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10 2999 GÜNDELfK SİYA.Sİ HABER. FİKİR. GAZETESİ 

Kamutayda çok heyecanlı bir müzakere 
21 Takbih Etti Tedhişi __ ...;;_ ____________ -:-----:---~~---Yapllan Hatip 

Müzakere fasıias1z olaral{ iicbııctık saat siirdü 
Hatipler hataya kat'i surette müdahale istediler 

Franıa yiJze gülerken de diz çöküp yal-ı Lozan muahede,inin Fransa hakkındaki 
varırken de iki yüzlülüğü bırakmamışlar. ahkamının iskpt edilmesi de istendi 

Halayda işlenen facialara artık tahammül edemeyiı 
' B. Bayar Dr. Aras Paris Elçimiz Bone ile gdr(Jıtü 

hariciye nazırı Hatiplerin sözlerine Kamu· 
tay kürsüsünde cevap verdi Tayyare ile doğruca Anka-
luiciyı bütçesinin müzakeresi lamutayda lürkiye el~lrı raya gelecek 

uıuıiyeıinia lam maaasilı ini~lıma vesile ol~u Paris, 28 (Radyo) - Havas ııhnsı bildiriyor: 
Hariciye Nazırı Bone Türkiye Büyük Elçisi Suad Davazı 

Bugünde kabul ederek uzun ruüddet görüşmüştür. Görüşmelerde 
Ankara 28 {Radyo) Kamu\a c- Bir millet böyle çolu;tu f skenderun meselesi mevzu bahsolmuştur. 

Jın dünkü toplantısrnda harici cocuğile bir davaya sarılırsa Bone tayyare ile Türkiyeye geliyor 
Je bütoeai çok .heyecanlı müza· mutlak ve muhakkak muzaffer Paris, 28 (Radfo) Fransız telgraf ajansı bildiriyor: 
kere7e meuu olmuştur. Devam- olur• dedigioi ve Türk milleti· Hariciye Nazırı Bone Eyllilde ta11are ile dotrudan dotrura 
h ıurette 6Q buçok aaat süran -aonu lktn .. ld• - Aııkaraya gidecektir. 

K a m~toyda Bütçe ~müzakeresi bitti 

938 bütçesi 
342 reyin ittifakile sürekli 

alkişlarla kabul edildi 
Baıbakan B. Celal Bayar bütçenin kabu 

lünclen sonra beyanatta bolundu 
Ankara 28 (Rad10) Kamu i - Bugün yüksek meclisiuiz 

tayda dört gündenlıeri deum işlerinden birini ikmal etmie bu 
eden maaraf bütçesin sonuncusu lunuyor. 938 BiltQesi geru:ı.n s 
1 . t b-t . ı.. b . Y" ene o an zıraa u çesı ~a ul edıldik !ere nazHran daha rnahmuld • . ur . 

• en sonra varıdat fasılları ve Hükumetimiz önümüzdeki . . sena 
mı.ıvazeneı un:ıumıy.e !"addeleri yi iş yılı addetmı;ktedir. He 
okunarak ~asvı~ ~dıl~ıe ve büt reli umumlyede arkadaşlarımı 
çe .34~ ~erın ıttıfokıylo kabul zın irşadlarını yerine getirmeyi 
edılmışlır. bir vazife bilmekte1iz bunun 
Başbakanın beyanata için çalışacağız. 

Bütçenin illifakla kabulün Bütçenin iUifakla kabulünü 
den sonra kürsüye .ıelen Başoa· hükumete itimadınızın nişanesi 
kan H. CelAI Bayar beyanatında telakki ediyoruz Bunun için de 
ezcümle demiştirki: bilhassa teşekkür ederim. 

Tdrkiye-lngiltere kredi anlafmalı 
mfiaakerelerde söz alan 21 hatip ..,... ____ '!9-~--~--------·.;...------------""'!"""~~~-

Hatarda TOrk davasını müdafaa Milli Müdafaa Bakanımızın beyanatı iSPANYADA D •• • ı d 
te Hata1da yapılan tedhie hare • - ==-;::> un 1 m za an 1 
.kelini takbih etmieıerdir. ihtimale Karşı ordumuzu ha- Cumhuriyet11iler 15 
Fransa T Orkiyeyi T Ç 
an~~:l~r!~t~~iy~~n Yusuflzırlamak mecburiyetindeyiz bin zayiat VercJiler emberlayn anlaşma h~k-
K E h Salamanga, 28 (Radyo) - kında be a t d• 

emal (Sinop) Hataıda neler n IOn ıiıtem arp Vaaıta/ari/e te~hiz Neşredilen resmi tebliğde son y na ver 1 
olu1or din söze baş1Rmış; •Ula T 
ta7da feci oldutu kadar iğrenç edilen o, Jıımu~ milletimizin yü Lıek taarruzda düomanın 3 bin zaıi· v k J A k 

R at verdiği, miliılerin yaptıaı ta· 1 G lnua Vam amaraaınn buna dail' 
hAdiıeler olu1or. Tfirkfim di7en menfaatını Jıorayaca/ı bir /ıa/J~Jir arroıun da püsk6rUUd6f6 bildi 
)ere 87.B edili1or, kültQr teeek· rilmektedir. bir kanun layihaıı verilecek 
kilileri Halketleri baaılıror> de· KamutafdR Milli Müdafaa tuuuz kanunlarla, verditiniı 118 Terolde dileman ma~lup e• _ . . 
miş Fransız manda memurları · lıüdcesinin müzakerefe 'baş'an· I betli kararlarla ordumuzu en dilmi.ş ~e ıs binden fazla zariat IAndra _28 (P.ad10) Rorter·ı kredı ıle mal ter~ekür • 

. JHD tazyik sistemlerini anlata· nıası dolayısirle söz alan Milli l son sistem harb vasıtalarifle teo vermıştır. den: Başvekıl Çemberlarn avam 2- 936 . Klerın~ anloş!Da~ı 
rak Sur-ıve ı' lo ı' yı· komauluk mü 'füd r a V k'I. . B Kn o·· 1. . . . . ç• kamaraaında dün Tilrkiye ile im, na teknik bır fasıl ı1ave edılmıı 

J .. lt a a e 1 ımız . uzım z· ıız ederek mılletımızın yüksek ınde . 1 tir . . . . zalaııan kredı ımlaşmssı hakkıo · . . 
nasebetleri tesis elmiş olmamıza alp şu beyanatta bulundu: menfaatlerını Jd)'ıkıyle koruya· ı d . h . -3 Türkife kredı ıle lııgil " . • _ a ııa at vermıe ve bu anlaşma 
rağmen cenup hudııdllmUzcia da - Arkadaşlar; .null~ m~da· cak bir hale koymuş bulunu)'O · Jo On ordal " • DID IU Qç esa1ı ihlitu elliğini tere. harp gemisi Ve harp malze 
imt bir asayişsizlik mevcut ol faanın geçen senekı budcesıyle ruz. (Bravo sesleri) (şiddetli al· P 4IU il 8ÖJlemiftir: mesı alacaktır. . " . · ı J b • 1 t • ·ıd· B Qemborlarn b duQunu, Irak ve Iranla komsu bu senekı arasında fo mılyon lı- kışlRr). 1 manuaaı ır ıef iri 1 ı- ihracat daireıi Türkiye d b d . eranatının 
1 k · k b' f k d B Bu sayede bugQn cihan ha· ı sonun 8 una sır pek 7akınd 
u münaeebetleriui memnunı· ra adar ır ar var ır. unun . . . _ • . Tokyo, 28 (Radyo) - 26 Ma1111 re logiltere mamolatından ıo bir kanun layihasını kamar 8 

J.e\le kJJdetnıietir. G,5 milyon lirası kara, deniz ve 

1 

dıselerını s~k~oetle takıb et~ek ta Çinde balunan .Tapon ordula· milyon İngiliz 1iraaına kadar vereceQ'ini söJlemiştir. &Ja 
Yusuf Kemal: Suriye ile mü hava teşkilatımızın genişletilme· te ve aleyhımıze vuku bulabıle · rının erkinı harbi7elerioin bir- M ·ı l L. J • 

naıebetlerimizde tipik olarak te si dolayısiyle artacak olan mas· cek herhangi bir teşebbüs ve leştirilerek kumandayı tek elden ı l)'On UR uovız kaçakçılıtı meaeleai 
ıah(lr eden cih('tin dnima tazyik raflara karşılık olmak üzere büd 

1 ııarekEıti şiddet ve emniyelle kar idaresine karar verilmiştir. "T 1 _ . .. 
Oldutunu, Franeanın Tılrkiye7i cenin muhtelif fasıllarına tevzi: eılamağa amade bulunmaktayız. Bugün iki ordu kumandanı an, a ey hı ne açılan da vaya 
•nlımadıimı, anlaJamadığını,an ve taksim edilmietir. 6,5 milyonu · (Bravo sesleri, şiddetli te sürek· birleşerek tek kumanda esasını ' 
l~Jamadılını, anlamak istemedi da Bü1ük Şefimiz Atatürk'ün ı' li alkıelar) . tesbit etmielerdir. d Ün de baklldı 
iıoi k&Jdederek Türkire1i anlıt irade ve tasviblerirle hazırlanan Kuvvetimizin en büyüğü, J' Al 
rın 6Q Fransııı Briyan, Frank· reni beş senelik silAhlanma prog Bü1ük ~etimizin Jüksek kudreti lf IQ(O llJlQrJ 8 iL .1 ( • y J f I b f .1 'f d • ld' ~-
len 801100 te Herberti hürmet ramının ilk senesi taksitleri kar·ıve her hususta )'Üksek kabilire· • "' • ..,,meu IDID a manm s an u uın 1 a 811 ga l. uZI· 
le anmıştır. eılığıdır. tini ıöıtermie olan milletimizin Nevyork lımanın"1a t h L,. • f t fi 1 ihL ·ı 1 

• .lı 
Hatay mQstemleke olamaz • Arka~aelar; bil~iA'iniı gibi t fed~kf rlıtıdır. (Brato &esleri, şid· tevlıif edileli 8 1111n 18 o ıgra an ıst uarıt mu auııınta.81 Jlmıs 

Hatip bundan sonra Hatay buyük kuç~k her mıll~t ordula deth alkıelar). 
ılaiQ bir • _ t 1 ke ol rınıo teşkılAtını grnıele&m~k!e,I Meddi ve manevi kunetleri Netrork 28 (Radyo) Gece 1 Meraiıı~e bir milyon lir.alıkJhiç kimseye bir hakart'\t k <Ji 
•anı aman muH eme . teşki1At1111 çoğaltmakta ve buıun bö1le iflihara deter bir derece yarısı Breuou adındeki bir Al· döviz kaçakçılığı baelı~ı altında 0 1mad \jını bildirmekte id' İ8a. 
Fra ıı te olma1acaktır demıe varlıklariyle barba hazırlanmak· de olan ordumuzun Atatürk'ün aan vapuru limandan hareket T t . d . r d b' a makamınıo iegal ed~ ı. Be\ 1 

t nıa ile doaıluQumuzun nasıl hıdırlar. Gerçi be7nelmilel mü 7üksek sevk ve idare te kuman· ederken Netyok polisi umum an gaze asın e ın ışar e en ır Şeref Gökmen razete il fJ 
eeaıaı ettiA'ini anlatarak hudutla s ter sulhu idame için inla dası altında ne ~edar bQ1fik ie müdürü tArafından salıterilme yazıdan dolayı gazete baş mu·! d' - d·~· ' .. 1 ıe bu ~ıa 

l'ımız oıaınandan daha kilçülmüe e~se e retler sarfediror ler batuabUeoetioi takdirinize mittir. hariri Bay Ahmet Emin Yal· ~a 18~ ~:~ 1~~ sor enen m\lfettiı 
'6r. Fakat efendilik hislerimiz nı7elkdrane gal)' d ları ma· bırakır, bfidcenin kaboUio6 rica Gemide vazife almıe iki Al man ale1hine açılan dava1a dün ~7 ~ 1 adın hakkıo~a dava 
efendilik gururumuz daha yük lar. ~onra det .et a am f odan ederim. (Bravo ,esleri, eiddetli man zabitinin casusluk 7aptıj'ı de eehrimiz Aılire Ceza mahke cı ar a uı an anıca aoıJJAıı 
9ektir dedikte o r Milletler ruf ~ıyasi eahsıyetler tara ı k· alkıelar)" zabitlerden birisinin siyasi bir meeindu devam edilmietir. f olan .hakaret dşrasıoın bu dava 
CemiJetl . Hn 

11 
nhakk d k her yerde sulhperverane nutu S dİDa • . tazife gördıllil diQerinin de ta 1 t t . ile bırleştirilmoaini istedi B 

r nın atar a ın a a t • A bir taraftan İDJI llfllD ı . . . . t ı . 'dd' ~ e•Llf4e suc; unun s an 1 t ay arına iearet ederek Hata}da io lar söy enıyor. ma V P.O~un te ıı_zını ıdare e t lı ı ıa bul 2 indi Ceza Hakimliği vası Ahme Enıin Yalman Vekili Avu 
ta edilen feoariio Milletler Cemi da sHfhlanma ıarıeıoa ç~kmış edılmektedır. t . le binnivahe yapılan sorgu 1' kat B Hüseyin Antebelli d 

' 
'i · ıı ı b- ·b· ı rinı geQ· Alman mecmua••na •11

' 
1 ır ı h '·k d h • atacı ' mnmeuillerioin göıü önün olan mı et er ırı ır e . .. s d 1 ı ' zagtı gelmiı te okunmuştur. Suç ar aa ın a ukuku '1'?fD 

de Japıldılıoı ıö,leyerek böyle mek için olanoa kuvvetlerı1le ça· bevanatı U 8 llfllf lı.ı sorguaı.ında bir gün istihba 1 rafından dötiz kaçakçıhA~d ta 
bir Milletler Cemiretinin süs lışı1orlt1r, utraeı1orlar. Bu hal· '.T • ••• • 1 • f tt" 1 . d B S lAh 1 dolayı rapılan tahki~atın ff0 

ol 1 lh t hl'k d oldutunu 2 (R d \ H 'U T / t J ••- ra mu e ıo erın en &J e u a . . . "b . ' os,~a 
u_p ol~adıtını eormuetur. er su un e 1 e e . _ Berliıı, 3 8 yo - 1 :~ ı op an ır.ıan ~z tln'io cenup mıntakasında mil lesırı ıtı arıle, sorgu ha)timlitin 

Batıp HataJlıları muhabbet gösteren alAmetlerdır. Bliluo rin Organı olan mecmua Yugo •tcJi 1 1. 1 k d " . k k 1 den sorulmasını talep et•= 
le . ı b k St adinoviçle geçı yon arca ıra ı ovız aça çı ı 

1 
... 

ıeJAmlıyarak Franklen Blif dünyayı ateşe verecek ve bıze lav1a baı a anı 0 1 Neti "'e.de· üf tr 
1onıa in b 1 d A k k • d sirayet edebilecek olan bir' 1aptılı bir mülAkatı neeretmek· Pral, 28 (Radro) - Evelce Qı yapıldığını ve bu kaçakçılığı . ... l; ' m e ış B. Sala 

e o u an n araya a e 1 • • • • • 1 f t a. fi hattın hakkında arrıc b" dar 8 h 
1 1 b 1 r etmiyeoejlni biç tedır. tesbıt edıldıltıne göre Alman Sü· JRpan arın o Otr.ra arını vere 1 a ır dua 

Ilı era at hatıralarını an at 1?r 10 • zu.ıu j Storadin09İQ beyanatındA detlerin umumi kongresi ilk de· rek bunların gazetesinde teehir 1 açılmıo olup olmadıfınıo bışkıl 
10tar. kımse ıddıa edemez. Ve bunan "lb k y oslavra· . . . . . . r t 1 8u m ·ıı k k ld ı Atu.turr11 1 • 0 ının ~g . fa olarak 2 haziranda toplanacak edılmesinı ıstedıtını ye sal Ahi 1 ıp en soru masına ve davacılar 

""'u ffı et muhakkak ne kadar ra ın ıveya uza Bo" uı - ı dal tari.hi k~!r d za;~r:~i !~f11~i~ ve dört gün deum edecekti. Son 7etli bir makam tarafından ken ı hakkında döviz kaçakçılıQında 
•ıı za er OIUf ğÜ da temın O unamaz. O)' e ge mesı şe ID e e e d ' . h ' . d J h k k "' O 

' h . 1 k ,. . . Yugoılat milletinin Avustur alınan bir karara göre kongre ısıne resmen ve za ıren verı o arı u u u amme tarafınd 
B. Yusuf Kemal Fl'Bnklen olunca her an her 1 tıma e ar 5ını, h' l b 1 • t ü · t 1 l k'b an 1Ju

1 
şı ordumuzu hazır bulundurmak yanın orLadan kalkmasıodan ıç toplantısından uzgeçilmietir. en ıı ma uma zerıne gaze e 1 Yapı an ta ı alı havi dosy 8 

da i~~nun bu rolculuk esnası~ mecburiyetinde olduQumuzu SÖJ 
1 müleeuir olmadıfını, bilılkis bü Tehirin vaziyetin henüz . a1: ile 7apı~a~ak bu teehi rin kaçak 

1 
nın sorgu hakimlis_indell çelb~; 

ctıkıar Jar, ahenç, k~1dıhn ve cho 1 '°""e hacet Joktur 1 Jük alman1anın komeusu ol dınlanmamıe olmasından ılerı oıhtın onunü almak hususunda karar verilerek muhak 
JD cep e1e sı a. ve cep a em.,. • . . . . .. . . . . • eme 

ile lıtıdıklarını ıörilnce : Arkadaelar; kabul buı11rğu· maktan ıetındıtını so7lem.ııtır. ıeldılı unıl~ktadır. faldeli bularak neeretUtioi te 3 haıirana talik edildi. 



28 MAYIS 1938 Pazar VENi ME~IN Bayla: J 
Büyük bir içtimai derd Kamutayda heye· 

canlı bir müzakere 
Devlet haııbını okuyan tılıl hıkkmdı 

On dokuz bin mahkumdan 
8 bini katildir 

cıaı - a rn a:a:::a: 

devlet şUrası 
Adliye Vekili . Birinciden •rt•n . I ta1da Alevi Türklerin maruz Maliye vekaletinin sorduk-

nın Hatay davasına da aynı ee kaldıkları taı7ika raQmen her 

Mecliıteki beyanatında büyük bir içtimai 
derd karıııında.bulundufumuzu ı6yledi 

1 

kilde sa.rıldıa}ını ka1de~mie veı lÜrlü muamelelere kareı taeıdık larına cevap verecek 
hük1lmatın mOessir tedbırler al· IJrı kanın asilliQioi isbat ellikle 

masını istemiştir. rini, Mazhar (A1dnı) mutlak ola Bıtkaolıklar hesabına memle· llğe takdim etmiştir. 
Başv~k!I kOrso~.e rak Türkün bekledili neticenin i ketlmlzde yahut yurd dışında o· 1 Dt:!vlet şaraınoın bu mOblm 

lkıncı olarak soz alan Fuad biran renel alınmasını, Yusuf kuyan ve tahsllleılol bitirdikten mesele hakkındaki karar ıuretl 
Gökbudak (Urfa) Suriyenin hat Ziya Uzı r (Eskieehir) Hata7da l soora muayyen bir mOddet tabsi· şudur: 

n~ı::~~ ~:!ı!k BM~~e~r~e~~ ~;~e~~;~!~•:av:i~u~~a~v~ıe:: ~ hareketin~ü ta~bih e~mie,B bun· emniyeti eahsiye namına biree1 llol yaptıran daire .,mrlnde çalışa·! "Bu yolda tabsll atmlt bir ut 
•inde adli7e bütçesi müzakere ri7etinde1iz. ~n sonra ra ye ge en aıve kalmadıQ'ını ve bu işe müdahale caklarıoı teabbDd eden bazı ki~· için a.lakadar vekaletçe başka Mr 

kıl CelAI Bayar : etmemizi söylemişlerdir. seler mecburi hizmetlerini bitır- ' vek6tet emrine ae,.mek hususun edilirken verdili be1anahn ente 1078 ac!am öldürmeJe sebe k ı • Y 

reaan bazı poroalarıııı dercediyc.> biJet. 1097 pasaport kanununa . • - Arkadaelar şüphe 10 Lozan muahedesinin Fran medeo başka bakanlıklar emirle· da verilmiş olan mDsaade aetlce-
raı: muhalefet, 2155 sıtma mücadele kı mebus arkadaşlarımıı kanaat sa hakkmdaki hOkOmleri rlne geçmektedirler. Bunlar bu sinde taabhDdOo ifa etthllmeala-

- Millet te vazıı kanun ha kanununa muhalefeUir. ler!ni bu kürıGden aerbesçe söy iskat edilmeli memuriyet de~lştlrllmeslal çok za ı den sarfınaur edllmesl gibi bir 
kımındao ook faydalı oludufuuu - Bu rakamlar arasında leyebilirler, bu bedihi bir ıe1dir Hikmet Bayır cManiıu Ha mao eski bakanlıklarının muvafa· vaziyet mevcud olmadıQ1 clbetle 
aanoettitim bazı rakamlar ve hususi kanunlara muhalefet Jli Her mebusun ıözleri kendi mes taJ itinin geçirdil'i safhalan an katini almak aıuretl1le yapmakta· aradaki mukavelenin tadili mıbl· 
mllAhazalar arzedecetim. zOodeo dolan datalar aırıca uli1eti altındadır. Data ancak )atarak dtımiıtir ki : dırlar. yelinde telakki edilerek mubase· 

Tflrkiye mahkemelerine 987 nazarı dikkati celbedecek bir kendi duamızdır. Bizim data •- Bu gCn bepıile de dost Finans Bakaohtı bu gibi me· bel umumiye kanununun 186 ınca 
Mneai ioiııde 250. bio ~üsur ceza mahiJeUedir. m!z~a Arap cephesi 1oktur• de· oıdutumuz milletlere mensup murlar hakkinda yapılacak mua· maddesinde JUllı merulmla tat· 
dataaı ikame edılmletır. Bu da· C I i ti mıetır. k ., 1 1 id d k'l melenin tayinini batbakanlık 10 bitine mahal ıortUmecllll, 
'al r . "'e .. as'fları ı'tı'barı·, eza ev er mevcu arı o 1 F omı e za arının are en ı:e 1 B ld t h il t 1 ld ... 

a ın oevı • • 1 
1 I ka . ya ayıcı ransa meleri te Fraosanın hatırt ioin llyle Devlet ŞQraaından lstemlıtlr. u yo a ı s e m ı o uau 

le binden fazla olanlarının en ve suç U aran mu yesesı KilrıilJe aelen Profesör Ha 
11 

ti 
1 1 

d 
1 

. Finans Bakılolıtının bunlar bak· halde alakadır vekalella movafa. 
lrilıGIOndeo baılıyarak sıra ile Aftan evvel ceza etlerlmlz aan Reeid Taogut; Tiirkiyentn ' :•su dre a mama ırıı eme erı kwdakl dDşenceal Ş07le bulAsa e· kati olmaksıam dlter bir vekalete 
anedeoetım: ü . de 3m5ebv~uf ~e madhk1ldml J&k1lodla sulhu muhafaza etmek olan si7a 1 zıH~~P bundan 11oora Hata1a dlleblllr: lntlsab etmesi OzArlne bakkmcLa 

937 aenesinde 47425 m essır rı ın cıvarm a o aııror u. . . . l 1 T11bsll yaptıran Bakan· d 
4 

ı ı 
fiil 16628 hakaret ve sövme Af kanunu bu rakamı 23·24 bin aetinın .ana ha&larıoı ızah etmıı kati ıureUe mQdabale edilmesi· ı - av kamel' suret11Je tsklbata 
94705 hır11zhk. ' arasına düeüyordu. Aradan iki te demıotlr ki : l ni, Loıan muahedesi ahkAmının lık bıoka Bakanlık emrine geçme baolanmış olan bir ut bakkmda 

Bu Oo fiile ait dualarda 937 ıeoe geçmeden bu rakamın ye •- ~ıaalaodırdılımıı dost, Fransa hakkındaki hOkOmleri :~n:t:Q~:~e ~::e?k bak ve sala· vekaletçe blllhare muvafakat e· 
11nesinde mlihim bir tc nakus nideıı 28 29 bine oıktıgını gör lukların ı~tioadını bGtü~ ddo7a nin iıkat edilmesini istem ittir. 1 

2 l Muhasebat umumiye ka dlldltl takdirde yapdacat muame 
kaıdedilmiellr. Bu tenakuıta dük. Son üç sene ioiode mevkuf ve meden.ı Alem ötrendı: Medeni 1 Besim AtalAy, Fransa aley ouououn mukavelelerden çıkan eye gelince ortada açılmıı bir 
••ıhat suçlular kanunounuo bü ve mahkum miktarları artm17or A~em de.dım. Ne Jazık kı mede hinde kRrar alıomasıoı istemiıtir lbtll4fların sulhan bal için bir ta· dı1va olduğuna ıore gerek dav& 
ıtt bir Amil oldutu kanaatinde kam 28 30 bin arasında do ~ı ~lemıo ba~ında bulundutuou O 1 UI Şef Ozerine kım merasim kabul etmesine na oıo terkini gerek sulhan halli bu· 
rlm ve ra B' 1 ıra· ıddıa eden hır detlet bu zOmre ~vay U zı1rao başka bukaolık emrine geç. sosunda mubuebel umumiJe ka 

·18048 Orman Jakma, 9083 ~şıyo.r.k ırazı ene ba~rz~irı ~~ oin dıeındadır. Arkadaelar bu al 'un 
6 

K't uı ş r· mek husuıundı verilen moaaade nununon 187 hıci maddesinin bo. 
atl9 kesmek. fi~lslos.•b.a~b~niarkmu d "" detlet Fransadır. Fransız dipto 1d anb' ,1 a!çı;Ie 0aldefıoıoı bu maddenin ıomulQne giren bir kDmll4rl dairesinde muamele 11 . . ı erı ırı ır ar asıo an curum . . . atarı ızza uzer o ı 1 bili I? 

lklai bırd~n 1ekO.n edıllrae Japtııı halde mahkdm 98 met masısı yOze gülerken ~e dız çö· sö lemi 
98 

demiotir ki : mevzu o 11 r m pılması ıarurl baluoduğu, 
her eene 22 hın klikur datıloın . klip Jalvaru·ken de daıma oya· ı 1 8 . . 3 - Mecburi hizmet sahibi· Alakadar vekaletin mosaade 
ataÇ ta orman y6zılnden mah kof mık,tarla:ı~ıo darı:~·:~,~- ıa1ıcı kaldı • • •- Ulu Şerın attıtı hangı ola başka bakanlık emrine geçme vermeğe salalılyetl kabul edUdJti 
U..lere ıeldilı anlaşılır. z~b~~':. ar~ ~~ ıo a .. 

1 ~~k~: Profesör bundan sonra şim adımda mutaffak olmadıtı gö saretlyle davanın solbın balll el ne gOre evvelce vekAlete kaıp 
Her data için asgart iki gı 1

• ıç ımaı .. , n. O)'e~ıt~dın t te ka di Ha taydaki iftira dolu JBJllB rlldG · • hettrıe mi gldllecektlr? taahhOdde bulunan z11tın dlter blr 
•nan tua99ar e&lek 40 - 50 b·1· ti · ı b · b. racılara Fraosanın Suri1adeki rmena ere r 4 - Ahlkah vek4Jetln mOsa ve cuete a111 taabbhdDnDa tevsi mesıoe ve curum ı .. ı a ' E ·ı lhta k'" k 
bl d b fi Q d d ı ı1e nıo aza masama arız ır 1 " ki hususunda gerçi memurla kı 
la Dı '-:!'~k~~~le~ c :.v~e:ı~dil~ delildir. Bu mabkftm te metkof mfimessllinio dört baeı mamor 1 Ber9 Tftrk~r ~f1on. Frank 1 •de vermesi esas kabul edll!rse nuouodakl hDkmOn maUaklyetl 

' d k t· .dd h . Jek6nuna baeka memleketlerde 1 olarak öna7ak oldu4unu sö1le· len Bu11ooa Aıt bır hatırasını 1 teahhDdoame kabulD ortadan Kal· karşısında bafkaca bir muamele1e 
• ., iDi 91 ar ı, cı 80 epı 1 · · · · 1 t b ld bi 'ht'IAI b k t' kacakt 8 t Ldl d 1 bl miı ininde durarak tedbir ara suç sayılmıyan ve takriben iki mıe te demaıtır kı : ı s an a a t ı ı are e ı es 1 ır. u a. r e yen r te- mahal bırakmıyacı1ı dOşDnDlebl· 
raoatımıı bir metzula karıı kar bin kadar olan para cezalıları 1 c - Hata1da T0rk6m diJe· nasıoda memur buluodotu ban 

1 
ahhbdoame mi aJmacaklar? lirse de evvelce alınmış olan taab 

ııra oldatomuz görd11lr. ve Amme boroları mahktılnıarı nlo atzıoa 1umruk ıaturan bir kada Çarlık Rusyanıo teevikile Devlet ŞOrası tanzlmat daire- blldoameoln devir huıusuodakl 
1982.& itiraz 5446 hususi ka il be edilecek olursa rakamın 1 

zümre tardır ki tedhiei ne ka Ermeniler neler 7aptıklarıoı an si bu mesele Ozerlnde mevcud mnsaade Ozerloe hOkQmsOz kala 
naalara muhalefet, 7518 tehdit, 30 32 bin arasında ihtizaz eltili ı' dar şiddetlendirirlerse a9tıklırı latm"ış te dem tetir ki : j bOkOmlerl ııozden geçirerek gOrD- cııtı motaleaslle laahbOd keadl 
5816 emre muhalefet, 7409 izrar görülftr. kanlı avuolarına okRdar Tahsin ' • - Fransa hflkdmeti HataJ şOoQ msdde halinde tesblt etmiş namına devrolunan vekaletçe 1" 
4360 JH&k fiıek bulundurmak, Mahkum te mevkufların 1ıkı1tırı1orlar . • . da Çarlık Ru17anın a7ninl 18': ve işin bir kere de umumi heyet· rl~en ~·~.~~::Qd:~~e ls~hıallae 
8172 taıife7e müdahale, 5208._ır· 1iizde Oçu çocuk, yfizde ilçtı ka ı Hatip sünni 'l'ürk meselesi bik ediyor. Şimdi onlara HalaJ 

1 

çe dOştınOlmek o zere evrakı r~is ı:r .e g r m • ea •lıDDllf 
za ıec;mek, 4786 tazife7e suıısti dıo, mütebakisi erkektir. TOrk ne temas ederek bunun bir gaf daki Ermenilere hitap edi7orum • 
mal, 4891 kaçakçılık, 2378 ölçü kadınınıo ruh~ . eealetini te oQ Jet dea}ilse bir cioa1eı eseri ol- Nasıl ki Çarlık Roıya Ermeni 1 idil tıhlığler pasta ile yıptf ıcık 
ler kanununa muhalefet, 2593 rllmden nefretını gösteren bu 1 dutunu ıö1Jemiı Ha tayda de· leri mıhtetti ise Fransaoın da 

adımöldOrmek. - olsbeti memouoi1etle ifade edi,tam eden Jirmi günlük ka1ıt 0 ~izi göUlrdüiü JOI orasıdır sakı Adliye vekaletinı·n h 1 d -
- Ad~m öldurmek su~unu~ yorum. milddetinde 1apılan çirkin mua· 1 oınıı. Yarın TOrk ordusu gelip 8Zlf 8 l 

Go 180e içıode silratle eksılmeın • · ı · · · · · 
i h t 1 k h l Mahkum H mevkulJar ara melelerı aolatmıetır. asa1ıeı tesiı edınce sız de Tılrkı ğı proJ· e Kamu ta 1 d. 

:ın~:~.:at s::,~:esi:.:un:~~ice: sında eu bü1ük rakamı maale Düşman aldatıcıdır redeki Erme11ilerin saadetine . ya V9f) 1 
rGkeelmesine, tedris, talim ve sef katiller tutuyor. Tılrk ceza şaklabandır · 1 kavueacaksmız. Adh1e. ~akanlıaı1938 finan~ , , • 

terbiıe ıahasıoıo gittikçe geni& e!l~ri.odeki 19 ~in mahk1lmuo 8 Hasan Reıit bundan soura 
1 
Hatay TOrktOr TOrk ~~ı;e~i~~=s~~~a~:;::~~ta!ır~~ı~~~ OıhlllJI Jı~Aflll 

lemeaine medyunuz. Burada ta· bmmı. ' .e 10 hın ~evkufuo 3800 AtatOrk'Qo sıhhı\ti hakkında Hataymdar AdliJe Bakanı B. Şükrü Sara· 
oakaa çok bariz, ook canlı ve ünü. katıl ve ~atıl maznunları Fransız membalarından çıkarı·! Seniha Hızal llffrabıoo,. Türk cotlu adll tebliQ'lerin posta ile 
QOk 18J&Uı IÜ.kr.ao oJ~aklr bera te9kıJ ~tm~ktedır. . . lan mel'unca fa Jiaların i&tihdaf kadınının her davada oldoa}u l ':p~Jma~ı hakkında bir kanun 
bel' mamleketımızdekı bu cilrüm fçtımaı biloyemızın bii76k ettill oirkio gaJeJe tpret ederek 1 gibi Hatay dataaında Oaerine P oıeıinıo Jakında Kamuta7a 

Merkez teıkilatı pro 
jeai hazırlandı 

hio bir memleketle mukaıese yarasmı apooık söılemek te bu - Yanı baeımııda vazifeli 1 dOten 9azife1i 7apaoatıaı 'ıö1le ı•Hkedil~etioi bildirmioti. 
ecrtmi1eoek kadar ~oktur Bu . . . . . ' Adlı1e Bahnlıtı ba husus· Ankara (Hususi) - fo Ba 1 

. . · . nu mıllete, Meclı1e, H61dlmete ahillerle temıo edılan hır ülkede' mie, Sırrı •Yozgat. Hata7a Ait ta h 1 d ,. k . . . kanhaı merkez tPtkılAtında c;alı 
911eH Oıerıodehbıraz soorai hır te Matba.:ta mal etmek saretile sömQrgeci idare sinsi sinsi ted· hatıralarıoı naklederek sözlerini 1 b aazı~ ad1

•
1

8 
anun proıesını şan memurlarını o tertibini ıe 

ka9 kelime da 8 sö1l6yecet m. te ancak elbirlitı1ıe bu b016k · · . · · · . . . . u ' 0 er .e aebakanlıta vere· mio ioin esaslarını haaırlamıı 
3646 ete taarruz 3036 ııh b" i . b b' . hıe 1ap11or, ıstıkbah tehdıd edı şö1le bıtırmıetır : cektır. Proıeoio es11larıoa göre· bulondutu kanun projesini bll 

bat kaonnuna moh~lefet 32031 ~ılrıy~· ~r . IA~ r~ı;oa 1 ılecelı 1or demiı dilemao aldatıcıdır, • - Hata1 TOı ktiir Tflrk Ha adli teblialler poıta mlitezzileri gOnlerde Batbakanlıta tereoek 
' k 1 aoaa ıo efım. a 1 ua arımo ı klabaodır demiıtir d ' tarafmdao Japılaoaktır. Teblit tir. Bakanlık, projenin haaırlaD aarhoıluk, 2297 hafta tat!lı a 'k' ı . . d a • . tarın ır . • itlerinin posta ldareaince 1apıl 

panana muhalefet, 1346 kız te I 1?n 
1 1 

se 8 ıoıo 8 ta ıa7aoı Fransaya sorabilirmiyiz ? Özdamar· Atat6rk'ılo TOrkO ma1a bıılanması ile adliJeni~ maaı 1ebeblerini tö1le isah e& 
.. k k ıukran bir derecede azalm11ına T t T"" k "'I (•• · ) . ' . . . . mektedir. aldın aoırma · h orgu ur o. u maaoısa ıstiklilioe katuıturdutu gıbi bu mObaıır aenısı poıta)'a geçecek " Y·"k k kt b 

·" 6 a 'k ratmen 1ara alA Ostilnde duru H t d i ti h' t ' . 1 u ae me e meaan11 
- Bu curm n ıun geotı 99 1 k k d t d B · · 8 8 >' a 981 ye 0 ma ı7e ıoı an data7ı da halledecetiol, lorahim tir. MObsıir 1eniıiode oalııaolar olmı1ao memurların 70 liraJI 

artması bizi cidden. eodieeJe dO aca a ar 
1 1~ ır. unun ıom latmıı TGrk milletinin hakkını Mete "SeJhan. millt mOoadele kısmen posta idaresine detrolu 1 kadar Jükselmel.-rl 

8881101 
1rı 

ıCreoek mabi1ettedır. Hukuk da AdliJe VekAletlıııı katil c6rmQ behemehal alRoatıoı tebarOı et· h t 1 t F nac&lr. te kısmen de memur ola bul eden barem kanununa mil• 
d ,.. b n6n saiklerini i topl kt f a ıra arını aıı1ao raosız gene 

taları ıırasında arze ece.ım .8 0 
. .ama a 87 tirmiıtir. rallerinin 0 hatıraları bu ı6ok6 rak Adli7e Bakaolılı teekilAtın nazır olank bGtOo batanbkJI 

ıı isabat te bulacatımız tedbır da m61ahaza etmııtır. Rasih Kaplan (Antalra) T6r fraosız nesline Dhkletmeleri 11 1 da oalıetırılaoaktır. 1 rın merkez te taera teıkilAl ~ı 
lerle bunun bir derece1e kadar içtimai b016k bir dertle ki7enin karadan, -denizden i7i d d . ti Poıta, Telgraf te Telefon nunları Japılmıı olduıa bald• 
6ntl ,.. · · t h · edi ıım ır emıı r. dahiliye memurları kanunu bll 

ne ıeoece.ımızı a mıo karşı kare•J•Jız . Bu derdin te mOoaaebetler tesis et~iı olma· Mutlak tedbir almahyız idares~nin adli teblit~t ieioi mu, umumi hGkme &Jkırı olarak ba 
roraz. dnisi için Adliye VekAleti taki sıoa ralmeo cenaptakı buzuraua H n M t [I . ) B t taffakıre&le baearabılmesi için zı esasları ibtita etmeıi 1a1111 

1971 be1aooame •ermemek, olacak telkin te irıadları mem luk te emni7etsiıliti anlatmıı . at~ . e;:•:. ı~ır f a 81 timdi den mufa11al oiaamoame •den bu tazi1ette olan memarl• 
8058 emoi1eti suiistimal, 1866 ouniyetle kareılııacaktır te demietir ki : emnı1e ınıo r ııe ı e raoıa projesi adll teblit tarakaları rın gerek merkezd.-, ıerek tat 
tendllitioden hak almak, 1772 •- 'Fraoaadan sorabilirmi· oın tahtı tekeffül6ode bulundu I haaırlamııtır. Bu formlil te teb· 'rada 36 lira asit maaıtan ıak• 
rG11et almak, 2626 1alao eaha fi Lif lar BllLl"lt'pl'ıg'"''ı JiıY TekLrarmı AdaoaJa gelmek tunu anlatarak Ha tar istiklAl~ni l lit usul il mümkün olabil dili ka ı' rı oıkarılmRıına imkAn hasıl oJı 
det. 1 1 isti or DGokG Adana Mara Ga ve Ha tar emoi1etlol transa ıle J dar basitleetirilmiı 98 teblitlel"" mamakı~dır. 

- Bu cürmıln artmıı olma . 1 · . ' 1' milotereken Ctahtı temine alma de dOıfindlebilecek en afak zor Dahdi7e memurları kanaall 
aını bir tek hadiseye hamledi10 Mersin vakıf tılerl kltabellne dzıaotep b1u.ra1dadır. Bız de bura 1ı1ıı. fraoea tek taraflı ba em luklar kaldırılmııtır. lgu:;,ı ~811r•erm 9elıAletlerdlrel.Jdoldad~; H L k k d t h' • aJız ge llD er . • ' Raporunu aöndermek Ozere e o1gun ıe e la 1 raı. UAU llmın a. yae 88 ı Kayseri vakıflar mOdOrO baş .. ka Hatip sözlerini bitirirken hG ni7eti lemin edemiıor ve7a et . • l 1oluna gidilmek ılzere tlmdili8' 
hl dataları m6oasebetıyle arzede Ubl Ekrem Tuncay 20 lira maaşla kıl . . me1or demiı te sözlerini 1ö1le memleketıoe ıllmtıolan. icra. ~il 

1 
merkezdeki memurların dereae 

oeıim izahat te aıacaQımıı teda metten kati bir hal tedbırı . . • 1 te_hauı~ı dM icra tebhllerıoın, lerinin Jüksehilmesi te bu ıore* 
birlerin bu cürmıl memlekette tayin edllmlştlr. almasını istemiıtır. bltlrmııtır . gonderılecek paraların postalar l ıe başka vekllletlere intlaablar• 
ook azalacaııoı amu1oruz. Bu işe mQdahale edelim • Bir iazeti oefs meselesi t~sıtasile yapılması IAzı~ ge(di 1 na me1.!1an verilmemesi mun.tı• 

ınoo 868 1259 Niıanlanma Ruıeni (Samsun) Hatardaki olan bu iıden döoeme1iz al• 98, alncak bu Roretle ıcra da· görOlmuıtılr. Bu sebeble tetıuı•' ,,o,, raoıın, gasp, _ _ . • • • · irelerindeki izdihamın azaltıla· kanununa batlı kadro ced.elll 
kumar oıoatmak, 1908 curmu lstaobul GOlhane baıt11nesl muamelelerden Jaloıı müatemle Haraciye vekıh kQrsıde bilecetioi ıöJfemietir. rinde detiıiklik Japılmaktadıt. 
•ethat. ~203 aarhoıluk, 2297 bay Kemal GOlgQnan hemşiresi ke memıorlarınıo delil Fraoaa· Son olarak k6ra61e gelen Adli teblitlerin. posta ile ya YapılAo degieiklite göre d• 
bl~d lal tııdı, 1

1
527

k 1188ah9tehkArlık, Bayan Feride GDlgQnan He T11rsus nın doarudan d0Qru7a meıul Haricire Vekili doktor Tetfik pılmasınıo en mılhım kolaylılı hili1e memurlarının ilk memod 
- o an ırı ıcı , a7vao . (l · ı · · Qb · ı . 

Atik b la b 1 f 1 1048 Tarım kredi kooperatifi B. Kemal oldutuuu, Hamdı Yalmao(Ordu) Rılttll Aras hatiplere a1rı a1rı posta m Hızı arının m aıır e Jet maaeları 20 llradan baılıf~ 
lllbı 

18 ık ~ . .8 mdu a e" eıd'" Aydınw kardeşi 8 Nazlb Aydmw milstemlekecilerin iç1Qziloü,Ômer cevap termıitir. Harici1e Vekili re naaaran oa~ıaları daha iri ~aktır. ~anun pro_jeı.i kabul ed 
ı atma • 0

'" a am o urme • . . laoımalarıdır.Dıter taraftan adli tıp 10rurlılte gırdıkten IOD,. 
re lef8bbla, 1906 araziJe mGda nişan törenleri Jstanbulda yapıl· Asım (Antep) ~ataJ duasının nın eıddetle alkıılaoan nutkun teblillerin posla ile Japılmasıo· şimdi 30 lira alan ıefler 

40
, 86 

bale 98 teoatlı. mıştr. Yeni alpnhların şen ve me fırsatlardan iıtıfade edilerek or· dan sonra milıakere kAfl aör61e da yalnız posta Gcreti alınacak lira alan tefler de , 6 lira atfl 
- Ba oarmfln artması endi sut bir yuva knrmalannı temen· ta fa atılan bir dan olmadıtıoı, rek harici7e bfUcali kabul edil 've bu suretle mftbaıir Ocretleri maaıa &erfi at&irilmiı olaoakl.r 

fi terioi bir mahi1e& araetmak al ederlı. lbrabim Dıplan (Kırklareli) Ha miıttr. de lamlı olaoaktır. dır. · 
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SAYFA3 

İngiliz ticaret 
Gonıilerine -..... ~ . 

lcobıncla top ko-
nacak 

lrıgiltere bir harb tehlike 
si karşısında bUtUn ticaret 
gemilerini derhal teslih ede 
bilm.,k için mllhim tahsisat 

Donyada Neler oldu Neler oluyor 

40 Sene kocasını bekliyen kadın 
Aocası gece gelirıe açık bulsun diye sokak kapısını 

kırk sene aralık bırakmış 
kabul ederek mllessir tedbir Buııdan tam kırk sene sUnceylP, yatağa da girmemiş ğuna hllkmeldrnee çolr.. ÇUn-

!
Mersin 
Piyasası 

27-5 - 938 

Pamuklar 

Kıevlant 
Dağ malı 
Kapı malı 
Koza 
Kırma 

Kozacı parlağı 

K. S. 
40. 41 
28-28,50 
27-28 

5,50 
fl 
23 ler almıştır. BUyak .yolcu ge evvel, ingiıterenin bir ş~hrin kırk sene, geceleri bir kane kil, kadın ; 

milerintn gl\vertelerınde IUzu de, bir adam biıdenbiro orta poye uranarak uyumuştur. «Kecam gelecek! » diye b fcl vdar 
mu halinde bUyOk toplamı dan k&)'boluyor. Kurısı, çalış Kadın, kocasının geltıce o kader emindir di, aradan U ay • ça 
d hil k b· ı · 'çi top .... . · 'hl' ı d Sert cıark · 6 er ona 

1 mesı 1 n tığı fabrikadan gelip kocasını ~inden her grce adeta o kadar seneler geçtıgının, ı ıyar a ı y " k 
5 yalakları yaptır~lma~tadır, evde bulamaymce, beklemiye emindir ki, ona, gt'l ldiğ.i za fının fHkında değildi, . ı v:~-ı:ğdayı 4 

Umum mllhım lımanlarda bashyor ve 0 bekleyiş bugO- men soyunsun diyf'I, temız ça Zavallı kadının ısrarı, rı Çavdar 4,50 
tOccar dlemİlerise IUzumu ha ne" kadar devem ediyor. maşır hazırlamış bulunmak ta cası ve yolvorması Ozerine , Anadol yulaf 
linde hemen vermek için kAfi Edvord Spenser isminde dır, Bu çamaşırlar da, bohça 1 ev sahibi evi ratmaktan vaz arpa 
derecede top ve mühimmat ki bu adamın ne olduğunu srnds, kırk sene onunla bere 1 geçiyor. Bunda belki kadının Anadol 4 
hazır bulundurulmaktadır. BU polis. bUtlln tahkikata rağmen ber beklemiştir. l ıicasındao zlyadt>, teklıf etliği Yuli alivre yeni M. 3,37,S 
ton tüccar gemilerini? :ahıt_a meydana çıkar1mıyor. Fakat Çamaşırlar ve sadık ka- · para rol oynamıştı~. Nohut eksb'a 5,75-6 
nma topçulu.k derslerı go~terı! Spenserin karısı, kocAsının ge dın belki . ko~~ını bOyle kırk , Kocasını . ~khye~ ~adın Fasulye . , 6,~ 
mektedir. Bır harb tehlıkes · ıeceğine emin olarak bekliyor sen~ bekhyebılır. ~akıt bek evin kirasını ıkı Uç mıslı ver. ~:!~~.Jekh 

0 
at · :l2• 

baş göstHdiği zaman her in s· - · k" 0 ·· 0 lemıyecek vardır kı, oda ev meye razıdır· tek kocası gel hl Y zg •>o .. 
0 . . . . . . ır gun, ı ı g n, uç g n sahlb!dir. , . • Sa ep ı~ -k 

gllıı tuccar gemlsı ıngıhz ım kocasını· « Bugün gelecek h.b. k . dıği zaman (1) onu bu evde Tatlı çofea 20 
pantorlujunun en yakın bir bugün ~elecek» diye bekliye~ . d Ed~ sAa l ı ık sal tmad nıJd'e bulsun 1 Balmumu 75, 
1. ~ t 1 . tın e ır. aca o an a am a . b' d k d c h • ıo 12 ımanını u5rayıp op sı ını ve kadın bunu kendine öyle Adet . 1 Ev sah! ı e>, a ının, 

1 
e n • 

mDhimmatmı alacaktır. Top ediniyor ki, kocası için «gel evden kıracıyı ç~k.armak ve ömrO oldukça bu evde otura 'Susam 15,50,tfi 
ve mDhimmıtbn ~şka büyük miyecek» diya dllşllnmesi ka !e~ b~şma kendısı oturmak rak böyle·,razla ~ira vereceği • yapafı 
gemilere torpil muhe~aza e~e bil değildir. ıstıy~azi et kendisine bildiri! 1 ni, buod~n da, daha !azla kAr, Sıyah 

29 M.-\ Yli 1 938 

i 1 in 
Mersin Ticaret ıa Sanayi 

Odısmdan: 
Odauuzrn birinci suu

fında v~ ticaret sicil drf. 
l .. riniıı 1074 cii numa . 
rasmda mukayyet ve mii
secefl bulunan Frattlli 

l Spereo Enrico Sp~rco ve 
Figli lrnlefleri }lersin şu. 
besi odamıza gönderdiği 
27 .5. 938 larihli oıak tu
bunda aı-ıl meşguliyetle
rinin vapur ac~nlası ol. 
ıuası hasebile oda ruız ti
caret sieillinde miisf>cc.-1 
Bahri simsarhk kaydının 
vapur aeeııtahğma tahvi. 
lini bildirmeleri üzerine 
bu leyfiyet lo7 4 numa _ 
rah ticaret siciline kayıt 
ve tescil edildiği ilan 
olunur. 

cek çelik ağlar da verılecekhr Kadın. bu kırk sene zar diği zam:r. Sp~nseı·in karısını 1 edeceğinı ~nlıyor, evı satmak ı~:rakdol 49,~~ 
İngiliz bahriyesi her tile· fında, &eceleri sokak kapu.-nnı bir telaş alıyor =ı t tan vazgeçıyor. . A dın 50 fçel Hususi MuLasabı ıu·. 

car gemisini mu~a.föza edP.~ek aralık bırakarak ya_tmışlır : - Bu evden nat1ıl çıka Kadın, haklkaten.' ömrU \ Yikanmıt yapak 78-80 il 
kadar harb gemısı olmadı gın Pger kocası gı>ce gelırsr>, ~a- rım ben? diyor. Kocam geldi- 1 vldukça kocasını beklıyor. Fa , Güz yunu 70 Ju·rıu·g"u·ndın· 

1 L A H 

dan bunları kendi kendileri~i pıyı açık bulsun, girsin dıye ği zaman beni burada arıya- ! kat .kırk s~neden fazla ~ekle Konya malları tiftik 100·1 ~0 U t 

modafaa edecek bir hal l!eltr Fakat, ya adam gece ge· cak ,. Bulamazsa olmaz. Hayır mesrne ecel müsaade etmıyor. Yozgat 1-Arslan 
nıeğe karar vermiştir. Tüccar lir de karısını bulamazsa? Bel çıkamam . .. l ve Edvard Şpenserin. karısı Keçi kılı 50 2 --Tırtar 

k ı k » dabafı gemilerinin teslihi içın İngiliz ki yatak odasmıo nerede ol Kadının bu haline herkes geçen gOn, kır seneuır oca l 3- D~ynek 
hazinesi bir sene evvel vapur duğnnu unutmuştur. güJOyor. Kendisiyle alay etmi smı beklediği evde, maalesef, pirinç er 

4
--Sunturas 

kumpanyalarına 6,500 iııgiliz Spenserin karısı, bu dU yen yoktur. Hatta deli oldu· 1 kocası bennz gelmeden ölOyor. J Birinci nevi mal 20 
lirası vermişti. Geçen sene bu ikinci nevi mal 5 --Tepe köy 
tahsisatı ı~,ooo İngiliz lirası 3 Memleket arasında·yangıı1 !Hastalarını korhut- ~=Lve 104. ~~~ 6--Akarca 
~a-:>.~lra~mııtı. Bu sene 60,00o ' mamak için öld'IJ Derı·ler 7- Fmdık pınarı 
ıngılız lıl'Bsına çıkarmıştır. d • . d · k h' 

I . . . . Alman - Çtk budu un ı ıf bına)u ve ahırlar an mil· Londrada bır çoca aata Keçi derisi çifti 8 - Yeuiköy 
ng;hz bahri l~rı~ıode ha 1 da •teı edildiği görülen son lttekkil olan koca çiflik bir neti.. Koyun derisi kiloıu 

zeri zamanda l>~hı 1 tı~a.re.t do günlerde gene ayni yerde bir an içinde yanıp kül olmak Kırk basta çocuğun yath Sığır derisi tuzlu 9-Fa kılı 
nanmasını .kend~ k~~dısını mu ! yangın da görlllmilftür. Al- te-blikesini göstermiş yanım ğı büyük koğuıun yanında kli Sığır hava kuruıu 1 Ü·-Çarkcıh 
dafaa edebilm~sı ıçın bu k~ · man, L~h ve Çek b11dutları - civArdaki ormana da sirayet çilk bir liboratuar var. Bu li Manda derisi 11-ı\ rpaç bahşiş 
dar geniş mıkyasta . tedabı~ ' nın mlişterek bir noktasında etmek ihtimali ile bütOn bu- boratuarda hısta.bıkıcı, ~O ya 
ahndı.ğı glırUlmO~ değıldır. Dı 1 çıkan bir yıngan, bu üç mtm dut mıntaka .. nı tehdide baı- şında bayan M.rı C~n çab!ı· badem ve çekirdek ı 2-- Kargı pmarı 
ğ. r t11raflan kafıle nsulO de leketin mlidahaleaiai icıp et- 1 t yor. Çalııırken beazın ocagr 1·~ıerı· 13- Kara Hıdırlı 

d' I k t' y . 1 amıt ır. T 
muhafaza e 

1 
ece ır. anı ı tirmiıtir, Bunun ilzeriae, huduttaki na deviriror, bluzu tutuıuyor. Tatlı badem içi 14-Sıraç 

hırb lehli kesi ı:r rUodUğU "": ı Y anı;:ın, Alman ve Çek Alman .,.. Çek köylerinden- . Man Coa hemen • kotnp, Aa • • 15 __ Demir ışık 
man ana deniz yollarındaıu hududuna yakin bir Leh aıa- de itfaiye kuvvetleri gaade- korıdor~a durau ya~~a ş6ka· Ae1 çekirdek 33.34 16 - Olıurı L .o"lı' 
ı · 1· ı · irmi 1 

• d ..n.ı dllrme cıbazım alabılır, hay •· Urfa Yajı •~ ... ngı ız vapur arı onsı Y zisindeki çiflikte çakmışbr. O· rilmıı ve yangın sön llrwmilı • d t • t• b·ıı A f 
90 .... · b' t !anarak k ı · np ım a 11 ıye 1 r ·• mma çel ,, 17 -Kara Yakup T"r gemı. ır araya op radaki Leh itf•iye uvvet en tilr. . . . . bıykar!a hastalan telif• dtı-

kafıle bahnde yollarına devam angını tek başlarına söndü- Bu üç memleketi bırbırı- ecek yangın söndürme ciba· 9"!1!---·------- 18- Gözne ma korum 
ed~ceklerdi_r. Bu kafilel~ri in ~•miyecek!erioi ı;:öıünce Al· ne harbe dütür«ek bir .ateş ~01 aİmak için koğaıtan geçi MISİR MIJYI YI Sıhzı 19- Çandır 
gılız muhrıb fıloları hımaye n ve Çek hudutlarındaki tehlikesinin bat göstermıı ol mesi lizım, geçene baataları 20-ÇP.şmeli ed k • ma • • -

ece tır. ' nöbetçilere haber vermişler duğu bugünlerde bır yangı~• korkacak.. PIJISISI 21-Ttce 
------------ ' ve onlardan yardım istemiı· söndürmek içia aralarında bar Meri Con ses çıkarmadan 28 Mayıs 938 

' ıerdir. leımiı olmaları dikkate ıa· bluzunu s&ndürmeğe çalıııyor, 22-Kara hacılı 
Açık T eııkkür Bilyiik bir köık, mubte- yandır. muYaffak olamıyor, dütliP ba- Kuruş 23- Sadiye 

yıbyor .• , Vücudu yanıyor .•. N~ 50 Domates 24-Haci halil arpaç 
Uzun bir zamandaoberi Bremllll süvarisi gemiye fran t:da:i':i:' .. !·~~:rı::.ny~;ı~; ~: !~~rfaaulyı 25- Takanlı 

a~ır bir derece~e hHla olan SIZ p0lİSl0rİilİ SOkmadl yorlar.,. Kızcağız ayılıyor ama, 02 Barbonya 26 .-Çakal keşli 
kızımızı bUyOk hır hazakat •e 1 iyi olamıyor, canını kurtaramı 03 Çalı fasulya sırılı 2'7 _ Köy pınarı 
ınutaff•klyetle yoptığı gayet N .. yorkta gllrDlmekte o- ır• dojru yola çıkarlDlflır. yorlar. Son nefeaini ve.rrke? 02 Yer çalı 2B-Adanalı oğlu :nce. bir ameliyat neticesile lan bir casmluk d .. vaaındakil Diier tarafıaa Amerikada • -Çocuklar korkma 1 ya ~ Sarı fasulya 
ehhkeli bir hastalıktan kur ühim ıahidiıı birdenbire I ba Alman caaualak davaaında diyor, 2 Kabak 29-Koca yer 
tı en m • • 1 ' 2 3 H d di Y k d dl h;,an doktor ve operatH~ Mu- ortadan kaybolduğunu ve ~· ı mal~matla~na mtır~caat edi· Bilıacayla 'B~ır lamız BDIJOI - ıyar 1 e u arı a a arı yazı-

reın A taauya bOIUn ı ı le ve 1 tar üından kaçtnlılıgı ; lecek ötekı ıahitl•na de ay. 1 6 =~:ısak lı l il y 1 erin arazi talı ri r 
bildiklerimiz namına derin ve! mın adr'ldigı' .. ni yazmııtık. Dok· ini ıekilde kaçırılmamalan için Avrupaoıu en pis şehri ıO ilirazlurı idare heyeti 1. °' 
aı · . zanne 

1 
• • Kolonyadır. i>O - 25 Yeni dllnya ~ .. ?".'" aevıoç •e leş-> kkOr lan tor Griebl iamiodekı bu ada- trdbirler • ~nmıtbr. Şabıtler Bu ı;:Uzet şehl rde çöp ko· 70 Ka yal ra rıııa j k 1 j ra n etmek SU • 

~ızı gazeteniz vasıtosiyle o• mıD Bremen vöpuru ile Avro- mahp111 gıbı sıkı tarauat al- k111Uudıo geçilmea B.lediyo re:ile kati yet lesbetnıia 
tır Ve HAnını rica eyleriz. 'ttiw. tiipbesi basıl o· tında bulundurulmaktadır. nihayet sıkı bir mllcadeleye "' 

paya gı ıı --" ........ _ olduğu cihetle ah\kadarı • G. antep B. S. Dr. 1 A 'k polisi Fransa girişti. 1 
H. ErgOI ve Ailesi un~ab merı •.n Fransız po- En fazla giJrültü Duvarlara iıAnlar yapıştı· J [ N İ M ( R S N rım malumu olrııaL üzre 
.......... ya • er ve.r~ıf, • • . k • rıldı, şehirlilerden sokaklara ilArı olunur. 

Açık TuiLu·r liıi de gemının ugradıgı ılk yapan ma ıne çöp ve kAAıt atmımaıarı rica Nüshası 5 Kuruştur 
uy 1 Franaız lima~ı~da vapuru a· Almaoyada iyeoa Oniver 9dildl, Abone ) Türkiye Hariç 

ramak istemııtı. sitesinden en fazla gUrUltU ya Mekteplerde öğretmenler 
1 Ayağımdaki Ekıemı hasta ı Alm•n tranaantllntikiain O . e tetkikler talebe bilmece yaptırıyorlar. Şerait için için •i1nı l'l\k k b' a d 1 pao makine zerm . 
t .Y': ısa ır zam n 

8 k•ptanı. gemıyı arama arına otosiklet Bu bilmeceler halledilince, mu Senelik 1200 Kr, 2000 Kr 
edavı ıle hayatımı bana ka• mllsaade etmemiı, poliain an· yapılmış ve bunun m I· hakkak şehri temiz tutmanın Altıaylık 000 ıooo 
tııodıran d•ğerli doktorlarımız cak 0 memlekette , olan bir olduğu anlatılmıtlır. Sos ö faydalarını anlatan bir cümle Oç aylık 

300 500 ~o ın.eın le ket hıela ha nesi bat itin tabkika tı içiD vılpura ı;:ir• I çeo Aletle rl? yapılan tecrO be mey da na çıkıyor. Voklur. 
ekfnıı opuatör Safa Borbora b·ı ... . halbuki mevıubabı lerde motosıklet gUrOltUttOnUn Kolonya belediyP.si bilme •=B=ir=a=y=lı=k =ı:::ıı:oo=.,......=-==-.. ı 

•le ı ecegını, . d h i 'l O 
nen ltışekkUr Aylerim. 1 d'I eaelenin ancak Ame aslftn böğllrmesıoden a a celeri İlk ve doğru halleden Ream ı inabn ıabrı 1 . . e ı en m k 

2 
K tur 

Yeni Mersm basımeva ı rikayı alikadu edebileceğini kuvvetli olduğu ortaya çı • talere mark mOk!fat ve.ıece '-•u•r•uıiıı_. ______ .. ___________ _ 
makinistlerinden j ~·uı illn ettı' 

1 • ura Hımbar• mıttır • 1 • Esat Yarııç •say emıı ve Yap . • 

Yurtdaş 
Kız daya 
aza olunuz 
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c a n 1 1 f i 1 im ~~::~~va 
Piyangosu 

0: 000 ................ ~······ 
1 !938Model Kelvinatörl 
1 (Soğuk hava dolapları) 1 

1 1 Bu hafta içinde geliyor 1 
1 0 o 

Her ayın onbirin· g o 
de çekilir. her oca· 0 O 

Sinemacılıl{ Sanayiinin Eı1 Son icadı 

l•stasyon Aı·ıe Sineması s~Y'? Mersinli-
Lerdeıı görduğu rağbet ve 

teveccüh naticesi olarak şimdiye kadar yalnız İstanbul 

ve Ankarada gösterilebilen ve binlerce halkın hayretini 
mucip olan gözlükle görülen(CANLI Filimi) getirmeğe 
muvaffak olmuştur. 

fr zengin eder. 1 1 
Siz de bir tane alınız. g : 

~~=================o e • ~~~-~~~~~' o : 

Pek Yakında: Türkçe sözlü ve şimdiye ka~ar gösterilen Sark tilm
lerinin şa~eseri olan Şeyh Ahmet - {RAMON NOVARRO) ' , 

Nöbetçi Eczane 

Tarsus Noterliğin~en 
Tarsus Noterliğine 

Tarsusta Baki Darendeli ve usta Mehmfd 
Darendeli il~ müşterek~n te8İS ve idaresini Baki 
Darendeliye ttn·di E>lliğiruiz Ak ürün fal>rikası 
muamelalındau dolayı şirketi hariçte miiştereken 
ve miiııferiden temsil etnu·k üzre akitJerdf>n H~k
kı Mirici ve Baki Darendeli göslerilmiş ve keyfi
yet sirsiiler ile ilan ve tehliğ kılmmıştı. 

Şeriklerden Baki Darendelinin mukavelena
mey~ riayetsi7.liği ve diğer şerikler ale) hine ba
zen hareketleri görülerek hakkmda dava acmak 
üzere Tarsus asliye ticaret mahkemesi kar~riyle 
tesbiti del~il ellirildikten sonra bugiin ayni mah. 
kemeye şirkftin feshi hakkında da va dahi açılmış 
olduğundan bu tarihten sonra sözü geçen Baki 
B_arendelinin şirket nam111a iiçiincü şahıslar ile 
~· apacağı her 11evi ukul ve muanıeltltm şirldi 
mesul edemiyrctıği altıkadarlarca bil inmek Üzfre 
keyfiyetin mersin gh z~tesile ihtr~ma tavassutunuıu 
saygılarımla rica ederim. 

llAKKI MIRICi 
Bu ilan dairemin 27 · 5-1938 lurih ve 1585-

48 numarasına kayıt edildikten sonra ilan edil
mek üzere Mersinde Yeni ~lersin gazetesi müdii
ri veli ne. 27-5-1938 .. 

Tarsus noteri 
Hesnıi miihiir ve imzası 

=e.•«**·~~****~~~~*~~e.·~ 
~ SAYIN MERSİNLİLER. : 

m Y CI% gecelerinizi fte 

~ istasyon Aile sinemasında~ 
~ _ GEÇiRiNiZ ~ 

halk Eczaneai 

------------------~-~:::~==~---
foto gün 

Fo·ro GÜNÜ arayan sayın 
müşterileri onu zafer caddesinde atel 
veainde bulacahlardı'I'. 

FOTO GÜN e fotograf çektirmek 
modern ve temiz ~atualara malik olmak ~emektir. 

FOTO GuN de seve seve folograf ç~klirir 
ağrandisman y~ ptırır amatör işlurinizi gör
dür~hilirsi niz. 

FOtO GÜN fotograf a ait her İf 
alır ve gece gündüz aile düğün ve gu
ruplara gider. 

FOTO GONü ıilrit gilzellik ve clzibe yaratan bir 
yer olarak kabul ediniz. 

• •• •• • 
•• Sigorta . guven sosyetesi 

Sümer bank 
Emlak ve Eytam 

bankalarının kurumudur 

Tam türk 
Güven güvenilen aigorta firketidir 

llayal, yarıgırı, Nakliyat, Kaza Otomohil sigor 
talarınızı en müsail şartlar ve tediye kolay
hklarile yapar. 

Mersinde Mfimeaaili 
VASFl ORGUN 

• • 
lıLiraya Fotograf Makine;ıl ffi iyi bir hava almış olur aynı zaman- ~ 

~ da mevsimin en güzel filmlerini seyret- * 
mmiş bulunursunuz. f Haftada bir lira vererek bir fotoğraf ku · 
~11-iE*E*~-Er. >11:~if< .tf.~+;:.*.~*.~E**~-ıt;ffi tu makinesinesahip olabilirsiniz. 
••ililillfil••• • Haftada iki lira V'1'irsınlz size son model bir Mrülılü (KO 

• .... • •••••••••• DAK) mokintSi takdim tderlz. Sınıf terfi eden ve lyl not olan 

: Fabrika ve Sınai m üessesA: altbeye verilectk tn kıymetli Mdiyı Fotot;of Makintıidir 
• • f Fotogıafçılarla Amat~Htre ait htr cins malztme, cam, kar 
• Sahiplerininnazarı dikkat-ine • ton, paspartu ve ilt2çlar bütün cenap vlldyetlerlndril sotıcılorılan 
: Mersinde ıimdiye kadar bir dökümhane bulunma-• J daha ucuz ve tazedir. . 
.c:bj'ından döküm işi olanlar uzun masraf ve külfetler: Kodak, Oevart, Foglamur:, Mlmoz.a, Leon~ll, lomber.z, Ka 
•ihtiyar etmekte Tarsus, Adana ve sair mahallere gide-• p_tlli, Aefa marlıalı maJz111U, film ve sıntma fümlılrile J!ontken 

• k · I · · k ·d·l B 'bt' • filmltrl bulunur, 
•

re ıı erını yapbrma ta ı ı er. u ı ıyacı nazan dik·· SEDAD SAHiR SEYMEN 
.kate alarak Mersinde Ata Çelebi Baıımevi civarında. :.in ,, 
•aı oumaralı sokakta yeni bir Dökümhane açtım, • .... ..._ __ _.._Uray caddesi No. ~1 - Mer::_m 

!Dlkümhanemdeher nevi döküm isleri yapılmaUadır.$ ;-• ....._aa·ımaenı•••••i!IE!• 
•Fiyat çok mutedil ve tenzilatlıdır. • D o k t o r ~ • • 1 
:Döküm işi olan fabrika; sınai müessese sahip • Muharrem Atasu 
.~rinin memuun edileceğini şimdiden arzede-: 
irim. • T lstanbul ve moskova Üniversitesi 
•Çµrük çıkan ve beğenilmiyen parçalar: ~ ıeririyatı hariciyeainden mezun 
:geri iade edilebi1ir. işlerim izde sürat ve: .L Haıtalannı Bayram rünlerinden ·mada her rlba • 
.temizliğe itina OIUllUr • ıabab aaat dokuzdan OD ikiye kadar Ye 1iJğJedeD IOD• 

•• Hariçten aipar~f kabul edilir. · •. ra on beıten onsekize kad•r muayenehaneıiade kabul 
eder. 

• Akın dökOmbaneıi sahibi • • • ADRES : Camiıerif MabaJleıinde pazar caddesi 
• IBRAHlM OZBELLI • 29 No.lu Hane 

•••••••••••••••••••••••••• a.==:===ıı=am~a~e•Bil'llD 

: s • • • o " --- "' 1 1 • o 

i 1 • 1 
1 ~ ~ : 
o Kelvinatör <SOÖUK HAVA Dolapl8rı) 1 g müteaddid yeni tekamü1at ve tadilatla g 
0 büyük muvaffakiyet kazanmıştır. 0 

1
1 g . Diğer makinelerden cereyan satfıyatmda 1 

O yüzde kırk azhğı itibarile de ayrıca bir bu· 
o susiy~li haizdir. 

1 O Soğuk ha va mıt ki nesi almak isLiyen sayHl 
1 müşt~rilerimize miijıleleriz. Fiyat üzerinde 
1 ~zamı fedakarlıb )3pılöcağı gibi talsiller de 1 1 uzun vadeye bağlanacaktır. 
O Adru: Uray caddeai O 
O JORJ SA TEL O 
0000001 .. GOOOODOOOO .. OOaOO 

1 TERMOS 
Sıcaktan bunalmamak icin • 

. 1!" (ltrmos} a !ıiohip olmak ldzımdır, Bu s<nt /tTmoslann Alt 
rnımum_, .ltmlmaz cam, btş dt/a lwvvttli ltml:11az cam w ç«ilt 
c~sltrı ıle tert}'4/!ı, do11durma ve ytmdltri uzun müddet oldillu 
libl mu haf aza tdtn yeni modellerimiz gtldi. 

Saat ve Gözlük çeşitleri 
Ntktr, Ar/on ve diJ!tr tanınmış lsviçre mamu/4/ı crp iol nıa 

sa ve duvar saatltrimizi bilhassa tavsiye edtriz, Ztlss ~e Jı;r ne 
vi 11um,ol11, rtnkli vt şoförltrin kullandıJ!ı f!~Zlükltılmizl g~rDp 
flya~~anm öJ!rtnmtdtn gözlük alma.vımz, Son model g-ünq ve toz 
gi)zlukltrl de gtldi 

RİZE TAKIMLARI: 
15 eDn sonra Ytnl modeller etltctktir, htr J!trden ucuz, 1111 

lam ve zarif olup (Riu) de hususi surıtte ihzar olunmu~ur, Is 
tanbufda yap/anlara htr suretle f, iktir, şimdidtn slpatlş kabul 
olun11r, flytıtlttTl çok uwıdar 
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1 l A H 
Fabrikamız monıulfıtı kaput b.,ıleri t-2-938 

larilıindf>n itibaren teshil ediltın satış fiyatJıan ıŞ' 
ğuladır. Ge11işlik Tul Fiyatı 

S. )K m. nwtre lira k. 
Se) han bezi tip ~ 7 ô 36 7 ,25 

\' ,, ,, 2 90 B6 8,89 
Houızlu be2,, 6 75 36 6, 70 

" " 4 7'5 36 6,3:> 
ı -- Sat•ş P"Şin bedelledir. 
2 -- kir balyadan aş~ı sa11şlar içiaı ftf• 2 

zam yapılır. 
3 - Sıf masraflurile bal)'a ambalaj bedel

leri n•üşteriye a·uir. 
Tarıuda M. llaeimbey F. 

miiateciri 
Salih Boana 

DOK.TOR OPR.ATÖR 

SA~1A B.ORBOR 1 1 Hastalarını hergün 15 den aonro 
lıabul, mucıyene ve tedavi eder. 

ADRES: C..miıerif maballelİ 
sabtk Maltll eri yanındi 

MerlİD : Yeni Menin Baııİnevinde Baıılmııtır 


