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Roma 12 (Radyo)- Yarı res

mi menbalardan bildirildiğine gö 

re sabık federal Avusturya ordu 

su başkumandanı bu sabah in-

---------------- tihar etmiştir. 
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Jngilterenin Milletler Cemiyetine mektubu telaş uyandırdı Mısırda tezahürler devam ediyor Hatay da 

Hariciye vekilimiz Mahalli hükumet 
intihap nizamname

sini ilan etmiyor 

Habeş işi tazelendi 
Dün l\1ısır Parlmentosunun 
açıhş resminde bulundu 

Antokya, 11 c l:lusu'5i muha İngiltere Habeşistanın ilhakını tanırsa Ne-
hirimiıcleıı• - Oeııevrede verilen .. ı• d 1 • k 
karar mucihirn·e şimdiye kadar gus e ın en ge ~nı yapaca mış 

- iltlıı ecfilmosi lfizım gelen Hatay - -

Kahire elçimiz parlak bir ziyafet verdi. 
Vekilimiz her tarafta alkışlanıyor 

iııtiluıp nizamnamesi mahalli hü • 5 a ada A k maras küm~l .taraf~ndıın hiili\ ilan edil 1 p ny va m a 1 
nıenı ıştır, Mustem loke memurları 1 

Kahire, 12 (Hadyo) Türkiye 
lhriciye Veloli Dr. Tevfik Rüş 
lü Aras şerefine 1'üı·kiyeııiu l(a 
hire elçisi tarafından dün nkşı-ım 

parlak bir ziyafet verildi. Ziya 
feti lıir su~·aro takip etti. Bu zi 
yafetle Mısı: Hariciye Nazırı 

bazı nazırlar kordiplomatik ha · 

Dütün Mısır matbuatı Türk 
Mısır doslluğuııun ehemmiye

tiııi \'e iki milletin tal'ihi bağla· 
rını tebarüz ettirmekte ve ~lısı
rın Türkiyoye hnybnlığı ifade 
etnıektediı·. 

B. Aras parlamentoda 

ac;ı k d n ıı :ıçığa lıöy lo bir nizam 
name tnııınıadıklarını Türkiye F ranhistlerin ilerle-
gaıetelel'İnin .. ya:r.dıklar_ının aslı yişinin sebebi 
olmadı~Pıı !'Ol' lemektedırler, 

Londrtt 12 (Radyo)-Başvekil 

Tahrik t"dhiş nıtıfsedı1t ala 
bildiRirıe devam 'tmektedir Halk Çemberlayn iki tarafın da 
telaş ve l\snbiy~t içinde bulunu 

1 
takviye kıtaları aldığını 

vor· 1 
• söyledi 

Oç aİhkıar ha~kmda 
Kahire, 12 (Radyo) Mısır Çembsrlavn AvHm kamarıısmda 

zır bulundular. pnrU\meııtosu bu gün Kral Ma- Üç aylıkların verilme ıama-

1 
bir suale cevaben demiştir ki· 

nı gelmesinden sonra üç aylık· : . . · 
Dün akşama doğru B. Aras je&te Farukun bir nutkilo nr:ıldı larıııı almRdnn ölen mütekaidler -ispanyada vuııyetın ltalyan 

Mısır civarında otomobille bir Mısır tıükCınıctinin aziz misafiri le yetim rn dulların varislerine kuvvetlerinin tozyıkile Franko Ie
geıiııti yaptılar. Geçtikleri Lıü· buhrnnn Türkiye Hariciye \'eki· bu üç aylık istıhkakın tamamen 

1 
bine değlşliğl hakkında haberler 

tün raddelerde halk tıırafındaıı li I>oktor Te\•fık ı>u"ştu" Aras da verilmesi Maliye VekAletiııce ka- I dolaşıyor. Evet Frunko kıtaları 
"\ rarlnştırılmış ve alukacfarlara bu . 

coşkun tezahürlerle ulkışlandtlnr açılış mernsiınindo hn7.ır bulundu yolda talimat voı ilmiştir. 1 son günlerde büyük bır sOratle 
---.----------.;......;._ __________________ ....;. ____ ilerlemektedir fakat bu ltaıyaoın 

Yeni Fransız kabinesi dün meclis önüne cıktı yıırdımııe oıduğuna daır ortadft bir , 
delil yoktur. Mamafih son glln· 

k b • • I l~rde iki taraf da tak viya kıtaJarı a ınesı ,ulmışlardır. 

Gürültülü munakaşalare sahne oldu 

ingiliz-italyan itilafı ölüme mi 
mahkum olacak 

Cenevre, 12 (Hadyo) lngilte \ Hnlıeş meı.elcsini de ruznameye 
re hükumetinin dün uir nota ithal edecektir. Notanıu birer 
ile Habeş işinin MilleLlor Cemi· sureli u,za devletlere gönderil
yeti konseyiniıı bu toplantısın · miştir. 

da haUini islemesi Riyasi nıelıa· Haile Selase elinden 
filde soğuk karşılanmıştır. geleni yapacakmış 

Jnğillere şüphesizdir ki b~ Londra, 12 (Hadyo) IInboş 
meselenin lııılliııi Hal.ıeşler lehı· sefareti lıu gün ııeşrelliıli bir 

00 bir karar alınması içiıı değil notada ezcümle şöyle dcm~kle
ltalyaya girişti~i tnahlıiid icabı dir : 

istemektedir. c lngillernniıı Milletler Ce· 

Ruznameye alındı miyeti Umumi 1\iitipliğine gGıı-istenilen ekseriyet 
kurulamadı Bir Arap hü~Ometi Avusturyada 

İngiltere tarafından 

1 

Yalnız Almanya 
kanunları tatbik 

Ceııevre, 12 (Hadyo) lııgilte dordiğ,i tozkere bazı mnfoth:ı ele 
ı·enin Habeşistaıı meselesiniıı verilen maıı§ya göre lngiltere 
hallini talep eden notası üzerine Habeşislnnm 1tal)'8 tarafından 

ı :~f~il~le:l~le~r~O~e:n:ıi~y.~o~li~t~·m~u~m~i_K_ü_l•_b_i __ -:-_-~s_o_nu_ık~l~nı_c_d• ______ _ 

Filistin gene çok karıştı Kabine dün Cumhurreisinin 
başkanhğında toplandı 

Daladiyenin de muvaf fakiyet ihtimalleri 
oz görülüyor. t.. abine 31 temma:ıa kadar 

geniş salahihet istiyecek. 

ilhak edildi 
Londra, 12 •Radyo• Deyli edilecek 

y 1 ' . ' ı . . 1 
hern d ın aıyası mu ıarrırı yazı Bertin 19 •J> d ) 1 1 - ' "\a yo - ş nnzırı 

yor Cenubi Arabistaııda 33,000 ~i~letler_ cemiyeti umumi kfttip· 

murabba mil genişli$tinde olan lığıne bır nota gönd~r.erek !ede 
müstııkil Hazarmut memleketi ral Avusturya devletının Mıllet· 

ler cemiyetinden çekilmesi .;,nter 

Tedhişciler beş polis me
murunu dağa kaldırdılar 

İngilizlerin tayyareler ve motorlu kıta. 
larla tarama harekatı akim kaldı 

Iııgittere hükümeti tarafından, 
Paris 12 (Radyo) _ Royter ltalyanların Habeşte yaptıkları nasyonnl ie bürosundan da çekil ğ dT 

ınuhabiriudeıı: Uesmi mehaCilden Kacinr: toplandı; oibi, tayyare kuv\'eti ile ilhak m_ esi demek olduğunu bildirmie[ Kahire, 12 (Rad~ o) F. ilistin Köyler ya ma e f ıyor 
p 12 (R d )V K b. b ){udüs, 12 (Radyo) Tedhişci 

alınan maltimata göre kabine 
0 ıs a Y~ ~- a ıne olunmuştur, logilterenin Habeş tır. don alman haberler tedlıış h~r.e ıer şehirlerde alınan geniş ter· 

bu akşam parlmEınto huzuruna bu sabuh Cumhurreısı Lebru~un teki Jtalyan istilftsını tanıması Berlin 12 (Hadyo) - Adliye ketinin her tarafa sirayet altığı· til.ıat neticesi uzak kasabalara 
çıkacaktır. rikyaselirıdo topleııarılk ~eülıste ı üzerine ftelya da Hazramut'un Nazırı bugün bir lrnynnname ni bildiriyor. Dün Nnlılus dağla 1 çekilmişler ve faali yellerini ek· 

Yeni Daladiye kabinesinin o uyacağı beyıınnamenın son . . . . .· . . 
kl .. 1 t.ı•t t • ,. Ir b. . . lngiliz himayesi altında olduAu neşrederek eskı Avusturya ka rında tayyarelerın de ışlırftkıle I sıllnıeden harekete geçmışlerdir 

kurulmasile lıalkcılar cephesinin şe ını es ı e mış ır. \a ıne ılı _ ı - · 
d • ld x. t"kd" d 1• nu tanıyacaktır lııgiltere hukü nunlarının tamamen mulga oldu tarama hareketi yapılmak ısten j Ta beriye yakınında 5 polis nıe 

bozulmasına muhakkak naznrile ma re)'I a ıesı a ır e mec ısı ' b- - ,., k ld 1 bakılıyor. Sosyalistler aldıkları . ·ı . meti 1937 Martında Hazramut ğunu ve ulun Almanyada tek mieee de dağlara çekilmiş olnıı murunu da6a a ı:mıe ardır.Bu 
ve Ayan nısan ·nı layetınde tov d mer'i kanunun Alman kanunu . . . . . . . civardaki büLiiıı koyla" Ya~ma 

bir karnr hasebile kabineye ara· sonu ikincide -Sonu ikinci e- . . . ıhtıldlcılerın şıddetlı mukavome . . ,.. 1 •. k"I _ " 
------------------ olduğunu bıldlrmıştır, ı·ı b 1 . k t k. k lmıştır adılmış \'f! a5nç ar so u muştur &ıra müzaharette bulunacaklar· . • ı a u ıaı e e ıı ım a . h 11 f 

dır. Komünistler kntiyen müza- /ngiliz • /ta/yan anlaş~asının mefnl Taberiye ci9arıııda çok kanlı Bu sabo ayb anın en işlek 
harele taraftar değildirler. Dala · Lehistan da carpışmalar ~olmaktadır. lııgiliz caddesinde 3 bom. a .P~llaıııış 8 

B. k . 1 metn·ın·ı .. " . k" . yarelanmış bır kışı filnıü diyenin meclisten şimdilik geniş ır omı!e an aşma motorlu kıtaları köyler arasın ' ışı 1 Ş· 
. 1 tür. Bombıılnrı alan arın Bedevi 

&alAhiyet istiyeceğine ihtimal M.. f / k .. da devrıye gezmekle fakat bas· kıyafetinde Arııplnr oldu~u söy 
"Gerilmemektedir. hazırlamaya başladı us em e e numa- kın ht\diseterinin bir ıürtü önü ıenmişse de hakiki failler buıu 

azeteler ne diyor?. yişleri yapılıyor alınamamaktadır. 1 namnmıştır. 
Pnris 12 (Rııd)·o)-Sol cenah l / d •k • h .. ı " t ·n is-

Raıateleri DaıRdiye kabinesıııırı An aşma esas arın a ı ı Ult ume ı Varşova 12 (Radyo) - Müstem Pelepistin dünyada uyandırdığı akisler 
halk ceplıesile hiçbir m~nasebetilpanya iş/erinde Vaziyet/eri çok müphem leke haf~ası mün~sebetile Varşova 
buıunmadığını kaydedıyorıar. da ve dığer şehırlerde tezahürler Fransızlar "Hitlere yeter di-
k Po,~olbelr; Dk abl~diyek qaı?lakm ve Lorıdra 12 (Radyo} Roma· J lul}unu tanıyacak ve ltnlya da I yapılmıştır, Hatipler Lehistanın 

uvvet ı r a ıne urma az· d 1 ·ı· t 1 1 L " . k 1 . . • x. l k h ı · • d•yorla tll°I ld }i~ k r . a ugı iZ • la yan aıı aemasmıu ıbyadakı as er Ofllll garı Ça5ı müstem e C Ve am maddeye olan b•ıme ıyız 1 r 
n~ e ~~taya atı 'ci ak at 1\~~~

81 
metnini hazırlamaya memur ko- racağını bildirecektir. ihtiyaçlarını tebarüz ettiren nutuk· ye 1 " 

d. sa15 am ve ne e uvve 1 ır. mite dün ışe başlamıştır. Metin ' Anlaşmanın esasları; lar ıöylemişlerdir 
ıroJr. 1 D 1 a· 1 b' .1 hafta sonuna kadar bitmie ola· Paris 12 (Radyo)-Maten ga ' Çekoılovakva aükünla karşıladı. Yugos. urna ; a a ıyen n ır mı · 'J 

li Bela.met hükumeti kuracağı sa caktır. . d zetesi lngiliz İtalyan görüşme· ı·nuı"l"ız HarL"ıye Nazırı laV"'Oda netice tabii görülüyor tııhyordu . Yeni kabine milli se- _A~la~m~nın ı~zasın an ~\': lerinde tesbit edilen esasları neş 1 U J 

IAınet hüktimeti olmamakla bera vel ıkı hukumet munas~betlermı retmektedir, Bunn göre her iki Berlin, l2 (Radyo) Bütün 
ber sağlam görünmektedir. Fraıı teyid eden 1.ıotalar tentı oluna· taraf. da Akdenizde yapacakları Bu har.ta Maltal)'a · 

k ı it b Ot S da 
1 

h -.. ~i Alman matbuatı plebilıiil netıce 81l ne inkıldb isliyor ne de irtica ca lir. ngı ere. u ~ 8 m ta kımatı muayyen zamanlarda 
)(alıiue istikrarsızlığmdan bb:ar ı ftelyanııı Habeşıstan ımparator Sonu ikincide cJ • sile meşgul olmakta ve halkın 
Olan efkt\rı umumiyenin ve mem gİ ıyor. evet reyini verm iş olmasıııııı de 
leketin istediği emniyettir. Ee-er 1 K atalonya harekatında son safha Londra 12 (Radyo)- Harbi· rin manası bulunduğunu kaydc 

t>aladiye bu arzuya U)'Obilirse ye nazırı bu hafta içinde tefliş· 1 derek şöyle deıııekt~dirler : .. 
jkseriyeti fllde eder demektedir. Frankis kıtalar üç koldan )erde bulunmak ve alınan müdaı - Almnıı milleıı ev~t~royını 
ngilteredeki akisler: faa tertibatını tetkik fllmek üz- vermekle dııtıımıı111 tarılıı \'(\81 

Londra 12 (Radyo) - Fran- denı·ze dogv ru ı·ıerıı·yor ı l - -k Al re ta1 yare ile Mal taya gidecektir. kasını inızalamışlır. luyu 
&ız kabinesine siyasi mehafilde h manya milletin anusile yaratı! 

ususi bir ehemmiyet atfedil- t 
Rtıektedir. işgal çenberi daruldı. Pirene dağları da Tunus a dı. Tıırihdo bir milletin arzusu 

Taymie gazetesi; Daladiye· •td• M"/• l •t d• k•t• ne demek :otduğunu isbal ede 
tlin muvaffakiyet ihtimalleri az- çeıJTI l. l lS er mu ema ıyen çe l ıyor k d cek lııidisalor Qoklur· Büyük Al 

:~r. Billı~ss~ ~ndü~trid~ ve mn: • Salamanga, 12 (Radyo) Fran Üçüııcü kıtaat ise ümidsiz~~ Gar Karişıklı evam manyaya artık kimse tocnviize 
•en e~d.uetrıs_mdekı _vazıyet endı kist kıtaların ağır tazyiki kartıı J do bayı müdafaa leden mılıslere ediyor cesaret edemiyecektır. 

varıcı mahıyetledır. ·ı· 1 " 'd . b. k knr'"l ahır taarruz halindedir Çekoslovakyada rakı"sler 
F'ransanm kuvvetli adamı Rmda mı 16 er unu sız ır mu ·a " 15 2 (R d ) Ka Tunus 12 (Radyo)- Tunusta • 

batadiyf\ sa"' \'e sol cenah par· vemet göstermişlerse de üç kol Salama~~a, l K a tylol a·ı bugtın gene bazı kamakhklar ol· Pnıg, 12 (Rad)'O) Çek gazo 
rı "' d · ·b ı k ·ı "şf .F rarglllı teblığınden: as e on, v ~ " 1 erinden mürekkep bir milli ek an ırtı at arı csı mı ır. ran I" K t lon"a Koveoel 1stra mu~a da heyeti umumlye.c;l itlba leleri plebisit neticesi munase 
'' · k" ti · d" - koldan ilerle nıa ' 8 8 1 

' ' 'r' f rıyet hüktimeti kurmak isli) or ıs er şır~. 1 uç . . . majori cephelerinde d~şman ağır rlle sOkOnet tedricen iade edil betile Çek ekalliyetlerin in asa 
clu muvaffak olamadı. Kabinede mekde mılıslerde aynı ıstıkaqıet zayiat V6rerek tam bı1r ~ozgun mektedir. örfi idare uao edildiği yişi bozacak hiç bir hareketle 
tıe . . · k d' h !inde kaçmaktadır, Jerı kıtaat 1 
11 sağ ne de sollardan hıQhır te rıc~l. et~e~ te ı~. . 8 

• K ıçto geceleri sokaklarda dolaşmak bulunmadıkları hakkında matlıu 
ıa buluıımaması da bunu gös Bırıncı Frankıst kıtaat Pıra cenubcfa denıze varmı~tır, _ . ata · J " " _ _ _ ... 

ler·1 d " D 1. T 1 r d d ,..1 · · t. tk·ıncı· ıonyayı jagal Qenberı gıUıkçe yasaktır. Mevkuflardan bazıları da at mudurluğuuun teblığını mom ror, ıyor. ey ı . e gra a ne a5 arını çevırmış ır. v • • 
110llQı yukarı aynı mütaleadadır. 1 kıtaat Bareelooa dolru ilerliyor daralmaktadır, tabliye edilmlştır. nuoıyetle kaydetmekte ve yalnız 

mütalea olarak da : 

•Anşlus, gayet tabii bir şe 
miş gibi yapıldı bitti• deınekt: 
dirler. 

Fransada akisler 

Paris, 12 (Radyo) epoh g 

lesi plebisit hakkında şunı:7~~ 
yazmaktadır : 

' Dün tek bir parmak dalı i 
oyn!!tılmadan koca bir devlet 
ortadan kalktı. E~er Avru 
tehlikeyi idrak ederek lbir ş~; 
1_apmazsa daha başka milletle 
rın de ortadan kalkması bekle 
nebilir ' 

Pöti Parizien de eöyte de 
mektedir : 

' Hillerin tehdid elliği dev 
lellere terettüp eden : vazife keıı 
di kuv\'elleriui azami hadde çı 
karmaktır. Fransa mutlaka kuy 

velli olmalıdır. Hitleri Avrupa 

(Sonu ikincide) 
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Sayfa: 2 ---
Suriye~eki Türk e~alliyetleri acmacak vaziyette Vilayet merkezlerin~e Damga kanununda değişiklik yapılıyor 1 I kti baslar; 

İtalya Ve 
Balkanlar 300 Türk Köyü Resim ve heykel mü 

zeleri acılacak , 
Proje hazırlandı 

"'f'::": -- -

I-Ial{sızlık ve zulüm IA Arap- lstanLul - Güzel sonatlar Zorluklar Vt~ haksızlıklar ta
mameıı önlenmiş olacak 

"""""'•' ............ 

laştı rılınak isteniyor 
Çocuğunu türk mektebine gönderen köy 
lüleri Suriye hükumeti cezalandırıyor 

akademisi Maarif vekaleti lara· ı 
fından verilen çok mühim bir 
vazife ile meşgul bulunmaktadır 
Geçen sıma Büyük Önder Ata 
tlirkün verdikleri yüksek ı•mir 

üzerine Dolmahnlıçe sarayının 

eski vel iahcl dairesinde büyük 
bir resim müzesi ~· ücuda geti· 
ren Maarif vekaleti gene aynı 

rüksek irşattan ilham nlurak Is 

Yeni proje ile vüzuhsuzlukltır gideril
mekte ve resim mikdarları arasında 

müsavat tesis edilmektedir 

Paris gazetelerinden Le Temps 

Roma muhabirinden aldığı bir 
telgrafı, "İtalya ve Balkanlar,, baş 
lığı altıodu şöyle neşrediyor: 

ftalya imparatorlu~unun Yt.· 
oanistan ve TUrklye turafındao ta 
maması keyfiyeti etrafında muta 
lealar JtlrOten matbuttt, Balkun 
devletlerinin, Milletler cemiyeti 
kar~1sırıd11 siyasi lstiklallerlnl mu. 

baf11zu etmelerini memouolyelle 
karşılamakt11dır. lıaly ısn guzetelerl 

Haleb (Hususi) - Türkiye· ' çe tedrisat yapılması için müra 
Suriye dos lluk ve i)·i komşuluk caatte bulunmuşlarsa da bir ce· 
anloşmasııı a nid konuşmaların vab alamamışlardır. 

tanlıulnn en işlek bir yerinde 
Halk, arabca bilmediği için bir daim t resim sergisi açılınas ı 

Finans bakanlığı , damga seloleri üzerine de ilan konulma 
cereyan etli ği şu sırada Suriye 
dahi liııde kalan ve nüfus miktar Halayda vo Beyrutta çıkan Türk · ın ı · 
ları 60 bini geçeıı Bayır, Bucak ve vı nyet erın hepsinin merkez 

çe gazeteleri okumak istiyor. Fa 
nahiceleri ve Cı·aulue kazası larinde birer resim ve heykel 

kanununun tathikinde rastlanan sının temini için projeye bu gi· 
bazı zorlukların ve haksızlıkla· bi ildnların resmi, ilan ücretinin 
rın ortadan kaldırılmas1 maksa yüzde onu olarak tayin edilmiş 

" kat, son hl\diseler üzeriue, bura 
Türkmenlerinin vaziyetini izah ıııüzasi vücuda getirilmesi işinin 

diyle damga kanununun bazı tir. 
maddelerini değiştiren ,.e kanu· 

Bttlkanlıuda ilk hamleyi yapıp 

Yabancı memleketlerden bu yolu açan devletin Yugoslavya ya gelen gazeteler, hükumet mer 
etmek çok faydalı olacaktır. kezinde alıkonulmakta ve abone tetkikini güzel sanallar akademi 

Bayır ve Bucak nahiyelerile ter tehciid edilmektedir. Türkçe sine havale etmiştir.Maarif vekili 
Crablus kazasında 200 300 parça gazetelerin okunması yasak , dil Saffet Arıkan son defa şehrimi 
Türkm en köyü vardır. Bu köy miştir. Bütün hunlar 50 . 60 tıin ze geldiği esnada güzel sanatlar 
terde hükumet tarafından açıl · Türkü korkutarak susturmak i· akademisine sureli mahsusada 

na yeniden bazı hükümler koyan Türkiye içi üzerine taııziın edil olduğunu söylemektedirler. 
bir kanun projesi hazırlanmıştır. 

Projede maktu, resme ıübi olan 
evrak, Renedler \'e ilılnlarla l.ıurı 

lardan alınacak resim miktarları 

'fribunu gazcte~ine göre, bu 
değişikliğin şerefi M. Stoyadlno· 

miş emre muharrere yeya hami 
tine nid senedler, sall\hiyelna
meler, poliçelerden maada [ticari 
eHak ve senedltır de biııde Lıir vlçe ttid olup, Adriyatikte sulh 

mış bir ın e kteb yoktur. Yalnız çiııdir. yaptığı ziyaretle bilhassa bu 
ııahi)•e morkezlorinoe ikişer sı · ,.1 1 il ~ 1 _k_ t C bl mühim iş üzerinde akademi rii 

111 gösteren on birinci maddede damga resmine tn.bi tutulmuştur ve asayişin tesisi esası llıerlne 
bazı \'uzulı suıluklar giderilmiş l\Iuafiretlerle aUlkalı olan yupılan onhışmalar da onun tE'şeb· 

• •~ t1 ıa ı ıu ume ra us 
ıııflı bırer mektcb kurulmuştur. , , , . ' . r ..ı ktörü Burhan Toprakla göı üş \•e resim ınikdarları nratmırl a otuz ikinci maddenin yirmi üçün 

müsavatı temin eden rnkaınlıır cü f:krası tokaüd, yAtim ve dul 
konulmuştur. Deltiştirilen maktu maaşlarının tahsisine müteallik 
resim mikdnrlarını !yazıyoruz: bilumum evrak <.tarak tavzih o 

Bu mekteLlerde türkçe tedrisat 1 ırnzaı,ının . < ezırc kı~mmda bır müştür. 
yasaktır. Arabca bir kelipıe dahi kaza teşkıl ederek F ıratın gar Ôğrendi~imiıe ~öre bu ser 
söyl cıniyen, söylemesini bilmiyen bindeki Türkmen köylerini dağı gi ve müzelerin tesisi için yeni 
çocuklara zorla arabca öğretil · tıp Türk halkını, ekseriyeti A· bütçe projesine Maarif vekl\leti 
mektcdir. Crabluk kazasının Tür rab olan köylere datıtmağa ve Lütçeaine tahsisat konulmuştur. 
kiye hududu üzerinde bulunan Türkleri Aralı anasırın tahakkü Bu suretle şimdiye kadar yalnız 
bazı Türkmen köylerinde çocuk mü allına sokmağı düşünmeıte lstanbula inhisJ.ır eden sanal 

bOsU sayesinde vukubnlmuştur. 

Ve nihayet, mıttbuatın l OrUt 
tUğU mUtaleehrdao istidlal olun· 
duğuna göre, Bulkantards, lt11lya 
lebloe ol11nık vukubuldD bava ll~· 

ğişikllği Uzerine, ltalya, muhtelif 

tarını Türk mektohleriııe gönde lıaşlamıştır. hareketleri bütün yurda teş 
renler vnr~ a da bunlar Suriye mil edilmiş olacak ve güzel sa 

Anomiıı şirketlerin iQ nizam lunmue ve muafiyetler arasına 

namelerinin hükumetçe kabul \'e mükerreı· sigorla anlaşmaları, 

tasdik edilmiş olan ııüshalarının Triplikler, gümrük geçiş karne· 
her biri üç lira yerine altı lira 

1 
teri, isim, yaş ve kayıd tashihi 

esham, k ımbiyo ve ticari sened hakkında davacılar aleyhine ve 
tere aid olarak tanzim edilmiş l ı-ilen ilamlar, hüsuı:ı i kanunlarla 
her nevi bordrolar veya bunların 

1 

lıükuınet tarafından tlÖçmenler 

meseleleri, eskisine nazarım bQs 
bütün buşka bir hırıda derpiş et

meğe mutemaylldlr. Ezcumı~ Mon .hükumeti tarafından eindetle ce Dostluk konuemalaı·ı esna nallar müntesiplerine geniş bir 
zalandırılıyorlar. Son zamanlar sında hududda tadill\t yapılarak 1 çalışma imkdnı verilmiş olacak· 
da mahalli hükumet, Bayır ve Crabl us mıntakasının ana vata 'ıtır. 
Bucak nahiyelerinde birkaç köy na ilhakı, Bayır ve Buc•ak nahi· ,. 

1
. 1. • • 

mektebi açmayı ve burada zorla yelerinin de Hataya bağlanması ı S fn8u8 IÇIO 
arabca tedrisat yapmayı düşuu zaruridir. Bundan bdşka, bu mın 1 

mektedir. Bu mıntakaların Türk ı taka Türklerinin hukukunu tıı / 
meu ahalisi, defaalla hükumete mamile kal'i ve sarih olarak tah 
köylerinde mektcb açılmnsı, türk tı temine almak da lhımdır. 

kuponlarının numara bordroları ve ilıic4 edenlere ve yerli halka trö mukavelesi tamamen başka 

te borsa emirleri beş kuruş, ka I parasız verilen gayri menkulle· blr manzara arzctmektedlr ve ltbl 
~ıd veya mukavvadan başka rin tapu senetleri, umumi menfa ya bu mukaveleyi, azçok yakın 
maddeler üzerine tertib olunarak ı ntler..ı hi?.met eden cemiyetler ve 
umumi mahallere yapıştırılan 

1 

halke\•leri tfirafıııdan resmi bay bir Htlde imzalıyaCdktır. Bu mese 

Ha~eş işi tazelendi 
Birinciden •rtan 

Bir Arap ~ükOmeti 

veya asılan i!t\ıılardan bir kare · am gunl<•riyle. bu günler dışınr lenin, TUrkiye Hariciye VekUI 

\

metrenin yarıın ve dahn aşağısı 
1 
da senede iki defı:ı verilecek balo Tevfik RUştU Aras Mllanodıt Kont 

için 15 kuruş yerine otuz kuruş müsamere, koıısor, temsil ve ben Ciyano ile gOrOştOğU sıradıt tet
Hazırlık tahkikatı sırasıııda bir karemetrenin yarısından b r ıeri eğlence biletleri ve Lu mak kik edılmiş olduğu mttltlmdur. 

başka yerlerde bulunan suçlu kare motre murabbaına '" kadar ' sada uygun ıldnlar umumiyetle Blltun bu mntalealardan çıka 

Tah~ikat evrakı 
gönderilmiyecek 

1 ve şahidlerin ifadeleri veya nü 25 kuruş yerin6 50 kuruş, b ir havalenameler, ha\'ale mektupla · 
(Birinciden .,t•n) 0 ı ractığımız hUkUm şudur ki, ltalya, 

fus kayıdları gibi işler için bJ· j metreden iki metreye kadar 30 
1 
rı P.T.T. havalenameleri, ticaret , 

ilhakını tanıyacaktır. Bu takdir 1 üzerinde Mlkimiyetini .y.aym. ıya t- .t hk'k t k d d kuruş iki metreden sonra her 1 hane ve müesseRelerin ~eledi ye badema, Yugoslavyayı, cenubu un a ı a evra ın an a o • . 
de Sa majeste Habeşistan impa· başlamış bulunuyor, Bırıncı se mahallere gönderilmekte olduğu 1 yarım metre için 3~ kuruş, gaze 

1 
ve resimleri kanunu mucibince I şı:ırkı Avrupasıoda, bakim blr mev 

ratoru böyle bir harekete mdni I bep, ltalyanın buraya sıçrama anlaşılmıetır Adli e kAl r 1 telere vo mevkut rısalelere ko· 1 asmaya mecbur oldukl~rı levha kide ve her halde, Yugoslavya 
olmak için elinden geleni yapn sından endişe ı>tmek, ikincisi b ., bö 1' 1 YI k vtek ' ke 

1
' 

1

. nan itı'rnlardan yetmiş dördüncü 
1
· tar vo umumi nakil vasıtalım krallıhını bUtno Balkan m"nzume 

un..ıan ye ıazır ı ta ı ı atı . · - . . '" "' 
caktır. Habeşistanın ilhakını tıı· 'ı bu Arap memle_ketinde petrol k l\l" . . . numaranın A bondıııe dahıl o uzerınde yazılı tıcaret adları da sinlo temeltl1şı şekUnde t ıakkl 
nımak beynelmilel mukavelelL· bulunduğuna daır raporlar al evra ının uddeıumumılıklerde ı lanlardnn iki kuruş; J3 bendine konulmuştur. e 

ı alıkonularak yalnız maksadı ta ı dahil olanlnrdaıı 20 kurua 0 . . k b etmektedir. Blnaemıleyb, ltalyao 
rin esas prensiplerine: aykırı b ir mnk, ngilterenin kararına karşı . . ı "' Tapu deft~rlerının n arma . 
hareket olur. Esasen 4 Ilaziraıı gelen kabileler, tayyarelerle ta mamıl_e temı~e _medar olacak su ı bendine dahil olanlardan 50, D sının ve z:ımaıııa yapıştırılan) siyasetlnın, rurkiyeye kadHr, bil · 
1936 tarihinde de Milletler Co kip edilmiş ve bu kabileler baş rette ~-zahit: ıstıı~ab~ ~araka~arı· ı bendine dahil olanlardan 100 ku pulların kopmasının önlenmesini tun Balknnlarda, Belgradla anlsş 

h • b k ı t A nın gonder.lmesıle ıktıfa edılmo ruş. temin maksadiyle tapu zabıtna· ! mak suretlle tatbik edllecehlol miyeti Asamblesi hiç bir araıi e.,ınıye mec ur a mış ır, rap . . . . . . . _ . & 

k L ·ı 1 · · · t h kk d sını alAkadarlara bıldırmıştır. Yenı huküm1'3r me veya zabıt defterlerine aid tahmin edeblllrlz 
değişikliği tanımamasmı ta n lı· ·a ı e erının zayıa ı a ın a 1 . 
hüd etm i ştir. malumat verilmemektedir, lngil 1 Büdce Lanunu Diğer maddelerde yapılan damga resimleri badema yapıştı ltttlya, Avrupanıo bu taratın 

tere hükumeti, bu sahanın Ade 1 I değişi~liklerle yeniden ild\·e o · rılamıyacak nakden mal saııdık dttkl mevzilerini asla terketmek 
Vaziyet nasıl formüle b"t" . 1 - - ı K ld lunan hükümler do şunlardır : larına yatırılacaktır. 1 ı d d l'rlldl B ki 
edilecek? ne 1 ışık oması yuzunden onu amutaya ge i 2279 numaralı kanun muci· n yet n e f'5 r· 11a s, buoıarı 

ilhaka lüzum görmüştür, lngilte fıl.uh ve ill\nsız cep takvim genişletmek ve tarsıo etmek tik· 
I...onclra, 12 (Radyo) Siya ... i 

mehafil lngilterenin Ilnbeşista· 
nın ilhakını tanımaya knrnr 
vudiğini knydellikten sonra l ı u 

nun nnsİI formüle edileceği su 
alini sormaktadırlar 

Deyli Telgraf diyorki : Rus 
ya ve Zellanda ~hükumetleri mu 
halif kaldıkları takdirde lngiliz 
-İtalyan itiU'lfı ölüme mahkum 
olmasa bile tnk =bi çok gecike
cektir. Qünkü karar suretinin 
ittifakla alınması lAzımdır. 

Cenubi Amerika belki mus· 
tenkif kalacaktır. Fakat Rusya 
bu suretle hareket etmeyecek 
şiddetle muhalefet edecektir. Fa 
kat ortada bir de (." in kalıyor 

ki kati surette ilhakı reddet· 

1 Ankara, 12 (Husust) - flü bince ödünç para ft=ırme işleriy 1 • 1 d t k . 1 · • d 
it 1 1 dd . A " erıy e ıvnr a vım erıoın am 

re - a ya . ~n nemasının m.a e yük Miti et Meclisi Rütçe Encü- le ugraşan lıakık ı \'e hukmt sa . 
terinden bırı de karşılıklı ılhak mı ni, bu günlerde iQtima ederek hıslarl\ verilen izin vesi kainrın· I ga ro~mı dağılmncıı veya satışa 
tarın tanınması olacaktır, 11938 matı yılı ınuvnzenei umumi 100 kuruş, ödünç para verme işi arzedılmeden eV\'el pul yapıştı . 

· • 1 ye kanun ltıyilıasmı ve büt~eyi ne tasavvut edenlere verilen vo·: rılınak Ruretiyle alınacaktır. Nak 
lngiliz - ltalyan anlasması I tetkike başlıyacaklır Encümen siknlardan 2u kuruş, ödünç p ..: ı·a tiye şi rketleri biletleri için bir 

azası araRrndnn raportörler ayı alanlara verilen vesikalardan G da :npa resmi koı : trol dcfteı-i lut 
Birinciden •rt•n rarak \'ekılleUerde yt>ni bütçe kuruş protesto için noterlere ~ya mağa mecbur olacaklardır. 

muntazaman biril>irine bildire· ınünasebetile tf>tkikler yapılma zılacak taltlpııame ve senedlcır 5 
cek, Kızıl denizde 1888 Silveyş sına karar vormişıi. Raportörler kuruş, resmi duireler tarafından 

Evrak \'e seııedlerin damga 
resminin alııımamnsıııdau veya 

kanalı mukaveleııamesl tekrar den mühim bir kısmı encümene ferdlere verilen lı er nıwi ru 'isat 
apo 1 V • J d" l\tü k noksan ahnmııı:ınl an veya 'pulla r r arını ermış er ır. za e namelflr ıo kuruş, muayyen meb 

teyid edilecek, İtalya Filistinde ı b ı d ·· -1 ı· rın kanuna a•:gırı iptalinden do re ere aş ama ıtn once .ı a ıye ltlğ havi anlaşmaların damga re J 

İngiliz idaresini bozmaya çalış· Vekıli Fuad Ağralıdan bütçe he simleri binde ikiden bindo bir layı tahsili ldzım gelen resim ve 
parn cezalurı bu hnle sebcb olan 
lara mürucaal hnkt. ı olmak üze 

mıyacak, LibyacJaki İtalyan kuv· yeti umumiyesi hakkında izahat kuruş, balo biletleri on kuruşta 
ti · t " · · d" ·ı alınacaktır. ve erı e:ırıcen yarıya ın ırı e · ---- yirmi paradır. 

cek, lngiltere Habeşistan mesele 8 S ı · Ç / k Projede tiyatro, sinema, kon 
si üzerinde Milletler cemiyetinde • e tm e en ser, balo, sirk ve stadyomlarda 
aza devletlerin taalıhüd serbest Antakyada çıkan •Yenigün• duhuliy~ kullaııılması mecburi 
liQ'ini muhafaza için en yakın za gazetesi sahiplerinden arkadaşı kılınmış ve kullanılmayanlardan 
manda teşebbüste bulunacak ·her mız B. Selim Çelenk dünkü her bir bilet için iki lira ceza 

re evrak sahipleritıden alıııacak 

tır. Ij;ksik damga resimleri \'e 
cezaları:da aynı usullerle tahsil 
olunacaktır. 

Radyolardaki ildnlardan ilan 

rinde bulıınuyor. Romadan bakı· 

lıDCd, vaziyet, yalnız mıntakavi 

ve Adriyutığe mQchıısır kalmayıp 
b~lkl blltUn cenubu ş11rki Avrupa 
sıou şumll bir hHlyuo- Yugosla\' 
elbirllğlne intizar edebllf'cek bir 
munzttra gösteriyor. 

istenilen (tseriyet kabinesi 
kurufamadı 

Birinciden •rt•n 

'k" 1 k t t . ' trenle Adanadan şehrimize gel alınması tesbit edilmiştir. mekten başka ne yapabilir.Çün· ı ı mem e e spanyanın sıyaset . . ücretinin yüzde biri nisbetinde 
kü Habeş ilhakını taııımak Man bakımından statükosuna riayet mış ve akşam trenıle Antakyaya Kibrit, sigara, tuz kntulari) 

lanmak üzre tatil kararı vere· 
cektir. Daladiyeuin 31 Temmuı 

tarihine kadar mali it:ıleri tedvir · 
için salahiyet istiyecektir. Data· 
diyenin de Blumun meşhur pıı 
nındaki tedbirlere mümasil ted · 
bir almaya tevessül edecegi tıı~ 
min olunuyor. 

çuko'nuıı da ilhakını tanımak· 

dan başka Lir şey dellildir. 
Negüs Cenevreye 
gidecekmi? 

Loııdra, 12 (Radyo) lngilte· 
renin Milletler Cemiyeti Umumi 
KAtipliğine gönderdiği nota 
Loudradaki Habeş heyetine de 
bildirilmiştir. Negüs Habeş me 
selesi müzakere edilirken kon
seyde alüKadar Qza olarak bulu 
na bilecektir. 

Çem berlayi n izahat 
vermiyor 

Londra, 12 (Radyo) Protes 
tanlar ve muhalifler hükOmetin 
Cenefreye gönderdiQ'i notanın 

doQ'rudan doA'ruya Halıeşistanın 
ilhakını tanımak demek olacağı 
nı ve bu hususta baevekilin iza 

edecok. 1 gitmek üzere Adanaya dönmüş le ve saır bu gibi kutuların di· damga resmi alınacak, hizmet 
tür. A-er inhisarıarı maddeıoriniıı ku mukabili verilen makbuzlar da Açık T eşek.kür . 

Bunları yazan Maten gnze· nisbi resme tdb! tutulacaktır. *' 
tesi lspıınyaya aid esas üzerin· p / . . . d J tulariyle posta ~o telgraf müra· Ailemizin bir temel dire.. 

e epısıtın ünvaaa -------------------- ı ·ı· Abd h Pol•' de diyor ki: 'J M . t d o an sevgı ı urra man 
Çok hayrete earandır ki Is· uyandırdıgı akisler acarıs an a Laval rımızı ebediyen ka;vbelmekteı> 

panyHya aid başka bir kayıd - Birinciden artan - , mütevellit hazin ve mate.mli gOıl 

vahudı"ler pırvasa- Belgradda bı·r kon- terimizde kederimize iştirflk e· yoktur. Httlbuki daha düne kn· nın fethine doğru durdurabile ı 1 J 
k · · t k · den ve beyanı tazı"yet ve tesel' dar ispanyanın muhtelif işleri co en ıyı vası a urtı yeter dı l . r k 
b 'l kt" n· lı d ' b"l dan sermave erıni 1 rerans verece liyet etmok lutrunda buluuııll gönüllüler ve siyasi nüfuz mese }'e 1 ıne ır. ız unu ıye ı 'J 

elı· y ·ıı • ekı~vorlar I Paris 12 (Radyo)-Eski Fran· dostlarımıza minnet ve şükrll11 
leleri üzerinde müzakereler cere m · Ç .., 
yan ediyordu. Şimdi ltalyanlar Yugoslavyada akisler - - - -- sız Başvekili Paris üniv•rsitesi pro duygularımızı arz ve ibUlga 1ıı1 
bu müzakereleri te\·ile çalışıyor· Betı;rat, 12 (Radyo) Gaıete I.' k 1. .1 fesörlerinden B, Lava! Belg-rada metli gazet('lnizin tavıtssutull" 
1 ler plebisitle Alman milletinin ulr ÇO esnaın uüştü gelmiştir, Mesleki işlerile alakalı saygı ile dileriz. 
ar. Hitlere bağlılığını gösterdiğini Budnpeşte 12 (Radyo)-Nazi tetkiklerde bulunmaktadır, B, La Merhumun annesi 

f k b k d val Belgrad üniversitesinde bir Melek NTazmı· Potar hat vermesini istemişlerdir. Cem ve biç bir şe e arşı u a ar propagandasının gün geçtikçe k .. 
konfcraıas verece tir. · M h k d ı ı 

berlayn nota hakkında izahAl bağlılık gösterilmediğini yazıyor artması iktisadi ve mali mehafil 1 er umun ar ••er 
vermemiş ve mektup suretinin lar. \'reme gazetesi diyorki : de büyük heyecan ve endişe u· dünkü içtimanıdıt Yahudi 110rma _Zekiye .Olgaçay, Seza Haklı 1 

resmi vesaik arasında ııeşredila Büyük Alinanya plebisiti yllnrJırmakladır. Yahudiler piye yesinin uzaklaşması protesto e· Üçer, Gülseren Polar 
ceğiııi bir hüküm vermek için göstermiştirki bir milletin kendi sedan sermayelerini çekiyorlar. dilmiş Te hükunıetteıı buna kari Merhumun enlttelerl 
neerinin beklenmesi 'mvafık ola· ırk ve küllürünün emniyetini an Esham lıer gün biraz daha düş şı tedbir alınmasını istiyen biri Avukat Halil Olgaçay, Hak1'1 

caQ'mı söylemiştir. cak uas;vooıılistlik temin edebilir mektedir. Beledive meclisinin karar kabul edilmiutir. Cemal üQSI 
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YENJ MERSiN 13 l\ISAN 1938 ÇAHŞAMBA SAYFA :3 

72 yll bir yasdıkta 1 Dünya~aNeleroluyor1 1 . Mersin 
Baş Başa Tavşan besleyen Pıyasası 

kedi 12-4- 938 

Erk~k 97 kadın 91 yaşında 
Hala yaşayorlar 

Oit-p'de bl r kedi tavşan K. S. 
yavruları besliyormuş, Bir ka· Pamuklar 

Ceyms Baba Hatırasını anlatıyor 

pıcının kedisi doğurmuş, yav · Kıevlant 
ruları ölmllş, bu sırada kira· Dağ malı 
cılardan birinin tavşanı da Kapı malı 
yavruladıktan sonra ölmüş. 1 Koza 

40, 
28,So 
27,SO 

Rır yastıkta kocamış çift laynrak : Bir tecıühe yapmışlar: K 
1 l d. 1 . . . . b H d l ırma er, ev en ık erının yırını e - aynhm a ıer tilrlU Tavşan yavrularını kendinin K 1 - 27 
. . ld)t il U d U O . • dil N 1 . oıacı par agı . 

ş ı ncı yı un m rı e « g m Ş ış gör m, e er yaptım neler yanına koymuşlar, Kedi der- d 

5,50 
fi 

düğUııU» ellinci yıl dönUmUn diyor. Yulnıı bir şes yapama hal tavşan yavnılerını yala· buğday • çav ar 
de ve «altın _ctUğünU»y~ptılnr. dım : PMa 1 ı mağa başlamış? Tavşan yav- Sert şark 5.,4~ 

Fakat, hır osrrn dorl~e U Ceymis baba ile Alis ana ruları da kediye alışmışlar. Yumuşak 5,2' 
çU kuvvetli bir adam ihtıy~r dünyaya on dört çocuk getir : memelerini emmeğe başla- Yerli buğdayı 6,82,5 
karı kocalara da tesadüf edı· mişlerdiı: Onu erkek dördU mışlar. Çavdar 4.,5S 
liyor. MPse lA~ lngilter~nin biri kız. Bunlaruı bu u~ )'Blnız l 1 ehlik ı· b. Anadol yulaf 
kasabssındAkı, Ceymıs Vest . _ g J e l lT aerum 
b b n7 d d bPŞI segdır ve bu sağ kalanla Novyorkta ziraat blrlig"'i arpa a a bu gUn ., yaşın a ır h . . d ı 
K ' 91 d rın epsı de eriiektır. reisi bay Bolt öldU. Ana o 

arıs71-1da • yaşını a. 1 . 1 Ceymis tıabn , çocuklaril~ \ ÔIUr a deyeceksiniz Ece· Yuli 
' sene evve ev enmış . 1. . 1 · h 

l t d kJ I bernber, çır ıklerınde yaşarlar li gelmiş Evet amma eceli No ut eksb'a 
olduklarını nası unu ma ı a k . d ... . h t 1 t ı .. ~ fasulye en geçır ı ~ı aya ı ıın a ma b' d h ı b·ı· d. rınu bile inAanın şaşacağı ge ı _ 

1 
ıraz a a geç ge e ı ır ı. 

. gu bıı şlayınce, Al ıs ana da Ray Bollu bir doktor te- Yulaf yerli 

3.50 
3,62/ı 

5,50 
6 ,6,8 

5 
lıyor . . kendini tutamıyor, ve yahut 

1 
davi ediyor ve kansere karşı Mercimek yozgat 

Fükat Ceymıs baba halı ancak o zaman hatıralarını b' d Sahlep t20-J30 
rası kuvvet:: bir adamdır. Pu 1 d b'l. 1 'r serum yapıyor u. . . T ti -

. . . 

1 

can •n ıra ı ıyor; Bu serumun kansere ıyı a ı çogen 20 
gUu, evının penceresı?de otu - Çiftlikte her şey bi· gelip gelmediği henilz malQm Balmumu 75, 
! uk, gllneşe .karşı. pıposnnu zimdi, diyor. 1 değil amma Cehri 10-11 
ıçerk~n, i!nlerınd~kı meydan Şimdi hatıralar iki kol-,1 kana karışı; karışmaz tetanos Susam 16,50 
da krıket oyn~yan g~n~lere dan anlatılmaktadır; yaptığı muhallkak. Bay Bolt yapağı 
bakıyor ve eskı gUnlerını ha- Birçok hayvanlarımız t t t "ldü . 
tırla arak : 1 8 anos an ° · Sıyah 

Y . . . vardı.· Bay Bolt doktorun onun- Şark 
- Ahi dt) or. o .. ıı kanhlı - Etimizi kendi bayvın·, cu kurbanıdrr. Boltdan ev ve 1 A d 1 

ğımda hen de böyle oynar~ım larımızdan keser, sebzemizi bu serumdan sekiz d:adınlu A;:ıno 
Hem de nasılı Yaz yarda ıler kendi tarJamızdın altrdık. 1 bir erkek dııha '"JdO 
d k" t k h U ı 0 

• Yıkanmıı yapak de ı opa oşar emen vur r Sofraya otnrduk mu, çoluk, Adliye tahkikata başladı, Güz yonu 

um, . G çocuk öyle bir g ' rültü kopa· fakat ölenlerin aileleri dok- Konya malları tiftik 
. Rur~da hırsı duruyor. öz rıdık ki! Her kafadan bir ses: toru parçalarlar kurkusile adı Yozgat 

lerındekı tatlı ~-şık daha fazla çıkardı .• Çocukların herbiri nı gizli tutuyorlar. Ke i kılı 
parlıyor ve gUluyor. bir yaramazlık yapardı. U ç w 

52-53 
49.50 
55.56 
78-80 

70 

50 
- Hiç unutmam, hi rgllrı, '•f k t b b 1 h yuşturucu » dabag a a en un um e- Ô . . 

attığım t~~ gi.tti tarladaki b~.r pisine tahammül ederdim, pücükler pırınçler · 
adamın sılındır şapkasını co· Anne dediğin öyle olur. Bir kadın tasavvur eder- Birinci nevi mal ~O 
kertti. - Kendi biramızı da ken misiniz ki bir erir.eğe busele· ikinci nevi mal 

Bunları anlatırken Cey, dimiz yapudık. Sonr•, İliç- rinin baş döndUıUcü olmasın- Çay 285 
mis buba, bir kahkaha atıyor· JaJımızı da evden yapardık. dan dolayı şikilyet etsin? Ha- Kchve 104. 105 

- Evet, diyor, adamm Fakat ilaç neye lazımdı. bil- yır, bilftkis kadınların böyle D ·ı 
başında silindir şıpka vardı. miyorum. Çünkü hayatımda bir buseden memnun olması . . . ~r! er 

C · v t t k dil b' k ı h t , ı A • Keçı derııı çıftı eymıs es, e rar - ır ne o sun as a muı lazımgeldiğinı zannedersiniı. d .. ._.
1 b h t d - ·ı· d' 1 . Koyun erısı "ı osu şi\nceye dAlıyor, OtUn aya ı egı ım ır. . Ha bukı San Fransiskoda iki S - d . . 

1 G l'b b 'ht" d ıgır erısı tuzu binlerce, milyonlarca hal ıra 8 ı a 0 1 ıyarın a kadın var ki 37 yaşındaki ~ 
ile gözlerinin örıUnden bir fi- çok yaşama sırrı hiç hasta Jese Novf'sinin öpUcUklerin- Sıgır hava ~~rusu 

· ı d Manda derısı lim gilıi gP.~iyor ve boşını sal o mamasın a.. rlen dolayı rnahvolduklarını 

( 
• iddia ederek mahkemeye baş badem ve çekirdek 

Sa~te ~ı·r umumi muf ettiş ger ~emz tutuyorsa vuruyorlar. Hakim de bu işe • l . 
B d nasıl bir manA verec .. ğini bir 1~ .erı 

~ lan~I e ava vapur seya- tnrıu kestiremiyor. Bu iki ka Tatlı badem ıçı g.) 
ya 8 hali yapabilirsiniz dm ,Jese ile evli olduklarını Acı ,. ,. 52,55 

Aklı bozuk o/dulu ve tu evlilik yüzünden bütUıı Acı çekirdek J3 

d .. a:r lr.giliz gozetesiode servetlerini kaybetti ki .. Urfa yağı 
onlaşıldığl'1 an fflU• şöyle bir ilin ~ıktı: ~z~n b~r söylUyorlar. Jesenin öpile;~~~ fçel ,, 90 
ıahede altına alındı de:ıiz seyabatı... Buyük hır leri o kadar uyuşturucu ve . . 

.......... taransaotlantik uzun bir deniz baş döndUrUcU imiş ki kadın yat~ bı_r ~JUlger ta.rafından gtJn 
Balıkesir - Bahkes!rni seferi için baı:ırlanmııtır. Bu tarda ezim ve iradee namına derılmış .60 resımde~ ibaret 

Bey köyllnde kendisine umu· seyahatte iştirak edecekl~r hiç bir iey kalmamış, Jese de bulunuyordu. Bu. rası~l~r u
llıi mOfettiı anın veren Avni için bir şart vardır. ! Denız bundan istifade ederek kadın zun mUddet _t~tkık ~dıldıkten 
•dında biri yekalanmıştır, tutması Ancak deniz tutanlar l11rın bUtUn p:ıralarını yiyip sonr~ ekserısı karık~tUrle_r-

A•ni, kendisinin umumi gemiye binecekler ve bu uz.un bitirmiştir. Kadınların iddia- d~n. •?aret olan o resu~lerın 
lllüfettiş olduğunu ve memle yolculuk için kendilerinden sıııa nazaran Jese öpmeden b~rbırıle alika~ar ~l~ugu ve 
ketin her türlü işlerini kont· para alınmıyacaktır. bedava evvel dudaklarına uyuşturucu bır vakayı tasvır ettığı anhı· 
tola memur bulunduğunu söy se.\ıhat edeceklerdir, bir medde sOrUyor ve 0 suret şılmıştır.. . 
liyerek köyde konferans ver- Eğer yolcuları deniz çok le kadınların vücutlarını u· Resımlerı gönderen dUJ-
111,k istemit, böyle bir umumi fazla tutuyorsa, seyahat daha yuşturuyormuş Her öpUcUk- ger okuyup yazma~e~ m~h
hı6fettiıin geltceğioden haber da uıatılacaJtbr. ten sonra onların dizleri tit rumdu, :akat i?k ır ~~sım 
dar olwıyan muhtar, vaziAeti Böyle bir seyahate neden riyormuş. her kız Jesenin bi; ~apı.o~ ~ ·t hk~r ataca. ıdnın 
a'd ld - k J b'ld' ld"wll Ü 1 b . en ısını a ır e mesın en 
'. ~ ugu m•. ama~~ 1 ar- lüzum ~~rii . ug 0.. an ama. ?s~sıne mukabil ona her şe dolayı hakaret davası acmak 

hııttır, Balıkeaıre gebrılen umu dınız degıl mı? •. Eger gazete YJnı frldadan çekinmeY.miş Mah istiyordu. Bunu mahkemeye 
illi milfettiş [i) ıorguya :-çekil izahat vermese doğrusu biz.de keme şimdi Jesenin desıse anlatmak için oturup botun 
lllİftir. Arkasında avcı biçimi anlıyamıAacaktık. İle kadınları başden çıkaran vakayı 260 resimle tasvire 
taki bir elbise olan müfetti§io Bır fnğiliz profesör, deniz bir serseri mi, yoksa kadınla n:ıecbu.r kal~ıştı. ~ahkP.me re 
lıuşı dUzgiln ve siyah bıyik- tutmasını kökfinden tedaviye rın iddialarında mUbalAğa mı sıTlerı ~tkı~ . e~t.ı~ten b~n~u 
lırı muntazam surette kesil karar vermiıtir. ~u seyahab eltiklı>rini tesbit etmekle meş on arın h e1psın1 ı kırkenb 

1 
ırk 8 

· · .., · b. f " d va arzu a ı o ara a u A a-
rıııştı. Elınde kocaman . ır tertip ede~ bu pro esor ür, gul ol'?1ııkt~dır. rar vermiş ve 260 resmi dos 
••pa vardı. Sorguya çekıl · D Asiıtanlarıle beraber bu uzun Resımlı mahkeme yasımt koymuştur. Yakanda 
Avni şunlara söylemiştir. deniz yolculuğunda deniz tu A hl. hakaret davası görlllbrken .mu 

- Ben umumi müfettişim tulmasıntn sebeplerini ince · rzua l hakeme esnasında bu resım· 
Memltketin içtimai, iktisadi li ecek ve tedavi çarelerini Çekoslovakyanın Bratis ler birer birer çıkarılıp muka 
v · · k' y lava şehri civarında bir kasa bil tarafa okunacaktır. •zıyetın! ted ıke memurum arayacaktır . . . 
Burada işim bittikten sonra . A • ban_ın ~ıthkemesıntt. posta ıle 
J\vrupaya gideceğim. Vaziyeti Sahte müfattış umumıoın garıp bır paket geh~. Mahke· 
Coğrafiye müsait olursa oradan vaziyeti akliyesinde bozukluk me memurları paketi açtıkları 
f:labeşistana ve oradan da olduğu anlatılarak tıbbı ad- zaman ne yapacaklarını şaşı· 
J•ponyaya jidectj'im. liye stönderilmiıtir. • rırlar. ÇOnkO bUtiln muhtevi 

Nöbetçi (czane 
bu akıam 
HALK Ecııneai 

İLAN 
içeJ Sıh~aı ve içtimai muavenet müdürlüğünden 
~lersin nwnılt>kt>l lıastalrnı ı e~ irw s<ıtırı aluıet-

cak l 100 Hreı uıulaanımen ltf>dt>lli bir adt•l ~foket 
~ipte ~me.liyat mas:ıswa lali~l zuhur t>lmediğirıden 
ılıalf>sı artırma t>ksıhme VP. ıhale kanurıunun 43 
ii r ı cii n•addesi ne le' fi k<.ı rı viJa }'Pl daimi eııcii ruen 
kararih~ on lwş gün ltınıdil t• dilmi~lir. Acık t-k
siltnwsi J 5 Nisan 938 larihiırn rnüsadif cıı.ma ~ii 
nü s~at oıı llt şe hırakılnıış olduğuutlan talipltı~iu 
82 li ra 5o kuruş muvakkat temirıaılnrilP. hil'likte 
belli günde vihiyet daimi enciimeuirıe miiracaat. 
laf'l ve şart11anıtısirıi gfirmek daha fazlH maltlnıat 
almak iizre d~ her glin ~ıhhal nılidiir·lıiğiiru~ uğ
r·amalar ı ilan olomar·. 

i l A N 
Mersin asteri satmalma tomisyonundan 
Bir nıa\ı~tan itibaren ya~' la sonuna katlar 

.-\fayın lalıildotu talibin~ vP.rilPceklir. 
Taliplrrin 15-4-938 giirıii saat 14 ita 17 

arasmda Alay le\·:tzımma nıiiracaatları 
llatıra : Şerait Alay IP.vazrnrnulan alınahilir. 

Zayi mühür 
7 -12-- g37 tarihinden beri kullanmakta ol -

doğum tatbik nıiihriinıü Jrnybettim. Bundan son
ra Noterden musaddak ytıni n~iıhriimle muam.-.le 
yapacağınıd:ın eskisiııin J1üknıii olmadığıru i·an 
edf>rim. Tarsusla : Pırıar başı kazasının 

oölcük kö,· iirıdeıı Mehmet o~lu 
t) ., • • 

ismaıl 

Zayi mühür 
Bundan on iki gfın mukaddem [ Siile)'U.'an ~ahin] 
namile '' iı zılı zal nıiihriiruii kazHen zayı ettım. 

Meık;ir miihiirl~ Ziraat baııkasile hacı arife 
olan borcumclau haşka kinıstıye borcum )'Oktur. 

v~nisirıi yaplıracağımdarı eski rııiihriirı hiiknıii 
olmadığını il~n rd~rim. Tarsusur~. yaranıış kn. 

Jiirıclt'n Suleynıan Şahin 

Sayın Mersin HaJ~mm Nazan Di~~atine 
karyola - Sandolya· Otomobil laatikleri 
Otomobil boyaları • Biıiklet parçaları 

'l'optan ve perak~~de ~atılır 
riyatf ar mutedildir. Sayın müşterilenmlle tes~ılitgösterilir 

ADRES : O. Enver özrnan 
ithalat - ihracat ve Komisyon evi 
Mersin Belediye Caddesi 5-ao 

Vurtdaş Kızılaya 
aza olunuz 

• •• Jt Jt Jt •• -. 

Gu··ven Siğorta 
Sosyetesi 

Sümer Bank 
Emlak ve Eytam 

Bankalarının kur1Jmudur 

Tam türk 
• 

ve en güvenile nsigorta şirketidir 
llayat, ~ au~ıu, Nakli)'<tl, Kaza Ot~nıohil sigor· 
talarınızı en miisail şartlar \'e ledıyr. kolay
hklarile yapar. 

Mersinde Mümessili 
VASFI ORGUN 

··==~~~~~~~· ...... --~;...!. 
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Dol{tor İ TÜRK HAVA 0 Meşhur Sanat'kar° ,=<=-::oa-:a ' c " -

KURUMU Remzi T~~elin 11 Remington ~ Muharrem Atasu 9 .. ,, 1 

lstanbul ve moskova Un;versitesi 1 
seririyatı hariciyesinden mezun O 

r. Hastalarmı Bayram günlerinden mada her iÜn 1 
~ sabah saat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden son- ~ 
~ ra ou beşten onsekize kadar muayenehanesinde kabull 

eder. 

Ataturk ıll Her Dairede 
Piyangosu ceıaı bayar, Şak- nı Her ticarethanede 

rü Kaya, Ali Çe- 1-Ier Yerde 
Her Ayın Onbirinde tinkaya, Şükrü Sa· 
Çekilir racoğlu, Saffet 
Her ocağı zengin Arıkan'a ait fotoğ-ADRES : Camişerif MahalJesinde pazar caddesi 

29 No.lu Hane ı 

• 

sai::.'3!!!iıclli~!!!E3E;a n e;i 1 
eder. raflar geldi. 

Sedad Sahir Seyınen • 
Uray caddesi No. 41 ı; 

Sizde Bir Mersin U 

H~~f~!~i Y .!~m!~k A vru~!Şl~~~~~~lr t:bbiye ~ 
miistahzerah bulunur, ti dane alınız. 

~~~~~~ .. ~ ~ a, ------
,.. ••• A~· ... "u nm mn mtn nnnnnmnmnnuannnuu 

Sayın Halk~~!~~!~ı~d~uıa~k~~u~ıııııyaıı KA\'AI 
DELEN SU \7 UNU ga)'el sılılıi bir şek ilde menbağdaki tesisatında eksik
likltırini tamamlamış fennin en son usullerini yaptırmakda bulunduğu

mzu .lrz ederiz. 

KAYADELEN SUYU 1 
~ Kaynadığı yer~en iti~aren istasyon yamna ka~ar cam ~orularla ~illur ~&vuzlaraı 

in~irilmiş oradanda ~ütün f izi~i ve kimyevi evsaf ım mu~af aza ederek el deymedenl 
~ususi ~imya~erimiz ~uzurunda damacanlara doldurulmak~a ve muntazaman 1 
şehrimize gelmektedir • 1 

KAYADfLEN SUYUNUN evsafı ve fevkalidell~ine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızını 

gösterdiği rağbet ve teveccühü karşısında fazla söz söylemeğl zait görüyorüz. Sıhhat Bak~ntıgı • 

ve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KA. YAD ELEN SUYU yalrız Türkiyenin ı 
en iyi suyu olmakla kalmayarak 11Dünyaaın birinci kaynak suları arasında bulunduQ"unu isbat 
etmiştir • il 

lştahsızlıQ"a, hazımsızlıQ'a bir çok mide bakırsak hastalıklarına karıı KAY ADELEN şifalı bir lı 
hayat kaynaQ'ıdır. n 

Suyu pelt temiz ve btrrakdtr. Ttcrllbt tdtn sa)lın hal/Umız lundindt buldutu zlndelilı vt sıhhatın • 
verdi/l f arltJarla su)lumuzun müşterisi çofalmalıtadır. • 

· Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 8 . .. .............................. ~. 

enelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Veni Ve Çeşitlidir 
Resmi devairve müesses atla ticc.ırethanelereait her nevi def ter 
ler ve evTakı ma tbuave aaairei en nefis bir tarzda sür'atle yapar 

**•···~········••*•* HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPAR.İŞ-
L~R..İ KABUL. VE TEZ ELDEN YOLL.A:E\. 

HER.. NEVİ 
KİTAP, GAZETE 
VE :M:ECMUA 
TABINI DE RUH-
TE EDER. 

• 1 

KARTVİZİT 
D A V E T K. A R. T
L A R. I. Z A. R. F K..A
G I T EAŞLIK.
L AR. I T AB ED .t
L İ R. 

Yeni lerıiu Buıme"Yinde BaııluuşLır. 

Kadınve erkek için 

Ari on 
Markala Kol Saatleri geldi 

kol, cep, masa ve duvar 
saatlerini de tavsiye ederiz 

S[OAD SAHİR S[YMEN 
Uray caddesi No, 41 ~ersin 

Yeni mersin Basımevi 
MÜCELLİT 
HANESİ 
Eskimiş, pa rçala11 

mı~, forsutle k Ha ph.1 
ruıııı işe )aramaz de
ye alurny11uı. bir gun 
size laııru olur. Kitctp
larımzı, clefte..ı~ rinizi, 
mlicellitharu~miz€ gön
deriniz. 

Her nevi "-itap ve 
deflerlt'r şık, zarir me 
tin ve kullaıuşlı ola
rak eiılenir. 

• Daima R [ M 1 H 6 T O H yazı makinalan • 
ve Şeritleri kullamhyor 

nı Sizde bir REMİNGTON alma/ı,, · 
nı sınız. Satış yeri 

~. , , .ELD• al Vilyam Rıka~ 

Foto gün 
Fo·ro GÜNÜ arayansayın 

müşterileri onu zafer caddesinde atei 
vesinde bulacaklardır. 

F01,0 GÜN e fotograf çektirmek 
mouern ve temiz ~atualara malik olmak demektir. 

FOTO (}Ü~ d~ SPVe SP.VtA fologr(jf ç.-ktirir 
ağraruJisrmuı y~pt11·11· amati>r i~lcrirıizi gör
'' Ü ,. P- l) i 1 ı J' si 11 i '/.. 

FOtO GÜN Fotografa ait her iş 
alır ve gece gündüz aile düğün ve gu· 
ruplara gider. 

FOTO GüNü sürat güzellik ve cizibe yaratan bir 
yer olarak kabul ediniz. 

İHTIVARLIK 
• 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 

Hazırhkll Davranın• 

• 


