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F ronsonın harici siyasetine yeni bir istikamet veriliyor 

'rRomaya bir heyet gidecek 
Fransa Hitlerin Romayı ziyaretinden evvel 

llayat ucuzluğu ve ticaret ah/ahını kuracak tedbirler 

Pazarllk usulü kalkıyor 
fi-Türkiye pazarlarında perakende alış veriıte maktu 

yat üzerine satış mecbariyeti konulmaktadır / 

Başvekil valilere birer mek
tup gönderdi 

Dahiliye 
Vekaleti 
Bir hunun projesi 

hazırladı 

italya ile anlaşmak gayretinde 
' '----------~ 

Hatay intihabat hazırlığı .CENEVRE iÇ'l~iMAINDA 
lngiliz teklifine kati surette 

müzaheret edilecek Ziraat Kongresi 
Kontrol 
Heyeti 

Hükumet halk hayalının en 
tviyük derdlerinden birini orta· 
dan tamamen kaldıran çok mü· Memleketimizin zirai kalkınmasının ne 20 temmuzda işe 

Hariciye nazırı da Çemberlayn ve hali. 
faksla görüşmek için londraya gidiyor. 

him bir kaııun projesi hazırla· b l k n11şıır. Bıı proje ilo bütün Tür şekilde organize edileceğini tesbit edecek aş ıyaca 
kiye pazarlarında perakende a· Antakya 14 (Hususi mıılıabi Paris, 14 (Radyo) ;\yan ve 1 IAkatta lıu görüşülmüştür. 
lış verişte "maktu fiat üzerine Ba~ve~ilimiz vilayetler~en sih~atli raporlar iste~i rimiıd&ıı) - Milletler cemiyeti mebusan meclisleri 31 MO}'JS8 lngiliz teklifine muza.ha t Batış,, mecburiyeti konulmakla 'I adına iııtihobatı kontrol fheyeti· kadar tatile karar ''ermişle:dir· ı llu görüşmede han i :~ 
dır. 1 r b" - ·ıı . 1 Ankara, 14 (Radyo) Başvekil\ daha tebarüz ellir~ikteu sonra nin ?yı~ I? u~c~ ~ün~ H:lep~e ' R:sm~ ~e~~fild:n . bi~:~iltdiğiııe ı· tercih edildi~i henüz m:1~:1 ı~: 
Yak sdısnaslıAzk dutuu rlmı etı çkok 13. CelAJ Dayar ayrn 18 inde top kongre mevzuu etrafında direk· ve yırmıncı gunu e ı.·ınd~a-ıya ka fgorde J ~ka A ıyo. lu ,mur ke zar· A'ildir. Faknt rııer ne bahasına 

ın an a u a ar e on ve e 0 _ . _ _ . . . t.ıulunacaQ'ı resmen uı ırı me - ın a ıu umotı ıusus arsrna, olursa olsun !l'rıınsa it 1 • 
llomik değeri olduğu kadar, sos !anacak olan .Turkıye buyuk ~ı lifler \'ermeklodır ':o bılhassa .= tedir. Yalnız heyet genel ~ekrete melorle idare edecektir. ııormal münasebetler l n. ~a ıle 
Yal kıymeti de bulunnn bu pro rtıat kougresı hakkında valilık ~iraat kongresıne gönderıle . k 18 . d Anlak f eeısıne ça 
foniıı mucib sobebler 11\yihasmda loro bu gün bir mektup gönder cek murahhnsların ıiraat işlerin ~°:;aA:eı:~e~ylıı~zırlı~la;a baka· Dalatdiye elini talyaya Clışac~k ı:·vfld9 Möa:ıs~al Milletler 
hükumet, proJ'edoki hükümlerin miştir. do selılhiyct sahibi olmalı\rı,mın uza ıyor omıyo ın o g ruşu ocok olan 

caklır. l ·ı· kl"f" konulnrnsını v.aruri kılan ı;ebeb D. Celftl Ba~ar bu moktu· taka ziraatinin inkişafı için ne· H k · T · ı ı· Paris 14 (Radyo) Bu sabah I ngı ız le 
1 ıne muzaheret ede 

.1 eyet mer ezı urızm o e ı • k . • 
leri şöyle izah etmektedir: buuda Ziraat \'okôletinin 938 ta düşündüğünün sıhhatli bir ra olacaktır. Otel ayni zamanda me ~aşvekil Daladiye ile Ha~ici~e I ce ur. • 

'' - Proje ile perakende alış rihli tatıriratıüzorine ehemmiyet· porla tesbiti, raporların muhitin qai bürosu olacağından şimdi· Nazırı Bone bnşvokfılet daıresın 
1 
Bone Londraya gıdecek 

verişte maktu fiat üzerine satışı le nazarı dikkati cellıetmekte vo 1 umumi fikir]orini ihti\'8 etmesi den hazırlıklar görülüyor. Otel de uzun bir müliikatta bulun· Paris, 14 L.(Radyo) İyi bir 
~ecburi kılmak, fiatlarda alen· ı memloketiu zirai kalkınmasıııın 1 kaydedilmekte ve bütün bu hu· heyet için temam en kiralanmış• muştur. Alınan .malumata göre monbad&n verilen mnlfimntn gö
;1ı~k t?min eylemek. ve bu suret ne şekilde organize edilmesini : susların temini için bizzat \'ali· olduğundan üzerine Milletler ce- Fransamn halfan Kralı ve Ha· l re Hariciye Nnzırı :nane paskal 

2
° 1 tlısad ve ohlftk ~akımıııdıın tayin için toplanacak olan ı.iı·ıl !erin allikalnıımalnrı temenni e· miyeti bayrnğı çekileı!eklir. beşistan imparatoru nezdine doğ 1 yadan sonra Londraya gider k 
-nrar ı olduğuncıa şupha bulun · l" kur ı d'· · · · · · · · · · e rn _ _ at kongresinin hususiyetini bir dilmektedir. Turızm ole ı 1 geme 1 rudan doğruya bır elçı tayınımı 1 tngılız başvekılı Çemberlayiıı k~rdan pa;orlık ~su~~~~ or~ad;.n • • 

1 

ğindon Harbiyedeki Defne oteli· yoksn öııce bir delege göndere Hariciye Nazırı Lord Hnlifaks~e 
Aır1ma 1J.ar

1 
°~1 ~udu ~1~ •0

1 
ır H arıcıye Vekilimizin K. ahirede beyanatı cte kiraıanmıştır. tskcnderunda rek fikir taatisinde tıuıunmakmı 1 şahsen temas edecektir a 

ış verış arımız e ıstısna ar ı. ı ı.· k sım azl\ için de · la · •• • • • uu unaıı uır 1 . . do~ru olacaktır lıu günkü mü -Sonu lklnlcd• 

ke pazarlığın h~kım ol_duğu her Turkıye-M ısır tıcaret mu· za. Soğukluktaki Ayeazyan olelı kı· -------
s~e malum hır ke}·fırettır. Fıl ralnnmıştır. Duçenin Çemberlayne bir mesajı 

lınkıka gündelik lıayntımızı göz k ı • k d ı k H lk · ld 
den geçirirsek alış \'0rtşlorimizde 1 ere erı ya ın a açı aca Arsusta a evı açı 1 Roma ı·ı·ııa" fı kat'Aı surette 
Pazarlık sapmak itıtenıesek hile 1 Arsus nahiye merkezinde de 
fiatların ona göro kararlaşmış ol Balkan ve Sadabad antant/arı başlıba· Halkavi t1çılmış ve çok parlak 
duQunu bildiRhniz içın, poıarlık • bir tören yapılmışıtr. Bütün na· tasvip edildi 
rapmaya mecbur kaldığımızı gö şına bırer sulh müesseseleridir biye halkı bir külle halinde Hal 
rGrQz. Böylelikle, paznrlık m;ulü 1 kevine ka~·dodilrnielordir. e· d ' ·ı· M s .ı L ~ J d T ' 
rnaaleser bugün iç piyasalorımız 1 Kuhire, 14 (Radyo) Türkiye trnlcri olduğunu, Anlaııllardn aza Halkeviııin açılışı büyük le mgazı e, ngı iZ ıstr uuan uUuUuUn a ana 1 gölü 
la kuvvetli bir tanmül haline Huriı:iye Vekili Dokıor Tevfik devloılorde bir cok hükumet de- zahürlero vesile olmuştur. Arsus , aıelmiştir. Rüşıü Aras l>u subah saat 1 t.45 ~işiklikleri olduA-u halde dostluk lular büyük sevinç içindedir. mınta~asmda gayri as~eri mmta~alar t_esıs e~ilecek 

Evvela, alıcı, satıcının söyle 1 de Türkiye elçiliği lıiııasrnda ınüııaselıetlı-ırinin gittikçe kuv· 
di~U fiattan herhalde bir miktar; y.erli ."? yabaııc1 gnzete mümes· vet Lulduğunu, 1'ürkiye ile Mı· 
lenzilOt yaptırmadan bir maim 

1 
sıllerıııı kabul ederek beyanatta sır arasında yakında ticaret mü 

Almanyada Anlaşma ancak bugün imzalanacak 

1 
ıakereleri açılacağını eöylemis J 1 Batın alıııamıvacağıııa kani veyfl bu un muştur. Mı"llı·yetı• mechulle- Roma, 14 (Hadyo) Hariciye de, ngiliz -Mıııır Sudanı hudu 

.1 1 ve bir suale cevaben de : bu usul devam ellikçe, böyle Tevfik Rüştü Aras beyana· Nazırı KonL 'Ciynııo ile lngiliz du üzerinde ve Tann g(ilüııd 
Mısırın Sadabdd paktına iş • k [ hl l ı 0 

düşjnnıeyo mecburdur. tında Türkiye siyaseCnin bir rtn an arı ta i elçisi arasıııda yapılan görüşme gayri askeri bir mıotaka t . 
Satırı iso müteakib tedbir sulh siyaseti olduğunu, diğor Lir~kini~ ~o.kın bir ft~id~ derpiş ler tam bir itilflfla neticelenmiş 1 edileceğini bildirmiştir. osıs 

1 
' 1 1 . d h"lf . 1 . k edılmertığını knydetmışlır. edilecek 1 1 ·ı· r , ı ıtı'fJ:..f tasvı'p edı'ldı' 

er olarak malın fiatını hakiki dev el erın o ı ı ış erıne ·arış Mısır matbuatı Rüştü Ara· ve an aşmanın ııgı ızco ve ta a 
fiatından çok yükseğiııo söyle· mamayı Lir prensip saydığını. sın buyanatını büyük ehemmi· Berlin 14 (Radyo)- Alman· yanca metinlerinin karşılnştırıl Loııdra, 14 (Radyo) Bu gün 
lllek ve böylece bir pazarlık komşulariylc kardeşçe Balkan yeıle krıydederek Türkiye hak· yada oturup da milliyeti belli ol masına başlanmıştır. toplanan nazırlar mecliRi Ro 
nıarjı ayırmak vaziyetindedir, ı Antaııll ve Sadabtid Anto~tııun krnda sla~ieklir ınütalealar ser- mı yanların ırklarını [ tcsbit için Musolininin Çemberlayne itilafının heyeti r mecmuasını ~a 

Tabii sntıe şartlnrının ilk hnşh hıışına hirer sulh muessA· detmektedırler. bir kan muayenesi yapıJncağı mesajı li sure.tto tasvip ~tmişlir. Ro n 
k hakkinda bir emirname neşre· . . .. _ .· _ da vesıkaları tnnzıme calışan ~oa 
d~~dbanıl, pazarlık yapms.k I~liya· ı Hatoyda fesatçılar faaliyeti artırdı dilmiştir. Kan muayenesi sonun . Musolını goruşmoçleı ınb s~lra't mite hiç bir müşkile Uğramamı 

a o mıyan müştı..ridır. azar d A kt ı 1 · · le ınt:ıcındnn sonra .enı eı a} · tır. '-'ıılııız 1•t"ı1Afın fn ·ıı· ş 
lık Y - l . . "" d • ki• a arı ır an o mıyan ar ıçın b" . .. d . . u ı .ı u g ızce hat 

npau muş crı :so, on uşaf!iı •ıske nderu n a acayıp ren 1 derhal mevcut kanun hükümleri ne ır mesaj gon Ornl'Şltr. mUSO yanca metinlerinin birb' . 
kenıtisı' · k ld dd 1. · b · d k tı · 1 ırıne le nı az ço a anmış a e tatbik edilecektir. mı u mesn1ın a ısa ır za ınamen .tevafukunu te · .. 

~er ki, bu m?.vzudn ~ıem_en her bı·r bayrak çektiler mandla glönültüleırir. goril alın.~c~ 1 yapLlaııkarşılaştırmaları~ 1

~mz12~~ 
ataı:dae tecrube sahıbldır. f ransa Cum~urreisi ğını, ta yanın spaııytH n gozu 48 saat g<'Ç bırakması l 

lku,;::ı~'~li~k iti::~ıa;.;l~de bll~~·l Tu·rL Ju·şmanhg"ile maruf Hasan Cehhare hrışıklığa hazır l ı 'ş>lmadığı:ll lbAy:d AAtın,iş, Dingn1.i hnı el~ir.d b mu ıto 
Utıınası, dığer tnraftan maktu ~ U 

1 
k ki d ı ikinci teşrinde lond UŞnlg tr man şe rın e OfUra ilecek 

::: 1~~.:~1ı:1~:~ı1:~~; ıaamma .. a: lanı~or. Silahlı eşkıyalar so·a ara gezıyor raya gidecek Fakat namus üzerine söz 
Fithok1ka, pazarlık adeti pi ı• 14 (Hususi) -ı devan~ otmekted~r, lttihadıyatani Paris 14 (Radyo) - Fransa • 

Yasal . İskenderun, . . H partisınde bugunlerde dıkkale Cu h · · J b 1 ·1 vermesi şart arımıza hakım oldukça mak "1 t'h d vatanı partisının anı· h k ti 1 ılkt d .z· m urreısı ,e run ngı tere 
lu finlla t 1 k 1 1 1 a 1 " k. kez bi· değer aro e er 0 m a ır. ' 1 kral ve kraliçesinin Fraıısaya 
Lir 8~ ış nr an~a ~un~yen diye mahallesinde 1 mer ~ · . yafetler terilmekle ve bir taraf · E k • 8 k ·ı h l f d • f 

• moeıerı ıat>akasıyıe •e göreıı ı nası balkonuna çok gnrıb. bır tan da parti mensubıarı go.ya 1aptıkıarı ziyareti iade içııı ikin s ı oşve ı d ô: ev enme ı. A manlar 
ftı&hdud müosseselero inhiı;:ır et 1 bayrak çekilmiştir. Yarısı sıy:h izci teşkiUilı yapılacak diye spor ci teşrin içinde Londraya gide· Otl b • [ t h • • J• 
'"0kte, ve geniş ıısık tabukaıarı 1 yarısı boynz otan bu ~ayra 

1
ta cutnrı tuptamaktadırıar. Şimdi· cektir. oya ır numara 1 va an aın~ iYorlar 

tıa satıe yapan mağaza ve dük· j "htihadı vatani,, cünıles~ yazı 1 ~ don 500 elbise ile bir 0 kadar Derliıı, 14 (Hadyo) Znyturıg bildirildiğine; göre $t . 
knn sahiLleri ise, ister istemez dır. Halbuki 'fürk e~lerın.e Hak sopa tednrik edilmiştir. Türk düe Tunu sta Avusturya makanıatıııca Arşidük ! Alman Şc?hrinde polis ıenıg bir 
ı:ı.azarlığı maktu fıat usulüne ter~ tay bayroA'ı bile çe:ıımesı yas~ mani ığı ile maruf Hasan C~b.b~ Otto hakkında kesilon tevkif mü l eıtındn oturac_ak bir t~rezfareti 
Cıh etmek zaruretinde imim akta• edil~~şkoı.1 bTı"ar~n~~~~e~f d:ar~~ re partisinin genel seGkretel rl~ğ;;• AT f • • d zekkeresini mevzu bahsederek 1 rı1mıyacağı sıyaeetle ugr a n ny 
dırı 

1 

mosı u1.erıne u . de üzerine almıetır. nye orı a lYfOrma Vazıyet ıa e d" k. cağı hakkında namusu 0eın!~·a 
ar. bayrak inmediği tn.k?ırd.? Hat?Y tn .. ·da bir kargaşalık çıkarmak • • ıyor ı : ö k . zerıne 
işte proje gerek iklısndt ge bayrağı çekoceklerını so~lemış la~ ibueltir. edılıyor - Otto Avusturyanın bir s z verece tır. 

:~k •lılDkl e.ııeda memleketim~~ ler ~und~o ~oora bu acayıp bay Sokaklarda gezen Tunus 14 (Redyol ~ H8Vns· uumarelı vaınn "hainidir. Yaban Hft'.A ".'••kof bulunan Avua 

tı n hu nz mühim olmıyan dardı ırak wdırılmışur. ec:. kiyalar lan: Dünden bert Tunusta sükün cı memleketlerde beyanatta !bu turya rlıcalı do ynt eeraitle Al 
e tn ıı k k b 

1 
K gaşalık r.ıkarmıya ~ lunarak Avusturya lınlkının ı·m man şe ıirleriue gönderilecekler 

0 
a u • etme to ve un arın ar ~ A t k 14 (Hususi) - Ce 1 hüküm sürüyor. Normal faali}·eı 

l 
rtadan kaldırılması çarelerıni hazırlanıyorlar nk a ya, 1 nd partizanlar baalamak ıizrodir. Alınan emoi dadına koşmak istedi~iııi söyle dŞir. . 1 ıuırna. . · ı d C k d. 14 (1-Iosusi) - Ha· nevre onuşma arı a ı w miştir. uşnıg ev enmedi 

~ ı ıstı ı ıı etme te ır. Antakya _ ıx. '!Ahlarının geri alınması yet tedbirleri yavas yavaş kal R 
Bu k ~ ıı ı 1 o d t ı "ki r günden guoe ye 1 ı;ası ve sı " $uşnı'g Vı'yanada "'uşnigin bnşvekillikde 

. . nın s~c a ı.:zır ıınan pr 

1 

tuy a a ırı · o .. k k. ı şt rılmış ise de aradan 25 kıyor. Örfi idarenin iU\nındnıı rıldı.x.ı gu-n oturdu.x.u sa n ay 
le ıl k k . ·u ·eQheler gosterme arar a ı ı B . (R ) "' l!i 

t 
o peru ende satışlarda nın nı ve garı ~ . - geçti~ halde böyle bir hare ı;onra 30 kiei tahrik SU<!ile "e erim, 14 adyo Şuşnigin evlendi""i dox.ru a 0 .ıı. ·1 ıa·ır.ıırayda. u r k 

1 
d · u oc'ler kouı?resınde san gun ı;• ı ' 

15 
K tS ı' f ıat usulünün m 'mıt ·ı ınl te ır s >. 1 • • ası (') kete geçilmiş değildir Dağda ge 

1
100 kişi de memnu silah [taeıdık Viynnadan ayrıldığı -çoyn kaç1 Viyanadan bir Alman am.a ı 

~ası, satışa nrzolunan mal üze cağın Surı.r,:nın b~rl pda~; Maiı zer gibi eşkiya kıyafetli herifler 1;0 ları için tevkif edilmişlerdi. Bun rıldığı hakkındaki haberlor asıl gitmeden evvel evleıımes~ıehmrıne 
•IJ\e t"k k k t' 1 f" 0lduğunU ı tıO etmıe er • k 1 l A)A k f b } ll}\ e ı et onma· suro ıy e ı· d N b"h 

1
A 

0 
tahriklerine kaklırda dolaşma tadır. ar ıu u ruev u u unmaktnd ır. sızdır. Yarı resmi mahfellerden temeldir. 

Sonu ikincide mu e ı e cızm 
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ltalya habeşistanı İstila ederken ı Suriyenin eski Ziraat vekili 
İngiltere uyumadı Adah Mehmed 

•• T ürkiyeden dönüşünde A ntahyada da 
dur.yayı. velveleye Verme- beyanatta bulundu. Fakat sözlerinde 

den bir hükumeti ilhak etti biraz da kaçamak kokusu var 

Duçe habeşistan fethinin tanınması mu
kabilinde /ngiltere İ:>tildsını tanıyor 

Suriyenin eski Ziraat Veziri vam edıyor musunuz'? 
Antakyalı B. Mehmed Adalı ge· - EHelce Arapları teyid e· 
çeıılerde Ankaraya gelmiş dönu diyor ve onlara meyyal bulunu 
şünde Yeniceden Adanaya ka· yordum Fakat aldanmışım. Ben 

Df'yli Herald'ın siyasi muhıır teşkil etmiştir. dar kendisile beraber giden hir bıla tefrik umumun birleşmesini 
rlrl Arabistan yHrımadasının cenub 1 Geçen kllnunusanide Hadra arkadaşımıza o zaman. gazete istiyorum. Zaten Türkiye ile 
kısmı Hııdramul'un lnglllzler tına 1 mut kalıailinden .Beni Saar kom\ mizde çıkan beyanatı vermişti: ~·ransa da anlaşmış buluııdukln· 

"k" 1 · d h 1 B Ad l b t d rından Sancak statüsünde bir fındıın geçen oo ı ı ay çın e ıır şusu :Manahil kabilesinden 42

1 

. a ı o eyana ın a ez · 
ben zııptedillp lngiliz impHratorlu ı deva gaslıetmişti. lugiliz tayyare cümle şunları söylemişti: . . değişiklik mümkün de~ildir. 
ğun ı tlhıtklDb d ·ir bir makııle \eri bu hadiseyi bahane ittihaz I c Hatay da yapılacak ıııtı· - Peki Sancağın Suriyeye 
yrızmıştır. Habeşb;tanıo zapt ve 1~ 1 ederek Beni Saa'ın Rumay ve ha batta Türklerin büyük bir ek ilhakı fikrine mürnhir olınıyacak 
goli dünyayı velveleye veren bir 

1 
llrni Carbu'da bulunan köyleri~ seri yet kazanacaklıırı muhakkak mısınız'~ 

hıırp olmuştu. H!!lbukl lngi~izlerıüzeriııo 90 l·omba atmıştır. 1 tır Çünkü Halayda Türkler kül -nu fıkre müznhir olmakta 
lngillz lnıpımıtorluğonu genı~ıet- Arahların ne kadar rzayiat tür ve nüfus itibarile diğer uıı· veya olmamakta bir fayda yok· 
lllt'k için yaptıkları birçok hıubler 1 verdikleri malum değildir. Fııkat 1 surlara kat kat faiktir. Hatay tur. Yeni statü sancağın Suriye 
gibi ceouhi Aralılstırndakl hıırbi· ı şurası muhakkaktır ki bom har 1 büyük bir saadetin eşiğindedir.> den tamamen ayırmıştır. Şayet 
<le gizlem~şlerdir. d~manın erteıs: günü Beni_ Saar'ın 1' Antakyada çıkan :Arapça bir karışıklık olmazsa bu ayrı· 

Ancak, Roır.ııda cerey11n eden ruesası Alabı a gelen Mıster ln- «Elurube> gazetesinin dün gelen lıktan saadet duyacağız. 
k d 1 \il 1 ' - ı t 1 -Statü Suriye hAkimiyetirıi müzıı ·ereler esnasın a rıg z e grnm ı gormüş er ve nglliz me d d Adalıya atfedilen 

rin cenubi Arablstonı zaptetınlş ol ınurunun hı.'ıkimiyetiui derhal kaıbs~yıbsın a ta _ d-k B Adalı kabul etmiştir. Bunu siz de ili· 
b ı . . 1 ır eyann gor u • · raf edecek misiniz'? duklaıını blHüo d.noya hıı er tı bul et_mışlerd_ır_. . .. b"ız'ımle kati konu"uyordu. Eluru 

t t k 1 il t 1 1 u ı "' -Bu bir harici hdkimiyettir mış ır. Arı ng iZ geze e er. ne- oır ngılız harıta heyetını · bedek·ı uo-zlerinde biraz kaça-
. ) t tbl ı bl h b t f k f · c b" "' ki katiyen kıymeti) oktur. Mese tıce enm ş g o an r ar m a tev i f1dıp para alan Benı a ı mak kokusu var. B. Adalı Türki le heynelmilel bir şekılde halle 
sllatını neşretmekle bir mııhzur ı i kabilesinin sakin olduRu hava ı ·d memnun döndü11-ünü Tür 

k . 1 . . . 
3 

ye en 1§ dılmiştir. Bunun haricinde teşeh 
gör~ıemektedlrler. Makuleyl nu • lıye de ngılız tayyateler~ ?O kiyenin Hatay hakkında iyi ıli- büslerde bulunmak abeRlir. Biz 
ledıyoruz: bombn almışlardır. Bu, kabıleoın 1 yeller beslediğini söyledikten kanunlar haricine çıkamayız. 

"Arabistan yarımadasının ce · Rasib'deki köyü harab olmuştur sonra Elurubenin suallerine şu -Suriye meclisinde mebus 
nıılııında göze çarpmıyao bir barb Ahalisine çıkmak içiu mühlet ve cevabı veriyor: bulunuyorduııuz lıdld bu sıfatı 
cereyan etmektedir Bu harbin ne rilmiş olduğundan burada bir, -intihabata Türkler veya- haiz misiııiz? 
llct.'si olarak lnglllz imparatorluğu Arab kadınile iki çocuk ölmüş• hut Araplar tarafına mı iştirak -Katiyen. ben Mustafa Ku· 
na 33,000 mil murabbaı arnl il tür. Ertesi günü Beni Cabiri ka edeceksiniz? rnyri Ağa 29 leşrinsaniden iliba 
hak edilmektedir. Bıı ar11zi mllsta blle~i I_ngiliz hakimiyetine boyun j -Bunurı tayinini ileriye bı ren istifa etmiş bulunuyoruz. 
kil bir Arap mlllkU idi. eğmıştı~.. . . rakalım. Bundıın sonra Suriye meclisi ile 

Zaten Romada cereyan et- lngılız tayyarelerının son 1 -Arnpları teyid etmekte de ı hiçbir alUkamız kalmamıştır. 
mekle olan ln~lllz • ltalyan mO· akını geçen şubatta olmuştur. 
zakereleriı deki mevzulımn asıl Dokuz bomba tayyaresi Humuoi 1 
özOnn bu arazi üzerindeki pazar 

1 arazisindekiıRaidat Maarayi bom 
Etibanl{ 

lık teşkil etmiştir. Şöyle ki Hııtıe lıalamışlnrdır. Arabların insanca Maden ihracatını 
şisltınıa ltalyaya llbtıkıoın lngllte zayiat v"rdikleri belli değildir. 1 

re ·turııfınd.ıo tasdik edilmesine F'akat bir çok. mesken, çiftlik ve: Pay astan mı 
mııkltbil cenubi Arnbistanı teşkil hurma bnhçesı harab olmuştur. 
eden Hcıdramııtun logiliı lıimdyesl Bir bakışa göre bu yoldaki yapacak 
allındu olduğunu da Jtalya tanı· hareket harb değildir. Çünkü ' .. (H i)·-P 

t lladramut'lulnr İngilizlerin sildh 1 Dorlyol 14 usus ayns 
mış ır. !arına mukabele etmok kudretin Dör.tyol ve Yumurtalık (iskelele-

Uimesud radyosu 
22 temmuzda çalış

maya başlıyacak 
Ankara, 13 (Hususi) - ELi 

mesuddeki radyo istasyoııunuıı 

inşasına ftıoliyetle de\·nm oluıı 

maktadır. istasyonun inşnltı ö· 
nümüzdeki temmuzdan evvel bi· lııgtltere bu arazide havu kuv 1 d d 11-·ıd· 1 I t1'·· b 1 k t ·rinde yükleme tesisatı ve vasıta o ee; ı ır er. ,, li ın u ıare e _ 

vetıerlnin bombaları sAyestnde hi fetihten başka birşey de~ildir. \ar için tetkiklerde bulunm_ak uz tirilecek \'O istaflyou temmuzun 
mayeslni tesis etmPktedlr. GeçPn Bunu 1\1. Musolini Habeşistan' re Eti bank namınn ba.nka ın_şa~t 22 siııcte faalı)·ele geçmiş olacak 
SPneye kııdar Adenln dııhllindeki 1 feLhiı;in tanınması ' nıukabılinde m_üdürü B. İrfan, m~k~n~ m~dı~- tır. Bunun İ~!in. 937 .m.ali seneı:ıi 
arıızt ile Umman Sultsnhğı arasın tanımaktadır> 1 ru Kudret, Krom şırketı mudu: zarfında saı fodılmesı ll'ab edeıı 
dHkl cenubi Aı3bistıının parÇtt&ıo ı- , rü :Neci~, Ankara.daıı g~lfln _Eı~ j 150 hiıı liranın munzam t~hsisa: 
dtı vıışıynn Arııb kabıılllnin mns'a Hayat ucuzluı1u ve tıcaret 1 bank muessoselerı Teknık muta 1 olarak posta \'e telgraf ıdaresı 
kil olduğu umumiyet Ozre hının 1 it , 1 haBsısı Tensleyn ~ur~ya .~el<li· 1 bütçesine koııulmas: karArleştırıl 
mııktu 111. Bu yerlerin rnllshıld a"la"kını Luracak te·ll·ırler l ler. Dün ve evvelki gun Dortyol mıştır. 
bıılunmııdığı meselesi asla varid 

1 il J UU ve Pay as iskelelerinde tetkiklor Diğer taraftıııı Etinıesud rııd 
değildi. 1 Birinciden artan de bulunduktan sonra bugün yo istasyonuııu Aukarn radyo 

l.ilkin 1937 senesi ınartındh atlarda aleııiyetiu temini ve mak Yumurtalığa gittiler. 1 sütüd)'Osuıın bnğlnyacak olan 
ıne~llsi hR ın ani bir tavsiyesi ve tu fiatlan aşağıya veya yukarı ı Haber aldığımıza göre . l'.u kablolarııı ferşiyatıııa da başlaıı 
lngıltere bUkOmdarınm bir. enılr-ıra satışın menedilmesi cihetine tetkikler Etibaıı~ -~adanl~r:nın mıştır. 
namPsl bOtlln bu memleketın lıl ı- .d.I . 1. B 1 d h"l' d 1 bu iskelelerden bırısınden ıbracı Posta ve telgraf idaresince 

. gı ı ınış ır. ll esas ar a ı ın el t 
resınl lngllterenlo tamamll~ K( n ı 

1 
k 

1
_ h 

1 
• t maksadile yapılmaktadır. yapılan bu istatis iğo göre rudyo 

dı elıne. ııldığıoı ilan etmiştir. 1 pazar 1 usu u, er a 1~ _verış. e , 
1 

işleri devlet eline geçtikten soıı 
Dl~er bttzı ahvalde olduğu gl az çok aldandığı kanaatını telkııı ru·rkıye . Amerıka ra memleketteki rad)'O mikdarı 

bi uıı verlerde yıışıyao kabııllin 'ı eden ,.e 11 ~ alıcııı:u v~ ne de sa 8 uiııcten 28 lıine çıkmıştır. 
• . . . tıcının lehınde bu eskı ve zarar 

mOsaadesi istıbs.al edıldığt kaydı lı ddet ortadan kaldırılmış. Fi at 1 icaret müzakerele A ın er ı· k a 
nı emirnameye ıUlve etmeğe in-

1 
k .k . d. ti ·· 

zum görülmemiştir. arın ancıı _ı '.ısa .ı şar ara go rinin hedefi 
lo~ııtereyl bu harekete sevk re teşe~kül~, ıç pı_y~sal_arımızd_a (H ") Ame· harb eder mİ etmez 

eden iki sebPp VHrdır. Birincisi alış verışlerın hakıkı pıyasa fı· Ankara, 14 ususı -
ltıılynnın daha evvel davrHnarak atı üıerindclJ ve bir itimad hava rika ticaret heyı;1ti ile yapılan mi? 
bu ar"ıztye "ullanması korkusu· sı içinde cereyanı temin edilmiş müzakerelere devam olunmakla· 

" " Berlin 14 (Radyo)-Amerikıı 
dur. ikincisi bu arazide petrot ve olacaktır. Gene bu suretledir ki dır. Söylendiğine göre. Ameri· . . . . . 
kırmızı demir cevheri mebzul bn· müşteri mühtelif mağazalar fiat ka heyetinin çalışma me\'zuu 11111 Berlın sefırı Amorıka Tıca· 
lunduğıına dair çıkan haberlerdir. \arını mukayese etmek imkanını aleldde bir anlaşma formülü ol· ı ret odasınrn toplantısında Ame• 

H8 <fr8 mutlln merkez·1 Makalı.. maktan ibaret değildir. lki mem rikanın takibettig-i harici siynse 
.. bulabilecek ve böylece hakiki s 

dır. l>!!rada (lngı·ıız MOstemlekdt leket arasında karşılıklı tarife tin ana hatlarını anlatmıştır. e· 
>- piyasa fıalrnın teşekkülünde ken f" d · · k" 

neznretı· siyasi bir müşavir ola- tenzilAtı evvelce kararlaştırılmış ır Bemıetır Aı: .k h" b" disine düşen iktısadi rolü ~oyna ı 
ruk W. H lngrııms lsmlnclc bir ve bir çok Amerik_a firmaları azı abrı .me~ı anı~ . ıBç ır 

yabileccktir. h ld h c 11- azı memur bulunmaklit idi. Türkiyede devletin mad~n, ~a· a e ar e ~ırmıye ~,,ı~ı, . . 
Kral Altıncı Corcuo ıac giy- Maktu fiat usulünün taam nayi ve deniz pldnına gıren ış· ları da Amerıkanın hıçbır ıhtı· 

me merasiminde hazır bulunun mümü aym zamanda bir milli lerle aldkadar olmak arzusunu ldflı işe iştirak etmiyeceğini söy 
mulrnlli sulttın hıc ve tııhtı 18 ya ahilik meselesidir. İç piyasaları·! gcstermişlerdir. Bu firmaların terler, K~n~atımc~ her iki tara· 
şındaki oğluna bırakmtığa lngtıte ınızda alış ve muamelelerinin taliplerinin tervici, Türkiyenin f~n da du~uncelerı s~katlır. Ame 
re tıırufıodan ikna edilmişti. Bu mütekabil emniyet ve itimıtd ha 1 Amerikaya ihracatrnın artması·/ rıka f sul:lU. arzul r~dıyor.d _F~kat 
çocuk lııglllzler tarafından Aden. vası içinde cereyanını temin et 1 na ve malen ödeme imkAnınm men aat erı te 1 1 eye uşuı~ce 
de mektepte okumak bHhııneslle mcğ~ iktısaden mecbur ulduğu· 1 husulüne bağlıdır ki iki memlc·· neden harb etmesin. 

Sayfa_:2_ 

Son Haberler 
Pirene dağlarıı1ın üçte ikisi 

~,rankoctılar eliııde 

lW'olina kuvvetler{ mütemadiyen ilerliyor 
Sol cenah milis mevzilerini ele geçirdi 

Bilbao, 14 (Radyo} Pirene ılardır, Bilhassa hava muharebe 
dağları bo)·unca ilerleyen Fran !eri bütün gün dovam etmiştir, 

ko kuvvetleri şimdi dağların üç Cumhuriyet tayyareleri sahiller 
te ikisini ele geQirnıişlerdir. deki asileri milrttlyöz ateşine 

General Şoşganın öncüleri tutmuşlardır, 

hudud kaı·akollarına varmışlar Yeni bir cephede taarruz 

dır. Kastellondıı \'alina ku\'\'etle Morallas, 14 (Harlyo) Fran 
ri mütemadiyen ilerliyor, Sol ce kocular dün hu mıntakada şid 
rlah Valdaşoda düşınan mevzile detli bir taarruzn geçmi~lerdir, 

Bu taarruz doğrudan doğruya 
rini lemamen işgal etmiştir, 

Aragon cephesinde 
Madrit, 14 (Radyo) Aragon 

da Valdagor cephesinde çok şid 
detli muharebeler olmaktadır. 

Cumhuriyetçiler 200 esir almış 

Vinyaraı. ve deııize giden yol 
üzerinde değil bilhassa lıu yo 
\un cenubunda inkişaf etmekte 
dir, Kabıköyü ve bu köyün ile 
risinde bulunan tepeler işgal o 
lunmuştur, 

Rtısya ile Mançuko arasında 
harp başladı mı~ 

Sovyet topraklarında Japon t·ayyareleri 
dolaşıyor. Vaziyet vahim 

l\toskove, 14 (A.A) - Tas lu madeni bir B\'Cl layyaresidir. 
ajansı bildiriyor: Pilot, layyaretıiııiu Koreteki ja· 

11 Nisan öğleye doğru 9 pon ordusunun avcı tayyareleri 
japon lıarb tayyaresi Grodekovo müfrezesine mensup olduğunu 
bölgesindeki Poltavka köyünün bildirmiştir. 
14 kilometre cenubunda Sovyet Cıddi bir tahkikat açılmışllr 

Hl\riciye komiserliği, Japon sınırını geçerek 5 kilometre sov 
ya hariciye bakaıılığı nezdinde yet toprakları üıerinde uçmuş 

tardır. Bir kaç dakika sonra protesto etmeğe Tokyo büyük 
Mancericteıı gden iki japon tay alçisini memur etmiştir. 
yaresi de bunlara iltihak etmiş Şanghay, 14 (Radyo) Sov 
ve hemen kalkan sovyet avcı ıay yet konsoloshanesi Mançuko ile 

hiç biı· münasebetle bulunulma 
yareleri jııhon tnyyarelerini geri 
.,:evirınietit· Htr japou tcı)·yaresi 

sıııınn iki kilometre içerisinde 
yere inmeğe mecbur kalmıştır. 

Te\·kif edilen lnyyare bir motor 

Bonktır 

ması hakkıııda talimat verilmiş 

tir. Bu talimat Sovyetlerle Man 
çuko araınnda lıir harp başladı 
gına delil sııyılmaktadır 

Polonya -~ekoslovakya 
Cum~uriyetci Sos~alistler~en. hudutları muvakka-

. . ten kapatıldı 
mçm ayn,dı Vaı şova, 13 (A.A) - Havas 

ajansı muhabiri bildiriyor : 
PMls 14 (Radyo)- E ... kı Hari Yan resmi Gazeta Pol&ka 

ctye. nazırı Bonkar cumhuri)P.lcl nın bildirdi{lıne göre, Polonya
so:ıyollst pı.ırtlslnden istifasının se Çekoslovakya sınırı pasaportsuz 
beb\ol neşrettiği bir mekluphı an gelen Lütün Polonyalı seyyahla 
ıatmsktudır. ra kareı muvakkaten kapatıla 

Bookur mektubuııd&: Mebu caktır. PolonyRlı ~eyyahlar şim 
diye kadar sadece hususi bir 

san ve Ayıında reye mOracııııt es mürur tezkeresi ile sınırdan ge 
nıuanda parti uztısının b&zı uygı.n çebilmekte idiler. 
suz hhllerini, ııetlcede milli birlik Bu gazete lıu kararın ne 
vllcııde gelmeden hıılk cephesinin sebepdeQ verilditliııi bildirme 
dağıldığını kendi inin sosyafütler mekte ise de iyi lıulıer alan mah 
le çalışmllk lı;lemt•diğinl ku~dede filler, Avusıuryalı Yahudilerin 

Poloııyaya girıneleriııe eııgel ol 
rek diyor ki: 

"- Fııkat aUlkadar mOşterek mak içiıı böyle hir tedlıirin alın 

mncadelede sosyüllstlerıe yı.ınya mıısına lüzum görülmüş olduQu 
nu zanııelmekledıı !er. 

na bulunmamız IAzımdır.,, . • Dığeı· cihetten Polonya ga 
Boı kur mtktubunda harırı si 

1 
zeteleri Çekoslovakya aleyhinde 

yaset hakkmdt1 parıtı'le lbtlU\f bu 
1 
ki hüC'uınlarına devam etmekıe 

ıunduğunu du tebaıUz ettirmekte ı dir, 

dlr. 1 Askiı i mahfillerin organı o 

A 
• t" J 1 lan Polska Z broj ıı a gazetesi, Çe 

rıan mue 1 ko_~l<;>vakyayı orta Avrupada ko 
munıst propagandaeınrn marke 

Al l · ı 1 zi olmakla itham etmektedir. 
man ara yapı an . " . . 

tecavüz meselesi f ransanın ~ancı sıyasetı 
il 14 (R d ) B 

(Birinciden artan) 
Ber n a yo - oenos . . d 

Ayresteki h1şkınlık komonlstlere' Fransa Hıtler gıtme en 
atfedllmektedlr. Alman sefiri Al anlaşacak ~ 

Patis, t14 (Radyo) Hususl 

mahfeller Fransa hükumelinio 
man mağazalarına yapılan teca 
vüz ve Alman bayrağının tahkiri 
hadisesini Arjantin hariciyesi nez Bitlerin Romayı ıiyaretindeO 
dinde şlfabi ve tahriri protesto evvel Fransanın halya ile bi~ 

memleketin haricine gönderilmiş muz kadar milli ahla~ın korun 1 ket heyelleriniıı tetkik ~e halli 
daha sonra laglllz htırb gemileri ması bakımından da mecburuz.: ile uğraştığı ana mevzu budur. 
M11kalla limanında demirlemişler Ceza esasları, tağşişin meııi ve 

1 
Ameı ika ticaret heyetinin 

dir. Gemtıerden geçld resmi yap ihracatın murakalıesi hakkırıda evvelki gün Kayseriye kııdar 
mak için vakit vakit karaya ~ııaıı I ki kanunun derpiş ettiği cürüm'. yaptıkları seyahate gelince,Kay· 
endozlHr çıkarılısordu. ı ıere yakın görüldüğünden mez seri müzrsiude mevcut olup A· 

. yakınlaemn teşelılıüsüne • girietı 
kezleriııi ziyarete davet edildik etmiş ve mılseb~lplermln cezalım l}i ve Romanın fikirlerini roüşs 
leri malumdur. Bu sebc>pledir ki dırılmasım istemıştlr. 1 hede için malüınaLlar bir zatı~ 
heyetin l{ayseriye gidip gelme- Boenos Ayres 14 (Rad110) - derhal Romaya göııderilecegin' 
sini Orta Aııadoluda bir tetkik Hariciye naıırı Alnıun mıımcsslll· bildiriyor. Hükumetin buna dair 
seyahati ile aldkadar gösteren ne Almanyrı aleyhinde Y11 Pılan 

1 
tasavvrları ancak yarın bazı ııB 

Fakat Hadramut kabailini kür kanunda yazılı cezalar bu merikaltlarca hususi bir ehem· 
yenı hakimiyeti tanımağa ikna projede et;as tutulmuştur. miyet atfedilerek bir kaç defa 

iQin lıqr~ gemileri_ v~ silAheııdaz Proje sekiz maddedir. Pera J daha he31et göndermek sureıile 
lar kl'ıfı gelmemıştır. Bunlara kende fiatları üzerindeki etiket tetkik ettirilmiş buluııan bazı 
karşı nsıl müessir silah lngiliz ten aşağı ve yukarı ,satanlar eski esel'leri görmek ve bilvesile 
ha\a kuvvetleri ve bunların nttık hakkında gayet ağır cezai müey Kayseri mensucat fabrikasını dn 

ları bombalardır. yedeler vardır. Bunlardan evve· ziyaret etmekti. Esasen bu ka· 
Kabnilin çıkardıkları iğtişaş ld beş bin lirayıı kadar ı:ara ce bil müzAkere heyetlerinin müza 

lor ve aralarında eksik olmıyan zası Alınacak, tekerrürü halinde kere fasılalarında ve sonlarında 
münaznalar lugiliz tayyarelerinin bu miktar iki misline Qıkarılabi hükl1metimizce memleketin belli 
bom balarını kullanmaQ"a vesile Jecektir. baılı ıehir!erini ve istihsal mer· 

neşriyat doğru değildir. Ameri· I nUmaylşlerd~n dolııyı teessOr zırların işlid\kilo yapılacak toP 

ka ticaret heyAti hükumetimizce l ıerlni bildirmiştir. • 

1 

lantıdaıı ıı?ııra. anlaeılacaktır.M~ 
gene höyJe f Jilılalarda fzmir,Bur ç mberlaıvnın cevap !etler Cenııyetmın Mayıs ıoplıı 

v I Ad d . e ._, tısında ltalytt Fransa tarafıuda11 

sa, , a ova ve anayı a zıya b kt ğ l · d·ı ı. · . . sız ıra ı ı sua 'latmın e 1 eceı>tır. reLe davet edılecektır. s· h t R 0 d 0 r 
Diğer taraftan memleketimi Londrıı 14 \Rııdyo) - Avam ar ö eye_ . ~maya_gı ı~o 

11 
zin muhtelif sahalardaki halıcı· kamarasında Almanya He mnzal1e ~ı 

1
. ~rlt\lıııl_d~ğıneE ~ore . A1~Y0f8i 

.• ec ısı arıcıye ııcumeııı " . 
lnrını ve hmirden incir ihracat· relere başlanıp huşlunmıyacağını Parlftmeııto llnriciye Eııcünıerı! 
çılarını temsil eden bir heyet sorao blr mebıısa CC\ uben Başve Reisi, eski lıaşvekillerdeıı biriııı 
ticaret müzakerelerinde eksper kil Çembeı layn. ve daha iki mebustan nıürekkeP 
sıfatiyle bulunmak üzere Anka - Bu hususta söyllyecek sö bir heyet lrn güıılerd" RonıaY' 
raya gelmitlcrdir. znm yoktur demlttlr. huıusl bir ziyaret yapacaklardıt 
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SAYFA ·3 

Evlenmeler neden gittikçe azalıyor. 
1 I Dünyada Neler oluyor 7 1 

H avocılarımızın 
kıyafetleri tesbıt 

edildi 
Mersin Piyasası 

Talep Hakkı Gözleri bir milyon 
/ngiliz lirası eden 
Kadın 

ı 
14 - 4 938 

Raka::a~~i. ordu K. S. 
kıyafet nizamnamesine yeni ·l · Pamuklar 

Yıkanmıı yapak 
Güz yunu • 
Konya malları tiftik 

78-80 
70 

110-liO 
den ilAvesi istenen yeni bir Kıevlant 40, 

Koyu mavi gözJeriııin bir kararname kabul etmiştir. Dağ malı 28,So 
Kadınlara a)1 ıp sa~yıldıkca Yozgat 

milyon İngiliz lirası kıymetin Kararnameye göre '.tilrkku· Kapı mala 27,50 
-----··- de olduğu söylenen Viyanalı şunu bitirenlerin askeıi ha\d Koza 5,,0 

dal1a da azalacak 
Keçi kılı • 

)) dabağ 
50 

Yeni yapılacak bir nüfuılalninın terile hayıhoı kazan artist kadın Valli Homolka okulunda ııskeıi pilolluk, ra. Kırma fi 
sayımında bu mühim rakamın· mak vaziyetine girmiştir. o- gf'çen gUn Londr»da vefat et sıdlık ve teknik için takibi Kozacı pnlağı ·27 

, pirinçler 
Birinci nevi mal ~0-21 
ikinci nevi mal 

küçülmediği kaliyetle iddia nunda hayat arkadışıLı seç ti. Bu kadın 24 yıışında idi İcab. edPn r:Azari, ameli .ve buğday - çavdar 
t-dilebilir. Evlenmelerin gittik ~ek hakkı bnınmalı böyle , ve Avusturyalı artist Ookar 1 tatbıki .. tedrı.satı m4uv_afftıi\ı- Sert şark 5.,50 

Çay 2a5 
Kthve 104. 105 

çe azalmasıodt bir ço~ ıe.bep bır harekete kalk!ş~ı~ı zaman , Homulkanın karısıydı. Oskar/ellr bıtırere.r askeıı dıploma Yumuşak 5 1 ~5 
ler vardır. Öyle zannedıyo- a~ıplanm.a~ah,. bılakıs ~azur 

1 
Homolka kansının öldüğü ak 1 e~an. ve yahud T~rkkuşuna Yerli buğdayı 4,62,5 Deriler 

Keçi derisi çifti 
Koyun derisi kilosu 
Sığır derisi tuzlu 
Sığır bava kurusu 
Manda derisi 

ruiDki izdivaç talep etmek kgo~ülmbdıdır. 1.f~ır kadın bı~ ~r 1 
şam Londra tiyatrolarıudan 

1 
gırddık1 tken sonkra _kpı~o~Juk. vbe Çavdar . 4,,~~ 5 

hakkı umanımızda olduğu ~ge u tek ı ı yaparsa nıçuı birinde bir oyun verecekti.Ka ırasa ı ve te nı ıçın ıca Anadol ulaf 
gibi erk~klere mahsus bir im· vıcdan azabı çeksin? Erkek 1 rısı için de hususi bir loca ı eden bUtUn kursları doğrudan y 
ti yaz halinde kalıp kadının onu daha evvel i~te~i~ olm~: ayrılmıştı. Fakat Oskar, kanı doğruya askeri hava ?~ulun- arpa 3/ O 
böyle bir işe kalkması •Y•P lı bu lekııfe gecıktı dıye m•,zehirleudiği için hastaneyelda mu~arfakıyetle bıtırerek Anadol 3,62/ı 

5,50 sayıldıkça bu hal devam ede Bundan daha mantıksız şey I kaldırılan gUzel karısının baş . askeı t dı ploma alan ve hava Yerli 
cektir. olamaz, , ucundan nyrılmıyordu. Hasta- kıtalarında gereken stajları Nohut ekstra 

Dikkat edilecek olursa . Evlenenlerin azalmas.ı~da l Jık gittikçe ilerlediği için ka· da muvaffakıyetle bitirdikten Fasulye 
evlenmemit olan bu milyon- kı başl~ca seb~pler~~n bı~ıde l dına bacağından ameliyat ya- sonra hava kıtalarından biri· Yula~ yerli 

7.5,,8 
5 

badem ve çekirdek 
içleri 

l 
ı d f 

1 
gençlerın cemıyet ıçındelu ya pılmıQ ondan 80 a bt d ne irtibatını muhafaza ederek Mercımek yozgat 

arca ıns•n arasın a sır ev en ... , nr r e 

k 
. t d·-· . . 

1 
.şayışlarının kafi derecede or kan transfuzı·y n 1 . askeıt vazife ifasında devam Sahlep t.20-JBO 

Tallı badem içi 
Acı ,. ,. 

Acı çekirdek 
Urfa Yağı 

8•) 
52,52 
i:i2-33 

me ıs eme ıgı ıçın arzusı e . d 1 . d. Genç 1 o u verı mış T ti - 2 
bekAr kalanların adedi o ka gkanlıze e_ ı m.e~eıbı.lhır sıa ça 1 ise de bu tedbirlerin ikisi de vasıf ve k.abiliyoti bulunanlar Balı çogen O ız arın e6'serısı ı a • . şu kıyafetı taşıyactıklardır; a mumu 75, 
dar mühim bir yekun tutmak 1 k 1 k d'l . tam kar etmıyerek kadın, kocası· E C b • ıa-ı 1 ışan ız ar en ı erane . lbise kurşuni renkte e rı 
tadır. manasile bir bayat arkadaşı l nı~ oÔun verec ğı ~ece ve~at sade apuletli olacak, gilndeli k Susam 16, 17 

fçel ,, 90 

ihtiyar kızlarla baba ol· olacak evsafta erkeklere te-j ettı. lmedeıı evvel gözler~ni Kıyafette ıaciverd ipek göm yapofı 
madan saçları ağarmış bekar sadüf etmek imkiolarındanj aç.tı ve : « Bu gUn salı degği: lek. yumuşak devrik yaka, Siyah 

Hö~etçi [czane 
erkeklerin ekıeriıi hayatlara mahrumdurlar. "' mı ? Koca~ın oyun verece siyah ipek boyun bttğı, siyah Şark 
müddetince daima evlenmek Kızlarımız işten arta ka-

1 
gece ben tıyatrode. hazır bu- iskarpin ayakkabı kullanacak: Anadol 

52-53 
49-50 

bu akşam 

niyetile y•şamışlardır Fakat lan zamanlarını umumiyetle ı lumıcaktım 1 » dedı ve ondan lardır. Tören kıyafeti, resmı 55_56 · 

b k
Ab k d · kAh ya evlt"rine kapaomak sureti sonra gözlerini ebediyen ka- gilnlerdP, törende ve ziyafet- A•yd•ı•n _____________ ı.st.ik•a•m-et-E•c•z•a•n•e~ai--

una a a ının gururu a . . . . 

k 
•• k'l 

1
.•• . • 

1 
ıle yahut ta bır sınema salo- padı. Vellı daha evvel bir terde beyaz gömlek, katı be 

er egm çt ı gen ıgı manı o · . . . 1 . 

b tl b
. b' 

1 
•• nuoda geçırıyorlar Aynı şey 

1 
Macar mılyoneri olan Baron yaz devrik yaka, siyah ipek 

muş u sure e ır ır erını . . k' . . . . .. 
1
.. k d 

1 1 
• h erkeklt-r ıçın de va ıdır. Aılo Hatvanı ıle evliydi. iki sene boyun bağı, rogan iskarpin 

o unceye a ar ya anız ıga ma l . l 1 b 1 ı k _ • 
1 

d" erın top anma arına u uşma evvel Baronun vefatı üzerine kullanacaklardır. 
um etmış er ır. l ·1 l k k 1·· 1 O t H k 1 b" . d Ek -· d k. . arına vesı e o ıçı u up er ondan o O bin ngiliz liralık ava ıta arının ırın e 

1 ?
r e.gm ke .. çe ılg("nı 0 yoktur 1 mi nıs kalmıştı. Homolka ile daimi askerlik vazifesi ifası 

urmu dıyece sınız evet za· Bence bütün mesele ka· ' na kabul edılmiş olanlardan 
manımızd•ki erkeklerden bir dının vo~dye.tindedir. Kadın d~ b.unden Uç ay evvel evlen kıtdsıne bağlılığı baki kalmak 
çoğu pek cesur tavurlar ta· hissıyatının sevkile kendini hmıştkı. d d Uzere, TUrkkuşunda veya her 
kınmalarına rağmen çekilg~n- hahtiyar edebilecek erkeği a em Ü üğü hangi bir Hava kurumunda 

d' 1 dahn çabuk tanır. T~rcihle 1 Yuttu I havacılık vazifesi ifa etmek 
gt-n ır er ri.ıde Prkek kadar yanılmaz. • 

Mütevazi bir ğelire sahip 
1 
İzdi v::ıçte kadının rolU sadece j Futbol maç!Arını seyre· Uzere mezun kılınanlar de 

bir erkek çok defa sevdiği «evet veya hayır» demekten denleıin geçirdiklf>ri heyPCe· kendi kıtalerında imiş gib 
bir kadana izdivaç h·klif etme 1 ibaret lıırukılma~·ı_!l, oııa h~· : nı hepimiz biliriz. Gerek stad ttynı kıyafeti giyeceklP.rdi r. 

ğe karar verir fakat ona ü )'Ht arkadaşını dogrudan do~- yomda seyredenlerin, gerek 
mit ettiği saadeti temin ede- ruy~ ~ı>cr.ne~ hakkı tanındıgı se radyoda dinliyenlerin maç 

. . . . taktırde ızdıvaçta saadet daha . · miyeceğı korkusıle bu nıyetı . . s ·tfhalarını ne hUyUk bır me 

Kadınve erkek için 

Ari on . b' t .. 1.. t ~ıyarle enınıyet altına alınmış akla t k" tt" ki . . 1 t· nı açmağa ır uru cesare 
1 

k r a ıp e ı er:nı en a 
ı · o aca tır. 1 ğ h k B M k 1 K 1 S ti · ld. 

edemez. Hatta o e~ ~n.me u· ı Kadının yukarıda saydı ına ~ acet yo tur. u .maç- ar a ı o aa en ge ı 
tediği kızın bu teklıfını red i>ımız hassaları gözününde tu ları ıdare eden hakeınlerın na kol, cep, masa ve duvar 
e.tmiyeceğini bilir fakat cesa tutduktan sonra artık ona izdi 1 sıl soğukkanlı olmaları h1zım saatlerini de tavsiye ederiz 

retini kıran şey haddi zatında VHÇ hususunda ilk adı Mı at-' geleceği de rnelOmdur. SEDAD SAHİR S[JM[N 
pek mübalealı olan iktisadi mok snl!hiyetirıi vermekte le! Geçen gün lngilterenin 
ve . f . dişelerdir. reddUde mahal yoktur. «Bu I Veymsut şehrinde bir mekte Uray caddesi No, 41 Mersin 

iÇ ımaı 1 e~ b. ük bir kıs hareketin kadın ıarafınd•n 1 bin bahçesinde cornklar fut· 
Erkek erın . y ld ki yapılması onun hays•yetini 1 bol oynuyorlardı. On bir ya-

mıda fazla hodbın o u arı kırar» dOşUnc0si ise tamamen d k. 0 d'd h k 1 · · k k ı 
1 

mü- . . • şın a ı esmoıı a a em e· 
ıçın evlenme arar arın bıttıl bir fıkııdır. . . . Bcı 
temadiyen tehir ederler hür- Esasen tıununlıi kadına rı. ~dı.. aralık tarııflardan 
· l · d .... 

0
··k bir b"ır ıotıırta bulunmuş olmaya- bırı hır fevl yaptı. Oesmond 

rıyet crr:ı en en KUÇ ., • ., •• 

f d k 1 k 1 
- gelir cag" ız ÇUnkU onun istediği hemen dUdUgUnU egzına gotU 

e a ir ı on ara agır · · . 

Dikkat 
Beyaz ve renkli 

ispirtoyu 
Silifke caddesind~ 

E 1
. ·-. . k 

1 
~ kayıt sadece, müşterek hır hayat rerek onu çalmak ve oyunu 

v ılıgın zarurı 1 acagı . d kurm"k tnnınmasıdır ki 1 u de talil etmek istedi. Fakat o en 
b · 1 · ·· lerın e a • • T H 1. d v~ ~~.c urıyet en goz ene- gayd tabii addedılmesı lazım de çocuklardan biri koşarak ütüncii a ım e 

buyu urler nasıl olsa evl. . 1 hi r şoydi r. önünden gPçti. DPsmond'un b'ulabilirsiniz 
- · b k 1 k ü lerınıo ge en 1 ~egım. e ar 1 g n hakem olduğunu unuttu ve ADRES: Silifke caddesinde 

kıymetini bile!İ~ derle.r. Fa· B'ır Tarla yu·zu·n~en 1 
ona şiddetle çarptı. Bu sarsın 

kat saadetlerınm temelını tef tı yilzilnden Desmond nefesi· 
kil eden bu dütüncenin ne ka • 1.. b akla· ni dışarıya vererek dUdUğil 2_ 15 
dar bot bir şey olduğunu an- · Bır k6y U iÇ çalacağı yerde nefesini şiddet •----------·• 
ladıkları zamanda iş işt n geç nara 6ldürüldü le içeriye çekmeğe mecbur 
ı:niş olur. Çünkü artık yeni -· ••• - olduğu iı;:in ağzındaki dUdü(U 
bir hayata bıtlımağa cesa· Balıkesir, - Çağış nahiye yuttu. Oyunu durJurmak için 
ret edemiyecek kadar ihtiyar sine bağlı Nergis köyünden düdUğU Çfllamadı amma 4< dU 
Jamışlardır, Mustafa oğlu ism_ail her zaman dUğU yuttum!,. diye bağırma 

tlitllncü Halim Alptekin 

No . 44-1 

Y[Ni MERSİN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ~ Türkiye Hariç 

i L A N 
içel Haf ia dire~törlüğünden 

Anamur hükümet konağının ve Gülnar ceza evinin 
boya ve sıva işleri emanet suretile yapılacaktır. Bu işleri 
yapmak is ti yenlerin mahalli komisyonlara ve malumatalma k 
üzrede Nafia müdürlüğüne müracaat etmeleri ilin olunur. 

12 -15-17 ~ 20 

i L A N 

lçıl Oefterdarhğmdan 
Mlikelh·fin atla ışı nrnlıalle~i senes• tarihi 
ahmrl :.sıuı ) erıi harı nıalınıudiye 935 129 

Tetki~i iliruz koruİ~)Onınnın 12-12.936 tar·ila 
ve 130 Nolu kararile vergisinin 13 l lira 24 ku 
ruş olHrak kal ul edildiği - 1-74- ikinci ihlıar· -
name 
M ii k t> 11 t · ri u adı ışı 

Enıin oğ rnt>h- ut11cii 
nırl ~li kohwı 

Mahalltısi SP-nesi tarihi 
ihbarname 

m<ılımudi)e 935 ı 3 2 , 
hastahane C. 9_ 10.37 

T -1 -Saym Mersin Hal~mm Nazan Dikkatine 
karyola - Sanda/ya- Otomobil lastikle · 
Otomobil boyaları • Bisiklet parçal rı 
rl' t k d arı 

1 op an \1e pera en e satılır 
f iyatf ar mutedildir. Sayın müşterilerimize tes~illtgösterilir 

ADRES : O. Enver özrna 
İthalat - ihracat ve Komisyon e . n 
Mersin Belediye Caddesi 7vı -ao 

.,-----·· * * * ··,~======== - =• 
G•• Siğorta 

UVeD Sosyetesi Kadınlara gelince arada gibi sabahlayın çıft. sUrmek Uz ğa buşhıdı. Bu feryad da ayni 
bir oldukça zeki ve becerikli re tarlasına gitmiştı Çalışmağ: tesiri yaptı, Çocuklar etrafını 
kadınların zuhur ettig-i ve bun başladıktan biraz ... slon~eJ~nıgnel aldllar. Hocalarına müracaat 

köyden osmnn og u . O d h 

Şerait ( için için 

Senelik 1200 Kr , 2000 Kr 1 Sümer Bank 
ların heman ekseriya arzu et . . F . ·ıe ismailin orası ettıler. esmon astaneye 
. . . mıştır evzı ı . ld d d d ... tıklerı bır erkek ile evlenme bir tarla ınPselHSlllden açıktı kaldırı ı ve ura a U U~~n 
nıuvaffak oldukları görülü)Or OnUll için iki taraf aresmdR midesinden çık~rılması IÇln 
Fak t b l ü h · adir evveli milııakaş8 başlamış bu lazım gelen tedbı rler alındı. .~ avlık _1~~ _Yoktur. 

a. un ar ş p esız n . . b. tı""uşma ı O hidiıelerdir, Çünkü bu gibi gavkayı şıddetl! •.r gg b - Bevaz tanklı kız Resmi i inatın satırı 1 
· ı - k d t k ·p etmiştir F ttvzı hemen ı 'J . Kuruştur. ış t:rden henuı loy olan a ı a 1 

• • 1. 0 b"ır D~yli Ekepres gazetesı •----------·• . ... çekerek ısmeı 1 0 ytt 1 1 t ki d B n~n. her ı.amao bir dıpl~.mat Çlig~nı lamıştır Yaralı nin bir muhabiri, Şanghay ci zere an ar var ır. eyıı z 
gıbı hankct edemiyecegı ta· yerıııden yara 

1 
varında BaYen Şen Yi ile gl: boyanan tanklardan birine de 

biidir. Bir kere genç kıı.hk ğu lrnnlar içinde yere yuvar anı.n Uştu " Bayan Şen Yi biniyor. 
,J F · d kaçmıştır vaka cı· r · Bu bölUğe mtmsup asker 

ruru onu bundan menec.ıer et ca evzı e .. r Şen Yi gUzel bir Çinli k ı ·r · t 

Altıaylık 000 1000 

Oı; aylık 300 500 
Emlak ve Eytam 

Bankalarının kurıımud 

Tam türk 
0

' 

ve erı güvenilen sigorta şirketidir 
llayal, )arıg111, Nakliyat, Kaza Otoıuohil ,·, . 
l , ı . . ·· · 

1 
sıgor (' ar ı~uzt en musau şart ar ve tediye kol 

hklanle yapar. ay-
rafında böyle görmüş böyle varda çalışan ~oyllller tara~~ gene kızdır; gUzel Çin kızla ğ~zş~~~t:~z~i;~1d~~~~~~ı~ g~~; 
b.. .. .. r· s· . . . l· ıp dan görUlmUş ıandarma vem Mersinde MUnıea ·ı· 
k uyumuş ur ırısının çı' d . ilik haberdar edilmiş rından mürekkep «ÔIUm b<JlU !erinde cıısusluktur. Bunun VASFI OR sı ı 

eodisini istemesini bekler. .011~mun:ı1 yaraların tesirile öl- ğU»nUn kıımard&nıdıı. ~11 ~ö çın bölüğe g i ı ecek kızların •ı==============~===G:U:N::ı 
k k 

~a~bukı kadın1 tı bkkı edr: tıru.Q~~~aı JUiün emrinde modem mıtraı çok gUıel olmaları illr. şarttır. - -:• 
e gıbı hayata ah mıt en ı ın ., • 



VRNI MEttSI~ 15 Nl~AN 1938 CU\1.\ 
•• 

~P.J1ıiftlHD7k~ r •••9][0• TURK HAVA o Meşhur Sanat'kıi,° r=?--=±-'E~E E ~ 
~ M h At ' KURUMU Remzi Tezelin ' Remington 
~ u arrem .. as.u. I · Atatürk 

1 

Hor Dairı=ıde 
lstanbul ve moskova Un1versıteıı o p· j · \t . . 

1 
h . . . J o ıyangosu Celal bayar, ~ük- Her tıoarethanede 

Jı ıerırıya ı arıcıyeıınaen mezun .. K Al· ç 
Hastalarını Bayram günlerinden mada her ıün 1 '? aya, .. ı.. e- 1 . 1-I er yerde 

sabah aaat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden aon· ~ ller Ayın Onbirinde tınkaya, Şukru Sa· 
1 

'l ra on beılen on11ekize kadar muayenehanesinde kabul ç k ·ı · ra c oğlu, saffet ' 
,., eder. e ı ır , . " 1 

ADRES: Camiıerif Mahallesinde pazar caddesi Her ocağı zengin Arıkan a aıt fotog- 1 1 29 No.lu Hane raflar geldi. 
&e =:=:=rn w •••• ecler. Sedad Sahir Seynıen • 

t~ Sağhk Eczanesi Sizde Bir urayca~~~!lnNo. 
41 

'mnst~~~~ib~l~~~~!~k Avrt~1!''~!~~~~ırı:bbiye ~ dane alınız. Yurtdaş 
~~~~~- Kızdaya 

~ ••••••k;;ScJ;i~;;5~y:·
11

""'"*I aza olunuz 
Sayrn Halkınuzm ~ılılrnlln ı f(ÜZ ünunde uuara~ .. şı tnJluumıyan KAYA 

DELEN SUYUNU ~aytıt sılıhi bir şeLilde menbağdaki ıesisatmda eksik-1 liklerioi ıam~ııılaıııış reııııin en son usullerini yaptırıııakda bulııııdu~u
lll\1.U arz ederıı. 

1 KAYADELEN SUVU • 
• Kaynadığı yardan itibaren istasyon yanma kadar cam borularla billur h;vuzJara• 

indirilmiş oradandı bülün fiziki vı kimyevi evsafını mu~afaza edere~ el deymeden 
~ususi kiıyıkerimiz ~uzurunda damıcanları doldurulmakda va muntazaman I 

• şehrimize gelmektedir . • 
il KAYADl!.LEN SUYUNUN evsah ve fevkalldellğine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızını 

il gösterdiQi raQbet ve tevreccOliO kareısında fazla söz söylemeıtl zait görüyoruz. Sıhhat Bakcınhgı • 

ve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUVU ~alr 1z TUrkiyenin C 
Wı6 en iyi suyu olmakla kalmıyarai 11DOny*nın birinci kaynak suları arasında bulunduı}unu isbat • 
lft etmi$tir • · 8 
• lıtıhsıılıtı, haıımıızlıı}a bir cok mide batarsak hastalıklarına karıı KAY> DELEN si falı bir 1 
lii hayat kaynafıdır. 

Suyu ,,a tenıu vt l>tTTaluJV. Tttr/Jbt edin sayın hallumıı /undindl buldu/u ılndtlil ve sıhhatın • 
verdill fGr/Uula IUFIUIWZUn nı;qt.iit çof!tUnıtılıtadır. 

Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi = ........... ••m•••••• .. ••••--•• .. •na 

Senelerce E vel Mersinde KLirulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Veni Ve Çeşitlidir 
Reımi devairve müeııeıatla ticc.ırethanelereait her nevi defter 
ler ve evrakı matbuavea•aİrei en nefiı bir tarzda ıiir' atle yapar 

·······~············ HARİÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPARİŞ-
LERİ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLA.P\. 

. HER NEVİ ==-=-;ARTV:tZtTI 
KİTAP, GA.ZE TE DAVET K. A :R.T-! 
VE ıv.tE C ıv.t U A. L AR. I. ZAR. F K.A

G I T B.A!ŞLIK. 
TAB:CNI DERUH- LA.RI TA.BEDİ-
T E EDER . L İ B..-

Yeni itersin 8111me,inde Basılouşt1r. 

Yani mersin Basımevi 
]M[ÜCELLİT 
HANESİ 
Eskimiş, parçalan 

maş, rersude k itaılla . 
rınızı işe yaramaz de
y~ atma)· mıı. bir gön 
size Jazııu olur. Kitap
larımzı, deflerl~riu izi, 
ruiicellithauemize gön
deriniz. 

· HPr nevi k.itap ve 
defterlt'.r şı k , zarif ıne 
lin ve kullanışlı ola
rak cillenir. 

Daima R E M t N 6 T O N yazı makinalan • 
ve Şeritleri kullamhyor 

m Sizde bir REMING TON almalı-. nı 
ın sınrz. Satış yeri I~ 

~. .~.. CD& :~iya: Rıkarel 

Foto gün 
B.,o·ro GÜNÜ arayanıayın 

müşterileri onu zafer caddesinde atel 
vesinde bulacaklardır. 

F01'0 GÜN e fotograf cektirmak 
mo~ern ve temiz hatıralara malik olmak demektir. 
........ ~FOTO GÜ ' cltt ~W\' P. St' , .... foıograf Çt>klirir 
•ığr,111clisıuH11 ~·:. ptırır aıuMtHr işlurinizi gör. 
el n I' t' l • i l ı r ~ i '1 i '/. 

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

FOTO GONü sürit gilzelhk ve ciı.ibe yaratan bir 
yer olarak kabul ediniz. 
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IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 

Ha~ırhkll oavranını 


