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Hüsnüniyet tek tarafh kalmamah 

' Japonlar terke mecbur oldukları şehirleri yakarak kaçıyorlar 

Dostluğuna it ima~ ettiğimiz f ransa taa~~üdünu yerine getirmek gayretile olmasa 
bile ~aysiyetini ~oruma~ için yüzünü ~iraz da Hataya çevirse ço~ iyi eder. 

O [ 
fln t[i hGa[p gHOAn rTerAi nYdOe A N l 

Avusturyada meraklı hadiseler oluyor 
----·-- -

!!l!K_~AHIRILM~LI Suşnig kaçtı mı? 
A sayış beynelmılel ı 
zabıtaya bırakıl

malı 
Arşidük Otto gıyaben hapse 

, 
çinliler Şanghaya yaklaştı 
Çin ileri kolları Şanghayın 20 kilometre 

Üc mühim kanun 
' 

Tetkik bitti 

yakınına geldi 
Şi ~1Alj l{1tPl8INDA 

Japon garnizonu kaçarken 
tamamen imha edildi 

Seçim arefesinde Ilatayda:ı 

gelen haberler çok endlşG uynn· 
dıracak mahiyettedir. 

mahkum edildi 
Federal Avusturya ordusu kumandanı 

iki general bir Albay ela intihar etti 

Projeler Başbakan· 
lığa verilmek üzre 

Ankara, 13 (Hususi muhabi 
rimizdeıı)- Dahiliye VekAlrtinin 
bir komisyon marifelile h ı ıtrlat 

Japonlar Şanghayda müdafaa tertibatı 
alıyorlar. Dün 22 bin asker çıkardılar 

Biz Türkler verilen bir sözü 
tıamus borcu bildiğimiz için mu 
hataplarımızııı bunun aksini lıir 
Politika manevrası sayncaklnrını 
düşünemezdik. Fransa belki ic 
gailelerle uğraştığı için hüsnü 
niyelini göstermeye imknn bula· 
nııyor. Fakat Hntnydaki memur· 
ları yalnız vazifelerini doğil tem 
sil ettikleri devletin şeref ve hay 
siyetini yerlere serecek kndar 
Çirkin lıarekotlere cürot göster 
ntekten çekinmiyorlnr. Dosllu~u· 
na itimaj elliğiıniz Fransa bo)'• 
nelmilol lıir masada imzaladığı 
taahhüdünü yeı ine gflt!rmek içın 
olnıastı lıile haysiyetini korumak 
için yüzünü biraz da Hatoyn çe 
tirse çok iyi eder. 

mış olduğu zirai asayiş, teknik llankeu, 13 (Radyo) Royter yolu cephesindeki Ounihavaug'ı 
büro, yapı ve yollar kanunu pro T 1 i ş cral eden Çinliler şiddetli nkııı 

A 1 t .1 f ı· it L 1 k 1 İ 'J jesi üzerindeki son tetkiklerde d(ın : Çin kuvvetleri ::ıiııaa ~o ı .,, 1 kl d" 1 
nş us an sonra ua aa ıye e uU unan ra ıye cı er bitmiştir. Projeler bu günlerde rine girdiler, Fakat Japonlar halindo iter eme e ır er, 

{ n b k 1 g .1 kf B ı şehri terkedıırk en Çinin en ma Şanghaya 20 kilometre 
\'iyana. 13 (Radyo} Royter yetçi şebeke meydana çıkarıl· aş. ak an ı la vkerı ed~e ırı ·

1 
u ! mur beldelerinden birisi olan Loııdra, 13 •Radyo> Bu sa 

. • . yenı anun ar en ı sa ıa arın 1 . 
muhahirinden : Avusturya adli· mıştır. Bu şelıekonııı ayın aekı· d b _ k- .h . 1 

1 

bu şehrin en küçük kulübelerı bah Royterin $nnghay mufı a bi 
. . • _ A "d _ k 0 .1 a u gun u ı tıyaç arı cevapla . 1 b" h ' · ,1 ye müdürü Dr. B:ıhiner Lir be zıııcı gunu rşı u · tto ı e mu k h" h 

1 
ni bile yakmışlar tahrip etmış rinden a ıııan ır nuerue Çin . yaca ma ıyette azır anmıştır 

yannamo neşrodarek ; PArıste haberede bulunduğu ve Ottodan D"lh . 4 • k · )erdir ordusunun ileri koJlıırı Şangha 
. . . ı assa zıraı asayış anunu . ' k 

yaptığı beyanatın Avusturya)'& I lalımat aldığı elde edılen t-esıka k h 
11 

. . _ 1 Buradaki .Japon garııizoııu yın 2j) kilomelro YR ınına gel 
• , • _ 4 • topra ma su crını tecavuzden . 

knrşı ıhanet eden Areıduk Otto tarla anlaşılmıştır. Resmı bır ı k k 1 lıu-ku-mlerı· . . Sarınehrin karşısındaki şımal mislerdir, ,Japonlar $nnglıayda 
k·r rt · ı . . bı·x. d"I ki b b oı uyaca esası ıhtı "d f t"b t ı nun tev ı c ı mesıııe emır ver le ı,,. neşre ı meme e ora er k . I kapısından kaçarken üı: ateş ara geniş mu a na ter 1 a ı a makta 

d .. · b· ı..ı · k ..ı· l 1 r.o d f 1 A va etme tedır. r 1 u·· .. d 22 b" J ııtını ı uırma teuır. >U suça n en aı a vustur sındn sıkışm ı ş 2 binden uza dırlar, ç guıı e ın npon 

Bir kraliyetçi şebeke yalı te\·kif edilmiştir. 10 AyfıL devlet gelı'rı' ö'ü .1500 esir \'ermiştir, Yıhs i ye askflrİ Pautuııga ihraç edilm i ştır 
Paris, 13 (Radyo) Viynnadan 1 intihar eden kumandanlar 1 ni terkeden ,Japonlar dağlık ş i Bunlar takt-iyo için Şanglınya 

hildirildiRine göro aıışlustan son 1 Paris. 13 (Radyo) Viyana· mali şuki nııutakasınn ç.ekiliyor gelmektedir, ,Jııpoıılar nceıe tııh 
1'11 (aıiliyotte bulunan bir krııli- (Sonu ikincide) F azlahk Kaçan Japonlar Lu şehrı de te kimat yapıyorlar, Çinlilerin bu 

mamen yakınışlar yıkmışlardır taarruzda ilk hedefleri Şnııgha 
Fransız kabinesi itimad reyi aldı 

Harici siyasette ideoloji pren
siplerinden vazgeçilecek 

Bütün vergi nevile
rine şamil 

Ankara - Marl sonuna ka -

Dün Tiyençin--Pokou demir yın istirdndır, 

Nasyonalist/erin taarruzu dün başladı 
Bugün Fraıısaııın mnndası 

altında lıulunmak gibi bir lıaht · 
sıılığa u~rıynn bu mtuaım mem· 
lekette halk her gece bir buskın, 
bir YRA"mR, Lir teca\·üı korkıısilo 
titri sor. Mal cnıı eınni)·eti hıık ve 
hürriyet nıerııumlorı Hntny hu· ge\en yılııı ayni aylarıııa naza· 
dutıarından koğutdu. l\lnncıa me Kabinenin Moskovadan uzaklaşarak Ber 

dar 10 aylık devletin gelirinin - ------~--

Pirene dağları eteklerinde 
şiddetli harp oluyor 

ran 22 milyon küsur bin lira 
rnurları şahıslan için bir IA!ılike , • R ki ö l . Sezmiş olmasnlor katliama kndnr ln Ve Omaya ya OŞaCağt S ~ enıyor fazlalıkla 219 milyon 840 bin 
Jol açacaklar. küsur lira olduQ-unu bildirmi& 

P,ıri~. 13 (Rndyo) Dün ak· den t-nz geçilerek reel bir istika tim. Faılalıklar, bütün varidat 
Tarilıiu hiçbir devrinde bu 

kadar baya~ılaean bir otorite e mı mec'iste programrnt oku· met verileceQ-ini mesul bir dev· nevilerine şamil bulunuyor. 

Salamanga Katalonyaya yapılan taar
ruzun p/ançosunu neşretti 

~ilsterilomoz. Bunun Fransa ndı yn•ı Dnlad)'O hükumetine goııiş let ad.amının hor şeyden evvel Varidat ııevilerine göre, 1936 Salameııga, 13 (Radyo) Dün Dünkü harp vaziyeti 
na Yapılması iso ııyrıcu esef edi bir ekseriyetle itimad 'Jdilmiştir ııazarıyolorden vnz geçerek mil- mali yılına nisbetle 10 aylık ar Nasyonalist kuvvetlerin Aragon· Saragos. 13 (Radyo) Ha\'as· 
lecek bir hllldir. Sosyalistlerden bir kısını müs· li monfaatlt rin istilzam ettigi , tıe mikdarı şöyledir : dan Katalonynyn tnarruıunun dan ; Frankist kıtalar 15 gün-

Fransanın Hataydaki dele· tenkif komünistler temameıı mu bir siyaset takip etmesi ıaıım Hayvanlar vergisi 1.996,1061 ikinci ayı bitmiştir. Bu iki ay deııberi dün en az muvnffaki-
D h l"f ı. ı ı d geldiğini söylemiştir. 

lııı.eaj kanulara, nizamlara, taah· n 1 a mış ar ır. kazanç 1,910,045, veraset ve inli· içinde elde edilen muvııffnkiret· yet el(ie etmişlerdir. Bir aralık 
ı" J · b Beyanatın akisleri 1 Utlere tepeden bakıyor. nn· Haricıye nazınnın eyanatı . . kal 106 034, gümrük ve resimleri lerin pUlncosu şudur : Kastellon istikametinde ilerler en 

c.lar · - "k dı" I Harıcıye nazırının beyanatı . . ı . ma ı·e polıs guya tensı e Paris 13 (Radyo) Hariciye t 
1 

d . 
1 

. . . 4,894954, muamele vergılerı Saragosa ve Terue tema· kıtalar milislerin çetin muknve· 
ılı. Ilalk gu"neııdı" 11-1· ' 1 gaıe e er e umumıcıet e ıyı akıs . . . . ı dı 2G '·ı·n kı"lomcılre 111 namusuna • ıs .... ~nzırı Bone bu gün t.ıoyanatın-

1 
S il 4,290,748 ıstıhlftk \.'orgılerı 1959E03 men 8 ın · u ı hhıstar zabıta teşkilatından u• •' ı er yapmıştır. dğ cenah gazete murabbalık arazi içinde bulunan metile püskürtülnıilş erse de tnk 

~llklaştırıldı. IJ..ıpisanelerde eıı de; bundan böyle Fransa harici leri Fransanın Moskovad&n ay· :;~3ga~9 harç ve knydiyeler 280 köy ve bir eyalet merkezi viyo kıtalarile eski vaziyet tek 
al si'-· asotiıu:ı ideoloji promıiplP-rin - sonu lklnlcd• • ,7 • emltlk ve emval salış rar inde edilmiştir. Pireneyi ku 

on yıla mahkum ı•aniler dele· ~il----------------------- I bedeli 318,269, buhran, muvaze olan Loridn işgal edildi. Katnlon 
~enin keyfi kartırlnril e zabıta R / /I b l • - d ·k· · ş k veren şntan kollar mütemadiyen <:aı·. 
~Şk'IA oma an aşması ve a eş mese esı 1 ne ve hava kuvvetlerine yardım yanın UÇ e 1 ısıne ı 1 pısmaktndır. Bu gün Frankist 
~ 1 tına alınnı Suriyr.de ne 21972,655, bul\dn ... t koruına2G 1 ,961 büyük elektrik santralı olo geç· • f 1. lldor a•ılı tı d t bırer b ı k d 15 

il 3800 to ...... nreler cron i ş aa ıyet gcst •·r. "ııl · '• ay u \' arsa Çem er ayn amara a ve snir variclnt 2,586,950 lira faz 1 ti su barajları kuşatıldı. J J e> "' ıfo ile Batays sokuldu. mektedirler. Tan·areler sahil is 
" Bununla da istiklül ve hiirri talık göstermişlerdir. esir alındı. Muhtelir zn ınaıılarda 
ıete llere cevap vermedı• 22 top ve 15 tank alındı 19 Hus ıikametteki hava müdnfan topla 
,1 susayan Hatnylılarııı knr sua y . B 1 M L tankı imha edildi. 62 lanare dü rınm fualiyeti neticesi iyice sar. 
<l~IUda ~azife~i _bitaraflık olen l em 0 U euusu şürüldü· Binlerco ınitrolyl>z, si· sılr\lışlnrdır. Bir Frankist tnyya-
&i ege qılfilılı ıntıhap mücadele· f tolyan imparator UğUnUn tanınıp tanın- )Ah VA mühimmnL ole geçirildi. re düşmüştür. 

ııe hazırlandı. h kk da /ngiliz mektubunda İzmirde kalp sekte· 
re 8 C~nevrede alınan karara gö· maması a . ın . . . Büvük Ziraat kongresi hazırlıkları 
oı eçıme rarın filen başlanmış sarıh bır fıkır yok ainden öldü 1 'J 

h.8C8ktır. No gariptir ki dün ak- K . k ·eıer·ı ı...,llla kadar nizamname illin edil · I.ondra, 13 (Radyo) Avam ziyette de deQ-ilim. . .Ankara, 13 (Hususi muhabi omısyon an un proj ve 
·•ı ş d - rımızden)- Geçen pazur günü 
~1 e~ildir. Halk ne yapacağı· Kamarasında muhalefet işçi par Bundan şoııra muhalefet li· 1 v d• 
ııacnaaıı ve ne şekilde reyini kulla f . rderinin lngiliz - İtalyan nn deri Habeşistaııın ilhakı hakkın ~o!~b:e~ss~ua~u~r::~ilerz;~:~ raporları bakan lga Ver 1 
) 11 ,.8~ıııı bilmi1or. Dün Antak-1 ısı 1 

d Hnbeş hududunun da lngiltereuin nasıl bir vaziyet 
\lan 1 b" . !aşmasın a .. • 1. 1 Valiyi ziyaretA giderken kalp d l k • / d <1,, ge on ır gazetecı arka-, . hdidi \'O Tana golu alacağını ve lı ıl eller Cemiyeti sektesinden ölmüatür. Kongreye arze ; ece ış er arasın a pa-
&nlattı : yenıden ta h kk da ( biri kayıd ne göııderilen mektubun ilhakt v 

e,it>eıegeye inın~ap ni~amn~ , ::~::~a:1u; 0ıı:adığı sualine tanımak maııasını tazammun e- Sovyet Rusyada muk meselesine ehemmiyet veriliyor 
i 

80
111'1: na

1 
zaman ıllin edılecegı· karaıJık baevekil Çemberlayn dip etmediğini 'sormuş Çembar-

1 
k 

... u I v ( • ~· Ankara, ı2 (Iluı.usi) 7,irn· do hnlıanlıf1'a veriiece ·tir. Bnkan 
.._ .~ar. . . eunlan söylemiştir : . )ayn de: srarengız ır radyo ı'stas d 'l 11~ • Boyle hır nızamnnmeden _ Bu suale cevap ~·ermıye - Mektup metni resmi ve· • at Bakanlığı, lıüyük ziraat koıııt lık , kongr"ye nrze ı ecek ol a ıı 
Stım yok d k na Sonu ikincide resi hazırlıklarıııa dl'VDm etmek bu-ıu- 11 l ıu ,A ._, ilıaları, pro·~ramJnrı • ~ ' emış. cex.·m Esasen cevap verece .. J oi "il .. 

4ı ntustemleke memurlarının ="" "':ıc:=--==== yonu ça ışıyor todir. Kurulmuş bulunıına bütün ve raporları teksir etmek kara 
ıı.ı~eıı.beri şahsi menfaatlerine .ku11anac.akt.ar demektir. Bu ıı:e' ı ırmDakelc.,geeHGaatraoyyuasHaya·,tş~ıyndt_ abnoya·. komisroıılnr çnlışmalnrını lıitir· I - -k . ı k ıs• b 1 • J ' Z b b micıler vo hazırladıklal'ı kaııun rıncladır. 1uyu zıran oııgresi 
... •r. darbe demek oları Ha· ıse ne ıntıhap mefhumuna . neım ·ııeı b "ır zaL·ıtaya· bırakmak· a ıta ütün araştırmala· v • b. ı t lmak -' 1 u projoleriııi ve bakanlığın tiirlü ııın ır ıa ırnsı 0 uzere Zi· 
~I 1stıklfilini akim bırakmak ne de Cenevre anlaşmasına uy . rına rağmen istasyonu t n k l x. "ç ki" lltı1 k ı tıt. şu balerine aid raporları bnkaıı ra a 8 ·an lal u ren ı ve üze 
~ı. a i gayretleri meçhulü gundur. Aksi takdirde müstakil Ha bulamıyor lık maknmıııa verme~e başlamış rinde bugday başağı ile kongre 
tııı 0lıııadığı için delegedcıı j Zabıta bütün maksatları tn tnyın huzuru için şimdiye kadar Varşova 13 [Radyo] - Mosko ıardır. Bu cümledon olarak zirai yi sem~olle belirten rozetler ge · 

11ı-d~n başka ne cevap beklene memen anlaşılmış olan delege her zulnıe hor kahra katlanan vadan bitdirildiğine göre bir müd asayiş kanun projesi düıı uokon tırtm • ştır. 
11 ı nin emrinde bulunduktan. sonra I Hataylılar .artık yeter der tnzyı 

() ki 1 ser k l 1 d d k & ne yapıl dettenberi ISovyet topraklarında lığa verilmişt ir. Kongrede pamuk meseles·ı 
~e\> · n~ kadar entrika çevirir kontrol heyetinin be. cnı on. ·.1 a ve e 1 ı e . ?r. 1 

• • - esrarengiz kısa dalgalı bir radyo Çay. zirai mücadele; silolar 
t ırsırı seçim yapılacak. Yal· j bestiyi tenıio edocoğıno do ıhtı mak lftzımgeldığım bızzat tayın • l k d B . hususi idareler büdceleriııd en Bnkanlık . kongreyo arzcrt ile 
"eu Umun1Aı ka"ıdey"ı do g o'"zo·· m"l ... er"ılemez. Bu takdirde Ha· ederlerse. kare.• . taraf da bunu ıstasyonu ça ışma ta ır. u ıstas k . 1 d .,rı .. • h - S t 0erı· ıecek ziraat çe baytar hisso ce ış er arnsıu a pamuk i ci ııe ~e tut k I" ı H 1 1 a bırakmak pren· mazur görmelıdır. yon er gun muntazaman ovye • v 

-l> 
1
. ma cızımdır· . ı t~r.• atay 1 nr f d hüsnü Bütün temenniler neticenin !erin bugünkü idaresi ve Sovyet leri ve diğer projeler ile meyva çok ehemmiyet vermektediı·. 

&ft ~ 18 ve Jandarma hangı sıbınde kareı tara m ~ . böyle bir şekle dökülmemesidir. şefleri aleyhinde neşriyat yapmak pamuk vo diğer mahsullere aid Yurdun pt\muk ihtiyacını temin 
lla ıse intihabı o kazanır,, 1 niyeti varsa serbest bır secım Fakat hüsnüniyet tek taraflı kal· tadır. Zabıta bu esrarengiz istas raporlar, pulluk ve suni gübre ıcın 1933 senesinde tatbikine g 
~a~&Gııe kadarki vaziyete gö 1 yaptırmak Ha tayın ~uk~~d=a~ mamalı. yonu bütün araştırmalarına rağ işinin gerçekleşmesini temin ede Qilen beş yıllık pamuk progr: 

8Jlılar Haydut tabancala · 1 ttnı Hatayhlarn tayın ° ır e Rı1:1a Atı'lA d k S 
•rı tehdidi altında reılerini iQiD yapılacak en doğru iı: " ' u men. mey ana çı aramamıştır. cek projeler önümu:deki iilnler - onu ikincide-

-
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Ücretli memurlara tehaütlüh yoh 

Maliye encümeni 
Kamutaya 1 

Yeni gelen proje ve I 
mazbatalar 

Bomba sağarıoğı altında gülen 

Madrid 
\1 Şehirlinin dilek/eril 

l\18rsinde Ev 

Yapılan teklifi tedkikten 
soı1ra rfiddetti 

Ji,rankontıı1 gLilleleri hall{ı si
neıııadanla r çıkaramı)~or 

Aamutay 
etti ti 

bütçe encümenininde iştirak 

mütaleayı kakabul etti 

Ankara, 12 clJususi• - Aska 
ri hastaneler için yetiştirilecek 

hasta bakıcı ve h emşireler hak 
kında hükumetin hazırlamış ol 
duğu knnun projesi J{amutaya 
gelmie ve tetkik edilmek üzere j 
Sıhhat ve içtimai Muavenet En Madridde tedariki kolay şeyler kötü si-
cümenine gönderilmiştir, Pıoje gara pis şarak. Kıt olan ekme kahve 

Ankara, - Denizli mebusu encümeni, teklifin reddini iste· Milli Müdafaa ve Büdce Encü 
B. Yusuf Başkaya'uın. askert ve miş ve şu mütaloada bulunmuş menleriııce de tetkik edildikten Bugün harut duınanlarlltı tut• Mııdrilt!-! tedıtriki kolııy şey 
mülki tekaüd kanununa bazı hü tur: sonra ruznameye alınacaktır, j snı~nen bir bıırp meydımı butini j ıer kötU sigara, pis bir şımıp Kıt 
kümler eklenmesine dair olan 1 "- 328 numaralı kanunla üc Kamutaya gelen kanun pro Hlmış ohm Madritte hayat nasıl ge olan şeyler ekmek ve kabve. o:-
3028 numaralı kanuna ek kanun 1 retli hizmetleri iQin tekaüd esası jeleri ve mazbatalar şunlardır: 1 çlyor? Bıınu rr.erak eden bir lngl mıyan şeyler sabun ve şekeri 
tekl ifi ; adliye ve büdce encümen kabul edilen memurların .Pek ço Devlet memurları aylıkları ı llz muhıırrlrl Madrltten g •zetesine Mudrid, kbhrnmanlık ve t~bessOm 
!erinden geçerek ruznameye a f ğu inhisar idarelerinin •kadrola nın te~bid ve teadülüne dair şu enteresan mıtkaley\ yollıımıştır: den yuğurulmuş bu şehir, gece 
lııımıştır. 1 rıııda çnlışmflktndırlar. Bu idare ı olan 1452 sayılı kanuna ba"'lı ' " E~et Madrltte halk bıllA gO · gOadOz .tepesinde dolaşan ölUm 

B. Yusuf Başkaya ; teklifinin lor için tedvin edilen tekaüd san 6 ı t hllk "' ı "' d "'ll 
mucip sel.ıf1blerini şöyle ·anlat· 1 d~~ı konuıılRrıııda ise uzun müd cedvelin Milli Müdafaa Vekl\leti l!lyor. Bu şayanı hayret ö Om ve P esın ı• resmen ö mf'6 e es. 

ı 1 kısmına askeri hasta bakıcı k11hrnmanlık şehrinde, evlerin si yaşameğıı ve gUlmPğe azmetmış 
maktadır: det devlet hizmetinde ka ıp da perlerle ,nlbayetlendlği, tramvay!» görOnUyorl 

"- Devlet Demiryo!ları ve sonradan buralara intisab eden hemşirelerin ilavesi hnkkındaki 
İnhisarlar daima ve müstıccel ler için sandıkların durumu iıiba kanun IAyihası ; Gaziantet/ın 

rın cephede, harp meydanların· Bonim pansiyoner olduğum 
evde yemek, tıkseriya, ekmek ve 
ekmekten yapılma çorbadan te· 

Sıkııı tısı 
Birçok şehirlerimizde oldu· 

ğu gibi Mersinde de ev buhranı 

seneden seneye artıyor. Ve hele 
Hazirandt\n sonrıt gorek memu· 
riyet ve geı·ek l.ıaşka ie için Mer 
sine gt'lenler ev bulmakta büyük 
müşküllit çekiyor ve ailelerini 
getiremiyorlar. 

Dün bir okuyucumuz bize 
yazdığı bir mektupln iki aydan· 
beri ev bulamadığını ve aileeini 
getiremediQ'ini anlattıktan son· 
ra di> or ki: 

c . .. Belki boş ev buluna· 
bilir' Fakat " boş ev,, tar mı di· 
ye kimden soraca~ım. Sizden 
sorsam bilmiyorum dr,rsiniz. Far· 
zerlelim biliyorsunuz işiııir.i bırn 
kıp bana ev göstermeye ne mec 
buriyetiniz var. Bu iş için bele· 
diye bir simsarlık ihdas ederse 
hem halkı büyük bir sıkıntıdan 
kurtarır hem de kendisine ufıtk 

vazife kabul edenlerden ev,·elce riyle eski hizmetlı:ırini koruyucu Yahni mahallesiııdon Muharrem da durduğu bu garip ş~birde h ıı lk 
tekaüde tabi maaşlı dM·let hiz bir hüküm konulamamıetır. Bu o~lu şöhretli Ahmed o~Ju Bos hıiUl gOIUyor, çocuklıır hılla sokttk 
metlermden buluıımuş olanlar itibar la idare kadrolarında halen tancı Osman EfUituıı 'un ölüm ce Jarda oynuyor, mizııh gnz~ttıleri 
i••in bu ıdarelere aid tekaüd ka hizmet go- rmekte olup ne eski hllla elden ele dolaşıyor, G ce e-
v zasınn çarptırılmasına dair hü 

nunu ldyi hnlarında hükumetçe ve ne de yeni hizmet müddetle çılan gnlle r»hneleri sabah olma· 
kumet tezkc rec.i, Ankara İmar 

bazı hükümler teklif edilmekte ri kendil erine başlı başına bir dtm dolduruluyor' ölüm hava ı, 
l\tüdürlügü 1934 mali yılı kati ölüm mıınzıırası mtımkon merte

id i Büdce encümeni buııların şey temin etmiyen memurlar 
tetkiki sırasında bu vaziyette bu için hizmet müddetleri yekunu hesabına ılid projE\ gümrük ta be Madridln yüzünden sll\nmf'ğl-' 

rife kanununun 6 ıncı maddesi çıılışı~or 
luna n memur ve ınüstalıdeml9 · nunda fe fakat tekaüde t~bi biz J • 

rin tekaüdiyesini hepsi için aynı metteki ~on maaşlarına göre te nin bir numaralı bendinin değiş H11rbeden bir milletin bir mil 

rekküp ediyor. Yemekten sonra bir varidat lemin etmiş olul' > 

herkes kemerini bir numara da Bu düşüncenin 11e dereceye 
hn kısıyor \'e gülüyor. Hirçokla kadar tatbik kıynıetı olup olma• 
rı gülerPk ~eşhur bir lspanyol dığını kestiremiyoruz. Fakal her 
dnrbı meseli olan "Ekınok ile halde ev arama ve bulma işinin 
eknıP~i ııptaıılar yeı !" cümlesini 1 bir şe~le bağlanması lllıımdır. 
te'crarlıyorlar fe glilmiyeııleri de Bu mutaleayı da alakalı makam 
güldürüyorlar. lımn tetkikine arzediyoruz. 

şekılde tanzim etmeyi adalat ve kaüde t ~ bi tutulmaları kabul e tirilınesine dair proje, vergi ba yonu cephede yoşıyoıl 'Şehrin ne 

f ransız ka~inesi müsnvat prensipleri itibariyle Jü dilmiştir. Şeke r ve petrol inhisar kiyelerinin tasfiyesine dair 2566 resine ve ne zaman ıgOlle dUşece ~tadrillilere işkence olsun 
zumlu gördJ. tarı 3028 numaralı kanundaki in snyılı kanunun 13 ünr.ü madde ğlni bilmek, kestirmek imkansız. diye Franko her gün Burgos ve 

Filhakika inhisarlar idaresi hisarlardan mariyet itibariyle de sinin tefsiri hakkındaki hüku Mesela bUyok hir tıpttrtım8nın Sevil radyo istobyonlarıııdan bü (Birinciden art•n) 

hakkrndaki 1660 numaralı kaııu ayrıdır. Prensip devlet hizmetin met tezkeresi, gelen evrak ara UçOncU katıodttki mUkellet daire yük otellerin mük~llef yrmek !is: rılarak Berlin ve Roma ya tevec 
na müzeyyel 2159 numaralı ka deki bütün ücretli hizmetin te· sındadır, sinde oturup gıızetenlzl okurken lelerini faşistlerin vedikleri gü cüh etmekte olduğunu kııydedi· 
nuı:un 7 inci maddesinde 1933 kaüde tAbi tutulması olmayıp : duvürdıın bir gUlle giriyor Eve ktt zol yo~ekleri ve içtikleri nadide 1 yorlar. Sosyalist matbuatı ise 
maı·ı senes·ınden ·ıtı'baren maaa 'd ~e 1 n ah· etlerı· y ı •r napeoln allıııd:ı ptttlı'"·or. "'er 0 ı ı · " d. D ,,, 1 h · • · ı u· · ·k 

'ti 1 are • memur arı m ıy ugos avya 1 e J 
6 şarap arı ı nll e ıyor. una ra,, arıcı sıyasetta as ii ır değışı 

ları ücrete çevrilen tuz memurla no ve bugünkü şekillerine 'göre kanapede oturuyorsımız Şdnsınıza M d · d - ı - - ·· k 1 · 
kUsOnUz Odı.oın öbür bıışıodıı lse men . a rı g.u _er }'.·uzunu ay· ılık. mevzuu . hah. solamıyaca. ğını 

rı için hükümler vardı Burada bazı haklardan mahrum kalmış b t d ,,, 'f ıı ı c Ad Mü • nlz ölmlyebilirsirıiz. e mı yor, e,,ıştırmıı· or. ll ı et er. emıy. e_tı _ve_ emı . 
ki esasın ayni v.:ziyette buıunan oıan1arın ııakıarılll yerine geıir· Tıcaret anlaşmamı• 

b.k. hAk M Boynk toplıırıo sesleri '· ·ıs·ıtı' I· .Asilerin meşhur gonerali Mo da hale sıyasetınının ıdame edıle diğer memurlara da tnt ı ı u mektedir. 1 • ı 
ve medalet muktezası idi. Dina Encümen bu teklifin, devlet yenilenecek I meğe başladığı vakit Madrilte ne la harbin patlak verdiği günler lceğini ya~ı~orlar. . 
enaleyh büdce encümeni hüku idarelerindeki her ücretli hizme ye kimsenin olduğu yerden ka- 1 de pek ynkında kahvesini Mad· Komunıst gazeteler Bonanıo 
melin teklif elliği maddeleri lii tin tekaüde tabi olması gibi bir . . Ankara, 1~ (~Iususi mul.ıa~i çıp saklaoroHya teşebbO~ etmedi ' ritte içeceğini söylemiş, 8 birin· ı b_eyanalrnı ı~ütalea ilhe etmek· 
yi tı alardım çıkararak 2159 numa çığır açııcağından, halbuki gerek rımızden) · Turkıye - Yun ın ıs ğlnl bu izah eder. GUllenin gelip- ci künuııda şehri znptedeceğine sız n neş:-edıyorlar. 
rnlı kanunun 7 inci mıtddesinde tekaüd kanununun prensip 11e tan ve Yugoslavya arasındaki ı le saklandığınız yeıe dOşmiyec~ ı yem ;n etmişti. 1 Almanyada akisler 
ki esas dairesinde tanzim ettiıli gerek mali vaziyet buna müsaid ticaret anlaşmalarının yenilcşti ğl ne mah)mf G 1 'f 1 b .. - .. l 1 Berliıı 13 (Radyo) Daladye , . . encra ,, o a u sozunu u • 
ayrı bir ldyiha He umumi heye olmadı.tından tekliriı1 reddine rilmesi müzakerP.lerinde bulun ıeıeromke, Mttdrldıo en yUk· d 1 k' 8 b' · 'kıı. k nin ycui beyanııamesile parll\· 

k k b" hllta ,w, t tama l . .a 111 lrlllCI ullUU a 
te arzetmişt!. Bu suretle l(i83 ııu kar.:ır vermietir. ma üzere bir Yugoslav ticarot se ıntıRı, nıaerur, ~u aaı · şaml :\ladridın meşhur Puerta ı mantoda elde ettiği muvaffoki· 
maralı askeri ve tekaüd kanunu Büdce edcümeni de, bu mü heyeti gelmiştir. Yarın Türkofıs ı!km, Y

1 
erlode du!uyor.

1 
~el.ık, dte- , del S~I meydanında bir masa 1 yetler Alman mehafılinde hay· 

mı ok olarak 3028 numaralı ka taleaye uynen iştirilk etmektediir de müzakerelere başlanacaktır, şı o masıoa ra6men çı yıne e· .. l d G 1 1 ıı. 

1 r k 1 1 d 1 B ılk hazıı landı Uıerinde bir fincan ret uyan ırmıştır. tazele er 111· 
nun tedvin ve neşrolundu. Ankara, 13 - Kamutay dün· le oncu ız ara o u Oy pos · · 1 ~ . . • 

2159 numaralı konunla ka kü toplantısında Maliye encüme J "L t ' k' ı 'd f' l!!honede bir tek cıım vol\; lakin kahvenin durdugu hu boş masa,lf\ ~r.ansızların ~ekrlıdı.lerı 'l.ı~ın~s.e 
bul ve 3028 numaralı kanun ile niniıı mütalaasını kabul etmiştir. fliO aı ma me en e mua ,. posta gene , mııohıZdmt;n doğıtıl ı· nm lıembe)' CJ Z ~eten örtüsüne re ıtı.m :ı d etm.edı. erı gı. 1 ~tı: 
teyid olunan bu prensiı: mucibiıı \ f 1 1. yor. Birçok otellerin duvorların bir k:i~ıt il i ştiı ilmişti. KAğıtta mad ·da tel kın cdemedıkleruıı 
ce telrnüd hakkını haiz devlot Büyük Ziraat tongres·ı yelten ay~a anacaı da kocaman deliklrr var. Buno t ''Molaya mahsustur,, yazılı idi. hükumetin her tüdü milli mudil 
memurluklarında bulunmuş Ölııııl rağmen gOJle değıniy(ln odttlurı 1 Madritte sinemalar hllH'l· faa zarureti icin salahiyet alma· 
lardnn halen demiryolları ve iıı Lazırlı"ları Katile ve kantite itibıırile gene ıntışterllerle kaynıyor. I hınç dolu . Bir akşam sinemalar srnı hayretle kaydediyorlar. 
hisar idarelerinde mü1o1tahdom il il memlektıt ihtiyacını karşıla}' & Bir sabtıh hınıdıkhırımdıın bt dan birino dolmuş olan hsif Roma anlaşması 
olanlarla tütün, müskirat ve Ln 1 Birinciden artan madıltı için çorap. trikotfıj \'e rloin evinin öntlnden geçiyordum. 1 bir kalabalık bir Amerikan ftlmi Birinciden •rtan 

rut iııhisarlarının devletQe idııre mından elde edilen neticelere ipekli kadın çorabı imal eden o gece dU_şen gUl.le_Ierd.en biri se~redı· ~·ordu. Bı' rJ .. ıı' · ı' re sı' ııP.ma 
edil<:iiği devrelerde oralarda dai sınai müesseselerin hariçten ue 1 l t k il bl J J " u saik sırasında neşredilecektıt· 

• - 1 'f 1 d - göre, yurdda yüksek kalitede "' ev n >ır cep tfüanı ıreç r nııı bulunduğu sok:ığl\ bir öt.ıüs Şiındılik bir şey sö)•liyemem d8 
mL ve mue1ecce vazı e er e ucı ot tirecekleri makinelere muafiyot enkaz yığını halinde sokağın öııO 
1 . .1 d d'l . 1 1 1 pamuk yetiştirmek, pamuk müs d" k d 1 tı · 1..ı· t k · ı nıiştir. e ıstı ı am e ı mış o an arın ı u verilmesinin iktisat VekAletin~e ne yığmıştı. 1 uşere ~ ışo ı ~r Ara ~ 1 tı 
ücretli hizmet müddetlerinin ete tahsillerine ucuz su, gübre ve kabul edildi'1'i hakkında verilen Bn meyıındn mlstttlr odıısıodtt patladı. Kımse yennden hıle kı Mektubun tazammun 
teknüdlük müddetlerine il!lvesi 1 makine temin etmek ve bu suret haberde, trikotaj kelimesi unu ki piyanonun teııesi de uçmu~tu. ı ınıldamamıştı Bunu ikinci bir ettiği mana 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 1 le mahsul elde ederek pamuk tulmuşlur, Halbuki bu muafiyet Piyanonun kalan kısmının öoUnde gülle takip elli. Bina temelinden Paris, 13 <Rnd}o) Hnvasııı 

Mükteseb hakların &iyanet maliyet fiatlarını asgari hadde k evin en kUçOk kızı oturuyordu, sallanmıştı. Sinema sahil.ıi s&hne Cenevre muhabiri bildiriyor : I~ 
ve mahfuziyetini temin sur('>tiyle ı indirmek çarelerini kongreye ar Jer trikotaj sanayii için de ·a 
hak ve adaleti yerine getiren 1 • bul edilmiş bulunmaktadır, f~rtemiz giyinmişti :::-·açltııı lıüyUk ye lırmannrak, bu şerait altında giltereııin Milletler Ccmiyoti 01 

b 1 d b d · 1 ıedeceğı raporunda ayrı ayrı an bir llina ile lııranmıştı. Sanki hlç filme devam orlemiyeceklerini nel Sekreterliğine gfüıdordil' u osasın, as ın a, u aıre er . 
devletin mali teşkilAtıııa mülhak I latmaktadır •. Bakanlık bu.şekılde 7urda yeni ve mühim mikd!lrda blrşey olmamış glbi piyano tuşla söyleyince halk 0 kadar tepinmiş göııderdi~i mektup 9 nisan tari~ 
resmi müesseseler olmaları itba yapıla1,;ak bır kalkınma ıle beş döviz girmesini temin edecektir. rının üzerinde biçimli parmakları ıslık iittürmüştü ki filme bılmec l Jidir. fngilwre bu mektubuııd' 
riyle de kabulü zaruri ve tabii 

1 altı sene sonra yurdda pamuk Kongre ruznamesi 01 dolaştırıyor, güzel, hafif lıir Is buriye devam edildi Frankonun ltalyaıı impıııatoıluğunun ta11 1' 

görünmektedir. j istihsalini 500 600 bin balyaya Ankara (Husust) -BOyUk Zira panyol tan~osu çıılı~ordu. gülleleri l.ıiııaııın üzerinden ıslık nıp tanınması lrnkkıııda saı i~ 
2159 numaralı kanunla tuz . çıkarabile<·ektir. at kongreol ayın ooseklzlncl gUnU Kendisine seslendim: lar çolarak gAçerken seyirciler bir fikir ileri sürmemiştir. Buıı' 

inhisarı memurları için ve 3028 ı Bakanlık bee senelik pamuk Ankısrud11 toplanacttktır. - Kızım bu ne hal? perdede Şikago haydutlarıuın dair müsbet ve menfi karıı' 
numımılı kanunla müskirat, ba programının tatbikini ·dört sene Kongreye her mıntakadııo, mU Tatlı ttttlı gülerek ctıvap verdi altıkları tabancalara, mitralyöz konsey veya asambleye bırll~ 
rut vo tütün inhisnrlarının dev· I de bitirmia b "dd t .. d zakere edilecek işlerin mahiyeti· -Don akşıım içeri bir oblls 1 b k mıştır. 
1 'd d'fd' . d 1 d · y ve u mu e ıçııı e . 1 1 b h 1 k S t lere hayran ıayran a ıyorlar 
:tçe 1 ı ar~ e ı ığı e~re e_r . e , köylüye 3 800,000 kilo yeni çeşit ne gOre birer mikdar murahhas gırd ev u ıı e so tı• . aa on halya memnun 

cret e 
1
ça ışmış . memur ar ıçın ıslah edilmiş, kalı'les ·ı yu"keek, oönderllecektir. birde de piyano hocam gelecek dışnrda olup bitenleri duymuyor 

k h k d 1 k k :.. ı d t · ı ı Roma, 13 (Radyo) lta1Y 11 
pe a . ı ve yerı~ e _0 ua a randımanı fazla pamuk tohumu Zlraatle alılkadar her mUesse oe yapayını çalışıyorum. ar 1 >1 

1
" 

bul edılen bu hul:mun şeker, t B k 1 . d k d bl U il matbuatı lngiltereniıı Habeş ıfl 
petrol ve benzin inhisarlnrının duğıtınış 1 r. a aıı ığın gayesı se e ongre e rer m mess Anı erı" ka da Almanya . Mançuko Eelesinin halli için Milletler o 
de,•latçe idare edı"ldı· ,.,·1 -ıevreler her sene çiftçilere 1,5 milyon ki tarafından temslledllmiş olacaktır. 1 1 111 

15 '
1 1 K ı bl t B kili miyetine müracaatini memno 

de ücretle çaJıı:mış olan aynı va I lo yeni pamuk tohumu 
1 

d_ a.ğıt ongrey zzft aşve o 1. l 
'ti k "' zı t k' tl ı •kt• d"' · t kö ı·caret ~~n a•ması yetle kaydetmektedir. ziyetteki memurlara da teşmil mnktır.Bu sene memle et ıçınde 8Ç8C8ır.ı Ve raa ve 1 n n. f lSa l Vazıye . .. Y' 

edilmesi 3028 ııumaralı kanunun müstahsil tarafından 40 milyoıı de umumi 10pıantııara riyaset e· tüleşivor müzakereleri Avusturya hi~iseleri 
tedvinine htikim olan madelet, kil.:> yeni çeait r 1omuk tohumu ol dece~i anlaşılmak.tadır. J [R ] A 

'ti .... Memleketin ıımumi zlrattt si· V · t 13 [R d ) Mor Berlin 13 adyo - lmanya - Birinciden ari'an-
müsavnt ve mükteseb hakları si de etmiştir. Bu suretle yurdun aşıng on a yo - ile Mançuko arasında ticaret an 

t 1 k d r b "k 1 . -k yasetini el~ ülacısk olan kongre gantay bugün gazetecilere beyana taşması müzakerelerine başlanmış 
yane esas arı mu tezasın adır." ve a rı a arımızın yenı ve yu için g<'oiş bir ruzname hazılanmak tında, iktisadi vaziyetin 1937 son tır . Anlaşma ay sonuna doğru im 

B. Yusuf Başkaya, teklifın sek kalitede pamuk ihtiyacı te· tMlır. teşrinindenberi ğittikçe vehamet zalanabilecektir. 
de: "-Evvelce tekaüd hakkını 1 miıı edilmiştir. Bakanlığın beş kesbetmekte olduğunu ve Amerika R • t'I. ı 1. ı 
haiz rledet memurluklarında is senelik programı dört senede Bu rıızuameye göre, kongre hükumetinin buna karşı bir tedbir omanyamms l11S8 menua an 
tihdam edilmis danlardan; şeker bitirmesi ile müstahsil , eni pa· oln t~mas edf'C'Pği işler meyflr ın almazsa büyük iflaslar başlıyacağı 
petrol, benzin inhisarlarınırı dev muklarııı kilosunu 15·18 kuruş da: • nı söylemiş ve Ruzveltin planına 
letçe idare edildiği devrelerde fazlası ile satmak imkilnını bul 1- Mıntııkalure ~öre btlhsal taraftar olduğunu bildirmiştir. 
bu idarelerde müseccel ve daimi muş ve yalnız bu sene yeni çe vaziyetinin teshııt. 1 
vazifelerde ücretle istihdam edi ş "ıd pamuklnrdan mu"stnh"·ıı 2 2,r- 2 - M:tbsullerimizin Standar 7 - Şerapçılığımızın ihyası. 

0 
., • • I 8 - Meyvalarımızın ıs!Ahı ve 

tenlerin tekaildlükleri hakkında milyon liradan fazla bir para dıze edilmesi. . kıymetlendirilmesi gibi mevzular 
dahi 3028 numaralı kanun hü· elde etmiştir. 3- KöylUnfln kredi ve vesait • bulunmaktadır. 
kümleri tatbik olunnr ve bu hü Bakanlığın şinıctiye kadar lbtlyacının karşılunması. Kongre nisan sonuna kl:tdar 
kümler, 3028 numaralı kaııunun elde etti~i tecrübelere göre ha· 4- Koza lbtlyacının temini. devam edecektir. BUyUk Ziraat 
neşri torilıinden muleherdir.,, zırlamış bulunduğu raporun tat 5- TQtnn işleri. kongresinin vereceği karar, zlrttal 
EncOmenlerin mOtaleası : bikine geQilmeei pamuk müıtah I 6- TUrklyede ispirto lstlhsa siyasetimizin beş senelik progra 

Teklifi tetkik edilen mali7e ıilioio 7üıünü ıOldQrecek H Unla arttırılması. mını teşkil edecektir. 

Bükreş 13 "Radyo,, - Roman 
ya milli iktisat nezaretile Roman 
ya Milli bankası Romanyanın istih 
sal menbalarını artırmak için beş 
senelik bir program tatbikine baş 
lamışlardır. 

Muğanni ~alyapin öl~ü 
Paris, 13 (Radyo) Meşhur 

muganni Şal)·apıııin lıu sabah 
sıhhi va?.ıyeti birdenbire veha 
met keslıetmiş ve öğleye doaru 
ölmüttür. 

dan alıııan haberlerde fedef 

Avusturya ordusu kumaııd 11

0 nın iııtiharıııııı akabinde of 
ıı 

erkAnından iki geııerul ve 
albay da intihar etmiştir. 

Şuşnig kaçırıldımı ? 
Paris, 13 (Radyo) Bu sııb 

Viyanadan alınan ınaluoıallla 
re eski Avusturya başvekıli " 
nig ayın 11 inci günü aU' 
mnhbus lıulunduğu saraydıı•1 

çırılmıştır. Diğer bir habete 
Şuşnigiıı hRpishaııeye ııa1'1 
digi bildirilmeklodir. Almaıı t9 
baları birinci hHberin sııd 
aaılııı oldutuuu bildirmek&•d 
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Fransada 

.......... 
Fransada sosyalistlerin 

Gazeteler Krall 
Partilerin vaziyeti 

Hirst Çt~ki leli işten 

Hirst'in 39 zu Amerihada 6 81 Av- lideri Blumun kabinesi mem
ı~ketin mali sıkıntısına çare 

Mersin 
Piyasası 

ıa-4 - 938 
K. S. 

Pamuklar rupada 45 gazetesi 12 milyon bulm~k üzre huırladığı mali 
ohuyacusu vardı projeleri senatorya kabul et· Kıevlant 40, 

' tirmediğinden tekrar kabine Dağ malı 28,50 

Amerikttlı gazeteler kralı Ş~\' İkliğiıı yuman hi(cJUşmanı buhranı baş göstermiştir._ B. Kapı malı 2~:~~ 
Hirst sahip olduğu bi1tUn ga· oldu . Bu gilıı Amerikada ka· ı Blum buDdan evvel ~c.vkala~e Koza {i 

zetelerin idaresinden çekilmiş drnlerın umumi hı.yatta lu müdafaa masrafları ıçıo tesı~ Kırma 
tir. Demek ki yarım asırdan· kadar mühim bir rol oyna olunan kasaya frangın ecnebı Kozacı parlağı -27 
beri Amerikanın gerek hari- maları, intıhab hakkında ma paralarına karşı muayyen kıy buğday - çavdar 
ci gerakse dahili siyesP.tine lik olmaları ve nazır sandal- metini muhafıza meksadile Sert şark 5.,42 
kuvvetli bir surette mUdahale yaları işgal etmeleri Hİrsl'ı i tayin olunan sermayenin te Yumuşak 5,<?5 
etmiş olan ~il~irn bir ... şa!ı~i- yaptığı propağı oda tar 81yesin· mettü 51ydığı bir kısmım kar Yerli buğdayı {j,fi2.5 
yet a:tık _ıhtıyarladıgı ıçın de mlimkiln olmuş'ur. Ame· şılık tutmak istemişti, Çavdar 4,.62 
umumı ~f~ara tercUmen olan rilrnn kııdınlarının emansipas- tfo projeyi mebusın mec Anadol yulaf 
gazetelerını .gene umumi d · yonu icin en ziyade çalışan lisine kabul et.tirm · ş ve lakin arpa 
kAra terkedıyor. adltm Hirst olmuştur. Hirst ayanın muhalefetine maruz 

Rundan yarım a~ır evvel 1927 senPsinderıberi Ameri• kahoca ısrar etmişti. Ve kam 
yirmi dürt yaşında olan Hirst kanın teslıhnt,.a k k tı · 1 b k . d . ~ co uvve ı biyo işlerini dev et an asına 
ını lyoner babasının yer ımıl · olmasını istemekto idi. En 
li Ü U r b. t ı hasrederek tahdit etml'k gibi 

c., ne sın1 ır., goze 8 . 0 arı kuvvetli homberdıman tayya-
«Egzıımayner of Sa.nf~arıs • sko» relerinin \'e en kuvvetli harL sosyalisllf'rİn dileklerine uy 
gazetesini n1-şretmıştı. HugUn kıuvazl\rleıİııin t·n birinci ğun esasları ihtiva eden yeni 
· ıı· t' h. b" b ı d ... ' proı' e mebusan meclisinde çok 
ıse ırs .'n sa 1 1 u un ugu sulh· iiınilleri Olduğunu yazı· gazetelerın, her gün 1 :.ı mil· yordu. küçük bir ek"eriyetle kabul 

k d G edilmiş ve lAkin ayan meclisin 
yon o ııyucusu var ır. eze· Hirst hütun dOn)·a gaze. 

1 b 
1 de kahir bir ekseriyet ile red 

le er kra!ının elinde . u unan tel~rini Ka(ifoniya'daki San 

Anadol 
Yuli 
Nohut ekstra 
fasulye 
Yulaf yerli 
Mercimek yozgat 
Sah lep 
Tatlı çoğen 

Balmumu 
Cehri 
Susam 

3,Gt 

3 6) .·, , ... ,. 
5,5U 

6.,6,8 
5 

120- 1 ~o 
20 
75, 

ın-ıı 
16,50 

gazetelerın 39 Ameııkada ve Simeon şatosundan idare edilmiştir. 
6 sı Avr.upado.dı~. Bunlardun ederdi. Bu şato efsırnevi bir Bu münasebetle Fransa- yapağı 

başka Hırst, ıstıhbarat ecen ınevcudivet arzeder. Oraya daki partilerin parlementoda Siyah 
teleri, kitap tabiliği, fılim şir her grırı ·hiç olıne:r.se elli mi· bu gün mevcut olan tzaları· Şark 
ketleri. ~ibi 72 mUessese~in safir gelirdi. Bir lngiliz aris- nın miktarına göre vaziyet. Anadol 
dA llmırı bulnnuyor<lu. Hırst tokratı bu şatonun azametiı i lerioi izah edelim, Fransa~a Aydın 
dünyanın .. en bOy~k ~aze:e anlatmak için insan sabahla· tam iki sene evvel yapı~an ıo Yıkanmış yapak 

52-53 
49.50 
55-56 
78-80 

70 krıılı oldugu kanaatıle ışlerın ,.. it d t b. tibapta sollardan üçpartı Halk Gü~ yunu 
d k

.
1
• J:n a ı an gece saa on ıre 

en "0 ı ı uor h · lt d •tt'f k K il t'ft'k ._. ., · kader dolaşsa gene bu mali- cep ~sı namı • ın a ı ı a onya ma arı ı ı 
Gazeteler kralı bu muvaf k~ e 1• t" f ed·r~k mebusların ekseriyeti Yozgat . . un n n azııme ı ve evse ı " 

f~kf yetını her şeyden evv~l hak km da bir fikir edinemeı, ni temin etmişlerdi. Fransa Keçi kılı 50 

hıç yorulmıyan hücum zevk~- divor. mebusan meclisinde 618 aza » dabağ 

ğnuı:>, en bUyUğilndkend eni k üçl~ · . San Si moen mali kan esin vardır Bunlardan halk cephe • • l 
ne varıncaya a ar ıer ur d . h · . . 1 pırınç er 

lü t h b 1 . • 
1 

k , ~ tenı~ sa aları, yUzme ha· sine dahil sosyahstlerın 54, Birinci nevi mal ~o 
gaza. e 8 er erını av ama vuzlerı, sıcak akan deniz ve R dk l ı· ti · 11 l ve 

ten gerı kalmamrısrna borçlu A • a a sosya ıs erıo 1 İkinci nevi mal 
d O bUtU h b. l . tallı suları, hususı bır hayva komünistlerin 73 mebusu var Ç 205 

ur. . . n mn ~ ır erıne nal bahçı si, bir nebatat bah· d H · · · k ~ 33k t t 1 ay c gezetecıhkte en nıllhım nokta . ır, epısının ye unu u 1 Kchve 104 - 105 

h d
. t ı k ld .., cesı, tayyare meydeııları, mi· tug-una göre cerıhe mutlak ek ' D l nın ava ıs op 11ma o ugu f . . . 1 1 

il' 1 eri er 
nu her an hatırlatmak fırsatı sa ırler ıçın kUçUk vıl Alar ve seriyeti haizdir. 

B 
. ~alolar, hu şatolarda her hu- Keçi derisi çifti 

nı hiç kaçırmazdı. u dırek-
8 

s . . 1 • r ıb· 
1 

• Fazla olarak Pol Bonku· 
t ·ıfleı··ı savesinde Amerikttda . u . ıçın e verış ı . e ıse erı 9 b b 1 S Koyun derisi kilosu 

J 

1 
. . 

1 
b · 

1 
ı 1 htı va eden gardroblttr vardır run ~ me usu u una o os· 1 Sığır derisi tuzlu 

Hirst gazete errnın ıa erı o · E · · yalist birliği ve Renaitour'uo . . k 
1 

.,ıı zer . gırt ve en kıymetli Sığır hava kurusu 
madan ne bır şırket uru ur k 1 ı. · 1 11. , 26 azası bulunan Müstakil sol . . 1 o eKsıyon ar ırsl ın malıdır Manda derisi 
veya ifUls eder ne bır tıyat· ıı· t• · · r· 1 • • partisi sosyalistler ile radikal ' . . ırs ın mısaırerı üçka 1 b d k• d L 
ro açılır. nf' de hır sıyasi ~8 idt>ye riayet edorleı: Biriıi sosyalistler arasında bulundu a em Ve çe ır eR 

ka duyulmadan gelip ~eçebı· ı hor akşRın yı•mı- ğini beraber ğundan bunlarda Halk cephesi : içleri 
lirdi. Hirst mııhabirlerı her yemek v 6 yemekten sonra ile beraber bulunmaktadır. on 
Yeni lt-ş~kkülde onun uınunıi gösterilen fılimi beraber sey · bir mebuslu halkçı demokrat Tatlı badem içi 

g.) 

52.55 
33 d d la l Acı ,. ,. 

mlldür~nden lu!unuz . " o 8 
1 retmek, kendi duirelerinc!e lar i e beraber sollerın dört 

rı temıyJeyfm hızmetçı ksdınl içki içmemek ve 75 yaşındaki yüı.den fızla mebusu var de- j Acı çekirdek 
na varıncaya kodıır hepsiyle ihtiyar gazeteler kralının hu mektir. 1 Urfa Yağı 
rnUIAkatldr yapıyorlardı. Ame zuruııda ölümden bahsetme- Maabaza sollar bir türlü • 1f,ç111e.ı __ .... ----•9•0-•ı 
rikan gazeteleri bu faaliyeti: nıektir. devamlı ekseriyet temin ede-1 

« Hayatın insan( tarafı» =---===-=--==•;;;;;::;;;ıı;;;;;;;;;;ı;;;;o;-= miyorlar Başlıca sebebi bun·I 
diye tavsif ederler. Jkı genç çiftin lardan radikal sosyalistlerin 

llirst, Amerikanın politi· •.c l • m ·him bir kısmı küçük ser·I 
marııet erı kasında mllthiş bir rol oyna: maye ve serbest ml'slek erba. 

t 
..... 

mıştır. spanya-Amerika mu d .. t hını temsil ettiği:ıden mem-
h b 

. b b' Nevyorklu un or yaşın J k . 'd ere esıne se e ıyet veren R bb' .1 d e etıo ı areıini ve iktisadiya 
odur. ':'eşek kül eden trösllere da Marta de M.0k 

1

1 
Rı edo.n ° 1 ını temelinden soıyalistleştir 

h 
k z uaşında ı ae o rıgvEz _ f 

Ucum eden ve onlarn : u ., 1 F k t h mega tara tar buluomıyor Ru 
evlenmek ister er. a a a- t' . . ı· . d k' k 

«° Kazanç halitası» ismini ,,1 d ... . 1 mah- par ının ayan mec ısın e ı ıı 
dise evlenmea e t-gı 1 • d h . 

veren gP-ne llirsl'tir.Amerikr.· . ı·· 1 etmekle neti mı ııe a • muhafazakar ol-
. Kemeye ın 1 tta d ... d 1. 1 · 

Dikkat 
Beyaz ve renkli 

lapirtoyu 
Silifke caddesinde 

Tütüncü Halimde 
bulabilirsiniz 

ADRES : Silifke caddesinde 
tlltllncO Halim Alptekio 

No. 44-1 nın umumi harbe girmesıne . M l lenecek yaşta ugun an sosya ııt erın ve ko 
• ] ce 1 en ı r ar 8 ev .. · t ı · k' d · 1 15 ıUtUn kuvvet ve kudretiy e : bT du Onun munıs erın a ı e ve sıyasete •------------' 
mllni olrmığa c.alışen gene bu olmadı~ını 

1 
~~Y1?~te' bir de· uygun teklifleri ıiddetle red 

mf'şhu" gazeteler kralı idi. it. için Mıkeel e ır ı,_ verdi etmektedir. Kabine buhranları 
tıfakler aleyhinde ortaya altı siseye mUracaatab. narar kadaşı daha ziyade ıollann kendi ara t · · · de ırer ar ğı parola az kalsın ölUmUne ler. kıımıın k d 2l larındıki ahenksizlik v~ itti-
sebeb olacaktı. Bir defasında vardı. M~rtanı_n aMr . ,~ at a • faksızlıktan çıkıyor demektir 
. . yaşındakı Susı, 111 ae ın r ~ ... 
lınç edılmekten güçbelil kur- ü 31 ,

8 
ındaki Jozef • Ayan mechsınıo mevcudu 

tulıtbildi, k~doşı d d ) ş ilen karar 31() azuından yarısından faz 
U.nurni harp hittikten son dı. ~~alarm 8

1 
ver vlenme me Jesı yani 163 iza radikal sos· 

H. t c 1 . . v·ı ınucıbınce bun ar e . d b k . ta ırs um ıurreısı ı son J Marta de yalıstler en aş a bır şey ol 
t r d t k' M· ı muru huzurun a ara 111 an a ıp olunan ı . Mikael Rodriyvez mıyan demokratçı soldur. 
l"tlt>r Cemiyeti politikıısıne ~obbı .ve t ki r dığer -----------
t dı)'e ımzn a ace a , 
ıUcum etınPğe başladı. Ame· . . . . h't f tile defteri dll de evlenme memurluğunP. 
· · · · ıkısı 1se şa ı sı 8 

rı~a~mı do ceFmıyetel gırmhesıne imzal•yacaklardı. Fakat bu karşı sahtekftrlığa k~lkışmak 
munı ol n. rensız arın aı p· .. \ d n oy ıamek isle· suçile mahkemeye verıtdi, Ame 
dPn sonra tukip ettiklf~ri hırs dor nrka aşı ' · k t 1 · bu had·ıseden d. ki . yun nıPydane çıktı. rı an geze e erı 
ve intikam politika~ını telin N'e eJr~z:rıe Suzinin, ne de bahsederken Marta il? Mika· 
ettiği ıçin Frensaden tardo- b (1) h h d lundu, MartA ile Mikııelin evli Olduk elin alayını apıs ene e 

Hirst ayni zamanda bo1· ıarı muteber sayılmadı. Oör- geçireceklerini yazıyorlar. 

Hö~etçi [czane 
bu akşam 

SAGLIK Eczaneıi 

YENi MERSİN 
Nushasl-5 Kuruştur 
Abone ) Türkiye Hariç 

Şerait için için 

Senet ik 1200 Kr , 2000 K' 

Altıaylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir avlık ıoo Yoktur. 

Resmi ilinahn satırı 10 
Kuruştur. 

i l A H 
içel ~ef terdarhümdan 

k az3sı M}d1<1 llflsi (Jirısi Mi~ tarı M uha mm en Ledt•li 
Mersin Nusrati~ e Ta rfa 12,866 68 l 5 lira boııo 

.~ludud~; Şarkan hark ~arben ahmeL şima. 
len donfk oglu cerıubt>n uadır larlalarile nrnhdut 
"ersin Nusratiye Tarla 22,056 1 ~565 lira bono 

lfudu<lu, Şarkaıı lıark ve 11adir gadwıı şın. 
kirnıaııi Vf\ avadis ~imuleıı lıar·k CfllUl>f>n mis,·o 
bflHr tar lalar-ile malıdul w 

Ga) ri 111ühatlillt·rdfn andon IPkflrclt polos \'e 
hissudarlarırıthuı ra .tlriik yukarıda lıuclut ve ev~ 
safı Jazılı. iki parça tarla nıülkiyeti 16 lııssa iti
barile ıo luss~sı lrnz·nep~ ait hnluııduğuııdaıı lı 
on hıssa ~a) ri nı ü lw d i 1 Loı osi le vt~ kiJ palı za ,~~ 
usulile 21.4-938 pt-rşttuıl'e giirıli saat 14 d~ dt·L 
terd:-.l'lı~ la nıiitfŞt>kkil komisyonda s<ıtıltıcauından 
talip olanların yiizde 7 buçuk teminatlaruu ~ ıoiis
teshilıP.n nıiiracuathırı ilan oln11ur. 10-14.17.~0 

i l A N 
Mersin Hususi Mu~ase~e Mü~ürlüğün~en , 

. .\şağıda cins ve kapu Numarası mevki yazılı 
harw s~lıihirıirı vtırgi borcundan dolayı evvelce ' 'a 
pılan ilfuıat mucilJirıce 8- 4- 938 tarihinde \:a. 
pılan m'i·ıayPde rwlic~siıul•~ 145 Lira bedelle tallbe 
uhdr.siıw ilıalİ)flSİ evv~liycsi iera kılııınuşolup lal; 
sil emval kanuııuııun :15 i11ci madth\si mucibince 
ıo giin dahc:l a3kıya alınmasma karar verilmiş ol 
makla ı 9 4-938 tatihiude ihal~~i kaıiy~sirıin icı·a 
kılınac~ğırHhtrı talip ol<tnların nırzktirlarihte idur··~ 
heyetine nıüracacaat f>lnıeleri iltın olun1Jr. 

Mahallesi Mahmudiye 
Sokak 16L 
Cinsi Ahşap hane 
Kapu 27 
Sahibi Tascı lbrahim 

t • 

12-14-17 

Satlık Ev 
)lahn ı odİ\'P. walwlle~irıcle havadar llir nıevkL 

de 6 otla l salon nıulbah hamam v~ ~ıe~ırik 
trsisatile su) u ha \'İ ve 1500 m~trP _nıura Lbaı ge
nişliğinde nıryva bahçfsin~ malık ~ı.r ev sallıktır. 

is•eyt>ıılt· rin Yeni ~lersirı gazetesı ıdarehanesine 
mu rac~rn lla rt. 

Saym Mersin Hal~mm Nazan Dit~atine 

karyola • Sandalya· Otomobil laatikleri 
Otomobil boyaları • Bisiklet parçaları 

'l'optan ve perakende satılır 

fiyatlar mutedildir. SaJ ın müşt uil erimize tes~ilitgöst eri lir 
ADRES : O. Enver özrnan 

ithalat - ihracat ve Komisyon evi 
Mersin Belediye Caddesi 6-ao 

•·-----•• * *,.. un1~~~---• 

G•• Siğ·orta 
UVeD Sosyetesi 

Sümer Bank 
Emlak ve Eytam 

Bankalarının kurumudur 

Tam türk 
ve en güvenilen sigorta şirketidir 

il ayal, ~ a11g111, .. Na_kliyat, Kaza Otonıohil si 0 ,. 
Lalarınızı en nıusan şartlar ve Ledİ)'e kol~y
hllarile ~· apar. 

Mersinde M ünıeısili 
VASFI ORGUN 

•ı==================~~~ı. 

-..;~ . -... --.. 
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~~~~ ~·:· ~~· 
•• o o TURK HAVA Meşhur Sanat'kar r E"-a . es__ ~ 

Doktor İ 
uharrem Atasu '! 

lstanbul ve moskova Ünfoersitesi ! 
seririyatı hariciyesinden mezun O 

KURUM J Remzi r:~elin ı Remington 
Ataturk I1or Dairede 

Hastalarına Bayram günlerinden mada her iÜD 1 
abab saat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden son· Lt 

ra on beşten on!lekize kadar muayenehanesinde kabul 
eder. 

Piyangosu 
ller Ayın Onbirinde 
Çekilir 

ADRES : Camişerif Mahallesinde pazar caddesi 
29 No.lu Hane 

Her ocağı zengin 

• • eder. ı======~~==· ~~-e::::~ -~z=rn=m 

Sağlık Eczanesi 1 Sizde Bir 
Mersin Gümrük karşısmda~u . ~--, ı 

.. Her nevi Yerli ve Avrupa eczayı tıbbiye dane alınız 
mustabzerah bulunur, • 

g:.~~/ ~~·, ~ '~ ~ ~~-

n .. t9nn• 1111n11nuu 
kayadelen suyu 1 

... B) 111 lfalkınıız111 ~Jhlrntm . ~üz üııunde tutarak ~şı hulurımıyarı K.\ YAı• 
}ELEN SU,. UNU gayf'l sılılıi bir şe~ ilde m~nba~daki tesisatında ek sik-
i ıderiui tana~mJamış fennin en son usullerini yaptırmakda huluncluğn- 1 zu arz ederız. 

KA YADELEN SUYU 1 
Kaynadığı yerden itibaren istasyon yamna kadar cam ~orularla ~illur ~avuzlaraı 

in~irilmiş oradan da bütün fiziki ve kimyevi evsaf ım mu~afaza edere~ el deymeden. 
~ususi ~imya~erimiz huzurunda damacanlara dol~urulma~~a ve muntazaman 1 
e~rimize gelmektedir . 1 

KAY ADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkaladellğine gelince: Yıllar gec;;dikc;;e halkımızın 

slerdiği rağbeı ve teveccOhü karşısmda fazla söz söylemeği zait görüyoruz. Sıhhat Bak'lnlıgı • 

selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU ta'rız Türkiyenin 
n ıy\ suyu olmakla kalmıyarak "Dünyaaın tıirinci kaynak suları arasında bulundu~unu isbat • 
miştir • il 

• lştahsızlı~a, haz:ımsıztıe-a bir çok mide bağırsak hastalıklarına kareı KA YADELEN ıifalı bir 8 
h:ıyat kaynaQ'ıdır. R 

Suyu pelt ttmlı vt btrralufır. Tterlibt eden sayuı halklm11 lundindt bulduJu zindelik ve sıhhatuı ! 
verdi// f arlt.Jarla suyumuzun mf4ttrisi {O/almalcJadv. • 

Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 11 

ğ~uın1n1111nnn~nn·nn nnnnnnnnn•••••••mn•~ 

enelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Veni Ve Çeşitlidir 
• 

Resmi devairve müessesatla ticurethanelereait her nevi defter 
ler ve evrakı matbuaveaaairei en nefis bir tarzda aür' atleyapar 

**••*•~······•*••••* HARİÇTEN GÖNDERİLECEK. SİJ?AR..İŞ-
_,ER..İ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLAP\.. 

HER. NEVİ 
KİTAP, GAZETE 
VE ~ECMUA. 

TABINI DERUH
TE EDER. 

KARTVİZİT i 
D A V E T K. A. R T
L AR.. I. ZAR. F KA
G I T EAŞLIK
L A. R.. I T A.B ED İ-1 
L İ :a... 

Yeni Mersin Rısımevinde rıasılmışllr. 

Celal boyar, Şük
rü Kaya, Ali Çe
tinhaya, Şükrü Sa
ra c oğlu, Saffet 
Arıkan'a ait fotoğ
raflar geldi. 
Sedad Sahir Seyn1en " 

Uray caddesi No. 41 
Mersin 

. 
Her ticarethanede 

Her Yerde 
• 

Daima R E M 1 N G T O N yazı makinalan • 
ve Şeritleri ~ullamhyor 

Yurtdaş 

Kızllaya 

aza olunuz 

m 5izde bir REMING TON almalı .. nı 
nı sınız. Satış yeri J~ 

Yeni mersin Basımevi 
MÜCELLİT 
HANESİ 
E kiıuiş, parçalan 

mış, fersude kitapla · 
r1111ıı ise \'aramaz de-. .. 
ye alnıa)' ınıı. bir gün 
size !Azım olur. Kitap
hırmızı, deflerlPriuiıi, 
nılicellithanemize gön
deriniz. 

Her nevi kitap ve 
deflerlt·r şık, zarif me 
tin ve kullanışlı ola
rak citlenir. 

~e'EL"' _ "" CJ v:_: Rıka~ 
Foto gün 

F'l)l"O GÜNÜ arayan sayın 
müşterileri onu zafer caddesinde atel 
vesinde bulacaklardır. 

F01'0 GÜN e Fotograf çektirmek 
mo~ern ve temiz hatualara malik olmak ~emektir. 

FOTO (~ÜN clt .. Sf'V~ SPVt> foto~raf c.-ktiı-ir 
• • 

;ığr;ı rıdi~nıa ıı ~· ~ plıf'I r ama tür i~lt\f'İ rıizi gör-
d üı· ... hi l ı r~i rıiı. 

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

FOTO GONü sürat güzelhk ve cizibe yaratan bir 
yer olarak kabul ediniz. 

.. ·· 

İHTIVARLIK 
• 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 

1--tazırhkll Oavranını 

' • 


