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sabah Antakyadan Toros ekspre 

sile Ankaraya gelmiştir. 

Sahibi ve Uonum NesrÇa 
Ol rektörü 1 "" .\ L I 

An 

ıdare yerı m A \ 1 ~ 
Yeni ll•rsla B.t•ı ~evı • :ııers!u 1 9 3 8 

FİKİR.. GAZETESt 
Sayısı 5 kuruş Yılı ; 

1 
Sayı 

-=---T_e_ıe_fo_n_N_o_. _a_2_....,:.10 297 6 

-------------------------------------------------------------·---------------------------------·----------------------m•----------... 
Başbakan Atinadan döndü 1Hatayda çevrilen fesathklar 

HükUmeİ Suriye köylülerini Hat~y vatan-' 
daşı diye kaydettirmeye çahşryor ;...._____________ . -----------1 

lspanya~a ~ar~ vaziyeti '1,firl(i.yedekj Hata_ylılaı 

* 
Selanikten geçerken Atatürkün doğduğu 
evi ziyaret ettiler. büyük tezahürat yapıldı 
Belediye reisi nutkunda dedi k·i: 

* 

Atatürkün evini en iyi bir şekilde muhafaza etmek Selanik B 1 Mersin Tarsus Adanadan 
için bir şeref meselesidir. Evin etrafında meydanlar açılacak ar~e On 

Sel~ııik, 2 (Radyo) Anadolu •e Yunan morelarını çaldı. Beı·ı\'aliai, Srldııik Belediye Reiei Yanıyor dün son kafile gitti 
ajansının hususf muhabiri bildi baknnımız solum vazi)•etinde du o'duğu halde otomobillerle doğ H t J h JI" h•L" ı· t. J f" .1 J b ı 
riyor : ran bir kıta askeri teftiş ettiler. ıuca Atatürkün do~dutu evi zi Şehir dün de bom• a ayua ma 8 1 uıume m uaşınua ma um auam ar Ü U 

Ur ~:l!~~::ı~~ı'.'n~;i~;l:IVe~~; ~::.~~~su ;~~ra ta;;~;ı~da~olı;;ı:;i ~~:ı~!;, g~~:~::: .• 0~::~::~ 7.::~ bardıman edİ idi dokça ~itaral intibah y2pılmasına iınkin yok 
Doktor Aras, Atina Elçimiz llu· bakana takdim E>dildi. Makedoıı kütlesi heyetimiz geçerken kalp Durgos, 

2 
(Radyo) Havas · 

Şen Eşrof, Yunanistanın Ankarn ya Umumi Val isinin zevcesi \' O ton alkışlarla yaşa di~or ve evin t~n: Havaların f~n~ g_itmesi Y~ , Mersinde lıulnnau llntaylı· ı karan nüfus daircl~riniıı, gayri 
Elı;isi ve Türk Heyeti dtin sanl koıısolosumuzun zevceı;i Başba önünde toplanan binlerce Elenli zunden lıarekllt ıkı gundenbrrı !ardan 180 kişilik ~on kafile de 1 Türk aııa~ırıı1 yekununu kabart 
9 da Sell\niQ'i teşrif ettiler.. kanımızın refıkalarına buketler heyecanlı te:rnhürler yapıyorlar Y_~vnelamıştır. Cephelerde mev reylerini kullanmak üzre dün l mak için son ik~ üç gıin zarfın-

Heyetimizi hümil olan husu takdim ettiler· dı. Evin linünde yer alan askeri zıı çarpışmalardan başka bir ha saat 11 de Hataya hareket et- da Suriye ve Lubnanın muhts• 
si tren Se11lnik garına candan Başbakanımız sürekli alkış kıla selam resmini ifa etti muzi dise kaydedilmemiştir. l mişlerdir. Haber aldığımıza gö· 1 lif köy, kAsaba ve Şehirlerinden 
tezahürler arasında girdi. Başlrn !arla gardan ayrılırken meydan ka Türk ve Yunan marşlarını Frankist tayyareler bu gün , re Tarsus vo Adanadau da dün 

1 

(Guya sancak vatandaşı oldukta 
de Barselonayı bombardıman et son kafileler Halaya gitmişler· rı halde unutulmuşlardır baha· 

kan ve Hariciye Vekilimiz gaı· da ihtiram &afı teşkil eden Yu- çaldı, ) - ı 1 k d l\l k H ,, k" mişlerdir. Rarselon üzerinde şeh dir. nesiyle yuz erce eş ıas amyoıı-
a a edonya VınumiValisi, as· uaııislan gençlik teşkilatı men· Başbakan ve ariciye e t · . b d . ı Türk ekseriyetini tarla Hataya naklederek burııa-

keri ümera, SolAnik Belediye supları ellerini öne doQ'ru uzata timiz evin bila istisna her tara- rın t>om ar ımaııına manı ol . . k rı halinde ııüfus kA 
Reisi, Türk Konsolos, Türk-Yu rak Başbakanı selümlıyor ve fını ayrı ayrı tetkik eltiler, gez mak isteyen hükumetçi tayyare baltalamak ıstıyorl~r ::ril;i~i~ıe dair kuvvetli birğıd~ 
nan dostluk cemiyeti azaları, 1 meydan alkış ve zito Türkiye, diler. Bu arada dışarıda alkış · lerle şiddetli bir hava düellosu 1 lskenderunda çıkan Vahdet,, . 1 kt d şa T · · • 1 · 1 t ! arkadaşımız Halayda intihaba yıa do aşma a ır. 

ürk kolonısı, Romanya ve \'o· zito Kama\ Atatürk sesleriyle lar dev~~ edıyord~. 0 muş ur. . fesat karıştırmak ve Türk ekse Meğerse ne kadar Sancak 
goslavya konsolosları ve kala ba çıulayordu Selanığın şerefı Barselona, 2 (Radyo) Şehrın riyetini baltalamak için neler ya vatandaşı varmış da haberimiz 
lık bir halk tarafmdan karşı· Atatürküll doğduğu evı!e Ev gezil<.liktensonra Selaoik bu günkü bombardımanında G4 pıldıQ'ını şu şekilde anlatıyor: yokmuş? Bitaraf k_ontroı kamis· 
landılar. Hey.el t\zası ıstat;yondan b~ 1 Belediye Reisi B~şbakanımıza ı' kişi ölmüştür. 10~ den fazla ya l Türk da\'ümıa \'e Jıatttı mev yonunun nazarı dıkkatini cellıe · 

Tren durunca muzika Türk raLerlerınde Makedonya Umu mı -Sonu lkincıde- ralı vardır. 30 nısanda yapılan 1 cudiyetiııe Jınsıın olan halihazır deriz. 

M h k k 
. bombardımanda ise 39 ölü ve 1 daki mahalli hükumet otoritele · Haber aldığımıza göre ekse 

a ru at anunu layıhası mecliste Kazanhda yaralı vardı~. . i rinin başında malum _kimseler ri)·eti Sancajt'a mücavir Sur!ye 

B 
.. .. .. Cumlıurıyet tayyarelerı Fran bulundukça nezih ve bıtarufane kör, kasaba ve şehirlerinden ge 

U sene maden kom uru yaK- Bahar bayramı Hars , kist bombardıman tayyare1erile 1 I bir intihap }· apıtınasınll imkan ıen bu youi vatandaş namzotıeri 
• şehir üzerinde uzun müddet çar bulunmıyacağıııı mütemadiyen Suriye memur ve j ıııdarmaları-

mak mecburi olacak bayramı olarak pışmış ise (de bilhassa şehrin yazıyoruz, Şimdiye kad .ır T~rk ııın emriyle se\'koluıımakta ve 

Etibank mahrukat işleri için kendisine 
bağlı bir mahrukat iduresi kuracak 

f /J kenar mahalleleri bombardıman lerin nüfusa lca}· dedilmelerıne otomobil ücretleri mahalli bele· 

1 

~~~a 1 . 1 . . dan çok müteessir olmuştur. Dör karşı biııbir türlü müşkü li\l çı · d i:relerce ıe~viye olunmaktadır. 
1 Ha kevımmn çok ısabctlı bır te hl I r d l k k f k J~ 

J şe:bbüsile 1 Mayıs bayramı Kazan · l:u \ı y~r e ~k· angııı 8 ~ çı mış Çinli/er yeni muvaffa İyet er azan l 
lı köyünde aynı zamanda Hars 1J ço · e\' er yı ılmıştır. Yangını __ _ _ _ -

bayramı olar_ak_ yaşatılmış.tır. ı ha lü devam etmektedir. • s hr·ın ş·ımaıı· Japon teh-
Ankara (Hususi)- BllyOk mU zioo, Jokantd. otel, birabane ve - arı ne Pazar gunu sabahlcyın Halk l" _ 

Jet meclisinde tetkik edilmekle bunlara benzer ıımnıni mohaller. evi başk.anı B Mansur. _Bozdoğan, 1 ırak ya manQvrası l.3zırlıgı d•dı• nelen kurtuldu 
olan mııbruk11t kanunu ll\vlhasıa· I 3 - Borsa, ticdı-et ve Sıınoyi il il 1 1 Cuınhunyet Halk Partısı kaza he 
da esııslı de~lşlklikler yapılmıştu · 1 odıılıırı ve bu gibi mllesseselere yeti başkanı doktor Abdullah Er M a e ----------:-:::----
Memlekette kömllr sarfiyatını art 1 mııhsus blnıtlıtr. soy, Halkevliler ve Hars komitesi n vra Jopon/a;- şimafe Joğ1U çekiliyor. Çin kı 
tarmak ve ormantımmızı korumıık lktisut veki\letinia teklifi ve azaları otomobillerle Kazanlı köyü J 
tçlo bısıırlıınmış olım lıu konun ı Bakanlar heyetinin kararile bu [ taları bı·rçoh kasaba/arı İstir ad etti/er 

' ne gitmişlerdir.. . Bu yı Çorlunun d .... 
projesi, yeni aldığı şekle göre, on yerlerin bozıları istismı edilebile ... 
ki maddedir. cekllr. Kazanlı nahıyesıne bağlı olan 1 h "/ • ' 1 d r ' Çin kıt 1 Karadıvar, Karacailyas köylerile I a gerı erınde Hankeu, 2 (Radyo) .J a po ·1hır ğıtmış ar 

1 
' a arı hütün 

Kımunun ikinci ve nçuncll lktisııd vekAletl, bu kanun mu Adanalı oğlundan da birçok köy 
1 

l k dün şimali şarkide ş iddetli bir 
1 
şimal hallı boyunca Yihsiene 

maddelerinde \.'llZllı olan yerlerin cil ı1 :-ce tııuzirn edilecek niZdmna · k k 1 . K 1 d yapı oca ç· 1·1 ~ d ıı.ru umumi bir harek t J lüler ve öy me tep erı azanı a hücuma geçm işlerse de ııı ı er O& e e geç· 
de teshin lhtiyal'ını temin için o n· rd " yozılı esaslara göre, yakıla topııanmışlardı. Mersinden giden ka Ankara - Milli müdafaa ve- evvelrt çetiıı bir mukavemet onu mişlerdir. Hah sun . ve Hisiang 
dun kömUrll vt• tezek yerine. ma rnk maden küınllrll mı"kdarıoın en kAI ı· bu seııe a •a k l l"I f d ı· d file köy kenarında başta genç ve i'.I e 1• Y pı ca o an müteakip de ynptıkları mukabil Çin ı er tara ın an ıs ır at edil-
den kömUrll yıtkılması mecburi· <',ok '-'llzde onu nisbetiode odun bu· yu· k matıevı ~ pl"ı ları } · .J calışkan nahiye müdürü Salahad a "

1 111 ıazır taarruzla .Japonları mevzilerin nıiştır. 
dlr, Bu kanuna göre hı" kömLlrO, ve ... ·a odun kömllrU kulhmılmusı ıamaktadır Bu senekı· T k " v J din Tuncal olduğu halde köylüler ' ra ya den püskürtmüalerdir. Taireş· Bütün uu muvaffakiyetler 
Llo,ıt, turp ve bunların kok, yarı na mllsaade edebilecektir. _ k 

1 
. 1 b . f manevraları Çorlunun daha i t!ri ,. k b 

kok ve briket gllıl işlenmiş şekli Etibank, kendisine bıığlı ol dve kkoy mle tep en ta cd ~sı tarc:. ~~ ' hattında ve Çatalcaya yakın olan vangda .Japonlar şimale doğru neticesi olar~ 1 undaıı böyle 
. lerı maden kömllrrı sayılınaktadıı mak llzre, ıışıığıdakl vazife ve sa ~n Carşıhan~ı\ ve d Ogruca 'd'I kısımlarda yapılacaktır. geri çokilmekteciir. Sarınehrin }ı~a mıntakasında 

Uavagı:ızı, petrol, petrol mOş lılblyelleri haiz bir "m brııkat idıt yun um urıyc mey anına gı 1 e · . Totunda ,·ukua gelen harp her haııgi uır apon hareketinin 
takları ve benzerlerlle elektrik resi,. Mahrukat idıtreslnln vazife rek bayrak merasimi yapılmış nu Ilı arp fıl~md uzun ılkbahar ma te iki taraf da aQır zayiat ver Lemamen önüne geçilmiotir, 

j 
tuklar söylenmiştir. nevra arına aı program hazırlan ft 

Cerey h kat Olar8 k kuıl .. ve sal8hlyetleri şunlardır: 1 k 1 1 mı·" Japoı1Jar bı' r aralık fe11a va Diğer tara an Ü" gu" nden· anı ma ru .. Merasimi müteakip hazırlanan mış ve a a adar ı ara bildirilmiş y v nılabllecektir l - Mohrukat ihtiyaçlarını ve geniş bahçeye gidilerek köylüler ti~. H_arp do~anmamız, Ege sa· ziyete düşmüşlerse de imdat beri devam eden çok Lkanlı bir 
Bu kanu~un hUkOmleri, de. bu ibliyaçlımn hangi nevi ~mahru le hasbihaller yapılmış milli oyun bıllerıne deoız ve hava taarruzla kıtalarının gelmesi üzerine şid ı muh~redbe~et~ dsont ra Çinliler Tan 

mlryolu Qzerlnde tren durağı ve katla ve ne suretle karşılanablle -Sonu ikincide_ rını defetmek manevralarını yapa detli bir hücumla Japonları da· şeng 1 e ı:; ır 8 etmişlerdir. 
- sonu lklncıde-

)'ft denlt sah\llne posta uğrağı o· ________ .;._.;..;.;.~:.:..---------------------------- cakıır. Manevraya bütün deniz • • . • ·ı ... L t • l . -
lan veyb bu dur:ık VJ uğrakların Romacltı neler görüşülecek c(izütamları iştiriik edecektir, lngılız • Fransız ıtı aTtnın ne ree erı 
en çok 50 kilometre uzoklığmda- Bu sene Trakya manevrala o_.. .. .. k•ı d ı•t 1 
ki nOfuRJarı iki bini geçen kaza Hı·tıer du·· n 80 K. işilik heyet- rın~aı~ sonra üçüncü umum nıO ~ \JIOnulluler çe 1 me en a Ya 
merkezlerlle. işletilen komur ocak fettıelık mm takası dahil!ııde de 1. ..., 
ları veyll kok, briket fabrikaları- le hareket ettı• bir maııe\•ra yap.ılması ihtimali ımparatorlugu tanınmıyacak 
ıno en çok elll kilometre uzaklı· vardır. Du senekı manevralarda 
tındaki oOfusları iki bini geçen • hav~ hareketlerine Türkkuşunun ç k [ k se/esİ için yapıla k 
Vll4yet ve kaza merkezlerln<!e ve Duçe-Fuhrer mülakatı dünyayı yenı- rurızm ve harp pıloıu brövesini e os ova ya me ca te· 
aşogıda ısml geçen muesseselerde d l l kar11ılaftıracak a.lmış olan kız ve erkek talebele 

1 

ıt:ebbüs Berlinde asabiyet uyandırd 
tatbik olunur. en birçok sürpriz e: e r rıoden otuz kişilik bir grup da r ı 

ı-T1tclr hakkını ba\z hakiki ü b ti · iştirak ede<"ektir. • Paris, 2 (Radyo) Başvekil j laştırılau esasların bu .. 
t iki Berlin 2 (Radyo) - Alman 1 halyan · Alman ~ n~se e. erı D 1 d' b 1 . · ~ . . . ıtılQfla 

veya hOkmi şahıslarla, eşv sa· devlet reisi Hitler bugün Haric:· ist"krarını, herhangı bır yenı te ff a a ıye ugün öe Cum rnrreısı 1 formule edıldıgıni yazmakt 
Dayl kısnıınuodan istifade edebile ye, İktisad ve Genel kurmay ıahüre ihtiyaç gfüıtermiyecek va ataya çe~ilecek Lebron larafıııdaıı kabul edilmiş ı 'talyan imparatorluğ &dırlar 
cek evsaftaki mOesseselerln fatıll· mensuplarından 80 kişilik maiye ziyette isbat eylemiş bulunmak /tir. Gazeteler Londrada yapılan meselesi U 
Jetlerinde kullanılan her nevi lıl · tile ve hususi trenle Roma ya tndır. Romada vukua gelecek gö Matbuat t l f / lngiliz Fransız görüşmelerinin L d ') (R Dalısr. haı·eket etti. rüşmelec esnasıntta, bilhassa, 1s e gra arlı neticesi hakkında lefsirlere de·ı' ld on ra, . .. l adyo) Deyli He 

ı d 1 l 
ı bıı l t .. • . . ra gazeıesı ııgiliz F" 

2-Blltun resm a re er n Yarı resmi politik mahfiller penya meselesinin ngiliz • tal- ucretı vam edıyorlar. Umumıyetle elde i ·ıüf . - ransız 
lundııkları binalarla, devletin, bu de söylendiğine göre, B. Bitlere yan anlaşmaları neticesinde Ak edilen :ueticelerdt!n en mühım lı ın~ tnhlı l eden bir YazıRııı 
sust idarelerin ve belediyelerin f k d . t· . . Ankara - Hıttaya çekilmekte k O k 1 k 1 . da ezcuııılo diyor ki . İtalyayı ziyaretinde re a al e e deniz havzası vazıye ının ve nı· . ısınının e oe ova ya mese t>sı · 
do"'rudao doğruya v~ya lştirak vk"l i 

1 1 
d d L~ l olıın matbuat lelımıfları lldı telg _ . . . . Hnrp \'ukuuncla ·k· ııı. cek zevatın sayısı ve ıne ı er, ıayet .. on ra a ı:ransız ve n· rıtflımn iki misli Ucrete tAbl t t 1 uıerrndekı ıtılfıf olduğu Sudctle ı ı de\•let 

suretile işlettikleri umumi hizmet bu ziyaretin yalııır. protokol ma giliı nazırları arasında yapılan u u u .1 k 1 . ordusunun lok l.umnnd 
ticaret ve ,saoısyl mllesseselerine ı yordu·Bıınun bir yanlışlık eseri ol ro ~arı ece mu ıtarıyeto muka nlınması u- zer· d b" a altııın 

hiyeti arzetmiyeceğiııi isbat e~ ~ gö:-üş_ıneler. netiı!elerinin müzake bil Çek arazisinin zıman altına ' ın e ır anlaşm mahsuEı blnıtlttr, mektedir. Bununla beraber, ıkı re edıleceğı sanılmaktadır. _Her duğu anhışılmı$hr. Bundan sonra varılamadı. Fakat S nya 
Kışla, jımdarma ve polis ka f ara~ıııdaki mülakatin sürp· halde Almatı ve İtalyan hulCu· oraya çekilecek matbu11t tel~rafla alınacağını kaydetmekte ve itilA k d .k. d 1 . udeller hnk 

rakolhırı ile resmi "e hususi mek ee - J f f t - A h ' ın a 
1 1 

ev etın gö -tep, hastane, . dispanser, sanator· rizler ve yahud sansasyonel neti metl_erinin ~u ~' eni mülilkatı ~ lh ı·ıodan adi telgrtı ların yarı nereli ın ecavuzı mn ıyet : olmndı~ı ne şahit olduk, ltaı ruo . bir·l i ğ 
Jom, cami, kilise, mabed ve bun celer vereceği tahmin olunma· eeerıııe yeoı hır yardım halınlıe ol•D on sekiz kuruş alınması po.s Lokarnonun feshini müteakip ıorıneunnn tanınma:,·~ 1

m1 P~ ru 
ların benzer mahıtllerl maktadır. Filhakika, 1936 Berh· ıecelli ettirmeğe karar ~ermiş ol ta telgraf umum mlldQrlOğllnce iki devlet araRında fRpılnn erki\ . <'Be esıno 

4 
_ Sinem o, il yel o, 

4
.,b ve, ga ıeag adcıı aıı la ım ala r ıııa daya nau d u k 1 arı taarilı olu um ak tadır. al4kııd rlora bildi rllmi ştlr. u ıh ur biye gc\J'U 11110ıori 118 k a raı· ge lı nce : 

1~~.~ \k:~·~:~: n ı u hp a u 
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______ S_a__.y'--f a: 2 ..-

1 Sovyet görüşile: iskan program~ 
Beş J'ılda ana vatana 2 ınilyon 

Türl( gelecek 
Hükumetin hazırladığı program muci· 
bince bu iş için 50 milyon harcanacak 

Ankara, 1 clluı;;usi> - Par· !arına sahip olan vatandaşlarımı 
ti grupunda mevzuubahs .olan zın ana vatana gelirken mallnrı 

ve Baş\·ekiliıı hükfımetin üzerin nı ve topraklarını deaer fiatle 
ele Jıassasiy~tle durduğunu ifade satabilmeleri teminat altına alı· 
ottiği göçmen meselesiue aid bü nacaktır. Ve bunların beraberle 
yük devlet programının hazır· rinde çift hayvanlarını ~e zati 
laııması bitmiştir. Bu programla 

eşyalarını getireoilmeleri için 
giiçınen işleri yepyeni bir saha 
ya girecek ve devletin temel ie 
loriı:deıı biri haline gelerek yurd 
dışında yaşıyan Türklerin en 
kısa bir zamanda ana vatanda 
yerleşmeleri temin edilecektir. 

Alakalı makamların yaptığı 

dahn genie hükümler konacak· 
tır. 

Dost Ynioslnvya ile baola· 
mıs olan müzakereler çok müsa 
id eartlar altında devam etmek 
tedir. Romanya ve Yugoslavra 

tedkiklere güre, Balkanlarda iki ile müzakere mevzuumuzun baş 
milyonl\ yakın Türk vardır. Bun meselesi evkaf işidir. Varidatı 
lıtrdnn 490 bini Romanyadadır. yüksek olan bu etkaflardan 
Bunun 170 bini müslüman Türk 

1 
Türk hakkının korunmaaı için 

300 kilsur bini hristiyan .Türk formüller bulunmaktadır. 
olan Gagauzlardır. Balkanlarda iki milyon Türkün anavata 
en kesif Türk unsurunun yaşa· na gelmesi için sırf hesaplanan 
clıt'.\'ı yer Bulgaristandır. Hulga· 50 milyon lira, 1alnız malzeme 
I'İstnndn lıir milyona ya~ın Türk ve mütedavil ıerma1e1e tahsis 
vardır· edilecoktir. Hükumet, yeni iıkıln 
Yeni iskan programı mıntakalllrı tespit etmektedir. 

Yen: iskan programına göre Bunlar, yeni beş yılhk endüstri 
iki milyon vatıındaşın ana vata planı mucibince tesisat yapıla· 

ııa gelerek yerleşmesi ~e müstab cak sahalarla bilhassa 'Akdeniz 
sil hale gelmesi için kırk milyon kıyılarıdır. 

dekar toprağa ve elli milyon li· Hükumet diA'er taraftan or 
rnya ihtiyaç vardır. Yeni hazır dudan istifade etmeği düşünmek 
!anan program beş seneliktir. Vo tedir. Bilhassa inşa işlerinde or 
hor sene 400,000 Türkün anava dunun istihkAm kıtalarından ve 

Memurlar 
Senelik izinlerini 

l Dünyada 1 Mayıs 
nasıl kullanacaklar Bazı yerlerde sükün bazı yer. 

Finans bakanlığı, memurlnr • • 
kanunu mucibince lllemurla ra l8rde arbedelı O'eçtı 
verilen senelik iziıılt>re aid tclı· ~ 
li1tlercle, izinlerin kullanılacr n ı 

zaman tayin edilmiş olmasrna 
rağmen bazı memurların soı1tı
lik izinlerini tayin edilen müd· 
deılerden çok sonra knllandıkl a· 
rını görmüştür. Bakanlık bu \'a· 
ziyetin önüne geçmek için yeni 
bir karar almış ve bu kararını 

alAkalılara bildirmiştir. 
Bakanlığın bu ı kararına gü 

re memurlar kanununun senelik 
izinlere dair olan maddesi, mezu 
niyetin istimal edileceği zamanı 

tayin etmek salahiyetini, o nıe· 

muru ta-yin eden makama terket 
miş bulunduQ-undao, bundan böy 
le izin emirlerinde açık olarak 
tarih zikredilen memurlarm me· 
zuniyetleri gösterilen tarihten 

londrada 200 bin işçi nümayişe başla· 
yınca F osistler ortadan cekildiler 

~ . 
. Atiıın, 2 (Radyo) Pirede ter 1 kııbul etmişlerdir, işçilerin Hayt 
tıp olunan ·1 mayıs bayramına pnrktn tertip ettikleri mitinge 
yüz bin işçi iştirak etmiştir. Baş şimdiye kadar· görülmom · ş mu 
bakan R, Metııksas söylediği bir azzam bir kalabnlık iştirak et 
nutukta otoriter hükumetin işçi miş mitingi müteakip 200 bin 
çe sermayedar arasındııki müna kişi şehirde bir nümayiş yürü 
sebollori tam bir ahenkle tesis yüşü yapmıştır, Polislerle işçiler 
ettiğini söylemiştir, aratunda bazı ufak arbedeler ol 

Yugoslavyada 
Bolgrat, 2 (Hadyo) Bir ma 

yıs Yugoslnvyada sükun içinde 
geçmiştir, 

Polon yada 

muş işçi nümayişi baolayınC1a fa 
şistler ortadan kaybolmuştur, 

Fransada 
Paris, 2 (Hadyo) Bir mayıs 

Pariste sükun içinde geçmiştiı 
Vilayetlerde bazı ufak hildiseler 

ingiliz- italyan 
anlaşması 
lzvestia gaz~tesi Romadaki 

hususi muhabirinin lıalyan-lngi· 
liz anlaşması hakkında gönderdi 
ği mektubunu yazıyor. Muhabir 
bu mektubunda ezcümle şöyle 
demektedir: 

" ... Ilabeşi::tana dair lngilte' 
renin üz~rine aldığı teahhüdatıo 
realizesindeki ~üçlüğe fazla kıf 
met vermiye lüzum yoktur. Çüo 
kü Milletler Cemiyetinin beş azt 
sı ltalyan imparatorluğunu artık 
tanımış bulunmaktadır. Bu s• 
beblrn İngıllerenin de bu bet 
azayı takib etmesine herhaogı 
bir eeyin mAni olabileceğine ib 
timal verilem.ıı. Esasen Çember· 
layn Habeşiı;tan istililsını tanı 

maya çoktan karar vermiş buluıı 
maktadır. Bu meseleyi Milletler 

başhyacaktır. Mezuniyet emirle
rinde sarihlik olmıyan memurla 
rııı mezuniyetleri de kendilerine 
tebliR tarihinden itibaren başlı 
yacaktır. bunun aksine olarak 
izinlerini kullananlarm bu mezu 
niyetleri vazifeden izinsiz ayrıl 
mak sayılacak ve memurlar hak· 

Vareova, 2 (Hadyo) Bir ma 
yıs münasebetiyle bir çok mark 
sistlerle faşizm taraftarları ara 
sında kanlı arbedeler olmuştur 

Bir bomba patlamış bir kişi öl 
müş dört kişi Yaralıııımıştır, Za 
bıta sükuneti zorlukla iade ede 

Cemiyetinin mayıs konseyind~ 
müzakere mevkiine koymaktaki 
maks 3dı ise, bu hususta göster 

olmuş umumi hizmet llrıza112 fk ' diği müsamahayı İngiliz e a.rı 
uğramamıo •ır, 

Rusyada 

kında memurlar kanununun bu · 
nunla alAkalı hükümleri daire· 
sinde inzibati ceza tatbik oluna 
caktır. 

Orman kanununun 
127 nci maddesi na 
sıl tatbik edilecek 

bilmiştir, 

lngilterede 
Londra, 2 (Radyo)Dün muh 

telif yerlerde işçiler ve faşistler 

1 
mukabil nümayişler yapmışlar 
dır, işçiler fsp •ınyaya yardım 
edilmesi için bir korer sureti 

umumiyesi karşısında örtbas eı 
mekten ibarettir. Çemberlayn bLJ 

Moskovıı, 2 (Radyo) Bir ma suretle hem "şahsını kurtarmı· 

yıs münasebetiyle Rusyanın her 
tarafında muazzam şenlikler ol 
muş kızıl meydanda büyük ge 
çit resmi yapılmıştır, 

Çinde 

ya. hem de kendisinin gütmekte 
bulunduQu harici siyaseti hiç bit 
suretle tasvib etmiyen müntehab 
larına başında bulunduğu hükıl 
:netin Milletler Cemiyetini kenar 
da bırakmamaya ve IlabAşistan 

Hankeu, 2 (Radyo) 100 bin meselesini Cenevreden geçirmeye 
Çin i~çi bir mayısta f.okakları 
dolaşarak dıinya işçilerini kendi 
lerine yardıma davet etmişlerdir 

karar vermiş olduğunu göster 
miye çalışmaktödır. Demek, Ce· 
nevrede bu husuata vuku bula 
cak görüşmeler, Habeşistanın 

Suriye-Lübnan arasındaki ihtilaf zaptını hazmetmek istemiyeıı 
Britanya efkarı 'umum;yasiııin 

Orman kAnununun 127 inci Ü • M •• d •• } b • • d reaksiyonuna karşı Çemberlayn' 
maddesinin tatbik sureti hakkın em ı r ur um {8 1 n esı n e ın kendini korumak için zaruri 
da Adliye Veki\letinden alllka t d •} olan bir kalkan mesabesindeki 
darlara şu tamim gönderilmiştir: gene a ı at yapılacak boş bir formaliteden ibaret ola· 

Orman suçlarından dolay 1 1 • 
caktır. tutuıan naku vasıtaıarını.n. b~1- Suriye • Lübnan mesalihi .. t k • 1taıyanın ispanyaya dair te 

hassa hayvanatı baka rıyon 1 n muş ere e an ahhüdatı daha güç olacaktır. 
bazı yerlerde Belediyeler~ tev, laşamazlığı bir türlü hal/edi/em;yor Malum olduğu üzere Çember· 
di edilerek duruşmanın hıtam ı~ layn bu meselede, Jtalyan asker 

tanda yerlaşmesini :1edef tutmak vasıtalarıııdan faydalanılacaktır. 

tadır, Üç seııedenberi dE.vam e· Alakalı hükümetlerle yapı 
rleıı faaliyetle ancak 74 bin göç lacak anlaemaların önümüzdeki 
meıı getirilebilmiş olması, yeni ı1 aylar içınde tekemmül etmış ola 
programın şümul 9e ehemmiye rak hükumetin bu husuataki ka 
tini anlatan bir mikdardır. ııun projelerini kamutayın teşrin 

Bulgar hükümetile orada ya toplantısına yetiştirmesi beklen 
şıynn Türklerin nakli hakkında mektedir. Yeni bir teşkilat kanu 
diplomatık müzakereler başla· nile iskll.n umum müdürlüğe, 

mak üzeredir. Bulgar toprakları müstakil bir ofis haline getirile 
nın on zengin ve verimli kısım cektir. 

na kadar günlerce hanlarda k 31 • Suriye ile Lübnan arasında mesini temin maksadı olduğuun leriıı i n ispanyadan hemen şimdi 
dıkları ve bu suretle hayvanla. bır mesalihi ınüştcreke mesPlesi ve böylece Suriye •hükumeti bu den değil, ancak IHpaoya harbi· 
rın telef olarak veya telef ola· vardır ki bir seııedeııberi yapı· iki esas madde Suriyenin mena 1 nin hitamından sonra geriye çalt 
cak derecede zaif düşerek kıy. lan temaslara raftnıon bir türlü fiiniıı muhtemel olacağını anladı 1 rılnıası gibi bir formülü ~a?ul 
metlerine noksan tari olınakta halledilenıomektedir. Düıı kü pos ı ğından daha uygun şeraitle Hay e~meyo_ razı olmakla Musolınıye 

· t ·ı ı ş . bır musamahada bulunmuştur. bulunduğu gibi bır çok ahvalde 11 1 o ge en am gnzeteleri bu fa lımanıuda bir transit gümrü B .t d 
1 

t ı·t·k c tarı ise 

Af ahrukat kanunu 
layihası meclisl·e 

- Birinciden artan -
ceğinl tedktk etmek ve neticeleri 
lktisııd Vekı11etine blldirmek · 

2- Maden kümOrU yakacak 
ııcuz ve kullanışlı metni ve copral 
teslıiu vaRıtaları ile bunların ku 
rulma ve işletllınelerine JUzumlu 
mnlzemenin vasır ve tiplerini tel 
klkler neticelerini gene lktisııd 

Vekflletlne bildirmek, 
3-Mabrukftt ve teshin vasıta 

lıırı istihsal ve tevzi işlerini tan 
zlm için lllzumlu tedkiklerl yap 
mak. 

Bu kanunun tatbiki için icap 
edPn yerlere mahrukat ve teshin 
vttsıtııJarı satmak ve)•& sattırmak 

ve lnzumund11 diğer tedbirleri al 
mak. 

Nakliyat tarifeleri 
ucuzluyor 

anfaızma ı "' b ı · h ı - . rı anya eve po ı ı a ı de bakım masrafları hayı-anal- " z •t§ııı se 0ı.ı erı akkın· ~u toşkılatını temin etti~ini yaz bôyle bir formülün ingiliz mena 

8 L k At' ,1 ,I• ,I• rın kıymetini geçmekte ve bu da şunla~ı yazı~·o~lnr: . . maktadırlar, fiini temin için tamamiyle kafi 
8ŞU8 80 ınauan U00UU sebeple de Belediyeler ve hancı _ k Lüb.ıan .lıukuıııe~ınııı güm Kabinede tadilat olduğuna safditılııe bir surette 

. . dl' ru meselolorıııde S:un"e hükfı ş · k d ı - Birinciden artnn- tarla hayvan Rahıplerı ve a ıye ı· .. . . \C J am ve Berut mahafili siya ınanma la ır ar. 
1 . k. . . me rne gostordı~ı müşkülatın se · . S . . Çemberlayn Frankoya olan ıitaben dcdı ı : arasında ıhtılUflar husule gel bebı L··b .. _ki . sıyesı uı·ıye kabınesinde azala . . . . 

1 
kt d' 

- Atalürkün atını en iyi . 1 b • u nan gumru erı vasıta· rın d. ·bl·""' d·ı sempatısını de gız ememe e ır. 
mekte oldut'.tu carı mu ıa ere· sile AnupacJaıı 1 üb 1. . ye ıye ı ı.ı., e ı eceğini bil E k' 'ngiliz siya 

bir şekilde muhafaza etmek Se- • nana ge ırı· dirmektedirler C ·ı .M- d- sasen son zaman ı ı 
1 ,.,nı·k ı·çı·n bir şeref meselesidir. lerd0n anlaşılmıştır. len malların Lübnan malı etiketi b . k b' • k'emlı . ur um seti lspaııya meselesinde Asiler 
u Orman suçlarından dolayı il s · k eyın a ınoye ım erı alacağı ' .. 
T.i\zım gelirse evin etrafında ~ urıyoye so ~la bilmesini le 1 heuüz malum olmamakla bera tarafını iltizam etmek zar~r.etı~ı 
meydanlar açılacaktır • > tutulan orman mahsulleri le na· mın etmek gnyesı clduğunu ver ber hükumet meııafilinde bu ha d~rpiş etmekıedir. Bunun '?ınd_ır 

Baab~kanımız bu alAkadan kil vasıtalarından çürüyecek \e bundan b:ışka aıılrı~ma olduğu vadisiıı d -. 
1 

kı Londra, lıalyan askerlt:rmıo 
"' h f k . 1 e esassız o duğu habe . 1 dolayı Belediye Reisine ve SalA bozulacak olanlarla mu a azası ta rlırde ele Lübııaııdıın transit ri dolıışmakt d lsı.ıanyada gerıyo Çağrı ışını ve 

1 il l ·ı S . a ır. 1 nik halkına teşekkür ettiler. müeküJ bulunan arın su ı ma ı sureli e urıyeye göııderilec( k I akrorıik gazetesinin aldığı bu suretle Romanın . span 1 ara 
kemesi kararile sattlması ve olan malların Lübııana aid kam mütemmim mah'.i t .. k b. sokulmaktan vazgeçmış olac~ğını 

Selanikten ayrılış . yoularla nakl ... dı·ınıes ·ını· ı·"temek ne 1 b ma _a gore a ı. ve dolayısiyle de U'rankoyu ele 
k • masraflar çıktıktan sonra gerı " o aza arının eşe ıblA"'ı ve dı 

1 
k . k L d . · 

Heyetimiz Atatür 'ün avın k 1 t b k suretile Suriyeııin Avru ·-' "' .k. a ama ım dnıııın on ra ıçıo 
den halkın heyecanlı tezahürleri a an paranın emane en an a· . . . pau~n eser 1 1 nazırın da ayrıca siyasi mahfuz buluı:masım esas adde 

Ja yatırılması Orman Kanunu· ~etır~ceğı. hıl~mum emtianın nak J meselelerin müzakeresi için kabi mektedir. Londrada, Aııilere parfl arasında ayrılırkn otomobillerle . . . h-k .. ııye ucretı Lulıııanlılara hasret- ııe · t· k' k 
1 

. 
nun 127 ıncı maddesı u mu ye ış ıra ı abu edılmiştir t"zım oldu"'u, ve ltalyanlıırda ve Türk l konsoloshanesina gittiler 11 " 

iktizasındandır. Bı·ra "damızdan, p k · ne de aımanıarda para bulunma ve bir müddet eehri 1ıezdiler. • , amu I 
Saat l11 de istikballerinde Tutulan orman mahsullerile çorap ar dıQ'ındnn Frankorıun Londra 

·b· h- nakil vasıtalarından "Ürüyecek karşısında boyun eğmek mecbu 
olduA'u gı ı muazzam teza urat v Zengin bir hazı"ne riyetinde kalacagı ve l·u takdir 
ıa tenı edildiler ve tatanbu1a va bozuıacak 01an1ar iıe muha· Bakanlığın vereceJtri de Çember1ayuın lngiıtere için 
hareket ettiler. fazaıı müşkiil bulunanların bi· k J lS 

b . 1 - k- 1 açırı mış karar beklenı·yor bütün mühim siyasi eeraiti orta 

K 1
.1 L L b rer ırer sayı ması mum un o · azan ıua uauar ayrımı ya koya\)ileceği fikri yürütülmek 

::~i~ı~:iT!ey~~e~h~~ki~ıT~dt~t~ sine ~ı~dg~~k ~:::~1~1:r:ö::h;de~ l
1
foton Çorap makinelerinde tedir. 

Birinciden artan t yapı an ve daha ziyade Anado· --,--.-,-----. -,-"---Mahrukat ve teshin vasıta· far oynanmış ve çok samimi bir dirine bırakılmıştır. HAkim ma· sına enelce oebc.ludan yirmi ı 1 k il 1 k ı f t ı f 
lor Satış fiatlerinin İStihliik ma· kayna<ıma vücude aet"ır'ılmı"<ıtir. h. aJli hususiy.etleri Ve iktisadi kadur aile getirilerek h-ıkdı: olun SUl~ udaud.~lll! au a~ın Çorapları 1 ngı il• ransız 11 a 1 

v • 7 b Ih h f an r ızasyon nızamnamesine lıalliııde mükellefin satın alnın Öğleden sonra at koşuları ya ıcapları ve !. ass~ mu a azaRı muştu. Bu ada, daha kalabalık uygun olmadı"'ıı d 1ı1 Birinciden artan 
k l ·ı· · ı l"zım nelen nakıl vasıtasınııı bul d ;t,. ık· 5 1 an satışına d k. .. - 11 - 1 · çekme a >ı ıyetıne uyduru m:ısı ve mem pılmış ve akşama kadar bütün köy 11 

• & . • • uıı Ue; u ev ve ı senelerde Mar müsaade edilmemekt d' B 1 ya a ı gonu u erı gerı 
leketin muhtelif böl~eleriııdeki lu-ıer bahar bayramını hareketl'ı 1 kırmetı ıle duruşma netıcesıne mara balıkçılığının merkezi• di. . 1 e ır. u oe sinden evvel mümkün olmara· 

~ vı çorap ardan 15000, düzine ka 1 
mahrukat fiatlerinin tevzini mak bir şenlikle yaşatmışlardır. kadar emaneten • muhafazasının Buradaki sermayedar tüccarlar dar stok olduğunu iddia eden caktır. . k . ? 
sa ti ile. Nafia ve lktisad Veklllet 1 illtilzam edeceği .masraflar göz doğrudan doQ"ruya Avrupa v etrikotajcılar Ekonom· B k 

1 
ğ Beneş çekılece mı • 

!erinin teklif ve icra Vekilleri tekrarlandıtı halde bu paranın önünde tutularak iktiza ettiğı hattd Amerika ile i11 yapıyorlar - 1 a an ı 1 D ı· Ek d·ı or kı· · fo 
1 d l k "' na muracaaıta bulunmuşlardır. ey ı sp~e~ Y · heyetinin kararile maden kömü Azami haddila ceza an ırı aca surette mezkür hayvanların ka· dı. Halen mevcut büyük evler Erkek çora 

1 
. . h giltere hükümetı ımparaıorlukl• 

1 d · · d ı P arı ıçın azırla 
rü ve teshin vatıtalarının nakli ar l~tisad VekAletinin'tarin ede nun hükümleri .daıresın e satı adanın o zamanki vaziyetini gös narak Ankaraya gönderilen stan hiç alil.kası o1maya~ Çeklere 
yükleme ve boşaltı imalar: için, ce~i memurlar ile en büyük ması ve bu suretle idare ve hny termektedir. Gtıçen gün bu adt1. dardizas . . . kaı şı lıır tealılıude gırmemekle 
])e .. lot D · il ı ve t· 1 t tb' van salıı"plerı·nı·n z1trardan korun ria bir defı'ı1e buluııdu"'u şay.··ası · yon nızamnarnesı pro1e en doA-ru bir siyaHeli takip el • emıryo ar ıman a mülkiye memuru kanunun a ı ,,; sınde bu 116Vi kadın çorapların k d. 
rı işletme idaresile devletin ida kini her zaman kontrol edecek malarının temini tamimen bildi· çıkmıştır. ı t d . me te ır. 

nası s. an ardıze edilmeı:ıi icap Bu gazete diğer taraftaP resi veya inhisarı altında bulu lerdir. rir ve keyfiyetin ilgililere do Bu şayiaya göre, adadaki ed c x. d ·ı 
P b d e e.,ı e tasrı ı olunmuştur. Çek Re·ıs·ıcumlıuru Bene"'in plAO nan müessese ve işletmeler ve rojenin, Kamutayın u ev bildirilmesi istenir. metruk evlerden birisiııde henüz Fakat bugün tatbik edilmekte !arından bahsederek s"udetlere 

serma~·olerinde hükumet, hususi resinde Çıkması beklenmektedir· adı bilinm~yen bir adam tarafın ı · b 

M ""' 1 d 0 an nızamname ütün kadın muhtariyet verildill-i takdirde idare ve belediyelerin hissesi Hu kanunun tatbiki İQİD, neşrin ug a a dan binlerce liralk altun para ço 1 ı ·1 d'ld' ar. 
Ü b. . rap arına .eşmı. e ı ıği için BeneQ'.ın çek·ıımesi ihtimalindeıl bulunan müesseselerin nakil. ylik den ç ay sonra ır nizamname bulunmuştur. Altınları eliue ge· nızamnanıeyı tatbık edenler ta· b"h . ı· 

leme vo boşaltma hakkındaki yapılacaktır. çiren adamın Lir motor ile Ka· b·~ 
1 

. de a setmı11 ır. 
umumi tarifeleri yüzde elliye ka Kanunun tutbikile memleket iki şiddetli zelzele d . d k .il o arak bu ıı~vı çorapları tef Berlin ne diyor ? 
dar indirilerek tatbik olunacak· dahili kömür sarfiyatımız her ~~ enız en açtığı söylenmekte rık e~memektedır. Baka~lıQ'ın ve Berlin. 2 (Hadyo) Gazeteı~r 
tir sene bir milyon iki yüz bin tou oldu ır. receğı karar beklenmektır. Çekoslovakya meselesinin logıl 

Yapılan ihbar üzcıriM alfıka 
Ceza hükümleri kadar artacaktır. Ankara 2 (Radyo) - Dun gece darlar keyfiyetten bütüu limaııla Şimdi Ekinlik adasının sa tere ile Almanya aral!ında gfırıl 

Isıomak için yakmaktan ta · ı ı dl Bu kanunun müsaa<.leRi dı 
şııı<la odun, odun kömtirü ve te 
zcık yakanlar ve ynkttranlar 500 
lırnya kadar ıığır para cezası ve 

sarruf edılen odun te kereste Muğlada oldukça şiddetli iki zel rı ve gümrük muhafız teşkildtını kinleri, binlerce altının saklı bu 

1 

şiilmesi sebeplerinı an aşıma 
miktarı 2,500,000 tondur. Bu mik zele olmuştur. Zelzelenin birincisi haberdar ederek höyle • bir arla· lunduğu liu hazineyi daha eoel ğmı bunun bir müvassıt ve1• 
tar, yeni iıışa!lt vo diaer ihtiyaç saat 2,30 da ikincisi de iki dakikıı ma tesadüf edildiği takdirde ya keşfedememiş oldukları için acın müdahale mahiyetinde olup_ ol 
Iara harcanac..:ktır. sonra duyulmuştur. Hasar yoktur. kalaııması l.>il1irilmiştir. ınrkta~ır1 J madıQ'ını sormaktadırlar. 
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Oyuncak Be~ek ~e~imliği B. b -ı · K aplu:nbağa i ktı• sat i l A N 
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0

....... ır a ınayı vel\aletinden 
Çocukların oyuncakları- Kabuğundaki hi r yazıyo ı Os."" ı\.' <>l ıı ha k d'. g ör (' , l~IJO t · ı · d r ,, l ' ltl~ •• viki s~rıa,· ı· •· 

ço uşgün olduklarına ~ · 0
• arı ıın e >angda ı ... 1,1-11 1 ... ·- ·r· l . ıı\:trınnu I' \f' ç " G k r , , l r. 11 , s t1 1 • ·" ı ~ ı ~· fl t • 

d 
0 

düşkün oldukları malüm- arp örr ezİ ' dehşeti ,, bir cakı yaşay•u im bud ist papasının .. . ' . : Jı t! ı· rııtı. le hu l ıı ıı:ı rı sınai ııı İİt'SSt'S• 
ur. Hatta oyuncak eskidikçe ile iki saatte Öl dürdu" • yaka tayıp •erbest hırnktıı{ı 8a '

3111 P~~ r· ı ıı 111 

h il k :ııı il rı 11 ıı ııı 11 u d ıl • I ;; 0 mı 1113 
I I , . 

ÇOcuk için daha •nteresan ol - nı l an bır kıı p! uııı bağa, Çıııde ili il cı )Jllf'e lı..r I;. k vi nı ı ılrrı 111 j 1 k 'k. . . . l ."~' ••ğa haşlar Vavgpo nehrinde bulunmuş. ver ıııekl,, ıııiihllı· f lııılll;ulıılları is 
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1

\~ırıde Açıkgö; bir Amerikalı ka • Bi.r balıkçı'. iki ton. ağıd ı nıyordum. Ri ıdeııbire ağların Eğer bu havadis dog"ru ı1İ\e k 'ııf ·ı r · \' ' • r · r~ı·"r . . 1 \ Ct l\ellerını şiıu 
d 

tndakı bır bahna b 1 1 ' "l .• . ( ( ' ' .. uı~ o ·ırı •ıt'.' • - f ın yıllaı ca evvel bu hakikat- g . a ıgı 1 e ""ur larRfındn n hi r balina gö ıse, Vaagpo ıwhriııde buluu " -l . ·• • ' ~·~ gıc a mil :.ı (i \'~l r 1 

t 

ıkı aaat çarpıştıkta ·· d ~a llcHll"" rıuıııaraları \'
0 

,, 1 · ı · · · ll •-
tn faydalanmayı ve servet h ı "ldü . n sonra n ı ""' ü, sonra kayboldu. Çok tuomoş otan k <ı plıımba[a dilıı 1 r 1 'k 1 . . ~. "" ııp erıııııı isiııılni y 

llhibi olmayı kafasına koy - •Y.• onu 0 .''"' ye ve ken· geçmeden, ağların altından g- y•dn bildiğimi" , işilli ğinı;z 1
1 

." 

1

11'1 " a"" talı lr fa:di P 1 vem "alıiplerin i 1 azı•uı ve nihayet düşüncesinde dını kurtarmega mu,•a rra k o l- çere lr, ka ı şıma çıktı, . hayvanların en ya şlısıdır, AF- erıııı e lııılııııııı . ııualan ı!ol:ı\'ISile rnzı il ı ~:~r-aıovaffak olmuştur. muştur, (Sanda tr der ha I kaya !ara ri ka paza rla•ına getiri len bin ~ a )it la ili :111 ıış il r. • • · e le lılı ga t 
1 tık 

s• 
bel 
pgl 

ib 

Kodının adı Cyntia Far- • !•~aı, bu balıkçını~, ~a- doğru oekti 111 ve balığa karşı y•şııı daki t ims• hlar, he iki yilı 1 T l'S\' · k · · ı. 1 d lı"ı oldt\rmekte kullandı l ı yıl evve l doi!mus.lar ve b"' lkı· - ·~ 
1 1 

sana~ 1 

P.HfllifH111u11 rnnad·
1 

1 3 
ey ir. Bayan Farley Nevyork • . gı 8 • w:n a v, hem nıüd•faa terli· ~ < Ct ııı:ıılılP,;ı ıııucilıiı ıce tahrir İ le&)ı· - . ue. 6 nı 

taki milyoner çocuklarının be- tın sustalı hır oep çakısı oldu 1 atı aldım . Fakat balina beni de ancak otuz veya kırk, re- . 1 k .. ı ıg.ıt Vtrıııe iv ı•~ bek hakimidir. Çocuklar sev· ğunu söylers•k, hakikaten hay b<' lttemedi. Kendisi Uzerime kor, k•plumbağatarda idi ve 
111~ o ıııa .. ı . z1rP. )':ıpıl~rı hu ilaıı111 ııe.5ri ·laf'ilıi~ı.f:-anı dikleri bebeklerinin bir yerı·nı· ret etmemek mümklin değil· atıldı. bu. kadlumbağa da Londra hay ılı art•n ı~ııı ı flf'I \azılı sın . İ mii".s~ ı·st'I r· .

1

• ,n •• ı_ d · · d 9'7 ·k ·· • t' '" 

1

"'

1 

ay ıer lllrıaca derhal ~bayan Farley ir, İ ' it h 1 . (Tanı iki saat ~arpıştık .• ~an~t bahçesinde y•şı)'ordu. ıçılıı e ';) t.ı \JU~ ~ılma m<.ıhsus iş CPt\·plJ~rirıi 
d• Çajırılmaktadır. Hatta bayan ngı ere sa ;ı eıınde ce - llc·n balinayı kayalaıa çekmi- .u ıayvnn Hind denizindeki vı a~· eıe vt•rıuelen ve vndillı•riııP. ılair vil·~ · p 

I

; :; F arley Amerikalı bir milyoner rey an eden bu hadisenin kah )'• çalışıyor ve orada kendisi hır adada doğııp hUy il muş, a 1aı:ak1 arı v t' ~İka 1 a rııl a il ıisa ı VP l :i 1 eli ne ,:
1
;, dlle n arı Çocuğunun kırık dökük bebe ra manı, bulunduğu kasabada ıı i kaya lara vurdukça ya rB a , 17 E7. do bulunup bir merak Jı ıııeh•ı· i, " ı er -

el liini tamir etmek için pari•e kendisine (Garp köı fezi d" h ıııasını: bektiyordunı. Fakat b ı tu rafrııdaıı Londra hayvanat '> R '!' 
b• hd1r gelmitlir. şeti) ismi vni ten , giizU p• k, l ı na, Uzeri ıne · atılı yordu. Her h•hç .. ~ ııe ge tiri J nıişti r. Bu kap - - -

11 1 

a 
11 1

'' ri lı i ııd e 

11 

i Iİ ha re ıı iki a \' za ı fııııl. Bebeğin ıabibi olan kü- cllretkar bir balıkçıdır. af', ağzını açıp. beni yutacak lumbugaıım üçyUz yaşında ol- vernılP.~~ııleı· );., H 
1 rııla leş v İ ~ i ~a ı.ıayi kn ııu ın'ııııı ~ 

çük kız bir müddet evvel an Kimsenin denize çıkma- gibi idi. duğu söyteniyordıı. Fakat, di- •rıııaı ılı I 36 ırıcı maılılı"" nıucıbıııcc fabrika ı· " b t · 1 · · ll · sa -
f l" pir 
ab 
lktl 
lar 

ilacı ömer ve ziya 

~e ve babuile Parise gelmiş ğa cesoret .•demediği fı r tıııatı .. .. (Y aııı'."ola. sililh namına, g" ır Çin kaplumbağası bıı 11 P erı nııı ı ı~rınıl~ bu I una rı rııııa fi Hl rulısatua lır. Pariıe geldiklerinden bir gUıılerde bı le, uf acık kayığını bu yukçe hır çakı vardı. Onu rekoru kırmış oluyor, 1 f ri ıı i ıı isli rıl at rd il ı c" ği i J:i ;ı ol ıı n u j.. nıe 
kaç glln sonra çocuk ağır bas aldığı ' gibi d•lgetar arasına çe ktim ve hayvanın üzerine Mersı.-n-Pı'y~sası llu~fıyt'l Fahrikautn 

en lalanmıı ve butabaneye götü- atılan Fred, son hildisede her atıldım, . U - Salıilıir.irı 
1• r&lmesi ıuım gelmiştir. Kuc• kesın pmnoğıııı)ğzında bırak ( llk ıl.arbe hoşa gıtmedi 2- 5- 938 Numarası Nevi Adı 
::'. iiından ve gö•ü•ün önünden mışlır. ve _çakı_ balııınnın vücudunda K. S, 143 Jl:\ ıııu k ve 

1111 

" ,, Yusur 
Velı ltnfik 
i brn lı i 111 lwlli 

ıt• ayırmadığı bebeği çocuğun Fr•d, balina ile nasıl çiir- dtJ rı ıı bır yara açtı. Bundan K p amukf ar 2 41 Ci rci r ve il il 
bi .. k vl pıştıgını şöyle anlatı\• or ; sonra , çakıyı balinanın rasige levlant 41 u· • ıo ncı ~gence ve sevincini " 1 t t r Dav ı 2~6 n k P.f't•ste,pa mu k 

e• le•kil ed' (Rohk avına çr:-ınıstım e rnr ara rna soplamnğa ba.ş g ma ' ~8,fıO .. ıyormuş. . . . · ' t a dım. Hu lı k , her hı~nk Kapı malı 2 i , 3.tO Docrra nı·• 
in Çocuk bir gün ateşler fnkat bır ba l ınrı ıle karsıla~rn- J t . d 1 '"t b' yel) 

1

1 l<oza 
667 ~ ' 

~J. f) Ç ve N. yağ T. A. s 
Fı, zıl • . 
..\ ~ d ii 1 va h i ı ve Ş. 

o' • . d - . ' ' S ili e • ıraz 8 ıa ul op ır ıa 5,50 l:ıı, c' rcİr ~· Jıtız 

r

i ıçın e yanarken b ebeg-ini elin cagıını zannetmıyorduın, Çü ı ı d. )' .1. • d B d Kırma {i 
896 

• • d d.. . .. kü 1. d . e ere se rı ı yor u. en e K [n, c ircir ve buı 
ki en. u~ürmuş ve bunun neti- . • sa 111 en p •k uıskt oşm r- hı ikin bir vaziyete gelmişi im. ozbacı pdarlağı . 2 i l 2 6 a . . 
a· •esınde sevgilioi partm parça .> aca ktım:· O tara Ila rdn da Ra F akn t ııi ha yet balina ~an ver uğ ay • çavdar Salı u ıı N~zıru rııiska~i 

ihrahim şaban 

te 

olmuştur. rn.a .şımdıye kadar göı ilime . di . ) Sert şark 5 5 l 3li8 " 
Küçük basta yaptığı işi mıştı r • Balı kçı•ıın öldü rdüğil tali Yum uşak 

5

" ~ 26 13 1 4 çor;ı il 
:;: :örünce şaşırıp kalmış hüngür (Batık lulmak için ağını na sahile çekitmi~, tartıtmıs Yerli buğdayı 4:. 7.i l 45 6 Un ci rcir 

er lt:ndg~~ . ·~lamağa başlamış aktmışb,_ sahıkldedkı kaynlıklara ye ve iki bin kilo (iki ton) geı'. x::~~( •ula! 4,87,S 1635 Çiı·çi
0

r ' 

ai n ısını bar türlü teskin ede ın ır no ta n, sandalda du- diği ğörülmüştiir. " 168
4 

· · ıi· ııı · arp çır~ır ve ıııı 

Yakup ve Milat 
Ahdurrtılıman ve nıeJyal 
~l~hnwl 

Al i nı ii n i r 
~ •• .. O:bmrçal!~:ğ.~:. t::zi;!.tı.~ .. h::~:~ ' Girib Bir SoJounculuk ı Bir Ai 1 ~-facia s l ~~:~ol a 3,Sii, 16s7 J>ıı rıııı k ve ıııı 

11 

k k 1 3 1!i25 ıı .. nıi r işlı•ri 
,e b gı ı çe otuleşmeğe Hırsızların çaldık la- B b k l dı Nohut ekstra 5,:iO •> ı 7 _» ır. i ı~Jaıoıı Biricik evlidlarınm • • a a ızınıyaro a Fasulye - ipek 

1

: •tırabıoa dayanamıyan anne rı para brr resrm- ve aklını oynattı Yulaf yerli 

6
·
8 

2 :.154 keı·•ste ve sanılık 

ı\111 st:ı fa Saman • 
rtlt>luıırl ölİ 
Sahd Tevfik 
.llustcıfa Ltlıfi 
Şevkf'l 
~a!ilı 
Ha hallin 

fi ',~ babası bayan F arleyi Ame den j baretti - .-. -4 ~ - Mercimek yozgat t . 88 »M:ııı göl 
te " a~an getirmeğe ve bebeği --- İzmir - Şehı imizde bir Sablep 121l- ırn 2260 llnz ve çivi 

ın ~:ı~ugun gözü önünde tamir Bartııı - Şdııimizde çok • ' le faciası olmuş gene bir ~:::u'::!en j~ 26 ı 9 Circir vı. lııız 
r. ırmeğe karar vermiş Baya gll ri b bir lıırsızlı k vak ası ot- k ındu ra cı on yedi yaşındaki Cehri 10_ 1°{ ~ 34 2 ı{ rÔrıı 
a 

er 
pi 

nın Nevyorktaki adresine bir muştur. Zıraat fürnkası şube- kızını foci şekilde yaralamıs. Susam •> tel f k ı 16, ~354 K~n)sle 
gra çe ilmiş ve ilk hareket sinin camlı bir vitrininde ye-' ve kaııdisi de abuk sabbk ıar. yapağı 26 ~den Transaı lantiğe binen be_I n i para la rı mızın n Um uneleri n la r söylediği için milşe hede at Siye h 8 8 ~; i rç İ r ' ' P. lııız 

Bahri Te,rık 
~it· lı nw l 
Osnıau nuri 
Abdurralıruan oğulları I~ bek ~~kimi ~·ransaya gelmôş den bir yilz, bir elli birde tıııa alınmıştır. Şark 49

_
50 16 96 K er esle 

18 

:b•gı tedavi ederek çocuğa .beş liralık teşhir edı lmekte Hadise şöyle olmuştuı: Anadol ~- 45 1630 
11 

a i) <rıoiş bu tedavinin faturası ı di. Bunlar, birer nUnıune l.v - Kundu racı bebe, kızrnııı Aydın -50 

ao-a 

Dl 
le 

OÇQ dolarmış, hadan ibaretti, hakiki paraya b;r müddettenberi bir gençte 6~:;:~: yapak 78-80 
- • • e,ok benzi yordu. Fak at U slün ta nışıp seviştiği ıı i, hu gençle Konya malları tiftik 

7
o : N 

1 
ş ı:ı n d, nu m• ra yok ıu ve zını b• ıa ıebe ç•r ırıııa gidere• "•Ş ııa v ozg•t 11 o-ı "o 

• • • 
1 
Vdrdı. Sadeco halka Y•ni pa- şa dotnştığıııı &ğrenmi ştır. B•.- Keçi kıh 50 

e Sılılke orta okulu dikiş ve raları ıeıııtmak m•ksediyte bu ba, bir gUn evden çıkan kızı- • dabağ 
a llakış öiıetmeni ve Mersin tüc raya konmuştu. nın peşine takılmış, biraz son pirincler 

•~rlarından Ömer yel bem.' Hu perala•ı görerek imra ra kızınııı bir genç buluştuğu Birinci nevi mat' 20 _ 
•.ıreai Bayan lımet yel ile Si- nen ve bunları aşırmeğa karar nu hayreti• görmüş, fakat ne- ikinci nevi mal 

-

o 
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Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ) Türkiye liariç 

Şerait ) için için 

Senelik 1200 Kr , 2000 Kr 

Allıaylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

hlke Veteriner mücadele reiai veren açık gCz geçinen bir t ceyi, _beklemek için soğuk Çay 285 
Bay Ali Riza Santan vl kec; budala, gece yarısı Banka krnlılıgını bozmamıştır. K1.hve 104. 105 
• ın og u 1 . lk 1 D ·ı 
e güzel S&Latlar: akad · · nın önUne gelmişler, ince bir kt genç O kola talebe ert er S emısı . . 1 K · d · . 

• r a n i k ı n b e · · ı demir perma k tık ta kaptı olan çayırına gırmış er ve or•da •çı erısı çifti 

b 

ı ının 1 . · b" ı · k 1 Koyun d · · k'J 
u sene ilk ve bir tek v•- dolabın parmaklıklarını bük· bırı ır ~rıne so u arak bir kö erısı ı osu t "' t ı d Sığır derisi tuzlu 

tceği mezunu Bay M t• . mOşler ve camı kırmışlardır. ŞöYe o urmuş ar ır. Bu andn S '°'' e IDJn . 1,. d ı . · . f ığır hava kurusu 
,,ifan töreni bu hafta B Hırsızlar yaz, elli ve bes lıra- traba uır enuıre çı llerin üze. Manda derisi 
ismet yelin eoiıtesi K:~:~ hğı alarak savuşup gitmiŞıerdir rine saldırmış, delikanlı derhal badem ve çekı·redk 
l>alekin evinde münevver bir Çalınan paralar kıymetsiz kaçmış ve baba kıziyle karşı ~itlenin bu.urlarile kutlulao- olmakla beraber, bazı saf yurd kerşıye kalmıştır. Son derece içleri ~ııtır, Çok ıamimi ve ve ne- daştara sUrutmesi ihtımah dii- JnrsJanan ve . kendisini kayb l:~lı ba~em ~çi 8·\,67 
ttlı bir aile toplantısına da ve· şUn~Jerek hadise biltllıı zabıta eden baba,lehne geçirdiği bir Acı çekirdek ·~~ 
~le olan bu niıao münasebeti ı leşkı ıııtı r a hi tdi ri imişti', 1 çapayı k '"'" ba~ına ve vilcudu 1 Urfa yağı 
•le 11iıanlılara 51adel dileriz, 1 c H p Mersin' ılçeyo"nkurulu na vura vura agır surette ya· İçel ,, • • • ralamış ve kızıııı kanlar için •----------·• 

M
. tt' L. 1 ıı· ~aş~anhgw ın"an de bi rııkarak oradan savuş- y E N i M E R s ,. N 
Uf8 iP maılnlSİ müce ft U muştur. Kız hastahaneye kal· 

~RA '°ORUZ kiraya verilecek bi- dırılınış. bııbası yakalaıımıştır. 
Matbaamızda çalışmak na ve Je o/ar Zırnl~ ııbuk sab~k liiflıır ~öy. 

6ır" Mürettip, Makinist ve . p . . lemege başladıgı ve halı de 
Mücellide ·ht• d Mersande CamışerJf Ma · norınal göriilmed ı lTi İ•'ın mü 

ı ı ıyacımız var ır . . . . . . . P> y • ıteklilerin müdürlüğe müra hallesınde partı bınası batışı- s ahede altına alınm1ştır. 
~•atları 5-10 ğinde 27 Nolu bina ve altın· .-· --.:--.:======:;;;;;;=-;;.. 

daki 506 Nolu depo ile parti Kati ihale 13,5,938 cuma 

Nöbetçi .Eczane binası altındal<i 5oG Nolu de· günü saat 1 O da parti binasın 
po ile parti binası altındaki yapılacağından isteklilerin ay 

1 Bir avlık ıOO Yoktur. 

bu akşam 
lılikamet Eczaneıi 

508 Nolu 0f'po kiraya ve~le- ni saatte partiye gelmeleri 

cektir, ilin olunu ·, ı 

Resmi ilinatın satın 10 
Kuru5tur. 1 

İLAN 
Tarsusta f a~ri~atörler tarafm~an yapılacak Hasta~anı 

Pavyonunun ~ususi e~sillme ilim 
Tarsu~la '"' f) 1 1

· • • l ki 1 - ~' H r ; c a "' y ı r 111 ı ya a ı 1a s LA la a n 
pavyorıunun h: uıt•I lfCt iilwsi, ltııurl hesabatı L e 
ıon arnıe lw~abat ve tarsilaL ve irısaat resimİ ·.~-
rlll 

..• to 1 1 ., l ( f ~ erıue ..cı ~ ıı ~ıra uıt an ilız .ır vr. makamal r~sna 
~· .. l:.ıstık tılllriltııek şartiltı bilciimle vapı lt•ı 'Y~
aıile ve uı · l t· l ı· · ı k 1 ·- erru. • , ıa ı .ır fS ınıı o anı aususı eLsilt 
çıkarılmıştır m~ye 

Tl1f ı pl~·rirı 2~no l i ralık muteht>r bir Larıka k ,, 
lt'l.rıaralf'sılt~ , .... ııott>rlıktt•rı ıuusuddak bir taal 1 ~fa 
flClntP. ile ~5 fl ~38 tar ilıirıdt> ~~Hl 15 O ', lll,l
Tar~u~la cıı~urova H'\"a Ha..:iıu lw\c· r. b .k kadar 
f 

•. . • • ' .a rı a .. 
( Uf'l~f>llllt- ıaıiiı:ıca<ıl Vfl\' <t of>ııtft-rı" 1 • IUU-
Ull •. J<f f ıf ı· · toı ıw~rı VP. l t_f: < t'rt !ıiorır:ı"ı nıiirnca~ tiarın ke:thHI . . . Hı 
l'P~i rlaıı olunur. edılını,·e 

Bu lwsu~ta ıca p t•drn maltimaıı ~ima k .. . • 
ril\~~H vt·,·a l1t•r!5i11 N~fıa nıiidl' ·r·-·· ııre fah 
olurınıa~ı: 11 

ugune müracaat 

;\liirssi~t-nıiz tın nıtl\afık 
İr ı lih:ıpla lılt>rlw~llir. 

şeraiti havi lt·kliflt ri 
30-3 

Foto Amat6r 
Cemil Erkal 

Her türlü fotograf, makine ve malzemesi t 
A t" · ı · sa •t yeri 
mı or ı ş eıı, ağrandismanlar ucuz fiyatla 1 T yıpı ır 

arsus İstasyon caddesi No. 90 
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Mersin Cumhuriyet 
L A N 
müaaeiumumiliğinaen 

l ~ler. irı Ct!Za e''indP~İ nı~hlt'ıın \'P. mev-

lluduılu 

SAYFA~ 

1 
Dikl{at 

~ beyaz ve renkli 
İspirtoyu 

Silifke caddesinde 
Kazası Cinsi Muhammeu 

bedeli 
150 lira 

kufların 1 haziran 938 tarihiııtl~n 3 l-f>-938 tar i 
hirı~ kadar bir senelik ihtiyacı olan 90000 dok 
san hi11 kilo eknwğ·iu lfl giin miiddetle kapalı 
zarf usulile mii!ıa~asa,a konulıuu~lur. 

Tütüncü Halimd 
Mesrin ears1 ak- diik~fln 1 ~ No. " . . bulabilirsiniz 

• • 
deniz oteli 
cıvarı 

Sağı o~man nuri ve akde
ııiz oteli ~olu hazinei urnli
se arkası Sel)3ll t'V ünii 

r miği rdic;tlt)ll melrÜ k) ~1 01 ile mahdut 

2 - islel liler 8ö5o lira ihale he<lt·li üz~r in 
d~n G 7 5 lira mu vak ~al lemi nal makbuzlarım ilıa 
le glinii olan l llaziran 9~8 çarşamba giirıii saaı 
l 4 dt' C. ~i. unıunıiliği nıakamrnda loplaırncak 
oları konı~i ·ona tevdi t•lnıeleri. 

ADRES: Silifke cıddesind 

tütüncü Halim Alptekio 

No. 44-1 
~IPr~in hu dalıi dükkün 2 kapu No. 100 lira Suğı lıazinei maliye solu 12-15 

«miğird içtrn melrii k)) 
v31 arkası st-h•an evi ünü 
~ol ile mahth~t 3 - Tt>klif mektupları ihale tıiinli saat 14 •· 

kadar lac.ılılılitlii rosta il~ veya bizzat ktjpalı zar( 

derununda komisyona ıevdi edilmiş buluı a ~ak 
ve muayyen saate kadar lıer ne sur~tle olursa 
olsun konıisyona \'erilmemiş mektuplar kabul o
hınuuy~ca k lır. 

o~----------------~ 

t ı·sın hlikümet civarı mağaza J 17 No 250 lira ~ağı lrnzirıei maliye ve kiri 
hetros k<ıve arsası solu lıii 

ktimel konağı havlusu 3rka 

Meşhur Sanat'kar 

Remzi Tezelin 
.. 

uusratiye ~I. 

',\Joııok ve t vlatların<la11, sı morkd~lge ıuağzası önü Atatürk 
Mf1 1·~in mahmudiye M. ı 51 ci 4 odah 200 lira 

sokak 21 nolu ev 
'~lehmrt SPydı veresPsi, 

llrr ın lıalıcc M. Ev ''e 14 dörıiim 250 ·lira . 
silifke caddPsi bahce ıle lıt~raber 

~ 

icara vrril~cektir 

Tarsus ~·olu 
S11ğı yol solu buluklu halil 
e\' İ arkası giritli mehm~t i>uü 

yol ile 
Şarkan hesap m. hakkı yu
suf laa\'favi, naim ahdulkadirl .. 
garhen kard.,şi bedir bahçesi 
şimahrn silifl\e yolu haşim v~ 

'Yu~uf oğlu abdullıamillen hazinei maliye~ ilH'ahim rıasır ve ibralıim 

4 - Şartname muvafık olmayan veya içindt: 
şa,.lnarııe dışrnda şartlan ilJLiva eden teklifJere 
itibar edilmPz. 

5 - Vt1 rilecek rkııtr>k" lıirinci nevi undan yup -
hıcak vtı ıı .. r t•krııf'k lanı 960 gram olarak lıişiri 
lt'cektir . E~nwk cf'Za t'Vi nıiidürlliğürıiin gfish•re. 
Cflği lüzum lizt•rine )evmi)·e 200 ila 300 adet ara 
sınd<ı IJPr gün nilaHJ'1l s<.ıal 14 de ceza evirıe te.s. 
lim f1 diln;iş huh111acaktır. 

Celal bayar, Şük
rü Kaya, Ali Çe
tinkaya, Şükrü Sa" 
racoğlu, Saffet 
Arıkan'a ait fotoğ
raflar geldi. 

ye geçen, cenu ben lıark ile 
Hazineye intikal edrn yokarıda hudut ve evsafı yazılı ev mağaza Vtl 

<liikkan, bahçe l lhıziran 938 tarihinden 1 haziran 939 tarihine kadar bir 
sene ru üddetle icara veril nıek üzre rniizayfldeye korıu lmuşt ur. Sii rfılPn pey · 
l •r laaddi layık görüldü~u taktirde ihale giinii olan 16-5-938 pazartesi gii· 
ııü !it?.al 15 de ilwle edilacektir. miiza)·ede :ıçık arlırma ile ~·Hpılacağırulan 
talip olanların ~ lizde 7 buçuk teminatlarını yatır~rab deflerdarlıkla müteş~k 

7 - EksillmPden mÜl3vellit hiluruum riisum 
teklif, damga resmi ve ihin iicreth~ril~ indrllıacr 
ekm~~lrrin vtwa un tCJhlili icirı \'P. bilcümle mas 
raf mlit..:\hhide ait olacaktıı·: 

Sedad Sahir Seymefl 
Uray caddesi No. 41 

Mersin 

Yurtdaş 
Kızıla ya 
aza olunu kil komisyona müracaatlara ih\n olunur. 29-3- 10-14 

8 - ŞartnamPyi hrdrlsiz olarak «ilmak "e da
ha fazla izahat almak i~lİ)t>lllerin lalil giinl~ri müs 
l~sua olmak iizr~ her glin C umuruilii!ine nıfıra-

~ "' 
caut elnıPleri il:)n olorıur. Zi-71 l-15 

. '· } 
1 
l ~ H Geldi... Geldi. .. 

ıcrsın gümrül\ müuür üğünuen . z · · ı ı si \ 
~lulıtelif tarihlerde !t1.-ı·sine grlt·u Kıl1rıslılara ~elSS l {Üll mar {3 !lf,~3 r;ıa 

~ i t olup giiml'lik cival'ın d a kurulukta duran 9 kİil8Slllİil 938 SBOenl mO~Bh gel~I 
saııdal ile Lır motör ~ünı ı ü~ k ~uı tu unun 43 iincii .. 
maddesi gPreğince açık nrlırma ile satılacağından 
islrkli olanların 4 5-938 giiı ünde saat 15,no da 
gümrüğe müracaat elnır l t'f' İ liizuıııu ilftn olunur 

"!.7 29 - l 3 

i L A 
~ersin ~ocu~ esirgeme ~urumu ~aşkanltğm~an 
Çocuk yuvasında hi ı i ytımek pişirnıe, ça ma~ı r 

) 1) kama diğeride yata~ları dlizelluıe ütii )'<lpma 
VP :silip siipürnıe işlerilP. meşgul olnıak özre iki 
i~çi kadm aranı)·or. aşağıdaki vasıfları haiz olan
lurrn sinema binası yanındaki ) u vaya miiracaal
hın. 

ı - Türk vatandaşı olmak 
2 - Türkçe)' İ diiıgiin söyltlmek 
3 - Yaşı otuzla kırk araswda bulunmak 
4 - Viicudca sağlam ve lıElr türlii Jrnstalıklar -

<la11 ~ alim olmak 
5 - GP-ce ve gündüz )tıvaıla kalabilecek vaziyet

le olmak 
6 - Evvelce başka ) f•rl erdA hu · gibi işlerde ça -

lı . mış ise en son bulunduğu iş salıilJinden İ)'İ hal 
~fığıtlı getirmek. 

IUmsesiz olanlar lercilı edilir. 011 iki yaşrndau 

Aile Bahçesi açıldı. Sinemnsıda pek 
yakında faaliyete geçiyor. 

Geçen sene sayın halkımızdan gördüğümüz rağbet 
ve alakaya bir şükran mukabelesi olmak üzre bu sene bü· 
yük fedıkArlık yaparak hususi surette getirttiğimi' emsali · 
ne İstanbul ve Ankarada az tesadüf edilir dünyaca tanın
mış Zeisstkon marka Sinema makinesile Mersinlilerin Sine · 
ma ihtiyaçlarını daha müsbet ve güzel bir şekild~ karşı
layacağız . 

Bifüassa f ilimlerimiz mevsimin en son güzi~e şeritleri~ir 
Bunlar iki günde bir değiştirilecektir. 

Sabırsızlıl{la bel\:leyiniz 
Sinema pek yakında lıışlıyor 

Aile Bahçesi Müdürlüğü l - 4 

Saym Mersin Hal~mm Hazan Dik~atine 
karyola - Sandalya- Otomobil lastikleri 
Otomobil boyaları .. Bisiklet parçaları 
'l'optan veperal{ende satılır 

f iyatf ar mute~il~ir. Sa~m müşterilerimize tes~ilatgösterilir 
ADRES : O. Enver özman 

ithalat - ihracat ve Komisyon evi 
Mersin Belediye Caddesi 17-30 

~ışağı çocukları 6hırsa hunlarda anahırile hirlikte .------g 
k:drnl edilir. 2 7 · 29 1-3-5 . 7 BY·-----!· 

çocu 
Münasebetiie 

Bir ~af tH için 500 a~et ma~en uçlu Dolma ~alem 
yalmz o~ul tale~esi için O, 15 ve 2 O 
kuruşa salılmakludır. 

Çocuk haftasında çocuklara verile· 
cek en kıymetli hediye (Kitap) tır. 

SEDAD SAHİR SEYMEN 
1 Uray Caddesi No. 41 - MERSİN 

•• guven 
Sümer bank 

Siğoı~ta 
Sosyetesi 

Emlak ve Eytam 
Bankalarının kurıımudur 

Tam türk 
ve en güvenilen sigorta şirketidir 

llayat, yaııgııı, Naki~yat, Kaza Otonıolıil sigor 
talanmzı en miisait şartlar ve tediye kolay
hklarile yapar. 

Mersinde Miimessili 
VASFI ORGUN 

·-------------------..-----------· 

~~~~ ~~aa·>CŞ93ec~·:·•~ı-, 

1 Dol<tor 

1 Muharrem Atasu 
'~ lstanbul ve moskova On;versitesi 
JJ 
LİJ 

seririyatı hariciyesinden mezun ı 
Hastalarını Rayram günlerinden mada her gün t 

sabah saat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden son· 
ra on beşten on~ekize kadar muayenehanesinde kabul 
eder. 

1 
ADRES : Camişerif Mahallesinde pazar caddesi 

29 No.lu Hane 
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Remington 

• 

Her Dairede 
I-Jer ticaretl1anede 

1-Ier Yerde 

• Daima R [ M 1 H G T O N yazı ma~inalan 
ve Şeritleri kullamhyor 

~ 
Sizde bir REMİNGTON almalı, 
sınız. Sall ş yeri 

1 

Viiyam Rıkardt L , @ ·ı:==:===3e====ı-·IUI 
1 Sağlık Eczanesi 
~ J~~r~!~i y .~!m!.ük A vru~3!81!!~~~.~ll ı:bbiye 8 müstahzerata bulunur, ' 

~~ , (j ~~-· B• 
Yeni ~Jer~iu BaşıuıeYinde lrnsıl uıı~tır 


