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Başbakanımız dün geldi 

Bulgar gazeteleri Türk Bulgar dostluğunun 

Ata ti.irk 
Romanya Kralını 

tebrik ettiler 

kıymet ve ehemiyetini tebaru•• Z ettı•riyorlar 1 Ank~r~, 14 
(Radyo)_ Roman 

l 
yanın mıllı bayramı munasebe 

B b k b il 
. tirle Cuınhurreisimiz Atatürkle 

Of O anımı.z ÜfÜn YO arda hararet/ı tezahürferfe Uğur/an• Romanya Kralı İkinci Karo! ara 

dı. Dün sabah saat 7.Sda lstanbula geldiler sında çok samimi ve dostane 
tebrik te teş~kkür telgrafları 

Halayda Vaziyet 
Reyhaniyede tescil işine 

tekrar başlandı 
Tahrik ve tozyihler devam ediyor. Yol

suzlukların önü alınamadı 

İskenderun, 14 (AA, hususi lamıştır. 
muhabirinden ) : İskenderun Bununla beraber 

lstanbul, 14 (Radyo) Başba· ler Balkanlara da geniş bir gö 1 karşı ı;okiyi hissiyat besltımekte I taati eclilmişl_ir_. __ _ 

k~nımız ~- . C~IAI Bayar Vfl, Ha_ri rüşmeler dev_resi açmıştır. Ba_ı. riir. Bulgaristnn Mon_trödeki hat . Hava ş e l1 ı· ti er.. propağan 
cı1e Vekılımız Doktor 1evfık kan tesanüdu hoş lakıdı değıl· tı hareketi ve son gunlerde Bul mıntakasıncll\ tesçil işine devam dacılar tahrik ve tazyiklerine 

Rü Ü 
• k edili~or. Dün Re> haniyedeki taz d etmekted"ır Yol l kl oı nrH refa at ve mai1eıle dir. Bulgaristan kendisiyle ilk garistnndaki Türk mekteplerin .h . r 1• b .. 1 evam · euı u t\ 

1 
rin seçim bürosunu terkeUikleri A 1 b rindeki ıetat bu sabah saaL 7,51dostluk paktını akteden Türkile de Latin alfabesini okutmak ı tı,-a ı agun yapı- yik hareketleri üzerine Türkle- rın önü alınmış de~ildir. 

de semplon ekspresile şehrimize ile iyi bir poletika yolunu çiı mecburiyetiyle 'bu dostluğunu /ocak Adil sanın eyanatı ni bildirmietim.:Büroyu terkeden 
gelmiı Sirkeci garında lstanbul miş ve bu poletikasını karşıhklı izhar etmiştir. Barutta çıkan 'Fransızca Or 

I J l 'ti · · ı ı·r ı· mümessiller yerine tayin edilen 
Valı'sı' 11 le k K t E · t ' h- t t 1 · ı · k' f t At t- k- k · · t d h -ı.ava ee 11 erı 1 1 1 a 1 mem .,an gazetesi Adil Asla11ın bı'r .a r ez omu anı, mmye 

1 
urme c uygu a ıy e ın ışa e · a ur un ço · ıyı em ı"ı Türkler de büro mesaisine işli ı 

Direktörü, Askeri Kıta. Polis miştir. Bulgaristenln Türkiyenin dosta leket~~izin h~r tnrafında _oldu rakten hıtinkflf ettikleri için ka beyanatını neşretmektedir. Adil 
Müf es· kı 1 kt" 1 Y · ~ 111· t · d" - b ıl · . ,., · · l ğu gıbı l\feı·ımıde de uu gun ya beyanatında, lHatay statosunu rez ı me ep er va· ıo arı resmı " ır gaza esı ı· ne munase e orı ıuame ıçın ça- I yıl bu gün durmuştur. , 
çok erken olmasına rağmen ka. ror ki : Bulgaristan Türkireye lışacn/tınn eminiz. pılacaktır, lıtifnl için Hava ]{u Delege Roje Garo ile komis Cezire hadiselerini görüşmek ü-
labahk bir halk ku·ııes·ı tarafın rumunca bir ·program hazırlan zere Ankara.ra giltihi ve bu me .. 

Z l l h I el d
. yon azalarmdan bir kısmının J 15 y 

dan karoılanmı' ve şiddetle al· e ze e Ô Ô evam e ıyor mışlır, daha Reyhaniyeye gitmeleri ü· zular üzerinde görüşmelerde bu 

kışlanmıııardır. E k. h. K . K h. Milletler Cemiueti zerine bu gün tescil tekrar baş ıunduğunu bildirmektedir. 

. Baobakan ve Hariciye Veki· s ışe ır, ayserı, ırşe ır . J • • Jtal'"an. Fransız görüşmeleri başladı 
:~7!~r.Perapalas ol•lioe gitmiş 1 de dün de sarsıntı oldu Çıne gene sempaflSI J " • 

eeııratta neşredilen resmi! ni bildirdi Bugünlerde musbet netıce-. 
teblii Yeniden birçok binalar yıkıldı Cenevre, 14 (Radyo) Millet ye varılacag...., 1 umulmuyor 

Belgrat, (AA) Türki)e baş ler Uemiyeli konseyi bu günkü 

~:~\\ii ~~:~ÜB~~::,11!10 zi~::~~li:r~ Zelzele mmtakasmda tetkikatta ~ulunan komİSjOO An~ara 
:~:~~~·, •ş•a•d•ki l•blilt n•ş•• i da Batanların huzurunda raporlarını izah ettiler 

toplantısına Çinin müracanıi Ü· 

zerinde görüşmüştür. İtalyan; Bizimle yahınlık istiyenler Ber
ı lin Roma mihverile uğraşmamalı diyor 

c TOrkiye baovekili eksetnns 
CelAl Hayar n Haı ici'le Vekili Ankara, 14 (Hususi) - Hü· 1 İskan geııol d irektörlüflünce ha 
ekeelAna Rüetü Arasın Belgradı kOmeL emrile zelz61e mıotakasın zırlanmaktadır. Bu günlerde na 

ziyaretleri münasebetiyle, Türk da ilmt tedkikler re tesbitler 
1 
kanlar heyetine verilmek üzere 

Konsey Çin milletine karşı 

sompatisiııi göstermiş ve .Japon 
hareketinin hukuku düvele mu 
ılnyir olduğunu ve Qinin hak Paris, 14 (Radyo) - Fran· Ccnevreye gelişinin Romada en 
kını teslim eden bir karar sure sız gazeteleri dünkü mütaleaları d i şe uynndırmadıQını ve italyan 
ıi kabul eımietir. hiH\fına olarak ffransız • İtalyan hükumetinin nasıl olsa İngiliz 

devlet adamları ile bı:ış"ekil ve yapmış olan profesörlerle vokA Başb!lkanlığa verilecekLir. 
Haricı'1e Naıırı ekseJAns Dr. Mı· !etler delegelerinden mürEıkkeb 1 il t ld .. ·~· 

11 1 t d- S h t D k 1 h d a >er a ığımıza gore .c.ıra· IA ıeye un ı a a an ı.,ın a 
n Stoyadinoviç arasında görüş b kAJ l k· ı· B c:ı-k _ K at bankası ıelzeledeu zarar gö· 

1 
• aşve u e ve ı ı ~u ru aya 1 

Cenenenin bitaraflık hak· müzakerelerinin bu iıafta içinde vo fransız dele.celeriuin Habeşis 
kındaki ınüracaati prensip itiba müsbet bir neticeye varamıyaca· lan meselesini kati olarak halle 

riyle kabul edilmiştir. ğını yazıyorlar. decekleri kanaatinde bulunduğu 

eatııi Japılmıotır. Maarif Vekili B. Saffet Arıkan, ren lınlkın bankaya olnn borçla 
Çok samimi bir hava tc;ınae Sıhat ve içtimai Muavenet veırnı I ,.""" tAr.ıli ioin tetkikler yapmak 

Japılan bu görüemelerdo iki tadır Dr. Hulusi Alataş'ııı huzurlarile · 
memleketi olduQu gibi bütün bir toplantı y.: pmışlardır. Bu Yeniden bir çok binalar Cenevreden Londra 
Balkan AnıanLını alAkadar eden toplantıda heyetin hazırlamıo ol· harap oldu 
bütün meseleler bahis mevzuu duğe rapor görüşülmüştür. Ankara, 14 (Hadyo) Son da ya döndü 
edilmiş ve görOşmeler, Türk ve Yeni sarsmtı kikada alınnn malumata göre Paris, 14 (Radyo) Eski Ha-
Yugoslav devlel adamlarının gö . Eskişehir ve Kayseride snat 515 beşistan imparatoru Haile Seli\· o ı i d ı.· b k . .. t Dün Kırşehırden gelen ma· 
r e er n e.ı muta a atı aos er- . ..,, .. Kö k l k de bir yer deprenmesi olmuştur I siye bu gün öğle üzeri Cenevre i . lumala gore Ş er DllD 8 aınc 
m ıtır. . _ ı da evvelki gece fasılalarla müte Bu sabah saaL 7 ve 7,5 de Kır· 1 den bura1a g~ldi saat 21 de de 

Bundan başka, a~nı .tes~n~t ı addid defalar, sR&t 6 da ise iki şehirde ve Eskişclıirde ikieer sa , Loııdraya hareket etmiştir. 
te karısıhklı anlayış zıhnıyetının 1 defa ze' zole hissedilmietir. Hasar nl)'e ı;üren şiddelli bir zelzele ; Ç k H • • M 
büUln Balkan Antantı devletleri ve telef olmamıştır. daha olmuştur. Hu son zelzelede 8 8flCIY8 üsteşan 
ne de ilham Termekte olduğu\ Zelzele mıııtakasında tetkik· yeniden bir çok binalar yıkıl· 1 

müoahede edilmiolir. Bu sayede 1 •r yapan kom isyonun raporu mıştır. l Yugoslavyada oto-
bo enternasyonal teşekkül mazi b ·ı k J /d 
de oldutu gibi, bütün Balkan 15 inci Cumhuriyet büdcesi mo r azasın aö Ü 
detletlerinin meıru menfaatleri· • ı Belgrat, 14 (Hadyo) Çekoslo 

nl ~·umumi aalhun idamesioi Var·ıdat 250 049 000 Mas- . vakya hari~iye müsteşarı hURUSi 
nazarı dikkate alarak semereli • • 1 hir oıomobılle Yugoslavynda se 

pollUk ve ekonomik faaliyetlut raf 249 g50 l 020 ıı· ra : yahat ederken ?tomobil Lir vi-
inklşaf ettirmeae devam eyliye- • lf• rajda dereye .yuvarlanmıe ve 
cektir . , B k f 

Torkiye-euıgar dostıutu Büdca ıncümeni tetkiklerini bitirdi. Hü~umet teklifin~en ~i:;~: 1~1:S~!~
1

:; ö~mü;zaya:~n·;: 

N~aüs 
Malen gazetesi Musolininin Ce nu yazıyor. 

novaya seyahutitıin bu müzflke· Bertin - Roma mihverlyle 
• ' • --:·'· ·""". ·~örntncnl!ıııı. hu 

susiyle kı harıcıye nazırı Kont 
Oiyanonun da Musolini ile bir· 
likte seyahate çıkncaalinı kaydey 

lem ektedir. 

•• ~ .. ~rm~m:ıılıl 
MilAno, 14 (Radyo) - Gaze· 

te del Popolo, alman • İtalyan 
münasebatmın samimi7ollnden 
şüpho eden bau fransız gazete 

Jur gazetesi ltalyanlarııı iki terine cevap vererek, eter Fren 
mrmlekoli al1\kadar eden bütün sa, Jıaı1a ile bir yakınlık tesi11 
meseleleri birden hallelmek iste etmek isLiyorsa Derlin • R'>ma 
diklerini zanııerliyor. mihverini bozmak arzusundan 

Epok gazetesi de Negüsiln vazgeçmelidir, diyur. 

Valansiya gene bombardıman edildi 

Dört semtte yangınlar çıktı 
hasarat çok fazla 

Franki:,tler Kastellon ve Akdeniz cephe 

sinde ileri hareka Heryo 
ta devam ediyor 

Mısır ıeyahatından 
Sofya, 14 (Rad)o) Bulgar 

19 
'f f 

11 
k , bulunan Yugoslavyalı karısı a· 

gazeteleri Türkiye başvekili B. mı J0ft az 8 1 la taddit yapıldı ğır surette yaralanmıştır. Valan~iya~ 14(Radyo) F.ra~ko çok naemnun 
CelAl Bııar 98 Doktor Rüştü 1 tayyarelerı dun gece şehır uze I Fr•nsız Mebusan Meclisi ~e-

Ankara, 14 - Kamutay hüt 1 N Ç u n ArHın Belırat dönOşünde Sof· çe encümeni 1938 mali yılı büt MemlıLet'ım"ıze orve irine gene bir çok bombalar at lsl Heryo son gDnlerde Mısıra git 
Jada duruşları Bulgar Kral Sa· 1 n·· l da Hel 11 'd çe projesi üzerindb tetkiklerini ınışlardır. ort semtle yangın ar miş ve ora yopo s e bir 
majeete Boris te Bulgar başba bitirmiştir. Bütce, encümenin tes Turist celbi için ltalyan imparator- çıkmış pek çok ev yıkılmıştır. Fransız mekt~blnln açılma törenin 
kan ve Hariciye Nazırı Köse ı • de bulunmuştu. Heryo vaktlle es 
lvanofla görüşmelerine geniş BÜ bil re. ~mu~ l~eyı°liı~· ~~~:ib~ll~ tadbirler luğunU bır ! ene SOn Ölü ve yaralı mikdarı h enüz ki lskenderlyenin tarihi hakkında 
tunlar tahsis etmekte ve akşam arıellığı ra m ar a ır ı e a Ankaraı - Hükumet, yurda f k tesbit edilmemiştir, Halk şehir bir tez yapmıştı. O zamandanberi 
aaıeteleri tefsirlerde bulunmak· sılmıetır. Bu gün tevzi edile· turist gelmesini fazlalaştırmak ra anıyaca haricine kaçmıştır, Tahmin edil bu memleketi ziyare t etmek ar. 
tadır. cektir. üzere tedbirler almaktadır. Oslo, 14 (Radyo) SeHUıiyet diAine göre hasarat ve zayiat zusunu beslerdi. ,.Bu maksat ile 

B(itce encümeninin tesbit et Ru tedbirler arasında gelecek ıu tar membalardan verilen malU· Kral Fuad valtlerde bulunmuştu. 
Gazeteler,· garLt Avrupada ı t k k b"r yeku" na ba k ti"i 1ektln 249,954,020 liradır.HÜ ristlere gümrük, polis muayeue mata göre Noneç hükumeti tal mikdarı or unç 

1 
Fakat sraya hU Qmet bubrısoları 

hüküm süren diplomatik bAdise 15 t ı dl i ı kumetin 1ekunu 248,307,048 lira !erile diğer hususlarda azami ranın Habeşistan füıuhatıaı ge liğ 0 muştur, glrdiğ\ içtn va n cra edememiş 
·ıc: bo·· ıgelerİ oldutuna göre bütce encümeni· kolaylık gösterilmesi bulunmak lecek sene Roma elçisini tekaü · Bu sabah 14 tayyare daha ti. Şimdi kralın oğlu Farukuo za. 
Y nin 7ektlnu 1,647,972 lira fazla tadır. Turizm hareketlerinin yur l de sevkederek yeni elçi tayin şehir üzoriııde uçmuş yangın ve mımında bu vadini )•erine getir· 

A 
• l • f dır dumuzda inkişafını. ı~min i~in elliği zaman tanıyacaktır. facia sahnesine tekrar 110 bom miş bulunuyor. 

mır erı yarın op· . Di~er taraf lan bOlce encü· bütün tası talardan ıstıfade edıle 1 1 d ba atmıetır, Mı~ırlıl~r :e?~ hakkında bil 

lanacokıa, mezinin teshil ellili varidat ye- cek ve propagandalar yapılacak yugos avya a yUk i ram ar a • ulunmuşlardır tır. ı Burgos, 14 (Rndyo) )(astel Birçok yerlerde nutuklar söyle~ 
Ankara 14 (Hususi) - fş kunu 250. mil~on_ 49 ~i~ lira.dır. Bolgratta Balkan antantına N h • [ t • lon istikametinde dün milislerle rolştlr. Bir mekteplinin sOyltfftlğl 

dairesi rellllltl 15 iş bOlgeslnln, Hükiimetın ta mın ettıA'ı varıdat dahil dört devlet delegesi arasın e ır er taş 1 erozl• F k ' ti r arasında tsyyarele nutku dinledikten sonra Frans11 

W.lge Amirleri~ tebrimlze davet 248,320,000 lira olduA"u_na gör~ da müşterek turist çalışmaları • l k l dı _ran ıs_ ~ . . ' dd ır bir Mebusan Meclisi reisi şöyle de. 
etnıiftir. Toplantı ayın OD alllSlD· varidat kısmı~cıa ~a :utce e~cu yapılması etrafında tespit olu· yı su ar ap a rın de ıştırük allığı ŞI e 

1 
• mlştir: 

da iş dairesi reisliği binasında meninin tabmınlerı ı,,29,000 lıra nan kararların tatoiki için Tür· Belgrat, 14 (Radyo) iki gün muharebe olmuştur, Milisler rıc - Nutuk ezberlemek benl 
Japaıacak ve bir hafta kadar de· faı.ladır. kofisço çahşılmaktadır. . denberi ya~an şiddetli ya~mur at etmişlerdir, sanatımdır. Fakat ben genç me~ 
lanı edecektir. 

1907 
mal·ı .,

111 
bütcemiz 231 Balkan memlek_el!~rmde kar lar neticesinde cenubi Sırbıstan Akdeniz istikametinrle hnva teplilere şunu söylemek ı t 1 

" ı eılıklı olarak ve muhım yabancı 1 • • b' ki ı •tt'"' ser m 
Bu toplantıda iş kanununun .

1 1
. 

1 
rak tahmin edil· h. 

1 
. d k 

1 
k t . 

1
. da fll• hırler taşmış ve gcnış ır !arın fena olmasına rağmen ha şı l5tm nutuklardan çoğu oz 

1837 finans yılındaki tatbikatı bl · ~1 ~on ~:a 0 ~ encu-men'ıniıı şe. ır ~rın e uru aca urızm arazi i sular kaplamıştır. Haea . gllzel fakat çok uzu d ıa d h gore butce ofıslerıyle yapılacak reklAm ve ı ~ - reküt durmamıştır, Frankıst kı ! ' n ur. 
bçosu gOrDşDlecek, 938 fin11nsl l15ıne ' . • ro ·e propagandanın memlekete gerek rat mıkdarı çok fazladır. Koylcrl .. " . . . Fransız gazetelerln\n ynıdık· 

>duıa ald olan fa11lly<'tler hakkın- dcğişlirmesiyl~ yenı butce P ~ Balkan 1lntantı memleketlerin· J ve kasabalarda bir çok e~ler fi · talar son. dort ~un ~çıııde 25 kı t !arına göre Heryo Mısırda Früı ız 
~ Dıllzek.,reler yapılaCJık ve bu sinde hasıl olan fazlalık 19 mıl· Sonu ikincide- kılmııtır. lometre ılerlemıılerdır, - sonY lıdnctcae -
11'*aita brarlır ıbaacaktar. --.nu nc1 ... ıc1e-

' 
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Günün en başlı mevzuu Tarsusta Arap gazeteleri taarruza geçti 
- -

Namrun yolu ve çar Eti türkıeri Atatürke müra-
• Berlin - Roma 20 

Sayfa: 2 

Azerbaycanda 
devlet tiyatrosu 
çalışıyor 

Mihveri tarihte üç kere teker
rür etmiş bir anlaşmadır 

şısı yapılıyor caat ettiler 
Tarsus (Hususi) - Du sene Boka (Tae) - Bu gün Sov 

kış fazla olması yuzun Arap ı·andarmalorını ölclü1 mek suçiyle yet Azerbaycamnda 20 devlet 1 den Tarsus - Nnmrun yolu epe tiyatrosu mevcuttur Bunların 
yiec harııp oım.~ıştu. Yayla ~~v 17 türkü tevkif etliler arasında Azerb:ıyca

1

n, Rus ve 

llk Berlin Roma mihveri 1866 da tees
süs etmişti buna Fransa do. taraftardı 

, ~imi başlamak uzere olduı:tu ıçıo . Ermeni dram tiyatroları, opera 
yolun bozulan kısımlarının esas Eti türklerinin şikayeti 

1 

gibidir. Arapçll Elliva iazetesı b 1 t a· t ·teadd"ıt ço 
· t · · b 1 r • b .. \le a e ıya rosu, mu Jı bır ~uretle amırıne aş an· Antakya 12 _ Anadolu A- Kara liste,, l•aşlıkh yCızısını ılı 1 k . 

1 
V 

1 
T t 

1 
1 

' . " - (h . ) 1 cu tıyatro arı, o ga a ar arı 
mıştır. jıınsının hususi muhahiri bildiri· rırken Lurklere geçen aın e . . . 

1 Vıll\yetin bu yol için tahsis > or: ı rin isimlerini karadosyaya kayıt ı tı~atrosu, Yahudı tıyatrosu te 
Bugün Avrupa siyasetinde Kustoıza mağlfıbiyetinden elliği ameleye köy kanunu mu y· . . .b k d ~,ti la gaıetemizde veya ayrı.;a ilan saıre vardır, lnkllAptan enel al 

mu-h"ım l>ı"r mevzu olarek ele sonra petı·olu istiyorlar· Garibal cibince köylülerinde yardımı ve _ ır~_ı yırmı eş .a ar :..ı ve arap ofisi tarafından tevzi et fabesi dahi olmayan Tatların bi 
' . • . turk reısı. Atatürk'e, mılleller ce . ı - • • 

1
A • 

alınan Derlin - Roma mihveri dinin meğhilıiyetinden sonra ıs Kaymakam bay Mehmet Alı ora . 
1
. Aı· ko . ere b. ·rer tireceA"iz . Td ki umum ısldm ve le bu gun bır mıl ı tıyatrosu . mıye ıne ve 11 ı mıs ı . . . . 1 k 

tarihte üç kere tekerrür etmiş tiryayı :almak arzusundalar. Ya , nın d~vamlı gayretıle tak baş telgraf çekerek burada intihab a~ablar dm, va!an ve mılhyetler~ 'mevcut bulunma tadır, 
bir anlaşmadır, Bundan evvel , Lissodaki deniz harbinden sonra . çeşmesınden başlanarak ~amru b atisi kalmadı~ıııı muhalifle nı satan bu haınler hakkındakı Bu sahnelerde, Şekspir, Moli 
muhtelif tarihlerde, Almanya ila ııoresini istiyecekler? Mario uşar 

1 
na k~dar o~an kı~ım bu günler ~~:ine hükumetle birlikte kendile kararlarını versinle~. diyor. yer ve Ostrovskinin eserleri, en 

İtalya böyle bir mihver kurmuş· dün söylüyordu. nered~yse Ren I de bıtmek uzeredır. riue karşı tazyik ve tedhiş hare . ~alay meselası ha_kkınd~ yüksek Rus ve yabancı kompo 
Jar ve siyasetlerini lıirleştirmiş· hud~duııu istiye~ekler .)_ 1 Namrun Çarşısı keti tatbik ettiklerini bildirmişler şımdıye kadar az ~ok sukQnet! ı zilörleriıı operal ırı ve ayni za 
lerdir. ıtalyanlar, ıııhayet uç kere Aldı~ım malumata göre Kay mahrum kaldıkları intihab ser muhaf.1:11a eden Sur~ye gazetele~ı ı manda tanınmış Azerbaycan ti 

Dundan onelki Roma - maı:tlüp olduktan ,sonra Fraıısa makamımızın teşebbüsile Nam bestisinin iadesi için müdahalele hep bırden ve güdumlü kanaatı·, t h .. Ak d k 
l ı d·rr· t ı· ı · b" "' b" l""'" ·ı t r ya ro mu arrırı un ovuu o Berlin mih\lerleri niçin ve nası · nıo e inden vene 161 es ım a run çarşısının ortasında bulunan rini istemialerdir nı veren ır a.ız ır ı.ı ı e aa 

1 
. . 

· · ı . ı ı ı - .. - .,, · rı mpoııtör Hacı Begovun te son 1apıldı, ne netı<:e verdı~ Bun arı mağa rıızı o uyor ar. ı 15·20 dukkiln Namrun koyu ta ,; . _ . k . I rllza ge~ ı er. . . 
kısaca gözden geçirelıiliriz. .Muharolıedoıı galip:-çıkan yal rafından istimldk edilmektedir. 0~ Elı turk bıtkarkAf d~lm~s~o Jandarmaların ölOmOnden zamıın muharrırlerınden Cabarh 

. . ııa musacaat edere en ı erının ılb h" o .. ae ea·ıren'ın eserleri 1865 de yapılan Alman - ııız Bısmarktı. A\'usturya ımpara Kaymakam bay Memet Ali ora· _ . tOrkler mesul tutuluyor 
1 

ra ım .... 
İtalyan nulaşmasına Fransa da torunu cernıen birliğinden çıka nıo, K. Sadık Eliyeşil fen me tuhrkd.doldul kladrınıAfakat tazyıkl v~i iki 1·andarmanın ölmesiyle oynanmaktadır, 

1 
1 • ı . • .. . te ı a tın a rap veya a ev 

taraftardı. rıyor, S evıg Holştaynı, Darmas murlarıle beraber koye gıderek ld ki d t ·ıı . . tas neticelenen dört ayak vakası ile Hu tiyatrolardan baeka, kül 
üçncü • •apolynn ilalynn bir tadı, Ham burgu Nassav'ı Frank ' çarşının güzel bir eekilde tanzi ~~:.1 • 

1
• tarı~ t"cı· escı arının alAkadar bulundukları veeilesiJ tür saraylarında, ieçi kulQplerio 

ll""i iniu büyük lıir arzu duru· furdu ilhak ediyordu, 'ı mi için ldzım gelen tedbirleri al 1 ınlı ıs ernış er ır. le 17 türk h'lkkında muvakkat b. 
• v it 1 •1 Al 1 d skenderuıı ve Kırıkhan ha . . . de fabrikalarda ve Kııılordu ır 

7ordu, a ya ı o man7an arasın mış ar ır, . . . . tevkif müzekkeresı kesılmıı ve lı"klerı"nde bı·r çok amato-r sana& 
l ·ı Al d k" · ı 1 - - ü 1 Ad d valısınde tescıl muamelesı devam .. tal ya 1 e manya arasın a j da 1 1 k UZ aşma UÇ ay surm il I ana a . bunların taharrısıne başlanmış ocakları da büyük te )'Üksek 

ki bu ilk anlaşma Av ustur yaya 
1 

tü· 18G9 da Dismark bu anlaş adıyor. 1 tır. Bunlar arasında en llZ 10 ta 
karşı idi. Almanya, A\'Usturya mayı tokrnr canlandırmak istedi ' lskenderundaki Vahdet ga· nesinin vaka mahallinde bile bu bir fAaliyet iÖstermektedir, 0 de 
nın hakimiyetini körlotmek için/ Bismark. Bremer ve Semme 1 Bir Jivar ç6htii bir zelesi 11 inci yıldönümü olan ö ıunmayan kimseler olduğu teyid rece ki halen Azerbaycanda dev 
İtalyanın yardımını elde etmişti. ring yollarının, Almanya ' malla 1 ~acı·a oldu nümüzdeki 18 mayıstan itibaren edilmekte ve bunların öteden be let ti1atrolarında çahımakta o 

O zaman Avrupada en hfı 1 rını Akdünize indirme~e ktifi gel 
1 

,-~ Hatay adı ile çıkacaktır. ri türk propagandası yapan türk lan bir çok aktörler. ilk feyizle 
• kim siyaset adamı Napolyondu, 1 madiğini söylüyordu. Bu yollar 

1 
Adana, - Abidin paşa cad- Arab gazeteleri gene ve eti türkleri ol nası ayrıca dik rini bu sanat ocaklarından almıı 

Bunun için Dismark, Italyn ile 1 dan birinin nihayeti Venedıkti, desi üzerin?e Salih Bosna tara· taarruza geçtiler kate şayan tellikki edilmektedir. 
yapacaA-ı nnlnşmadan onuda ha diğerınin de Triyeste , , tından A~rı _!urun yaptırılmak Eti türklerden türk olduğu Dün Yenişehir köyünde de vesi 
berdar etmiwti Framanı~ _muv~ 1 Bismar~, it~lyanlara berlinle üzere eskı bınırn~n .. yıkılmasına nu bildirmek niyetinde olanla kah av tüfeQini hamil üç türk 
fakati alının?a. _an.leşma ıçm mu Cenovayı bırbirıne bağlıyan bir başlfl~mı~tı. Bugun o~led~~ ev rın en az yüzde 75 i şapka teda mahalli jandarma tarafından tev 
zakerelere gırışıldı. j demiryolu yapmağa ve parasını vel bır dıurın yıkılması ıçın uQ rik etmiş ve giymişken temadı kif edilmiştir. 

bulunmak lad ır, 

fnkilliptan evvel Azerbaycan 
da bir tek musiki meklebi var 
dı, Halbuki bu gün bu rnıntaka 
da 4 bin kişiye ders veren 12 Fakat, İtalyanlar daha baş yarı yarıya vermeyi teklif edi raşırken dıvar birdenbire ve bil eden tazyik ve tedhiş hareketi Hususi mahkeme bundan 

laniıçta ha1ali sukuta uğradılar: yordu lıu suretle, Alman asker yük sada Qıkarmak suretiyle yı üzerine şimdi t.ıir tane kalmamış haber~ar olmadığını bildirmiştir. müzik okulu mevcuttur, bu okul 
Romaya murahhas olan büyük leri italya gerek İtalyalı feth kılmış amele üıerinde duran Ce 
siyaset adamı Moltke'yi bekler: için, gerek cenubu şarki hud u mal, bir amele, arabacı Etem ve 
ken karşılarına bir coğrafya pre dundan Fransaya hücum için diğer bir arabacı olmak üzere 
fösörü çıkmıştı. ! İlalyaya girebilecekti dört kiei bu d:\lar altında kal· 

Almanyanın bu murahhası l ltalya bu aıılaşmayı kııbul mı şiar ve ağır surette yaralan 
italyan murahhaslarının önüne etmedi. Fransa ile Almanya ara nıışlardır. 

Lir harita açmış ve Viyan aya hü 
1 
sınd&ki 1870 harbinin sonlarına Amele başı Cemal ile araba 

Hemlayn muhafız kıtası kuruldu 

Hemlayn Londrada İngiliz ef
karı umumiyesini tanıyor cum etmek için Dalmaçyadau doğru, italy:ı, Savoyanın transa cı Eteınin yaraları çok aA-ırdı. 

geçmek Jilzım oldugunu göster 
1 
y~ geçmesinden dolayı hala fran 

1 lla~is~ derhal zabıtaya _ha Cp./:1naln••,.J,.>.
0

,..,. Ronıw ft;l'iil'Ji AonC Ciya 
mieti. 1 ~aya karşı iğlJirarını muhafaza ~e~ '!."..1~~.1.'S'i <?1~l!tW~i~Y t9Aıkıı~~ 

larda g~rek Avrupa musikisi ve 

gerek kemençe ve Tara gibi mil 
li Azerbaycan sazları öğretilmek 
tedir, AyrıC'a Azerbaycan devle& 

Dunun üzerin~ jtıııvr,ııınE· ı •· 
1 vaz'ıyed edilmiştir. Yaralılar nadan son temas/ar hakkında izahat aldı 

--···· .... ,, .. 
11

" ytıpa aK urı .u .< .!.ı· ı İtalya, Papanın Romadan çı memleket hastanesine kaldırıl retmen yetietirmektedir, 

(b_:dl {dos~ldudk ) kmuıı1hed)esdı 1~111 karılması hakkındaki talebini mışlır. . Pre~ 14 (Rudyo) - Nazırlar 1 Hemlaynin Londra temas 

konservatu\ları da hümmali faa 
liyette bulunmakta ve Tiyatro 
lar için arlist ve ~umhuriyetin 

muhtelif mıntakalarında yeniden • 

kurulan müzik okulları için öğ 

uQ ay mu et oya ım em ı ş· F" dd . - . ' A"" 1 il ·ı 1 C kl l 1 
1 d. 1 ransanın re etmesı uzerıne r; ır yara ı am ı oğ u e meclisi bugUll toplandı. 'ft>ş 1 l arı 
er ı. F k t A t t hl"k , Fransa ya harp açıyor. Serlan'da mal memleket hastanesinde öl katttrlaştırılan milletler partisi Londra 14 {Rıtdyo) - Hemlayn 

1 ata B-;~s u~y~ o kı et J.4"ransa Almanyanın Sedou'daki müştür. projesl~l tetkik ederek höyle bir dOn akşam otelde şahsi dostlarlle 
an amış ı. u ~n o unu ay e kazandığına benziyeu bir mu· ı Diğer yaralılar da memleket . . temaslarda bulunmuştur. Hem 
decek yerde bır parmağını kay . ha:;tanesinde tedavi allına alın partinin milli bırllğe yaıdım ede 1 1 d l 1 ill 

1 
B ll 

betmeyi tercih elli ve üçüncü vaffakryet kazanıyor. IJu esnada · 1 d ceğl mOtaleasıoı kaydetti. ayn n osu ng er.en n er n 
T , • • • • S • R . . : mış ar ır. . ttteşeRi şunları söylemıştlr: 
Na~olyona \ienedığ~ vardığı. v~ >ard !ar omayı ış_gal edıyorl_ar. I Belediye itfaiyesi enkazın le Hemlayn muhafız kıtası 1 - Hemlayn lnglllere efkılrı 
nedık daha sonra llalyaya verrl l apa dokuzuncu Pıks le Va tıka mizlenmesilo meşgul 0 Jmakla ve ) i 

1 
ı 

1 11 
l d d 

k - r.- L • j Prağ 14 (Radyo - Yen h umum yes e emas aızusun H ır. rne uzere L•ransaya emanet ı- na kaçıyor. daha enkaz altında adam kalıp 1 ş h b tt b ı kt 
k 1 · · f 1 das edilen Hemlayn muhafız kıta ıt sen eyana a u unma an ra ı mış vazıyetteydı. talya gene lirazi istemekte kalmadığını araştırmaktadır. 1 çekiniyor Hlllerln emrlle Londra 

ltalya da, fransayı keudi la· dir. Disınark bu cihetten halyanı 1 zı·raat aletler"ı Si kumendHnı neşretnği beyanna- ya geldlğ.l kallyyeo yalandır 
rafından da memnun etmek için' le ık " t d. ı~ k t .k. . v·ı mede bu kıtaların cesaret dlslp. · 

.. . • 1 • I 
1 e ıyor. ra a. ı ıncı 1 - • z Romada temaslar 

fransaya Nısı ve Sovaya yı verdı helm imparator olunca ilk seya llo ve mUcadele fıkrl iç.in a im· R 
14 

(R d ) Ç k 
· · · ı T •l "t/ t ·~ ·ı oma tı JO - e oa· Nıs VA SO\'Oyada ~ır reyı hatiui Homaya yapıyor ve ilk ' enzı a ı arı,-e ı e kar muharip kuvvel!erdir Bu kıta lovakyanıo Roma elçisi bugllo 

~m yapılacak ve halk F ransay_ı I siyasi eseri olarak 1888 de Ro· nakledilecek tar Hemlayn prensıplerinl muha·' Hariciye Nazırı Kont Clyanoyu 
ısterıt1e orası fransa~a geçekcektı, mada halya, Almanya ve Avus· faza edecekleri gibi camianın' ziyaret ~derek Hltlerln Romıs zl-

talya bu rayıamı azan Ziraat Vekaletinden Vilayete h t t hllk 1 1 0 
1 

mak için bayük propaganda yap turya arasındaki üçler misakını gelen bir emre göre, kullanılmak aya ı e eye g rer ~ rmez n 1 yaretl esnasında Duçe ile gOrOş· 
t F" k · d · t '>4 imzalıyor. uzere bir yere gönderilecek Zira- safta bulunacaklıtr ve nihai cep toğfl Çekoslovak meseleleri Oze· mıe ı. a at netıce e nıs en -

448 (e\let) lGO (hayır), Saçoya Du suretle. Berlin - Roma at alet ve makin~lerlnln şimendl heye kader yllrOyeceklerdlr. rinde izahat Hlmıştır 
dan da 133,533 (evet, 235 (hayır) mihveri ilk defa olarak Viyana ferle nakilleri Devlet lDemlryolla 
reyi alınmıştı. dan geçmektedir. 6 rı ldHrelerlnce tenzilatlı Ucret tat 

Fraosanın lıu galebesini çe ltalyanlak lıu ittifaktan kuv blkl için Ziraat Odalarıoca vesika 
kemiyen italya. venedik kendisi t 1 k Af 'k f verilmesinde tereddOt edilmesine 

ne takd im edildi"""i zaman, kabul ve a ara ' rı a se erine çıkı · lOıum yoktur. Bu veslkdlar esha 
~ yorlar. Fransız ve İngiliz hüku bına derhal 9erllerek bu mevzu 

etmemiş, Almanya ile beraber metlerinin ihtarına ıtldırıe etmek dıtblllnde takibat yapıhtcaktır. 
Atusluryaya karşı harbı terçih sizin Habeşistana doaru asker F • } 
etmişti. gönderiyorlar. Deri ıya t arı 

Harp, 1866 hazirnnında boş Fakdt, Parisle Londranın 
Jadı. Ayın 24 ünde kutozzada müdahale etmesine vaki kalını· 
75,000 Avusturyalı 120,000 italya 

yor. Aduva'da mağlup oluyorlar 
nı maQICıp ediyordu. iki gün son 

Heryo mısır se~ahatin~en 
çok memnun 

- Birinciden artan -
kOltQrQnlln çok derin bir tesirini 
gOrmuştor. Burada ~okak boyacı. 

!arının bile bir kaç kelime Fran· 
sızca blldlklerlne hayret etmiştir. 

Memleketimize turist celbi 
için ted~irler 
Birinciden erten 

den ve gereksa yabancı memle 
ketlerindan mühim miktarda ta 
rist gelmesini temin edeceQ'i ü· 
mit olunmaktadır. 

Allikah daireler muhtelif ya 
bancı memleketlerdeki turist ha 

Mersinde 
Güreş birincilikleri 
seçimine başlandı 

Ankarada yapılacak Türkiye 
gJreş biriırniliklerine iştirak et· 
mek üzre bölgemiz bir güreı 

müsabakası tertip etmiştir. Bu 
güreşlere bölge1e baQlı Tar8u8 
Sılifke, Mut, Anamur, Gülnar ka 
zalarila Nahiye ve köylerinden 
istiyen her Amatör güreşçi işli· 

rak edecek. 56, 61, 72, 78, 87 ve 
agır siklet sı çmeleri yapılacaktır 
Birinci gelenler Türkiye birinci 
liklerirıe · iştirak edeceklerdir. 

Bugün stadyumda yapılacak 
olan bu müsabakaya 15 çiftin ie 
lirakl umulmaktadır, 

15 inci Cumhuriyet 
bütçesi 

-Birinciden artnn-

yon liradır. 

Cumhuriyetin on beeinci 111 

bütcesi 140 mil1on lİJ'.l olan 924 
ra da garibald inin askerleri Ta ve sefer m uvakkateıı orada kalı 
rollularım önünden kaçmnğa ba yorlor. 
ıamıelardı. Herlin - Roma mihveri yir 

Son günlerde neden 
yükseldi 

Hum deıl fiyatlarının son 
gOnlerde birdenbire yOksttldlği ve 
evvelce 80 kuruşa snhlırken şlm 
dl 110 kuruşa alınabildiği haber 
alınmıştır. Bunun sebebinin de 
son gOulerde bam derilerin az 

Heryo açılma meraslmlol Jap 
mık Uzere Helmopolls lisesine 
glltlğl zaman bedeviler ile bera 
ber İngiliz askerleri tarafından is 
llkbal edilmiştir. lnglliz askerleri 
iptida Mısır marşını, sonrada Mttr 
seyyezl çalmışlardır Heryo uzun 
zaman Fransızlar ile lnglllzlerln 
rek!betlne sahne olan Mısır top 
rakları Uzerlnde b\.yle lnglUz as 
kerlerl tarstıudan M11rseyyez ça· 

raketlerini dikkatle takip etmek bütcesine göre 110 milyon lira 
te \le turistlerin tercih :ettikleri fazladır. Senelerdenberi bQtce 

Denizde de liısa önünde, a· J nıinci asırda du de\lam ediyor. 
miral TogetoC'un yedi gemisi Bu üçüncü mih\lerine Viyanadan 
amiral persa11onun 'on bir gemi geçiyor ve bu mihvere dayana· 
Bini batırmıştı. rak Homa istirya ile Trentino'yu 

ltalya mağlüp oluyordu. Fa almnk istiyorlar. 

mlkdarda şehrimize gelmesi ve 
f dZla lsllyen bulunması imiş, 

ka' bOyük müttefıki Almanya, 1914 te umumi harp çıkıyor riele Dannunzio halka hitaben 
Sadovada Avusturyayı büyük bir Aralarındaki anlaşma yalnız mü söylediği nutukta: 
b ""' ğ t t "Sil4h altına girmiyen ya al oı ... na u ra. mıe ı. dafaa için olduğundan, ltalya çakıır. ya haindir! diye bağırı 

Solhe gelınce; bundan Fran harbin başlangıcında bitaraf ka ı 
ıız muharrirlerinden Lüdavik F yor. tal1a siH\h altına girsin! 
Al ... 1 1 1 b. k"ld b h lıyor. akat, Avusturyadan, vaa Yarından tezi yok. Roma uyan-

evı şoy e a ay ı ır şe ı o a d" . . . . . . . 
ıeder; mı 7erıne gelırmesını ıslıyor. sın artık, bütün dünyanın yüzü 

(Prusya ile Atusturya müta A9usturya aldırış etmizor. O za ne karşı taleplerini ha1kırsın!,, 
reke yapmak hususunda mütte· mırn İtalya hudutlara asker yı· Aradan dokuz gün geçiyor 
fiktirler· Fakat italya naz ediyor ğıyor. ltalya harp ilfln ediyor. 
Arka arkaya düştükleri mağlu O tarihte .l\lusolini, ltalyanın Roma - Berlin mihveri kı· 
biyetler İtalyanları dHha fazla umumi harbe gitmesi için Çalış rılmıştır. 

ihtirasa sevketmiştir. maktadır. 12 Ma1ıs 1915 te Gab 1 (Entransijan) 

Jıudığını görllnce pek :memnun ol 
muş. 

- işte trarsız - lngiliz kor 
diyal Hntantının gazel bir eseri!., 

Demiştir ----

yerleri tesbit etmektedirler. Bu 
arada yabancı memleketlerdeki 
turist hareketlerine ait istatistik 
ler de gelirilmektedir: 

politikamızın ana preneipi ola· 

rak benimsenen te deflet itiba· 
riyle milli ekonomiyi bo günkO 

Yugoslavyadan gelen istalis ileri ve hatırı sayılır hale geti· 
tiğe göre 1937 yılında Yugoslav ren denk bütce prensibine göre 
yaya gelen turist miktarı 907..936 hazırlanmış olan yeni bütcemi· 
kişiyi bulmuştur. Bu turistler Yu zin memleketin saadetine büyük 

goslavyada 5•289 113 gece geçir eserler vermesini temenni ederis 
mişlerdir. 

19!J6 yılında Yugoslavyayaf - . . , 
944 lı. 915 t · t 1 • b kaeabalarını zıyaret eden turıs 

H "d. . B I . t ın urıs ge mış ve un . . 
amı ıyenın u gans an 1 5 265 600 

. . 1 d" lerın 634,038 ı Yugoslavya tebaa· 
h t ar , , gece geçırmış er ır. ı . 

seya a 1 a· lk. .. y t sıdır. Bu rakam Yugoslu mılle . ır sene evve ıııe gore ugos 1 . . . ... 
Sof ya,- Lora gazetesi Türk 1 1 t . t 36 • tının kendı yurdunu tanıma .. • uyaya ge en urıs sayısı . . . i ı 

Hamiuiye kruvazörünün 17 ma 981 k' . k .1 . . et t . ti ' ıçın ne kadar fazla gezdıl D . 1 ışı e sı mış ıee e, urıs e 1 .. . . 
yısta bul gar lımanlarını ziyaret , rin Yugoslavyada kalışları 2S503 gostermektedır. Gerı kalan 273 
edeceğini ve burgaz limanını gece artmıştır. 19:n yılında Yu·: 898 turist ise 7abanoı memleke& 
da üç gün kalacatını 1az11or, iOSlav1anın muhtelif ıehir ve terden Yu11oılat1a1a ıelmiı,ir. 
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ID •· d Neleroldtı Unya 8 Nel~r oluyor 
ı Mersin 
Piyasası 

1 LAN 
Mersin Orman Mu~en~isliğin~en: 

i L A H 
Adana Cum~uriyat Müddei 

umumiliüinden; Bir roman nasıl l1al{ikat old11? Beher M3 .nın mu- % 7,5 muvekkat 
hammen bedeli teminatı Seyhan Ceza evinde bulu-

K. S. u3 C'ııls'ı Lira Ku. Lira Ku: nan mahkum ve mevkuflara 

14-5 938 

Romanı yazan genç muharrir, eserindeki 
kahramanın akibetine ufradı: Sevgilisi 

tarafından 6ldürülclü 

Pamuklar ın· • Cam 4 90 9 ı 9 ı 6 938 tarihinden 31-5- 939 
Klevlant 40 

25 ~ 
9 19 tarihine kadar verilecek bir 

Dağmalı 29,50 25 '' 4 9o senelik üç yıldız ikinci nevj 
Kapı malı 27, 3o ,, 4 90 11 00 undan yapılacak 165000 bin 
Koza 5,50 5, 7 5 30 ,, 4 90 1 l 00 kilo ekmeğin milnakasaya çı-

. . .., 1 H Kırma fi d 
Bır mflddet evvel Sofya· Romanı yazmaga nası • Kozacı parlağı 26 40 ,, 4 90 l 4 70 karılmış ol uğundan talip olan 

da çok meraklı ve avnı dere risto başladı ise, hayattaki b iltJ d 40 4 9o } 4 70 ların ihale günü bulunan 30 • 
cede acıklı bir hftdis; olmuş maceraya da gene o başlıyor.' U5 ay - ÇOV ar . ' 4 go 1 a J 7 5 - 938 pazartesi günü saat 
tur. Bir roman gibi cereyan Tıpkı ramanda olduğu gi· Syert şarkk 5,~~ :- 39 " 

4 
ı S 38 11 de Adına C. M, U. liği ma 

d b h d. b" b" 1 b" · k' · k d umuşa 5 1 c,·> 5o " 90 k d t 1 k e en u a ISP, esasen ır ı, ara arma ır 1 ıncı a 10 Y·rl' b wd , amın a op anaca olan ko 
• • 1 , ı ug a~ , 

romdndan çıkmıştır. gırıyor .. Hristo bu kadını se- Çavdar 4,6<!,5 M . . ·ı· k" .. · d k' Vliks•k misyona müracaatlarıveıart-
Hristo Diyonisyef ismin viyor ve Elenayı tPrkederek ! Anado) yulaf ersının eVCI 1 OJU CIVarm a va I nameyı görmek istiyenler tatil 

de bir romancı var. Bu genç onunla beraber yaşamağa l·aş 1 arpa olu~ devlet ormanmdan yukarıda s~~iz kal~mde günlerinden maada her gün 
Elene Hristova isminde t-ir lıyor. Anadol 3 87 5 yazılı kerestelik çam ağaCI 11 -5 938 tarihin.den Adana ve Mersin C. M. umu 
kızla sevişiyor. Uzun müddet Kız de, romandaki kahra-

1 
Ynli alivre yeni M. 

0

3,Jr; itibaren 25 Ö-938 çarşamba günii saat 16 da ıha- miliklerine müracaatları ilin 
tenberi birbirlerine bUyilk bir man gibi harnkete mecburdur; Nohut eksh'a 6/>0 le fl<lilmek üzre 15 ~ün müddetle açık ve köylü olunur, 
sevgi ve arkadaşlıkla bağlı o · Romandaki gibi, eski sevgili- fasulye . 6.8 küçük arlırmasile satışa çıkarılmıştır. Taliplerin 
lan bu iki genç evlenmf>ğe sini öldl\rmeğe karar veriyor YMula~ yekrh d 1 k · ·ı · t' 1 oP. 

12--15- 18-21 

karar vermişlerdir. ve bunun iç.in fırstıt kollama- Saebrlceıpme yozgat 412~60~ ,~JoS şartname e yazı ı \'e ereste ışı e ış ıga ve ~ .-
- ~indiüine dair Vf>~ikayı ibraz etmeleri we şaraiti Zay'ı nu·ıus cu·zdanı Bu saadeti Hristonun yaz ya başlıyor. . Tatlı çoğea 20 " "' 1 

dığı bir roman bozuyor. Hal · Tesadüf. bu sahnemo de Balmumu 75, anlamak isli yenlerin orman mühen.lisliğine ve j ıa İstanbul Kıııltoprak nüfus 
bu ki 0 , Elana ile olan aşkla· romandaki gibi cereyan etme Cehri ıı ı~ günü Mersin orman binasmda miiteşek kil ihale dairesinden aldığım hüviyet 
rından iJham alarak bir eser sine yardım ediyor; Susam 16, komİS) onuna müracaatları ilan olunur. 12' 15 20•24 cüzdanımı zayi eltim. yeniHi-
yazmağa karar vermiştir. Kıl'. bir gün, Hristo ile yeni )'apafı ni alacağımdan eskisinin hUk 

Hristonun yazdığı roman· sevgilisinin Sofyadaki bilyOk Siyah mil kalmamıştır, 
da kendisi ve sevgilisi gibi parkta bir gezintiye çıkacakla Şark 50 ı L A N Şark Kromları Türk 
iki kahramıın vardır. Çok sevi rını haber alıyor. DerhRI ta- Anadol 46 Anonim şirketi me· 
şıyorlar, Evlenmek Uzredirler. bancasını mantosunun cebine Aydın 50 murlarından 
Bu sırada aralarına diğer bir sokuyor ve parka gidip yolla· Y1..kanmıı yapak 80 HAYRI KUN'fER 
kadın giriyor •• Romanın kah- rını bekliyor. GKuz yunu il t'ft'k 70 Mersin Cum~uriyet müddeiumumilig"'inden 

. . . . T H . t k t onya ma arı ı ı 110 ·1~0 'ı l l N ramanı olan erkek sevgılısını 11m rıs o geçer en, a· Yozgat ı . Mersire ceza evindf>ki mahktim ve mev-
bırakıyor ve o kadınla yaşa· bancasını çekip ate~ ediyor. Keçi kılı 50 kuflarıo 1 haziran 938 tarihinden B ı.5. 939 tar i- Mers'ın SulL Hukuk La"kı'm-
maya başlıyor. Romancı , aldığı yaranın tf>si » da bağ hirıe kadar bir senelik ihliya cı olan 90000 dok. il il 

Terkedilen kız müteessir rile derhal ölüyor. pirinçler 1 k I' ' J 
oluyor.. Ümitsizliğe dilşUyor Mahkeme, romanın tesiri Birinci nevi mal _20 san birı kilo ekoıek kapah zar( USUIİ e mÜııa . asa ığmuen; 
ve eski sevgilisini bir parkta altında kalarak cinayet işledi ikinci nevi mal )'a kor.ulruuştur. ·ı · d 
çiçekler arasında, tabanca ile ğini gözönUnde tutuyor ve kı Çay 285 2 • istekliler 8ö5o lira ilıale bed .. li üzerin. 9-5.938 tarı ıın e bih\ 
vurup öldUrUyor. zı yalnız hapse mahkO ediyor Kahve 104- lOS dt-n 675 lira muvakkat teminat makbuzlarım iha varis vt>fal eden umum-

Roman bitmiştir. Fakat, Etene bugun bir umumi Deriler le günli olan 1 llaziran 938 çarşamLa günü saat hanede patrona küçük 
Ron:ıa~ı_n bir yenisi ve daha .1ar neticesinde hapishanede çı- Keçi derisi çifti 14 de C. ~I. umumiHui makamında toplanacak Ct>milenin lere~ esi mah. 
hakıkısı hayatta başlıyacaktı. kıyor. Koyun derisi kilosu " ı. C l 1 

1
• d"J L 

Sığır derisi tuzla olan komSİ}'ona tevdi elnıeleri. ~eme e a ır r e ı ere. 
Sd k'k ü b·ı· . Sığırbavakuruıu 3 -T .. klif meklUJlları ihale güııü saat 14 e defteri tanzim edilmiş ol 

a ı a s re ı ıyor' Suyu en temız dere Manda derisi kadar laahhütlu .. rosta ile veya bizzat ka ilah zarf duğundan muleverfanan 
Bugünlerde lngilteredP, . 1 ki J • ı ı. 1 

Dorçester şehri hftkimhni bir Avrııpada en temız suyu b el k • el /ı derununda komisyona tevdi edilmiş bulunacak a aca ı arı ı e uorçlu arı 
öpOcUğUn kaç dakika sü~ebi · olan dere fsveçte akıyor. Lok' a em v_e çe. ır e ve muayytın saate kadar her ne surf>lle olursa jilan tarihindfn itibaren 
lecı>ği meselesile meşgul bu-ı ismini taşıyan bu dere suyu- ıçlerı olsun kom İS) ona verilm~nıiş mektuplar kabul O• bir ay zarfında malıke-
lunmaktadırlar. Bu şehirden nun b9her litresinde ancak 9 Tatlı badem içi 80 1 k 1 meye müracaatla isimle 
v· ., d M s . ki d . . r Acı ,. ,. unmıyaca tır. 1 . . d f . k d . 

ını re PY Lrı en ısırn ı miligraf madeni madde bulu- A k' d k 33•34 4 _ Şartnanıe muvafık olmıyan veya ittirıde I rmı .f> terrn_e ay P.llır-ve 20 d b' :ıı ç kız ca çe ır e " 1 1 
b yaşın a ır g .n ' nabilmiştır. Avrupa merkez Urfa Yağı şartname dışnıda şartları ihtiva eden tekliflere mt• erı ve ruı~asçı arı meç 
ir dava açarak oto~Us kon~ ıerinden, suyu en lezzetli olan İçel ,, 90 itibar edilınfZ [ hul bulunduguudan ka-

dOktörO Artur Sprek 'ın kendı h" v· d • ı " · 1 k 'dd' 
sini zorla öptUğUnU ve bu ş~ ır ıyana ır 

1 
5 - Verilfcel eluıek Lirinci nevi undan yapı- , nurıı mırascı ı ı ıasın 

~poşon beş daktka sürdUğUnU Eyfelin ağırlığı f l N lcıcak ve htır t·knıek lam 960 gram olarak bişiri , da bulunanların da mi-
ıddia etmiştir. . . p . 1k' Ef1 k lesi 7 1 1 T u·Ju·rıu·g .. u·nJen lt>Cf>ktir E~nıt>k Cf'Z3 f\Iİ miidüıliiğüıı ÜU göstt·re • . rascılık vesikalarile bir. 
b kMdahkeme reısı Morton, · ı arıks. le ğı ye ğ ul.., d IÇ8 8PU m U U ctüi llizum üzerine ) e' nıh e 200 ila 300 adt l ara , li~le ilan larihind~n İli-
u ı ar u~un aOrenbu öpO· mı yon ıo ram a ırıgın a . . Y·l .. L Lö " •• • • d · jbaren u"ç a · · d 

cnıon filimlerdekine naza ve ıs bin çelik kısımdan iba Mersınrn a mayal\ • suıda h~r gun nıhayet saat 14 e Cf>Za evıne les- Y ıçın e sulh 
rekor lurmıt oldutunu r!: rettir. Bu kısımlar, biribirleri yiinde ve ~öy civarı mev lim edilmiş buluriacaklır. 'hukuk mahkemesine ıuü 
g~nç kızın haktı vlduğunu ve le ıs milyon vida ile tutturul kiinde Şarlan Mustafa e~ 7 _ Eksiltmeden müt~vellit bilumum rüsum racaat etmeleri liizumu 
bır öpUcDiDn beş dakika de- 1 1 b C IAI "'I . d · ·ıA " ı ·ı · d il il:ln olunur. 
vam edcımiyeceğini söylemiş muştur. . . al arı gar en tA a .og u ıeklıf, amga resmı ve ı :1~. u~rel erı .e .. ın fl ıace 
tir. inşası ıçın 7,800,000 frdnk Hasan ve Mthmet ş11ua- ekme~lerin Ve)'a un tahhlı ıçın \'e bılcumle mas.. i 1 an 

Mahkemede, bir öpUcnğun harcanmıştır. Bir kilogramı len yol cenuben Mehmel raf mÜlfAhhide ait olacaktır. 
ne kadar sUr~bilec~ğini anla· 1 ,10 altın franga malolmuşlurl ce Halil ile çevrili yedi 8 - Şartnameyi be de isiz ohı rak ~im~ k 'e das Tarsus Asliye ma~~eme-
makl maksadılel bsır tkecrUbbel Unutulmuf bir film hektar 3520 ıut.2. tarla ha (azla izahat alo ak isti)flllt>rin talil giiıılrri mü· s'ınden 
yapı mış, suçu pre , eş A d L''· d I .. .. C 'J'ö' M _ 

Jakikadan dıtha fazla bile sU· Harkov'da bir müzenin n on ••er ~po osun ta tesua olmak uzre ht>r gun umunıı ıeıne mura 
rebilece~ini isbat etmiştir. Ne· eski galerileri içerisinde 1907 sarrufunda iken guyri caat etmeleri ilAn olunur. 3. f> · 7 .1 l-15 
ticede suçlu, meh~eme. mHra- 1910 arasında çevrilmiş bir nıübadil olmasından do. 
fını ödemek şerhle bır sene film bulunmuştur. Film, Tola· layı hazinee~ bilmüzaye- -------------------- -
hapse mahkQm olmuştur. b de M · S 1 L~· t • ı j • • toy' un Yasna PolAna kasa a er.~ın ay avı I' ı.rı L N 
Bır hakaret meaelesı, sıoda ailesi arasında, ve son- 1 ınutluya satılan larla hak 

Cenubi Afrikam~ Joha~s, ra Moskova ve Astopovodaki kmda 26-5-938 perşem- ' 1 J ·.1· 1· ... d&D 
berg kttsebesında ?ı~ ~l~s hayatını göstermektedir. Film be günü saat 15 de ma- iÇi IPU mUuUr UUUO 
~~~~1;10~~~~~;g ~~· ~~~.~;; 1 ~~·v;~:;~:ı·~~ ~~~. d;!~f !::: l~a ilen ~ tşi r ve la lıki k a ı Mersini 0 Ça vak ~ 11yü11 üıı Kara Huca k nıe.v ki. 
eOrdOğU ve ayrıca da kendısı I . . )apılae~ğmdan ta~arruf inde Şarkan armak oarlıen Ha~au Lan~ı Kfrımtl, 

. "dd' . 1 cenaze meraaimını gösteren "dd' d b 1 1 ' " M 1 
ne hakaret ettiğı ı ıasıy e , 1 d . • ı ıasın a u un«1n arın şiıualen Durmuş oğlu Mustafa, cerıuben t> •-
~d·d~kemeye vermiştir. Ptolisin ı kt·unm ar a muhafaza edılmış mahallinde hazır bulun- met kısı .\ ,· şe ile ce vrili bir kıtada iki hf'klar 297 5 

ıasma göre, kadına o omo· . ı r. 1 1 T .. · .. • · - · 
bilioi k 0 tı · 0 dO'"Unden ma arı v~ya uıt a pu mu ruelre murabbaı tar-la otuz Sf> ne) ı nıuırca \'JZ za-

eo s ra ı s r g d M • • I I . .1 A • k ·· - d O .... 1 dolayı ihtarda bulunmuş, ka- Açık tefekkür urıyetıne ge me erı ı an mandan beri Hctmza be~ h oy 1111 en ~nıan ~~ o 
dın da «istersen git şikftyet d b . h t 1 olunur. Mostnfa ErdJğamn la~arrufurıtla oltlugu kö) un-
et C h 1 Yıllar an erı asa 011n . . " d b'J·•· · ı · b l 1 · e en neme kadar yo un d r t MO il• L • • • il' den verilen ılmuhaber e ı uırı mış ve u ar a-
9ar» demiştir. . ailemi karn.1-~ a; tas;; ~=r re iP. llılRISI muca il um 2<).5•93s cuma ~ünii saut ıs da mahallfa ke 
. Mahkeme, cehenneme gı· yapmatt sure 1 

tt ur r ARAYORUZ ·r I k·ı. · · k 1 .... d as t l 
dıp gitmemesi hususunu kadın' sinimizin opratörlerinden Safa Matbaamızda çabımak şı ve t~ ı . ••I ıcra ı ınac3g111 an ve_r ~ ve a: 
1~ polisin arzusuna terkettiğij1 Borbora alenen beyanı teşek· Ozre ~llr~ttip, Makiaiat ve sarruf ıdıhasmda bnlunaularrn aynı gunde a!.nı 
~· nazarı di.k~ate alaralr, ka kUr ederim. Mlicellı~e •.htiyarımız vardır mahalde hazır bulunmaları veyahut tapuya mura 

IQ hakkında berat k11rar1 Mersin orman şefi katibi fıteldalerıD mildGrlilie milra r&C88lları ilan OIUDUr, 
lerrniştir. MUHARREM ATAY caıtları 

Tarsusun Eski önıerli 
mahallesinden iken Ame 
rikaya giderek ahı sen~
df>nbt>ri hayal ve mema 
undan haber ahnnuyar. 
Çahş oğlu Melımedin son 
ha berincltın ahı sene gec 
tiii miiddei tarafmdaı~ 
il>~az olunan nıektuı, 
muud~recatından anla:ııl 
mış olduğu cihetle mu 
rlrnileyh Çalış oğlu Meh 
mediu hayal ve menıatm 
dan mahimalı olanlaruı 
bir sene zar(mda keyfh· •~ 
li Tarsus asliye lıuk;ık 
malıkemesine bildırmel~ 
ri lüzumu kanunu medP. 
ninin 32 inci maddesine 
tevfikan il~u olunur. 



-----------..------------------------mi! TER~ıfOS 
Sıcaktan bunaln1aınak için 

Bfr {ltrmo) a sahip olmak ldzınıdır, Bu stm termos/arın Alt 
rnlnium, kmlma:r- cam, beş defa kuvvetli kml:naz cam ve (tlik 
cinsleri ile tere;ı4J!t, dondurma ve ytnukleri uzurı mlJddtt oldul!u 
libl mulıaf aza edtn yeni modellerimiz geldi. 

Saat ve Gözlük çeşitleri 
Neker, Arlan ve dilfer tanın1111ş lsviçre mamullıtı cep, kol, ma 

sa ve duvar saatlerimizi bi/lıassa tavsiye tdtriz, Zeiss ve !zer ne 
vl num,olv, rmkli ı•e şoförlerin kullandı/!t f!Özlükle,imizl gDrüp 
fiyatlarını ölfrenmtdm gözlük alma.vmız, So!l model güneş ve toz 
giJzlülıltrl de bu lıaf ta rıkacaklır, 

RİZE TAKIMLARI 
15 gün sonra ymi mo:Jeller gtltcektir, lıer yerden ucuz, sat 

lam ve zarif olup (Riu) dt lıuı;ust surette ihzar olunmuştur, Is 
tanbulda yap/anlara her suretle f ul'ltir, şimdiden sipariş kabul 
olunnr, 

Sedad Sahir Seymen 
Uray caddesi No. 41-Mersin 

YKNI MKRSL~ 

....................... -.......... : 
!Fabrika ve Sınai m üessesf'; 
: Sahiplerinin nazarı dihkaiine : 
~ . 
• Mersinde şim<liyt.. k•dar bir Clökümbane bulunma-~ 
:dığından dökllm işi olanlar uzu ı muraf ve külfe.tler: 
il!ihliyar etmekle Tatsus, Adana ,.e sair mahallere gıde·~ 

.. ıek iıl · rini yaptırmakta idiler. Bu ihtiyacı nazarı dik·'.JI 
"!kate alarak Mersinde Ata Çelebi Basımevi civaranda: :1n numarala sokakta yeni bir Dökümhane açtım, *. .. . 
;Dökümhanemde her nevi döküm işleri yapılmaUadır .$ 
:Fiyat çok mutedil ve tenzilatlıdır. ~ . ~ 
:oö~iim işi oları fabrikı•, sırHıi miitıssesf> sahip: 
lileı-iuiu memrıun edilt' Cf'ği11i şimdiden arzede • •• • wrım. • 

:Çürük çıkan ve beğenilmiyen parçalar: 
•geri iade edilebilir. işlerimizde sürat ve~ 
!temizliğe itina olunur : 

1 Hariçten sipariş kabul edilir. ! 
: Akın dökümhanesi sahibi • 

~ IBRAHİM ÖZBELLI :. : ............................ . 

i 1 i n 

Antalya Cumhuriyet 
mu~~eiumumiliğin~en 
Antalya ceza evinin 1 

Haziran 9.~8 taribiuden itiba 
ren bir senelik ihtiyacı olan 
8 ; ooo (seksen beş bin) kilo 
ekmek 20 gün müddetle mü 
nakasaya konulmuştur. 

Tılip olanların şeraiti öğ 
ıenmek üzre Antalya Cum· 

, buriyet müddeiumumiliğine 
1 müraca'"'arı ilin otunur. 
1 5-8 - 11-15 

•1111a.nunnn•n•nnnnnnnanBnnB11•••••••••••• ! kayadelen suyu ı 
Sayın Hulkınıızın :Sılıırnııııı göz önünde tutarak ~şi buluıımıyan KA YAi 

DELEN SUYUNU gayet sıhhi bir şelilde menbağdaki tesisatmda eksik- • 
liklerini tamamlamış f~ranin en SOll usullerini yaplırruakda hulunduğu- ı 
ırıu arz ederiz. 

KA y ~~ELEN su~u · i 
Kaynadığı yer~en ıtı~aren ıstasyon yanma kadar cam borularla bıllur ~svuzlara• 

indirilmiş · oradanda bütün fiziki ve ~imye~i malını muhafaza ederek el deymadenl 
hususi kimyakerimiz ~uzurunda damacanlara doldurulmak~a ve muntazaman 
ıehrimize gelmektedir .. 

KAY ADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkalldell~ine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızını• 1 tOsterdiQi raebet ve teveccDhü karoısında fazla sOz söylemeğl zait görllyoruz. Sıhhat Bak<ınlııı 
11Ve sefahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU yalrız Türkirenin il 

1 en iyi suyu olmaltla kalmayarak "Dünyaoın birinci kaynak suları arasında • bulunduQ'unu isbat 
etmiştir • 

hayat kayoaQ'ıdır. 

Suya pt/t temiz ı.ıt btrralulır. Tterllbe tdtn sayın lıalfumu lundinde buldu/u ""lnülik ı.ıt sıhhatın • · 
vtrdill farlt,Jarla suyumuzun m~ttrlsl çoJ!almaktadır. MI 

1 Mersin Sahş yeri : Kardeşler Bakkaliyesi • 
................................... -r. 

Yeni Mersin Hasımevinde 8asılnuştır .. 

SAYFA~ 

i L A H 
f çel Def terdarlığmdan; 

Muhammen 
Kazası Mevki Cinsi Miktarı Bedeli Müddeti icar 
Mersin Çnrşıda Ak· dUkkin ıe No. lu ıso lira 1 senedir 

deniz oteli 
civarında 

» » » 
» HilkQmet Mağaza 

2 kapı no. lu 1 QO » 
117 no. lu 250 » 

1 » 
1 » 

civarı 
» MHhmud!ye mahalle- Ev 4 odah 200 » 1 » 

lesinde lf> 1 inci so-
kuk ::!1 no. 

» Bahçe M. 14 dönüm bah· 2:i0 » 1 » 
Silifke cad. çe ve ev 
Yu~anda hudud ve tv~afı )~Zıh ltş pHrça 

ev \'t~ nıağaza \'e diikkfln 1 h<tzir:ua 938 ta.."ihin
den lı ziran 939 turilıiııe ke:tdar bir sene muddet. 

1Ie icara verilnwk üzre müza)Hlt'ye korıulnıuşıur 
sürülen rwhler haddi IAyık göriildiil(ii takdirde 
ih~le günü olan 16-f>-938 pazartesa giinii saat 16 
da ve acık ar ttarma i!e ihale edil .. c••ğinden talip 
olanlar11~ )'Üzde 1 buçuk teminat yat1rarak d.-fter
ıla rlık tu miilflŞf' k kil komisyona nı iiracaetlar1 il An 
olunur. 10-12 l4-ı5 

1 l l H 
FabrikamlZ nrnnnllalı kaput bPd~ri ı .. 2.938 

larıhindf'n ilibaren lesbit edilen satış fi)·atları aşa 
ğıdHdar. Geuişlik Tul Fiyata 

S. x m. metre lira k. 
Se) han lwzi tip 2 7 b :{fi 7,':!5 

., ,, ,, 2 90 86 8,39 
lloruzlu lwz,, 6 75 36 6, 70 

.l 75 36 6,35 
,, " 't: 

ı -- Sat • ş pt' Şİn bedelledir. 
2 - Uir balyadan aşt:tğı satışf ar için 010 2 

zam yapılır. 
3 Sıf ıuasraflarile bal) a aıul alaj lı edel-

leri müşteriye a Uir. ır 

Tar susta M. Raıimbey F. 
miisteciri 

Salih Bosna 

IHTiVARLIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 

Hazırhkh Davranını 


