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rafları teati edilmiştir. Sayısı 5 kuruş Yılı; J Sayı 

Telefon No. 82 10 2993 

-----------------------------------------------------------------------------·-----·---------------------·-----------
~Atatürk-, 
Dün Viran şehre kadar bir 

gezinti yaptılar 
Büyük ~etimizin Türk milletine sevgi ve tesek~ürleri 

Mersin : Riyaseti Cumhur t.imumi KAtipliA-inden : 
Cumhur Reisi Atatürk 19 Mayıs ~ününün yıl<iönümil 

münasebetile bir çok teşekküllerdl'n fatandaşlardan telgraf 
lar almıelardır. Bunlardan çok mütehassis olan Atatürk 
bilmukabele teşekkür ve se\•gileriııiıı iletilmesine Anadolu 
Ajcnsını memur etmiş'erd~r. 

BOyOk Şef dün bir 
gezinti yaptılar. 

UOyQk Şef Atatürk dün 
Vatı konağında meşgul oldu 
lar. Ôl'leden eonra konağıo 
balkouunda bir müddet isti 
rahal buyurduktan sonra sn 
aı 18 de yanlarında nıai)·et 

leri, \'ııli, Belediye Reisi oldu 
au halde Sılifke yolunda oto 
mobillerle bir gezinti yaptılar 

Atatürk Mersinin JO kilo 
me&re garbinde Viran şehre 
kadar giderek l'ompeipolis 
harabelerinde 1arım Hat ka 
dar telkikatta bulunarak sa 
aı 19,30 da ıehre avdet bu 
JUrdular, 

Büyük Şefimiz gidiş ve 

gelielerindecaddeleri hıncahınç l lı ıı lkın cnııdan tezahüıJerine 
dolduran halk tarafından şid knrşı ı ltıfu tlarda bulunarak Va 
d.-tle alk1tlandılar. Ulu Önder li konoğ ııı şereflAııôirdiler. 

----------------------~~----=---=---------------

Tarsus Gözlü kule~e 
4 Bin Yllhk 
iki altın küpe 

bulundu 
Tarsus, 21 (Telefonla)Tarsus 

Gözlü Kulede yapılan kazıda 

milAddan 2300 - 2500 yıl örıceki 

zamana Ait örneklerden iki çift 
altın küpe bulunmuştur, Küpe 
lrrin zamanı Trova ve Egemınla 
kalarile Kıbrıs kazılarında bu 

: tipte çıkan öeneklerin benzerlik 
!erinden tahmin edilmielir, 

Türkiye harici 
Siyaseti 

iç Bakanlık memurları arasında Yeni An~ara Radyosu 

Geniş değişiklik 30 Ağustosta 
Kararname hazırlanıyor birçok valiler 

ve kaymakamlar, memurlar garptan 
şarha şarktan garba n'!kleJilecek 

Ankara, 21 (Hususi)- İQ Bakanlık, yeni ve büyük bir tayin 
kararnamesi hazırlemaktarlır. Bu kararname ile mülki memurla 
rımız arasında esash değişiklikler yapılacak ve bu aracla bir 
çok mülki memurlarımız Şarktan Garbe \•e Gar·pten Şarka nak· 
ledlleceklerdir. Açık bulunan Mektupçuluk, Kaymakamlık 'e 
Nüfus müdürlüklerine de tayinler yapılacak, st11jıoı bitirmiş 

olan maiyet memurları da bu aradR tayin edilecektir. Bakanlık 

ayni ~~rarname ile merkez teşkilatında da bazı değieiklikler ve 

Sesimizi dünyaya 
duyuracak 

Ankara, 20 (Huquel) - Ge· 

çen seııedenberi İOfaat ve tesisatı 
devam etmekte olan yeni Anka 

1 ra radyo istaeyonuııun bütün te· 

sisatı bu a1 nihayetinde tamam· 
lanacaktır. Esasen muknele mu 
ciuince istasyonu tesis ieini üze· 

, riııe almış olan firmanın haziran 
ayı zarfında bu tesisatı Nafia 
Vek91E<tine teslim etmie olması 
icap etmektedir. 

tayinler yapacaktır. Haziran, temmuz, a$tutttoı 81 

M il • / Ü L. /t · ı · ları zarfında yeni istasyonun Ua ım maaş arı Y RSe I ıyor tecrübaleri yapılacaktır. Büyük 
== 

Yor: Balkın Herıld gıtzetesl yazı · ı·ık okul muaııı·m maaşı 20 Ankara istasdyonununhBaıkuman 
danlık mey an mu arebesiııin 

Tllrklye Başvekill Celal Ba- yıldönümüne tesadüf ecıen 30 
yar ile lbrlclye veklll RDşlD A· ıı·radan başhyacak ağastos Zafer bayramı günfi neş 
raAıD Belgralla Yugoslavya Baş l riyala baıılaması kaLi olarak la· 
veklll lle gOrDşmelerl Tnr1Ll7enln llk O ı · // • l • • b karrür eımiflir. 

a•-- , rta, u~e mua ım erının maaı me ytonl dıı siyasasında gör nıu can Aldıfım malOmata nazaran 
ıanmantn kuvvetli bir lnslyat1tını Jelerinde lehine tadilat yapıldı 120 kilovat bir kudretle çatışa· 
teşkil edl1ordu. . . oek olan kunetli Ankara iatasyo 

TDrk ricali Balkan Paktının Ankar 20 (Hususi) - Ma isteyenler Üniursitede ımtıhana nu faaliyete geçtikten sonra bu 
diğer mnttefikl olan Romboyanın r f cü . b- ü t )anarak tabi tutularak Anupaya liaan gün Ankarada mevcut radvo 

1
•
8 payltabh Bllkreşl de yakında zl· a · erı menı ug n op . . 1 

t d ki dl B f 11 t parasız yatılı talebının tahsiline gönderilecek, orada tah tasyonile birlikte İstanbul rRdyo 
vare e ece er r. u 

88 
ye• tJJ 75 · -k k - t k sillerini ikmalden sonra JiHn ög su da ne11rivatını tatil ed ....... kl 'ır. TOrk h<ırlci siyasetinin son gODlt>r 70 nın yu sa ogre men o u v ı v-..ç 

bi r k 11 d k 1. ··~ t nı· retmeni olacaklardır. Söylendigi Bu suretle bütün memleket ~e de yaptığı r muvaf ıs ıyet serisi un an geçere ı~e Oere me . • 
Sonu ikincide - olmaları hakkıodakı kanun IAyı ne göre, maarif ilk, ortı, lise Öğ bütün dünyaya bir istasyonla 

Halayda tazyik, tedhiş artık şenaat feklini aldı 
~---

hasını kabu etmie&lr. Bu karar retmenlerinin maaş mebdelerinde hitap f;dileceklir Fakat hüku· 
bu sen& liselerin son sınıfında ötretmenler lehine bir deQ'işik met lstanbulda da bugünkü za 
bulunan parasız 1atıh talebeye yapacaktır. 1lkokul öQretmenleri yıf istasyonun yerine kuvvetli 
tatbik edilmi1ecektir. nin maaeı 20, orta okul ögret bir istasyon tesisini muvafık bul· • .. 

Otorite cinayetlere seyirci 
Eti Türklerine milliyetlerini inkar ettirmek 

için iğrenç tazyıklar yapıyorlar ----- .. ·----
Arap lialeaine kaydedilmiyenler JöviJ.liJyor evleri basılıyor. 
Birçok tecavüzler komisyonun g6zü önünde cereyan ediyor. 

Bir~ok TüBler evlerine gilmeUen ~or~ arak günJerden~eri Halkavinde yatıyorlar 

1 
Bundan baıka maarif )ise menler~n~n maaşı 25, !i~e ögret 1 ~aktad~r. Bu~daıı dolayı Nafitt 

ö~retmeui yelietirn.ek üzere yeni menlerının maaeı 30 lıradan bae I \ ekllletı bu ıstasyonun Ankara 
1 tedbirler almaktadır. Bu maksat lı1acaktır. Bu hususlara ait ka 1 istasyonunu müteakip karulmal la Galataaara1a . ayrıca talebe nuolarda yapılauak t~dilAtın bu sını programı meyanına almıı· 
~ terilecektr. Ehlıyetname almak yıl olması mulıtemeldır. tır. 

Havayolları 
Yeni kadro teabit 

ediliyor 
Ankara - Devle& bnıl1olla 

rı idaresinin lnk!eafı ioin na,ük 
Millet Mecliıioe verilmie olan &ee 

DalaJiyenin beyanatı ve Almanya 

~,ransa iyi bilmelidir ki: 
SulhOn ve iyi geçinm~nin 

esası tam itimattır 
1 

kilAt kanunu projeai dahilinde 
lskenderun, 20 (Huılusi mu· daıı çeHilmiş jandarmaların gö elliQini gören komisyon neıdin umum mOdftrhltün yeni kadro 

birimizden) Halayda tahrik, ted 1 zü öııüııde dövülerek kolu kırıl deki Türk mümessili B. AlikAil sunun ıimdiden kurulmaeına baı 
hie, tazyik ve cinayetler sürüp 1 mıştır. Şimdi hastanede tedavi Hatuııl onbaşıya yaptıtı hareke ıaomıştır. Yalnız pr.oje keıbi ka · 

Fran•ız Boıvekili Franaız ajanslarının 

Rldiror. Cenevre mukarreratına 1 altınd dır. tin dotru olmadığını söylemek nuni1et edinceye kadar alına Berlin, 21 (Radyo) Fransız müıkülAta uQ'rayorea hayret et· 
ıöre hiç bir memurun Riyaset ' e j Şer.it soki.11'. T~rk listes~~e istemie onbaşı da diğer süngülü cak memurlara ücret şeklinde Baijvekili Daladiyenin beyanatı· memelidir. Fransa çok iyi bilme 
~lr~tmama1ı IAzım gelirken po· ı ku1 dedılmek ıçın gı?er.keıı mıl~s neferle MikAile hQcum etmişler tediyat yapılması takarrür etmiş nı mevzuu bahseden Alman mat Jidir ki sulhun ve iJ i aeQinme
lııı, Jandarma •e milisler bizzat 

1 

ler tarafından çevrılmış tehdıl dir. Bu hadisede bizzat kom is tir. llu ücretler, teşkil At kanon huatı, baladi)'enin ~'ransız gaze nin esası itimattır. 
tedhiec;ileri teevik "e yurdım et- (dilmiş ''e iki milisin nezareti yon reisinin gözü önünde te 

1 
projesinde konulmuş olan mRaş telerinin yanlıe hab~rlerle sulhu Daladiyenin beyanatı 

mekte Tflrkler ılerhine en eenT altında Arap listesine yazılmış büroda ceryan etmiıtir. l ıarıo tutarı kadar olacaktır. baltaladıklarından şikAyet etmek Parls 2()- B. Daladiye, mat 
propatandaları yapmaktan oe- tır. Bu ndam ı·ardedildikten son Dün Ali, Kalzım, Hüseyin H j Devlet hava yolla.rı . ~mum te olduQ'unu ve matbuate hitap buata be1analta bulunarak Fran 
kiomem~ktedirler. ra IIalkevine müracaal etmiş ko Şerif adında dört Eti Türk il 1 mürlürlüQ'ü,. kanun proıeks~nl ından ettiğini kaydederek ıunları ilAve sada neıredilmekte olan Janııı 

yalan neıriyatından ıikayetçi 

Surıye gazeteleri ve burada misvon nezdinde te•ebbQıler •a . . 1 ki ehemmiyetli kısmını ıeş ı f en h b rl r'ın aleyhinde bul 
1 

1 

v ı Arap hstesıne yazı aca arını l . . . d k lü 
1 

ediyorlar: a e e unmuı neşredilen beyannamelerle her 1 pllmıesada hiQ bir ııetice alınma söz verdikleri halde Türk listesi ı ve teşkılaht ıçıni ·et pek'l · ızu~ u Ortada hakikat olan bir 1e7 ve eöyle demiotir: 
aün iQrenQ haberler:neşredilmek mıştır. . . . olan fen eyet nı eı ı ı e ışe . . . b c- Bazen şu •eya bu 

1 
ne yazıldıkları iQın mılııler tara _ 98r88 Fransız baıvekılının eya . mem 

t ıdir. IBilhaesa Eti Türklerine Yenieehir mahallesinde bir fından dövülmOş bunlardan )(A başlamıetır. Umum müd~rluQe natile Fransız matbuatının nee· ı leketin seferberlık yapmıe oldu 
karşı yapılan tejbiş ve tazyik onbaşının Eti Türklerini tehdit Konu ikincide 300 lira ücretle bir fen oefı alın iyatımn birbirine uymamasıdır Qo, bazen de Fransanın bir ülti 
hareketi artık son haddini bul· T k. maktadır. Proje1e töre fen he ~ğer Fran1&nın lıir çok devle&le 1 matom aldığı haber verili:ror, ba 
muştur. Bunlara raamen Eliti ür ıye • A /manya ticaret anlaımaıı yeti bir şef mühendis ve Ü.9 mü· rin itimadına müstenit işbirliği -Sonu lklnclde-

heudisten teşekk61 edecektır. • • • • kardeolerimiı Türk listesine ya A d b. t• t h 1 k l ınkıtaa uı d zıh1orlar. Bunlardan bir 1101'0 1 y sonun a 1 r ıcare e- Devlet havayo tarı umu~ Roma miJ.za ere erı niçın ra ı 
-w e 1 müdürlOQQ bundan sonra yenı ~ _ _ _ _ ~ 

baroya gelirken Arap listeeıne t• . B 1. .d k teıkillun dtaer kııımıarını da ı·t I Fransaya karşı ha-
1aıııacılını söylemekte ve fakat ye ımız er ıne gı ece yavae yavae kurmağa başlıyacak a yanın 

.Ttlrk listesine yazılmaktadır. H kanan meclisten çıktıtı esna b b• 
Alevilerin dini raisleri e•el· A lmanva ile anlaımamız A Auatoatan da teıkilalın derhal har.ekete şin ta vrınrn se e 1 

· '"' • geçmesi imkAnı hasıl olabıl~c~k 
ce S4ncak namına Surıye mec ı·ıı·b e b • l _, h f l C k Ur. Bu suretle proaram mucıbın • • ·ı ii L / • 
lisine gönderilen eeyh Davut t.ır n ır yı ua a uza ı a a ce bu sene. tesis olunacak Anka Daladıye son ıeslı e m zaRere erın aa-
Re,hani, Şeyh Abdulhamit Ha Ankara, 20 (Hususi) - Al· ı ve uziyellerio tamamen ııtehı ra - lıtanbul - 111~ir ·~ A~a lah bulmasını temine çalıfı)'or 
Jıt ttı diQar bütün münevverler manya ile geQenlerde yapılmıı menaubahı olacaktır. Arrıca na hava hatları gec memıı 0 a 

Türk liıteıine yazılmıılardır. B 
1 

ve önümüzdeki atuslos ayında Alman1a ile yapılacak reni an caktır. Roma, 21 (Stefani ajansının mat almakta olan mehafil, İtalya 
ıı Eti Türkleri Arap listesine müddeti bilecek olan ticaret an taımada bu memlekete 1aptıatı· "lk l d • 1 ıu·fıtt'ııf9f'I Paris muhabirinden) Fransız me nın Fı·ansaya karşı aon zaman· 
Jaıalmıtlardsr ki TQrk listesine !aşmasının bir sene müddetle u mıı Uhün satıtları için daha aer 1 8 rtU 9 hafilinde lıalyn, Fransız mOza !arda takınmıe olduQu haıin tav 
korkudan yazılmamalarından ile zatılması iQin yakında milzake · bed ve geniş bir eaha teminine l A kerelerinin 1&IAh bulması için rın sebebini eöyle hülba etmek 
ri ıelmektedir. relere boelanacaktır. Ba mOza· çalıeılacaktır. Maaı arını muvaze- genit bir temay6i vardır .Fransa tedir : 

Hiç bir tevil ve müdaf aayo kereler, Berlinde yapılacaıı için QftnkO, tOtOn Alman7anın neİ amumiyeden , baş.ekili Dalodiyenin beyanatın ı- İspanyol hükumet kuv. 
h_rı kAn bırakma1acak kadar sa· bir ticaret heyetimiz ay sonun· bizden aldılı mahsuller içinde da ima ettiti jestlerden İspanya velleriuin göstermekte oldukları 
l'ih olan son Oç günlük hadise da Almnnyaya hareket edecek- birinci dereceyi ifgal etmektedir alacalılar 1apılaıı fasılasız &Hkiyatın d'ur anudıne mukavemet. halyanlar 
lerı b'J ir, Almanya, bilhaua ıon senelerde Ankara - İlk tedrisat mO dul'ulacağı ve önQmOıdeki hafta böyle bir mukavemete intizı:tr ı diri1orum : Mevcud muahedenin bir sene memıe.ke&imizde ıatın aldığı Ui fettielerinin' hususi idarelerden topla~acak .Ademi Müdahale Ko etmiyorlardı. 

lskenderunnn yeni eehir ma ıüddelle uzatılması vesileıile bu tüo mıktarmı arltırmıetır. Enel umumi mu•azeneye alınmalara mileeınde eıkayetlerde bulunma 
halleainden MikAil Gonnam B· 

11 
emleketle ticareılmizin daha ce aenevt 7·8 mil1on kilo tütün hakkındaki kanun IAyihatnnın sının ve }ı'ranko lehine yapıl.a 2- Düçe ile Führerin Fren 

Gındaki Eti TOrkü bütün tehdit ~;i bir yolda yürümesi için yeni alan Alman fabrika11 geÇen ıene encOmenlerce müzakeresi bitiril c~k her hangi bir hareketin ö· ısa ile ltalya arasında bir itilaf 
lere raımen kendisini Türk lis üzakerelt:r yapılacaktır. Bu 17 milyon kilo t6t6n almııtı. Bu mietir. LAyiha Hazirandan ene! nu alınacağı eauılmak\adır. akdinden evel Fransız S 
teline uzdırdı4ı için &eıcili mü :üzakerelerde, iki memleket tic.a sene ise, klirina mOıkGll&ı H dö kanuniye& ~eab~decek •e ilk ted Müzakereler niçin durdu? Çek-Sovyet misakların~ ~:~de~ı 
l"Li k ret"ını" Nıık müıkülAta sokan klı· ,;1 takJidatı gibi Mbeblerden risat milfethflerı mezkQr ay ba· ) I ı1 laa~-P- bQrodan JÜZ adım uza ~ vv _..., lklııMkle- -ıonu lklnodeı - Paris, 21 (Rad10 )'i mal · Sonu lklnçlcle 
· .....aQaıa ıiliblı ııdamlar tarafın ring işlerinin buıüo aldılı IJlrl 
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Ticaret ve k1erina anlaşması olan memleketlerle 

Takas muamelesi 
Hazırlanan yeııi talimatnanıe 

meriyet mov kıine girdi 
Mühim maddeleri ihtiva eden talimetna 

menin esaslarını nefrediyoruz 

VENi MERS N 

Köylünün işlerini kılaylaı- ' 
tumak için 

iki haza merkezi 
kurulacak 

Hükumet yeni bir proje hazırladı 

iliçlardan 
istihlak resmi alınmıyacak 

olmıyan ilaç
lar müaadere ve imha edilecek 

Ankara, 20 CHue.uısi) - Kö1 . Saf ve formülü ne uygun 
lümüzün hOkumet ieleriai mer · 
kezJ9rdtı bir günde 7apıp köyle 
rine dönelıilmesi ve halkın kal· 
kınmasına el ve yol vermesi Ankara, 20 (Hususi) - Mem-,mışhr, Bu projeye göre yapılacıık 
mülki teekilAtınıızın en mühim leket dahlllode lmal veya ecoebl tahlil neticesinde sar ve rormlllD 
gayflleriaden biri bulunmakladır ' memleketlerden l!hıtl olunun Is t ı.. 1 d"' t be Q 

( 
• 4009 d ı· t kd Tü k ' . ' ne muva ıı~ o ma 15 1 e yy n e· 

Ankara 20 AA) - ~ · e ı amamen ve na en r 1 Bu maksadın tedrıci tatbiki cQm peoclyarl mOstahıarlar z111fhm d 0 t h 1 1 t ı 

1 k 
· b' · · d Cü ı · t M k b k . . ' en m s il zar ara vız ye o una 

HJI ı ararnameom ırıncı ma J8 m ı urıye er ez an Ası lesmdeo olarak Sıirt vilAyetin· ozerlode yazılı salış tlatlarına go 

Fransada 
iki muharrir diJello 

yaptı 
Paris, 21 (Rad10) Komed1a 

gueteai muharrirlerinden Kor· 
deno ile muharrir Berli1ta7in 
ar11ında oıkan bir .kalem mOna 
kaıasından sonra Berti1ta7in 
Kordeno1u düello7a date& etmiı 
ti. Dtlello Lu sabah luhnola 1a· 
pılmıı ve Bertişta7ioin kolun 
dan 1aralanması tlzerine dtlello 
tatil edilmietir. iki muhasım ba 
rıımamııtır. desı ile 2, 3 ve 4 üncü maddele na yatırılmak şartile, lhracattırn d ' d 'k' . 1 rak mahkeme kararlle lmba olu e yenı en ı ı ve Isparta vıll · re bir kuruştan bt>ş kuruıa ka· 

rinin tatbik suretini gösteren ik i önce ithalat yapılabilir. ihracat · 1 nur ~e sahibinden elli liradan beş y ı d yetınde de yeniden bir kaza ıeş dasr muhteur nısbeuerde ısuhıak UIOS IYJI 1 
tallm,tname hazırlandığını ve • ~ &'talat ayai firma tarafından kili hakkında hükumet Kamula i resmine tllbl tutulmu11 ve bunlar· yQz liraya k11dar ağır para cezası 
her iki talimaınamenin de dün yapılmak eartile nakid 1erine ae ı v Al I f k •f d•l ya iki kanun projesi sevkelmieli dan asatıa fibh vlrml be11 kuruşa alınır. Bu suçun tekerrDrQ halinde man ar el) f e I 
den itibaren ıneriyete konulduğu gari iki milyon lira sermaye!: n • v J v . . . iltc.e enct1.meni bu. iki pro.· kadar olanlar vergiden mu"r kılın imal veya ithal müsaadesi istirdat mı·f t/ıefı•l 
nu bildirmiştim. milli bir bankadan alınmıe t 1m1 J t lk k t b eyı e ı e mış ve ır proıe t olunacaktır. 

Birinci talimatnameye göre, nat mektubu verebilir. halinde birleıtirmek suretiyle mış ı. . B ı ı 21 (R d ) y aramızda ticaret ve kleriag aıı Takas muameleleri talebna kadrolariyle birlikte aynen ka· Halkın sıhı lhtlyaçlıırıoı tPmln Bu kanun merlyete girdili ta e 11ra ' a JO • ugos-
laıması olan memleketlerle yapı menin tescili tarihinden itibaren bul etmietir. Proje ile Siirt vill· eden bu mevzudan vergi alınması rlbte, tıbbi ve lspenclyart mDstah ln7ada kOtle halinde Almanla· 
lacak takas muamelatı, Türkiye Azami bir sene zarfında, icap yelinde merkezi Hoza olmak Ü· bu lhtiyıçlatı tazyik etmekte ol· zarlara yapıştmlmı~ olın veya a rm tevkif edildikleri bakkmdakl 
Cümhuri1et Merkez bankası Lft eden vesikaların da Türkiye zere Kozluka, merkezi Ziyaret 1 dutu anlatıldığından, hOkQmetçe pıştırılmıtk ozere malsandıklan !e 

1 
haberler resmen tekzip edilmlı 

rafıadan, alAkadar anlaşmalarda Cümlrnriyed Merkez bankasına olmak (bere Baykan, Ispartft h&yat pahalılığı Ue &?lrlşllen moca ya gDmrQk ldarele-rinden satın a. tir. M~vzuu bahsolan '8J Yuaoı 
ki aksine mevcut hükümler müs ibrazı Hureti ile intaç ve ikmal vilAyetiade merkezi Sütcüler ol delede bu vaziyet de nazarı dik hnmış bulunan lstlblAk pullarmıo lHJB teoemmO kanununa muha 
tesna olmak üzere, aşaQ'ıdak i olunacaktır. mak tlzere Sütcüler namlariyle kate alınarak, senelik hasılatı otuz bedeli iade edllml ecektlr. Ancak lif harekette bulunmalarından 
eaaslar dairesinde tedkik ve ia Ancak anlaemanın meri1et Ol çd~aza kurulması teklif edilmek kırk bin lira ırasında bulunan bu ıahlblerlnln ellert!de b11lunao pul 1 dolayı bazı kim1elerin hafif pa 
tao olunacakur. müddeli, bu bir senelik mOddel e ır. ı ı hkA ı ı resm o tamamen kaldırılması mu lu ml\stahzarar tamamen 'sabim~ dra ceza arma ma um o ma arı· 

TQrkiJe meneeli mallarla ten daha kıa11 ve anlaşma da ik fkt' 1 y LİI ' k 
T6rkiye ile ticaret aalaemas1 mal olunmam111 muamelelerin tas ısa 81 atı ~a. fi ... gOrOlmQjş vleh bul maksktıdKht ya kadar bunların satış kıymeUne Aır., J b.aty.aJı 

v r alnUD pro es azır anıra il ul bedellerlnl de zammederek manvQgG U U 
mevcut olan bir memlekfit menşe fiyeai hakkmda bir hQkQm mev molaya sevkolunmuştu. Proj~ Ka P .., 
li mallar arasmda takas muame cut değilse, bu takdirde, diter Sulardan İatifade mutayın alakalı encDmeıılerloce mnşterlden ılmata hakları olacak haua tura 
leai 7apmftk iste7enler, Türkiye muamelelerin ikmali ioin mılddet t tklk ı 

C
A h . . M k b k r.oreıı· arıyor . edl erf'k ruznam~ye alın· tır. Berlin, 21 (RıdJO) 938 Al· 
um ur17ell er ez an asınca bakımından eu eeaslar dahilinde T ------·-------------------

izhar ve tabettirmek alılkadarla hareket edilecı,ktir. Ankara, 20 (Hususi\ - lkti . o L'I' y k"I • • 7 ii k • Al ı man1a turu ioin hava me7danıD rın talebine Amade bulundurula t - Evvela ihracat yapılmış sat Vekaleti memleketin muhtelit 8111 IJB 8 a ıtmm r ıye man.ra dan bu gOn 390 ta11are hava· 
eak ve aıatıdaki esasları . ihtiva ve anlatmanın meriyetten çıkhA'ı yerle rinde daimi surette akmakta ticaret an laf maaı lanmıetır. Bu tur bir hafta ıOre 
edecek bir talel·name ile adı ge esnada heııılz mukabil ithalat olan sulardan istifade ederek elekl Nüfua iılerinı· kola'v aırıncld•n artan cek ve Vi1anede bitecektir. 

b k k b · icra edilmemiı ise, bir senelik ta rlk tevlit etmek için lıDyOk ve '-' f 1 
.,en an anın en 1a ın eu esme esaslı teşebbDslere g'rlşml&1tlr. l k . dolayı Alman abrikaları, mem e F L b • i 
muraoaat edeceklerdir. kas müddeticart olacaktır. y aıtırma ı~in ketimizden ancak beı mil1on Ji· ran•ız RG ıne• 

Vekalete bnğlı, teknik bir bD T ı 
TalebnameJi veren firmanın 2 - Eneh1 ithalat Jı. pılmış ro bu !şif', her suyun aktığı yerde Nüfua kutüğündeki kaJitleri ralık ltltıln ahıuelardır. Her sene Paris, 21 (RadJO) Fran11• 

Gntan ve adresi, ihracat ve iıha mukabil ihracatrn, anlaşmanın çıılışmıtlarına başlamıştır. Bu ara 1anan 1erlerle ktllükteki yazı- memlekeıimizden ta1aıt 15 mil· kabinesi pazartesi 1606 öQledeO 
lltı J&pacak firmaların adresleri meriyetlen Çıktıktan sonra yapı da Fırat nehrinden istifade edile ları ne 1turetle olursa olsun zi· JOn kilo tOtün almakta olan Al sonra harbi7e nezaretinde Dala· 
i&hal ve ihraç edilet:.ek malın ne labileceti hakkrnda alakadar rek elektrik elde etmek lmkanlAn 7aa uırayan, defterdeki 7aprak- man fabrikalarının bu sene böJ di7enin ri1asetinde top1anaoakııt 
vi, ciusi, miktarı mahal lttsrih e kartı tarnf selAhiJettar makamla ı nı tetkik etmek nzere VekAletlo larrn parçalanması "yüzünden le az lztün almaları münhasıran 
dilmek suretile F O B ve C 1 F rından mOsaade almıı ise, riski mDhendls ve teknisyenlerinden aile efradının isimleri okunamı para tediye müşkülAtından ileri 
kı1metleri, takas muamelesinic kendisine aid olmak üzere yine, rnDrekkep bir grup bu ak.şam EIA 1an nüfus muameleleri hakkında gelmietir. 

h l ·sı · nadeıı vapı b' · ı·k t k "dd · · Yeni mOzakereler sıraaıoda angı au semaya ı ı J ır sene ı a as mu etı carı ıı~a hareket etmiştir. Dahiliye VekAieti Nüfus U. Mü 

Oa~diyıia ~ııınıtı ve 
Almanya ıacaQı. olacaktır. Aksi takdirde mukabil 'ıdhal e~'ılecak mad~eler dürlGIOnde:ı Vilay. t'ere bir emir bu müşkOU\ll ber taraf edecek 

Cümhııriyet merkez hank.:.sı ihracatın aııla•manm meriJeti es 1 · · 8 tedbirler alınacaktır. "" ge mııtır . u emre göre bu gibi R ' 
1 

ı Birinciden artan 
bu ıaruar içinde verilecek taleb nasında yapılması 111ıımdır. ·• · ı ı ·ı , d h · oma mOzı ıra arı 

l 
• aı e reıs er , aı e e ra ının epsı zen de bize aabma bir takım k• 

nameleri meri mevzuata uygun 2 1099 sıvılı kararnamenin rıfe1ve yenı· "'efı.fler ·ı üf k ti · · b' ·1 ı J ._, T ae aı n us ayı erıuı ır ı mu Birinciden artan raralar, muslihane maksatlarımı• 
oldukları takdirde tescil edecek 2, 3 ve 4 üncO maddelerinin tast habere yazarak fotslfraflarım rla ı ·• 
98 

her bir taiebname için anlıış bik auretlui tösteren talimatna ilave edildi yapışuracak ve bu ilmühaburi neticesini istihsal etmek huau· 1 ile ti ban taban zıt kararlar ı 
ma hükümteri ve cari klering ta mede takas tedkik he7elinin va Ankara, 20 (Hususi) - Yeni Belediyelere lastik ettirerek ııü sunda mutabık kalmıe olmahtrı nal oluou1or. 
ammülleri dairesiude kayd ve ıifeleri hu heyetlere verilecek ta bDlçe kanun IAylbasaoın yedinci fos dairelerine verecektir. Bu Ayni mahafil, Cenou nutku: 8. DaladiJe, yanlıı haber it' 

1 
· k ı · h kk h " maddeslle, kabulD muvakkbt usu · t · ı . _ . nun ve bu nutukla Frausanın e edenlerin kanunen tecıiJe edl 

muame uı yapaca lır. ıepnaıne er veeaıre 11 ında u IOnce memleketimize ithal edile· ı muhaberler ftzerıne nurus daıre J> 1 d d b 1 'ıeoeklerini befan otmletir. 
TalebnameJi veren firma, ih kümler vardır. • l · b ·ı 1 · · k - - k ,arse onaya 1rr ım a u un cek maddelere bir takım çeşltlerl erı?ce .u 81 e er ıçın utu ıe makta olduğu suretinde 7apılan j Daladiye bundan ıoııra dl 

racat veya JlhalAttan laakal biri Hataydı tazy'ı" tedh'ıı artık dahi uave edilmiş olmaktadır. . yenı ~ayıtler ve ha?eler açılaııak ithamların hedefi, Fransayı MOR mietir ki: 
ni bizzaı yapmakla mükellefılr. 1 9 Bu arada, lesblh, ı.ğızlık, ka tır. Nufus kfitQklerınde kay ıta ı ; . . . I Hüktlmetin bOtdn hareketi• 
Diğer muamele baeka firma ve ki' • ld 11ık, tarak gibi eıııva imalAh lçlo '. bulunamıyanlar çok mü"küı va· .kova ile olan . ıttıfakıle, talya ıenaat '8 1 y YJ y 1 1 k b k 1 Frınsaoıo ıaem11 akidesi olaO 
f8 fırmalar tarafındım yapılacak f ' m a 1 fildişi, kemik ve boynuz, keten 

1 

ziyette kalıyorlar Ve muamelele ı e yapı aca ır Ja ID atma a· sulhun muhafazasına haeredilmif 
iıe, bu cihet talebuamede ayrıca ve kendir s11nıtylnlo ihracını te·: rini bir lılrl6 intaQ edemiyorlar rasmda muha7yer bırak~ak ol· 
&aarih edilecektir. Talebnamede - Birinciden artnn - mln için Manlla kt>ndlrl, altı ay dı VekAletin bu emri ile bu zor duQunu ilAve etmektedir. \ir. 
bidaJeten aösterilen ihraç malı zım kolundan sustalı çakı.- ile içinde- imal edilerek etiket haline ' ıuk or&adan k ld 1 t Di"'er taraftan Heolaynin Londra mtlkAlemelerl FarO 

• l dik 1 a ırı mıı ır. • 1 · ı · 1 k f 
bilAhare del'ietirilemiy~cektir. atır surette yaralanmııtır. gel r ten sonra ıızom ve incir , " , , " Londrayı ziJaretiuin gayesi, fn·: sız - .ngı. ız. an aşmasını d 

T6kas yolu ile ithal edileclik Süveydiye nahiye mOdürn mabsulOnde etiket olarak kullanıl I Z1raat Yekaletı te,Lı(atı giliı makamaımı ÇekoıdovakJa vetlendır~ııtır. Bu anlaıma khll 
mal: Türkiyeden giden Hata7lılarm mak. ve bu mabsullerlmlıln am· 91 nın parçalanmHma mAni olmak &eJi tehdıt 'tmemekte ve AnuP' 

A) 2 7005 ıa1ıh kararname toplu bulundukları f>ir 7erde balAıı Ozerlne yapıştırılıp ihraç Ziraat VekAletiaden gelen için Çek Sov7e\ miaakmın red· sulhunun bir vasıtası olarak *' 
nin 2 nci maddesi hükümlerin bunlara hitaben Türk listesire edilmek kDzere levbka" hHl llnde ıalkD bir tamimde bir Jerdeo diA'er dedilmesinin zarurt olduğuna bftruz e1lemektedir. Bu anlaıaı 

mlnyom ıplanmış ağıl ar,, çe ti b' e k·ı t · d ' ld 'kl her t fl h k ı -
den istifade eded memleketler l 'azılmayilnlara nakdi 7ardım fabrikalarının ihracını temin için .1r Y r~ na 1 ve ayın e 1 1 e ikna etmekti. . ara a v~ er es e u1uı ... 
ite, ıalehnamede bunun nevi, cin fapacatı nı ıö7lemie ve Türkiye bam pirinç, taze ve kuru meyve ı rı tak_dırde me~url~rııı harcıra . iyi malumat almakta olan yı ıstihdaf edıyor ve ona o.aıı., 
ıi, miktar ve kıymeti gösteril~e hakkında kftstahça sözler earfetlve sebze ihracatı amhalAjında kha dmusbl~hak aıtlelel rı efradı hak mahafil B. Henla7nin lngilizleri yor. B! tkak1reltlle~ Fransa hbı,rlı 
rebilr Bunlar bidayetten tasrıh . . 

8 
d d k ın a ırer ce ve hazırlanarak ' ve ıo.u alı ı ı11ını mu a a 

edil mi·, olsa dahi bilAhare fiili mıelır. u a_n a ora an geçme t kullanılmak Ozere samın kAğıdı, gOuderilmesi bildirilmiıtir. Ziraat Çek- Sovyet ~iaakının redd.i hu etmekte devam erledili niıbet 
ithal muamelesine başlanmazdan te olan komıeyon . basından. Yuloluklu kAtll, tahta fıçı, bakır eşya Vekalleti memurları arBBında mü auaunda zarurı oldutuoa ıkna kolaylıkla ve muHffakiJetle ne 
önce, Türkiye Cümhuriyeti Mer nanlı Aza da vazıyete ıahıt ol ihracatını kola1laştırmak Dzere ba him tebeddüller J&pılaoatı lut· edememiı oldutunu beyan e&· ,celenir. Fransa bunu J&pabUit 
ker. bankasında, a1akadarl4rıo muştur: . . kır levlıa, kontr plA,k ve kaplama ber verilmektedir. me~tedir. Dlter &araftan ~rntı ÇOnkü kutvetlidir. Sulh 
mflraclltı Jzerine detietirilebilirl Eu Türklerınde~ Şe1h S61sanaylnlnlh~acahnı itOlaylıştırmak 1 • • mahafil, Fraasanın :Cenon put· znu bunun ilk garanUıi ve kd 

B) 
2 7005 

sayılı kararname ıe1man Haddat, Alı, Şelhuııun için muhtelıf kOtDkler, kasık bal 88DZID flJllflfl kunda kendisine karıı 1apılmı~ veli de 8011 granıhddlr 
· - - · ı · ı · Qt dd't d lannın ihracını temlo için IAstlk . . • oiu 3 Qncü maddesı hukumlerıne 

1 
H erıne gece e1m m ea ı e I olan ithamları bılmemezhk&en Hadlaat ve ıar&lar her ne 

tabi tutulan ülkeler menşeli iae: falar hücum edilerek ıillhlar şerlller vardır. v • gelmette karar vermiı oldulonu tursa olsun Fransa tek baııaı• 
1) Anlaşmanın serbes ithalat ıHı1mıı ve Şeyh Süleyman Had Plij Bi~tlarinden ' enıclen tenzilat ve bu ithamlıtrı 11la hesabı kal anavatan ve impartoluk budd. 

listesine dahil bulunuyorsa, yu dat sokak ortasında sQr6kleoe yapılJı maJarak ltalJa ile m6zakerele larını mOdafaaJa H &Orlfl ıidd; 
karıki (A) fıkrası hükümleri mu rttk dövQlmüetür ki bu zevat Tayyare reami kal· '· i rine devam etmekte bulundul.u teoebbOslerine karıı iıtiklAlioiı 
cibince hareket edilir. . korkularından evlerine aitmere Ank•r• 19 (A.A) - ktla•t I nu il!ve eJlemektedir. rejimini te topraklarının tamıdl 

2) ~nıae.mının . kontenıaner cesaret edememiıler ve Halkevin kıyar veklletlnden: hQ'ı muhafazara muktedirdit. 
mallar lısteaıue dalııl bulunuyor de yatmak mecburiJetinde kal A k - M r , 21 M•J•• 1938 t•rlhlnden 1 Türkiye hır'ıc'ı siyaseti Size ttadece hatırlatmak •• ,~ 
aa, ala.kadar, talepnamesini tescil mı 11lardır . ~ ara.k e~ 18.hruznımöe- ı muteber olm•k Ozere benzinin tim takib ehllimiz ıulhçu bed 
ettirmiı olduğuna dair Türkiye v • sıne a ınan an un ııfı Hına g • • - Birinciden artan- . . ._.u 

. M k b ' k d Mersinli Cevdet adında b:r re plçj biletlerinden ta11ıre rea parkende •z•ml ••tıt fl•tı bet leran daimlıli, kullanmak iıWI" 
00
1 
mhurı~eı ekr ebzl akn asm. an Eti Türkü gecelesin tedhişoiler ml kaldırılmaktadır. Beynelmilet ' tehir için 8f•ltd• glaterlldlAI 

01 
takip ediyor: limlı v11sııalarm ıereflillll ti 

a acaA'ı bır me tu a, oateıııanı · · ı · · 1 k ı lbl t 11 dll 1 ti • 1 - · CelAI Buyarın Atlnayı h t• ıa h k t F tf 
k IAhiyettar gü ük tarafından evinden sürQklenerek pana1ır ve sergı er açın açı acı 1 enz • m' r. l U d TD k - H er u.r ~ aı:e. e e raP it 

•Jı~aca sa üracaat ederek m~o 1 çıkarılmıe dövülmüş müteaddi& ti1atro. sinema, sirk ve konserle DBkme Cilt bOyOk resmen z ~are ~nsın a r kuneılerının •erdıaı emni7et& 
ma. amına ?1 . . . . n' re aid duhuli1e biletleri panayır lltre teneke Yun•D pıt tının rozası, ' ·ıL ted •.• t mJS.~.,, &eıııan tahsıs edılmesını ıste1e müracaatları hQkılmetçe nazarı ve sergilerin devamı mt1ddetınce a k 18 .... 2 - lran - Irak ve EfgaDIR 1 lf r il UT_, 

kt' . 'b 1 .. n •ra vvO • I • 
oe IJlu suretle tahsis olnuncak ılı ara a ınmamıetır._ vergiden iıliına olunmaktadır. l•t••t•nbul 15,5 580 tanla geçen sene imza edilen Şak ,,, erı 

. . . . Büttln eapka gı1enlere hıl l tzmlr 15 ş 580 pakta, / kontenıan , keyfıyetın konte~~Hn cum edilerek a kaları ba ından Mahalli hfikilmete müra<'a11ı edil . ' S - TOrklye siyasetinde J8· . <.•ırınoıc1en artan) f ıahibine tehllti tarihinden ıtıba ' P 1 mişse ee mOtecavftzler hAIA ser S•m•un 1580 ıından ıtıbaren maaılarını ulll 
ren 1a oir •J zarfında bilfiil it ahnmakta ve 1ırtılmıktadır. Şap bes geıı1orlar, Meraln - beledlJ• latlhllk re• ol bir adım teşkil eden ve ablftn \mt munıeneden alacaklardır· 
ballt 1apılmak suretile kollamla ~e~~ı :ı.rtılınlara ~ıkenderun be • Eti Turklerinin baılar mda mi hariç 575 teklif olunan TDrklye, Yunanllten Yapılan hesablara ıöre ııJ 
oak ve1a hududda bir aJ içinde 1 81 parasız ea vermekıe 1 ŞeJh Abdulhamit Sa7at, ŞeJh DIGer J•rlrrde •z•ml ••tıt I Mısır arasında Şarki Akdeolı pak tedris•' mOfettitlerinin eenert' 
mukabil ihracat 7ap11madalı sa f~ka~a1a yardım faalından da Davut Rey hani, Ali eelhun, eeJh fl•tl•rı l•t•nbul ve lzmlrde 9ITt 'tının akdi maaıları mikdarı 240 bin Ui' 
IAhiJeUar gümrOk makamı uez bır lıra ~ıtra vermektedir. SOleJman Haddat ve arkadaşları bOyOk tenekenin depo fl•tl ol•n 4 - ltıtlyanın Montrô muabe dır. Şimdi1e kadar huBU&i id•ı' 
dinde tevsik . olunmak suret ile, 1 Eskı Sanca~ mebusu Şeyh oldutu halde bu ... kadar tıizyik 521. 75 kurut• nakliye ve ma deıdne llbakr ler &arafından tediJe edim•~ 
allkadar lehınde alıkonacaktır. 

1 
Davudun yeQenı Ahmel Tılrk tahkir, cebir ve eiddete kare• halll reelmlerle ll•teal vekllete I TDrklye ile Brlta11ya ıraım olan bu paranın umumt m6t8' 

ihracattan evvel ıtliallt liıtes!n~ ka1dedileceti için ted göaterdikleri mukavemet ıakdire mevdu J•rlerde ••tıcı koml•Jo 
1 
d11kl yeni batlaotıların TDrk bari ne1e alınmaaı ~le buıuıt id~ 

vaziyeti 1 hieoiler tarafından dövOlmOı ve ıa1andır, lıte &tayda kayıt \nu ve baJI klrı lllv• edilerek' el llyasetl Ozerlnde tesiri oldolu re devlet bOt981inden ba mlkV 
Talimatoame1e aöre mal be kırıaı ıtır ıurette rarılanmııtır börte bir .. r"lt altında 7apıh1or tarın ve t•blt olunur. 

1 uDDldllmıktecllr. dı rardım rapılaıı oıaoaMlfc 
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Cinsi 

Gögn.ır 
Bir Lehli kontesin Alman· verıhyor. Karısı tevkıf olun- . . 'Dağmalı 

ya tarafındau tevkif olunarak duklanberi mütemadiyen uf . . Garıp bır re~or mesel~· Kapı malı 
casusluk suçu ile ebedi hapse raşan kont, hu uğurda bir ııııde ~.ısır Amuıkayi geçmıı Koza 
mabkOm edildiğini, kocasının çok para hıırcamış, muhtelif ıayılabılır. Bu nkor. dllnyanın Kırma • 
da Hitlere mOracaat edecPğini kimselerin tavassutunu temin 'n uzun boylu adamı adamı Kozacı parlaıı 

41 
28-28,50 
27-21,50 

5,50 
fi 

26,50 
yazmıştık. için Almanyaya adamlar gön· bahsi llzerindedir. Garip bir 

Varşovadan verilen son dermiştir. , lesadllf ueıi olarak Seyit mab bufday • çavdar 
malOmata göre, Almanya, ko· f Bundan bsşka, kont Vie- mut Gazi isminde Mısırlı bir Sert şark 5,~S 

1 ı - lcel vilayetinin Mersin k:.zası dahilinde ev 
cili kö) ü • civarında vaki Ayı pmarı nam Jevleı or
manmdan vukarıda 3 kalemde yazıla Gögnar a4'a
cınm her biri ayrı ayrı 3 parça olarak satışa ~çı
karılmışlır. 

2-- Rt-her uı3 gayri mamuhinun muhammen 
casının teklifi mucibince kon lopolski gene karısının tevkifi duvar boyacısı dUnyanın en Yyuml.ubta~d ,5 

. . b J d 1 k er ı ug ayı 
!ew Vielopolskaoın Lahistana ~o.layısıle Varşova cıvarmda uzun oy .u a amı oma re- Çavdar 
ıadesini kabul etmiştir. Yalnız ıkt düello yapmıştır. DUetlo korunu ehnde tutuyor. Anadol yulaf 
buna mukabil, Lc•histaoda inev yaptığı kimseler leh asilzade·: Seyit Mahmut Gazi, on 

bedeli 370 kuruştur. 
3- Şarlname ve mukav~lnaame .. projelt>rin 

görmek istiy~ıılerin mersin orman mullt ndisliği. 
kuf bulunan alman casusların leridir. Kontun eskidenberi ra dokuz yaıında olmasına rağ· arpa ne müracaat etnualf'ri. . 
dan ikisinin Almenyaya iade kibi olan bu adamlar, konle• 

1 
men, 2 metre 97 santimetre Anadol 

edilmesi istenmektedir. sin Almenyada casuslukla it· boyundadır, Altı seneden beri Y~rli alivre yeni M. 
Ayni umauda Almanya ham edileTek tevkif olunması her yıl muntazaman 20·30 san Nohut ekstra 

tarafından bu kararın verilme nı vesile bilerek Vielopolski timetre uzadığı diif'"nillilrse Fasulye 
sinde kontesin kocasından zi- ye hUcum etmişler ve karısı. 

1 

ön~müzdeki temmuzda üç met ~ala~ Ykli 

4 25 4-Satış 28 5-938 cundı~r1~~~i gdiiı_ıü ~aadt 15 Je 
a,''tf, ,,,s0 mersin örman baş müllen ıs ıgı a1resın e yapı. 
5,7-' lacaklır. 
6,8 5-- Şatış Löylü açık artırma usulile yapıla -

caktır. 
6 - mu vaL kat teminatı l 4 liradır. yade altı yaşındaki kızının nın şere~ini _renci~e edecek reyı buJacakbr. Sae~~:e Yozgat 

tesiri söyleniyor. Kontes Vie- sczler söylemışlerdır. 1 Bu. garabet, za~·~- ~uv~r Tatlı çoien 
lopolska Almauyada tevkif Kont, bunlara kızarak, iki cıma bır ar~h.k geçırdııı bır Balm!'mu 

4.62·6;5 
120- J~O 

20 
75, 
ıı 

15,50 

7 --Taliplerin şartnamede yazılı vesikaları ge 
tirmel~ri IAzımdır. l 1- J 8 22 ·~6 edildiği sıralarda yani bundan sini de düelloya davet etm=ş kazaya atfedıhyor. Seyit Mıh·ıCebn 

altı ay evvel, lrocası kııının ve ikisi ile de ayrı ayrı çar· 1 m~t Gazi, 13 yapndı iken bir Susam 
ağzından Bitlere bir mektup pışmıştır. Bu dOello'arda kon, evıa 8çDac8 .ilabndan •• aı•i1 • yapafı 
yazmışlır Bunda, kOçUk kız , tesin kocası galip çıkmıştır. 1 düımtıı, mucıze kdbılınden' Sıyah 
töyle diyor . Kontes Vielopohtka, Var-

1 
ölilmdfn kurtufmuttur. Kaza- Şark 

«SHyın Bey Bitler: şovanın en gUzel kadınların· zede o zamandanberi müle· Anadol 
« Lulfen arınemi serbest dan biri olarak tanınmıştır. 1 

madiyen uzamığa baılamııtır Aykdın 
b 1 l ' tik · · t• .k. Yı anmıı yapak ırakın ,. « Kırmızı saç ı gUze » sene yırmı 110 ımetre, ı ın- Güz 

O ğer taraftan kontun da diye maruf olan kontes, kıs-; ci sene :Jo ve böylelikle 1936 Kon:.un~alları tiftik 
karıeını kurtarmak için, bU· ken de bir çok gençlerin dil· senesinde Seyit Mabmudun Yozgat 
lUn servetini fEda ettiği haber ello etmelerine sebeb olmuştu boyu 2 metre 28 santimetreyi Keçi kılı 

1 
buluwuştur ( » dabai 

iki ikiz şöf örü anası ba basıda . .. !~~ zamanlar bu gayri •• 

50 

i L j N 
Bulu~lu Köyü Mu~tarlıgmdan 

t8 Köyümüzde bulunan Taş ocaklarmda taş kf>s 
80 mt>si ;trlırmaya çıkarılmıştır. Müddet 93s sene si 
70 Hazirarıı iptidasmdan 9ii9 senesi Mayıs niha)·ttine 
ııo·t~o kadardır. Muhammen bedeli Ahımş Liradır lha-
50 lesı 6 Haıiran P8zartt>si güııü köy odasında ya

pılat~aktır. Talipleı in ~ üıde yedi buçuk pey akça
sile müracaatları ilan olunur. 

• • • • ' • tabı~lııın farkına varmıyan pırınçler 
hlfJblfJild8Il aylf8ffilY0f Seyıt Mahmut, bir az sonra Birinci nevi mal -20 

1 Nadrada aileaile birlikte otur- İkinci neTi mal 'ı l A N 
22-25-27· 31 

dup eve sığamamaya ve his Çay 285 
. Londrada çıkan Sunday bir de bakmış ki kardeşi de 

1
1edilir bir rahataızhk içinde Kahve 104. 105 Sı'lı'fLı Jın.lırma okulu komutanlıg"'ından 

Dıspatch, muharriri yazıyor: ayni gUn ayni işi yapmış. iki'. ömür ıeçirmeye beşlamıthr. 1 U 
Koud~a~a biribirİnin hp· kardeş biribirlerile konuşup, liedbabt rekortmenin bu Deriler Erzakın cinsi Mikgr.ehS.su ihale gfınü 

~ı olen ıkız şoför var. Bun kararleştırmadıkları halde, ay lıali de bir teaadllf · d K"I K S 
1 hl i b. 1 · · t • 1 A . d i aayeaın e ı O gr. u. • 
ar, r ır erıne o kadar ben nı yere g tmış er. ynı yer e duyulmuı. Kr'I Faru·un mOda Keçi deriai çifti Ek k 

zerler d:i, anularile babaları ta yaz tRtili geçirmişler ikisi da; hale ve yardımile :edaviaine K~yun d~risi kiloau mP 7 9300 lo 48 2 l-5·938 
rdfından ayırt edilememekte ha kolay tanınmak için ayni 

1 
başlaamııbr. Bu ç•ıit haata- Sı~r deıui tazla Sığır eti ı 2200 12 00 2 l ·5-938 

dirler, ikisinin de boyu ayni· kumaştan elbise yaptırmam• · ıiıta tutulenlınn ekseriya bazı =gıdhada ~~ruau Sade ya.ğı 1700 82 50 2ı 5-938 
dir. Yalnız bir! ötekinden bir ya karar verdiklsri halde ay-,azaaa kafi derecede iakiıaf an • erıaı • Odun 7 2000 7 5 21·5· 988 
çeyrek saat evvel doğmuştur. rı ayrı terzilere giderler fakat edemediji baJde Seyit Mab- baclem Ve çekırclek Koyun talı 800 Bo oo 21·5-938 
Bir de bakışlarında biraz fdrk ayni renkte elbise ısmarlarlar, mut Gazinin her uzvu dikkate içleri Sili(ke J . okulunun rörl uyhk ihtiyacı olan 
vardır. Fakat ikisi de şoför ayni renkte boyunbağı seçerJdtğer bir Ahenk ile bllyllmek- Tatlı badem içi 80 mevaddı iaşe 7 ·5-9ö8 güııüııden itibaren Jö giin 
IOk ediyorlar. İkisi de ttyni Jer, ayni renkte gömlekler alır te ve vllcudiln&a tenasllbilae Acı .• .,. müddetle 8PılL tıksilıme suretile eksiltm~ye Lonun 

d · · b. b J ı ı kt d. D h Acı çekırdek 33·84 "' • an a evlenmeyı dUşOomilşler, lar, ıç a e ge mem e ır. a a u f y - muştur. Taliplerin ) üzde ytıdi buçu~ teminat pa. 
ilr.~si de sarışın birer kız seç j Fred, mektepten ity.rılma başka bir Anza olmızsa _dün· iç~.. aı,: 90 ralarile birlikte yevmi muayyeninde okul karar_ 
mışler, mektebe devem ettik sını müteakip bir makıneye yanınuzun boylu adamı bırkaç gAlunda tf>Şf~kül fdt'<'fk komisyona müracaatlan 
leri mDddetçe ikisi de ayni dokunmuş ve kazara elini kes zaman sonra dört metreyi

1
bnkumet tarafından İnaaı bağ ilan olunur. 10_14 18

_
22 

notu almııtardır. Tatil zaman miıti. Ayni gün ve ayni saat bulacaktır. j laama11 huauıuada bundaa --------------------~ 
~arında ayrıldıkları zaman ara te Bob ta ayni kazaya uğra· 3 L • 'LI' L evvelki bir milracaabmıza ''ha • 

l
a ayni gDn birİbirlerioe mek mış ve elini kesmiştir. Fakat um 111 ıyar ılZ lyır;, cevabı aldık. Fakat bu 1 L A N 
up yazarlar ve bu mektupla- b k d b' . ... . • ••• · - , 

. . . . u aza esnasın a ırı seg 88 ., h 1.. • cevabı kabul etmiyoruz. Tale· Marsın Ormın mu·.lu·rıu·a·u·nden· ~n kel.ı~e kehme ~·.rı~irinepim kurtulmuş. biri Uç parma lngı tere ÜRUmetın bimize verilecek cevab,, ha. U ' 
nzedıgı .g~rUIOr. Bırın~n a~ı . ğını kaybetmiştir. den maaş iıti"Or yır,, olam•z. Btıher M3. nın muhao~-

Bob, ötekınıo aJı Fred'dır. Bırı B u d k bu fark .., . ıı eı• bed.ıl· u B b . ug n e anca · lngilterede evlenmemıt "Talebimiz hakkında mü 1 ' · ~ 1 

~ed~öi~i ::ı::benıb·taşmt ınlda~ ı~- 1 ~ayesinde bu ikizleri tanımıya yaılı kızların bir birliği var· zahir imıa toplamaya devam Ma. 013. Cinsi Lira K u. 
• ıne u 11 mış ımkftn vardır d .. b. ı b d b. - -

• • · ır. Yuz ın azası o an u ediyoruz. Şimdiye ka ar ar 26.800 Cam 4 90 
Bebekler ıçın Otel Kanaerden Ôlen birlik, Mia Florenı Vayt iı· milyon kiti bizi baldı buluyor. u . . Gö · kö. .. . d Kö .. .. 

açıldı minde bir "ihtiyar kız,. tara: ve mllracaatımıza muzaheret ıuersuun zne 'u cıvarw 8
, murcu .lf>pe 

Londrada henOz yOrUmi· Kanaer mütehoaııaı fından kurulmuttur. Gayeler• ediyor. Bu bir milyon imza de~lfl ormanından yu~a~ıd.a )3Zllı ktır~sttıhk al 
yen çocuklar için bir oteJ MaruflngilizdoktoruPdrsi ibtiyarlaldanndi kendilerine verenin ilçte biri erkektir. ğaç 23 5. 938 p~zaf'lU•l f.!lll 11 ~aııı 16 da ılutle edi 
açılmıştır. Bebek~er burad.a , Farkival 71 yaşında olduğu h.tıkeill!e~ tar~fın~an maat ve. Hillnımet talebimizi tet· nıek üıre J {) gün oıüddetlf ııçık arlırnıa ile ser 
bir veya b

0
irkaç gilnDkkab~ahbıleh· halde ötmOştür, işin garip ta ulmeBar.nı te1mıadır.. .bt• kik etmek n~ere bir komite btsl satışa Pıka.rılmı~tır. lluva.Lkaı teminatı ,.ô,.de. 

celılerdir tel bOy ır a ıç ev enmemlf ve ı ı· . • d b 1 Y T 1. I . .J c. 
oeoin o~tasıo~ kurulmuştur. rafı,. kanser Dzerind~ çok yar yap ıelinceye kadar be· kurmuttur. Komıtenın er a 7 ,5 ht>88 bile 9 85 ~ u ruştu r • a ıp erın şarıname-
Geceleri, her bebfğin odası mUhım tetkikleri olan dokto · kar kulmıı olaa bu yaıh kız- bir karır vermeaini ve talebi- de yazılı Vf!'ikaı lar ı h~mil lıulunmaları, şerahi . 

' ayrılmış, gOndDzleri ~e otelin r~n bol•z kanserinden l\lme- lar geçen giln Londnda bil- mizi kabul etmesini isteriz,» la mal için Mersin Orm~n mfaheıadisliğine ve u.;'~ 
r,erkında yahut genış. sııl~n sıdlr. yik bir mitini yapmıtlardır Toplaatı1a marı ı6yliyenk ı~ giinü orman bhıasınd:tki satış komis)·onu 
~r~nd.a toy~ıyar;.~ ~att geçır Frkival, bu hastalığın gU Bu toplantıya ingilterenia d6ıt ıelen 3 bia kadıa, yine aıni müracaatları ilAn olunur. 8 12· 17 na 

e e~Otllemın le 1 mış ır. bilya nlln birinde kendisini meza- bir tarafından ıelen üç bin ıekilde meydaadan aynlmıt· · 22 
n sa on ve mo . •-. . • t• k t . ti d k" 

ları beyaz renge boyı1~!11ış , ra götureceğinı bildiği için, • 1f 1 •t. ır~. e mıı. ~· lar ve cemiyetin Londra a ı Z • M kb 
~er ta~af~ kauçuk kılımler kanserin kendi üzerindeki ıey Bırbgı~ . reııı . Florenı merkezinde çay içtikten ıonra ayı 3 UZ 
öşeım•1ştır. . 

1 
d rini, farkına vardığı günden ~o~t ~u mıbngl d~ .bır )natuk ıebirleriae aitmek &zere hare Gümrük. \'f>Zllt>Sindtın alnuş olduğumuz 81847 

te şOphesız para ı ır. b 1 k ot etmiş ve bD· ı y em19, ıaye ennı an atmıt k t t • 1 d. •. .. . 3844 
~akat anneler balo, tiy .. atro, sşıy~ra n ·. taleplerinde ne k:ıdar hakh e e ~qer .u.. sayı ve 14-5.937 gurılu makbu~ zayı olmuşlur. 
Bloem .. , sOvare g;t>i eglence yük bır eser meydana gelmış olduklannı ileri ıQrmllftllr. Mıtiage ııtırak eden ka· Y . . . 1 .... d 1ı. . 1 .. .. 
lere a·ıd 1 k çocuklarını . B tlar kanserin teda· . • c1ın1· d k otuzundan fDl~llll a acagmuz an evve alnın aukmu kal bur l't er er e~ . . . . tır, u no ' "ıbbyar kı?.. , nutkunda 16yle ar an pe azı . . -

e aya bır~kabıldıklerı ıçın visi yolunda bir ~ok faydalar diyor: aıatı yııta baluamaktadır. madığını ılan ederız. . 
P k · memnun kalmışlar· Eıı· b ç . ıı· · · ı· M · • O ki . üır, temin etmiştir. ı f'f Y•tımızdan ıoara nıu e ııı ıeçmıı ar, ersıa · rta ar Tıcarethaneıi 



YENi MERSİN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ı Türkiye Hariç 

Şerait için için 

Senelik 1200 Kr , 2000 Kr 

Altıaylık 000 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir avlık 100 Yoktur. 

Nö~etçi [czane 
bu akşam Kızıla ya 

halk Eczanesi 

aza olunuz 
F3--R~~ingion==, 

Hor Dairede 
Her ticarethanede 

Her Yerde 
• 

Daima R E M 1 N 6 T O N yazı makinalan • 
va Şeritleri ~ullamhyor 

m Sizde bir REMINGTON alma/ı,,111 
nı ıınız. Satış yeri ın 

~ ::;: Vilyam Rıka~ 

VENi MERSi ~ 

..... ---1------------------------------T E R M o s 
Sıcaktan bunalmaınak için 

Bir (termo) a sohip olmak llizımdır, Bu stne teımoslann Ate 
rninium, kınlmc> com, btş dtf a kuvvtlli km/:11oz com ve çtlık 
clnsltri ile tertJ4~ı, donduıma ve pmtlclai uzu11 müddet olduUu 
l!ibi muhof oza tdtn ytnr modtlltı imız Etldi. 

Saat ve Gözlük çeşitleri 
Ntktr, Ar/on ve diJ!tr tanınmış lsvlçre mamu/8/ı crp, kol, ma 

sa ~·e duvar saııtltrimizi bilhassa tavsiye tdtriz, Ztiss ve her ne 
vi 11um,ol11, rtnkli ve §Oförltrin kullGndı/ı ~özli1klt1imizi görüp 
fiyatlarım ö/rttımtdtn gözlük almayınız, Son model güntş ~-e toz 
göz/ültltrl d~ bu hafta çıkacakllr, 

RİZE T AKI:?v.ILAR.I 

s 

veen güvenilen sigorta şirketidir 
Hayat, ) ~u ı gıu, Na k liyH l, Kaza Otomolail sigo• 
ıalar11uzı en miisail şartlar ve tediye kolay
laklarife yapar. 

Mersinde Mlimuıili 
VASFI ORGUN 

-Bir Müessesedir 
l:larflerinin Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir 

KAYADELEN SUYU 

R•ımi devairve müeıseıatla ticf.lrethanelereait her nevi defter 
ler ve evrakı matbuaveaıairei en nefiı bir tarzclaafu'at/eyapar 

***•*•~·····*•••~··· 

Kaynadığı yarden itibaren istasyon yanına kadar cam borularla billur hnuzlara1 indirilmiş oradan da ~ütün f izi~i ve kimyevi evsaf mı muhafaza ederek al daymaden. 
hususi timyakerimiz huzurunda damacanları daldurulmakda va mııal1Z1mn İ 
ıebrimize galmekta~ir . 1 

HARİÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPARİŞ- . . . 
LERİ KABUL VE TEZ ELDEN YOLL.A13\. KAYADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkalldellğıne gelı?ce: Yıllar geçdıkçe halkımızın 

----==--====-=*=====z=-==~==-=====---'-- -· 1 .ıösterdi~i rağbet ve teveccühü kareısında fazla söz söyleme~l zail görOyoruz. Sıhhat Bak41nh(
1 
1 

1 H E R. N E V İ K A R. T V İ Z İ T Mve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU yalrıı TOrlci1enin 
KİT AP , G A ZE T E :O .A V E T , K. A R T- B en iyi suyu olmakla kalmıyarak 11DUnyanın birinci kaynak suları arasında bulundutanu isbat 

V E ~ E C M U A L A R. I. Z AR. F :K.A- B etmiştir • 

TA. B I NI DE R. UH~ L A R. I T AB ED J:- a111 hayat kaynaQ'ıdır. 
T E EDER . L İ ~ : Suyu fJ'lt temiz ve btrraltdtr. Tttrllbt tdtrı sayın hallumıı lurıdindt buldu/u 1ıt tnt11llk H ıılıluıtuı ~ 

~· &ID vtrditl far/Uarla suyumuun müşterisi çotal1Ralıtadır. 191 

----· 1 Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 
Yeni Merain BHıme'{inde Basılmııtır : Mersin •BB88BBBBBllBllllB811m B8Bllllm ......... . 


