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-------------------------------------------------------------------------------------·------·-------------------------------------Büyük ef Dün Mersini şereflendirdiler 
Şehir Sevinç içinde çalkanıyor 

"Ulus" un Mühim Bir Makalesi 

Artık Hakikaten Yeter 
/ ' . ' 

Atatürk milli ıerefimizin mayasıdır ı 
onun ta kendisini temsil eder 

Fransaya ihtar: 
Atatürk adını hiç bir maksadınıza alet etmeğe cüret 
etmiyiniz. Hatayda ahitlerinizin yerine getirilmesine 
son derece dikkat ediniz. 

Bu yazımızıu içindeki ajans ' 
tebliğini okuyan karilerimiı, her 
te1den efel, derin bir istikrah Beyruttan 
sıhatı hakkında ılk şayın çıkn 

1 
ran Fransız rodyosu almuştur, 1 t h •ki 
o zaman bu çirkin enygısızlık, a rı er 
lan bahsetmek istememiştik. li'4 · 
kat BeruL'un yeptığınada daha Anknrıı, 18(A.A)- Berultan 
rrıel'un hir kaed vaı: Hatny 86 bütün Avrupa ve Amerikaya 
cimi üzerinde tesir yapmak! Be gönderilen bir telgrafta Ata· 
rrıen söyliyelim ki biz, en sıkı 
sömürge şartları içinde yaşayan 
BeruL'tan, onun idaresine hnkim 
ulanların haberi değil, tıısvibi 
olmaksızın, böyle tAgrnflıır çokil 
meıi imkAnsız olduğuııu takdir 
ederiz. 

Atatürk'ün mutad gezintiler 
de te zi1aretlerde bulunduQunu 
Aukara'da herkes gözü ile görfl· 
rek biliyor. Atatürk'ün bu geziıı· 
ti te ziyaretlerine dair gazele 
mizde çıkan resimler çoktan Be. 
rut şaylacılnrının elindedir. Ha 
Jır. bu ııe basit bir hürmetcıizlik 
ne şuursuzca bir torbiyesizlıktir. 
Bu, Berul politikacılarının so 
tukkaulı bir tertibidir. 

türk 1üıı yeniden vahim suret· 
to hastnlandıgı ve devlet işle· 

rine bnkamıyncak bir halde 
bulunduğu bildirilmektPdir . 
Baştan başa yalandan ibaret 
olRn IJu haberi Barut masraf 
larn girflrck bütün dünyaya 
neşir ve tamim etmekte ecabn 
ne gibi bir menraat görüyor? 
Bu gibi adi vasıtaların dost 
hir devlet roisi hakkında uil· 
hassa Hatay intihabatı tar.yik · 
ler içindo hedofinden iııhirar 

ellirilirken kullanması yalrıız 

calibi dikkat olmakhl kalmaz 
ve şüphe yok ki her okuyanın 
nefı etini de muoip olur. 

O halde, enelfi, açıktan açı · nıııyşsıdır., onun 11\ kendisini tem 
A'a manda idaresinin ve lıntHl sil edor! Fransa bunun bilmez 

Asker Atatürkün -huzurunda 
geçit resmi yaptı 

Şehir donatıldı. Bütün Mersinliler Bü
yük Şefi candan tezahürlerle karşılcdılor 

Gece denizde ve l<arada bii· 
U yül{ şenlikler Yapıldı 

--------------~------~~--·----------...... Hatoyda çevrilen entrikalar şenaat şek-
lini aldı. Tedhiş devam ediyor 

Hüklimetimiz 
Fransaya ve fv1illetler cemi

yetine birer nota verdi 
Suriyeli Ermeniler otogarlarla Hataya 

taşıntırak tescil ettiriliyor 
Antakya, 20 (Anadolu ajan j' susi muhabirinden) - Bu sabah 

sının hususi muhabirinden)Türk burnya gelen ve Şamda çıkan 

gazeteleri Suriyeden bir çok Er Elkabes gazetesi dünkü sayısın 

meninin. bütün masrafları öde· da Ankaradan alarak neşrettiği 
nerek a1rıca para da verileı·ek bir telgrafta Türkiye hükuıneti
Hata1a gönderilmefe devam o· niu Hatnrdaki }Olsuzluk, tazyik 
dildiğini yazmakta ve kıır..11 ta ve tedhiş hareketleri hakkında 
raf gazeteleri de itiraf etmekte Milletler Cemiyetine ve Fransa
dir. Halepte ikamet eden Şam- ya birer nota gönderdiğini yrız· 
Berut nakliyatını idare eden bir maktadır. 
garaj sahibi kendisinden kirala iki Türk yaralandı 
nan otogarlara her gün 25 şer Antakya, 20 (A. A. nın hu· 
kişi doldurmak suretiyle leken· susi muhaLiriııdeıı ) Harbiyede 
deruna gittiğini bunların birgün bir kadın ve bir erkejtin yara· 
de hem nüfus hem tescil mua· lanmaRiylo neticelenen bir hiidi· 
melelerinin ikmal edilerek oto se daha olmuetur. ittihadı Va· 
garla Hkşam llalebe döndükte taııidlerin propağandalarına kar 
rini söylemiştir. şı durmak i8leycn hararetli Türk 

Hükumetimizin Fransaya tarafları Eti Türklerinden Sü· 

M C · t' t loyman Kara Halilin 16-17 yaş 
ve . emıye ıne no ası lnrındaki çocuklar yaralanmıştır 

Antakyn, 20 ( A. A. nın hu Sonu ikincide 

Fransa· ltalya mdzakereleri durdu 

İngiltere Fransayı ittifaka sa
dakatsizliKle itham ediyor 

Fransanın tavrı ita/yada infial uyandır
dı. /ngiltere inkisara ulradı 

ı Berlin, 20 (Radyo) Havastan bizzat ı.~raıısanın mesullerindenl olur mu? . Gazeteler Duçonin Cenevedeki lıAlfa müzakerelerinin iııkıtaa lrı 
giliz efkArıumumiyesinde asabi 
yet ve hayal inkisarına uğrat 
mışlır. lngiliz efk!\rıumumiyesi 
li'ransayı ittifaka s ıdakatsizlikl 

şunu taleb edelim: Türkler için Ceçenlerde' ~eni bir f~krasını . _ . ~ nutkunu ltalyıının Fransn ile o 
mukaddes olan Atatürk'lc, onun okudultumuz 1 I~urope Nouvelle . tfer_ııı~ ~utdeııherı Şe~. se· 1 fonı arasında tagonlarrndan in· 

1 
lan müoa~elıetlerinde istismara 

eıhali ile oyuamaktan deı hal vaz Fransa'rıın mühim bir mecmuası v:.nç 1 gun erın yaşayo.r. 0 ıırdel diler, bando ihtiram marşı çalı· 
1 
devam edıyorlnr. O~ko~lov~kya 

eeç· · v k d · 1 dır Hakkımızda en feci iftiraları bır bayram havası asıyor, Mer · yordu, Vali, Belediye Reisi ve te ls~anya meselası uzerınde ınız. e ma sa ınız ne ıse 1 • sinliler yedi aylık lahassürlerini K 1 • 1 . • 1 halya ıle Fraıısanııı anlaemat-ı 
onu sö1leyioiz· Dosdoğru onunla neşreden Depeche de Toulome 1 om utan ar tazım erını sundular " k "I .. -ı kt d. Al . 
kar111J ı . 'b - "kl'd d b 1 f k . dün dindir diler ve At ıtürk'e tek Geçit resmi 1 muş u goru mc e ır. man sı Fransa, hal ya müzakere) . 

" aşa ım. ugun ı ı ar a n unan ır a 1 yasi mehafiline göre Fransa gö n·ııı . k erı S .. - . . . . b 1 rar kavuştu ar. B" -k ş f · t .ı d ·ı " " . . ın ılaa u~raması lsp .. 
11 

d omurgecıler mldır, ıdarecı· nın aş ıca organlarındandır. 1 _ _ uyu e ıs as, on an ı er· nullulerın gerı alınması planını . .. " _ . . ... fa a 
ler midir, bilıOk •eıa küçük po·ı Güya bizi aldatacağı zannolun an . 1~ Ma_yıs guııu on~~ vatan Jeyerck aı>keri teftiş buyurdular ı bozmuştur. Frsınsanın takındığı kı ~oı~uıı~ıe_rın gerı ç~kilmesini 

· t k · e ıl ıam etme tedır. 

Jitikaoılar mıd1r. hftkı1meı te1 a maskeler veya nutaca111 vehmo· ve ıstık talı kurtarmak ıçın Sam· Orta Okul ve İlk Okullarla Isı ·tavır halyanırı infialini çekecek 

1 

gecıktırmışlır. Bu takdırde li'rao 
parti adamları mıdır, bu iki lun~n b_alı~neler altında, Fransa euu'a ayak bastıkları günün yir 1 Yuva talebesinin önlerinden ge· : kadar rnanillıdır. s :ı, ftalya anlaşması yapılmadan 
yüzlü politikadan kimler mesul Td~kkı . ıktıdar poli.likacılarının minci yıldöııümü kutlanırken çerek talebeye iltifatta bulundu ı lngilterede vaziyet İtalya, lngiliz anlaşması da meri 
. 1 1 "t d" . B. 1 ur ıyeyo karoı bır mücadele . . .. 1 -k it 1 (R ) L• • • k . ıee, on ara ıı aı.ı e ıyoruz· ız er t r d t 1 d ki . seftncımızı ıeyecana yu se en !ar. Bundan sonra geQil yapılma Londra, 20 adyo '"ransa yote gıremıyece tır. 
. . 1 "d" ld ıa ın e >u un u arına kanı ol· b' h b k 1 k k 1 x. "·. ıımdıye kadar ea ıı ı o uğumuz duğumuzu niçin söylemi yelim 9 ır ~ er u a lan u &15a muJ sıııı arzu buyurduklarından as S t R ..1 • t k • ~l -

feead ve tahrikleri, sık sak, dost Paris bunu neden bilmesin? e delenıyordu : 1 ker Orta Okul izci ve talebesi ovye USYQaa yenı ev iT, er 
Franeanan Türkiye ile münase Bizler sullıçuyuz; hakçı ve' -" Y"arın ~tatürk geliyor. llk 'okullar ve Isı Yuva lalel>esi 500 Mu·· dde·ı umum"ı zan 
bellerindeki menfaatini takdir adaletçiyiz. Alatürk'ün asil siya ld Bu~u~kŞbef e inanan, açtığı 1 geçtiler. 
et . . k • J'O an ıslı alin büfük Türki· A " k Jık Ok il k" "k mayeo bır ta im mahaJlt me· setinin değişmez prensiplerini ar · d tatur U arın UÇU altına alındı 
- l f k k . . . yesıne oaru başı dönmeden 1 1 k ·ı k qıur ara at etme neza etını gös tık cıhaıı tanıyor. Fakat cihanın sarsıl . d " " . yavru arı geçer er en gu ere : 
... · k d · . m. an Jı1ruyeu Turk mıl · M d d"J ş r· ·~rar en, bunun man a ıdaresı· bildiği bir hakikat daha vardır Jelinin her r d. . . " - arş marş e ı er. e ın 
nln lb p . ı·ı·k or ı ıçın onunla yuz 1 d k" "ki k 8 l h /k d"' Ü f c·l k e elle arıs po ı 1 881111 ki o da ruilli davftlarımızı mü· yuze gelmekten d h b" "k ıuzurun an UÇU er oşar a· un ar a uşmanı m r e ı ere GrRı 
Rütmekte olduğunu bilmediğimiz dafan edorken bizi hiç bir, ama adet tasavırur ed·ıs b;. ~y"u sa dımla geçtiler. Geçit yarım saat k l b [ r 
iibi bir gaflete hamledilmie ola· hiç bir tehlike eantajı ile yıldır l'"te Mersin ıdeahı ırm~ r " sürdü. takibatı bastırma tan SUÇ U U Unuyorlar 
CaA d'I Fransa'd " a bır gun V l"d B 1 d" . . ' 
d .ını zannetme ı r. a mak, kendi şeref müdafaamız· önceden bu saadete ermenin U· a ı en ve e e ıye reısın· ı M k 19 (AA) - Havas iddia mekaniznııtsı kadrol 

o ti F dn b dan ' · k • k" olma d • · ı h kk · os Of& ar e arımaz vardır; ransa .. , . u azgeçırme mum un yandırdığı tatlı sevinç dalgası en umumı ıe er, a ında ızahat muhabiri bitdiriyeır: 1937 senesinde nıühim mikt d ı 
•.llokn sakat politikama tehlıke dıllıdır. Fransadaki dosUarımız içinde çalkanıyordu. Dün eafak- alan Düfük Şef gene )'&fa var Sosyalist Qeıka1a Zakon· y~nileştirib1i(I v~ bu kad~~:v: 
•ını o" ı d Fakat şu· mesullerden bu hareketlerın he- ol se8Jeri ve hiQ keeilme1en al· müddei bınden fazln yem adam alı .oren er •ar ır: subını vaklinde sorsunlAr. Çünkü la beraber her taraf bayraklarla noıti gazetesi, Sotyet , nnıış 
ırası bilhassa mühimdir ki, dev · b doııatılmıı:ı büvük küçük kadın kışı.ar araıtında otomobille 13,35 umumilerinden, sou zamalarda tır. Yalnız R S F S.R. cumh . 

iz zorla, ıerefimizle ve mukaıJ " 1 d yalte vaklilo bey R urı 
•Uer ıraeınd11ki münesebetlerde erkek bütün Mersinliler istasyon ° ıstasyondan ayrıldılar. yüılerinden maskeleri kaldırılan ' az uslarla be •aı d~satımı_zl.a _oynaya oynaya, sü lstasyondaıı çar111 sonuna kadar ı lk dü ld ki 1 raber hareket ettigi, ttlılakeızlık ~ı naı fiillerin ehemmiyeti var· rükleaıdığımız Jolun hiç bir icabı meydanını ve caddeleri kuşat· " 98 ıa şmanı o u arı an a 

r. t .. . . J karşısında tereddüt edecek olan mışlardı. caddeleri çavraleyen kesif hal şılıp tesbit edilen bir çoklarıııın la~da ~ul ıu.ndu~ul ve daha buna 
lhdi f f k lk 1 d V 1· k mumaeı dıger ıe eı:_ Yaptıoı mev ti ' ııller bizim iyı te sır e ıardaıı değiliz. ı.~ransa bizi nere· 1 . ııı a ış arı arasın a a ı ona isimlerini neeretmektodir· Bunla k 

1 
_ • , hıizi mütemadiyen tekzib edi· ye götürmek istiyorsa, onun bu"· Vakıt ilerledikçe onu man ğınn geldiler rın arasında mühimleri şunlar dana çı arı an muddei umumi 

tor ~~· ı ·· kt "tevellit he muaviıılerinin adadi 500 den faz · .,ıçin katı ve çetin hakikate tün külfetlerine ve fedakarlıkla· ene gorme en mu · Yeni plc\jda dır: Demiryolu ile nakliyat işle ladır. 
~~8 

etmiyelim? Dostlarımızın rına katlanacağız! lyecan \•e sabırsızlık artıyordu. Vali konağında istirahat bu ri müddei umumisi Segal, husu Bu halk düşmanlarının lak 
lc'r n teminatlarına rağmen, Fakat fraıısaz politikasının şte geliyor . ruran Büyük lŞefimiz yaıılarm si işler, yani irtica, hiyanet, ca tigi mürteci hainlere kareı taki 
b •nıa bizi anlamı) oı! Bunun bu tezadlı ve muvazenesiz siste Saat 13 ~e meydnncla . bı~ da Voli ve Belediye Reisi oldu susluk ve devlete karşı tılyaneı batı bastirmak \'e ehemm· . 
l •ılıca delili: hakları lJoynı:,lmi· mi değil midir ki, onu, Avrupa· haraket göruldü. Herkes ılerı b"ll h' . . ışleri için So?yetler birliği müd sebeblerden dolayı işı;"J ı~elsız 
:ı ,, kareılıklı ah·ıdlerle tanın nııı her kargaşalığdından, lhattd doğru atılmak istiyor i:;tasyon· ğu halde otomo ı e şel ır ılçııı· dei umumisi muavini Prue, Azak 1 kolhozcuları aman vermı erı • ~e 
.. ,,, müttefikleri nezdin e meeu mev k b" 1 den geçerek yeni yapı an p aja ez • 

1 1 olan San k " kl"x.- k"ıı" ııe koymu11tur:?. E~er bu tezad dan şehre adar utün cadde e· derıi:r.e \'e Karadeniz mıntakaın tarzda takip ederek halk Sur ile ca tur U15une, rer " a . . . . gittiler. PIAjda yapılAn tesisatı "dd 
1 

. . D k ' ı ov 
h r rnuarrıeı . 1 t ve muıınzoııesizli~i. Londra tadil rı dolduran halk bırbırıne haber mu e umumısa raguns ı , I yet adaletine karı:ıı isvan t . anı esı yapı masıııa a · il§ • • 1. teıkik buyurarak izahat aldılar. . " ı a eşv ı k 
h ınaı ede ~· · · d" etmex.e muvaffak olmasa, Fran· verıyor: ışte ge ıyor. Sverdlovsk mrntakası müddeı eylemekti. nu tatkik b"lh 
q•Ler ce15 ımızı zauııe ıyor. 15 

d Saat 13,Ci de tren durdu. Hü Bundan sonra plllj istasyonu umumisi Lavman, Maveravı Kaf kövlülere karaı bu"vük b~ır as~da t-.... verelim: Edemeviz, etmi· sanın şimdiye kadar mey an ve ı ı ı .,. ı şı 
""••ıa! 

1 

-Şonu ikincide- yük Şefimiz dakikalarca süren na gelmiş olan v:ıgonlarına ge· k_asya mıntakaKı müddei umumi detle takip olunmakta bulunu 
.\taıarL . f . . F. R. Atay yaea. var ol Atıt sesleri alkıD tu Sonu ikincide- sıkaslayskt. yordu. • •ıllt eere imızan 
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21 MAYIS 1938 Cumartesi VENi MERSiN . 
Olursa böyle olmalı işte Çörçile göre ingilterenin avrupadaki rolü \ Büyük Şef dün Mer· 

Roma anlaşması si~i ş~re~~f}ndircliler Fransa hükümeti 
~e~ır sevmç ıçmde çalkanı~u 

Sayfa: 2 

ispanyada 
Harp bütün şiddetile 

devam ediyor 
Ancak asilane bir rüya 

hiyetini geçemez 
ma• Birinciden artan 400 bin l{İ}001f)İf0 ffi\Jfabba· Borselon 20(Radyo}- Fran 

çerek istirahat buyurdular, ko kıtaları dün Sieraa Zudar lle 

Deniz gezintisi (Ik araziyi SeSSİZCe j)lıak etti Maratilla arasından düşman ara 
Büyük Şefimiz saat 18,30 da ı zlsine hulul etmeğe muvaffak ol 

londradan duyulan ince fi/ot sesini Ro
madan yükselen trampet sesi boğdu 

plaj iskelesinden .motöre binerek muşlardır. Buna mukabil bükü 
Karadıvar ve Kazanlı istikametin· Bu arazi dört hükumet arazisine müsavi metciler llsllerin Nogue rieros 
de denizde bir saat kadar gezinti Los Alfos ve Lenaveya karşı 
yaptıktan sonra idman Yurdu de Bu ay içinde Fransa, gOrültU "1812 tarihinde yeni subay çı yoplıkları taarruzları geri püs 

B. Wiıııoıon Churchesleı 'de 
verdiği nutukta {Milletlor Cemi 
reti ile müşterek harekı t sureti 
le sulh 9e hüriyetin müdafaası) 

prensibine sadık kalarnk lngilte 
renin bir taraftan silA.hlanırken 
diğer taraftan MillEıller Cemiyeti 
kover.autının sadik bir müdafıi 

lirse Polonyaya, Halhk 9e Skan · niz kolu iskelesinden şehre çıktı· suzce ve bir damlıs bile kan dök· karak donanmaya memur edilen kürtmüşlerdir. Hükümet kıaaları 
dın:ıv devletlerine sulh uğrunda lu. Atatürkün :deniz gezintilerini ffi( d o, 400,000 kilometre murab- DOmon d'UrvU ttrzın bOtlln dt:nlz bir miktar harb malzemesi iQti 
silahlı bir emniyet valid edebilir. sahilden takibeden halk deniz ko- baı genişllıtinde ıırazlyl resmi ga· lerlnde uzun seyahatler : yaplı nam etmişler, bir kaQ esir almıı 
Eğer bu raddeye varabillrs(!k lu önünde toplanmıştı, Halkın he- zetede çıkan bir kanunht, Frttnsız Frans hOkOmetl tıuafından cenup !ardır. 
harp tehlikesi hiç olmuzsa bu yecanlı tezahürleri arasında deniz topraklarına ilhak etti. Bu arazi· mıolaka larında coğrafi tetkikat le Dün hükümet kıtarları Qinaa 
günkü neslin ömrü müddetince kolundan çıkan Atatürk ~apkaları olu sabıısı, Italya, İsviçre, B ... lçlka rttsıoa memur edlldl. 8 eylOl 1837 de \'ilramanın şimalinde ÜQ mev 
ortadan kalkmış olur ve böylo nı çıkararak halkı selamladılar ve vLıenaHmoll0a88ndvaldJtro.p8rauklakrıaonınu0 meAcdı~u11 de Astrolabl gemlille 'fuloodan ki zaptelimişlerdir. 
b. } k t. A 'k tea,,·k •· ayrıldı. Bu gemiye Jakloot tardın Ası' t vvar l r· K t ır rnre e ın merı anın v•ı t b·ıı V r k x. 'ttil a,, e e ı rao mm a 

olarak kalma::ıııı ta9siye elmiş, 

emniyet, hüriyet ve sulh ümitle 
rinin ancak bu suretle temin o 
dilebilece~iııi işaret etmie, Millet 
ter Cemiyetinin feııa şekilde ida 
resi yüzünden kaybolmuş olan 
otoritesini iade işinde en mü:ıin 

vazifenin lııgiltereye teretıüp el 
tiğini tebarüz ettirmiş, daha son 
ra Uzak şnrktoki mücacfeleye te 
mas ederek .Japonların şidr1etli 

teca9üz hart:kotleri k ..: rşısında 
muazzam bir kütle halinde top 
lanmış olan Çinlilerin toprakları 
nı kolay kolııy Japonlara terket 
miyeceklerinin aşikfır olarak gö 
rülmekte olduğunu kaydetmiş ve 
Romada birbirlorini kucaklıyaıı 
diktatörlere gelince, bütün bu 
dostane tezahürata rağren gerek 
kendilerinin, gerekse baş1 arında 

bulundukları milletleri ayıran 

menfaat ve gaye ayrıldıklarının 

herkesçe malum olduQ'uııu bildir 

ve sempatisine mazhar olacağın o omo ı e ~ ı ~na~ına gı er. topraklarının hudutlarını tesbit dan kumanda edilen La Zele kor sıni bombardımrman etmişlerdir. 
dun da şüphe edilemez. Bizim Gece şenlıklerı; ediyor ve bu memleketin l<'ransa veli refakat ediyordu. Nüfusça zayiat olup olmadıQ'ı 
etrafına çember çevirmek isledi Gece şehir göz çekici bir du· ya ilhak ~dildiğini resmen tlıln iki gemi cenup denizlerinde 1 henüz malum değildir. Maddi ha 
ğimiz Almanya deQ'il, herhangi rumda ışıklandırılmıştı Muazzam ediyor. llç sene uzun uzun dola!jhlar. 19 · sarat miktarı daha tebit edilme 
bir nıülecavizdir. Bir tek devlete bir fener alayı ve gece şenlikleri 1 Bu bıtvadls dUnyanın dört bu kanunuevvel 1840 dı.t iki gemiyi 1 miştir. 

. . . . . 5 d H lk . cağına tekrar yayıldı ve her taı&f ı karşı dığer bırçok devletlerin bir tertıp edıldı, aat 21 e a evm- t b k b k Akt 
1 

t~hdlt eden buz dağları arrstndıt Burgos 20 (Radyo) - Fran . ı .. a ıış a aş a s er uyandırdı. . 
~?~r~. k0~1bınezonu yapmaları ta 

1 
den onde ev bandosu 

1 
obldu.A-uphal: BUyllk Brltanya hUkOmell 'bıı lop dolaş•p dururken llç, dört millik I ko 1 ~ılal~~l. b~ sa~~~ Te

0
rueblln şı 

ıı ır cınny(\t olur, muhtemel de asker, orta okul ta e esı artı ki y i z ıa d A • l 1 bir mesafeds kara gördlller ma 1 şar ısın e ın or olon 
bir mütecavize karşı mütekamil l ve Halkev\iler ellerinde meşaleler ra örıo en e 0 

' vus raya Akş saat 0 b·r·~e doA' 1 kasabasın1 işgal etmişlerdir. Bu 
bir müdnfnıı kombinezonu kur I Vali konağı önüne g-eldiler. Bu ve cenubt Amerikadttn çok uzıtk b kamın k t ~ 1

k
1 

ü ' kuvvetler ileri emeğe devam et 

k 
· · L. · k t• 1 d ta olduğunu tıave ederek bu llba ru u arayı es e me zere 1 . 

m.:ı ıse sadece cınayet olmamak arada ıman şır e ı vasıta arı a ıo- d'" ·ı t f d .. d mektedır. 
in kalmaz, ayl!i zamanda en yük ki ndırılmış ve Vali konağı kaı• Ju iyi karşılad1. Zira bu topraklıır umon uvı ara ın an gon e 1 ç· d 
sok manevi vazife ve fazilet o·' ~~~ın: gelmişti. Karadan ve deniz· fnglliz mnsh~mlekelerlne ka~şı cıs rileıı filikal~r aıari dündüler. Tay 1 n e 
tur. den büyük tezahürat yapıldı. RUbtth,rl olarak kulhrnılamaz. fa bu sahıllerdekl kayalardan i -----

Eğer Nazi Almanya alelace Norveçln de yeni Fransız top kopardıkları taş parçalarını be ! Bofaz bofaza yapı• 
le bir harbe girişecek olursa o • il • J raklariyle çok yakından alakısı raher getirmişlerdi. Zabit o top 
luılyanın no vaziyet alacaA'ını emuyo an vanuatı vırdır: Norveç bUkOmeti bariclyt- raklara karısının adına izafetle I lan harp 
kimse tahmin edemez. Fakat vekili Kobt bu ilhakın INorveç Adeli ismini verdi. sekiz gün 

1 
Hankov 20 (Radyo) Royter 

tasvir ettiğim şekil.de. hir birli~eı Bu sene menfBBtıerloe dokunmadığını res sonra 65 df'rece arz ve 131 dere 
1 

den: Şoşov ~ehri civarında kanlı 
İtaly~ . çok kıymollı hızmeller ıfa men ilan attl. de tul daireleri arasında sahille muharebelerin kati :neticesi ahn 
e~ebılır. Merkezi ve cenubuşar T h . d it ·ı Yıılnız Amundsenlo seferleri· ri ouzlu ve sisli yeni bir kara k - d' B d ö"-
kı A9rupanm eulhunu muhafaza a mın en a 1 mi ne iştirak eden Rlsler - Lareso A .. - . . . . ma uzere ır, ura a g .us 
için bütün bu memlekeeleriıı .L / • J 1 deli topraklarının vaktiyle Avust gorduler. Ad~d• . ı:;a?tllerının de göQüije yapılan çarpışmada Ja 
dostça ittifakı kadar ln~iliz - yon TQZ Q Vatıaat ralyaya ilhak edilmiş olduğunu 9amı olması ıhtımalı bul?~an _bu ponlar şehrin garbindeki Çin 
ltalynn anlaşmasını tam bir rea elde edilecek ileri sllrerek Fransa ve Avustral l~praklara Da Zele gemısı suva manilerini rpıırçalamaQ'a muuf 
lite yapacak hiç bir eey yoktur. 

0 1 
d . 

1
1 ya hllkOmetlerlnio hissesine dOşe rısı Jakıno karısmın adıol, yanı fak olmuşlardır Japon ileri kol 

C D b lk"d ·11. b. - Ankara - ev et emıryo , Kları işmini 9erdi · ' ' 
B. bamberlrirı'e göre Fran un.a .e. ı e esı ııne. ır ruya . . . r ıh va-ı cek arazi miktarının teshlll için • ları şehrin kanar mahallelerine 

mietir. 

sa ilo fngiltore arasında yeniden demlebılırse de aynı zamandıı lan ldaresımn 1937 ma 1 Y uluslar ftrası bir konferansın top Aşılması mümkün olmıyan · · 1 d . 
tarsin edilmiş olan müdafaa itli pratik bir plandır ve eğer tam 

1 
ridatı 29 .mily~n ~7~ b:" lir~ ola· . ıanması icab ettığl fikrinde bulun manilar yüzünden bu sahili taki gır~ıtş er lır, K I 

fakı kollektif emniyet yolu üze bir cesaret, aniayiş ve azimle la rak t~hmın edılmışh. da~enın bu du. be imkfın göremediler. Adedi 1 a ya ra 1 
rindo ıttılmJş ilk ve mühim bir kip edilirse bjtün sulhse9er Av lsenenın dokuz aylık varidatı 26 I Bu ilhak mUr•asebellle bir arazisi 64 derece 1 

rupayı etrııfına tnplıya\lagınn milyou 768 bin lirayı bulmuştur. makRle yezıın Pısri . Suvar 1840 S b h J berlı·· adımdan başka tıirşey değildir d ·1 ı Du ay içerisinde 2 on a araa 
eminim. A lmauyn ite dostanr B.u yekunun seoe sonun a 35 m\ • 1 a ktıdar hlçblr devlete alt olmıyrn 

Emniyetini, iki dovlot arnsında b 1 A ve 139 142 derece tul münnsebat ıç!ııde yaşamamamız yon lirayı aşacağı ve u surete bu topraklar Uzerlne 20 lklnclktl rz - ne gidecek 
7apılan bir müdafaa anlaşmasın için lıiçtılr sebeb yoktur; biHikls tahmin olunan varidattan ahı mil nun 1840 dH Fransız bayu~ının datrelerı arasında buluumakıa 
da arı yan bu iki devlet niçin lıu r k f 1 h sıl t ı ı l f'i1t 1 Roma, 20(Radyo) hulya Kral 
teklifi sulh isteyen ve sulhuıı bu snrelle harPket bizim iôin yon ~raya .ya ın aza a a e 'nası di~ iş olduğunu anlatıyor. dır. 1 lJir vazifedir. • Nazi Almanyası de edılecegı anlaşılmaktadır, J . . 9e mparatorunun Berlin ziyare 
korunmasında ellerinden gelen ile huru~i bir pakt yapılmasi )Ü D_e_vlet demiryoll_arı varidatın, .JÜ, d ra da ı n gı l tere i ı e yap]• ti ROn bahardan 09el mümkÜU 
hor şeyi yapmıya hazır bulunan d ı b t d l k t 1 kt tl t ıı · ı zumundan baheediliror. Bu pak a g-oru en u ezayu meme e I o amıyaca ır, mpara or ıt er 
dleer devrellere lcemil etmiyor tın ne mahiyette olacaalını ve ki dahilinde ticari hareketlerin son I ) 3 fl j k f j 83 d i 3 Dl 3 Ş ffi 3 tarafından Beri ine ::tavet edilmi& 
lar. D .. Clıurclıill Çel oslovakra min zararına yapacağını bilmek seneler zarfında mazhar olduğu • tir, 
meselesıııo de temas ederek fn istt~rdim.> büyük inkişafı göstermektedir. • -----.-. -----.--------.-.- Romanya Başve~ili =~~:•b:z~k~=~~:in~ör.7;~~·1~;;~~ 1 z elzete sa hasında hazırlana" rapor T urk madenlerının fazla mıkdarda satılması ıçın çok 
1eıorde buıuııdugunu, tnkat çe m• mu·sa'ıt C!era'ıtle anlaşıldı Varşovaya gitti 
kosıovııkya, bu tavsiyeıero ittiba Yeni köylerin kurulmasına ' Bükreş, 20 (Radyo) Başvekil 
etmesine r&#İmen tecavüze u~ru 

k ı Hankacılarımızla İngiliz ma esasları resmen bildirilecektir, ' Patrik Miron 1937 son baharın 
7aca olursa ngiltereııiıı de bu pek yakında başlanacak 1 jıte manen methaldar sayılacağı li mOesseseleri arasında ceryan 1 Türk bankacılarının Londra da Varşon .. metrepolidiniıı Bü1' 
Dl işaret etmiştir' eden müzakerelerden sonra bir 1 ya gelecekleri haberi üzcırino l reş ziyaretini iade cılmek üze~e 

Hali bin kanaatine göre İııgi Son rakamlara göre 279 köy zelzele· anlaema yapıldıRını, liman ve 
1 
Türk iyeye on milyon logiliz li bu gün Vareo99ya hareket etmı• 

liz - Fransız ittifakı hiı;bir kuv / ma~en ~IJl~ri~i~i~ inkişafı içiıı: resı Lir istikraz 9erileceği hak 1 tir. Başvekile ,milli . müdafaa n• 
vetin kolay koiay taarruzu düşü den müteessir 0 muştur genış bır ışhırlığı esasına varıl kında bir şayia çıkmıştı, Bu ha zırı vekAlet edecektır. 
:~~i~:C:!ti ~!r it~r:ı~~~~~ztri:~~~ Ankara, 19 (Hususi) - Ge· Heyet Kıreehir 'illlyeti da dıitı~~g~~:~~i ~~~:nY;,ıa~~~~~· ga 1 ~i:~~r 0 

zamanlar Lhenüz vakit ÇekOSIOY&ky8~8 
çen nisan ayının on dokuzunda bilinde tamamen harap 49 köy 

dadrnın ergeQ birer birer yuta 1 d 11 d b' k" d zetesi bu hususta .şu malumatı Bu günkü anlaşma ancak 
- Kıreehir, Yozgad viUlyetleri le en ının e on ır oy e 

ca~ı küçuk de9lellere teşmil edi k b' 1 · ·ı · · b 11 d · veriyor : iki ay devam eden çok hararetli 
lirse, mütecavize karşı koymıya Ankara filllyetinin ]\eskin aza ır eştırı mesını a er e yemden c İhracat kredi dairesi• ile 
azmetmiş iyice müsellfıh on Av sı dahilinde vukua gelen ve hfı · rapılmasını ve 38 inin de on bir Londrada bulunan Türk banka müzak..relerden sonra elde edıl 
rupa devletinin bu ittifaka dahil lfı fasılalı bir surette dovam e- köyde birleetirilm~sioi kararlaş cıları arasında Türkiyenin iklisa miştir, 

,,. den zelzelenin vaziyetini ve zel ' tırmıetır Yozgad vilayetinde JI Me9zuu bahsolan anlaama olmasiyle muazzam uır kuvvet ı di inkişafına yardım edecek mu w 
teşekkül edecek ve Hrupanın zele ~a~asıııın jeolojik d_urumu· 1 kılan. dört köye bedel bir ve ayyen vadeli kredi hususunda esaslarma göre, Türkiyedeki 

S
ulhu emnivet altına alınmış nu hukumet namına tedkık eden 1 Keskıede yıkılan on bir köyden krum, bakır, antimuvan ve çinko 

' l ı d d · k" b ı d ki bir anlaşmaya varılmıştır, olacaktır. ıeyelin ıazırladığı rapor alll~a iğer ört oy u un u arı yer Öğrenildiğine göre, anlaşma istihsalAtı bir kaQ sene zarfında 
. . " darlar tarafından tedkik edıl lere yakın mahallerde yeniden fazla mikdarda arttırılacaktır, 

D. Churchıll çok Juzumlu mektedir, kurulacaktır. projesinin ince noktaları Lon 
gördüg? bu ittlfak meselesinde Bu rapora göre Kırşehir vi Yeni köylerin kurulması işi· drada ve AnkArada alAkadar Söylendiğine göre,Londra pazarı 
eöyle rhyor: ldyoti dahilinde 150, Yozgadda ne pek yakında 'başlanılacaktır. VekAletlerce t~lkik edilecektir, vasıtasile Türk madenlerinin faz 

• Anupa böyle bir iltifakaı 22, Keskin kazasında 47 roımak Ufak tefek baıı de~işiklik la mikdarda satılması için çok 
davet edilecek genç ınE1mleketlor üzere cemnn 219 köy zelzeleden Artık ~akitaten yeter ler yapıldıktan _s_o_n_ra __ a_n_ıa_e_m_a_m_ü_a_it_şe_r_a_h_ıe_an_ı_A_şı_ım_ış_tı_r_. -
arasında Yugoslua, Romanya, tamamen veya kısmen müteessir H d 'I •L ( ki' ' ld 
Macaristan ve Çekoslovakya var olmustıır. Kırşehirde 49, Yozııad -Blrlnclden artan- atay a Ç8ffl en entflıl 8f şenaat şe ini a 1 
dır. Bunlardan maada Bulgari& da 4

1 
Keskinde ı ı köy tamamen recegi faciaların hesabı yoktu. 

tan, Yananistan ve Türkiye de 1 haraıt olmuştur. Mütemadiyen kendi menfaatine _Birinciden artan-- ıııo hususi muhabiri blldinyor: 
ihmal edilecek kuvvetlerden de Zelzele yüaünden açıkta ka yontmakt Dül\ln iyi niyetleri ken İskenderun, - Anadolıı Ajan· Sarısekl te&cll bOrosunun de 
~ildir. E~er bu de9letler iki bü tanların sayısı 18 699 dur. Bunun di karına sömürmek! Sulhçu ol- stnfn husus! muhabiri blldlrlyor: ğlştiılleo relsl yunanlı Budorlsln 
1ük garp demokrasisi ile birleşe 15,304 ü Kırşehir vilayeti, 825 i duQ-unu~u mu söyliyorsun~z: Şu On beş · yaşmdan aş1tğı yllz islam sllmıi meselesinde bakikııt 
cek olurlnrsa istikrara doğru Yozgad ve kalanı da Keskin ka halde nıhayete kadar tuız ver kadısr çocuk itllbrtdı valımi ve us ı tehlne lttlhıız ettlğl battı hareke· 
muazzam ve hnttR kat'i bir arlım znsı dahilindedir. Bu üç yerdel meA'~ mahkumsu~uz! Hayır ~- becllerin tertibiyle alevi cemaati tin arapça gazetelerde fiil şlkl\ye 
atmış olacaktır. Vakıa bu mese tamamen ve kısmen yıkılan e9le f~ndıle_r,_ her ş~yı_n. hududu, bı· ruhaot reisi şeyh Abdulhamid Hay il mucip olduğunu ve biraz sonra 
lede So9yet Rusyaya avnç açmı rin sayısı 5469 dur. zım mıllı .eerefımızın hassas nok yalın evinin penceresini taşlamfş da Budorls'lo tescil bDrosuodBn 
ya veyahut Rusyadarı kal'i bir Raporda, heyetçe tesbit edi· tasında nıhayet bulur Ve zaten J ter ve kendisine ağır hareketler· ahnısrıık komt"yonun umum( mer 
hareket beklemiye lüzum yoksa len yerlerde yeniden kurulacak milli şorer duasında ~u. k~da~ de bulunmuşlardır, Bu gUnkn !El- kezine nakledlldlğlnt evvelce bil 
daru etrafımızı Paran tehlikole köylerde yapılacak evlerin kabil kısk~n.ç . old~ğum_uz ıçrndır kı liva gszetesl çocuklarda vatan dirmlştlm. Komisyon tarafınd'\o o 
rin azameti karşısında, ~eniş verdı~ımız soze ınanıhr: Sulh mefnumunu anlam şl d b ,1,. zaman yapılftn tebliğde Budorls'iıı 

olduğu kadıır sağlam kayalar . . .. - ~ · 1 d 1 k 1 ar ır, ıış 1s 1 kil ı il lll il ı ı ı 
Rus ülkelerinin dsi insan kütlo ~ç~n so_ı~m~ze _ınanı ır, ost u "ltında yazdıı1tı makalede c~cukla· OH o m s man s on oıP.se es Y 
teri Nazi teca9üzlerine mukave üzerinde ahşap olarak bir kat ıçın sozumuze ıaanılır. k6 le alAakası olmııyıp komisyon 

üzerine yakılması lusiye edil Bu yazımızt bugünlük iki ruı bu bare etini takdir ve tesçi merkezinde tllrkçe bir çok lstldtt 
met gösterenlere iltihak efınek kt a· Plmekte ve ayni çocuklı:s ıo H me e ır. kısa ihtRrla bitirelim: Atatürk r 11

• lar toplanması ve lşlo çoğalması 
is_ter!erse onların ~nüne bir sü E91er göçmenler için yaptı. adını hiç bir maksadınıza alel san Cebbarenln evine ' ~lderek ve Budorlsin iyi tOrkçe bilmesi 
ru luzumıu7. manıler çıkarmak rılmakta olan e91er tipinde ola etml'IA'e cüret etmeyiniz, bir! Ha· kendisini hararetle alkışladıklarını hasabiyle yapıldığı kaydedllmekh· 
bizim için ~o~ abdalca bir hare i cak ve her birisinde iki oda bir tayda ahidleriniziıı yerine goli kaydf!tmektedir. takat bu tebeddDI ile delege Gıt· 
ket olur. Bulun bu memlfıketler hol, l•ir ahır ve bir aptesthane rilmesine son derece dikkat edi lslAm sünni maselesi ronun en yakın mesai arkadaşı 
bir makeat etrafında toplanılabi bulunacaktır. ı niz, iki! F. R. Atay Antakya, - Aoadolu Aj11nsı olen DomeoilD SarlRekl barosun 

A imanlar birbirini 
1düştüler 

Prag, 20 (Radyo) Demokr•' 
Almanlaı·la Hinlayin partisi meSJ 
supları arasında bu gün ba•1 

hAdiseler olmuş iki taraftan d• 
bir çok kimseler yaralanmıeıır. 

Hinlayin taraftarlarının toP 
lantısında vukua gelen hldiı• 
üzerine zabıta yetişmie 've sükO 
neti zorlukla temin edebilmiştir 

Çemberlayn 
iyileşmedi 

Londra, 20 (Radyo) Çemb,r 
la1nin rahatsızlıtı dolayısile > 
tam Kamarasında 1apılacak 0 

lan askeri tayyareler müzakerefl 
çareamba gününe bırakılmıetır, 

1 _, 

da Budorlsl ziyaret ederek ıı;ıadJ 
sOnni meselesini görllşmaş oıı.0-'; 
ıtrasıodakl mllnasebet izah ve tr 
sır edilmemiş bulunuyordu, oel': 
gP. Garo Atıtyolu gazetesine gOO, 
derdiği blr mektubdıt Domeo~1, 
Budorlse yaptığı bu ziyaretin '', 
tenezzllb esoasında mnsınmao stS tJ 
ni meselesine Domeng taratınd' 
dfğH Budorls tarafınd110 temas; 
dilmiş ve Domengln ise ~bu Ol ı' 
sele h1tkkındıt delegelerine yal~ 
mUletler komisyonunun lttUmal 11' 
receğlnt kayt ile iktifa etmlf 
luoduaunu blldlrmektedlr. 
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Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
i L 

, Mersin içer datta~darlıaından . . . . . . 
P·ıya sası Silifkerıan ıaş ucu ıskelesantlekı ıkı mll mesa 

fed~ ki ak göl namı diğeri pare deniz dalyanın-
ı 19-5- 938 da bahk avlamak hakk1111n 1-6 988 tarihindPn Gripe karşı Keşiş rnyatı yaşayan prens K. s. 31•5.941 ıarihine kadar üç sP.n~liği 2f>--f>-93ı! 

a Ş ı bir kadını nasıl aldatmış? Pamuklar çarşanıba günü saaL ıö de ihalesi icra edilnıt'k 
----~------ 4t üzre 5-5 - gas tarihind~n itibaren bed.,Ji sabıkı 

G . - <-(h ...... t 1 ~ - l\ll amik J Eski .\lmaa imparotoru muı ve janeti yalnız bırakmış ~!i~:~: 28-~8,5ıl olan üc sı lifliği 4 71 lira bedelle 20 gün nıüddeıle rıp as••ıgmın r ı 1 
1 

27'2750 • 1, l l 
k ik mikroplardan ileri Vilbelmiu kardeş çocuğu olan tar. Kapı ma ı • ' ( müzavedeye Cll\8fl OUŞ ır. 

~~~d~; bundan bir kac sene 1 Lehli prens Mikael radzevif l Janel dava açauğını söyl Koza S,SO fi r \1 erİlt'Cf.k bedel. lıad~ı Ja yı~ göriiJürse ilrn Je 
evvel tesbi edilmişt i. Ş: mdi 1 büğrn bir keşiş bayatı yaşar inken şunlara anl_abyo~ . ~:::1 parlağı 26,50 _dilecek degilse t~mdıd edıleeektır. 
Londradaki tıbl.i tedkikat ens gibi inzivaya çeki'miştir. 1 -:-Prense para ver~ı~ ~azı ı Hususi ~rnrtnanıesi maliye dairesinde mevcuttur. 
titOsll Grip hastalıklarına kari 68 yatında olan preos yetıni kurtardım dınımı ve bufday - çaodar Bu ııı:sıısta daha fazla ılıalumat almak isteyen 
şı bl r aşı ha.,, lama ğa ça hş · 1 b!r ta ~aftan H obenzollem aile J milliye timı değif ti~dim · Te~ , Sert şark 5, ~S I erin m 

3
1 iye dair tS ine m ü raca a ıla r ı i IA ıı o 1 u 11 ıı r. 

maktadır. EnslilOnUn neş~ttı - 1 sıne bır taraftan da romanof onunla evlenmek ıçıa balbukı Yumuşak ,5 ·, l A N 
fi eon raporda bu iş için sar hanedanına mensuptur. kaçtı gitti btni yalnız bıraktı . .. Yerli buğdayı 
fedilen mesainin epey surettel 

1 çekildiği şatosunda yalnız pek •• Monte kar loda ber•ber· Çavdar 4,QO 'ıçal Orman mu·Len~islig~inden 
ilerilemekte olduğu bildi~il- yakın arkadaşlarile görilşüyor dik bir gece, Anadol yulaf il 

J k d. · • ı f J ,... Muhammen mektedir. Hazır anan . serom I .en ısını tt e o~ a arayan ara _ Ben londraya gidiyoıum pa 

ilk grip salğmında tatb.ık ol? . bıle cevap vermıyormuı. ra bulup &eleceğim ondan son arpa G mamultl u hacmi vahit Fiatı 
nacaktır. ÇUnkO yenı grıp Bütilo hısımı akrabasıda ra evleniriz,, dedi. gidiş o gidit Anadol 4,2.5 Mö. Lira ku. 
Heromu aşıladıktan anca~ bir belki kt.ndisini unutmak üzere bir daha ne yüı.ünü gördilm ~:b1!t!i:=~!eni M. 35~; .l,SO 

40
,
000 mOddet sonra vOcudu mıkr~p dir fokat yılınız ııenç bir ka· ne bir haber aldım · faaulye 6,8 / 

tara karşı muhafıza edebıl · dın vardır ı.; prensi bir türl~ Prensin yakın ahbabı olan Yulaf yerli 40.000 \ 3 7o Gögıııır 
mektedir unutamıyor hatta kendisinı a işlerile ugraıan Mercimek yozgat 41~?l_·1~~S0 4o.ooo . . . 

1936-37 senesindeki grip dRVa etmeye karar vermiştir. vb~ ondun rar STablılep .. "' - 1- iP.el vı'IA \'elinin Mersın k~zası daluhrıde ev · ı · tt ır a am. at çogea 20 y .1 salgını 0 k~dt~r :.nıb "' sur:ı: Bu J•net suçestof isminde -Prens hakkındı yanliı kana Balmumu 75, eili köyü civarıııd:ı vaki Ayı pıııarı nam Jevlet or. 
zu~ur et~.•ş 1 

1 
1

• u .~~:ııeri aslen yabudi olan 35 yaıla· at b• sl•niyor demittir itin ba· Cebri fJ,
50 

maıııııdaıı yukarıda 3 kalemde yazılı Gllgnar ağa-
ışı ınan ımse erın • rında bir genç kadındır prens kit.atını ben biliyorum amma Susam eıııııı her biri ayrı ayrı 3 parça olarak saıışa çı-hastalığa k1rşı kor_unmaga va· kendisi ile bundan altı ay ka- tabit mahkeme eınasıada be- yapafı 
kit bulamamıştt. Bır de ohzta- evvel görüşmüş ve evlenmek nim malQmatıma mllracaat olu· Siyah karılmışlır. 

· hastalı"'mın mu e- ş k 50 2-- B~. lıer nı3 . gavri mamuhinun muhammen men grı P 
5 

. k 1 teklif etmiştir kadın kabul nuraa söylerim. ar ~ " 
lif cinslere mensup mı rop ar · · · • t f aley A adol 46 bedelı· 370 kuruştur l r d d' ldiği he etmiş ve prensle kendısını m- Janet Suçes o prens 1 D J • 

t~afı~~;n ~vı d e ~ zaman şanlı saymaya baılamıtlır hinde dava açmak here pariı ~~~~:mıı yapak : 3- Şartname ve mukavelename pro jelnin 0 

z 
1 

ınmıyor u. . Fakat çok gpçmeden prensi mahkemesine mllracaat ede- Güz yunu 7o görmek isliyeıılerin mersin orman mÜht'ndisliği. danberi Seromun bazı cı ns . 1" 1 · 
. . t . r birdenbire ortadan baybuol· cektır. Konya malları tiftik 110· <O ne müracaat etme erı. 

grıp mıkroplarına karşı esır 
1 

Yozııat 4-Saıış 30.f>-938 pazartesi güııü saat lf> de bazılarına karşı ise tesirsiz K ı· bar m' a hpusun .ı\.şkı Keçi kılı 50 1 d' ,..... d . . d 
olduğu da meydana çıkarıldı. ,. . dabai mersin orman baş mü ıen ıs ıgı aıresın e yapı. 
1936

·
37 

grip 1::1algınında yapı Londranın kibar otellerin 1 dan idare olan gayet tık bir laeaktır · 
1 

• ı ı· · d pirinçler 5-- Şatış köylü ac.ık artırma usulile yapıla -a~ araşlır~a ar ne_ ı cesın e den birinde bundsn birkaç otomille bapiıhanenin 6nllne 
grıp hastalıgmı tevhd ede .. n hafta evvel Ç81ınan mllcevher geliyor. Birinci nevi mal -20 caklır. 
milcropların 39 cinse ayrıldıgı ler ingiJterede oldukca büyük Üniformalı bir uıak . otomo- ikinci nevi mal 6 - mu va~kal lem inalı 12 liradır. 
anlaşılmıştı. Eııstitllnlln son bır heyecan uy•ndırmıştır." bild•n çıkerak kadına kapıyı Ç:Zve 

104
• ~~ 7 --Taliplerin şartnamede yazılı vesilaları ge 

raporunda grip hastalığtnı lev ~u heyecan yalnız mücev açıyor peçeli kadın hapiıhane K lirmeleri IAzımdır. 17-21 ·25 ·2 8 
lid eden bu 39 cins mikroptan berleriu büyük bir kiymeti den içeriye giriyor hapishane. Deriler ·, L j H 
daha başka mikropların . da haiz olmHından değil sırkatı de dlllgerlik olan harleyin o 
b 1 b 1 d ğ bellı de , __ k Keçi derisi çifti d u unup u unma l 1 yapanlardan hepsinin yilaae glln fçia yarım saat iıadar o " • 1 o .h d" ,..... en· 
ğildir, deniliyor. ve kibar ailelere mensup kim kadınla görOşmuine mliaaade ~1-ı:~e~es~i~uzl~osu iÇi rman mu en IS lllft ' 

Grip hastalığına karşı keş selt> r olmasından da ileri geli - olunuyor. mahpuala genç ka- Sığır hava kurusu Ga\' f' İ mamul il. Mulrnmmen vahit 
folunan seromun tatbik edil yordu. dım ayıran kaba demir par- Maada deriai • M3. fiyatı Lira Ku. 
mesi işi şimdilik durmuştur. Bu hırsızlar arasıadu yllksek maklık araıından hırleyle pe· badem ve çekirdek ( 40)000 
Doktorlar hastahğın bir kere bir aileye mensup olan 26 ya- çeli kadın ayda bir kere konu içleri <40)000 3 70 Gögnar 
daha salgm halinde zuhur et- şmdaki Robert pol Herley'de ıuyorlar barıeyin hapiıbanede- Tatlı badem içi so ı - fçel vilayetinin mersin ilçesinin evcili kö 
mesini bekliyorlar. Grip salgı bulunuyordu ıi~di b~ genç k~ bücreşinde ğ~aç ve gilze~ıAcı • ,. yü civarmda Ayı pın~rı devlel ormanından yuka 
nı baş gösterir göslermez, der Meidıtone bapısbones nde 7 hır k•dının reomı uılı. duru Acı çekirdek 3S·S4 rııla 2 t.alerııde yazılı gögnar ağacı her biri ayrı 
hal inllllnların yeni seromla senelikbapis cezası çekmekte- yor herkeo acaba 0 resimle pe Urfa Yağı 

90 
ayrı 2 parça olarak saıışa çıkarılmıştır. 

aşılanmalarına ve gripe karş ı dir. o hapishaneye gireliden çeli kadın ayni iaıanmıdır t.~çe;.;ı __ ıiiı"-------. 2- H~her gayri mamul M3. mn muhammen 
korunmalarına başlanacaktır. beri her ayda bir kere siyahlar diye birbirine soruyor ve bn- y ( 11

1 
• M r R S I u 

EnstitO · neticenin parlak ola· yüzüne kaim bir peçe örtmüş nun böyle olduğunda tüphe 1 t 1 bedeli 370 kuruş. 
cağını omu etmektedir. olan bir kadın kendisi tarafın- ı etmiyQr. 3 - Şarlname ve uınkavelename rrojelrri 

Nüshası 5 Kuruştur mersin orman mühendisliğinden ahmr. 
On oyJa yedi Kocasını Zehirliyen Kadın Abone ) TOrkiye Hariç 4 -- Saı.ş 31-5.~938 .s~hı gü.nü ~aat 15 de 

Çocuk Şerait için için mersin orman baş mu~endıslığ daıresıode yapı • . iL..... .... Kadın ihanetin ortaya çıkmasından senelik ı200 Kr. 2000 Kr laeaktır. 
k k '- b · · l · Altıaylık ooo ıooo 5 -- Satış açık köylü art1rma usulile yapıla-lnanılmıyar.ak gibi geli- or ara" u cınayetı if emıf 

yor ammı hakikattir. Afrika Kocasını ıehirliyen k•dıo.. Bu suale ilk verilecek ce tlç aylık 300 500 cal~r. __ muvakkat tfminatı 
12 

liradır • . 
da Nya188land'da bir ~erli Bu, 27 yaşında ve amma ~ap «k~r~sı• dır, Es.kat ~m°!a Bir aylık 100 Yoktur. 
kadın on ay zarfında yedı ço . . b" 1 . . d' Kocası ıle Levısın gayet iy: geçmdık Resmi ilinatın aabrı ıo 7 -- Taliplerin şartnamede yazılı vesikalar 
cu k doj!•rm uştu r. Kadının is· ı smı.nde ır ngı lız ır. . . teri ne herkes o kadar kanldi r Knruttur. getirme 1 eri h\zı md t r. 18 · 2 t - 2 4. 2 7 
mı Kanyenda'dır, cenubi Ro· I.evıs Sanford bundan ıkı ay ki , kimse böyle bir şeyden • L A N 

ö Diğer taraftan, adamı ka deziyan•n Salisbury şehrinde kadar evveJ ölmOştOr.. IOoOn 1 şOpheyi caiz görmOyor, Bu- rısının öldUrdUğU hususunda 1 
oturmaktadır. Bu kadm bun- gömOlmesi İç!n alınan rapor- nunl~ beraber, yapılan deri_n mahkeme kuvvetli bir kana11t 

dan on ay evvel hepsi kız ol da adamın tetanostan öldüğü · tahkıkıtı rağmen şDphe edı- sahibi olmuş bulunmakla be- f~ıl JıpU lidürlüjÜ_ DLln; . 
k O b· r batında Dç ço lecek kimse bulunamıyor. Ken be k dl . 1 ·ıham edecek V d 1 il d mı zere ı ı . yazılmaktadır. di halinde bir adam olan Le· ra r, en sın ı . Mersinin mahmu 1) e ma ıa esan e sag""ı sarac Cuk d ğ Uyor 

Bu uçnz erın d k kAfi delil elde edilememicıtir, k ı. x · 1 · 1 0 

ur · sonra Halbuki bir belediye o v·ısin ne dOıımanı vardır, ne v şefik arsası ar ası r1aear r.uslı ıanesı so u Q)adun: doğd ğ O d on ey v Tahkikat devam etmekle a , 
.. u u g 

0 
e~ .. k olmak torunun muayenesindP, ölilm de mirasına konmak isliyen ve kocas·nı niçin öldOrdo~o feride ar~ası öraü ) ol ile çevrili eski ölPü yüz ar-lkısı oğlan ve ıkısı ız . ba • 5 Y 

0 k d h• dllnya şDphelı görlllmOş ve morga hısımı ıkr• sı. arıştırılmıktıdır. şınlı bir ev tapu sicilinin temmuz 340 gün ve "zeret~~rt çoc9u dö at çocuktan saevkedilmlştir, O halde, karısmdİn şDp iddialara göre, ;cadm o za 8 d k LI 'k b · l L J 

,,a ge ırıyor, u r 11 . sayısın a ayı ı ı en u evm apu a.aydı 
3
4

1 Yalnız bi r oğlan l ınyo r' bir Mu• ye ne n e tice sinde ı..- he el me k zı m. . d ma nı kadar kendi81le iyi ge· Yılında I~ ii k ii ıııe t l 1111~ ğ~m ~ Ya ıı ğırı 111 da yandığı 
bir buçukla iki buçuk kilo visin zehirlendiği anlaşılmış· Bu şüphe Ozerme, a arn çinen ve sadık kalan kocası ve surelıde umum mudurlukt~n DPlmedig'"'i anla-
a 1 ğ d ıa d' .. nen ye· lı r. öldükten iki ay sonra, karısı mn bi r sadakatsizliğini gör- " 
D. garı ısn hah ot n 1 '['e~ çocuk Adam zehirlenerek ölmu tevkif olunuyor. muş ve bund"n muğber ola şılmış ve yeniden h'scilinden sonra salllacagı 
.ıyor. ı aı e o an u · r bı da · rak, onu 6ldDrmoştor. istenildiğinden tarihi ilandan on gün sonra mahal ların da yaşayıp bUyilyeceği deha doğ rusu öldUrO.lmilştUr. Emma, ıs ıc~a . nd · . Bazıları da kadının koca 1 L ·r 1 k'k' . k 1 ... d 
&öyl . N' land yurli çankU, vücuttaki zehır, istrik - Kabahatsızım 1 ıyor en r.eşı ve ta ı · ı · ı ıcra ı maea-gm an bu hane 
le . ekuıyor. kıt"s

88 

ehem nin der.ilen [şiddetli bir zehir ve masum olduğunda ısrar e· sına ihanet etm•k için onu lıakkıııda tasarruf iddiasında bulunanlar Vlirsa 

~
1 

ız ço~u armaç ço~ü b di r Ve bunun birisi tarafın · diyor, löldOrdDğUnD veya, ettiği iha· keşir g. ün.u... r.uah.allinde keş .. ir .. m .. emu.runa ve yahu t 
rnl ıyet ~erıyor~ttr. Un ' lun dan' )·emekle rı'ne karıştırıla- Mahkemeye çıkarıldığı za . neti onun haber alacağından 
ar bu ~akı zaman e ' en / k ... · · b ı t· · evrakı musbıtesıle tapu muduru,·etıne nıu .. raea·ı t d' . yu,J erı d dd k' yed= rd i ği fmuhakkakltr. man ise, sorulan suallerin hiç kor tugu ıçın n c naye ı ış · .; 

0 boırl•lbirken ebeveyn dama an ra Ki~ füdUrmOş olabilir ? birine cevap vermiyor.. 11ediğini söylOyorlar. eylemeleri ilan olunur• ol para almakla ır 

Cinsi 

Cinsi 
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YENi MERSf' 

---------~------------------------T E R o s-
Sıcaktan bunalman1ak icin 

~ 

Bir (turno) a ~a/ıip olmak lazımdır, Bu stne ltrmos/arm Alt 
uzitıium, km ima; cam, btş dtf a ku1111tili km/,71az cam vt çtUk 
cl11sltri ilt ltrtyOlfı, dondurma vt J'tmtlclui uzun müddet o/dutu 
lfibi mulıaf aza tdttı ytni modtlltrimiz Etldi. 

Saat ve Gözlük çeşitleri 

Her ayın onbirinde 
çekilir. her ocağı 

zengin eder. 
Sizde bir danealınız 

SAYFA~ 

bank 
Emlak ve Eytam 

bankalarının kurı. mudur 

Tam türk 

...................................... = 

SenelerceEvel Mersinde Kurulan 
1 Sayın Ha:.~!~~ ~r~d?ıuıa~k~~u~11ıııyan KAY Al 
l[)ELEN SU\' UNU gayet sıhhi bir şeldlde ıııenlıağdald tesisatında elF.sik

lilderioi lamamlanuş r~nnin en son usullerini yaplırmakda bulunduğu
mzu arz ederiz. 

Bir Müessesedir 
Harflerinin Hepsi Veni Ve Çeşitlidir 

KA YADELEN SUYU 
Kayna~ığı yerden itibaren istasyon yanına kadar cam borularla billur h&ıurları 

indirilmiı oradandı bütün fiziki ve timyevi evsafını muhafıza ederek al deynıadanl 
Reami devairve müessesatla ticurethanelereait her nevi defter ~USUSİ kimyakerimiz huzurunda damacanlara doldurulmıkdı YI mUDllZlllİIR 1 
ler ve evrakı matbuaveaıairei en nefis biı tarzda sür'atle yapar 1 · L • • 1 ki d' 

* • ......... * ... * * • * ... * • * . ıe11nm1Za ge me e ır . 1 
HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPARİŞ- il . . . 
LER..İ KABUL VE TEZ ELDEN YOLL.Al.'l • KAYADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkalAdell~ıne gelınce: Yıllar geçdıkçe halkımııın 

= - ----- - - - 1 gösterdil}i ra~bet ve teveccühü karcıısında fazla söz söylemel}l zait görQyoruz. Sıhhat Bak,nlır, 1 
H E R. N E V İ K. A R. T V İ Z İ T lave selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAY AD ELEN SUYU talrız Türkiyenin ı 

KİT AP , G-A ZE T E D A V E T 
0

K. A. R. T- il en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulunduQunu isbat 
LA R. I. z AR F K..A- • etmiştir. 1 

v E 1\4 E a ~ u A G I T E A ş L I K. - ! lştahsızh~a. hazımaızlıl}a bir ~k mide baQ'ırsak h,,:1stahklarına karcıı KAYAOELEN şifalı bir 1 
TA :S I NI DE R. UH- L A. R. I T AB ED İ- • hayat kayna~ıdır. 
T E EDER. . İ ! Suyu pek temiz vt btrrok.dtr. T ttrDbe tdln sayın hal/unuz lund/Juk buldu/u " lniUliJı .,, ılhlıGt111 • 

=-="="'~~-=~=·=======~'.='I====· =====R.===' -=-=.....::==-====-:1 ........ ......,......,.~ ; vudJli farlıJarla suyumuzun müşterisi ço/alnıok.tadır. 
1111 Mersin Satış yeri : Kardeşler Ba=esi 1 

Yeni Mersin Basımevinde Basılmıtlır : M~rsin ••BMllllBBBB811Bll88118'911 ............ !111• 


