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Sahibi ve Umum Neşriyat Çarşaınb"' 
Direktörü u Başbakan ve Hariciye Veki FUAD AKBAŞ 

4 limiz dün sabah Atina seyaha 
tinden Ankaraya döndüler. · l idare yeri m A Y ı S 

feaı McNin llısııııeyi · Mersin 1 9 3 8 

Sayısı 5 kuruş Yılı; 
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----------------------------------------------------------------------------------------·---------------------------------'Mal~ Çifçi malları nasıl korunacak Baş~akanımız ı e Hariciye /Hatay da fesatçılar son çare olarak sah!e_k_a_r_lı_ğa __ ba_ş_l_ad_,_ıa_r~ 

Zl·ra·ı Asayiş Ye~ihiniz K d; t h ·ı d·ıd· 
Dün Ankara- ayı ıar 8 rı e 1 1 

Projesi Başbakanhğa verildi 
lçba~anlık valiler ve Umumi müfettişlerden alınan müta

lealar üzerine proje~e mü~im taoilat yaptı 

ya geldiler 
Vehillerimiz Anka
rada merasimle har· 

Antailya komiseri T ürkler_in nvfus teskerelerini toplıyarak 
"Türk,, kelimesini kazımış yerine Arap .kelimesini yazmış l 
Kontrol komisyonu bu sa~- Hatayda~i Fransız delegesi şrlandılar 

Ankara, 2 (Hususi)- iç Bakanlık tarafınc'an çif· Anbara 3 (Hususi muhabiri 
çi mallarının korun~ası hakkmda e~ve.lce .. hazırlan- mh.den) - Başbakanımız B. Ce· 
mış olan "zirai asayış kanunu,. _ pro1esı. mutale·a· ları lı\I Bayar, Hariciye Vekili dok 

tekarhğa el koydu ~ ~i. B. Garo 
- ıor Tevfik Rüştü .ı\ras bu sabah alınmak Q2re Valilere ve Umumı mQfettışlere gonde llllsusi trenle Atina seyahatiıı- Silahlı par tiz an haydutlar gene bir köy 

rilmişti. Projede umumi müfettişlerin Valilerin müta- den Ankaraya dönmüşlerdir. 

lealarına göre iç Bakanlıkça tadilat yapılarak Başba Son• ikincide Döl'lrol, 3 (Hususi Muhabirimizden)- Ilaı.,daıı bu s•boh 

kan lığa verilmiştir. ltalya _ Fransa görüşmeleri alınan rnaıamato göre iııtihab komisyonu mütıiın tıir sahlokurıı· 

bastılar, Türkleri yaraladılar 

1 

~Hükümetimizle te
mas için Ankaraya 

g2ldi 
A~k~ra, ~ (~adyo) Dün sa. 

bah hukumelınmle tenıastn bu. 
Çiftçi mallarının korun • ıta \'aziyed Atmişlir. Antakya merkez komiseri tarafından oku· 

ması ve zirai asayişin temi 15 •Aıayısa kadar b·ır prensıp rup yazmak uilrııiyNı Türkıerirı nüfus ıeskoresi o\·\·cıco ıopıauı- lunmak üzere Toros ekspresiyl 
Aııkaraya gelen .Fransaııın Ua~ 

tl t h iti rılmış cTürb yazılı kelimeler kazınarak ycıriııo cAı·a p• yazıl· 
ni zirai suçların sQra e a 1 k ınıştır Komisyoıı lrn ış ıizeriııde tahkikata dernnı etmoktodir. 
kik takib ve muhakemesi anlaşmasına Varr aCC:t Silahlı partizanlar faaliyette; dan karşılanmıştır. 

tny delı:-gesi Roje Oaro is tas~ 
011 

da Hariciyemiz erkdnı tarafın 

işlerinin kanuni hükümle Ütedeııberı llaloyıta tolınkler vo türlü fes:ıtl•klar çn•ireıı ı il . Garo Dahiliye Vekili ve 
rin başarılma~ını s~ğ_laya~ Fransa 1 I ta J yada adamların verdiklel'i direktiflel'le harektt odeıı silı11ılı partizan· 1 en IŞI_k J~arı~isi goııel ·sekreteri 

· k ı- - buyuk lıır • k . u ·ru \ayayı ve onu n
1

u- l"" proıe öy umuzun larııı faaliyeti kontrol komisyonu geldı ·ten soııra <ln durınnmış· "" 
derdini ortadan k.aldı_ra.c.:k rn Bu ay içinde Romaya bir , Bir tayyare faciası oldu 19 ıır. Ev\'elki gün Fatikiye köyüııden lı;a oğlu Mustnfn n<fıudn bir kip de Hariciye VPki\loti Umıı-
yurde zire et emııı yelını tem 

8 

• elçi tayin edecek 1 kişi yan arak öld Ü çctebeşııı ın idaresi ııdek i si lfi lılı har d udlor Hesoıı oglıı Salim mi !(fi ıi bi il. Numan Mcııcnw ıı 
ıııen kurtaracaktır. . . 11 · 3 ( n d o ) - Birkaç 1 R 3 (R et ) Roma - adıııda lıir 'fürküıı e\•iui basmışlar keııdisiııi \·e knnsıııı döv· cioğl.uııu ziyaret ederek Hatn · 

Yeni projenin ılılıvıı ettiği urıs . n r . .1 oma. • 8 yo . 
1 

ışlerı lınkkıııda görüşnıüştür. 1~ esaslara göre çifıçi ma\larını ıı gün fasıla VMJ~en lta~yan ~~an ı Bren dizi arasında posta seferle· müşler ve giderken köylü ere de: ?\uman Moııcnıencioğlu ı,u gün 
korunmatıı ve bunlarla alilkalı sız görüşmelerıne dunden ıtıba- ri yapan 3 motÖl'lü halyanın •-Türk taraftarı olanların fıidlıeti bu olncıık> dıyc tehdid il Garo şerefme bir ziyafet \e• 

ı 1 H · · e nazırı Kont ı ler savurmuşlnrdır. reC'ektir. suçların totbikı, suçlularm muha r~n ta ~a ~ arıcıy _ 1 Alallura kumpanyasıııın ~a _ ı o --------------------------------------
kemesi ve cezalandırılması lıu Oıyaııo ıle f ransız maslahatgu lan yolcu tayyaresi Breııdızıdeıı 19 ~ ıl başta gelen l 
kanun hükmüne ti\bi olacaktır· zarı tlrasında tekrar başlanmı.ş H a gelirken Koca yaylası • iVı ay 1 s vrupanl n mese esi 

Ormanlar hariç olmak üzere tır. Siyasi malıRfil görüşmelerııı ı - om.ayı u· knyalı~a çarpmış s d 1 ç k k 
eetıir ve kasaı aıarın imar pl~ıııa bir tıüsuüuiyet ııavası içinde ye uzerırll 0 ır , • 

1 
d yana Spor ve gene, lik bay- U et er e oslova yada 

rııın göre Çizileıı imar hudutları nideu başlamasını memnuniyet- ve tayyare.? a~'.da .. ıava " 

Pluu yok:;a çiftçi meclislerinin le karşılamakta hal ya - .Fran~a Irak yere duşmuştur. ~ .. TOml hazır /ığı pelep·ıst yapılmasın 1 •ıst•ıyorlar 
tayin edeceği hudud uışıııda ka arasında en geç 15 Mayısa ka· I Tayyarede buluıııın ~ m.u~ 
lan yerlere zirai saha denecek daı· uiı· prensip aııhışmasına va· rellebat ve 14 yolcudan hıç hırı Büyük Şef Atatürk'ün Sam· ,. •

1 
ff' 

1 
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lir. ııu saha içiııdeki, ziraar işle rılacagıııı kaydotm•ktedir. Hit· si kurtulamamış hepsi de yana suna uyak bastığı giiııiiıı19uocu ngı tere ıl erın seyaııalınuen sonra teşeuuüste uU unaca~ 
rinde kullanılan veya bu işlerle }erin Roma ziyareti dolayısiyle rak ölmüştür. Yolcular arasında yıldöııümü olan 19 mayıs sporl 

alAkast olen hiiknıi veya hokiki görüşmelerin talik oluıımıyocağı Arno,·utlu~uıı lloma elçiei de ve gençlik boyramı ıııemloketiıı Göring pesin cevap verdi. 1 eşebbüs mii-
IJahıslara aid veya dmumur. fay ise bu anlavmanın iki tarafoa hulınıuyordu. Elçi Cafer \'ıta her tarafında olduğu gibi Mer d h / ~ h. . l "kk. d ·ı 
daleumasına malısua menkul ve çok kıaa bir zamnııdn yapılması Torande yapıloıı Kral :t.ogoııun siııdo de le•koldde şenliklerle O O e ma lyeftnde fe a t e t ecek 
gayri menkul mallara çiflçi mal 111 istediklerine delil sayılmakta- düğün şeıılikleriııde lıuluııduk· kutlnnn<'aktır. 
ları denecektir. Köy merkezleri dır. . tan sonra \'&zifeı.ine döııüyordu Her sene mektep gençliğine 
de zirai saha içinde sayılacaktır ı Yalnız İtalyan ımparatorlu· Cafer Vilft Arnavutluğun en es . 

1 
. d 

19 
- - 'd 

Birer •tt · · i unun tanıuması keyfiyeti l\lil- . . _ _ ın ıısar e en mayıs guıı~ _ı 
ÇI ÇI meclıs . it .. 1• konsoyiııın top· k• dıplomııthırııı dıındı. Duyuk 1 mıııı şeııli~i gı•çon seıwdı•n ıtılııı Her köy ve beledıye smırı Jetler cenıı) e 1 

, • 1 O · ı d. 1 a· . 
i"' d b . A ı b" z· ıaııtısı bitmeden evvel \'Ukua gPI harpltııı evrn :.man ı ıp om ren yalnız ıuoktep gerıçlığııH· vın e ulunan zıraı sa ıa ır ı · · d çalı" nıştı 
rai d • d 1 k t u daire ı nıiyr.cektır. MııaıııuCı yurı resmı sısın ° ..,ı • J değil bütün millete hitap edeıı aıre a do uııaca , ı k .. 1 ... · L' c· ">Laıılal' tarafından 
de bir · i · · ı bir çiftçi nıt•hufılde kall olııra soy enuı~ı ı.' n 111 .,ı , e telkiııler yapan bir spor bay zıra sıcı ve • - • t 1 .. -ı k 1 -k· ıe haber vı-
meclisı bulunac ı ktır. Nüfusu 500 ııe giirı• ı< rıııııı~ hukumetı la Yı:t ~,~:n~ş~;;: lı~~yau~~:va münakalat ramı halinde kutlanmaktadır. Bu 
ze kadar ol . rterde çıftı,:ı kıaıı \'u HHbuşıPlaıı ımpınaloru ııuıı sebebi ise 19 mayısın Türk 
meclisine iki a~OO >~en 2000 ne nezdıne Mayı8 a) 1 nihayetinden işleri genel direktörü tayyare milletiuin yeniden harekete geç 

' ı l>- - k ı oll c ktır ile fH«"ia yeriııe gıtmiştir. kadar olan Ytırlerde 4; uuııdan A\'\'0 U\.'U e cı y aya a mesiniıı ve geııçleşnıesiııin seııı-
fazl~ nüfusu olaıı yerler 6 n.zn l dra gö:üJımelerinin dünyada akisleri bolü olarak kabul edilmesidir. 
•e b_ır o kAdur yedek aza seçıle on Y J \'ali ve l'arti füışknıııııın ri· 

~=~::~~Meclisler dört seırnlik oln K f kt•t emniyet devresine \'IHHıtitıdH tPŞı>kkfıl erlPU komite 
Oı ı. e 1 bu dH·ı1 •111) !laSlp ge Merkezııe iç lhkaıııu reıslığı • k · ı d • 

aıtıııda _juııd .ıt ı·m~ geııeı I< nıutn Lon d rada hate • ~ e m 1 çe 1 1 uış bir program ltıslılL etmiş 01' 

Dl; emııı}et ışlerı mahalli idnre taokulda ve idmaıı yurduııda 
ler umum mürtürlAriııderı, Adli~e L d D • t• bayram iQi ıı lıazırlıklıırıı başlan 

J Fransa ovunu ROZan ı ünya sıyase 1 Zıraat ve .\1 ılli l\tüd ıı f 1 R ı. aıı J m ıştır. 
lıkluı 1 delPgt•lerıı ıdeıı müıt-o~ı>k iki günde Hı_'tlerden Ç_emberlayne geçti 
k ı bır heyet kurulııc ık lir Bu 

hey"\ ~ımuuuu lıUbık şekilJerıni Vaşington, 2 (A.A.) Yarı res f ne nisbet dahilinde ve ne gilıi Ziraat ~ongresi 

Prng, 3 (Radyo) Bir mayıs l Londra teklifi ve Berlin 
bayramı münasebetiyle Sudet Loııdra, 3 (Radyo) Londra
Almaııları şefi· Hamla~ in söyle- da 1ngiliz-Fraıısız itilüfından 
dığı ııutukta Çekoslovakyadaki sonra Çek meselesi için yapıla
Almanların mukadderatrnı tayin cak teşebbüsün Beri inde ne su
i~in plebisit yapılmasrnı istemiş retle karşılanacağı günün en 
tir. Siı·asi qıüşalıiller bu nutkun m~raklı po~i~ika mevzuu olarak 
Berlinin dirt"ktifilo söylendiği mutalea edılıyo~ .. ~azı ~ahfel
ve Almanyaııın Sudetlcr hakkın lerde beyan edıldığıne gore Al· 
d k" ı ı k manyaııın tavassutu gayri mü 

a ı ıottı ınrc ·otiııi ilk günün sait karşılaması ihtimali kunet-
de olduğu gibi muhafaza ettiği lidir· 
kaııaatiui izhar etmektedir. -Sonu ikincide -

Şanghayda çin akıncı kuvvet 
leri kumandanı öldürüldü 

Çinliler Hankşavda yeni bir taarruza aeçtiler .• Japonlar 
takviye ,edilmezse ricata mecbur olacaklar 'H zıraı asa1ıele alAkalı hususla i hfeller ile gazetelere göre şartlar atlında faaliyet izhar ede ·k ·ı -t 1 b m ma rı tetkı 1 

e mu e ea eyan ve ı ·ı· ıer Fransızlar cehi aşikAr surette görünmekle - • d . 1 Loodrada ııgı ız a zirai asayışe mu.e aır nizamna 1 .. -ş e . Ayın onbeşine doğ· Şanglıay 3 (Hııdyc) - Hoı·· Çinlilerin yeni bir taarruzu 
terden: Şaııglıay mın takasında· Şanglıay 3 (Radyo) - Hoy· nıe ve talimatname esaelaı ını ha arnsında yapılm~ş o a_n . gorub ~ dır, 

k · lorm başlıca ııetıcelerınııı arız Mamafi Lu bapta mütalaa 
ıırlayaca tır. atveli yürüten mahfillerin hepsı; Fran Çıötı;i meclisleri z~rat daire bir surette Alm:ıııyanın 8 

1 • kı· ıerini tesbıt edecek ne faik olan ve Avrupa sulbuue saııın son harpten beri aramak erın mev . · b ı 
,, atlı bekçileri tayın ve hakikaten realist yegAne zımaııı ta olduğu şeyi elde etmış u un 
,,aya ve · b k ı • ·k · d~ k d kt d. 1 bekçi ücretlerin! lesbıt, . e çı e nı teşkil eden askerı ve ı tı~a ı dugunu ay etme e ır er, 
rin teftişini temııı edecekıır. bir ittifak vücuda getirilınesı ol Fransa oyunu 

Mıntakalıtrındaki otlakları muııtur . kazanmıştır 
kiralayan sürü eııhıblerrnd~n IA Nevyoı k 1.'illıe8 gazetesi di Nevyork 'I'imes devam edi 
ıım len kefalet ve tf!mınatı yor kı' .. ı , 
alacakge bu kanun hükümlerine yor :, 

1 ka c .Fransız ve lngiliz mümes c Emniyet meselesi, Fransa UJauu aekilde ittihaz o unan 
e v • • " 63 silleri, Varsay muahedesinden nın merkezi Anupa milletleri rarıara riayet etmıyen B Jru 

t ka lıeri dünyanın en mühim vesik.a ile akdetmi" olduıtu illifaklarııı hit>lerine aid E>ürülerin mın a ... ıır. 
larıııdan uzaklaştırılması hakkın sı olıın bir vesikayı tasdik et ruhu idi, Şimdi Fransımın oyu 
~a kararlar verecektir. . mişlerdir • • • nu kazanmış olduğu söylenile 

TU açılacak ki Çin akıııcı kuvvetleri kumaıı- ter: Hangşava fakınıııda ayın 
dam Albay Defoan .F'raıısız mm· birinci günü yapılan şiddetli mu Ankara, 3 (Hususi .Muhabiri b. 1 k d k 
takasında ır o anla a yeme harabede ricata mecbur oları iki ınizden)-. Ziraat kongresi hazır yerken nni bir taarruza uğrı:va· Çin fırkası bu sabah aldıklurı 

lıklarına dev~m ediliyor, Ziraat rak öldürülnıüşıür. yeni takviye kıtnlarile şidrletli 
Vekaletiudeki son del}ieiklik Vfl ~lüteca\•iz bir ıııüddetterıbe· lıiı· taarruza geçmişlerdir. Şi nıdi 
Başbakan B. Celıll Bayıınıı Alı · , ı takil>etti~i nıılaşılıııı albayın Haııkşornn 25 k_i lometre Ynkı 
na seyahati dolayıRile toplaııtıtıı kafasıııa uç kur~uı_ı _sıktıktan nıııda çok Ç~llu bır. harl.> olmnk 
tehir edilen kongrenin mayısın sonra knrışiklıktan ıstıfııde ede ladır A~ken müonhıtıerin bil r 
on beşinden evvel toplauacağJ rek knçnııştır. Albayııı üzerinde 1 digiue göre .Japonlara lak,.: .1r 

-Sonu lklııclde- ıcok mühim ''esikalar buluuu)·oı· ı kıtaları gelmefüği takdird,. .> <~ 
"' rıca du. ta mecbur olacaklardır . 

M uğlada Sovyetler Birliği harp tehlike~ 
Zirai saha dalıilindekı yolla Kollektif emnıyet devresi bilir, çünkü kendı amııiyetiııiıı 

ra Palikalara hendeklere, su yol sona erdi . . lngillore tarafından zıman altı Ankara 3 (Radyo) - Mul!'la 

Gene şiddetli bir zel Sİ karşısında bulunuyor 
zele oldu 

larına ot, çöp hayvan leşi gi~i Bu gazete iJAve edıy?r . . na alınması neticesini elde et da dün gece saat 23,30 da gent> lzvestiyaya göre Faşistlerin bütün faali
yeti Sovyetleri yalnız bırakmaya matuf leylerin arttırılmaması ve gelıp Bu vesika kollektıf emııı mişlir • « şiddetli bir zelzele olmuştur. Üç 

Recoıeve mani olan engellerin • . 1 't' e çekmekte Bu husus hakkında mütalı gündenberi Muğlada vukua ge· k <I yet devresıne ıa ım 1 • l nı 
&ldırılmaeı hakkında kararlar k dönülmiyecek surette alar ıserdeden dıger ma ı ı er, len bu sarsıııtılar dogudan gel-

terecekt·ır. te artı k 1 si lngiliz · Fransız anlaemasın111 mektedir . .Zelzelenin şiddetli ol· O ·ıttifaklar sistemine ve une 
ç tip bekçi tevlid edeceQ"i menafii kabul ve •nasınıı rağmeıı hasar vo zayiat 

Çıftçi mRllıirtntn korunma rŞ~~~~İn:yreÜ~~kt~~iiJ;,iŞ olduğUDU teslim etmekte ancak SUihun 1'~ yoktur. 

•ında ~ u Jamlacıık bekçiler,daimi Çakoelovakya meselesi hak enternasyonııl nizamın adaleı Hükumet her ihtimale bina· 
ıtıuvak~at ve bekçi amirleri ol kındaki mütalealar muhteliftir; 

1
,e ııhlfıkiyete istiııad edilmek ~n :Muğla ve cevre~indeki çürük 

lal~k ilzer~ 3 kısım olacaktır Bu Zira Frauııı-iJoııliı iuıfakıuıo sonu lklncıca. A ı ualerı tahli7e eUiruıiıtir. 
-HllU 1 --

Moskova, a (Hıldyo) İzrnsti 1 mizin işçileri pek iiJ'ı b·ı· I 
. • . . u ı ır er ki 

ya gazett•sı, ba~makalornıde dı . bir taarruz takdirinde S 
• OV) et 

yor kı : birliği her şeyden önce kendi 
c Son znnıaularda harp leh ku9Vetlerine güvenmek mrcLuri 

likesi ve bilhatısa Sovyet birliği yetindedir ve gene pek Ala bilir 
ne karşı harp tehlikeleri pek lıa ki, bu kuvvetler düşmanı 
riı bir eekil alouıtar. Meoılekeli -tonu ikini 
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Arnavutlar adet bozulmasını istemediler 

Kral Zogo 
Düğünün en şenlikli zan1a. 
nında kralioeyi kacırdı 

Kral Zogonun düğününde Kraliçenin 
amcasi bir Macar gazeteciden tokat yedi 

Bir İngiliz gözile Tür~iyenin e~onomik in~işaf ı 
15 Yılda Türl{iyonin gösterdi· 

ği l)ayrete şayandır 
1 7 ürkiyenin istikbale aid programları her 
1 iş için ~afi fırsatları ihtiva etmektedir. 

Bırknç gun evvel, Londradn eclilmiştir. Lükin şurasını seviııç 
bulunan Türk Banka müdürleri le söyliyeliın ki yün ipliğini e · 
şerefine Unitod Ajr ıca kumpaıı· ğirmeğ~ mahsus makiııeler ln 

Arnatutluk kralının düğünü lı, dOğOn günlerini o glln olarak yası tarafır;dan bir ziyafet veril gilteredun te min edilmiştir . 
hazırlıklar yapılırken söylediği tesbit etmişlerdi. miş, ziyafette şirketin umumi mü Karabükteki çelik fabrikası 
gibi, hakıkaten Çok parlak ol· 150 çift, yanl 300 kişi, ayni dürü Mister D'al'ey Koper mü makineleri dahi lngilleredeo cel 
muşluı·. akştım gerdeğe girmişler, kral ve him bir nutuk söylemiştir, l.ıedilmiştir. 

Sabahtanberi sokaklara dö- krallçelerlle beraber o gece bU- Türkiye !le tıcari münasebet Türkiye elektrik ve isk a iş 
külmüe olan halk, öğle üzeri, a tun Arnavutlukta o gece 302 ki Jel'i bulnnan bir lngiliz şirketi !erinde dahi terakk! rdiyor. Bu 
tJlan 101 parça top ile, krat1ı11-ın ş'ınin dUll-lloU olmuştur · k 15 ~ '" nın müdürü demiotir i: işlere aid son teeebbüslere lngi 
evlendiğini haber almışlardır. Sa Kraliçenin amcası tokat • 

•- Geçen on beş yıl içinde terenin kafi derecede iştirak et. 
rayın kütüphane salonunda kral ·ş 
Z . k G . yamı Türkiyenin gösterdiQi iktisadi meoıiş olması teessüfe şayandır. 
4og ıle ontes eraldinanın ni Tlründao Paris g11zetelerlne 
kahları Arnavutluk meclis reisi terakki hayrete şayanyır. Çünkü Lakin bu hatanın tamir ve tela 

bildiriliyor: · h h h' b ı B. Evangeli tarafından kıyılmı• ışe emen emen IQten aş an fisi için henüz vakıt geçmiş de-
v Arnavutluk kralı ile evlenen 

\ır. Macar kontesi Geraldlna ile bera md ıet~. Bılnlerc_e hkilometreldik lyet~i ğildir. 
B. Evangeli, bir nikah me· b Ti K t t emıryo u mun asıran c..v e ın Türkiyenin istikbale aid er, rana amcası oo An uarı· .. 

muru sıfatiyle . evvela kontese: da gelmişti. Kont Sürayın mlsarırıl gelırıyle ynpılmıştır. programları heı· iş için kafi dere 
- Kral Zogoyu koca olarak bulunmaklttdır. Bunuıı için başıoa 1 Pamuklu mensucat sahasın cede fırı.atları ihtiva etmektedir 

kabul ediyor musunuz'!' Süalini Jıelen bir hadise sarayda bOytlk' da bir fabrika .asri bir. hale ko-/ ı\fes~lü m~de~ılorin inkişaf ettirij 
sormuş, kızın "Evet,, cevabı üze heyecan uyandırmıştır. nulmuş ve yemden beşı yapılmış meııı, ucuız tıcaret filosunun al 
rine, krala dônerek ona da! Hadise şudur: tır. Bunlar 50 illi GO milyon ınetl tırılması, altı ynhnd yedi yeni 

- Kl')ntes Apanyiyi karı 0 · Kont Antuaa, Tiranda bulu· re mensucat yapıyorlar. Çıkar· liman inşası bu programlara da 
larak kabul ediyor musunuz'1 do 
miştir. nan bir Mucar gazetecisi ile bir 

1 
dıkları mal evvelce Türkiyeye bildir. 

Kral da bu suale: •Evet,, mese.l~den dolayı kav_ga etmiş vel Hhal edilen mallar kadar iyidir. Bunlardan başka yeni men 

b k kendısıne tahkir edicı sözler söy· Şeket· hususunda Türkive sucat fabrikası, kimyevi modd .... ceva ını vermiş ve i isi, önleri· J " 

ne uzatılan deftere imzalarını at !emiştir. Bunun tlzerlne gazeteci ! bir seneye kadar harice muhtaQ ler yapacak fabrikalar az mikta 

1 konta bir tokat atmıştır, olmaktan tamamiyle kurtulacak da lokomotif ve pek çok demi 1 
mıe ardır· Hadiseye ıalııta mtldabale et- r 

Sayfa! 7 

Son Haberler 
'l,eclk:ik l<:omisyonu Filistinde 

istida }"'ağmuruııa tutt1ldıı 
.- - :r== ......-..,g; 

Hem Araplar ~em Ya~u~iler filistinin parçalanm2sına asla 
razı olmıyaca~f armı ~il~iriyorlar 

Kudüs 3 (Radro)-Fılistinin ı dirler. 
taksimi projesiııi mahallinde tat· 

1

1 
Maverai şerialılar da taksim 

kike memur komisyona Araplar projesine şiddetle itiraz etmişler 
ve Yahudiler tarafıudan her gün dir. 
birçok istidalar verilmektedir.Bu Irakta toplanan Filistin ko· 
istidalarda Filisliuin parçalanma milesi de Iraklıların Filistinin 
sına itiraz edilmekte ve Filistin· taksimine katiyen muvafakat et 
!ilerin böyle bir taksimi ae.la ka· j memekte Filistinl.ile~le ~ütes.anit 
bul etmiyeceklerini bildirmekte• bulunduklarını bıldırmışlerdır. 

Ada nada 
Dün bir katil 

edildi 
idam 

\ 
Buda peşte 

Polis şefi tekaüt 
edileli 

Adana, 3 (Hususi Muhabiri· 
Budapeşte, 3 (Radyo) - 67 

mizden) - Adananın Adalı kö· 
yııoında olan polis şefi f mre He 

yünden Ali oğlu Bekiri taammü t · b - d ·ı·b t k 
.. _ • • _ K euyı ugun en l \ aren e a 

rlen olduren 1ncırlık k(lyunde üde sevkedilmiştir. 
Oturan Çoban o~ıu •Aıko<> hak ·I 1 . • . 5 

• v mre Hetenyı mufrıt sağ ce 
kmda Adana AQır Ceza Mnhke· I nahcilara ve bilhassa · nasyonal 
mesincfl verilen idam kararı bu Eıosyalistlere karşı RÖSterdlğl şid 
sabah saat 'dörtte Orozdibak detlı; tanınmış ldi. Bunlar kenrli 
meydanında infaz ~dilmiştir. j sini şahsi düşmanları addetmek 

kamutayda 
1 te idil er. 

Bundan ı;onra, kral Zog'la 1 t" '"l"dl 1 d . tır O zamana kadar şeker sana l olu mütı!harrik malzemesi ve m ş ır. , n sen n ahıs vahim bır .. . . 
kontes Geraldinayı birleştiren 1 1 im 1 1 kt d 1 yııne aıd plan tahakkuk etmış kanal levazımı yapılacaktır Bu Karsantılı Ayşenin 
nikAh kararını iki tarafın şahit 111 tı omasıoa ça ışıma 8 ır. olacaktır. işlerde herkesin sıkı teşriki IDE' Viyana 3 (Radyo) - Eski Bü 

Husız polis şefi 

Jeri de imzalamıştır. Bu şahitler r·ı ' il 1 k k 1 Yeni t.ir iplik fabrikası mev saisi Hizrnıdır . .Mesela Loııdrauın idamı tasvip edildi keylan emniyet işleri umum mü 
den biri İtalyan hariciye nazırı yl ÇI ma arı nası orunaca cud yünlü mensucııt fabrikaları 1 mali merkezi Silinin mali ınüza Ankara, 3 (Radyo) Büyük düı Ü devlet parası çalmak suçila 
Ciyano, dili-eri de kontesi amca- eı ı ld t l 'ht' b- -k b ' k 1 t' ·1 t "d k d' t . tevkif edilmişiir. Suçlu cürmünü " r ne en ar an ı ıyacının uyu ır ısmını lere ı, ı 1raca !1 aı . r~ ı em_ına Millet Meclisi dün Fikret SılAyın itiraf etmiştir. 
aıdır. Kont Ciyano krul Zug için nun dışında olarak 10 dekardan talmiu ediyor. Türkiyenin hariç tı voreu rPsını daıreııın, tacırle 
kont Anton da krall'çe ı'ç'ın ı' mza rı· fal·rik torlnrııı ne "t 11 ' t başkanlııtında toplaıımış Kayseri p 1 ~ k' R 1 fazla meyvıılı~ı sebze bahçeııi ten tedarik ettiği dokuma maki n, l.' ıı v mu ea ı 11 1 
larını koymuşlarjır. I J 1 r· u" ·'I 3 t ' . t kt d' melıusu Veli Başının ölümü hak Q onya a 1 US ar tütün tarlaııı, 50 dekardan fazla nelerinde ııgiliz sanayinin hisse e 111 m z .. ı re ı ıcap e nıe e ır 

Toplar atıldı t b k L d d b . L kında Boş\•ekAlet tezkiresi okun ! \'arc:ıo•·a 3 (Radyo)- Beşve. zeytinli11-i bal't ve fidanlıl'rı olan si yok .. tur._ e an asını on ra a ır eu o ... y 

b ;t,· "' 5 5 ç k- b 1 1 J muş ve merhumun hatırasını ta . .. > . 
NikA.h merasiminin ittinı a· lar hususi bekçiler kullanabile · uıı u un ar A manya, s· açmak i~·iıı \'erdiı.'l'i karardan .. do zizeıı bir dakika sükut edilmiştir kıl ~ugun_ ~ oloıı~adakı R.us e· 

lı)an 101 parça topla ilAn edilir ceklerdir. Hususi bekçilerin ay viçre ve Sovyet Rusyadan temin layı tebrik ederim. Bundan sonra ruznameye 1 kallıyetlerını t~m~ıl eden bır he 
ken halk sarayın etrafını çevir· . yeti kabul elmıştır Heyet Rus· 

lıkları tutunlar tarafından verı'le ;.------------- 1 • • d geçı·ıerek Adaııa11111 Karaısalı 
mie bulunuyordu. Top sesleri ü· ' ızmır e . .. .. ı tara aid bazı talepleri ihtiva 
zerine, her taraftan alkış ve "Ya cektir. Bu hususi bekçiler resmi Zelzele felaALetzeJerer'ıne 1, ç I kazasından Ayşenııı o lum ceza eden bir muhtıra tevııi etmiştir. 
tasın kral! Yaşlsın kraliçeu 6es bekçi vnsı[lnrım haiz olacaklar· A U J b sma çarpılması tas\·ip edilmiştir 
ıeri yükselmiştir. dır. arşı arı se asl'ı. YE~t ~ıEnstN = Hakkın· Ta~ri~atçı taf e~e 

Top sealari devam ederken Bekçilere mahallin ekonomik Mersinden yapılan yar· bir binaya yıldırım daki idnın kararı llu):ük Millet 
Budnpeştc, :! (Hadyo) Bir kral ile kraliçe saray.n balkanu vaziyetine göre 25 liradan yuka dım listesi ı l\tecli8iııde tasvıp edılen Ayşe 

na çıkmıılar ve tezahürattd bulut' rı olmamak üzere çiftçi meclisle Lira düştü bundan altı seue ev.ve! . Karaisa· mayısta y~pılaı~ tezahürat esna 
nan halkı eelamlamışlardır. rinin tayin edeceği aylık bir üc DUnkO yekı)n 2499- Izmir 3 (Hususi muhabiri· Jının Karsantı nahıyesınde ya sında tevkıf edılen 100 talebe 

Bundan sonra sarayda, 120 rot verilecektir. Atlı bekçilare Vital lstromce 20 ı mizdeıı)- Sant on den itibaren nıııda metresi bulunduğu ada· 

1 

devlet aleyhinde tahrikılt madde 
kieilik bir ziyafet verilmiştir. Zi bunun dışında olarak beş liraya Neft Sendikt 25 ya~mayn bnşlıyan şi ddetli yağ. mın karısını ve çocuğunu öl· sinden mahkemeye sevkedilmiş· 
yafette, kraliçenin yanında Kont k d . b d r .

1 
kt' Tahsin Merzeci 15 murlardarı lıusulcı gcılen S(lller dürmüştü. tir . 

C. k d d b" -k a ar yem e e 1 verı ece ır. irfan Karal1an Bıılıri baba cıvıınııdaki sıra kah --------------------17ano, ralın sağın a a uyu B k . Q • 1 . 
40 1. 5 

kız kardeşi oturmakta idi. 
0 çı mır erıne ırayı g~ç· Bayan Müzeyyen Tarhan \'eleri basmış vcı Halim açC :-ı çar· ~İ ll H O 11 }} İ 

Ziyafette yenilen yemekle· memek ~zer~ ücret ~erilecekhr. Adil 20 şısını sular kaplamıştır. Ynğmu· 
rin listesi şudur: Vazıfelerınde fevkalade yarar Vitali 20 1 run devam etmesi çe selltırin git 

"Triyesteden tayyare ile ge hkları görülen bekçilerle bekçi Yekan 2604 tikçe ço~alması lznıircie heyecan. hit/er nezdinde Şuş 
tirilen ietakoz, mayonezli dil ba timirlerine çiftçi meclisleri kara -----·-------~ ' ve ~ndişeyi urıırmışsa da lıeled 1 

lığı, Şıstobriyan denilen bir nevi riyle bir aylık nisbetinde müka Halkevi yeııin bütün l(• ŞkiU'ı.tıııı ı;efeıb~r nige şefaatta 

Avrupanın başta gelen 
meselesi 

(Birinciden art•n) 

Çünkü; et yenıeA'i, Muhltılif sebzeler, fat verilebilecektir. ederek faalıyete geçmesi ) üzün- bulunacak 
Bres tavuğu, geraldina dondur· Kurulacak olan bu teşkilAtın den fazla bir zarar olmamıştır. Mareşal Göring daha teeeb· 
ması, peynir ve meyva .. ,, masraflarını karşılamak için zi Isı Yuva müsame· Şiddetli gök gürültüsü arasında büs yapılmadan Almanyanın Al 

Loııdra, (Deyli Herald yazı· 
Otomobilden kaçırılan kız rtıi sahalar içinde zirai sicille • Fevzi paşa bulvarındaki Sulh manlık davasını şu cümle ile 

Bundan sonra şeblrde gece kayıtlı arazinin dekarından sene resı hukuk mahkemesine bir yıldı- yor) Bugün mahbus bulunan formüle etmiştil' : 
şerıllklerl başlıyor. Bu şenliklerde de 5 kuruş, bağ ve bahçelerin Isı Yuvtt Jdare heyeti sekiz rım düşmüştür. Yıldırım bina. l eski Avusturya başvekili doktor c Almanyanın Almanya ha· 
milli havalar çalınmış, oynanmış, dekarından 20 kuruş, meraların Mayıs Pıszar gllnll vereceği mOsa nrn dlvarrnda ehe.~miyetsiz ~ir Şuşnigin akibeti ancak Hitlerle ricindeki Almanların mukadde-
b .. r t fta tam Arnavut dU"llnle k d 3 k k mere hazırlıklarına devam .etmek hasar yapmıştır. Nufusça zayu:\ . . . R d 

" artı 6 de arın an urue, oyun ve tedlr. yoktur. Seller yüzünden saat lSe Musolınınm yakında rma a ya ratiyle alfıkadar olması ve Al· 
rlndekl milli bayat canlandırılmış keçı'lerden • kuru11, sı""ır, at, kıs pacakları go"ru"11me esnasında ta· ı Al ı ı b' 1 ı· 
tır. Hısttll, dll"tln gOnU verilen ha "' v 5 MOsamerenlo çok gQzel ve eğ kadar tramvaylar da ieJ:yeme· . v. . . . .. man arın man ara ır eşmes 

5 rak ve eeterlerden 10 kurue, de le ceJI ı ı ı h' bi t d k" mı'11tı' yin edilecektır Ôğrenıldığıne go beynelmilel bir mesele değil sa· berJer tırasında şOyle deniliyordu: n o ması ç n ıç r e ıt ar v 
velerden 20 kuruş alıotlcakhr. lıktan çekln'ılmemekted'ır re Mussoliı!i, eski müttefik dos dece bir Alman meselesidir . it 

"Bu akşam, sarhoş çlğanlar · 
'l'irın rnktıklarında çalgı çaldıkları Başı üoş bırakılarak yakala Zengin bir program hazırlan SOVJBtler Birlİgwİ tunun şimdilik Dahay ıecrid Bu takdirde Almanya yapı· 
sırado, knıl Zogo, Arnavut adeti nan, sahibi çıkmayan hayvanlar mış, d'\vetiyeler gOnderilmeya btış kampına gönderilmesine mani lacak teeebbüsü bir müdahale 

da satılacak ve bedelleri bu teş )anmıştır. ı - Birinciden artan -
mucibince karısını kaçıracaktır. 

1 
... 0 kAfidir. Ordu VA doııanma olmuştur. mahiyetinde teldkki edecektir. 

kildtıu gelirleri arasına katılavak 6 u 
Fakat ODU beyaz bir atın terkisi- s· 1 • . Sovyet memlel.eti hürriyet ve is Anlaşıldıgına göre, gerek Teşebbüs ne zaman 
ne alarnk de~il, Hitler tar8fındeo tır. oçmen erm 1 tiklülinin katiyen emin müdafii. Garp devletleri ve gerek Vatikan yapılacak 
b dl d"I Ok 1 bi t Projede bundan sonra zirai 

e ye e ı en m emme r o O· bulunuy~!'· Onların ku~retlerı leski başvekilin kurtarılması için 
mobilin yumuşak yısstıkları Ustan sicillerin tutulması ş&kli, zirai toprok davaları na· ' v~tı:nı m udafaay~ azm~tmış ~la 'P r in hillere karşı nüfuzu Londra, 3 (Radyo) lngitere· 
de l{ölOrecektir. 'suçların tahkik, takib ve muha butuu Sovyet mılletın111 azımle j Musso m nin l3erlin sefiri bu gün Alman 

"Nereye götarecek'? Adriyatik keme usulü zirai cezalar hakkın sıl görülecek bir kat daha artmaktadır. Faşist nu kullıııımasını iııtemişlArdir. hariciyesiyle temasta buluııacak· 
sablllerlnu mi? Jşkodra kırlarına- da hükümler vardır. Hazineye Ait olduRu tesbit ler Sovyetler Birliğini bütün Zı'raat ''ongres'ı tır. Fakat sefir bu teması esna-
mı? iki aşıkın göolQntl deniz mi 1 ~ • , I.' 

1 
, edilen toprakların göçmenleıe 1 dünya köylü ve işçilerinin şah 1\ 

geçect!k, göller ml? Marhltsr mı, 1 lon rago"ru· ~melerının 81\IS en tevzi ve tahsis edilmekte oldugu sında mAlik buluııd u"'u bir çok sın da Çekoslovakya .meselesin-
kuğular mı·ı " matümdur. müttetikıerdeıı matırum etmeye Ayın onbeşine doğ- den bahsetmiyec-ek teşebbüsü 

"Kızı kaçıracak olan, bunu söy . - Birinciden artnn:- _ _ Göçmenler kendilerine veri muvaffak olamıyacaklar ve har ancak Hitleriu Italy11 seyahatin' 
lemlyor. Bu suretle maceraya da·· sur~tıle. kurulmasrna aıt bulun len bu toprakları Lir c:ok emek j be ve faşistli~e karşı baş göste ru açılacak den souraya bırakacaktır. 
ba fazla bir roman havası vermek iimıtl_?rın lıoea git~iş olmasına sarfiyle imar ve ihya ettikten ren hareketi durduramıyacaklar 

Birinciden artan I i tl teessuf eylemektedırler, nra u"ç- - h 
1 

b ' dır. Sovyetler Birliği halkı bey 
s yor .. . D s· t H'tl d ç b ıw uncu ŞR ıs arın u yer . . 

Kral, otomobille "kaçırdığı,, ıyase ı. er en em er ler üzerinde hak iddia ederek nelmılel vazıfero sadık kalarak söylenmektedir. 
1 g t bütfın işçiler arasında kardeşlik 

Baş~a~ammız ve Hariciye 
Vekilimiz yavuklusunu Draçtakl köşktıne ayne eç 1 göçmenler aleyhine dava açmak bağlarıııı vo muhabbetini her ne 

götOrmUş vtı yeui evliler zif11f ge Mütemayiz bir zat, Avrupa ta oldukları \'C göçmeuleriu hak suretle olursa olsun kuvvetlen 
celerinl orada geçirmişlerdir. ve hatta dünya siyaseti idaresi ıarrnı tüyikiyle ıııüclnfaa edemo direcektir . it 

302 Mesut genç nin iki gün içinde Hitlorin elin 1 meleri yüzünden davaların mu -------
den Çeınberlaynin eline geçmiş h~ciıle~ aleyhine neticelendirildi Nişanlanma 

Sıtrıtyda kr11Jla kraliçe Jçln dil oldu~unu beyan etmi(ltirt ğı tes.bıt olunmuştur. 
gun yapılırken, ayni gon ve ayol Xitıayet selAhiyetli müoahit Fıoaus Bakanlığı, suçsuz Sakarya Lokımtusı sahibi B. 
saatlerde 'flranda ve Arnuvutlu- • göçmenlerin haklarmın korun Cemal ~ OörkemliQin kızı Baytın 

Kongreye tıit hazırlıklar te 
m:ımlanmış viliiyetlerden gelen 

I 
Birinciden artan 

rııporlnr tasnif edilerek kongre Başbakauımız istasyonda kS 
azaı-;ına dağıtılmak üzere tr.bJ b k J> l) d D hi •. 

1 
• . mutııy aş auı ,, "\Cn a, a 

elurı mışlır. . _ .. 
. liye vekilı Şukru Kaya, Vekillel'ı 

Kongre rıızuamesı evvelce, . . i 
ı 1 t " 1 t tk ' kl Başvekalet ve Harıcıye vek~le& 
ııazır anrnış ı. ı apı an e ı er . 

·ı:ı. 1 . 
1 

d erkanı, mebuslar, Ankara Valı 
ve vı uyet erııı rapor arı a na 

ve merkez komııl H rıı ı111·11Fınıtııı1 

ğun dtıha birçok şehirlerinde 150 ler, Vaşington tarafından tak ip ması için iskan genel direktörlü Rnveyde Görkemli ile Lokunhı 
çlft daha evleniyordu. Kral, kendi edilmekta olan siyasetin de rea ~ü tarafından bildirildiği takdir sxblplı>rindt>n B. ŞokrU DernPgin 
si evlenirken, memlekette aynı liznıe do~ru bir istihale geçirme de bundırn böyle bu gibi davıı 1 nişan törenleri ytıpılmıştır. Genç 
&On evhmeceklere hediyeler de I si liizım gelmekte olduğu mü ta lara hnzine avukatlnrının karış 

1 
çiftleri tebrik eder mesut bir yu· zarı dikknte nlıııarnk eski ruzııa 

nadetmitll Bu suretle, 150 nişan leasında bulunmaktadırlar, mehrrnı kararlaştırmıştır. vu kurmalarını dileriz. mere ilfıvelor ynpılmııtır. 
merasirnlo kuı şılaııııııe lJır kıLIJ 

asker ~eldın resmini ifa etmiıtit' 
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Hollivutta isyan f Dünyada leler· oluyor 1 1 ~ , ersin Piyasası i l A N 
;j •

5 938 
K. s. içeJ va~ıf far müdürlüğünden 

Pamuklar artistler biz artı l{ aç }{alama
yız diyorJar 

Büyü~ ~ir Sigorta işi Kıevlant 41 
Miki Mavsıo kuşifi yahut Dağ malı 28,50 

bnbust Yolt Disney, Miki Mav Kapı malı '2i, 
· ı Koza 5, ?0 • l b J t M k • it sun si g0ı· tıı rdiJmesi içın lÜ Kırma fi ısyanın e e aşısı a_ne . a a. ona . j .,Yük bir s:gorta şirketine mil· 

k l Kozacı parlağı ·27 beş kaplık bir yeme ıstesı tertıp etmış 1racaat etmiştir. Mikı Mavsın buğday _ c,avdar 
1 sigortası 50 milyon frank oh 

Holivııtta biltUn sinema -Biz arlık aç kalamayız! caktır. ~:'!uşşa:t 5,,~S 
2
56 

Yıldızları isyan halinde hulu- ist;_d'ğimiı gibi yemek yiye · Bir llarpte 60 Yerli buğdayı 4:.7.i 
nuyor. Şikayetleri, kend:leri· cegız. . Çavdar 4,87,5 
ni aç bırnkan sinemacılara Bundan sonra J ı:ınet M'lk mi/yon asker Anadol yulnf 
karşıdır. Hemen hemen hepsi Doırnld, beş lrnptan miirek~ep Dfüt seııo siiren hUyiik 

bir olmuş; güzel bir yemek listesi düz- Dünya harbinde çarpışa n iki Anadol arpa 
3
.S5, 

- Biz artık aç kalama- müş, bunu bütUn arkadaşları lteraf: 60 milyon askeri s ilah Yerli alivre yeni M. 3,12,S 
yız t istediğimiz ·gibi yemek kabul etmiştir. altına almıştır. Merkezi dev- Nohut ekstra 5,:iO 
yiyeceğiz J diye bağırıyorlar· içinde, artistlerin şimdi- letlerin topladığı asker 21 Fasulye 6.8 

isyan hareketinin başında YPı kadar yemelerine müsaade mllyon, büyük itilaf devletle Yulaf yerli 
Janet Makdonald buluıımakta edi im iven gayet gilzel bPsle· rinin J9 milyondur. A vrupe Mercimek yoıgat 

J s hl ı2n - 1:= 0 dır. Bu gU:ıel artistin yıldıılar yici yemekler bulunan liste- nUfusunun yUzde 12 si as!rnre Ta lep _ 
b b · b' I h . . 1 t at ı çogen 20 uasındaki rıUfuzu, u teş~ · nın tat ı {IJle emen geçılmış f a ınmış ır. . Balmumu 75, 

bUse mühim bir cehre ver- ve daha o gün, bu beş kap _ Çarpışan bu. 60 mılyon Cehri ıo-ı ı 
mekte ve vaziyeti ciddileştir- fevkalade yemekler gül~ oyna askenfon 10 mııyorıu hnrpl~usom 16. 
mektedir. ya yen i lmiş tir. 1 ıneydıırılıırıııdıı ölmiiş, <! ı mıl -1 

Malumdur ki, artislt:rin, · ,yo;ıu haf J ve 1tğır surettA ya Si Hh 
güzelliklerini ve vücutlarında Çingene Kralı rnlanmış, :! illi lyonıı kıı)'bol- Sa~ k 
ki endamı muhafaza etmeleri l ınuş ve diger 2 milyonu da Anadol 
için, çok yemek yemelerine Tahtından yuvar- P.ı:;İr düşerek gittiği yabancı Aydın 
müsaade yoktur. Yıldızlar, ça /anmak üzre memlekHtlArde h11stnlıktnn, se Yı.~anmış yapak 
Jıştıkları stüdyolara muknvcle raı .. ttı.>rı v.. ynrgnn lııktaıı öl Guz yunu . . 
ile bıığlanırken , vücutlarını -.-..... milşlMdır. Yahut, tnhiri d i ğ r ~ony\ malları bfllk 
muayyen bir siklet dahilindA Çingene kralı Janüz uıun IA itdaf d"' vlet~e rı Rüyiik harp K~çzf akılı 

yapağı 

49.50 
. 45 

.• 50 
78-80 

70 
110-1:-ıo 

50 zaman tahtınd kalabiJecekmi J 70t b muhafaza edeceklerine dairde . . ~ 
1 

k tt•, 5 mı yon 1 in asker » dabağ 
taJıhhude girişmektedir. MPS"' Çıogenelerın nn arı ayn" ve morkPzi miltl pfık chwl<>tl,.,r pirine/er 
13, bir artist 52 kilo olarak mış her h u aftan kra la kG .ş ı d 3 ııtıl \ m 00 bııı as l\er Birinci nevi mnı' 20-
işe başladı ve stüdyo onun isyan esleri yüks lıyo Lnhıs fl ybrı tmişlı• rdır 1 İkinci nevi mal 
bu sİkletırıi muvafık bulduysa, tanda buluncm muhtelif çin- G .. " • Qlı Çay 285 
llrtist bu sıkleti daima muhu gene kabilelerine m .. nsup 10 orunmıyen Kyanusya Kahve 104 - 105 

faza edecektir. Bundan bir iki b~~ kişi krala. b:~ ült~rnatom f . H z ıns ıuılıır, gcıünnıiyon Deriler 
kilo nşıığı düşerse, veya bir gond rmek nıye.ındedırler. bı r atmosfer olen Okyano~un Keçi derisi çifti 
iki kilo yukun cıkarsa, mulrn Bu ültimatomla kralın dikta·ı uıtında oturuyoruz. Şeffaf olan Koyun derisi kilosu 
Vtla şartıarııın riayt>t etmemiş tatö ce hart· keti rindeo Vf' ver lrnva ııın ~ürürıllşt,., hiçbir ~ğ ı r ~ığır derisi tuzlu 
sayılır ve mukavelesi tıozulur, diği ır çok t aıır l rden dt:r lığı lı ıs dılm ırwl{ t"dir. Fa. ' gır hava kurusu 
O zama d · k t h3l va1g eçmesini istem ktedır \al lı .ı ,ıld:ı lt t> h ır rısa n 1 omuz Mand derisı 

ıı u şı r P e zu ı ar ve 1 .. . . b d k • Jk 
ziuan ''d . . 1 d ler hırı uwrınde koca hır hava a em ve ce ıre ., v emıye mcc mr ur. · .

0 
\ k d , 

B E vele• de yazdığımız gi- ) ktı taşıınu ·ta ır. ic/e1·i 
unun ıçın, aıtıstler sa- bi v .•. .. 1 Yü ıcU tı ssedilıniyen bu • 

hah akşam, yiyec ·klerine dik ~ra~ tahta şeçtıgı gunde.n ha\.·anııı tı;z 'İ k i ölçülüyor. De Tatlı badem içi g.\87 
kat ed 1 il r . d b. 'i berı ç ngeııeları modern bır Acı » » ,55 

er er. o ta a ır gl n, _ _ .. k niz içiııde balıklar da üzerle A k. d k ."'4 
Şirk t t E- yaşayışa dogru goturme on ' 1 cı çe ır e ı 

e &rafından tartılır. ~ger t rindeki su tabakalarının ağır. Urfa Yag·ı ki J ı · ların hırsızlık yapması mene w • • 

o arı fazlalaşt: ıse d11he az 
1 

•. ••
1 

. ı ııgırıı hıss e lıneden yıışıyorıu ... Içel 
Yemek yemiye, hatta bir iki ~ek, k~dınkarı~ sa_ç .orgu erı fşte, insanlarda böyle bahklar j----:~1 gUn . . d fi l . . nı kestume ıstemıştı. Hatta .b. I .. k' . 1 3" n ıçın e zayı ama arı ıçın 

1 1 
gı ı, ıava yu ünL\ tasıyorhır. j 

bazen bir gUn aç bırakılmıyıı kadınlarm boyub?l arınla h~ tdm Vücudumuz bu yüke . ulışı<ın- ı'çeJ T ,l f J 
mecbur edılır. takmalarının ı e a ey 1D e dır. apu müuür üğünuen 

A . bulunmuştu j M · · l J k" ·· ·· 

90 

ı . Ye_ııi cami ı a mir rtlirıJecrkıir. kışif bfldPJi 
1231 lıl'a 94 kuruş olup 26.4-908 larilıirıdt-rı i t ı
h a rt•rı a çık Pksılt rııt·~· e k orrn 1 nı u~tu r. 
~ - E k s i l t ıı uı ı 1 . 5 - 9 ~ 8 l a r i lı i rı e t fl sa d ii r t1 ti fl n e a r _ 

ş ·nuba gii rıii saa t 15 de nı~ıf ör miidiirliiğii~Hle 
ya ı,ıfcıc:lk lır. 
3- i~l•· klil•· r · iıı hu işi lrnş a rahiJec• kl•~riru~ dair 1\'a 

fi a m ii d li ı l ii ğ ii n d t> n a 1 a c a k 1 a rı t• h !i ~· tl l rı a uw ve l İ-
r art l uda~ıııda k:ı.\ itfı olduhJ:ınııa dair- vPsika, ı · 
ihraz P.lnwlPri lazımdır. 

4 - ı\Jı ı vlı kk iı l r.-•uı i rıat nıikıarı 92 lira 4o kuru~ 
olup lm pa nuurı nıukl>uz ıııukaLiliude vakıfJ<.t; 
\'t•z rı • 1 s i rw ~ «ılıruı :ı lar ı \'e ~Tlıut o nıiktarı nıutt>lwr 
banka nw k ıuhu gPtirnuıleri hızımdır. 

5 Bu ;~ lı a JJ.rnda fozla rrnıhlnıat :ılmak isti-
~· P u 1 ~ r i n va ~ ı fi ~ı r nı Ü d ii r 1 Ü ğ ii ne nı ii raca a t f> ı m e J p r j 
ıla n olu rı ur. 26-30 · 4-8 

Bağ 
T~ırsusurı bağlar başı civarında şarkan Artin 

ZP' c ıı ~i \1 ar\'tt m ''tırtısesi, ~a rlwn Serkis veres .. si 
~ima lc · rı der:e ve karabet verP.St>Sİ tarlası cenu h•·rı 
;at'İ~İanı il(1 mahdut PSkİ m~n 25 döııüm baj:{ın 
rn s f ı sa l J ı ~ t ı r. 

Baucla 42 Zf' \lİ11, 10 armut, 7 irıcir, 7 r ı ar 
:ı . 

ağiı cı v~ rdır. :\ lnw k isti ypnf erin Tarsus la ~la tha a 
cı Ba" Tatıir Ü ıı cii~· P. miiracaatları. 4.6 8-10 

Geldi... Geldi .•. 
Zeiss il{on nıarl{a SinE,n1a m a 

l\: i 11 es ı n i 11 9 3 8 seneni mo~eli gel~i 
Aile 8 ahcesi acıldı. Sinemasıda pek 

> , • 

yakında faaliyete geçıyor. 
Geçen sene sayın halkımızdan gördüğümüz rağbet 

ve alakaya bir şükran mukabele si olmak üzre bu sene bü
yük fedakarlık yaparak hususi sur~tte getirttiğimiz emsali · 
ne İstanbul ve Ankarada az tesadüf edilir dünyAca tanın· 
mış Z issıkon marka Sinema makinesile Mersinlilerin Sine
ma ihtiyaçlarını daha müsbet ve güzel bir şekilde karşı
layacağız . 

Bil~assa f ilimlerimiz mevsimin en son güzi~e şerit/eridir 
Bunlar iki günde bir değiştirilecektir. 

Sa tJı rsızlıl{la bel(leyiniz 
Sinema pek yakında ba~lıyor rtıeller de moda zayıf · . . • J T .. Jn 

1 
.. w. d 1 ersmm e van ı oyunun 

lık oldu;;u için hemen hemen Fakat çıngeneleıın en IÇ8 8PU mUuUf UgUn 6U çeşmeli mevkiinde şarkan ya-
hepsı za;ıfıa ', e b 1 r çok kızdıkları nokta İ<ralm . .. .. . .. . , kup garben hat k ve şükrü ~-...;;;;=--.=__.;. = 
Ş . m~)a m c ur o u , onları falcılıktan vaz e irmek mersın .. tomıık köyunüıı şimalen bark cenuben alinin 
ışmanlaması ıstenen ve fazla g ç kala mevkııııde şarkan ıı nrnk "br h' · ı"le abd t 

Aile Bahçesi Müdürlüğü 2- 4 

· 'd' Is kt d · · ı a ım veresesı m u 
yemek yemesi tavsiye olunan ıstemlesıkır.I ~ll~o al _a cıh~~lgıırl.ıen h~rk şımaleu haticE\ 'ı kıtada 2 hektar 7570 metre 
Jar pek azdır gene er ra 1 mı 1 var ıga 1 tarlası c~nuben Sı lıfke yolu b .. 

· · ti "tham ed· orl r · murab aı ve elva nlı mevkıınde işte, bugan artistler, iste ya ne e 
1 ıy 8 

• ile <,;evri li bı r hektar . 3785 şarkan hark ve ibrabim gar-

Foto Amatör 

Cenıil Erkal 
Her türlü fotograf, makine ve malzemesi satış yeri dikleri gibi yemek )'iyeme Kr•I tebeasınm hasır san metrH ve yiııe sark.ııı ırmak b h k · 

1 
h k 

. . . . ·• en ar şuna en ar cenu Amatör işleri, ağrandisman)ar ucuz fiyatla yapılır 
mekten şıkıııyet adıyorlar ve dalyaları tamır etmesıne ı~· garbeıı ilya tur lası şı m:ıleıı ben Yakup tarlası ile Çt vrili Tarsus İstasyon caddesi No. 90 
sikletlerinin artmasından dola kara ve maşa yapmasına dı· Silifke yolu cenuben ballı ha· 1 h kt 4 ;01. t b -----------------·-----b' d J'k ı · 1 b" l ı e ar .,. me re mura yı hiç bir mes'uliyet kabul ı .e ı .~encere er~ e ım e- s~~ v~rt·seleri tarlası ıle çav baı tarla abdullah oğlu mııs 
ederniyeceklPriai binaenaleyh mesILe musaade edıyormuş. rıh l.ıı r hektar 3785 metre 2 tafanıo ecdadından iotikaJen Sayın Mersin Halkının Nazan Oik~atinı 
rn k l 1 rdeki 'bu şartın de Bu müsaadeler karıısın· tarla mehmet evlatları ınusta· ! senedsiz olarak tasarrufunda k J S d J O b "/ l • ı.ı • x. · ~t. a_vle 

8 

~ . 1• tı'yorlar 1 da çingeneler şöyle düşünü fa ve fııtma ve elife ve esma ' iken 3.W yılında ölmesile oğul aryo O • an O l)'O• tomo l a•flR erı 
es'Ş ırı mesını ti • d . t · ı h ı· · k O b l b / '-l J 1 b J t Mak yormuş Bunlara müsaa e edı · ve ıuı ıyeııın ecdadlarından arı abdulla ve • ıyı ter tomo i oya arı .. BiaiR et par~a arı Artıst 8

.r una, 
8118 

• • 0 ünkü bunlar kendisinin iııtikalen tasarrufJHrıııda olduiederek başkaca varisleri ol- T 

Donaldın evınd~ yapıl.an t~ır Y ~· ç t d Bunları menet ğ~ köyünden verilen ilmnlrn madığı köyünden verilen il- 'l,üpİ3Il V8 perakende 83.tJfll' 
toplantıda karM vermışlerd:r. es l san~ 

1 

ır. t ld kt berde l>ıldırilnıiş \'f> mezkür mühaberde beyan edılmiş ve r tf t ,l'ld' s . t ., . . t L'f •t • .,. 
Ekserisini kadm teşki 1 eden seydi ta ~tabn la 

1 1 
ani tsonra tarlaların s ıwtsız l<>Sttrı uf ı l• t fJU b.t Jan !l<!SI ist .- ııİlıı ı İ~ ıya ar mu euı ır. aym muş en erımlZB 88111 a aosıen ır 

ld 1 • t yapacal< ış u amıyaca < ı Jd J ES O E -bu toplantıda, yı iZ ar, IS~· tan tescı li talt-p e<iııın ş Oldu o u~undau ı b 5 u 8 p zar-ı A ) l{ ., • nver ozman 
dikleri gibi yeyip içmemeleı

1

- z • L • f 1, • ' ğuııdaıı 15 rmıyıs 938 pazar tesi günü mahallen keşıf ve ithalat - ihracat ve Komisyon evi 
n in manasız olduğunu, _hı Jh •. •· ay 1 ah erı ye e zıehSI g ilı 1 u "" h. JI "'~ keş 1 f v" 1 la h kiki y. pıl a c~ğı ~dan vera. Mersin Belediye Caddesi 18-3 o 
sa önümüzdeki yaz gunlerın .. tuhkıırnt yHpılıtcugıııdı:ın vt:ra , St!t ve tasarruf ıddıasında bu~ ______________ ._ ______ _ 
da, yemelr. huımsuııJakı arzu· Çantamdan ağzınd~n ıkı set v~ tıısarruf ıddt'1Sıııdu bu- lunanlar varsa mabaUıne gide 
larına mani olunmasıııı ist~· adet nüfus kağıdı ve ikı yol luııarı VliıSı:t nrnhallıııe gıdec~k cek memura veyahut tupu mü 811!'1 _____ _ 

rnediklerini eöylemışıer ve hu parHı makbuzu ve askn!ık memura veyahut tapu AmUdür dürlüğüae müracaatları ilan ÇOCU k haftası 
n k 1 k tedbirleri tezkeremi düşürdüm her kım lüğüne ınünıcaathırı ılaıı olu· olunur 1 

a arşı a ını:ıca ·---· --------• dUşUnmOşlerdir. buldu ise insaniyet namın.• nur, y E N . M [ H s ,. H M t'"ı n b t . ı 
Nihayet 1 ev sahibi ve Yeni Mersin ~at~~asına gt> tır Tas~i~ 1 a s e e 1 e 

~Oplantıııııı bıı ş\<Odlll sır.tıyl• m•sını r ~ı:ı. r~G doğu a lu Guzol 11"' il 3 fı 9.ıs toritı 1 fü; ha ... ı fj Kuruştur Bir ~al!R için 500 a~et ma~en uçlu Dolma Laf em 
ıuıut Mok Doııal : -1 Al" ve 2976 ııumıırııh nuslıo:sırıda I 

• - Ar kodaşla r , demişti 1 
• Osm•n og u 

1 

dönlüncll sal11 resı ıı in 4 O ııcü Ab< ne Tü kıvo Hariç yalnız okul tale~esi için 1 o' 15 Je 2 o 
<;alıştığımız şirk~tlere ka .. şı il' 5 şi ııcı sUtaııurıdaki ıners • n k I 
hep birden bir harekete giri Mürettip, rna~inist müce ıt Cumhurıyet nıUddei uımımilıgi Uf' llŞ i-t ~ ·ılı rııa~ ta dıf' .. 
ŞHlim ve arzumuz kabul P.dıl ARA YORUZ , in cAza evi için t> kmek e :{ Çocuk haftasında çocuklara verile· 
ınszse, grev Y•v•ıırn.. sıtını • ;ıaııııııu 2 inci saıırııı cek.en kıymetli hediye (Kitap·\ tır. Jarıet Mtık Donaldın bu Matbaamızda ~alışmak da t lhıziran 938 den 31 5 '/ 
lektifı alkışlıırle karşılnonıış üzre Mürettip, Makınıst ve ı:1 · g ohır..ctk yerd~ yanlışlıkla SEDAD SAHİR S EYMEN 
VA hlltilrı yılrlıılRr bırıhı lı•ri \1ücdlidt- ihtiya ımız vard.ı.r - .,8 l 1 Uray Cnddesi No. 41 - MER~I·N ı 31-;:ı9 J yaıımıştır tas1 ı hl ~ 
oin ~ıı .. , rııı 81 arnı•, ırnutı VHr fstt klilerin müdürlüğe roura ·------1111511-----------·---~--6 ıo oıunur. ·----------·• -
mitlerdir • ca•tları - -· 

Şeraı ı lçın çın 

::)en el ık ı 00 
1( ' 2000 K

1 

Alııaylık ooo 1000 

Oç aylık 300 500 
Bır avlık 100 Yoktur. 

Resmi ilanahn satırı ıo 
Kuru; tur. 
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ı•uu•nun ~ ~ • ~m us 
• kaya e en suyu ' i Sayın H~lkınıızın Sılıııatı!ıı ~öz ön~ırıtle ıuıara~ eşı_ bulITTıııııyan KAY Al 
!DELEN SU\ VNU gayet sıhlıı Lır şekılde menlıagdakı tesisatında eksik-
1 liklerioi lam~mlamış r~nnin en son usullerini yaplırmakda bulunduğu- ı 
ımzu arz ederız. 

1 KAY ADELEN SUYU 1 
1 Kaynadığı yerden itibaren istasyon yanına kadar cam borularla billur ~nuzlara 
ı indirilmiş oradan da ~ütün f izi~i ve kimyevi evsaf ım mu~af aza e~ere~ el deymeden 

~ususi kimya~erimiz ~uzurunoa damacanlara ooldurulma~~a ve muntazaman 
şe~rimize gelmektedir . 1 

• KAYADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkalldellğine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızın fi 
1 gOsterdiQ'i ra~bet ve teveccühü karşısında fazla sOz söyleme~( zait gOrUyoruz. Sıhhat Bak'lnlıgı • 

i ve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU ~alpız Türkiyenin 1 
en iyi suyu olmakla kalmıyarak .. Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulunduQ'unu isbat • 
etmiştir • il ! lştahsızlıQ'a, hazımsızlı~a bir çok mide bağırsak hastalıklarına kareı KAY>DELEN şifalı bir il 

oc ,hayat kaynaQ'ıdır. ı 
g 5_uyu ptlt temiz vt btrrakdv. _ Te~rübe tdtn sayın halkımız lundindt buldutu zlndelilı ve sıhhatm 
fi verdftl f arlıJarla suyumuzun muşitrısi çolfalmaktadır. • 

• · Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 1 
, •• 81111 B . ftB BılilB 

1 1 
'f lstanbul ve moskova Üniversitesi i t aeririyatı hariciyesinden mezun 11111 

Hastalarını Bayram günlerinden mada her gün 1 1 ıabah saat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden son- m 

1 ra on beşten onsekize kadar muayenehanesinde kabul* 
eder. 

ADRES : Camişerif Mahallesinde pazar caddesi 1 29 No.lu Hane 1 .. . ~·f . ~==ı~ 

/' 

Dikkat 
beyaz ve renkli 

İspirtoyu 
Silifke caddesinde 

Tütüncü Halimde -bulabilirsiniz. • --ADRES: Silifke· caddesinde 
4 -

... ~tütüncü Halim Alptekin .... 
No. 44-1 

13-15 
:ıı.ıi:ı.-~. ,.., . ..,j.,,,,,,,,_ , .... 

,, . ' 

IHTiVARLIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 

Hazırlık Davranını 

I 

' 

· de 8-.sılmı ur. 

mı )ı; ______ • o o 

••• Si'gorta Meşhur Sanat'ktir 

Sosyetesi Remzi Tezelin 
Atatürk 

guve 
Sümer bank 

Emlak ve Eytam 
Bankalarının kurumudur 

Tam türk 
ve en güvenilen sigorta şirketidir 

llayttl, ~arı:rııı, Nakli~·at. Kaza Otomolıil ~i~or 
tal a n111zı eıı nıii~ait ~arılar H~ l~dh' P kola\-
ilklarile yapar. · · " 

Mersinde \ı1ümessili 
VASFI ORGUN 

·i---------------------------1 

r 

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

Uray caddesi No. 41 
"'1} rsin 

Her Dairede Piyangosu 
Her ticaretlıanede 

]fer Yerde Her Ayın Onbirinde 
• Çekilir 

Her ocağı zengin 
eder. 

ı. Sizde Bir 
da ne alınız. 

• Daima 8 [ M 1 H G T O H yazı makinaları • Yeni mersin Basımevi 
ve Şeritleri ~ullamhyor MÜCELLİT 

~ 
HA.NESİ 

Sizde bir REMİNG TON almalı-~1 Eskımiş, parc;alan-
sınız. Satış yeri 1111~, forsud.. kıta pla-

' 

1 

Viiyam Rıkar.) rıııızı işe yaramaz de-
ye almay1111z. bir gün 
size lazun olur. Kitap-

1 ~ larwızı, deflerleriuizi, 

. Sag~ lık Eczanesi ,;ııt miicellilhanemizt gön-
~ deriniz. 

1 müsta~~~~~~i b~l~~~!·~k 19~.~~~~~~l!ı:bbiye 1 ~~F~~letJ:~:~:~~~l;~e 
~~~~~1&.~ r:4K t-icl .. nir ~~~~~~~~ _________ .. 

Senelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Veni Ve Çeşitlidir 
Resmi devairve müessesatla ticurethanelereait her nevi def ter 
ler ve evrakı matbuaveaaairei en nefis IJir tarzda sür'atle yapar 

*•····~·-~~·*•*•~*•* 
HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPARİŞ-
LERİ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLA.P\. 

,j HER. NEVİ 
KİT .A.P , G.A. ZE T E 
VE JY.IEO:t-.l.l:UA 
TABINI DER. UH· 
TE EDER.. 

""f= 

KARTVİZİT 
D A V E T K A R. T
L AR. I. ZARF K.A
G I T BAŞLIK 
L A R. I T AB E:D İ
Lİ R.. 


