradır s;ıtış urrınuıidir. 

Daima R E M 1 N G T O N yazı ma~inalan • 

25-27-31-5 

mıın~uumna. . . nmt nnBn 9llllD8 ••annn•• 
. · kayadelen suyu 1 

Saym Hal~ıımım Sılılwtın ı gfiz öuumh~ LularHk .. şı hulurımıyan KAYA* 
DELEN • UY L:Nt: g;n·~t sıhlıi bir şek ilde menhağdaki ttısisatrnda e~sik

f lı k leriui lamamhuwş ft!rwiu en son usulltırirıi y:+ptırm~kcfa hulunduf(u-
mzu rz etieriz. · 

ve Şeritleri ~ullamh}1Dr 
ffi Sizde bir REMİNG TON almalı-1)! 
nı sınız. Satış yeri \~ 

~ v~~am=~:) 
Ft53~e:::~ 

Doktor 1 o 
KAYADELEN SUYU • Muharrem Atasu ! 

Kaynadığı yerden itibaren istasyon yanma kadar cam borularla billur h&vuzlara 't, Istanbul ve moskova ün;,ıersitesi 1 
indirilmiş oradanda bütün fiziki ve kimye i evsafını mu~afaza ederek el deymeden t seririyatı. hariciyesinden mezun ~ 
LU ' k' k ' ' h d d J J ld J l,J 1 , Hastalarını B yram günlerinden mada her ınn t 

~e il susı ımya arımız uzurun a amacan ara uO uru ffi3AU8 ve mun azaman aabah aaat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden IOD· 1 
şe~rimize gelmektedir . ~~e:~ beılen oo~ekize kadar muayeoehaneıiode kabul~ 

KAYADfLEN SUYU. UN evsilfı ve fevkalAdellğıne gelince: Yıllar geçdikçe halkımızın ADRES : Camişerıf M hallesinde pazar caddesi dJ 
• t,i 29 No lu H ne ~l.J 

gOsterd i~i rat?bct ve teveccühü karvısında fazla söz söylemeğl zail görüyoruz. Sıhhat Bak!lnlıgı ff "'1 

ve selahiyelli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYA DELEN SUYU ~alr1z Tilrkiyenin 
en iyl suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulunduQ'uou isbat 8 
etmi tir • 11 

lştahsızhğa, hazımsızlıQ"a bir çok mide baA'ırsak hastalıklarına kareı KAYADELEN tlfah bir *' 
hayat kaynaQ'ıdır. 

Suyu pek temiz ve btrraluiu. Tecrubt tdtn sayın halkımız· Jundinde buldu/u ılndtlilı vt sıhhatuı ıf# 
vtrdl/i far/Uarlo suyumuzun müştuısl ço/almalttadır. • flJll 

Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi fi 
Bllll8Dln11111118 .......... " 

enelerce E vel Mersinde Kurulan 
• 
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Kadınve erkek için 

Ari on 
Markalı Kol Saatleri geldi 

kol, cep, masa ve duvar 
saatlerini de tavsiye ederiz 

S[OAD SAHiR SlYM[N 
Uray caddesi No, 41 Mersio 

Yeni mersin Basımevi 
1\1.l ÜOELLİT 
HANESİ 
~:sl\11uı~, parçalau-

mı~, fer!'Sutl~ kıiapla
l'llHlı iş~ yaramaz de
Yf> atmay mız. bir ~iin 
size lazım olur. KH«ip
lar1111zı, deftt·rJPriuizi, 
ıııiicellithanenıize gön
deriniz. 

Her nevi ~İlap ve 
defteri ·r ~ı:\, zarif me 
liu v~ ;.. uJlamşlı ola
ralı. cillenir. 

Bir Müessesedir 
Harflerinin Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir iHTIVARLIK 

Resmi devairve müessesatla ticurethanelereait her nevi defter 
ler ve evrakı matbuave~aairei en nefis bir tarzda aiir' atle yapar 

***···~~············ HARİÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPARİŞ-
LERİ KABUL VE TEZ ELDEN YOLL.AP\. · 

H E R N E V İ K. A R. T ·v İ Z İ T 1 

KİTAP, GAZETE DAVET KART-
1 

V E ıv.t E O ıv.t U .A L .A R. I. Z .AR. F KA
T.AB I NI DE R. UH- G I T E A Ş L I K. -

L A R. I T .AB E:O İ-
TE EDER· LİR.. 

Yeni Mer8in Bııımevinde Basılmıştır. 

Peşin z den Geliyor 

O RŞI . 

c. :: ı rıh ı av anın• 


