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Atatürk dün saat 10.30 
da lıtanbulu şeref lendir· 

Sahibi ve Umum Netrlyat 
Dlrektara 

FUAD AKBAŞ 
Cumartesi ı 

28 
idare yeri M AY 1 S 

YeaJ Jlerslı lası .. rl • llenl• 1 9 3 8 
diler. 

GÜN,PEL1K. SİYASİ HABER. FİKİR. GAZETESİ 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Yıh; J Sayı 
10 2998 

----------------------------------------------------------------ııiııim-----------------·-----·-----------------------------------
Garoça pulc~ gür~hile Reyhaniyeyi bastı 
Makedonya faciaları tekrarlanıyor / Büyük Şef ' Komisyon kurşun seslerini duymayacak kadar sağır 
Garonun emriyle evler soyul-1 Müdafaasız halk dehşet için-

Atatürk dün sabah istanbu
lu şereflendirdiler 
~----=----~ - ı 

du. Türkler yaralandı de evlerine çeKildiler 
Delege ve komiayon reiai utanmadan Biriıirini öldüren iki· Arabın cenazesi 

ladla vaziyet normaldır diyor Suriye bayrafı1H1 sarıldı 

Halayda intihap se~bestisi mal can emniyeti kalmadı 
AntakJ~ 27 (~n.ad?lu. ~jan · 1 v~ yah_uua kaLi1 eıı bitaraf de· Araplar birbirlerini öldOrdO J Komisyon buna ne 

11oın huıuıı muhabırı bıldırıyor: ~ılJerdır. 1 ReyhaniJe baskınına sebep buyuracak 
Reyhani1ede yol kesme hlldis3 . I hatay bir makedonya oldu olarak gösterilen iki Arabın kim Antakya 27 (Anadolu ajan· 
•inden sonra hüktlmetin şiddetli Vaktiyle Makedonyada olup tarafından öldOrüldOaü malum sının hususi muhabiri bild.iriyo~ 
•-db" ı ı d 1 h b" f · 1 • . H . . b Dört afak mahallesindekı Etı .. ır er ı ın ı ını er zaman ılen acıa ar şımdı alayda deiıldır. Bunların sen me UP • • .ki 

1 . • . • M • Türkleri kendilerının &azyı e 
o dutu gıbi ııddetın bu sefer de tekrArlanıyor. Bulun bu facıalar olacaksın ben melıuı olacağım Arap cemaatine yazdırıldıklarını 
Türkler aleyhine tecellisinden karşısında hAIA delege Garo ve diJe birbirlerini öldürdükleri orııdan silinerek Türk mınteka 
korkuldutunu [bildirmiıtinı . Fil· komisyon reisi knyıtların nor· muhakkak& r. Buna rağmen dele sıuda Türk defterine yazılmala· 
hakika bu korkular tahakkuk mal bir şekilde yapıldığını ilAn ge Garo dört masum Türkü tev rını toplu bir halde gelerek ko 
etmiıtir. elmeklen çekinmiyorlar. kif elmiılir. misyondan istemişlerdir. 
Garo haydutların başında 

İstanbul 27 (Hususi muhabirimizden) - Cumhur 

Reisimiz Atatürk bu sabah saat 10.35 de hususi 

trenleriyle lstanbulu şereflendirdiler. AtatOrk Haydar 

paşada Vali, Komutanlar, memurlar, Parti erkAnı ve 

kalabahk bir halk kOtlesi tarafandan karşılandılar· 
AtatCark Haydarpaşada halkın coşkun tezahürleri 

arasında motörle ayrılarak Dolmabahça saray1nı 
şereflendirdiler, 

Ademi müdahale komitesi toplandı 

Sovyetler ittifakla ah nan ka
rarlara müstenkif kaldılar 

iapanyaya iki komiayon gönderilecek 
Franıız-Portehiz hududu kapanacak 

Re1haniyenin Ayrancı kö· Par is elçimiz Bone ile görüştü Kod reano 
J6nde milliJetpener Araplardan Londra 27 (Radyo) Tılli ade ı lir, Gönüllülerin geri alınmasıua 
birisinin eırareugiz surette öl Hariciye nazırı elçimize tek- l o aene kalebentli}(,e mi müdahale komitesi müsten başlanınca Fransız ve Portekiz 
dQrQlmesi birisinin de yaralan· 15 kif kalan Sovyetlerden başka hudutları kapanacaktır. 30 gün 

mB11 (berine Delege .Garo başı rar teminat verdi mah/lfı.m oldu diter Azanın ittifakile şu ahkil· içinde kati nelica alınmazsa her 
na toplıdıtı mahlm silAhlılRrla B-k 27 (R d ) lk" cı· mı ihtiva eden kararı kabul et iki devle& hareke& serbestisini u reş a JO ın ı . . . 
biızat Rey haniye Halke•ini bas M h . L. l d l G h k • k 1 d k - hk . d . mışlerdır : elde edeceklerdır. 
h. Garonun 7anında bulunan a Ut iRi yiJz Ü e ege aronun a I• o hor u las erık~laılt emeshı emır 1- Gönüllüler asker, bahri- 4- Kara ve denizden kon 

mu afız ar teı ı ı ve er şey . . . . 
jandarma adı altındaki silllhlı kate tamamen muhalif beyanatı vatan için parolalı teıekkül reisi 7elı, ta7yare~.1 sıvıl eksperler ol Lrole birden başlanacaktır. 
•damlar kapılarını kırmak sure K d" h k . . 110 mak üzere dorde a1rılmıştır. Tali komite oaroamba aünü 
tİJle Tilrk evlerine girdiler.Türk Paris, 25 ' a. a. - Havas A· Ankara mahafilinde hayretle te· d okr. kıyanüopun dmüukaü emel sın_ı d j 2- ispanyada en az ecnebi tekrar toplanarak kontrol eekli 
ı ı a ı a s ren n ce sesın e . . , 
er dö•dftler 7araladılar. jausı bildiriyor: Türkiye Büyük l§kki edilmiotir. Pariı BilJük El ı t 

3 6 
d b.L. . K d . muharıbı .hulun an tarafıan 10 ni ve masraflarını tesbit edecektir 

halk i i k k ld te saa , e ı ırmıı ve o rı . " üllü • . k"l . . ev n n apısı ırı ı Elçisi B. Suad Davaz, Fransa ç"miz B Bonns'yi orta Avrupa . h kk d k" 1• 1 bıo gon nun gerı oe ı mesmı Komisyon reisi içtimadan 
B · \ dıyano a ın a ı .ararım ter I . 1 u baskın esnasında Garo· Hariciye Nazırı B. Bonne'yi zi · meselesinin inkişafları üzerinde . . B k .. K d . m\lteakıp spanyaoın koııtroluna evvel komite1i hOsııQ ni7etle ha 

n 1 1 R 1 mıştır. u arara gore o rı1a S b k 
on emr J e 9 1hani1e Halketi ya!et esnasında, geçen haftaki fikir teatisi için değil sırf HataJ 00 10 sene kalebentlite te ha· başlanacaktır .. ovy~tler u no rekete davet etmi9ti. İQ&imadan 

nln de • kap111 kırılmıı mut ad mulAkatında İskenderun Saocajı hakkında hAdiB1tın icab ettirdiği k k 
6 

ta71 kabul eLmıelerdır. snnra daSovyt-t murahbasına hü 
U.Qll.re rt.Jet edl·ıerek zabıt b kk d i . . ı pısıan çı tı tan sonra sene 3 G .. üıı·ı . . 1 k- . . . a an a g rıemıe o duta teıeb· esaeh teıebbüHh yapmak için 1 _ 1 . 1 d h . - on u erın gerı a ın umetındeo talımat alarak dıQer 
&utulmıya bile • lOzum görülme bü ü t ı t Sö 1 umuma ıızmet er en ma rumı· - k b 1 . 1 a . . . . . s amam amıo ır. z ırasın · ziıaret et1t1iştir. Bu ziyaret es· 

200 
r masını mura a e çın spanJ ılzanın reyıne ııtırAkı tavsı1e 

miıtir. Halkevinin bütün eşyası da Qekoılotak meıeleıioin mev nHında Franea Hariciye Nazırı ' yete te . ır? .para cezasına 7a iki komisyon hareket edecek etmişlir. 
dııarı atılmış Eevrakı defterleri zuu bshıs olması üzerine Büıfik . . . ı mahktlm edılmııtır. 

,, . . ' . BQ16k El911uıze Beruttakı man ı 
)'erlere R&çılmıştır. Elçı, bu meeelodekı franıız · ın· da makamatına M1la1malar hü· I ' v ı· hd 
Olen arabı Suriye bayra giliz tam iebirlitinin umumi1et kümıeriuin tamamı tatbikini ka · irin 811 1 
lana sardılar le Avrupada hasıl ettiA'i :derin ti1etle emir ve teblil edecelini 

ReyhaniJedo ölen iki Arap intibaı tekrnr eylemielir. temin etmiştir. llonne . Davaz Mıaır kralının kar• 

Japonlar Çinde müşkül vaziyette 

Bu yüzd~n Japon harbiye 
nazırı istifa etti itin Surive bayraQ'ına Csarıl arak Anadolu AJansının notu; mütAkatının esası iete bundan defile nİfGn/andı j 

mutantan merasim yapılmıştır. Hatay meselesinin bu hlld ibarettir. Tahran 27 (Rad70) lran veli Çin 
Bu meraeim esnasıııda Türkiye devresi esnasında Türkiye Paris Delege Garo'nun hakikate abdı llı~ır Kralı Farukun bem- tayyareleri Japon adaları iJzerinde 

uçarak beyannameler attılar te Türklük hakkında tahrikamiı Büyük Elçisinin Hariciye Mazı tamamen muhalif şiresi 17 yaeında Prenses Saime 1 

:öıler ıö1lenmi1 ve bütün .bun· rına vaki olan ziyaretini Çekos beyanatı ile nişanlınmıı ve nieanlanma 1 

ır Delege Garonaln yanında ve ıovakya meselesini görüşmeye Antakya, 25 a. a. - Anadolu reımeo ildn adilmiıtir. Tokyo 27 (R dyo) Royterı miştir. Bu beıana& Amoydaki 
löıtl önOnde olmuetur. matuf gibi gösleren bu telgraf, ıonu ikincide muhabirinden: itimada eayan bir İngiliz konsoloAandao alınan ra 
Ôlen TQrkQn cenazesi i sprnya da menbadan öA'renildiğine göre por Ozerine )'apıldıjfı için pr 

Halbuki geçenlerde Sxrıbay 1 ren rekabeti karflBlnda VDpur/ar .Japon harbiye nazırı istifa e' tosloya cetap verilmeden ene~ 
raD'lhda öldürülen tam manasilc d • 1 d d b •• •• k iki taraf fa marJaf· ' m_iı,ir. _Bu iıtif~ya sebep olarak Amoy konsoı_o~undan tekrar ra 
~illi1et~erver Türk Mehmed~n enı.zyoı arın a a uyu ten ~ L. f b h ı Çınde~ı as~erı ~arekAt.ın son porun sıhhatının le7idi sorulmuş 
"'llnaıeıı hAdiaeye meydan verıl · •ı " 1 k 1 t ld ~a1ıııet en a ae• ı günlerde dıımt bır hezımet ha tuı·. Bu mesele hakkında cev 
lheD'lek' için seseizce kaldırılmıııZI at yapı ması arar aş ırı 1 tiodtt öulu~masıı·'öıterilml ek.ledir gelince Avam Kamarasında ;: 
,. ıatalh bll1Qk TOrkün cesedi yor amoyun ışga 1 mese esı oiden beyanatta bulunulacak Ve 

ile bir hııtan gibi Adi bir örtü 45 • ı·k ·z.la JO tenzı'lltlı b'ılet var'ılac... E•yı " Salıman~a, 27 (Rad_J~) Fr•~ Londra 27 (Rad)'O) :.Japon la 7anlıtlık tarsa tashih edilecektir 
•hhnıııır. ' gUO U JU U il. ' ko hırrb teblıQfode de~ıhror kı, rın Amoyda karaya asker çıkar Hankon (Radıo) 0 · Aııu. ki• 1 1 k K talooya cepheeınde dile· . . - . A eoen ge 

vomen matem 'L t mıllaflftllZlft ftl ıyıtı ucuz atı acı a . maları hAdısesı uzerıne tam r.e yarıııı Qin sahılinde bir üs 
tutturuyorlar l11r8C8 man &aa~ru.zıarına şıdddtle de· Kamarasında ~yapılan beyanatı &en hareket eden Cin ıay ar • 

Ant k . . J&m etmıetır. Tremps te. Aba la· Japonların • prolostosu takip et -ıMnu llrlncılde - 1 ele-
lll 

8 Jada eahıbı Türk ol· . 11 rı idaresi· yeni yolcu miktarlarını azalmıetır. guer'de dOıman kanlı bır ımıA'· :.:.::.....--~------~------------
.~Jın d6kkA~lar bftkiim~t~n . Deiı;~z~~z~rlamıştır. Bu tari Fılhakika son nenel~rde deniz ıobi7ete uQ'ramı! te muharebe Bir İngiliz g~zile: 
k l'lte matem tutturulmak ı~ıo bır. tar . h tlarımızda sefa hallarımızda se1aha& eden 701 sahacnnda 400 olü bırakmışLır. • 
b •ı>ıtıtmıe te tOzerlerine siyah fo ıle denız a " ktarlarını ar cu miktarının artlılı görülmekte DOemanın buradaki za-siatı 4000 Balkan devletlerı arasında 
eıler Qekilmlijtir.1 hat eden yol~u. ~~d f olunmak iıe de bu, denia hatlarımıada in tahmin ediliyor. 

Tarkler korku .içinde lırmak gayesı lill .. kiıafa d11l61et eden bir artıı de Teruel mın&akasında, ileri yapılan 'temaslar 
Re7hantıede iıe Türkler tadır. . 11 idaresi gildir. Eski harp te buhran se 76rü1f116m6ze devam ettik te , 

tedhtı 0 Detle& demır)'O arı . elerinde ga7ri tabii surette dtlt Kabezualto dalını ele gec,irdik. J ------·-----
kapım ' zOnde~ d~kkAnlarını nin sistematik bir şekilde tarıfe n . 1 miktarlRrına na Mokueruela mıotak111nda İngilizce "Bfiyük. Britanya tantının umumiyetle liderı 
lırd ık mecburıye~ın"de kalmış ıerini indirmesi ve tiren 701cula mtlt ola~ ~o~~ r Halbuki dev düemanın çok mühim bir kaç H ŞarJr" isimli deralsındeıı : 1 lan Türkiyeniu hepsinden dsa:ı 
iQi ~r · Türkler buıuk kork~ rma bir çok kolaylıklar göster zarın b_ır ~~ ı ' taııdıl; 101 mevziini zapteltik ve Valdelina Bazı devletlr r in Balkan nıil· ı fazla faalliyete girlttili : 0~ n 9 ba ıOo aece1i nasıl geçı mesi üzerine deniz yolcularından Jet demırJO _ırıoın - sene eras civarında harekAtta bulu· ıerlertnln istikbaline, oradaki mektedir. a r 
feeeklerioi d6f0omektedirler.Bir bir çoğu trenle gİdilmeıi kabil co miktarı bılbaaaa _son uç t nan kuvvetlerimizle irUbatı tesis halkın arzuları hill\fına bir şe Kısa bir müddet ~ A . 
~k e9 l•r boıaJuue ve herkes olaıı 7erler için kara JOlculuğu yüıde attmıı nisbetınde ar mıı efledik. kil vermek kararında bulunduk da Elen devlel adnnıh\r~ıloee · 1t.ına •oaııa d" 1 ıs ışa. k •una 11ıınmııtır. nu tercih etmekt~ ır. er. . tır. . . t "h etme Hava muharebelerinde düı lırı hakkında ıa1ialar meydana relerde bulunmuı olan Türki 
b~ieyon katiyen: Bu sebebledır kı ; denız7olla Yolcularınh~ırenı ;r~: ucuz manın 12 tayyaresini düeOrdük. çıkması üzerine bu memleket Baebak: nı ile dıı bakanı geç ye 

•-..raf delildir rı vapurl~rı?ın taşıdıaı 1olc~ lerinin en mü ım se d~k~ate 8 HQkOmetçiler mukavemet diplomatlarınııı, bu 1a.rımadayı hafta Belgrad te Sofyad~ idil:~ 
Ka11Uarın bu suretle filen miktarı, ıkusadt haya_tımhızın _du luktuDr. ~ubnuknaza~ı vapurları ettiklerini söylQyorlar her hangi muhtemel bır saldır Arnavutlukla beraber "İ dr. 

llltned"I . k 1 esi ile çok arlan ıı acmıne lan en11 an poa a • d h . . mukavemet et k d \. b" ... m ı 
ı mıı olmasına rağmen o zem . . ·r alamamııtır. t rifelerinde de ehemmi7etıl nis Barselona, 27 (Radyo) - ma7a a a ıyt . ye a ar vu ırlikten ayrı kal 

:i•Jon faali1etine devam ~di:or muva~ı bır va~ı e il nok :etlerde tenzilat yapmalı karar Asilerin mQkerrer eiddetli &aar: mf'.k Q~ere saAlam ~ı.r sulh_ blo mıı olan ~~lgaristanın Balkan 
•a'•Jın en nazik bir ieini hu~· BılhaSBa, bır çok sah miıtir. Bu tenzilat ile bera ruzlarına rağmen cumhoriyetçı ku halıne ko1mak ıçın muzake antantına ıltıhak edip etmiyec 
La biJe&teri!Je tetdi eUitimız 1 talarıoda yolcuların ucuzluk b~ ~:~ JOlculara bir QOk kola1hklar hatları mukavemet göstermekte-

1 
relere girişmeleri ictinab edilmez ti bir meseledir. e 

Patı '-"1 denilen •oml11on Azalı· kımındın çok farklı . olması 1 7~ g"sLerilmeı;i de kararlaıtırılmış dir. Hüktlmetçiler müdafaa edi· bir lüzum olacatı tabii idi. Bulgaristanın buaünkü 

1111_ lD kulakları 7a kurıun sesle zQndeo trenleri tercıh e~m~ elrı l 0 
- aonu ikincide _ 1 Sonu ikincide- ' Bıı harekeıte, Balkan an 5onu lklncı.-. 81 

·•l daımıJacak tad'it ıafırdıt poıta vaporlarımızıo taıı ı ı 
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f rans1Z politi~asın~an ~ir~ok rransll ricali de şikayetçi 
- --~- - -

Yanhş politika 
itaıva kra&i vililyetler kadrosu 

Trablustan Romaya · 
DeğişikJilr k~nunu projesi dönüyor 

rrrabıus, 21 (Radyo> haı,a Kamutaya ge1dı· 
Krnlı yanında Marcşnl Balbo ol j 
duğu halde ~aat 20,30 da Roma D h ·ı · l ı.. • b . J 

Fransayı yavaş yavaş Yalnız. 
lığa götiirfıyor 

Franaanın bütün ittifakları gevşedi 

uçurumdu: 

ya dönmok üzere Kabretenhale a l ıye memur arının Radro nıs efınae 
bu ! gitmist'.r. ••• 1 maaş yükseklikleri temin edildi 

Dün gece ltalyan radyoları; Ankarll, 26 (Husuı,i) - Dııb:- sınır 80, UçUncO sınır 70 llrll maaş 
Kralın Trablus seyahati hakkın llye Vekaleti vilayetler kadrosun· alucaklardır. lstanbul ve Ankara 

Son zamanlarda Fransıida y • • 1. da mufassal neşriyat yepar.a~ da bazı değlşlkllkler yapılması mektupçuları 70, ikinci sınır mek 
omumt bir endişe tar. Her larııf Bfil f ffill8 vasıtalan geçen sene Duçeye olduğu gıbı 

1 
hakkındaki kanun projesi, encll· tupçular 55, Oçllncll sınıf mektup 

ta Fransanıo dostları azaldığın . •B• . lelümlar tarafından Krala k !lrşı menlerden geçerek Kamutay ruz ç ılar 451 dördllncU sıoıf mektup 
dırn, bu hükOmetin yalnızlığa Barse/on 32 5 kilo- büyük tezahürat yapıldığını te ı nameslne ~lınmıştır. çular 40' lira ıslacaklardır. 
doğru gidişinden şikl\yet edili baş ~üftünün riyasetind~k.i biri BOdce encılmenlnln tesblt et- Sayısı iki olan birinci sıoıf 
yor. İyi gören, iyi düşünen /uk bombalarla tah- heyetm krala sadakatlerını tek tigi kadro cedvelirıe göre 150 llrtt nUfus mUdOrlerl 55 dört tane o 
Fransız ricali bunu itiraf etmek rı·p edı./ı;vor rarladıklarını bildırdiler. maaş alan 8 birinci sınıf vali, 125 lan lklncl sınır m;ldDrlert 45, o-
ten çekinmiyor ve endişelerini .., 
aQıkQa irhar ediyor. Ve gene bu İspanyayı kavuran dahili 8 lk ı· •k A \ l lira maa~ ulan 10 ikinci sınıf vali çUocıı sınıf nDrus mf1dUrleri 40 
zeut Fransanıo bu vaziyete düs harbin en acıklı tarafa muhak a an ve UÇU n an ıoo llrat maaş alan 25 Uçllncu Sl• dördUncU sınır nUfus mlldllrlerl 35 
mesindeu kendi ricalinin takip kak ki caphe gerisindeki si9i1 J nıf vııil, 90 lira maaş ahın 18 dör beşinciler 30 lira alacaklardır. 
eUiti yanlış politikanın mesul halkm çektiQ"i ıshraptır. Bugün Posta konferansı 1 dUncu sınır vali vardır. Bu proJe ile dablltye vekaleti 
oldugunu söylüyor. Fraııkocularla birlikte hükumet A tinada açıldı Ankara ile İstanbul vali mua- memurlarının kadro ve bUdce im· 

Fransada bugün iş başında çilere karşı harbeden İtalyan •e vlnleri 90' sekiz vali muavini 80 kanları nlsbeUnde maaş yDksek-
olan radikal fırkasına mensup Alman bomlJa t~yyareleri saatte Atina, 26 a a. - Gazeteler 1 beş vali muavini 70 birinci sınıf Uklerl temin edilmiş bulunmakta• 
nüfuzlu mebuslardan ve eski na 110 mil sürat yapıyorlar 9e üst dün Alina'da başlayan Balkan, idare heyetleri azaı~rı 90, ikinci dır. 

v•- lerl olan ·ua1·orkadan hareketi~ antantı 9e küçuk antant postala·,-------------------·------urlardan Lucien Lamoureu.'\. un nı " 
rinden 2fi dakika sonra Barselo rı konfer:ansını selamlamaktadır.' Doğuda Ju·rk Lorcu tahrı'llerı' birkaç ay evel parla Soir'da neş . . _ _ Açılış celsesinde, muusaıa.1 U 

gidişin sonu 

Sayfa: 2 

Bir İngiliz g6zile; 

Bal~an devletleri arasm~a 
yapdan temaslar 

- Birinciden artan -

nırlarıy1n baii ile devam edip 
gitmesini letemedi6ti ve Ege de 
niziyle Dobricıtya inmek arzu 
sunda bulunduğu sanılmııktadır. 
Fakat Bulgariıtan Balkan anten 
tına iltihak etmese bile kendisi 
ile diğer Balkan memleketleri a· 
rasındaki iohirliQ'iniu genişleme 

si mümkün 9e ziyadesiyle arzu 
ya şayandır. 

Yugosluya, BulgariAtanla 
uzun zaman Hürmüş olan ihtilaf 
tarını bir hol şeklinde bağladı 
gı gibi son ay içinde Ankara ile 
Sofya arasındaki münasebetler 
de de inkieaflar kaydedilmiştir. 

Zamanın ilerlemeıti ile bu 
baglar, kuvvet ~e metanet bula 
caktır. OiinkQ birbirlerinden ay· 
rı kalan Balkanlılar her hao· 
gi bir saldırganlıQ'a mukavemet 
edemezler; Birleştikleri takdirde 
ise bunun faydası yalnız kendi 
)erine değil, l·ukünkil günde bir 
model teşkil ettikleri düc1a sul rettiği bir makalede şu satırlar nu bombalıya bılıyorlar. Huku 1 - B D'k l b" 1 --·---

metçilerin Barselon etrafında ar musteşarı · 1 opu os ır ı 8 • k 
urdır: . muhtelif yerlere tesbit tfkl . nutuk söyliyerek kongrecileri se ırço yerlerde 

" Birseoedenberi Fransanın . . e 
1 erı ldmlamış, iki grup milletlerini 1 f l H 

L l huna da dokunacaktır. 
ÜRumetimiz e mü- . 
zakereler devam Japonlar müş~ül vazıyette prestiji bütün dünyada hissedi tayyare dıoleme cıh~zları taral biri birine baQ'layan müşterek 1 sarsın ı o uyor 

lecek derecede azalmaktadır. fından bulunmamak. ıçin lıalyan hassaları tebarüz ettirmış, halka Ankara, 27 (Hususi) • Gelen 
Fransa inhitat hatlnde bir millet ve Alman tayyarelerı Borselona daha iyi hizmet eylemek ve mev malOmata göre ötey gece saat 3 
1ılbi 1rörünüyor, dahili politika ~0,000 kadem bir itifadan yakla cud doAtltık bdlarını daha ziya · ue 4 arazmdu Elazığ vUayetloln 
ıındaki zalUlar ve zıddıyetler yü şıyorlar ve ~aha dGniz üs~ün~ey de sıklaştırmak için işbirli~i lü · Pı:ılu kazasıoda 14 saniye devam 

b. 1 ken gaz kesıp Barselon uzerıno . k · · ı ı.ilndeo muayyen ır yo tuta 
1 

d k k . . 
1 

.. zumunu bılhaFsa aydeylemıştır . . eden bir zelzele olmuştur. Zelzele 
.. b Jd d t "' ıa9a an ayara ınıyor ar. Boy . . . H , raa u 10 a e9am e meaa 1 k"k k Çekoslo9ak heyell reısı B. elm· Karttbigan nahiyesine ba"'-IJ Ter 
k dl d ·ı h" · · · ece ta son da ı aya adar onla b b 1 b 5 

mu te r e~ı mış ıssını verı rın yaklaşmasın:ian kimsenin ha e~g, ülün ıeyetl~r namın~ u , mal liöyUnde 3 ev kısmen yıkıl 
ror. beri olmuyor. Barselon aylardan dnu ~a ~e9ka.b 9ermıe ve ezcumJe . mış, 7 evin dıvarfarı çatıamıştıa. 

Müttefikleri ve dostları Fran b . 1 emıştır ı; ı 
88J8 itimadı kaybetmekle, itti erı ıata hücumlarına maruz "- 193G da Bükreş'de tesis Başka bir zarar olmamıştır, Çapak 

d. Birinciden erten • 

e ıyor ri, saat iki ile ÜQ arasında Ja· 
Tayınis gazetesinin mali kıs pon adalarının en cenubundaki 

mmda City haberleri arasında ni teşkil eden Kiueiua varmıe ve 
Türkiyenin yOzde yedi buçuk bir saat mfiddet eehirler 90 köy 
faizli 1935 tah9illeri hakkında ler üzerinde uçmuştur. Hiç bir 

deniHyor ki : 
c f ngiltero ile TOrkiıe ara 

smda daha sıkı mali münasebet 
martın lG, 17, ve 18 iııdeki tay çorda da 20 20 de hafif bir zeızeıe 

fakları ge9aemekte 9e zayifla edilen ve o zamandanberi gittik . ' ter hasıl olması u·mı"dı"nı·n mes'ut "" yara hücumları hepsinden daha k d d ı ı Dl b k 11 maktadır. Fransa •a9aa •avaa çe inkiaaf eden Balkan antantı ay e ıım şl r. yar a ır v aye b" 

Japon avcı ta11aresi, Qin filosu 
nun kareıaına çıkmamıştır. Ma 
mafih dönüşte Japon sularında 
bulunan Japon harp gemilerinin 
projektörleri Çin tayyareleı ini 
tarayarak bulmuo 9e :tayyareler ' 
bu gemilerin toplarının ateşine 

maruz kalmıştır. Japon eehirle 

' "' ' "' sürekli, yaptığı tahribat itibarile "' t i H i k ır neticesi olarak Türk düyunu 
7alnızh~a do~ru "ı.tidiyor. · - · ve küçük antant postaları arasın ın ° aa mınta asında 21, 23, 10 

hapsınden daha muthış olmuş k" k . b" 1. . . k 1 1 e 120 d 1 k 0 0 1 1 sen isine Ait yüzde yedi buçuk .•• Fransız diplomasisinde da ı sı ı ıe ır ığının e se ans a v e o ma zere o ze ze e 
ki inhitatı gösteren ilri merhale turl · ~Juğünlerdl e kdüeman tayya rı larafından müşahede edilmiş 1 olmuştur, zelzeleler bir zarar yap faizli 1935 tahviJAtı hakkında 

re erı gayet a Qa tan uçmuş ve k • b" h b ı · · B h b urdır: ltalyaya karet zecri ted h . k 1 b 1 k k ki 1 bulunmasından dolayı QO hah· mamıştır. ır a er ge mıetır. u a ere rinin yegAoe müdafaa vasıtasına 
birlerin tatbiki 9e Ren nehrinin ~e r~n ,en : a a ı r:ok a ~rını tiyarız. Gayretlerimizi inkişaf et·! Bingöl vlJAyetiuln Genç kaza nazaran 1 hazir~nda vadesi ge elektrikleri kesmek teekil e1ıe 
sol aahillerlnin alman askerleri om 8 amıı6 n muva a 0 mnş lirecok önümüzdeki Buenos · Ai· ten kuponun karcıılanması İ"in · · B h b tur ua9a harbinda kullanılan! · k f r·k· l . . d sına bağlı Vater nablyeslnla Kırnas v v mıştır. u ee irler üzerine e 
tarafından iegali. • res ou eransına, 1 ır arımız 0 k u ı k Türkiye hükumeti tarafından ı k O üç tip bomba 9ardır: gaz bom k" t t b k t - t - Oy ne ad Har uz mezraasında yanname er atıldı tan sonra io 

Ceneuede zecri tedbirler ı am mu a a a ı gos eren muş -
hası, yangın bombası ve yüksek terek bir eser hazırlayııca~ız 9e da zelzele olmuştur, Bu zelzelede Osmanlı bankası tam miktara tayyareleri, Nagasaki, Kiusiun 

meselesi ortaya atılınca Praıısa "' ır.oo t bb iııfiU\klı bomba. . . . vereceA-iz n 1 mezraanın •> me re :,nura aın Türk lirası te9di olunmuştur.Şim adasının şimali garbi istikame· 
~:::e~~~~~k~;~~ Y:u~~~~ı~n Y~~\:~ İspanya harbınde eımdıye Kcnrerans, bugün de mesa· dak~1 bir ~ısı~ arazisi 

1
1' santlmet di bu husustaki tediyatın tam tinde yoluna devam elmie 9e 20 

karlar hiç gaz bombası kullanıl isine de\·am etmiş ve d<.legeler re r çö Un O ve ayn brazi mey lngiliz lirası olarak tediyesi iQin dakikıt uçuş yaptıkları bu mın 
nin de kendisine göre faydaları mamıatır. Barselona atılan bom o""-le u·zor·ı Ba•9ekı·ı B. 1.ıetaksas linde 33 santimetre bir akıntı bu 
ve mahzurları vardır. Fransa ı v k b" · l ı 6 v " 1 1 1 tl M 1 t icabeden muamelenin ifası husu takalara da beyannameler bıra 

t>a arın anca az ır nıs )eli taraCından kabul olunmuş ve . su e gem ş r, al ve cıa zay a ı kılmıştır. 
zecrt tetbirlerin tatbikini kabul yangın bombasıdır. Frankocula türk delegeleri de bugün gelmiş olmısmıştır. ııunda müzakereler cereyan et Bu sabah salimen dönen 
elli. Fakat. b?ııu kabil olduğ.u rın en fazla kullandıkları bom tir. , , • • , mekterlir. 
kadar gecı~t~rıneğe çalıştı .. Va kıt bu o~ beş k_ ilo. kadar . a~ırlığıu Bu akaam muvasala müste· ılk TeJrısat Mufettıtlerı . . · I tanareler saat 11,30 da Hanke· 
kazanmak u:ın ortaya şekıl malda yüksek ınrılaklı bır bomba "' U 'I t 9;iG senesı mayısındanberı 1uya inmişler 9e büyük tezahil 

1 k B 1 . şarı tnrafından heyetler şerefine vadesi gelen kuponların yalnız ralla karcıılanmıcılardır. 
se esi Ql ardı. u surete zecrı dır. Son Barselon hücumların l "' v büyük bir ziyafet verilmietir. Müv •ene• u • yüzde ellisi İngiliz lirası olarak 
tetöirler politikasını ve bu snha daysa 110 kıloluk fe 325 kilo ı d a. ' um mı- p . 1 . . B ·ı 
d.a yapılan ilk leorü.beyi . 0(1tice 1 luk gavet büyük bombalar da i ngi tere e )'e've alındılar ödenme~te i~i 90 mülebakisi ~u ans e çımız ona 18 görüttü 

b k k t ' 'J ayyen bır muddet sonra emtıa 'I 
sız. ıra n_ıaga genış mı yas a kullanılmıştır. Bu hombaların tık tedrlstıt mllfeltlşlerlntn U· Birinciden artan 
ietırıtk ettı d t" ct•kt . h Bı·r Lordu bürosun hasılatiyJe kapatılıyordu. Kupon A" } • h b" . b · ı 

B ı k ·ı f mey ana ge ır ı erı asar o • mumı muvazeneye alınmaları bak 1 t l k 1 ·ı· ı· ·ı 1a.ııeının ıususı mu a ırı ı -
u ıare etı e ngilterede k d b- -k - k" b" B aııın am o ara ngı ız ırası e 

1 

b"ld" . 
a ar uyu tur ı, ıçare ar· dan ı..açırma 1.. kındakl kanun projesi bUdce en · ı ırıyor: 

hoşnutsuzluk uyandırdı. Mütte selon halkı yenı· bı"r 1·mııa vasıta R R ödenmesine karar verilmesi in B tt k Elb 1 cllmenlnlnden geçmiştir. . . . . eru a çı an .. e sg gaze· 
fiklerimizde Iı,rnıısaııın hüsnüııi k f d ld·"'· k · d d. • t d ·ı gılız dayınlerıne karşı pek esas• te . . b" h b" k . sının eş e ı 151 analın e ır. ıs e ı er Projenin ilk maddesiyle vııa. Si arap a1ansının ır mu a ı· 
yeti ha kında - şü~he . h~su~üne Halbuki mülehassılar bu Londr1t. 27 {Rıtdyo) - logili2 t h l ld bDd 1 . d lı bir :imtiyaz trşkil edecektir. rine delege Garo tarafından ve• 
aebep oldu. muttefıklerımız F ran hombardımaııların imha kudret ye usus are ce erıo en 
sanın, ittifak taalıhüdlerine ica ı · i f ~ b" k fe d "-"I 1 otomobil sanayii kralı ve birçok maaş almakta olan ilk tedrisat mu Türkiye hükumetina verilecek rilen aşaalıdaki beyanatı ne&re· 

. . . . erın ennı ır eş eaı ' on a Onlverslteıere ve şefkat rnUesse 16 ·ı 1 ·ı· ı· k d" 
broa rıa~et edıp etmıyecex.ıne · ı· · t kıı. -ı · l fettlşlerl umumi muv"zeo"'ye alın mı yon ngı ız ırrsı re 1 diyor: 

• J _ _ 
5 

, rın ıma ının e umu eımıe o ma selerine yardımı ile maruf Lord " "' · 
d "'ır cıQpheye dueluler 1 1 mışl d hakkında cervan edon mQzake "Hükfımet, partiler hakkıoda 

a v . • sına atfodi iyor. Mllfiyett, geçen akşam Okstord ar ır. ' 
B~na. mukobıl halJ a tarafın Bu kocaman bombalar, fevka yakınında Morıs ftlbrlkalarıoın bu- Blldce encUmenlnln tadil etti reler kupon te~iyatı işile alilk1t seyyan muamele yapmaktadır. 

d.an hı~ bırşey. k~znnmadık. Zec iade a~ır olmalarına raA-men top ıunduğu Kovley'dekl bOrosunda ğl kadro cedveline göre, 15 ilk eı olmımakla beraber müzakere fuıihabat tam serbesti ile oere· 
rı totbırle.r tes~rsız kalınca 9e ı rağa fazla nüfuz etmiyorlar, Buna 1 bir kaç·rılma teşebbtıaüne maruı tedrisat mUçettlşl 70, 30 tanesi 55 terin beriki gayesi iki memleket yaa edecektir. Sanoak'taki türk 
ltaly~ galıp gelıoce b~. manasız mukabil yayılma kabiliyetleri pek kalmıştır. 50 ili 45, ·so ol 50, 90 nı 35, ve arasındaki mali ve ticari yakın leı-in araplara isnat ettikleri hı 
tedbırdon kurtulmak ıçı~ hn:.eke fazla büyük bombaların intişar sa Lord, atelyeler kapandıktan 120 si ao lira maaş alacaklardır. ıaemayı istihdaf etmektedir., raketleri haddi zatinde kendile· 
te aeçelıilirdik. haibukı 00! 10 hası 400 yardlyı buluyor. sonra bllrosunda çalışmakta oldu YekQ t85 dl rinin yaptıklarını ve arapların 
bir eey yapmadık iptida lııgılteı Tayyareler görülür görülmez ğu sırada boyak bir otomobilden n : r. 
renin hareket etmesini bekledik. Barselona bir düdük çalınmakta lomiş olan iki kişi bllroya gelerek Pıo1enln yUrOr)Oğe girmesin Tren rekal.etı' karıısınJa muhakkak zaferi önünde lürkl• 
Netice: halya, Almanyafa yaklaş bu düdüğün sesini işiten halk kendlslae derhal otomoblllerine den sonra Uk tedrisat mOfeltlşll- U 9 U rin şimdi intihabatı tehir etmek 
tı. bilhassa bu iş icin harbin ilk baş binmesini emretmişlerdir. Lond ğloe tayin edilecek olanların Gazi vapurlar istediklerini arap ajansı 7azabi. 

B. Lnmoureux Almanlar tal ıadığı siralarda şehrın muhtelif ltlşikb bir odada kendisini bekle· Terbiye enstltDsDnden veya ecne lir.• 
rafından Ren nehrinin sol sahili semtlerinde yapılan yer altı ~ekte. o_ian bir dostunun nazarı bi memleketlerdeki mllmasll mek (Birinciden artan) Anadolu Ajansının ~notu: 
nln iegali karşısrnda da yanlnış melcelerine koşuşmaktadır. Bu tu dıkkHtını celbe!meğe kılfi gelt;Cek teblerlnden mezun olması şart ola' tır. Bu cümleden olarak tüccar Elbelag gazetesinin neşretti· 
bir yol tutuldu~uı::dan bahsettik il · h b" · 2000 k' · ı b" · lıir ıoUddet, şerırleri oyalamış, dos caktır. lar ve aileler için müddetli bilet x.i bu haber e"-er do"-ru ise B· • ne erın er ırı ışı a a ılı t d b Qdd t f d 11 1 5 g • 
ten sonra diyorki· ı ı · d h · ı kt "k d" u a u m e zar ın a po s ilk tedrisat mUfettişlerl, ene· ter haıırlanmaktsdır. 45 gün zar Garo'nun hakikate külli7en mu 

.. F b : . h" 1 yor çer erın e ususı .e ~ rı 1 haberdar etmeğe muvaffak olmuş f 

1
. d b"ransa 

1 
ukgutn . ıb~ ıt~t • 1~ namoları ve hava değıştırme terti tur. Birkaç dakika soor1t polislerle IA slıtjjlyer olarak tayin edilecek· ında gidip gelme için istimal ha lif beyanatta bulundu4tunu k• 

10 e ır mem 0 e ıı 1 gorunu balları var. Bu tuoellerin methalle dolu dört otomobil bllronun öoUn terdir. Stajhmoı muvaffakıyetle müsaade olan bu biletlerdaki bul etmek lbımgelir. Filnki bil 
ror. Bu~u yazmaa?a ~ıkıhyorum rini kocaman yığınlar halinde de durmuş ve polisler (kHçmağa yapmış olanlar, doğrudan doğruya tenzilAt miktarı yüzde yetmıoi mülakaırn IQinde ukıaların bir 
Fıkıı gıılemek hlo bır eeye J& kum çuvalları ve kalın celik lev hazırlanmakta olen şerirleri tevkif mUfeltlşliğe geçirilecektir. Staj , b.ulmaktadır. Deniz!olla~ı idare tek do~ru ifadesi görülmemekte 
ramaz. Vaziyeti itiraf etmek ve ~atar muhafaza ediyor. Her tunel etmişlerdir. sonunda muvaffttk olamıyan veya sı, ~yrıca eeya tarıfelerıade de dir. Şur~sın.ı ~a i!lhe etmek. )4· 
ıö1lemek lazımdır, Buna sebep de bir ilk tedavi istasyonu bulunu • d Uf tt· llkl k 1 l kAl t yem ucuzluklar yapacaktır. Bu zım gelır kı eımdıye kadarkı ın· 
h"k11 t• . . d" 1 B t il "" h t ıspanya 8 m e ış e a mu arı ve e çe "" b" h "h "h b b . "h .. u ume ımızıo, ıp oması mızın yor, u une ere ra5 men er ay 

0 01 1 
Of ttl 

1 
ucuzlu5 un, ıl assa, ı racat IQ&l 1 tı a alla ce ren ıstı sal ettırılen 

halasıdır.,, yare hücumunda yiizlerçe kişi Birinciden artan uygun g 1 m yen m e şer ları, üzerinde daha mühim bir bir zafer varea o da bilhassa er 
Diğer taraftan eski Fransız ölüyor, yor ve aynı zamanda mukabil menşelerine ~öre tayin olunabtle nisbete Qıkarılması tekarrür et manilerin araplar üzerindeki za· 

Baştekili B. Caillaux'da birkaç " Müte9effa Briand'ın kendi taarruzlarda da bulunuyor. ceklerl okulların öğretmenlikleri miş bulunmaktadır. feridir. Çünkü iki kazada Uirk 
a7 ev~el gene Paris Soir gazete GüdJır ve Moratilla dağların ne mllkteseb maaşlariyle nakloJu - • ekseriyell azimesinden ıoura ge• 
ıinde bu mevzua dair bir maka siııe mahsus bir dış politikası daki mevzileri ele geçirmie olan nacaklardır. lere tabslle gitmiş ve tahsilini bl len en kunetli '1eruaat ermeni ce 

vardı. Bu politika iyi mi idi, fe · l · k b·ı ı ı ı d t k ilk d ı le neşretmicıtir. H. Bailtaux Fran ·d·" B Asiler şiddetlı nr mu a ı taar Bııgon vazife görmekte olan t rmlş o an ar an e rar te r maati olarak görülmekte 9e biz· .,, ııa mı ı H orası münakaşa edi ı ı d B 
aız harici politikasını eiddetle le bilir. Fakat hı·,. olmazsa muav r~zda ~eri atı ~ış_ ar 1 ~· u nıe9 ilk tedrlsst mDfettlşlerlnlo bu ka sal mnfeltlşllğlne hıyln edilenlerin zat fransızlarm nearettikleri iı· 
t v , zıler hukumetçılerın elinde kal· v 
enkit etmekte 9e hatta Fransa yen bir politika mevcuttu. Bri· mıştır. Moskueruele mıotakası· nuo mucibince umumt muvazene 1683 numaralı aııkerl ve mUlki tatistiklere nazaran dahi bir ga 
nıo bir harici politikası olmadı andın ölümündenberi Fransanın nm merkezinde cumhuriyetçiler ve alınacııklarla bu kısnuoun me lekalOd kanununun neşrinden son ribe eeklinde tecelli eyliyen bd 
lını iddia e1lemektedir. Eski dıe politikası gelişi güzel idare düşmanın fevkal!\de tılzyiki al· rlyetlndt-n ~vvel ilk tedrlstıt mu ra hususi ldarel~rde geçen hizmet netice inıihabal için hariçten na· 
Bııvekilin yazısında şu dik edilmekte bocalayıp durmakta tında biraz gerilemieler te hat fettlşllği yapmış olupta murettiş mUduetlerl mutekaldllklerlne sayı· tsıı taraflarlar aıetirildifinl açıkta 
kate ıa1an tartlar vardır: dır. , larını tashih etmiolerdir. llkten ayrılarak yabancı memleket lacaktır. aöıtermek&edir. 
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SAYFA 3 YENi MERSiN 

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
Mersin 
Piyasası 

27-5- 938 ".rıb alemi l1eyf~canda filler nasıl çalıştmlacak Pamuklar 
K. S. -~~ .. ~ -

Londra baatanelerinden : duruyor, 'ra.hat rahat ?efes I Ilindietanda Travankore Kıevlant 
birinde baata bakıcıları gaz alayor. Saukı giU babçeıınde- yerli hUktlmeti mukaddes fil 1 Dağmalı 
kurslanna devam ediyorlar. 1 dir.. ı erin çalıştırılma ş&rtlarıne da Kapı malı 

40. 41 
28-28,50 
27-28 

Gece &ğretmen · dt'rsini Bu hadiseye şahit olan ı r bir ferman çıkarmıştır. Bu KKoza 
b k . ırma veriyor, sonra tal i ata geçı · lar t•ı• kalıyorlar. Hastanenin fermanın çıkarılmasına sebeb Kozacı parlağı 

5,50 
fi 
23 yor Haatabakıcılar g•z mas- doktor ve profı::~örleri bayan bUyUk rahiplerin muktıddes 

kelerini takıyorlar, zl'hirli gaz Evayı müşahede allına abyor· filleri istismar etmekte olma bufclay • çavclar 
dolu bir odaya giriyo~lar. lar.. !arıdır. Rahibler bu hayvan . Sert şark 

5 Öğretmen e~r~~ıyor: Mesele anlaşılıyor: Bayan ıarı yalnız dini merasimde ve (Yumuşak 5 
- Maskeluınıu çıkarıp Evada kedi ve köpek teıek· yUrUyUşlerde kullanmıyorlar. t Yerli buğdayı 4 

takıaııl • külü var. Kedilerle köpeklere Saat hesabiyle ~iftçilere ve Çavdar 4,50 
Zehirli gazın nevini tef- zehirli gaz tesir etmiyor. Eva· tUccarlara kiı atıyorlar. Zeval Anadol yulaf 

~k edebilmek için çeyre~ sa· da müteessir olmuyor. ~u bA- lı mukaddes hayvanların yUk arpa 
niye kokuyu akJma1l•nb' laz~m yanm da kedi ve köpekler gi- taşımaktan ve çift silrmeklen Anadol 4 
Btıtna haata ba ıca ar ır şım . . v. b' d' Y Hli alivre yeni M. 3,37,S 
tek hızile maakelerini çıkarıp ~ı terlKem~dıgı dke teksi ·~ e ı· canları çıkıyor. Nohut ekstJ'a S,7~-6 
t kı ı . Yal E Veb lıyor. edilerle ap~ eran te· Yeni fermana glre hiçbir Fasulye 6,8 a yor ar. nız va . d l'kl . d d v ·ı . 

k · d z b. ı· rı len e 1 erın ea egı' mukaddes fil bir gUn içerisın Yulaf yerli ,,,12,5 maa euz aruyor. e ır ı gaz 
tabakaları aruıada, biç müte ağıdanndan da çıkar Eva da de 12 saatten fazla çalışmıya Mercimek yozgat 4 

Sablep 120 · ı ao e'sir olmadan, batı dönmeden ağzından terliyor, vücudunda cak ve 16 kilometreden fazla Tatlı çoien 20 
gi>zleri kararmadan ölmeden mesame yok. yol yllrUmiyecektir. Balmumu 75, 

Pıtıtaı ıı Kaçıkcılar Onbeş yaşında bir hizmetci-
Cebri ıo.12 
Susam 15,50,16 

Kaçakçııar dUşUnUlmiye Ilİfl ffi8fİfetl0fİ Siyah 
yecek çarelere başvurmakta Şark 

1 d 1 Anadol devam ediyorlar. Geçen er e SelAnikte, kibar bir aile! mecbur o uyor. Aydın 
lskenderiyeye bir vapur geldi. nin yanında hizmetçilik eden Birkaç giln sonra kız ha• Yıkanmıt yapak 

yapalı 

49,50 
45 
50 

78-80 ~apnrun hamul'3sl 8l'asında 15 yaşında bil' kız var. Jorjiya tahmıyol'. Doktorlar karnının Güz yuna 
hır miktar da patates vardı çok gUzel bir kız •. Bir giln aşağı kısmında bir intan ol· Konya malları tiftik 
Patatesler çıkaral~ı. Rıhtımın1ev sahibine, hizmetçisinin baş Juğunu söylOyor ve derhal Yozgat 
sıcak tatları Uzerıne. kond~. tan çıktığını haber veriyorlar. ameliyat yapılmasına IOzum Keçi kılı 

70 
100·1~0 

50 
Mısırın kızgın gOnPŞl de bı r . . . . . ,. dabağ 
titraftan patateslerin üzerine 

1 Hız~etçı kı~ın bı~çok aşıkları gösterıyorlar. Amelıy!ılı yapan 

1 

pirinçler 
çarpayordu, GUmrUk memur ı oldugu~a. daır şayıal~r çıkt~~r doktorlar Jor jiyanın kız olma irinci nevi mal 20 
ları patateslerin balmumundan E.v ~hıbı nihayet hızmetçıs~- dığıoı tesbit ediyorlar. Kayıp ~inci neYİ mal 
çok sanatklrane yapılmış pa n.ı bır doktora muayen.e ett · paralar da bu sırada bulunu 1 Çay 285 
lates heykelcikleri olduğunu rıyor.. Doktor bu şayıalarıo yor. Kahve 104 • 105 

1 r yaıan olduğunu fenne daya· .. D ·ı ve nrtılır1nı esrar yer eş 1 
... • • •1 . . Sırrının meydana çıktıgın erı er 

rilmia bulundug .. unu anladılar. narak kalı hır hsanla bı dırı- f k 
3 

d K . .f • 
" •1 dan ö kelenen ız sene en eçi derisi çı ti 

K • • yor. . . Koyun derisi kiloıu . orıan ini . Bir müddet sonra hizmet· . be~ı mllnasebe~~e .bul~~duğu Sığır deriai tasla 
lngılterdde Ş ·lza şel~rınde çi efendisinden ayrılıyor~ baş ellı kadar erkegm ısmını po- Sıjır hava kiıraaa 

açılacall aeık hava aergrsinde ka bir eve kapılanıyor. Fakat lise hc1ber veriyor. Bunlar ara Manda deriai 
sergi ıahasının mfthim bir ayni t8l';hte, ayrıldığı evde sında ilk defa kendisini mu 
parçası çocukla~ ay.rı!acak v.e 9000 drahmi bir para da yok. 11yene edip luz olduğuna dair badem ve çekirdek 
burada korsan anlarının bakı - Polise haber veriyorlar. ŞUp· rapor veren doktorun ismi de içleri 
ki bir örneği yapılacaktır. heler labii genç hizmatçinin vardır. Tatlı badem içi 

Eski zaman korsanlarının Uzerinde . Kızı yakalıyorlar 1 Elliye yakın suçlusu olan Aca • • 
kullandtkları Rom fıçılar_ı Fe· Üzerini arıyorlar. Para bulun· bu heyecanlı maceranın yakın Aca çekirdek 
vonpordaki Doks mUzesınden muyor. Başka bir meddi delil da Selanik ağırceza mabke Urfa Yaiı 

33-84 

90 getirilecektir. İnin tavanına de yok. Polis kızı bırakmıya mesinde davası göralecek. lçel " 
gergedan boynuzundan yapıl· ------

rnış bir zeytinyağı kandili ası p 1 l " t'f ler'ın Doktor Voronof un l s L 
ıaca1ctır. Bu kandili hntun yer yl 1880 OıOmO 1 bir sürprizi Mersin Mayya 18 BuZI 
YOıtınde bir tanedir, 80 es"'ıs'ı 1 1 8 

Bu ine korsaların harpte 1 Prağda çıkan. _gazete er, PIJlll 1 
kııandılcları para ve milcev· Avrupada işliyen lokomo ihtiyarları gençleıtırıl.en. me~ 27 Mayıs 938 
berat Ue dolu bir kasa d11hi lifler arasında en eskisi Nor-

1
1 bur Voronofura çok dınd~r bır Kuruş 

konacaktır. Bu kasa tarihte veçtedir. Lokomotiflerin bil- yoldan yUrOdDğllnO yazıyorlar . 
-Y enllmez Armada» ismiyle y Uk babası sayılan bu makine 1 Kocasından elli yaş k~ç~k o- 60 Domates 
tanınmış olan ispanya donan 1873 te hizmete girmiş ve 6S lan karısı da kocası gıbt her 75 BOber 
rnaaına aittir. 9 kilit ve 9 senede ıt,400,000 kilometre gllo 11inagoga giderek dua et 04 Ayşe fasulya 
anahtarla açılır, kapanır, mesafe aşmıştır. Bu yol altı mekte imiş. Meşhur doktor, 02 Barbonya 

Anahtarlarından her birisi defa devriAlem demektir. insanları gençleştirmek için 03 Çalı fasulya sırığı 
30 &antimetre uzunluğundadır. Bu lokomotif yapıldığı la daha pratik bir usul keşfet 02 Yer çalı 
Çocukların bu ka88yı istedik rihte y~r yDzOnOo en bOyOlı mek Dzare olduiunu ve beşe · ~ Sarı fasulyı 
~e~i kadar açıp kapamalarını ve en mükemmeli sayıhyor~u riyete 988 yılı içinde bOyOk 2 Kabak 
ııın 

1 
veril~cektir. Bugiln ise çallşan lo~o.motıf- bir ~Orp~z hazırladığını söyle 2 - 3 Hıyar adedi 

f Ltııa K .1 Yar mı.lır ? lerin en kOçUğO ve en ışe ya miştır. 6 Sarmısek 11 f lulft u • . ramazı addedilmektedir. Kolomban torunları ıo Erik 
. Nevyork tiyatrolarının .. bı f 

1 
Biliyor1U11az ki Sen • Do. 1'0 - 25 Yeni dOnya 

~~~de erkek seyirciler, ~adın- Pazarlın ııpı 1 miaıde Kriatof Kolombun to 70 Kaysi 

28 MAYIS 1938 

i L A N 

lcel Viliyat Encümeninden 
Senelik muham 

Cinsi Mevkii men bedeli lira 
Dükkla iataıyoa caddesinde bizar 60 

fabrikası bitiıiğinde 
Dllkkin Bu dahi 
Dükkin Kiremitane M. Giı.ipaıa 

okulu yanı 

60 
40 

Mvaltkat 
teminata lira 

4,50 

4.50 
s.oo 

Dükkia Bu dahi 40 3,00 
Depo Eski postane yanıLda denizkeaarı 90 6.75 
Depo Bu dahi 90 6.75 
Depo Bu dahi 90 6, 7 5 
Depo Bu dahi 90 6, 75 
Depo Bu dahi 9o 6,75 
Dopo Bu dahi . .90 .. 6,75 

Hususi idareye ail yukarda cmsı mevkı.', St'

nelik muhammen bedeli ve muvakkat temına ıu 
tarları )azılı g parça likaraun 938 mali yıh !ca~ıa.~ 
rı 30.mayıs · 938 tarihin~ ra~ılayaı~ pazartt>sı ~UllU 
saat ı 6 da ilıale t>dilnu·k uzre Vılayet encunae
nince acık artırmaya konulmuştur. t~tellilerin 
şartnan{eyi görmek iç~n .. Husu~i mulıa~ebe ınii
dürlüğiine ve ihale gunu belh saatle vılAye& en
cümenine baş vurmaları ilAn olunur. 14· 19-25.28 

i L A N 

içal Orman mühendisliğinden; 
Gavri mamul H. 

• 
M3.· 

40.0uO 
4o ooo 

Muhammen vahit 
fiyatı Lira Ku. 

Cinsi 

40.000 3 70 Gögnar 
ı- ıçel vihlyeliuin mersin ilçesinin evcili kö 

yü civarında Ayı pırıArı devleı ormanından yuka 
rıcla 3 lalerude yazılı gögnar ağae1 her biri ayrı 
ayrı 3 parça olarak satışa çıkarılmıştır. 

2- B•~her gayri mamul M3. mn muhammen 
bedeli 370 luruş. 

3 - Şartname ve mukavelename rrojel~ri 
mersin orman mübt>odisliğinden ahmr. 

4 --Sataş 80-5 .938 pazartesi günü saat 15 de 
mersin orman baş miıhendisliAI dairesinde yapı. 
lacaklır. 

5 -- Satış açık köylü artırma usulile yaptla
cak tır. 

6 -- mu vaklat ıemirıaıı 12 liradır. 
7 -- Taliplerin şartnamede yazıh vesikalar 

getirmeleri IAzımdır. 17-21·26-28 

i L l 1 
lcıl Def tardarhiından 

(680) lira bedfli sabıkh Mersin sevabili say. 
diye rüsı.mu 25- 5 938 tarihindfn itibaren l5gün 
müddetle açık art1rmaya konmuştur. Artırma 
şartnamesini görmek istiyenlerin varidat kalen1i
ne müracaatları ve talip olaııların yevmi ihale 
olan 8·6 938 tarihine miisadif çarşamba gönü 
saat 14 de Defterdarlakta müle~ekkil arttırma ko
misyonu na müracaatları ilAn olunur. 25-28.31-3 

1 1 1 n 
f çıl Oıf tırdarlığından: 

•
1
n şapkalarından şıkftyet d d kUçOk bir ada runları vardı. Daha ıon aeae- ----------

::1Yorlar, bu yOzden piye~! Holl•: :ı :6 vardır. Mar lere kadar iki toruna Y"flYOr· Mlkellefla ıtb Sıaob Tırihi llahaU..ı Sea..ı 
•makalı görmelerine manık da kUçU .. 9r 1ıl çok gUzel d Bunlardan biri ıeçen ay J [ il ı' M ( B S f I lamail ot. Huan Berber 932 Mabmudi1e 934 kalrnadığını ileri sOrOyorlardı. lt~n köyu.I .u . yilslQbu eskı" ·ıud.O n lbb • t-...!L! K 

Bu . ki . dır ve ev erının u • arnımenıa anw azaaç ailrdarı ırttışı yellerin ~On geçtı k~e Hollanda üslQbudur. Evvelki hafta Sen • Do- Nüshası 5 Kuruştur l 10-6-11-36 Lira KUl'Qf 
rQ k~ını gören tiyatro mUdil· Marken belediyesi duyul ming b&kilmeti, Kriıtof Ko- Abone ) TOrkfye Hariç 3 6 "azan~ 
kart dınJır_ın !"pkılırını çı mamış bir korar verdi. Pazor lomban b1bra11m yadetti ve 61 Bıılıraıı 
da mak içın bı r ç.are dUşiln· gOnleri ada ve köy kapalı . T ı·illo Kolomban bayat- Şerait için için --

ve çok gazel bır çare bul 0 0 d re11 ru 3 67 
du. bulundurulacaktır. g n a • ta bulanan tek ve yeglne to Senelik 1200 Kr , 2000 Kr 

Tiyatronun her tuafma yı ve köyO, seyyahların gez run1111a hnkimetin en blly~~ Altıaylık 600 ıooo Adı ve evsafı sairesi ve borcu yukarıda yazıh 
şu ilAnları yapıştırdı· •ihtiyar mesi yı .. ktır. • Dİpllıma en bllyDk rütbelını tlç aylık 300 ,cıo İsmail oğlu Hasaııın mahalli ilı.ameıi meçhul hl-kıdınların Tiyatrod~ şapkala· Belediye kalt emır v:~ vereli. . Bir aylık ıoo Yoktur. 
rını çıkarmamaları sıhhatleri miştir. Bu yasağa rağmen Yeni dllnyanta adı Krıs· dığı için kazanç vergisi ihbarnamesi tebliğ edile 
rıamınEa rica olunur. b ye ~eleyc:;ılrn~yl~ncakse~!~~~~~~ tof Kolomb deiil ama, Kdo- Reami ilinatın ıatırı 10 mediğinden hukuku usul muhakemeleri kanunu 
'J'· rtesi gUnden iti arPn servıe d ·ı i Jomb iami Amerik• adın an . hıılıKiııııa.ra.ıtiııltur_. __ ._ ___ , 1

Yatroda bir tek şapkalı ka- de çay, otellerde 
0 

a verı m b -• 1 mucibince ilAnen lebliğ olunur. dı · kti da a cawı. n görOnmedi 1 yece r . 
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i L A N 
T. C. Mersin Ziraat Bankasİndan 

~atılan ~aJri 
menkulun 
M\kdarı 

45950 M.M. 

34003 

f.6168 ,, 

27570 
" 

Cinsi il isse 

Taf'la Tam 

,, 
" 

" 
,, 

" " 

Tapu senedinin 

Nerede olduğu Tarihi No. -
Kazanla 928 sa 

" 
928 84 

" 
928 85 

" 
928 88 

Vergi kıym
meli 

Lira Ku. 

48 00 

297 

576 

100 

il u o u u Borçlu nt!~_isn~---
Şarkan Azize garbeu Esir zade llasan vt>r~- Kazanh ~ö)·iiut.len .\hm~l 

sesi şinuılen şamlt zade veresesi ct>ııubfn taf'ik He oğlu Hasan Dasri 
Şarkan tarik gar·ben lbrahim şimalt>n Hindiye 

cenuben haıun ve Azize taf'lalarile 
Şarkan Nadire garben .\zize şimalen şif gar

ben tarik ile nıahdut 
Şarkan Kerime hıssası garbt>nNadir tarlası şima 

len Cemal oğlu verese~i ctı:uu ben kaba kum 

,, 

" 

" 

,, 

" 

" 

&Jersin Z\raat Bankasına 2814 No. lu ~anun mucihirıce taksitlendirilmiş ipotekli borcunu vatle:sind~ fülPnıediğinden dolayı borcu muaec~liyet ktaslle
deo yukarıda ismi yazıh Kazanla köyünden Ahmet oğlu Hasan Basrinin lıudud ve mikdarlara yazılı gayri nwnk ulleri 28.5-938 tarihinden başhyarek 
yirmi bir giin mliddetle artırmaya konulmuştur. Artırmaya iştirak edecek olatılar artırma bedelinin yüzde yedi buçuğu raisbetinde l~minat akçası verecek 
tir. ihale bedeli peşindir. l>t-llaliye ve ferağ harcı ve saire masraflar alıcıya aiuir. Birinci ihale 17-6-938 cuma günü saat 10 da yapılacaktır. isteklilerin 
T. C. Ziraat bankasına müracaatları ilan olunur. 28 - 2- 8-14 

1 T E R o s 
Sıcaktan bunalınaınak için 

Bir (ltrmos) a :JahifJ olmak lôzımdır, Bu sene termos/arın Alt 
rnlnlum, kmlmaz cam, btş defa kuvvetli kml.11az cam ve çelik 
cinslıri ile terty41fı, dondurma ve yemtkltri uzun müddet oldaUu 
llbi muhal aza eden yeni motklltrimiz Et idi. 

1 

Saat ve Gözlük çeşitleri 
. Neker, Arlon ve di/er tanmmış lsvlçre mamuld/1 ttp, kol, ma 

sa yı duvar saatltrlmizi bilhassa tavsiyt ederiz, Zeiss ve her ne 
rl num,olv, rtnkll ve şoförlerin kllllandı.lı l!Özlükltılmizl glJrüp 
fiyatlarım öUrtnmtdtn gözlük alma."tnız, Son model gllntş ve toz 
~zlükltrl de geldi 

RİZE T AKIJY.[LAR.:I 
15 da sofl/'a yeni modeller gtltctktir, her ytrdtn ucuz, sal 

ltıin w zarif olup (Riu) de hufust surette ihzar olunmuştur, Is 

tulu/do yap/anlara her suretle faiktir, şlmdidtn sipariş kabul 
olluurr, /l111tları {Ok acuzdur 

Sedad Sahir Seymen 
Uray caddesi No. 41-Meni0 

. 

Canlı 

~&:16--tle;tlo ...... .g...g..~..,..--~EI-·· 
: SA Y:IN ~ERSİNLİLER. iti 
~ Yaz gecelerinizi = i istasyon Aile sinemasında~ 
~ GEÇiRiNiZ m 
% İyi bir hava almış olur aynı zaman- ~ 
' da mevsimin en güzel filmlerini seyret· * 
ffi • b ı *-ij; nı l Ş u unursunuz. * 

ı~s~;ı;~r~~;~~~i-1 
I~ Mersin Gümrük karıısmdıdır ·ı ~~ 
~ Her nevi Yerli ve Avrupa eczayı tıbbiye ~ 

müıtabıerab bulunur, • 

~-~--~-~~ 

Sinemacılık Sanayiinin Eıı Son icadı 

l•stasyon Aı·ıe Sinemaaı aayın Mersinli
lerden gördüfü rafbet ve 

leoeccüh naticesi olarok şimdiye kadar yalnız İstanbul 

oe Ankarada gösterilebilen ve binkr..ce halkın hayretini 
mucip olan gözlükle görülen(CANLI Filimi) getirmefe 
muvaffak olmuştur. 

Pek Yakında: Iür~ ıizlü va lilldiye ka~ar göstarilı Sık film
lırini- sabeseri olan Şeyh Ahmet - (ROMAN NOYARROJ 

Sayın Halkınuzın Sıhhalmı göz önünde tutarak ~şi bulunmayan KAYA 
LEN SUYUNU gayet sıhhi bir te~ilde menbağdaki tesisatında eksik

liUerioi tamamlamış fennin en son qsulleri i DPlırmalda bulunduğu
mzu arz ederiz. 

KAVAC>ELEN SUYU 
Kaynadığı yerden itibaren istnyen yanma kant ca11 borularla biUur h&ıurlır 

iöiı OJıdandı bütün fiziki ve kimyevi evsaf mı mahıfıza ıdırak el deymadan 
blli kimpkerimiz lııızur.ıııııla ıla•canlıra doldurul11akda 11 munlıza111111 I 
·~!~l!L!~~~~~U~ evsafı ve fevkalldell~ne gelince: Yıllar geçdikce hılkımıaınl / 

~terditi ratbel ve leveccDhil karııısındı fazla sOz söylemetl Hll gOrDy~ruz. Sıhhat Bak•nlır1 1 ~ 
telJhiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KA YAD ELEN SUYU tıloız TOrki1enin ı ( J 

• iyi ıuyu olmakla kalmıyar_ak "Dünranın birinci kaynak suları arasında buluodutaou isbat ..__.,/' 
etmtıtfr • 1 ' 

1 
ltlahsızhQ'a, hazımıızhta bir '°k mide batırsak hastalıklanna karıı KA YADELEN ıifah bir 

hQıt ka,natıdır. 1 

foto gün 
Fo·ro GÜN~ arayanaayın 

müşterileri onu zafer ca,clai•'- ~l•I 
vesinde bulacaklardır. 

FOTO GÜN e fatograf çitirıi 
mo~ern ve temiz ~atırala~ malik ~mık dlllkti. 

FOTO GuN de se'e seve. fotograf çtaltirir 
agrandisman y~ptırır pmalör işlurinizi gftr
dür~bilırsiuiz. 

FOtO GÜN fotografa ait her İf 
alır ve gece gündiJz aile cliJftin H P· 
ruplara gider. 

FOTO GONü sürlt ıüzellik Ye cllibe ruataa bir 
yer olarak kabul. ediniz. 

IHTIV ARl.IK 

Peşinizden Geliyor • 
1 

ONA KARŞI ~ 

Hazırhkh Qavranın• 
' I 

ti 

1 
S.111 Pik tı"'lz vı berroluJv. Tttr/Jbı ıdln ıaıın luıllumız_ lundbuü b"""41• .. IMIMJj w ,.,,..,,,. .., 

Nrfllll Jtu/llorlt1 IUYIUIUallll lllilfUt'Jsl ÇD/t1l""'1dti4v. -

• Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 1-!!!!n!!le::v~.l!!!!!m~. =M!!!!!!!en~in!!!!!:B::ııı=a!!t11~=m=e=vi=a~de=s!!!:!!!u!l!!!!!!l!!!dm~ıı=tır!!!l!lll!ll: _M_e_11-ia--.......... 1•••m• •••• .. •••• .. ••••9ll• 


