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FUAD AKBAŞ 14 Hatayda herşeye rağmen ka 
yıdlar Türk ekseriyetinin kahir 
ekseriyetini tebarüz ettiriyor. 
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Başbakan ve llariciye Vr.kilimiz bugün İstanbula geliyarlar Halayda Ankara karar arı ün e ta ı e ı me ı 

Kargaşallk devam ediyor Sofyadan geçerken 
Reyhaniyede Suriyeden gelen tahrikçil~r hci~ise çıkard~lar 8. Bayar Doktor Aras dün öğle ye!fleğini 
türk mümessilleri koyıd bürosunu terkettı. Tethış devam edıyor kral sarayında kral Borisle yedıler 
Gara diyor ki: B. Roje Garo Al d"ı Beio·radda11 ayrılırl<<~:ı 

• • 1 manya cevap ver ~ • Seçımtn 1 Dün komisyon azalariyle s·· d t Ş f Çok hararetli dostluk teza-
sa1ıun~t !çi".de cere·i Reyhaniyeye gitti u e e 1 hürleri yapıldı 
yanı ıçın bılhassa . .- . ·ı 

l ""'ım Komisyon genel sekreterı Turhlerın gös Dün tayyare 1 ~ Sofyada 4 saat kalan Vekillerimiz /\.öse çn ııacalJ . L d ld 
Anaakra. (A.A.) (Gecikmiş terdiği sükun ve vekorı takd1rle anıyor on raya ge ı ı fi · A ö .. melerde bulundular 

Londra ı ~ (Radyo) - Südet ıvano_ ~a_s_ı_:y_a_s_ı_:g_r_u_ş ________ _ lir) - Anadolu Ajansının husu-

1 
r _ 

8 , muhab"ırı· b"ıld"ır·1 ... 0 r·. lskenderun, 13 (Anndolu A· Genel sekreter Türkleri Almanları şefi Hemlayn bu sabah k. 1
233

- d ı. ı. 
1 

S 
' ~ Belgrat, J3 (Hadyo) Tür ı}'. e. _. ". e ua.,şu_a .rnıı. toyadino,·iç Jnt .ıhaba& ..,u-zJ-ııdeıı vuku ı·aıısınııı lıususi muhnhiriııdPn) takdı"r edı"yor tayyare ile Prağdan Londraya II T k 

1 1 
, 

ı başvekili B. Colal füı~·nr, nı·ıcı ur ·ıyo ·,cısı, ı ugoslııvy.anııı 
Lulon kanlı hftdiseler, ga1.etolo· Delege B. Roje Garonun tayrn j BoynPlmilol intihap komisyo ge)m~~~lnden alınan malümata ye Vekili Te\'fıkRüştü Arns düıı Ankara Elçisile istasrona geldi 
rin kapatılması, şehirlerin l>ir re ile Derullaıı _a~dclinclen haş ! ıııı ~oı~el ~okroteri beyanatında göre Almanya Çekoslovakya mes· müteveffa Krnl Alaksnııdrın mo· ıer \'e nlkışlıırla kıırşılnndılnr. fs 
nevi ıtskeri işgal allına konulma konsolosumuzla ıkı huçuk sant 1 deını~ltr kı : . . elesinin her şeyden evvel Hemlayn zarına çolonk koydular ve Ava tasyoıı 1'ürk Yugoslavya ba>·ralc 
sı, Haleplen bir tabur asker lOI görüştük ton Ronra Aııkara knrar 1 'Tiirkloriıı göslodığı soğı~k ve Çek hükümetini alakadar etti · la dağına gidenık oracln yapılan lnriylo sfıslenrniştı. Muzika Türk 
bi, Barutla çıkan ve eti türk ke· larıııın bu günden itibaren tat· kanlılık sükuıı ve \•okı:ır her tur ğini Londra teklifine cevap olarak tesisatı tetkik ettiler. isliklfıl marşını çalıyorctu. As· 
limeei "Chairo Turqie,, niye ter \ik ectilece~i bile,iirilınişti. Bilhas lü takdirin fevkindedir. Türkler !bildirmiştir. Zannedilditine göre Dün gece B Stoyaı.linoviçiıı keri kıtnyı lEıftiş eden ınisafıı ler 
ciime edecek kadar cahil olaıı 1 sa mom urlar eraaında : değişikli· Jını harekeıi Y le , kom isyooun vazi 1 Hemlayn lngiliz Hariciye' İle temas •<inde hususi •uretıo yemek yo isıasyoııda kendiloriııi ıeşyie ge 
franeı7.ca "Oryan,, gazetesinin• ği istihdaf eden bu kararların J fesini çok kolayltıştırmaktadır, larda bulunduktan sonra Berlıne dikten sonra snal 23,45 de husu leni erin ellerini sıkarak vagonla 
Hııtayduki bütün türklerin Ke· 1 tntbikine başlanıp başlanmadığı Maalesef tecavüzlerin ~idecektir • si trenle Bulgaristan yoliyle rına geçdiler. Tren 23.45 de nl· 
maliaı olmadı it• •• on iki bin 

1 

ııı öğrenmek m ii m k ii 
0 01 

mad '· önü alın amad 1 Tür kir eye ha rek oı elt ilcr. kış 1 ar arası nd o islns r onda 
11 

ay. 
antikemalis türkün hem do Mil Reyhaniyede kayıtlara Delegenin beyanatına rağ- O'I, f' f • h il' Saat 2:3 do Belgrat istasyo rıldı. 
letıer Cemiyeti komisyoyunun fesad karıştırdılar men maalesef tecavüzlerin onu lı8n f mese 8Df0 8 1 ııuna Belgrnt Valisi, Boledi~·e Başbakanımız Sofyada 
kar~rı ile muhaleftıt li~tesino kay 1 ReyhaniyC'den lıaşka mıntn ııü almak mümkün olamam.ıştır noisi, Merkez Kumandanı, Yunıı • ofya

1 

13 (Radyo) Türkil 
0 dedılme~e karar varmış olduk la kalardn kn)·ıt işleri normal şo Tipik cinayetler devam edıror, N eg u·. s nistaıı. Romaııya, Bulgaristan başvekili B. Celfıl Boyar, Harici 

rı yolundaki neşriyatı burada kilde de\'am ediyor. Hey haniye Haddi zntındn ehemmiyeti yok Elçileri 18 inci piyade alayından re Vekili '.l'c\'fik Rüştü Arns hu 
oldukça gergin bir hava yarat de Suriycden gelen tahrikçiler muş gilıi görünen tecavüzler ha bir ihtiram kıt sı \"0 binlerce snbnlı saat 10,30 da Belgrattan 
mıt bulunuyordu. Bu vaı.iye~ 

1 

halkı tedhiş ve zorla Arap tara kikatta haleti ruhiyeyi gösterme H beş işinin konsey Yugoslavlı gelmişti. Sof ya) a geldiltlr. B. Bayar \'O B. 
karşısında Fransanın Hataydııkı fınR yazdırmak istediklcrindeıı si ilibariyle knydo değer, Çün Q B. Bayar :ve B. Aras saat - sonu ikincide 
delegesi n. Garonuıı ne düşüıı-

1 

bazı hüdiseler olmuş Türk mü· kü tecavüze uğrnyanlar hep şap . den asambleye hava ------
diltünü ötrenmek isledim. Ken messilleri tescil bürosunu terket kalı koskolliler tecavüz edenler Adana L·ı m an 1 
dieine VRki müracaatımı dostça 1 mişlerdir, de feslilordir lesini istecli 
ve büyük bir nezaketle kabul e·' Delege komisyonla ı Dün nkşnm gene bir ~ok hu Cenevre 13 (Radyo) - Eski 
den Garo, muhtelıf suallerime 

1 
Reyhan iyeye gitti diseler kaydedilmiştir, Bunları Habeş imparatoru Haile Selasiye 

a9agıdaki cevabları veriyor: 1 DeleJie ,B, Roje Gııro bey görüııüş<ie alelAde zabıta vaka· yanında lngilterenin tanınmış hu · 
B, Garo'nun Ankara ! nclınilel komisyon t\z:ısıııdan bir eı gil.ıi ıse de esus itibariyle si kuku düvel profesörleri olduğu 
intibaları kısmiylA bu lıüdisflleri mahallin yıtsidlr, halde buraya gelmiştir. 

- Seyahatiniz ve Ankara de tetkıl< için bu sabah Reyha Her şeye rağmen kahir Negfıs Milletler Cemiyetini_n 
hakkındaki umunı'i intibamız'? niyeye gitmişlerdir, Baş konsoıo ekseriyet TOrklerde dünkü toplantısına iştirak etmemış 

1 k d 13 (AA ı - tir. Habeş murahhası Milletler - Mükemmel. Bir kelime sumuz meseleyi ehemmiyetle la s cııSoerun.'k .• "d , ' ıusutıı Cemiyeti konseyinin Habeşistan 
ile hayranlığımı söyliyel>ilirim. kip etmektedir, nu 1 ıncı e- işini halle salAhiyeti olmadığını ve 

tneanın, kaıkınmoğa azmetmie Zabıtamı•ın tam bir muvaf Fakiyeti bunun asambleye havalesini taıep 
bir milletin neler yapaLilece~ini • etmiştir. 

1 1 kk k ·ıı · Roma 13 (Radyo) - ftalyan 

Bir firma çok müsait bir 
teklif yaptı 

Seyhan nehri yatağı temizlenerek on bin tonf ut gemiler 
Adanaya kadar gerebilecek 

Hükumet teklifi tetkik ediyor 
:in yae~tn~~ç~~r:. ~sıtı~z:~:".:. ~i~ l p 1 rl a nta n 1 n cesed ı• mahafili Habeşistan meselesinin Anknrı\, - Hükumet, ıanııı lçılcaı mışlır. 
kere daha kanı oldum. lşıtılen, hal~iyle ftalyanı~ M~lletler. Cem~: I mıe bir yalrnııcı fir~aı~ııı ç~k Bu projenin tnlbiki ile: 
oku narı şeyler ve tahmiıı kabili A k yetıne karşı vaııyetınde bır değı enteresan ve memlekotımızde ıl~ 1) 'l'ürki)•odo ilk nehir I lima 
Jeti ktuı gelmiyor. Bu sözlerim du•• n go•• mu·· ıu•• oldug"' U metru şiklik olmayacağını kaydetmekle defa kurulucnk bir işe aid toklı nı ve nehir üzerinde seyıüs r 

beraber bu dikenli me.seleni.n .ha_ I· r·ın·ı ledkı'k etmektedir. Bu teklif, boşlamış olacak. e er le bildiririm ki gördüklerim ara d 1 

evde bulun U tinden dolayı memnunıyet erını ız• Adana, ı·ınıanının inşıısıclır. 2) Akd · ı· ı aındaki bQyılk farkı aulatmak k d" 
1 

cııız ınıon arııım va· 
har etme te ır er. k" d ·ık d h·ı· · · i&tiyoram. Adana, Tur ıye o ı o ı ı zı)·ctıııo ıınzaraıı tahmil ve tnlıli 

Ankara görQşmeleri Ahmed Cingöz adında birisi zavallı ha- liman olacaktır. S,:,ylınn nehrinin yo ve yolcu alıp, ternıc bakımın 
- Temaslarınız ve görüe· d . l b ğ Tu·rkı·ye - ı'ng'ıltere temizlenmesi üzerine G-10 l.ıin dan aşağı rukarı şarki Akden ı· ını paraaına tamaan ıp e o muş 

tüğünüz mesololer? tonluk gemilerin Adannya kadar zin eıı büyük limanının temeli 
• A ş·k Ü K Mersin adliyesi ve zabıtası dün g"ıtmeei kabil olacaktır. Nelıiı· ya kurulmuş olacak. - Rüetu ras ve u r a akşam esrarengiz bir cinayeti mey / 

ya ile umumi mahiyetteki nokta dana çıkarmıştır. o zaman yazdı Londrada bir ma i tağı temizlenerek lO metre dcriıı 3) Yumurtalıkla ndnna·şehri 
lar üzerinde aörüetük ve Mene ğımız gibi Nisanın onuncu günü ld tik temin edile<·ektir. Yııpılırn arasındaki saha Bnrselonda oldu 

e Üzerinde külliyetli altın Ve mÜCeV lLışma mı yapı ı l • t ~ ll 9e ·ı.ı· b" • menCİOğlU ile seyahatimin mev· berat taşıyan pırlanta adında ihti On w tedk\kler, 110 ıır ya ll5ınl ğu gı ı tur lll, Y8lll SU kuvveti 
zuunu teşkil eden meselenin bü yar bir kadın kaybolmuştu. Pırlan Londradnn Pariste çıkan Lö mıntaka teşt>kküllerinin hususi le Çalışan on ekonomik şekilde 
tün noktalarını inceden inceye tanın parasına tamaan bir cinaye Tan guzotesino bildiriliyor: bir imkün gösterdijlini meydana - sonu lklncıde -

teferruatiyle tetkik ettik. Bir Çok te kurban gittiği ihtimali üzerind~ «Türk l.ıanka müdürleri ile Çindeki harbin son saf hası 
kararlar vEırdik. Bunları az za duran Cumhuriyet Müd~e.i u~u!!1ı Export Credit Guaraııty Depat __ _ 

k - .. d liı<ı-i ve zabıta müsleklerının butun 1 ment nrasında l>ir aıılac:ıma akte 1 taarru d manda yani oir aç gun ıçııı e 
6 

hk"k t l1 ... J rı son zu 
tetkik edeceğiz Size, u arar a k tT b " ı.ı b k ı inceliklerini kullanarak ta 

1 
a 

1 <i"ılnı"ıc:ıtı"r. ltı·ııı.rın metni lngiltere apon a a 
bn yönden yürütmüşler ve a 

1 1 
u 1 ve Türkiye lıüküınetlerince ta~ 1 t• ı d• rııı mahiyeti hakkında sarih nıa d" d na h . et e ne ıce en 1 

larak dün akşam cese 1 mey a dik ııdilir edilmez ııeşredilccok ezım lumat verecek vaziyete değilim 
kk çıkarmışlardır. tir• --------:iii

55
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Gerçi bunların mahiyeti ha ııı Dün kıymetti Cu!:°huriyet ~üd Lö Tan'ın bahsettiği •Elport 
da gazetelerde neeriyat gördüm· dei umumisi Enver Unal tahkıkat Kıymetli C. M. l:!mumimiz Credit Guaranty department• in Bir haftada 25 bin Japon öldü. 
Fakat bunlar tatbiklerinden ev· safhası ve katilin ifadesile bu cina 8. Enver Unal giliz ticaret nezaretinin bir şube) • d k r l 
•el efkArı umumiycye aksedecek yetin nasıl meydana 1tıkarıldığı 

1 
d sidir. Bu şubenin müdürü evvel ferin zayıolı a ÇO TOZ Q 

d" muru Mahmud Bora gece i gün üz . 
kararlar olm•d ı ğın da o bu h usua hakkında bize fU maliima tı ver ı lii çalışmak ve bu ipucundan isti ce Aa kara Y ı z iy areı eım ien. Han k co, 1 :ı (il o d Y o) R o Y" r Nan kini ıı garbi nd e J a o 1 

Çinli-

ta müteessir olduQumu söyleme· ler: k f de etmek suretile katilin Ahmed den: $entuııgun ccnuLunda çok rııı giriştikleri n uknbil ta~rı~ı ı\ 
li lüzumlu addederim. Bununla ~- Pırlaanr~sıkay~a0!~~nt~~d~~ü~ Cingöz oldutunu meydana çıkar d uçe şiddetli bir muh orohe ~o~·am e· )arı da hiç bir netice \'ermemrş~ 
beraber aimdiden şunu da söyle ra u?u~ pı· - n~ d d d k mışlardır Maznun isticvabında Pır diyor, İki tarnfın da butun g Y tir, 

v düğü ıhtıma ı uzerın e ur u ve · d ırn. ·r k · ı -
Jabilirim ki, terilen kararlar ma b . k da•larım bütün gayret lantayı kendisinin boğ Uı. .. nU ı 1 Bugün nut unu rotine raP,men vaııyollo ıoııuz 
h d za ıta ar a v • f ·1 . . 1..ı· d . "kl"k 1 l allt hükOmeti intihap işlerin e 1 rini bu safha üzerınde sar ettı er raf etmıştir.,. . l /" k ır Pğışı · ı o oıaınış ır, 
katı olarak b"ıtaraf vazı"yete koy e ı da evvelce malumat Ahmed Cingöz Pırlantayı ıp e söy ıyece Çinli!< r dilıı akşama doğru 

Kuyumcu ara . - • k M hf l . nda . . . 1 T 
rnııta matuftur. verilmişti. Evvelkı gun bır uyum boğduktan s~nra a e cıvarı . Horon, l3 (Hadyo) Duçll ya çok şıddetlı bır taarruza .ı apon 
l•ahall"'ı memurların zabıtaya müracaat ederek ken ki metrük evın bodrumuna elbıse b h deniz yoliyle Cem·e tarın lıüyük tah kinıatla ınuhara 
fYI cu - d d biri ·1 ·· - t- o- g ce saat 20 rın sa a · t disine Ahmed Cingoz a ın a - sı e gommuş ur. udn. e - -ı- b 1 ·e gidecek ve orada sahile çı· Zııya çalıştıkları llançiao)'U gerı arafgirliği . . b" it yüzük sattığını soy de PJrlantanın cese ı gomu u u > 

1 

T 
1 

v 
sının ır a ın b . cunu elde d k 1 t r Ce kar çıkmaz ııutkuııu söyleyerek almışlıırdır, u ctpoıı arııı ı uan gçcı Tftrk halkı ekseriya •mahal· ı miştir Zabıta u ıpu lunduğu yer en çı arı mış 1 • _ • k 

1 
• 

it rn b. e. ·d h ı bize haber verdi sed taaffün etmiş ve parçalanmış ltalyanın son dünya vaziyeıi kar I uzerııı~ y aplı la.n laarruz ııç ernurJarın bir kısmı ıze edınce er a .. Şeref bu d . t. . b"ll l . boklenılıneycm bır ısnıaııda mor karşı •- 1 Muddei umumi muavını ' tır. . . . . şısın a sıyase ını ı rnssa ngı . . 
ket ed~ra~girane hissiyalln . ıarEI _ . . "lk günündenberi yılmaz Ahmed Cingöz tevkıf edılmıştırl r ltalyaıı anl:ışmasınt Führe kez ordu.sunun ılcrı kılaa~ının 
'- •Yor,, diye şikiiyet adıyor. hadısenın 1 

1 k adli reisi _ - t ğ ı P olmadığı henüz ız, ' ' yan atceıne maruz kalmış uç sa 

d41Uhakkak olan bir şey varsa o bir azimle ça ışan ısmı "d i . Cur~d rıd· ı oTa hkikata devam rin halyayı ziyaı·eti neticelerini at süı ıı Lır muharelıe sonunda 
ı ln(l Salahaddin Özgen, kısmı 1 a~ reı ~~~11! 0~ ı ır, a izah edeceklir, Japonlar ricaı e\miılerdir, ' Leadı'lid hlldieeler \'uku 

5
•
1 

Cemaleddin Kök .. 1 ve polıs me C\11 ıy • 
tonu ikincide 

Düı okşama kadar bir hııf 
tnlık .Jupon zayiatı 25 Lin olu 
rak tnhmiıı edilmektedir, Bu ta 

arrnzlıır esn sındn Qinliler d 
n~ır znyint 'ermişlC'rdır e 
Amoy niçin işgal edildi ? 

Tokyo, 13 (Hadyo) .Japo 
deniz ınalıfollori Amoy adas n 

k - 1 A ı. ının 
sev ıı ceyşı scvepl~r dola) ı ile 
işgal edildiğini çünkü bu "ı 

uc.a 
ııın ,TapCnlara karşı bir üs ol 
ı·nk kullaıııldığını beyaıı etme~ 
ıedir, 
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Gar o 
diyor ki: 

Petrol araştırması devam ediyor Meclise verilen Barselona gene bombardıman edildi 

Birinciden artan 

bulduğu ve buııda bir çok me· 
murların da siyasi vaziyot almış 
bulunduklarıdır. Bunlar nrasııı 
da yalnız Suriye tarafları me 
murlar deA"il, türk memurları da 
V4rdır. Ancak bu suretle haro 
ket eden türk memurlar adPdi 
nin çok dnlıa az olduğunu tes· 
lim ederim. :\tenıurlarm lıu tnr 
zı hareketi bilha::;sn mözide höy 
le olmuştur. Çünkü o zaman idn 

Petrolu Yeni kanun layiha 
ları 

Şehirde yangınlar çıktı bir 
çok ölü ve yarah var 

Ankara, - Vilayeti hususi· B tı ) 7 er altı ser,, eti n1 iz d P ya -
l{ında ıneydana çıkacak 

ye idareleriurlen maaş • almakta F ranhistler havaların fenalığına rağ
men Akdeniz sahillerinde ilerliyorlar 

olan ilk tedrisat müfettişleriııin 

umumi muvazeneye alınmalarına 
muhacirlerin lerkeyledikleri mal ( 

Petrolun ~ulun~uğunu ~nlatan birinci hadise aıazisinin 
jeolojik vasfl~u topraklanmu~a ~u vasıf var~ır 

re doğrudan doğruyn Ştınıe mer Pt>trol ımıştırma•ı bllyllk ftta· uı etmemekle beraber, ltalya, 
buttu ve türk ve arab unsurlar llyetıe devanı edil or. Bir çok Almımyn, Macarishm, Şimali Ar 
daima biribirine zıd ve muhalif kimseler bu mtlnasebetle şu sua- 1 rika glbl Uç Uncu derecedekl mın· 
idi ve memurlar111 l·u :ınlaşmaı li sornyorlur: Tnrk petrolunu ne ltakalı:ırdım çok Ustun teUlkkl 
lığa dahil olması gayri kabili iç zurnan yakalJlleceğiz? edilmelidir Bu OçOncll derecede 
ıinab idi. Ben eylfılde gelir gol· Ulus refikimiz bu hu~ıısltl iki yerier~e petrol bulm~ ~htimall 
mrz rAdikal tedbir aldım. Hattn maden tedkik ve arama enstıtOsU yllzde bıre kadar indı~ı halde, 

ıar mukabilinde Yugoslavyadan Burgos, 13 (Radyo) Havala !öğleden sonra ve bu sabah eehir 
alınan 17 milyon dinarın Kızıla rın çok gayri müsait olmasına iki defa 1''rankist tayyarelerin 
ya terkine, hususi idarelerden rağmen Nasyonalistler Akdeniz bombardımanına maruz kalmış 

\·a kıflar umum müdürlü~üne ve cephesinde San teli beyi de ole tır, Dünkü bombardımanın hafif 
,- akıflar umum müdürlüğünden geçirmişlerdir, Abaganın şimali geçmesine rağmen bu sabah 15 
hususi idarelere geçmiş veya ge şarkisinde mevzii muharebeler tayyarenin birdenbire şehir üze 
çecek olan memurların maaşlı devam ediyor, Bu cephede Nas rine bombalar yağdırması pek 
müddetlerinin tek..:üllük için meş ronalist mevziler ıslah edilmigtir k b 
rut kanuni müddetin hesabrnda v ço inaları tahrip etmie mubte 
rnütekabilen nazarı itibara alın Diller taraftan Şivert civarında lif yerlerde yangınlar çıkRrmııt 

harekAlta bulunan müfrezeler-de t r E k it d · d" k masına dair kanun lnyihaları 1 • ıı az a ın an şım ıye a 
Büyük Millet meclisine verilmiş ilerlemektedir, dar çıkarılan ölü sayısı 64 ve 
tir. Barselona bombardıman yaralı da seksenden fazladır,Dün bu tedbirleri Sancak slatÜbÜ· 

nün tatbikinden daha evrnl al· 
dım. 

umum mUdllrile q-örllşmllştur. He· buralHrda da tıısılasız sondttjlıtrla 
fikimiz bu / mUlAkı:ıt neticesinde uğraşıldığını görllyor ve işlllyoruz. 
şu malOmatı veri~·or: Binı:ıenaleyh, TUrklyede pet- , Or~u ~ayvanlan edildi akşamki bombardımanda ise 22 

Barselona, 13 (Radyo) Dün 1 kişi ölmüş 35 kişi yaralsrnmıştır 
Bitaraflığı temin için 

Teşriuevç-olde siyasette en 
ziyade kompromi olan Suriye 

li memurları azlettim ve zemini 

Petrolun bir yerde mevcndi · rol bulmak inıkılm her daim var 
yeti hususundu yOıOtulen ihtimlll dır ve lıu lmkl\n olduı'tu i~~lndlrki Köylüye satılması 
ve faraziyeler, erazinin jeolojik jeolojik etUdlerle sondtıj işlerine • • • h l d 
bir tııkım-vasırlarına istlnad eder. mnııtemirren devam etmekteyiz. 1 ıçın proıe azır an ı 

Jeolojik taramalar ve tetkik Memleketimizde petrol hıtzine 
1 

Ankara - Ordu hayvauları 
bitaraflığı lemin için hazırladım k 

lerle tektonik, strllktur ve strııtig si yoktur ve olHmıyacıs tır diye nın köylüye satılması için bir 
Bununla tam bir muvaffakiyet nıfi ve cmere bakımlarından mU· bilmeden evvel, TOrkiye içinde 1:1yiha hazırlanmış ve meclise 
temin etmie olmakla övünemom. satd addedilen sııbslar tesblt ve j cıolojik etlldlere mosald addedil verilmiştir. Köylüyü yakından 
Parise ve Ankaraya da söyledi· ı tahdit edilir. Petrolun bu gibi miş sahalarda yapılan jeolojik 

1 alılkalandıran bu layihanın met 
gim gibi bu vaziyeti daima iti· sahıtlardll aranması Ulzımdır. c;ıın etadlerle mllsaldll~l, lleride tes-; ni şudur ; 

Moris dökobranın kadınlara tavsiyesi 

• Saadet • 
ıçın 

Erkeklere 
davranınız 

karşı diplomatca 
biliniz iri: 

dalle ve anlayışla takdir ve o : kU ancak buralarda bulun11bilir. bit edilecek diğer birçok mıntaka I Madde - Hazerde ordu kad 
surette hüküm vermek icab eder Fttk11t böyle müsait karakterleri lardn mQtellddlt sondajlıtrın yapıl- rosuııda on iki yaeını ikmal et Sadakatsizlik 
Çünkü tam bir idari bitaraflık 1 ıırzeden saheların petrolu bebe ması ve blltun bu sabıt ve mın-I mie beygir. kısrak ve katırlar ve if fetaizlik er geç mey

dana çıkan bir bağ lekesidir . . . . _ metrnl ihtivu etmesi de mutlak t k ı b" bi ki 
temını ~çı~ muhakkak Turk- 1 bir kalde değildir, bir tesadUrtUr a a arın ırer rer yo anması yerlerine hayvan alınarak ordu 
Arap bu tun momurlarn yol ver· Petrolıı lhtiv'"' edlyorsıı dahi ban ll\zımdır. ÇUnkQ tesadnt ihtimalle 1 hizmetinden çıkarılır. 

.. • rl daima v1trdır. Fakut bUyllk te- Madde 2 - ordudan çıkarı Birçok romanları dılimize 
mek lazımdır. Zira bülün San· gl noktıılarda, ne kadar zamandu 

sadoran bıtngi noktada olabllece· lacak hayvanlar Ziraat VElkiUeti de tercüme edilen ve dünyanın 
cak silAhlıdır ve bu hal uzun ve ne miktarda bulunabileceğini ğini, IJulma mObletinl, bulunablle. nin göstereceği yerlerde köylü her tarafında büyük bir rağbet 
aylnrın karşılıklı itimadsızlığı· kestirmek maddeten ve ft-nnen eek petrolıın miktar ve ehemmi ve yellştiricilere satılır ve o kazanan meşhur Fransız mııhar 
nın neticesidir. Tecavüz korku· imkansızdır. yetini önceden kestirip bunlar yerlere kadar nakilleri için Milli riri Moris Dö Dekobra kadmla· 
sundan ileri gelmiştir. Halbuki ! .Jeoloji ilmi ve bugUnkll ferı, hakkında herhangi bir tahmin ve Müdafaa bülçet ine tahsisat ko ra eu tavsiyede bulunuyor ; 
1ıildh taeımak yasaktır. Hükumet mos~id ttddedllebilt>cek sahııltırın hUkUmde bulunmak tennen ve nur. 1 - Güzel olmaya, buna mu 
. 11 . . . tesbıtinrten başka bir şeyi temin<• Madde 3 - Ordu ihtivacı ff k ı 1 · sıla ı arı elın_den geldığı. kadar mukt<>d"ır de"'lldir. Tahdit ed'ılen ilmen lmkllnsızdır. ı va a o amıyorsanız, 11ç olmaz 

1 E .... n için hari,.ten satın alınacak ec sa g~l - I" b 1 1 
top uyor. imden gelenı y:ıpı· bu sahalardıt petrol olup olmadı DUnya petrol işlerinin tarih .,. u er yuz u u unmaya ça ı· 

nebi ırk hayunlarıo her defa cıınız "" l. a ı ı· ki · çesi gösteriyor ki, pek nadir bazı v • ma umy .• s ne erı av · 
ğınm anlttşılınbı::t, ııncak sondııj sında en az yüzde ellisinin da· ı k · · · k d """l b 1 k ı 

d k l!;tisaalar bertarı:ıt edillrse, petrol ama ıçın sıı e e6ı a u la· 
ların, hem e pe çok sondnjlı:ırın mızlığa elverişli kısrak olması 1 

yor. 

kü bu hediye tufanı {karşısında 
o kendisine afrellirmek istediği 

niz bir sadakatsizlik mevcut ol 

duğ'u zehabına düeebilir. 

Güzellik ve saadet 

10 - Sevdiğiniz erkeğe sadık 

kalınız. Zira biliniz ki sadakatsız 

lık ve iffetsizlık er geç meydana 
çıkan bir yağ lekesidir. 

Dört usu 1 daha Esaseu Türkiyeııin konso 
loslariyle daim:ı temas ediliyor. yııpılmı:ıslJe mllmkUndllr. ÇUnktı h ı zinelerinin keşrt çok zaman, nıı ar ... 

mecburidir. Fevkarnde halde icrn 2 E k ki · d k" Şimdi bir erkek ıışkını de 
Gayretlerimizi telir. nizami aynı sahada yııpılması lazım ge- gayet uzun, çetin ve çok mı:ısraflı - r e erın on a se ı 

Vekilleri karaıile bu mecburiyet · · ı -k ki·~· d · d vam ett" k · · · · d" • 
b · 'h b • · len sondııı·IHnJan bir kısmı petro ameltyelerln icrasını kabettirlyor. ıının ru ı yu se ı&ın en zıya e ırme ıçııı sıze yıne or. arıeı ve ıntı a ın sükun ıcinde muvakkaten kaldırılabilir. h d- " ı·""- ı · 
yapılmasını temin i•·in. hı rııstlıyabllı•ceğl gibi, bir çoğu Cumhuriyet rf'jimlnio en bll çe r? u~g.u~ ~5une e ~e?'1mıyet metoddan bahsedeceğim ; 

... nun da kuru kttldığı vakidir. Hal Uk fi . d b" l d b . Madde 4 - Bu kanunun tal verdıklerını ıyıce belleyınız . llu 1 n· k ~· k 
Ben elimden geleni ynpaca- Y şerl erıo fD ır e u ışle biki için Milli Müdafaa bütçesine h · b" h k"k - ır er E\51D aş ını du 

buki kuyulardım bnngl:slnio kuru · h · r · t azın ır a ı attır ama ne ça· 
ğım Türkiye hükCıınetiııin Lil · rıa e emmıye ını ııkdlr ederek ayrıca tahsisat konuiur. k. b" h k ' k C b h k ğu ile idame E-tlirebilirsiı·iz ama 

kalıp kolmıyacuğını evvelden sez· bı:ışarılmıısı için lcabeden maddi ı· ı • 8 k ı - r~ ı .. ırl .a. ı at~ıbr: e~ak ı a .1 bu çok tehlikeli bir usuldQr Çüa 
hassa Sancak işini takip eden mek ve binHentıleytı boş yere . ll b ti l . 1 u tur a an ıgı sıze go7. 0lllllZ gı 1 mu emme . 
.lıfenemencio"'luııun Tu-rk unsuru d • kt ti k b" ve mun~vı m za ere n esııgeme ı b" ·r "k . lı kü ihtiraslar ne dar şiddetli olur ıs son ııJ yııpma ı:ın mu a ır su mlş olmas dı 

1 
ır çı t o se ınayet uyurmuş· 

1 
.• 

üzerinde, bu unsurun soğuk kan rette kaçınmtık kabil değildir. 1 
r. 1 .. tur ve nimetten istifade etmeyi arsa olsuıılar ılanıhaye devam 

lılığını ve müsellem olan vaka· Petrol hakımmdnn gayet mll Başımızdaki bnynkleriınlze neJ Oğrelmen kadroları bilmeniz icap eder. ı edemez. 
rını muhafaza vo diğer unsurlu· sait jeolojik bnııyeye malik olan kudar mlllt•şekk~~ olsak geno az k b • d kl 3 - Erkeklere karşı diplo 1 2 - Onu arkadaşlığınızın 

Irak, 'J'eksas gibi lıirinci perf.cc dır. Çllnkll Tllrkıye lopnıklarında I nı er en tes ıte ece 1 at d E k ki k 1 cazı besi tatlı diliniz muhaçere 
rın lıüdise çıknrnıalarrna \'es ile d 1 bl t m ça a\'fanınız. ı e ere ar 1 • •• 

deki ınıntııknlıırda bile sondııjla· ~l 0
1 
ern cal 

1
ara uygun, ekn_lk ve 1 Ankara 11 (Hususi) - KOltllr Işı diplomatça davranmak demek ni?.in letafeti ve zevklerinizin ja 

verm< nıesi iı;in ııüfuzunu kullan rın petrol bulm't ilıllmali Qçte bir ı m prens p ere dayanarak ış gör B k 
1

.., 0 t t · k l · · v 
mas na ·veni or m . . k . il an ı6 ı c a edrısı:ıt adrosiyl~ , satın a dıkları hazır elbısenın en tirakiyle daima teshir adilmiş bir 

ı gu Y u · ıHl dokuzdı:ı bır arasında oynar. me zııruretıni llk defa takdir esaslı şeklide meşgul olmıığa baş maharetli terzi · k d · ' . · . . 
Oryan gazetes.ını·n t h "k M ı k ı· ı ı . k t · b ı c b 1 · nın ma asın an halde kendıdınıze ebedıyen bağ a rı - , . eme ·e ı?1 z uu il! eler de- 1 e mış u ~nan um ur yet rf'Jlmi l&nmıştır. Ağustos bidttyt•tioe ke. 1 çıkmış bir kostüm kadar kendi· · 
çi neşriyatı recesınde fe\ kHlfide bır bOnye ve Cumhurıyet lıOkOmelidir dtır bıtngl öğretmenlerin hırngl 1 . k t ,., 

1 
'k t larsınız . 

-::--:-------------------------....:":.__ okullardıt çalış~cakları bildirilecek İ erıkued ya kış .1'"10a on arı 1 na e , 3 - Hafif teı tip kıskanç gö 
- Oryan gazelesiııin bugün Baş"aLan Ha ı'c'ıye L ·ı· . ı su rı· yede . me eme tır. - . . 

kü neşriyatına ne dersiniz ? U ~ J r ve~ı ımız tir. Bakanlık merkez muhlllerdP.kı 1 4 _ Bütün safderudları bil runmek Hurelıyle de bir erkegıo 

1 
okulların öğretmenleri ile taşra - ' k k" - ki k ·· k- d-

- Bu ga?.ele son zam:ıııl ıı r -Birinciden artHn - öğretmenleri arasında bazı değiŞ · I cumle salukları ve buruu hatada aş ını oru eme mum un ur, 
da çok tahrikômiz yazılar yazı· Aras istasyonda Başbakan ve Muhalefet gittikçe meler yapacaktır. ı' kendi meziyetlerine iman etmie Aııcak bunda gayPt ihtiyatlı ve 
1or, pireyi deve yapıyor. Buııu Hariciye Nazırı J{ö,-e hanof, artıyor Bu arada yardımcı öğretmen dünyada ne kadar budala varsa tedbirli davranmak icap eder 
iliyad haline getirdi sebebi anla Bulgar ~azırl~rı, 'l'ürkiye Elçilik olup dn llç yıldanberi mııvı:ıffı:ıkı ·' hepsini yani lıüliisatan erkekle- Bu öyle bir ilftçtır ki lüzumu ka 

_ . erkanı, \' unanıslan, Romanya ve Şnm, 12 - Başvozir Cemil ı 
eılmıyan bu mubalı1ğalı ueeı·ıya Yugoslnvya elçileri tarafındıin Mürdüm beyin, Yüce komiser yelle hizmet ~tmiş olanlar esas . rin yüzde doksanın teshir edecek dar olan mık tarı şifadır. Lükin 
tı Ali komiserlik nezdinde esa· 

1 karşılandılar. Bir kıta asker se· Kont dö Martel ile birlikte ayın kadroya alınııcuktır. ı bas.m~ kalıs cümleleıin . me~cud} devamla fazla kaçırdınız mı, der 
sen protesto etmiş bulunuyorum U\m resmini ifn flıti. beşine doğru Parise gideceği hak yetını unutmayınız. Tesırlerı mu hat zehir al ur. Her gün tekrar 

_ Antakyada gördüğüm bir J B. Bayar Kral sarayına gi kındaki haberler, resmi makam Doktor Şahtın Ö l cerrep olan bu cümleler şunlar· 1 eden kıskançlık, tıpkı sert bir 
nevi askeri iegal vaziyeti hak· derek defteri mahsusu imza et· larca henüz teyid edilmemiştir. B ~ e ı dır; taşa multarit fasılalarla damla 
kındaki mütalealarınız ? ı tiler \'e ondan sonra Başbakan V0rileıı haberlere göre, Ce Jiği nutuk 1 A - ~hl. Siz diğ'er erkekle yan suya benzer ve o su, taeı, 

' 1 "' 1 k y ·· 1 fi t mil Müı·düm beyin Parise gitme B ı· 12 (AA) Al b re benzemıyorsunuzl: ne kadar sert olursa olsun, mut 
- Ankaradan avdetimde va 1 ılSa ge ere 'LOSe vano a e · si hakkında, Fransız hariciye ne ~r ırı, . ' _man anı B - Rica ederim, beni hıra 

ziyoti çok gergin buldum. Asa· j m_asla_r~. baeladılar: _Türrkiye Ve zaretinde yapılan istimzaca ce k~rlerı aRamblesındo ~bır nutuk kınız! Zira sizin yüzünüzden çok laka oeındırıa. 
1i1in muhafazasıııdan mesul mev kılları oğle yemeğını l'Lral sara vap gelmemiştir. Başvezirin gi soyleyen B, Şahı. Almanyanın islire.p çekecegimi hissediyorum. 4 - Bir erkeği siz midesi 
kide bulunuyorum. Bu tedbiri ', yında Kralla beraber yiyecekler darken kendisine yard1mcı ola Ecnebi memleketlerin haleu yar C - Aman yarabbi!., Bu ne hitap ederek de daima kendi 

14 30 d 1 k k l 1 d - t · · d d · k nize ba""lı bulundurabilirsiniz. ittihaza mecbur kaldım . Şehri iş ve saat , 1 semp on e spre ra me JUS ar an uç anesını e ımıı;ıı ıst~mem te ve .. yalnı~ büyüleyici ıııözleri nasıl da bula 6 

g el eden askeri kıla yalnız di· ı siyle lstaııbula hareket edecek· beraberinde götürecegi söyleni kendı vesaıt ve me~.abıın~ .gu biliyorsunuz'?.. Öyle erkekler vardır ki zarif ve 
Yor veıımekte elduğunu soylemıştır, D B · t k d k 

1 
temiz bir el tarafından hazırlan 

siplinle birleamişlir. Yoksa, Türk lcrdir. · · - onı er e ece o ursa 
v Ad ı· Şamda son günlerde büyük Mumaıleh bundHn sonra limallah mış nefis bir hindi dolmasınıı 

Arap muhtAlif unsurlardan mü· ana ımam bir siyasi faaliyet hüküm sürmek kontrola tabi iktisgdiyatın stayi 1112 ~ • ne ~apacağımı ben veya lezzetli bir patlıcan boğeD 
rekkeptir. Kıta gayet inzibatla 

8
. . "d t tedir. Muahedenin gecikmesin &inde bulunmuştur, Hatip, devle de şımdıden kestıremem. disine dünyayı feda ederler. 

te hakkani)etli harek(ll için emir . r - ırıncı re:~~ ~n-- den doğan bu faaliyet efkarı tin krediyi sıkı bir kontrola tii ğ E :-. Sizi bfen sırf siz oldu Ben öyle bir kadaş trınırını 
almıştır. ! ı~ ıyen Rayısız a rı a arın beşi umunıiyede endiee doA"urmuetur. bi t_ut!Dası ldzım olduğunu söy unu~ ıç.ıo men aatsiz bir aşkla ki eşi pirzulayı tam kıvamında 
ÔI T k ğı olacak. . Vatani kütlenin, Suriyenin lemışlır, . severım ılh •• 

1 
pişirdi~i için ona yirmi. seneden 

dürülen ür 1 4) Nehrııı garb mecrasında her tarafından gelecek murah . t~a~ı netıce olarak şöyle de 5 - Bir erkeği ortadan yok fazla bir müddettir en tam ve 

~şışırme sure ı e yapı aca ara3 haslarla bir umumi kon re dü F • . h e me ıçıo en eruın çare onun a en şümullü manasiyle baQ'lı bU Jandarmaları . . rı 1 k h . 1 mış ır . t k . . . 1 1 

S k d ··ıeıı iki 'l'ü k la I . k . . h 1 " d- ~- h b . g . erdı teşebbtlse gelınce er evlenmektir - on va a a o r 1 r a, ırvıı ve ıs a ıçın, mu. ~r · şun u~u a er çerılmektedır. zaman hayali bir ehemmiyeti • . . . lunuyor . 
• Jandarmasrnın diğer Jandarma 1 rik kuvvet olarak veya tenvıı at Dı~er teraftaıı muhtelif par I haiz olmuştur Ve halen de öy ! 6 - Şayet bır erkeğı kendı 
arkadaeları tarafından öldürül· 1 için istimal edilelıilecek elektrik tilerde faaliyeıleriui arttırmışlar ledir , 

1 

uize nikAhla bağlamak istiyorsa 
dükleri söyleniyor ? 1 istihsal odilocok. dır Mısırda bulunan Doktor Şeb ı ' 1 nız ona kendinizi dirhem dir 

- Asla. Ben çok mühim O· 5) Mıntnka mahsullltını depo lıenderin de bugünlerde Şamıı' R ltJ ff ı hem tattırınız Unutmayınız ki 
lan bu meseleyi ne draınatizmo etmek için silolar, ve tali ve mer gol~ro~ mu_halefetin başııın geçe uzve e o un arası 1 fazla ikram en oburları bile usan 
ne de istismar etmek islemiyo 

1 
kez_i .pamuk antrepoları vücude ceğı şoylenıyor. ld ? 1 dırabilir, 

rum. I:Hidistı hakkında istediği- getırılecek. ı't ı R açı l mı. ı 7 - Siz sukutun uzu ne ka 
n"ız "b" 1 k"k b " . . . ' ()) İsviçre nehir limDnlarınua a ya . usya dar geriletmiye muvaffak olursa 

,, gı ı ta ı ı at yapa ılırsınız. olduğu gibi bilhassa Suriye ve Loııdra. 13 (Radyo) Vaşing . . 
Esasen ı ı · ı R _, h to d 1 h b 1 .. nız atmış olduğunuz oltadakı ığ 

ya an ve yaıı ıe şayıa vo şark ticareti için bir de serbosl omaua . t "l "~ h l il an a ınan a er ere gore . • 
haberlerin vaziyetin gerginliğin liman kısmı ayrılacaktır. 1 l arı a 

1 

dış siyaset yüzünden Cumhurre ne avınıza 
1
° derece darın bır 

de büyük tesiri vardır. Gayr'ı 7) Bu inşaat, di~er taraftan le ca/lSl"'Or/ · · R 1 1 IJ · · 'T surette sap anır. 
6 , .. '-' ar ısı uzve le arıcıye .ı..~azırı 

1 
8 _ Aşk bir siper muhare 

mesul men balar her tarafla ve Ru basmasına da hatime verecek Roma 13 (Radyo) _ Sovyetler , Hul arnsından bir anlaşamazlık besinden başka bir eey değildir. 
bilhassa Türkiyedo birçok yan· tir. lneaal bedelinin pamuk \'0 BirliQ'ile İtalya hükumeti arasında başlamıetır, Sonunda muzaffer olan en ziya· 
he haberler gönderi~orlor. Sız lıububnt olarDk uzun vade ile çıkan ticari itilafı hal için Romada 1 Bunun sebebi bilhassa Av de dişini sıkmnyı bilendir. 
den buna mftni olmanızı rica o ödenebileceği prensibi kabul e· müzakerelere lfaşlanmıştır ihtilafın ' rupada vukun gelen son temas 9 - Sevdiğiniz adama fazla 
deceğim . , dılnıeklediı:. t d' kl"d' '°" esas mevzuu e ıyc şe ı ır. Jar olduau da aıaydedilmektedir miktarda hediye vermeyiniz. Oün 

MORlS DÖKBR~ 
----~---~~~~--

Hatay~a An~ara kararı an 
dün ~e tat~ik edilme~i 

Birinciden artan 

muhabirinden) lskenderunda bU 

güne kadar yapılan kayıtlar di 
ğer cemaatlerin de meskun bu· 
lunduğu mıntakalarda yapıJoııŞ 

ve kahir eksoriyetin Türk defle 
rine kaydedildiği görıilmüştül" 
Türk mıntakalarında yapılacale 
kayıtların yüzde 1üz olac8''1 

muhakkaktır, 
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İçel Defterdarhğından Neler old tı I ' İ L A H 
Ne ı er ol tı yor (çel Hususi . mu~ase~e di-IDünyada Kazası Mtnkii Ci usi 

Kaçal{çılar polisleri l{tırtardı rektörlüğünden; ~ıesri n carsı ak- dük kan 
• i 

deniz oteli 

~likl~ rı 

12 No. 

ı.1 u ham uıeu 
bedeli 

150 lira 

Hududu 

Aşağıda adları : y121lı köyle· 

Arjantinli dfüt kaçakçı murlarının motörü tutuşuyor. re ait arazi itirazı tetkikatının 
motörlü bir kayıkla Uruguaya Kaçakçılar hemen motör dta~a~leAn Dt':l.ticelendirilmiş ol-

. · · · · ı :_ ugu ı an o unur 

civan 

Sağı osman nuri ve akde
niz oteli solu hazinei ıuali
)'e arkası sel\'an ev ünii 

[. miğirdiçdtın nıetrük) )Ol ile mahdut .. 
dükkan 2 kapu No. 1 UO lira Soğı hazinei maliye solu gidiyor .• Tabli deniz havası al tarını gerı c;evırıyor ar ve ~a • 

mak için değil,. zaya uğrıyanların imdadına !-Menteş 
Arj·mtiııden Urugunya doğ koşuyorlar. 2- Boıon . 

ru dört kaçakçının gelmekte Dört zabıta memuruda ken 3-Belen keşhk 
olduğunu hal-er alan Uruguay dilerini denize atıyorlar; fa· 4 Musalı 
zabıtası dört memurunu bir kat ikisi ağır yaralanıyor. 5-Kuzucu 

)tersin bu dahi 

Mersin 

<qııiği rdiçlt• n nı~trü k » 

ltükl'ımet civan mağaza 1t7 No 250 lira 
nusratiye ~ı. 

yol arkası sel)·au evi öoli 
) ol ile mahdut 
Sağı lrnzirıei mali)'e ve kir 

betros kave arsası solu hii 
ktimet konağı havlusu arka kano otomobile bindirip, l;,a. Kac;akc;ılar, dört ~abıta me 6-Kuzucubelen 

c;akçıların peşine saldırıyorlar. murunu kendi motörlerine alı 7 - Davultepe 'l)onok ve evlallarındarı, sı morkdPlge mağzası önü 
Birkaç saat sonra zabıta me· yarlar, yaralıların yaralarını 8-Dağla 
murları kaçakçıların motörilne sarıyorlar ve dördünü de. en 9-Kilamas 
yetişiyorlar ve nralarırıda bir yakın bir kıyıya çıkarıyorlar, .}0- Hamza beyli 
yarış başlıyor. Uruguay merkezine teslim e· 11 - Erçel 

Bir müddet sonra Arjan-
1 
diyorlar sonra gene motörle· 12-lnsu 

tinliler. peşlerini kovalıyan 
1 
riııe binip Aı jantine doğru 13-Emirler 

motörden duman çıkmıtğa baş açılıyorlar. 14-Apsun 
tadığını görüyorlar, lir de in 1 Bu sefer peşlerini hiçbir 15-Evcili 

~lersin mahmudiye &1. 151 ci 4 odah 200 lira 
sokak 21 nolu ev 

'~lehmel seydı veres~si, 
)lersin lıahçe M. Ev ve l 4 dfüıiinı 250 lira 
silifk~ caddesi bahcesile beraber • 

icara verilecektir 

Tarsus yolu 
S:ığı yol solu buluklu halil 
evi arkası girilli mehruet finli 

) ol ile 
Şarkan hesap m. hakkı ~ n
suf hayfa,·i, n<ıim abdulk~dir 
garbt>n kard• şi bedir bahcc!'i 
şimaltın silifke )'Olu haşim • ve 

17-Çekoklu 'Yu~uf oğlu abdulhamitten hazinei maliye- ibrahim rıasır ve İbrahim 
lS - Seydi şıh ye geçen, cenuben bark ile 

filiik duyuyorlar: Zabıta me· zabıta memuru takibetmiyor. 16-0hut 

Cambaz Hırsız 
~~=~::1;~i IJazin~ye intikal eden yokarıda hudut ve e\·safı ) azılı ev mağaza ve 

Bay Humfori, bayan hum· Karşı seyircilerden biri dükkan, bahçe ı Huziran 938 tarHıirıdeo ı haziran 939 tarihine kadar bir 
fori ile. Londrada, Edgar soka dedi ki: 21-Turunçlu · dd 1 · · ı k .. · d k f S ·· ~ınd•, bir binanın yedinci ka· -Muhakkak kiracılar so 2t- Sandal sene mü el e. ıca ra verı nıe ıızre ıuıiza ye eye onu nıuşııı r. ıırüleıı pe v. 
tında oıuruyor. d:ak kapılarının anahtarını u· 23 Doğlu it! r haddi 13 yık görii 1 düğü lak li rde i lı a le gün fı olan 1 6 · 5 • 9 3 8 paza rıesi ~ jj. 

Geçen gUıı, öğleden son re, nutıular, dama çıkıp pencere 21 _Kale ıı ii s~a l J 5 de ihale ed ilacek tir. nı ii za yede açık artırma ile yapı laca ğı ııd an 
bu binanın karşı tarafındaki den ove giriyorlar. ıs-Korucular talip olanların yiizde 7 buçuk leminallaruu yalıraraı defterdarlıkta müteşek 
apartım1nların pencerelerine On dakika so~r.~ a~am tek 26_ ilemin kil komisyona müracaatları ilan olunur. 29- 3 - 10- 14 
halk birikmis, bay Humferinin ~~r pe~cerede gcrundü ve dU -~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~-~~~~-
evıne a ıyor u. vıo amm· ,. l l N . b k • d E . d gilmlU ıpe tırmanarak tekrar •

1 
l A H 

da d ı b' d b 1 damn çıktı. Bu sefer kolunun o aşan ır .a em, aca er .. 
dan birine drığUmlU uzun bir nltında buyilkçe bir çekmece • 
ip bağlamış. iple rahat rahat vardsıo. . .

1 
b' .. d h lçel Vilayet [ncümenin~en Trsus Tanu mü~ürlügwün~en .. yırcı er ı r agız nn 'dY I' 

laşagıya doğru kaymağa baş kırdılar: Cinsi Mevkii ~:~·g:d~f~~r~ t~~inaa~~l~;a Cin~i: Hane, Miktarı: ~1~1. 200 
amıştı... Herhalde Y8 , ocak -Hırsızı.. Dükklln istasyon caddesinde bizar 60 4 O 
veya Cıtm temizleyici bir ame Zabıtaya haber verdiler. fabrikası bitişiğinde •

5 
Hududu: Şarkan yol, garben Siileyman c~lu Zi 

le olsa gerekli. Fakat polisler gelinceye kadar Dükkan Bu dahi 60 4,50 ya kahvelaanesi, şimalen f)Jdır oğlu ~lehmet hef-
Fakat adam birdenbire B. cambaz hırsız ikiyUz bin lira Dükkan Kiremitane M. GAzipışa 40 3 00 keresi, crnuben &lercimek Alınıet hanesi. 

Humferinin açık duran pence dPğarinde mücevherleri çalıp okulu yanı y 
relerinden birinden içeri gırdi kaçınıştıt. Dükkan Bu dahi 40 3,00 ukanda mikdar ve hududu yazılı hanenin 

- o Esk" t a d d · k 90 6 7 arsası Çakırla köyiindtn ~ı~hmel oölu mercimek 

il 
cpo • ı pos ane y nn. a enız enarı • 5 r.ı 

Mi etler Cenıiyeti Kuklalar kongl'esi Depo Bu dahi 90 6.75 .\hmedin sr.11elsiz olarak ceddirıden iııtikalen miil 
film cevirtecek Pariste beynelmilel kukla· Depo Bu dahi 90 6,7.'i kiyetjnde i~en 934 sent•sinde haricen, aym köy-

, 1 k . t 1 k Depo Bu dahi 9V 6 75 den Os l a -ı 8.J t ( [ ] k r Sinemanın çok iyi bir pro ar ogresı op anaca . Depo Bu dahi , , ı ı n og u ı' us i.I aya 80 SP · seıı ıraya Si.ll-
paganda vasıtası olduğunu an Bu kongrenin ~ok entere- Oopo Bu dahi :g ::J~ lığı munıailt>Jh MustafH dalıi hu ursa üzerine 935 
Jıyan Milletler cP-miyet, millet saı.ı ?lma.sı gerektır. Ta~a~vur il usu si idareye ait yukarda cinsi nıe vk ii, s~- StHlfSİrıd~ fe \' ~arı i ve taltl:ı ııi iki odalı bir lw p ha -
leri bir?irlerile te~r~ki mesai· edınız kı , kongreye ıştı~Rk nelik mu ham men be<leli ve mu vak kat teminat lu ne inşa ellirdiğ irıdeıı ı amma l:tpU) a lt scilini İsle 
ye teşvık etmek ıçın filmler edecek olan murahhaslar ltal , I· . , I , k· 9 .. 8 ~ . mektedir. Al~ikadarlardan tasarruf iddiasında hir 
" · t · · k 

1 
t t van Pulcinallo Alman Kaspert tar arı )'azı ı 9 parça a aralrn .1 rııalı yıh ıcarla- . . 1 '\'evır ınesını arar as ırmış ır. J ' •1. I • .. •. ılıraz arı varsa on güu zarfmda Tarsus l3JlU daire-

18 inci toplantisında çe Fransız Laflör, lııgiliz Punch r·ı 30 - mayıs .938 tarı .ııne ra~t <ıJar~ pazartflsı ~urıu . 
vi rteceği iki f ı lmiıı sonaryosu namına söz söyliyecekler. · saa · 16 da ılı al e edılnw k uzre Vılayr 1 eııcıııııo- sı ne ve :! 

3 5
-
938 

gii 
11 

ünde ıııalıall i ııde krşfiııi Ya 

1C!n ~u~ebaka nçılacakt•r. fil Bu kabil tiplerle halkın ya niııce açık artırmaya koııulıııuşıur. lstekli!erin ı;acak olan ıııenınra nıiirı• caaıları il:lıı olıınıır. • 
~1 ~ bırındt>, Milletler cemiye ı attığı bu nüktedanlarla mü· şartnameyi görm~k icin Hususi muhasebe mii 
~ınkıinb tkarokkteris1 ti~ cihet.leri, messilleri kendileri kadar za- dürllig-iin~ ~e ihale g.ünii belli saatle vilayet en-
a e ma tc odugu gayeler ·r. k d d' 1 ••• • • • . 

ve sair hizmetleri diğerinde ;1 tilıseb ongr\ e ın eyıcı sı ciimf>lllflP. baş vurmaları ılan olunur. 14· 19-25.28 
de Milleller cemiyetinin faali a e ulunma hoş olacak. 

. . . . . . Bu kongreye Karagözle Ha 
yatı göslerılecektır. Bırınci civadı da ölü k JA 
f
' l 2000 t d g rme uıımdır. 
ı m me re en uzun, Bay Rahmi için de gUzel bir 

ikincisi de 500 metre kadar seyahat olur. Herhalde Kara 
olacaktır. gözün dostları Pariete bir kong 

Koca serseri re taplanacağını nazarı dikka G 
te almalıdırlar. 

i L A N 

içel Orman Baş mü~en~isf iğinden 
~1ulıammen 

m~muluu hacmi vahit Fiatı 
Geçen hafta, Be içi kade, 

Brüksel civarında zabıta bir Güneş ~anyoSJJ zararh 00,000 
serseri yakaladı. Merkeze ge· ! 

M:s. Lira ku . 

tiri len bu serseriyi merkez me Pariste yapılan bir tıp 5 o.ooo 
muru sorguya çekti; kongresinde Dr. MateQ söyle· 

3 7o 

Cinsi 

Gögnar 

-Adınız nedir? diği bir nutkunda, ifrat dere· 50.000 
Gusıav Nıderger. cesinde güneş banyosu yap· .. 1- lçel vilayelinin Mersin kazası dahilinde ev 

.. . . -Kaç yaşındasınız? Mesle- manın zararlı olduğunu izah cılı köyü civarında vaki Ayı pınarı nam Jevlet or
gınız? . etmiştir. Doktor bu neticeye! manrndan yukarıda 3 kalemde yazılı Göanar a"a-
1! -Allmış beş yaşmdayım ıo hastasında yaptığı tetkikat cıııın lıer biri ayrı ayrı 3 parca olarak ~atışa "çı-
~ddenbergde dişçi idim. BU tan sonra varmıştır. Doktor, 1 karılnuştır. • 

~~~~~.pt~~~~:r ~{~~asş~~~r~ şimdi çok moda olan güneşi 2 -- Reher m3. gayri mamulfınurı muhammen 
Harpt R , "a me· banyolarının sıhhate muzır ol b del" 370 ktıruştur en sonra ayş eg d .., - 1 . . E JA e , ı • 
bu . t' h . . N'h t ugunu soy em•şlır. vve ili S k I . I • • s ın ı ~P .edıldım.. ı ay~ il ş karacig" ere mUessi ol· 3 - ~ artname ve mu ave ename proje erım 
rnemlekAtımı terkettım. g ne ' r •· k · · , 1 · · ' .. 1 · d" ı· -;· 

B
. b B N'd maktavmış Karaciaere kanlgorme ıslı)eıı erın mersın orman mu lt'fl ıs ıgı-

. ın aşı ay ı erger, ser J • "" •• • 

Sertlik cUrmUnJen bir hafta JıUcum ettiğinden ağrı hasıl ııe ruuracaal etmelerı. 
hepse mahkOm edilmiştir. oluyormuş Ondan sonra ana 4-Satış 28 .5-938 cu marlP.Sİ günii saat 1 & de 
. Hüviyeti hakkındaki sözle fi laksıs hali vukue geliyormuş nwrsirı orman ba"- mühendisliği dairesinde yapı 

rı Yala d .. · ı . ı .. d -- " n egı uogru ur. , ötU "lmUş ve tetkik lacakllr. SO b. ı·k b. mllze)e g ru ın &ene ı ır edilmiştir. Bir profesör dişin 5-- Şatış köylü açık . artırma usulile yapıla-
fi/dişi 50 bın sene evvel yaşamış cakllr. 

İngilterede Çişvik kasa· olan mamut bilyilklU.ğUnd~ ~tr 6 - muvakkat teminatı 14 liradır. 
~:~ı c! vnrınde ameleler bir filt> ait olduğunu söylemış!ır. 7 -- Taliplerin şartoaqıede yazılı vtısil~ları ge 
. •ıceyı kozarkeo, çok bUyilk · l{azılan yerde mamut kemık· . • l · JA d bır fıldişi çıkarmışlardır. Diş 1 ıeri do bulunmuştur Ur oıe erı aZllU ır. 14-18-22 ·~6 

1 L A N 
Tarsus C. Mü~~ei Umumiliğinden 

Tarsus cez·ı evindeki mahktim ve mevkufıara 

1 Haziran 9X8 giiniinden 1 Haziran 939 gliniine 
kadar bir yıl içinde verilecek ekmeğin 10 .mayıs 

938 giiniinden itibaren 15 giin müddetle açık ar

llrma VP. eksiltme usulile müzadeye çıkarılmıştır. 
Tulip olanların yiizcle 7 ,5 mu vak kat teminatla 

25 mayıs 938 tarihine kadar Tarsus miiddei u
mumiliğine müracaatları ilun omnur. 

14 • ı 7 _ 20 • 24 

Mersin orman Bölge şef liöinden 

~13. Oıinsi 
6 ı.ooo \~nar ) 
17 .ooo kızılağaç ) 

Bt' her ~13 nın 
muhammen bedt-li 

Lira ku 
2 00 

Mersirıirı koca ) tır köyii civarında yaratla 

d~vlf>~ ornıa111~uian ) uk?,rı~.ıa. yn211J ker~. lelik 
agaç 2o- 5- 938 cuma gurıu ılwle edilnwk üıre 
ı 5 gi~n nıfıddetlP. serbest satışa çıkarılruışttr. ' ' 

Satış açık artırmadır taliplerin şeraiti aulr.-

mak için orman miilıendisliğine ve ihale günii 
mersirı orman hiua~rnda satış kontisyonuna müra-
(~aallArı ilan olunur. 6 - lo - 14 - 18 



. 
llaftada bir lira ~.rererek bir fotoğraf ku -
tu ınakinesine sahip o labilirsiniz. 

Jfoflada iki lirll ı•erirse11iz size son modtl bir lcörüklü ( KO 

DAi() maldntsl /akdim tdtriz. Suu/ terfi tdtn ~·e iyi not alan 
taltbeye ı1eriltuk m kıymtlli ltrd ıye I olcjf:of Moklnt sidir. 

Fo!ogıafçılarla Amatörlere rı it lıtr r.lns malumt, cam, kar 

ton, paspartu ve lltıclar bütün cenup vildJ•ttltrindekl satmlardan 

daha ucuz ve tazedir . 

Kodak, Oeı•art, Foglandtr, Mimoza , l.tonard, I.ombere, Ka 
ptlli, Ag/a mark ılı malzeme, fılm ve si11tma f ilmltrile Ronlktn 
f ilmleri bulunur, 

SEDAD SAHİR SEVMEN 

Uray caddesi No. 41 - Mer.~~ 1 

YENi MEHSL~ 

·························~ :Fabril{a ve Sınai miiessese= . ~ • • 91 Sahiplerinin nazarı dikkatine • 
• • W. Mersinde şimdiyt kadar bir dölcümhıne bulunma-1! 

:dığından döktim işi olanlar uıun masraf ve külfetler: 

. ihtiyar etmekte Tarsus, Adana ve sair m•h•llc: re gide·· 

!f.rek itl"rioi yaptırmakta idiler. Bu ihtiyacı nazan dik·'! 
:kate al1rak Mersinde Ata Çeltbi Basımevi civarındı: 
!li fl t numerah sokakta yeni bir Dökümhane açtım. • 

• • 
$Dökümhanemde her nevi döUm isleri yapılmaktadır.$ 
:Fiyat çok mutedil ve tenzUatlıdır. :. 

:.oö~iinı işi olan fabrik~ı, swai miitJssese sahip: 
IHtlrinin menuıun edilı · cf>ğini şinutiden arıede • •• • wrım. • 

•ç- -k k b ğ ·ı . 1 • tlt uru çı an ve e enı mıyen parça Br• 
•geri iade edilebilir. işlerimizde sürat ve~ 
:ıernizJiğe itina olunur = . .. 
it Hariçten sipariş kabul edilir. • . ~ 
• Akın dökümhanesi sahibi • • • IBRAHİM OZBELLi W : ........................ . 

i 1 i n 
layı menşe sağhk raporu 

Aksaray menşeli ve bava 
kuruma payı verilmiş olan do 
kuz bin kiloluk yapağıdan iz 
mire sevkedilen dörtbin üçyüz 
kilodan artan dörtbin yedi 
yüz kiloluk Mersin hayvan ta· 
haffuzhanesi Veterinerliğinden 
verilen menıe sağlık' raporu 
ifrazı kuaen zayi olduğun
dan hükmü olmadığı ilin ola 
nur, 

Ahmet Çopur ve 
lltHD Aqebirli 

I 

/ 

IUIKIMi§ k;y~d;i~;;·;.y~·····-ı 
1 Sa) m Halkuııızuı ~ıhlrnlm ı ~öz üuiinde tutarak t!ŞI bulunmıyan KAYA 

I
OELEN SIJYVNU gayet sı hl•İ hir şekilde menbağdaki tesisatında eksik
liklPriui tam~ımlamış forıuin en son usullerini yaptırmakda hnlnnd.uğu

mzu rz PdPrız. 

1 KAY ADEL.EN· SUYU • 

i 
in~irilmiş oradanda bütün fiziki ve kimyevi evsaf mı mıhafıza edarek el drfmadeı 
husu~i ~imyakerimiz h~zurunda damacanlara d~ldurulıııakdı 11 ıuuata11111n 1 

• sehrımıze gelmeUedır • · ı 
1 KAY ADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkallldell~lne gelince: Yıllar geçdikçe halkımızın. 
1 gOs l ercliği ra~bet ve tcveccühii kartıısında fazla söz söylemeğl zait görllyoruz. Sıhhat Bahnlıgı 1 
IMve selahiyelli mnkamlarm vermiş oldukla rı raporlarla KAYAOELEN SUYU• talr ız Türkiyenin 

1 en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulundu~unu isbat ı 
etmiştir • ! lştahsızhğa, hazımsızlı Q'a bir cok mide batırsak hastalıklarına kareı KAY ADELEN şifalı bir M 

fJ9 hayat kaynağıd ı r. 1 1 Suyu pek temiz ıır. berrakd1r. Teerübe tMn sayuı halkımız lıtndinde buldutu t.ı lntülilı ve slh/ıatın 
Hrtlil l farklarla suyumuzun m~terisl ço/al,,,alıtadu. . 

Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi fi 
___ ,.............. .. ...... l\li 

l eoi Merıio HasuneYinde Dasdmışlır. 

SAYFA ~ 

i l A N 
lçel Def ter~arlığmdan; 

Muhammen 
Kazası Mevki Cinsi Miktarı Bedeli Maddeli icar 
Mersin Çnrşıda Ak· dUkkin 1~ No. lu 150 lira 1 senedir 

deniz oteli 
civarında 

» » » 2 kapı no. lu 100 » 1 » 
» HUkOmet Mağaza 117 no. lu 250 » 1 » 

civarı 
» Mııhmudiye mahalle- Ev 4 odalı 200 » 1 » 

lesinde lf>l inci so-
kuk :>ı no. 

» Bahce M. 14 dönOm bah- 250 » 1 » 
Silifke cad. ce ve ev 
Yukarıda lrndud ve evsafı ya zıh l.eş p~ rça 

ev ve nıağaza ,.e dük~an ı haziran 988 tarihin-
1df-'rı ili ziran 939 tarihirıP, kadcır bir Sfrıe müddet
le icara veı·ilnwk üzre ıuüza)td~ye ~onulmuştur 
siirülen Jlf-'hlt>r haddi 13Jık gör iildiiğü lakdirde 
ih~le gürı ii olan 16·5. 938 p~za rtesı giiı ı ii S8al 16 
da w~ ~ı çık ar llırnra ile ihale edilf'CPğindf'n tıtlip 
olanların ~ iizde 7 buçuk 1Pruinat )Blırarak d .. fter. 
d~ rlık la nıii lfl~ek kil komisy(ırrn nı ürı: eaatları il An 
olunur. 10-12 14 ·15 

i L A N 
Silifke Jan~arma okulu komutanhğından 

Erzak ın ci aısi Mikla rı Beher lı.ilosu illal~ giiuü 
Kılo gr. Ku. S. 

Eknu1 k 79iioo ıo 48 21 5·938 
Sığır eti 12200 12 oo 21-5-938 
Sade y~ğı ı 700 82 5o 21 5-938 
Odun 72000 75 2 ı-5 938 
Ko~un etı 800 3o oo 21·5 938 

Silifke J. okulunun cürl aylık ihtiyae1 olan 
mevaddı iaşe 7 -5-9as günürıden itibaren 15 gün 
müddetle açık e~sillme suretile eksiltm~ye ~onul 
muştur. Taliplerin yüzde yedi buçu~ teminat pa. 
ralarile birlikte yevıni muayyeninde okul karar
g3l11nda ltJŞe~ ~\il ederek komisyoı.a müracaatları 
alan olunur. ıo-14-18-22 

IHTrlVARLIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 
/ 

Haztrhkll Davranın• 


