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ı ve 23 Nisanda milli bayram 

çocuk haftasını kutlamak 

geniş hazırlıklar görülüyor. B 
ram hafta">ının programı ik 
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Telefon No. 82 10 1 2964 GÜ~DELTK. SİY ASİ :HABRR. FİKİR GAZETESİ 
--------------------------------.mıı- ............................................................................ 1 ........... ... Hariciye ve ki 1 imiz Bulgar hü~ômelinin lngiltere - ltalya - Mısır arasında bir mukavele ;mzalan dı 

Dostça bir Roma anlaşması neşredildi 
Hareketi 

Düıı [\ahiredf~n döııdii 

Mısır krah da memleketimi
zi ziyaret edecek 

Türk mekteplerinde yeni 

Türk harfleri mecburi 

ispanya, ingiliz italyan anlaşmasını protes-

Anndolu Ajonsının haber al 
dığıııa göre, Bulgnristandaki 
Türle ıncıkteplerinde tedrisatın 

mecburi olarak yeni Türk harf· 
lcri ile yapılması hakkında Bul· 

to etti. Ademi müdahalenin t~rkini istiy·or 
Mısır gazeteleri Mısmn Tür~iyc~en ~fi~üK yaraımlaı göre

ceğini pek çok şeyler i~tmas eoeceüini yazıyorf ar 

Roma anlaşmasını İ(alya • Fronsa müzakereleri takibedecek 
A /manya ile de anloşma zemini hazırlandı 

garistan ir.rn vekilleri heyetince Roma ıs · (Radyo)- Cumnrte Ç b 1 'n noktai 1 yetinin önümüzdeki toplar t 
Arıknra 18 (Hodro) - Harici Lenı as l arııı a işare t ed e ıı gazete illilınz edilmiş olıııı karar bn de si günü saat 18 de İtalya Hari- em er aynı dan sonra ltalya kralı ve Iılısbııı·. 

Y~ vekilimiz Doktor Tevfık Rüş ik i memleket ticaretinin inkişa· f nazarı; . . a e t A a maarif ııezarctirıden Lütünma ciyfl nazırı Kont Ciyano ile lngi şıstnn ımparaloru nezdioe 1 . 
u . ras bu sabahki Toros eksp fını ve aşo~ı •}ins Japon tütünle Londra 18 (Radyo)- Roma . .,.. k . •ı e çı 
resı/e Kalıireden şehrim ize av· ı' r i yeriue ~l ı sıı·dıt nefis Tıirk tü arif müfettişliklerine kati olnrak liz elçisi arasında imzalanan fn. da imzalanan Anlaşma hakkında tayın e .... ece ur. "amafi bu f . 
det t · 

1 
n· tamimon tebliğ edilmişliı' . giliz - İtalyan anlaşması neşre- mül hukuki mahiyeti haiz olcmrı 

o mış er ır. tüııl eriııin terc i bitıi temenni eyle noktai nazarını bildiren Çember 
Mısır m .. ~tbuatının neşriyatı d ı kten sonrrı Arn~a Mısırda gös Kulgar hükümetinin Türki· dilmiştir. Anlaşma bir protokol !ayn demiştir kı: c Ru anlaşma yacak lvde. alnlfışm.a müzakereleri 

K 1 ( 
ı yeye karşı bu çok dostane 

1
-es ve sekiz mu_kavel_edeıı_ iba_re_ltir. norma ıp omaflı yolile Yapıla-

ıı ıire 18 Hadyo) - Türk iye lfl r ilen samimi kabulün Türk ş umumi sulhun ve emniyet davA· caktır. 
llariciyo vekili Doktor Tedık ı ma tbu utrnda uyaııdırdı~ı akislo· tinden Ankara hüküm ot meha· ~~yrıca arkı Afrıka ışlerı uze· sının tahakkuku için büyük bir 

R
- ı f ı· ı. - - T- k" A 

1 

rıade İngilter&, ftalya , Mısır ara · 1 t t uştü Araaın J\Jısırı z iynre t i \'e r i k ıı yd od i yor \' e d iyor ki= 1 1 ve uutuıı ur ıye efkurı u· . . hareket başlangıcıdır. Dunu spanya pro es O etti 
l.ı ı ·. · - . . _ sında bır mukavele ımzalnnmış t 
uradıın ayrılırken yaptığı be c Jtısır için kardeş Türkiye munıı)esı çok mutelıa~sıs ve mu \'e mektuplar teati edilmiştir. Fransa ile talys anlaşması ta· Valansiya 18 (Radyo)-Cu • 

Yanalın Mısır matbuatıııd a akis yo izhar ed ilen l.ııı k;ıbul tabii · teşekkir olmuştur. Protokole merbut vesıkalar kib edecekte ondan sonra da huriyetci ispanya Başvekili N~ 
leri devam etmektedir. ı dir • Bu hissiyatı Hariciye \'ekı1 meriyote girer girmez Sudan, Almanya ile anlaşılacaktır.• ri radyoda bir nutuk söyliyore~ 

~lukatlam g ı zelcsi B. Arasın At t .. k r·· k" leli vekili Şükrü Saracoğlu dtin Tenya, lngiliz somalisi ve şarki Fransız - ltalyan ispanya nnmıua 1n6 iliz - Jı .. ı-
matbuata beyanatından bahsede a ur e ve u~ ıyeye 1§ .. hürmet ve sevgı Bulgar sefirine ifade ederek Afrika hudutlarının tesbiti mak yakmlaşması: yan anlaşmasını protesto otm·ıe 
rek Pulhun takviyesi için Mısır -T- k. - b k 1 dost Ilulgaristanrn Türkiyeye sadile kati bir anlaşma için in Paris 18 (Radyo) Salülıiyet ve demokrat memleketlerden A• 
_ur ıye munose_ .at.rnın ta "\'jye _ Büyük iııkılfib hareketiyle f 

s d fA ld x- B 
1 

karşı gösterd iği hissiyatın Lü giltere. ltalyu, Mısır arasında tar mahfellerden ueyan olundu· demi müda ıale siyasetini terk t ı o ıızımge ıf;ıııı, a l rnıı a n· 1 yuksek mezi)· ctleriııi göstererek · e 
lan t 

111 
ın y 8 ı 111 z Ba Ik a 

11 
la ra nı ü n· şark ta ve gaı p tn kendine 

18 
Y i k l ün k ı Y metinin lı ura da h i sııed il. ..:.m:..:ü;.;;z.::.a.::.k.:.;flr:..:e~le::.:r.::e_::b:.:a.:::.ş 1:,:n~n:,n:;,;c a::,:k:,:l.:,:ı r~. _ __.:A':,u:;n::,:a;:.!:g.:;.ö~re:...:F..;,,r.:.a:.n s::a:...:.M.;..i_ıı_et_ı e_r_c_e_ın_i_m_e_ı e_r_i •_l i_ı_· s_ıe_rı_11_e_t i_r. ____ _ 

hasır olmadığını \'e Sarlabot p uk o hm mevkıııı i al on büyük ıürk miş ol<luğuııu bildirmiş ' ' e lıü - ç b • • d · t kö [ -lı11111 da l.ıuna uir örnek millet ine ve o n un Büyük Şefi kfımel i ııe bu h issiyatı iblağ el em eri ayn Cumhuriyetcı ıspanya a vazıye tü eşti 
leşk~,:·~:~i~:.:::;' l"~:,,.. ile de Alalürke .~::~· .~~:~~::, , .• ıııu· ı mesi l'İ<n<ııırla bıılun;~~·r· Fransız Başve~ilini londraya Sahil boyu Frankist kıtaların 

Beden terbiyesi kanunu hazırlandı Tür~iye -Almanya davet elli ateşi altında 
Proje alakah bakanlıklar ta- Görüşınelere yakın· Daladiye, Bone yirmisekiz 

f d t tk•k ·ı· da baslanacak mayısta Londraya gicecek 

Barselon· Valansiyanın deni:z yolile irti
batı temini imkanı da kalmadı ra ın an e 1 ':!dl ıyor ~ Pa.ri~. 18 (Radyo) İyi haber 

Anknra, Hl (Hususi ınuhnbi 

S 
. . ) nlnn mahfellerden bildirildiğine Saragos, 18 (Radyo) HHas 1 _nars_eıon - \'alan_s .Yolunun 

Por ,·şıerı·nı· ,·dare ı"çı·n Boşbakanlıg""a rımızdetı - Alnrnnya ile aramız .. ı _ gore ngiliz başvekili Çember- &]"ansı muhabirinden : 1.frankisl kesılmcsınden sonra ıkıye ay,.1• 

b I 
. dııki nıılaşmanıu tatuikiııden çı layn ve hariciye nazırı Lord 1 x- ·yet"i Jspan d 

ağ l bır spor başkanlıg ... ı kurulacak 
1 
kan lıazı muşkülleri önlemek kıtalar Uldekona'ııun zaptından an cum 15 urı ' . ra a vazi 

Hıtlifnks Fransız başvekili Dala yet çok kötilleşmlştır. Ancak de 

1 
için Almanya ilo hükumetimiz d " h . . sonra Paniya hududuna doğru 

Anknra, cHu usi• _ Il azır- ıye ve arıcıyo nazırı Boneyi nız yolile irtibatın. temin edilme 
ct>lti lüzum üzerine toplnutılor arasında yeni görüşmelere yn· ileri harekAte devam ediyorlar ı k d lnnmı" bulunan badem terbıyesi 28 mayısta Londrayı ziyarete sine çalışı ma ta ıse e li'rankist 

"' )'apa b ileceklir. Yüksek komiteye kında başlaııacağı haber veril· Resmi tebliğlerde yalnız baroka · d k 
ve spor kanun proJ· esı· , alfııkalı • k davet etmişlerdir. Frnnsız nazır filonun denız e ço sıkı uir 

b ir yıl mliddetle bir lıaşkan, bir me ·tedir. tın icra edildiğini bıldirmekle bakanlıklar tarafından •te tkik e· ı v ~ 
11 

ları bu davete müsait cevnp ver kontrol kurması buna imkan 

Çaisle~enkş· tkiar.11 \'O ıki sekreler SC 1 e ı' er heyetı'nı'n 1 \le umumi vaziyet etrafında çok k kt d dilmekt-0dir. Projenin ilıth·a et:i ,_ miş erdir. bıra mama a ır. ketüm davranılmaktadır. General Aranda kuv~otlerı· 
~i esaslııra göre lıedeıı terlıi" e· ı:ı ı 1

• • • k · · · M J ~ d•ı ' -ol :>0( en ıeruıyesı omıtesıııııı Müh - - k acar a u 1 erı Alman malumata göre dun Alknnardaki mühim ve katt nıu 
Sİ işlerini se\'k ve idare etmek ç : lışmnlnrınn kntılıır, fızalara 1 'J UrSUZ Ve fes ere k 
üzere flaşlıakanlıx-a boltlı bir 1 • öğleden evvel Kortozanın cenu 1 zafftıriyelteıı .sonra i i koldan 

er; spor başknıılığı hütcPsinden sız un solanlar hak- y: . k l bunda Lakeranayı işgal eden ilerlemektedir. Askeri müeah·ı 
Spor bneknnlığı kurulaı!aktır. Baebnkıınlıkça tayin edilecek' k . enı an un arı pro- kıtalar C\ğleden EıOllra da trene l lor cumhuriyetçilerin Katalon;~ 

Spor başkanlığı, hükmi şalı mikdar d ahil inde gündelik taz ınJa bır kararı festo ediyor/ar mıntakasında Atkotra civarına da daha. f~zl~ n_ı~ka\'emet edemi 
siretli, bağışlama ve v8siyetl <?r i minat \'eri lecektir. Buğday koruma vergisi ka lkadar ilerlemişlerdir, yeceklerını bıldırıyor. 
kabule ehliyetli olacak ve m ül Mılli ~tüdafa a , fç, Ekonomi, ııunu mucibince vergiye tabi de Buciapoştıı, 18 (Radyo) Ma· 
hak bütçe ile ida re edil ecekt ir Drı y ınd ı rl ık, ve Kültür Bakanlık ğirmon ve fabrikalardan buğday car başvekili bu gün ecnebi mat 1 Filistinde umumi hayat durdu 
Spor başkanlığı ile ' buna bo~lı lar rnda b u proje ile talep edilen : ve çn\·dar unlarının kurşun mü buata beyanatta bulunarak menı l · .. 
bütün tPşk ıl i\tın munmelpl ı:ıri \' lı ı den t eı bi yfü;İ \'C spor işlerini hürf;ÜZ \'e nakliyo tezkeresiz ula lekot iktisadi:atı~ı ko~unıak için T ethiş genişledi. Orfi idare 
nıasrafları umumi muhasebe ka l"O \'ır otmek üzere birer beden 

1 
rak ihra cı \'A nakli ve her ııerde alınan ledbırlerın 1 ahudilerin 

ııuuu hükümlerile clirnn vizesiu terbiyesi direk törlüğü ihdas olu ü~üdülmüş olursa olsun bu un kmıdil~ri aleyh~ıı~e bir. hareket ilan edildi 
den, nrllırma, eksiltme ka ııu nacaktı r. lal'ııı mühürsüz ve tezkeresiz sa telükkı etmelermı ve \ alıudile
llu hükümlerinde n müstesna oln Yurdda yüksek \'asıflı beden tıea çıkarılması yasak olmasına rin dünya matbuatiylo yaygara
Caktır. Başkanlığın merkezi An te rbiyesi öğretmeni ve uzmanı rnğmen bazı kimselerin kanunun lar kopararak şiddetli nesriyat

karadır, Başkanlıkta bir g enel )"ol işlirm ek ve ulusal bünyemize bu hükmüne riayet etmedikleri la iktisadiyatı korumak 
8ekreter ile sahalar, saglık he· uy g un ueden faaliyetlerini ve \'e kurşun mühürlü unları nak için çıkarılacak kanunların hu 

/ngilizler çetelerle çarpışıyor,, /ngiliz/,er
den 41 kişi öldü 68 yaralı var 

Sap ve teftiş daireleri başkan l a sistemlerini araştırmak amaciyle tiye lezkoresiı nakleyledikleri gö kuk _musavatına bir teca\'ÜZ le· Kudüs, 18 (Rad)·o) Üç gün·ı ve garpte çetelerle iki günde . 
ti)'le her federasyonun bir baş spor başkanlı~ı lar11fından An rüldüğünden kureun mühürleri IAkkı etmekte olduklarını hay- denberi Filisıiııde fevkahlde htı· beri çarpışmalar deva . n 
lcanı bulunacaktır. Sonu ikincide Sonu ikincide retle karşıladıQını beyan etmiş I diseler olmaktadır. Tedhiş hare lngiliz müfrezelerinde ın edıy~r. 

Genel Kurmay, Milli Müca ve demi~lir ki : . ! keti genişlemiştir. !aboriyoden gün içindA 41 kişi ölm~:~B ~~r~ 
faa 1 l"k . s verıı· ürünlerimizin horunması içı·n N~sıl leliikkı edeılerse et itibaren 14 çete faalıyeltA buluu yaralanmıştır. O .. lenle . . . 1şı 

• Q. !. onomı, ağlık , Bayın ı ı ı rın ıç dırı k sinler biz Macar milli iktisadiya maktadır. Jugiliz motörlü kıtala · k. •ndo 
..,_ ı ve Kültür Bakanlıkları ile 

1 
OO ı ıde subay vardır ç •u~ k z· t B n kası bı· n ı· tıuı koruyacağız ve lüzum gö r• köylı r arasında dolaşmakta . nrpışma 

r Hava Kurumuııdan seçile ır~a a ıra ol n m ı k 1 t k c k u - rürsek daha başka tedbirler de fakat bütün tedlıirlere rağmen a . 
111 

•• 
8 

a ~ra . a_ \'İye nıüfro· 
: birer mümessillc Yüksek • k t k d al11cağız. ı ııaziyet vahamet kesboını e k tcdir zelorı gonderılınışur. Tay .. ·aro· 

eden Terbi)esi J~nstilüsünclen lık bı•r şır e ur U 1 d 1 - J •e · Budapeşte, 18 (Radyo) Maca ' Bu sabah l\udiiste goııo el . rt e~ e ç~ıe er u_zeri ııe bomba ve 
Qılecek üç ve memlekette spor __ mıtrııl t cu riMtandaki Yahudi cemiyeıleri I bom ha pallamıştır. Ş elıirl e rdo yoz n cşı açmakteaır. 

t 
\le beden terhiyocisi olarak ş. k ı · .. .. l rı·n ,· ~tı"hsal . l t a ır et yer ı urun e a , lŞ e me matbuatta bir tebliğ vererek hü umumi haynl durıııuşlıır. 

ı ııınmıe ve Baebakanlıkça s eçi / k • • / kümetiıı çıkarmakta olduflu ktı örfi idare ilan eL"'ildi 
cecek üç zattan mürekkep nyrı ~atınafma ve istih a ınt sağ ıyacak rıunu eiddetle protosto etmiştir· Kudüs, 18 (Hııdyo) Dün sa· Mersin ~ere~iyesine 
~o. b_irer yüksek beden terbiyesi I . ". at ıG da bütün Filistiııe şi't ınil 

0. lllıtesı· kurulacnktır. Beden ter Aııkara 17 (Jlususı)- Zırnaı Uğraşan diğor şirketlerin hisse v 1 1 h-~ A t' r 'd Gu·mru·k ı · . - ~ .. 1 a ansıya u umo 1 olmak üzere ör i 1 are il1ln edil ge ırınden 
ı r '~si yüksek komitesin in vnzi bankas ı , d ört ortakla birlikte_ sene.d eri ve tıılıvillerini satın 1 " k • ·.ı l 1 eı 1 1 b ı k ı. miş ve as er ı ıunre ııış am ı ştır ı l 

e,; şunlar olacaktır : yüz t.ııı ı lira ı;ermayoli bir . yer~ a il 1 oce ve uu ııovi şirketler avrı an para 
...,. k t tesis edebilecektir. 1 Fransadan eskı· ol- SiHih taşımak üç kişiden fazla 'J 
Qı-,- başkanlıgı .lrırafındau ürünler Türk Anonim şır· ·e ~ G 

teklif edilec.., '-l- l 1 l teşkil etmiştir. Şirketin merkezı Yoıli ürünler şirketi 25 sene tınları istivor toplu haldo gezmek ge,,elori so· ümıük gelirinden ayrılnıı 
je\erini iucelir~ı._un 

1

8 1~~~ p~o Anknra , faaliyet merkezi de Is nıüdd~ıl~ . ~urulmaktadır. Şirke > • , 'J •' .· I kağa çıkmak şiddeti o memnudur yüzde on beled iye hisselerinin 
Cek, talimatnnmeleri n~ ... ,.. 0 0 taııuul olacaktır. tin reıslığını BB Münir Ak)·ürek 1 arıs, l8 (Hali) o) J"skı _s Bir çete pusuya düştü üçüncü üç aylık kısmı me 
bilecek lir. Spor işlerin iu :'!!ı , Şirket, yerli ürünlerle lıuıı ardlıklarma Umran Uktmen ve pan~a- kr~lınrn tahtnıdaıı çekıl· l\udüs, 18 (Radyo) Dün ge ı formüle göre belediyelere g~c~d 
\'e yılltk programlarını çe butçe vo •~·•ihsal, işletme, satın alma Serif Dikba~ katipl ' ğ ' d H mesı uzorıne Fransız baııkasına ce Taboriyenin 10 kilometre g arı' rilmiştir. Bu arada Mersiıı obn e 

. . . . . ·ecek ve tasvip ler ve mı..· 'lağlayacak, madde ... . .. .,, . ı ı_ne. e ~· yatırılan 5 milyon franklık nl b" ct ı,· t l T -r e le 
l>roıesınt ıncelı) 

1 1
• • oncnhıı<, . t" .. 

1 
lusı Goktnıı tayın edılmışlerdır. tun cumhuri~·el"İ ispanya tara· ııı e ır çe e ngı ız mu rezele· diyesine72G5 lira gönder· ı . . 

{ d
. . den soru a l\omısy .. rıne ıca. e ş · k . "d ı· . r • .,. J ... • • • k d ~ - - ı m ıştır 

edecektir. 1 en ısın _ llil t i şleri ile °'": " kal tJ ır etm ı aro mec ısı, Zırant tından F raıısa hükümetinden ıs rıııın ·ur uer;u pusuya duşurül , · 
~ak meseleler hakkmdo mutaloa de şe ' rket yapacağı ışlet'. 1 ~. bankası umum müdürü Nusret tenmiş vo Paris Ticaret Mııhko müşlür Çete efradrndaıı 12 k i şi ~ 
8 . • kt"r ur. ı - asebet ı . • . · ı · x-· d 1 k - / 23 Nisan Çocuk b tnı bıldırece • ı · . d doğrU>'a mun A i ı1ı;,ayın roıs ıe;ııı e oma uzre mesi nezd inde de bir dava aç· esir alııımış beş kişi öldürülmüş ayra-

k k 
· ıe ayda bır top ru 311 r ti ·arı sına mından son d 

Yükse onu 
1 
~ ın ıunan bütün ma 1• " • \erle esyin '.Mr Göknil, Rıza Hnlis mıştır. Paris mahkemesi bu da- tür. ra ye i QOn •U-

lanacak ve spor . başkan 1 ııı nluameleleri icra çe bu ıe · <i Pekcan ve Hü v t tk"k d k d · )Al· Ç 1 d d" ren Çocuk haftası gelir. . . göstere ayı e ı e er.~ . a emı se u ıı I arpışma ar evam e ıyor 
\'eya yüksek komıteuın · .. co:ekkildir" ret kararı vermııtır. Kudüs, 16 (Radro) Şimalde -----...,.._._.,.. ___ _) 

..,, 
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Sayfa:2 ---
çocuk bayramı 1 ürkiye- Yugoslavya ticarimünasebetleri Gizli Zabıta 

istanbulda yeni bir anlaşına 
Mersinde bu sene de çok can parafe edildi G t 

lı tezal1tirler]e kutlanacak A l d y l d Ik . es apo 
ı n aşma a ugos avya an mem e etı-

Halkevimiz geniş bir program hazırladı ı mize gelecek mallar listesi genişletildi A imanların bu · ı· k ·ı .. . gız ı teş ı atı son gün-
23 nisan ulusal bayram ve onu takiben bır .. . ~ , . . . . · • • • • 

h ft d d k I k b . . • Ani.ara, 1 ı {Hususı) - Yu· , yapıla11 değışıklıkler metnı prnfo ferın mühım mevzu/arı arasına gtrdı 
a a evam e ece o an çocu ayramı ıçın mer rürlükte olan Türk - Yugoslav ' edilmiştir. / 

sinde geniş hazırlıklar görülmektedir. Halkevimizin ticaret anlaşmasının yeni vaziyet 1 B 1 ·· · d. 1' y N p M d ld l 
b 1 h 1 d 

v 1 u an oşmaya gore şım ıye l azan· ae ona 
U münasebete azır a ıgı programı aynen yazıyo- ve d.aha iyi i.şler bir hale getiril kador Yugoslavyadan gelen mal 

1 
• • • ._ 

8l NDAY EE.XPRE S'TE.N ruz. me~ı maksadıyla Balkan ran tanlı lar listesi çok mahdud olduğun 
22 Nisan 938 Cuma günü\ 27 Nisan Çarşamba gün O ı ekonomik konseyi dolayısiyle Is dan liste yeniden genişletilm:ş Alman gizli zttbıtasının vazı 1 söylenen Nıttiooal Zeltung gıtzete-

1 - Bu gün sabahdaıı ili· 11 ,. .b k 1 t 1 b tanbula gelen Yugoslav delegele tir. Yeni listeye bilhassa incir, resi, Almırnyada herkes hakkmc1a j si, Almanyamn yttbsncı memleket 
-- necatı ey o u u a e e . 1 d 1 1 . . - 11 b k B 

baren ç.ocuk eşyası salan mağ~- leri velilerine Necatibey okulun r~y e e ego erımız arasınd~ g~ üzüm sandıkları için 30,000 met· mu ı mat sııhi 1 olma ·tır. ıı zıt- lerdekl basımlarını yıldırım sllra· 
zalar bır hafla devam etmek u da saat 14 de ilk okullar tara· ruşmeler yapılmış ~e . yenı bır re mikAbı kereste ilılre edilmiş bıtttnın bir merkezi BP.rlindı>, Pcinz ltyle yere vun.cıık teşkllatı en 
zere \•itriıılerini çocuklara mah- f ..ı _ •1 kt· anlaşma parafe edılmıştır. Yugos t· Albrecht cııddesindedlr. Merkez, 11 mtıkemmel bttle getirdiğini öı:Uoe . ınuan musamere verı ece ır, . . . ır. 
sus eşyalarla süı;leyeceklerdır. 28 . p mbe günü lavya Ilarıcıye nazırlığı tıcaret I . birçok şubelere 11yrılır Şubelerin I övllne yazıyordu . Ayol gıtzet.,ye 
Çocuka haftasının sonunda jüri 1 nısan. erşe . işleri dairesi umum müdürü B. Yenı anlaşmaya bazı madde biri, bPr lokRntadu, sinemuda, ti- göre, Almırnyamn hıuiçte gizli 20 
heyetinin birhci ve ikinci ola-1 12 - Kurtuluş, Gazı paşa o· p d" r t r ler için hususi lnkas iınktını ka yıttrodu, serı.ılde, elh:ısıl herkesin 1

1 
bin ttjıun vardır ve bunlı:ırın 400 o 

k tıl . d • "'. ·ı . h. 1 kulları talebeleri velilerine müsa r"e _ıç ve. ıcı\re nezare.ı umum bul edı·ımek suret·ıyle anlaşma ra yııı e ece15 ı vı rın sa ıp e d 1 El d toplttndığı her yerde bazır bulu- lmı.llterededir. 
. . k mere salonunda ilk okullar tara mu ur erınden era ovıç ve ay 1 d 1 ... 1 . d j .. rıno çoc k esırgeme ·urumu ta t - · ı · d w.ı· nın a ıa ıyı ış emesı esası a mıc:ik httflyeleri tttyln eder \'C Jsp10yada dahilt harp başla· 11 

. • • fından saat 19 da müsamere ve nı nezare mueavır erın °0 1' ı· ı 
rnfından hedıyeler vorılecektır. ki d. lıailoviçtAn mikekkep olan Yu· konulmuştur. Pamuklu mensucat bunlar herkesi tttklp eder ve ne· · madttn Gestaponun bjaoları yarım 

Çocuk eşyası satmayan ma· rece ~r ır. go~let heyeti ile türkofis baeka ı için tesbit edilen kontenjan fov ler konuştuklımnıı ehemmiyet ve· , adayı doldurmuş ve daha sonra 
~azalarda kurum tarafıııdan ken 29 nısan Cuma gQnü . . . . . . rlr. tıunlar Fransttda dtt, bllb11ss1:1 bu· 

. . . ta -İleri okul talebe velile nı B. Burhan Zıhnı San usun ı e, kınde pamuk ıbracı suretıyle J Diğer bir şube katollkleri ko 
dılımne dağıtılacak qecıze ve re j · ı·~· d k" 1 . . y ld 1 . 1 1 .. k- d . 1 ' dut boyunda tı'8llyete geçmişlerdi 
. 1 . kA 1 ki rine müsamere salonunda ileri ıs •tsın e ı ıeyetımız ı ız sar!l/ ma ıt ıa ı ım anı a JAnı an aş montstıerl, Yabudtleri, kraıcıları, 
sım erı cema 1111 ıırına asaca ar 

1 

d • . 1 d .1 . d·ı . . Oestttponun bUIUn memurları, 
dır okul tarafından saat 19 da yın a merı tıcaret an aşmasın a ma ı e temın e ı mıştır. elhıml Hitlerclllğd düşman olması devlet memuru s1:1yıhrla ve Alman 

· ·· müsıımere verilecektir. • • , , • muhtemel olttn herkesi takip e· 
Oğloden sonra resmi binalar Kamu taya ·ı Harıcıye vekılımız der, bunlaru alt mekh.ıplttrı sçar, Adliyesinin idttresl altında bulun 

d~kkfinlnr ~e evler lıayraklarla idman Yur.ıu telefon mııhııbereıerlm dinler ve mdkla beraber dbha ruzla masta 
susleııecektır. 1 U ı' V • l [ .h (Birinciden artan) zlyHretçllerlnl kııydt•der. Bunların kil httreket ederler. 
23 Nisan 938 Cumartesi ı enı ge en ayı a /ıabbet ve takdirini izhfır için dikkatinden kıtÇllbllecek bir tt-k Rublp Niemölleıio vazl.vetl ve 
günü . . l bölge birincisi oldu! Ve projeler rnn ziyaret Mısıra bir vesile ver kimse bulunmadığı söylt'nebllir, akıbeti bu lfşkilı:ıtın lsllktallol gös 

2 - Halk, asıı:er, Jandarma Pazar günü havanın yağ m!ştir. Baıt hadiselerin gevşet Eo bllyUk Alman memurları bile lerınlşllr. Mtthkc:oıe, rahibi tabii· 
polis ve bütün okullar saat l9) 1 murtu olmasına rağmen stadyom Ankara 17 ~Hususi,,- Trab· tiği bu rabıtaları bu ziyaret tak bunların foracaklttrı suallere ce- yeye kttrar verdiği bulrte Gestapo 
lsmetpaşa buluvarında toplana ' d T ,1 . ld y d zon mebusu Mıdhat Aynın as- viye ile ranlandırmıştır. vap vermek mecburiyetindedir. bu tıdttmı yttkalamış ve bir kttm-

. . .. . a arsus-a ersın man ur k • • k. k - k ö d ı t• B h k t \l caklar ve kendılerıne gosterıle· 1 b"I b. . .
1
.k 1 erı ve mul ı te aud anununun Eğer bu sene kralimız Tür Mesela yakuı zamttna kadar pa ~ n erm ş ır. u ttre e , ' 

1 
arı arasında o ge ırıncı ı 46 · · ı t r d bil t k·tı cek yerlerde duracaklardır. r· 

1 
ld A" ı ırıcı maddesının tadili hakkın kiyeye giderse Türk milletinin Vlyanada Almttn setirl ohın Voo man ar ara ın an e en ı e 

3 - Tam saat (9,30) da ev ~Açının ın~ 1 yapı 1 ve ıer 1 da bir kanun projesi teklif et· I muhabbetine şahid olacağından Papen bunlar t'lrttfındıın isticvap karşılanmıştır. Bununla beraber 
bandosu tarafından çalınacak is· sın idman 1' urdu Tarsusu sıfıra miştir. Bu teklif tedkik edilmek ı;miniz,. edilmiş, ve bazı bureketleri httk· Almanya Adltye nazırı doktor 
tiklul marşı ile törene başlana· k~~şt .b.eş golle yenerek bölge 

1 ü.zr~ ~aliye e?cüme.nine gö_ncıe 1 El Ahram gazeteside Arasın k~ndu mttlOmttt vermişti. :-'ebebl, Gurtner, umumi bir topltıntıda 
caktır. j bırıncısı oldu. ı rı.lmıştır. Teklıf _malıye e~cum~- ziyareti neticelerini de araşlmi· I bır kı~ım mona~şlstı~rln Fon Pa· Gestıtpodan bahsederek onun zan 

4 - Orta okul talebelerin • • nınden sonra budce encumenın 1 rak Türkiyenin şarkla ve gaı b peni zıyaret ettıklerıne dttlr ba· nolundıığu derecede tesirli olmttdı 
den biri büyük kamutayın ilk; bısıklet yarışları de görüşülecek ve sonra ruz na- daki l' üksek mevkiini tebarüz ı herler alınmtısı idi. . ğını, batta onun tara tından görU· 
aı;ıhşını ve bu günün önemini ! meye alınacaktır. etlirmokte ve Mısırın Türkiye Gesteponu:ı taalıyetl bazı ge len gizli zabıta işinin çok zayıf oı 
anlatan kısa bir söylev verecek Pazar günü öğleden evvel 1 Barut ve patlayıcı maddeler den büyük yardımlar görebile· rıerallerln Alman ordus::ndan çı· duğunu söylemişti. 
tir. bisiklet yarışınrn dördüncüsü fişek, ~v mü~ıi~matı ve a~ saç ceğini ve ondan pek çok şeyle r . 1 kıtrıl~ahm sırasında ~öze. çar~lı. Gestapo memurları Almanya 

5 - İlk okuldan bir talebe olan yetmiş beş kilometrelik ya mnsı ıdaresınrn. 934 malı ~ıl~ iktibas edebileceğini yazıyor. Çl\ı kU bu tPş1<lll\l Von Frıt.sch .ııe da yalnız iki frcrll kısmpı kaldığı 
çocuk bayramını kulhıyıcı bir son hesıı.bına aıd kanun proJeRı 8 J l I.' • k Bluınberg hııkkında uıun bır şıka nı söyledikleri halde bu kamplö-
söylev \•erecektir. 1 rtŞ d? y.ap~l~J, . .. j kamulaya gelmiş Ve divanı mu euen eruıyesı anunu yet liı:.tesl bltZlrJBWIŞ Ve bu Jh;teyf llD (11) e Vttrdtğl anlaşılıyor. 

. . \ edı bısıkletı;ıden ancak dor - . .. . . ı ı ı 
G - Geçıt resmıne başlana _ . . . . . hasebat encumenıne goııderılmış Birinciden artan ınerc ine verm şt · Bütün bu teşkililla hl\kim 

kt O .t . d k . du yarışı sona erdırebıldı, Bırın tir . Alman gizli zabıtasının bir va 1 H 
<'a ır. eçı resmın nas er, ıan 1 • R b f . · karada bir yüksek beden eustıı . olan ş.ı ısiyet ımınleı'dir, 38 
darına, polis, orta okul, ilk okul cı gelen atıp, u mesa .~yı an Gümrük tarife cedvelinin _ _ . " _ zıte5-l de yabımcı gttzete muhttbir. yaşıne'a olan bu zat Almanya 
Jar, ana okulu ve çocuk esirge ' cak üç saatte kat etti, ünümüz 756 numarasına giren, tazyik ve tusu açılacnktır. B~ eııstıtunun / ıerinl kontrol etmektir. Bunlttrıo polis şefidir. 1936 da neşrolunan 
ıne kurumu himayesiııdo bulu·! deki pazara yarışların sonu olan ya mayileştirilmie ve küb metre çalışma progrnr>:\ı ıle kadrosu blltlln tekfon muhısbereleri taras bir kararname ile bu mevkie ge· 
nan çocuklar ı:ııra ile geçecekler·! 125 metrelik koşu yapılacaktır, üzerinden gümrük resmine tılbi ve bütçetli beden terbiyesi yük 

1 
sut altındadır ve bu tarnssudu giz tirileı! Himmler, Dahiliye Nazırı 

dl·r. 1 
tutulmuş olan gazlarııı sırf sık sek komitesi tarafından tasdik' ıı bir şekilde ytıpmıvada ıozı..m gö 

1 
J nın muavini sıtatile kabine içti· 

7 - Geçil alayı Kışla <.:.ad 1 Halkev'ı Go·sıer'ıt kolu Jel üzerinden resim veren eşya ı ertileceklir. rUlmez. malarına iştirak edor. Resmi 
desini takip ederek Uray ile llü 1 ya göre, menu bulundukları c Projeniıı rliğcr esaslarını 1 Gestaponun tduliyelleri Al- maaşı ayda 200 lııgiliz lirasıdır. 

zarf ve ambalajlarının resimden 
kO.met kurağlarının önüııden ge Halkavi gösteri komitesi 1 yarın yazaca'1'ız > menyanın dahiline mllnhttsır de- Fakat, kendisine birçok masraf 
Çerek ve Ziraat bankası karaısın K 1 d b. k t muaf olup olmıyacağı hakkında Vel,ı'ller heyet'ın'ın kararı "'ı·ıdı·r. Herşeyd .. n .ev\'el, Almııııya ... mayısta azan ı a ır ır em hükumet tezkerosiı iktisad eııcü 1\ t> .... lar da verilmektedir. 
daki sokaktan Emııiret Direk · sili vermek için provalarına baş menine gönderilmiştir. Tezkero, 1 dan çıkarttk hıırıce sığınunların Himnıler ile Mareşal Oörin· 
tö_rljğü caddesini tutacak va ye · lamıştır, - -k . 1. 1 1. Birinciden artan lrnpsl de bunbııın t1:1rus~udu ullın gin ar1ısı açıktır. Çünkü Göriııg gumru , ın 11sar ar, ma ıye 'e 
ııı yapılacak Merkez baııkası ar " . . . . .k oldu"'u holde ellerı·ııde usuıu·ııe dıtdırlttr. Oazetelerin neşriyatı, par daha önctJ zabıtaya hAkim bulu 

Gosterı komıtesı ayrıca 19 büdce encümenlerınden geçlı • . 
sasıııın köşesinden geçerek ilcı i ·· ı kı· k · lamentolttrtn mllıttkereleri, t fkı\rı nuyordu. IIıçı. 1· rı de, 1·çıerı· ııclau ·k b · · d ten sonra ruznameye alınacak gore a ııımış na ıye tez ere ·ı u .ı 
okulun önünden Cumhuriyrl mayıs gençlı ayramı ıçın e umuıniyenin vııziuf'ti bunhır tııra }1aı1~·,,,-,11ı·n 1930 Hazı·ranınııı otu 

tır bulunmadan nakledenler hakkın J e " 
Halk partisi ve Hnlkevi kura"'hı güzel bir temsil ver melle hazır ı · K t 1 k fınrtnn dttima tetkik edilir. - - G " s ı ı tS 

1 
amu aya ge en evra ara da Türk roza kanuııuııun 526 zuııcu guııu, eneral ~on c ı e 

rınm arasından Yo~urt pazaı ı· lnnmaktadır, sında bı·r de tefsir takriri vardır: Bu fııttliyellcrln gttyrlmt>şru icher'in katlin! eınretti"''İıli bilmi· 
na varacak ve oradnıı her okul Manisa mebusu B. Refik ince, ıncı maddesine göre tMkifler ya sayılması Gestapovu zerre kadar yor. • 
talebesi keııdi okullıırınn yakıtı A,llı'ye Vekaletinin eski. askeri rüşdiyolerin orta pılması Bakanlar heyetince ka mllteesslr etmez. Almanyuda çıkttn Himmler, arasıra Mareşal 
yolları takip ederek mektepleri U tedrısattan sayılıp sayılmıyaca bul edilmiştir. ve Mııreşııl Göringe aid o:duf.'tu Oöringi takiı. ettirerek alay e 

ne gidecekler ve talebeler ser • 1 ğının tefsiri hakkındaki takriri "Balkanlılar •• t k der ve Mareşali fona halde hid · 
hesı b:r11kı1acaktır. Şarta bağlı tahlıye· . maarif ve miiıi müdafaa encü m U eya KIZ,, deuenctirir. 
24 Nisan 938 Pazar günü l h kk d b • ı menlerine gönderilmiştir. -- -- - Fakat Gestııpo'ııun hütürı 

8 - Saat 14 de Halkavi sa er Q ın a ır fqklin kanununa ek kanun "Tııymiı:ı,, gıızetesiııin latan· yorlar, kudretine, lfı.l.>0raluvarlarıııa, hLI 
Jonunda gürbüz çocuk müsaba tamimi 1 IQyihası, . i~kiln _ kanunu m"ııvak bul muhabiri, Balkan antiıııtı eko cFakat Alınan hükumeti eğer susi telsiz sistemine, bütün Al 
kası yapılacaktır. Bu müsabaka kat ve mıllı mudafaa encumen nomi konseyi ve matbuat kon(e Balkanlarda uir siyasi ve iktisa manyayı kuşatan teşkildııııa, soıı 
ya bir yaşından yedi yaşıııa ka Mahkumları çalıştırmak esa-1 lerinden geçerek ruznameye alın ransı münasobetile gazetesine di nüfuz arzuı;uııu gösteriyor derece iııkişaf etmiş bir vaziyet 
dar şehir ve köy çocukları gire sı üzerine kurulmuş olan yeni mışt1ır. . f . 

1 
. . yazjığı bir yazıda, "Balkan,, ke sa _ Fon Pııpenin Ankara elçisi le olan mikro foto tesisatına rııR 

eki d. . j zmır tele on tesıs erının sa 1. . .1 "\' Ik k 1. . men Vo s 11 · 1 , ··ı- " jj 
c er ır. ceıa evlerınde, cezalarını çekmek un r alınmasına dair olan kanun , ımesı ı e o an,, e ımesı ara olarak tayininin kararlaştırılma n c 1 eıc ıeı 111 0 umu 

Çocuklarını müsabakaya iş 1 d k.d h ı zerine ordu meseleye vaziyet ıı 1 te olan mahkumların kendi istek projesi de kamutayın pazartesi sın a es ı en em se:;, ıem ma "'1 Türkiyenin şüphelerini hiç de · 
tirnk ettirmek istiyenler, çocuk 1 b ı·x- · b 1 d x. h ld ~ it d ğ·ıd·- au~phes·ı k. miş ve generalin katillerini ıes· leri üzerine hu-kmu· veren malı günü görüşeceği maddeler ara na enzer ısı u un utSu a e aza mış e ı ı v z ı 
larının nüfus cüzdanlarile birlik \!im etmelerini istemişti. Bu 1'' sındadır. · bugün yaloız ses benzerliği kal 
te nisanın 22 inci Cuma günü kemeniıı reisi tarafından şarta kuvvetli bir mukavemetle karşı tiller teslim olunmuş ve kurşuı:ı' 

S b J• dığını işaret ettikten sonra, bu 
saat 17 yo kadar çocuk Esirge bağlı tahliyelerine karar verila U ay aflll !aşacaktır, dizilmişlerdi. Zaten 1936 Hazir' 

dört devletin Avrupa meseleler; · ı 
me Kurumuna müracaat etmeli bilmektedir. Mahkumların evrak cBalkanlar, umumiyetle, dok omdaki tasfiye hadisesinin şatı•. 
dl·r1"r. Gu·rııu·z çocuk mu-sabaka - . . Evi . d karşısındaki vaziyetlerine geçi ı . d d k. k ı .,, .. enmesın e yaş tor Şahtın geçenlerdeki müphem e_r1•11 en e ınıse a mnmış f'o 
Bini Sa ""lık dı·rekto··ru· Doktor boy larına muhım lıır takım hususla yor 

1§ • seyahatlerini pl3k iyi karşılama hıdır. Yalnız bunlardan GestaP 
Muhittin Durunun başkanlığın rın ilavesi suretiyle Bakanlığa had/arı kaldırıldı Yazıda, Avusturyaoın ilhakı da büyük bir mevki sahibi oıııtı 
da. bir heyet idare edecektir. Ay 1 gönderilmesini, adl!ye bakanlığı Milli Müdafaa Bakanlı~ı, su nı bu memleketin eskiden Bal mıelardır, Bu memleket!er, zor biri, bir gün yüzü~ü o ü göste~ 

d b 1 ki b h . t -dd . kanlarda karı.,ıklık "tkmasına la kazandıkları ve henuz genç d. ı" · d k 1. 1 1 1 ·,cı r 
ııı yaş ~ . u_ u?a.n ?ocu ar ara ütün oum urıye mu eı umu 1 bayların evlenme çağları hakkın ,. v . . . . _ .. _ ı. vın e şu e ıme er ya ı ı 
sında bırıneı, ıkıocı gelen ?ocuk miliklerine bildirmiştir. da yeni bir kanun projesi hazır sebep olduğu cihetle "bir düş ıstıkldllerıne bır tecavuz gorurler "Hayatinla benim hayatıO:' 
lara kurum tarafından hedıyeler . lamıştır. Şimdiye kadar 25 yaşı manın ortadan kalkması,, şeklin se tekrar büyük bir aksüH\mel koruyorsun. 30 Haziran 934 g;ı1' 
verilecektir. Tahliye olunan mahkumların ce 

111 
bitirmiş olan subay ve askeri dfl görmekle beraber, Türkiye ve göstereceklerdir, > mler.. ·,ı 

25 N·ısan 938 Pazartesı· ıayı gerektirebilecek bir BU" iş l Balkıın devletlerinin, meselenin Mulı"bı· r, bundan sonra, Bal Fakat, Himmleı 'i n ıcndı 
• . 

v memurlar evlenebiliyor, daha kü a de 
Ü Ü 1 b 1 diğer tarafile, yeııi Almaııy :- ııın kan memleketlerinin duhili ida de istikbalindendir ' •ıtemnuıı g n emesı veya rıarete mec ur o çu·k yaata hulunanlar evlenemı· 1 1 ıtlerı· t 1 .. ı ,. şarka yayı ma siyaseti i e yukrn ·ıd· ç- ı. - ıı azı B• 

9 - lnönü, Kayatepe, İsmet du"'u aartları yerine getirmeme yorlardı. Yeııi proje bu yaş kttY relerini gözden geçirerek,Ba!kan ğı ır. .~'t,\'apo mE1murf" dll 
es v dan aldkndar o:dukları işaret e k .k eayıldr>G urı 

pa~a oku~lar~nda bulunan talebe si halinde şartil baıth tahliye ka dını kaldırmıe, onun yerine rut diliyor deniyor ki: !ardaki esas ruhun demo ratı .. " prupundan kurıerıı 
lerın vehlerıne mahsus olmak . 1 "' d b·td· .1 beyi vazetmiştir. Bu projeye gö Balkan devletleri, ilk defa olduğunu işaret ediyor ve diyor 'y' Q!.ıtal.ı •. Bu grupun vazifesi 1ıı· 
üzere müsamere salonunda saat rarının gerı a ınaca.ı 8 1 ırı re aslt'eri mekteblerde bulunan ane ennden ~üph d ı ' ıl . r olarak, bu gün Almanya ile Bal c l:mnmi harbin ort , azal liderlerinin vu-cudu_ne _eki flO par" 
19 da ilk ükullar tarafından mü mış ır. askeri talebeler ile teğmen rut · d b u 11ldı nıs• 

karıların müşterek bir hududu kardığı mescleleriu ·• Ya an t:r. r 
snmere verilecektir. 
26 Nisan Salı günü 

10 - Cumhuriyet, Çankaya 
okulları talebesi velilerine ınüaa 

mere salonunda saat 19 da ilk 
okullar tarafından müsamere ve 
rilecektir, 

8. Tayf ur Sö~men 
Antalya saylavı Bay Tayfur 

Sökmen evvelki gün eahrimize 
gelmişler ve dün Adanaya av 
det etmlılerdir, 

besinde iki sene k:ılmamış olan 
subay ve askeri memurlar evlene 
miyeceklerdir. Evlenmiş bulundu 
gençler askeri mekteblere alına 

mıyacak ve askeri memurlu~a 
alınacakların da evli olup olma 
dıkları araştırılacaktır. 

oldujtuııu anlıyorlar ve Nasyo dıkça, kendiJı:>~- aıc tutmuf olan •o,, trrupu çalışını b şlıı 
ııııl Sosyalizmin şiddetile birle cı nüfı1" ... aıleketlerinin daha d!R"ı zaman altı Nazi L~;e .· 8MO 

. . Jemokrı t preıı · 1 nıhteu Berr k 11 

şen eskı bır Drang nah Osteq ri hükO t . 
81~ ere daya rm dö d. 111,~ a9mışlar, buıılll 

cşarka doğru> siyasetirıin te~ · ( b k me şokıllerı almaları G ·d r u ıasfıye,, edilmiştir· 
'ı'ı e lenebilir ' • J erı e kalan iki kieideıı b üıJ 

canlanarak meydana y..:lnız Himmler havaıtad ug 
muhtemel netir,.• ~ ır. 
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V ENi MERSiN 19 1' ISA N 19 3 8 SALI 
---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~===========-~ ---------------
K o r ]{ u ID •• d Neler old ıı 1 

SAYFA ~3 

Bir ilim gecelerini müzedeki U n Ya a N e I er o 1 uy o r 

iskeletler ~~~~ı~da geçiriyor Tencere yuvarlanmış ,..tapağı;ı bulmuş ! ... 
logiltcrede bir ilim gece 

leri evinden kaçıp müzedeki 
iskeletlerin arasına gidip ya. 

Tencere dibine kara, seninki benden kara ... 

hyormuş. 
Siz birbirinize layıksınız; beraber yaşayın. 

Londra halkı bunu öğren 
Londra haki mlerindı>n Bay Bukrıil, bu güne kadar, da-d'W· A b t diyor ve ı~ı. z man &)re .~w ha doğrusu Abbasi kadısı Kl:ıfakuştan sonra bu gUne kadar 

alımın macerasını ogreom~k duyulmadık bir hüküm verd•, Şöyle ki · 
merakına düşüyor. Fakat kım . 

f .. lC s· onua 1 Bay Raif Sturt, dansöz Bayan Grıgle evleniyor. Karı se pro esor orc ımps . 1 
.. w • p ofesör koca bır mUddet mesud yaşayorlar. Derken hayatldrı çata -esrarını ogreoemıyor r . . . B S t hk ı 

geceleri niçia iskeletler arasın laşıyor. B1 r ı kı kavgBdan sonra ay tuar ma emP.ye aş 
da geçirdiğini soranlara ba-

1 
vuruyor : Karımdan ayrılmak istiyor 1 diyor. 

zan hiç cevap vermiyor hazan 1 Reyan Grig durur mu ? O da mahkemeye koşuyor 
kaçamaklı bir iki söz söylü· ı Ren de ayrılmak istiyorum 1 diyor. 
yor. Hakim kocaytt soruyor : 

Fak~t bu gün alimin sı · rıı - Ayrılmak istemenizin sebebi ? 
meyd•na çıkmışhr. O müzeye Hay ce vtıp veriyor : 

en ~ski caoa~a~ iske_letlerini l - Sen Moriçdeydi k. Bir gece ben gelmiyeceğimi söy 
letkık etmek ıçın gelıyormuş ledim. Geliverdim. Sabaha karşı karımın odasında kayak 
ne de evdeki tahtak~r~la.rın· 1 muallimi bayı buldum. Şahİdlerim de var. 
dan kurtulmak için Alımı e · Hakim kRdına soruyor : 

binden kakran başka bir se - Yu siz neden ayrılmak istiyorsunuz 

ep ~:r ;gü:rıs~.rofesör Corc - S ım MJriçdPydik .. Bir geco hen gAlmiyeceğimi söy 
Simpsooun karısı aleyhine aç Jedim: ~t-lıverdinı. Sabaha ka~şı ~ocamın od11sında masaj 
tığı dava ile mesele meydana ! muallımı Bayanı buldum. Şahıdlerım var. 
çtkmtş bulunuyor. Alim, istida Birdenbire hakim Bay Buknil hsykırdi : 

d d . k' 1 - Bu derece ahlaksızlığın bUlUn teferrUsliyle mahke-ıın a ıyor ı ; . . _ . . . . . . 

Mersin 
Piyasası 

18- 4 938 
K. S. 

Pamuklar 
Ktevlant 39,50,40 
Dağ malı 28,So 

27 50 Kapı malı , 
K 5,50 oza 
Karma (l 

Kozacı parlağı ·27 
buğday - çavdar 

Sert şark 5.,45 
Yumuşak 5,25 
Yerli buğdayı 4.62.5 
Çavdar 4,,6:l 
Aoadol yulaf 

Ana dol 
Yerli 

arpa 

Nohut ekstra 
Fasulye 
Yulaf yerli 
Mercimek yozgat 
Sahlep 
Tath çoğen 
Balmumu 
Cebri 

1 Susam 

3,fıO 

3,62/> 
5,50 

120-, ~o 
20 
75, 

10-11 
16,17 

Karımın ıulmüoe daya- mo huzuruna çıkarılmasından tıksındım. Sızı bırbırınızden 
nacak halim kalmadı Esasen 1 ayırmıyııcağım. Ayrılırsanız yeniden evlerıeceksıniz. Hal bu Siyah 
izdivaç teklifinde ilk bufunan 

1 
ki s izin kadar Hhlaksız iki k i ş i nin, .ıamuslu, afıf kimseler Şark 

odur ve beni bütün a rzum hi le evlerımeğe hakkı yoktur. Birbirinizden ayr1lmamanıza Anadol 

yapağı 

52-53 
49.50 
55-56 
78-80 

lafına olarak keodisile zorla 1 karar verdim 1 • • • Aydın 
evlendirmiştir, Bundan başi<a 1 / ., b 

1 
Yıkanmış yapak 

bana evde çocuk bezleri yı ·ı '!gı tere atıyor. Aşk tozu Güz yunu 
~attırıyor ve beni lnsırlışmak lskoçyıının erı bUYUk mPC İtalyada 65 Jik bir ihti-IKonya malluı tiftik 

b' r t k t k muıtsı ' 'D ı koveri,, bu s~rlevha 1 Yozgat ~çı~ ır ame ıya a ıev e me 1 ile bir makale nf'şretti: İngiJ- ı yar, bay Migrıoııi ıışkın tozu• 
ıshyoMr. bk 1• • ı. tere hatıyoı !., nu kı-şft' lli. Hu tozu yemeğine Keçi kıh 

70 
110-1 :.>O 

50 
a eme a ımın Karısın R 1 1 İ 1 · ı )) dabagw • 1 u nrnko H YA nız ngı - karıştırıp y:yPn her hangı 

dan boıanmasını kabul dmış tPrPdı· d ... ğıl, i>Utllıı dünyada b- k k h kk k k pirinçler 
tir .. Fakat wkadının çok fu.Ja ht"yPC811 uyandırdı ... Bır yan - ır Ar e_ mu A 8 eş1 Birinci nevi mal ~0-21 
zalım olacagına her halde pek da Almanya, bir yAnda lıalya olur! dt-dı. [ ikinci nevi mal 

285 
104. 105 

~~na. at ~elirmemiş ola~.ı~ _k~ · ikisinin 111 tısında Fr~nsa kap· Tozun belli b11şı1 mllşte· , Çay 
~lı mıo dort kızından ıku~n~ 1 tarırın kncaklArma sıgıımazken ri leri de kızlardı, Genç kızlar Kcbve 
anasının yanında bırakmış ıkı 1 tıu üç dAvl~tin ft>vkıııd"' oldu· ·hr d 

1 sini de babasının yanına ver ğunu söyliyen lrıgiıtert1nin hat 1 ıyara avuç o usu para ~e- Deriler 
miştir. Bundan başka kadına tığını iUlrı etmek... J rip bu tozu alıyorlar, savdık- K~çi derisi çifti 
ayda b~m paramızbi 150 lira MPcnıntıyı kap şlılar. ~a- leri erkeklere yidiriyorlardı. Koyun derisi kilosu 
kadar bir nafaka bağlanmış- ı.aı_e İsko~·yanın t~rıırımış alım Fakat tozu yiyen erkeğin Sığır derisi tuzlu 

lerrrıden 8. Makıntoşundur .. Sığır hava kurusu lır. Bu alim dıyor ki: İngiltere kendisine yüz vermE>dig" iııi g" ö Manda derı'sı· Adam bütün bunlara razı 
0 

Olmuafur. Çünkü artık karısın 'ıdaları ~ asırdarıberi yavaş ren bir genç kız ihtiyarı 'şikA 
y yavaş dımize batmaktadır. Son . l ' 

dan korkup geceleriLi iskelet s ... nelerde l'atma hareketi hız· yet ettı. talyada bUyUcUlere 
ler arasında geçir11ekten kur landı. İngiltere 60 SPnede 30 aman yoktur. Bay Mignoni 
tulmuş bulunuyor. santimetre toprak kaybetmeğe on ay hapse ve yaz lira para 

badem ve çekirdek 
içleri 

Zayi Tasti~name 
Kan Ban~ası 

tık okul nakil ilmühaberi 
ile orta okuldan aldığım tes

başladı. Halbuki beş sene ev- cezasına mahkOm oldu. 
vele g ... lırıc .. ye kııder 60 se- ~==~~~~=~~=~~~~=-== 
rwde 28 santim toprak kay-
bediyordıı. 

bu bankalardan is· tngilterenin mıs11 battığıni 
tenilen evsafta kan anladınız mi?·· 

Tatlı badem içi 
Acı ,. » 

Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
f çel ,, 

g.'l 
52,52 
Hf.1-33 

90 
Hızlı gidiyoruz 

temini kabildir - Gpçcn garı Norma~dı . va· 
..... ..... pmu Havir limanına gırd!· _ 

Amerikadaki yeni bir ke LUks kamaralarJan bırın-

tiknamemi kaybettim yenisini y u rtd aş 
alacığımdao eskisinin biikmü 

şif kan nakli işini fekkalide de misyonerlerin babası bay 
kolaylaştırmıştır. Artık ani R P. QillPt var. . . 
bir ihtiyaç halinde kan verme Son gün vapurun kJ~ıse· 
Ye talip olan kimseler arasın sinde yolculara vaiz verdı ve 

olmad.ğıoı bildiririm 2 3 Nisan 
Hükumd caddesinde 

Ali Raif elbiıe depo-

sunda ali oğlu Hayri Çocuk haf tasının başlanglCldlr da uzun boylu kan tahlilleri dedi ki, 
1 

• 
Y•parak ihtiyacııa en uygun o- - f nsanlar çok hız 1 gı· . 

Nö~etçi Eczane 

HALK Eczanesi 

lan kanı seçmek için vakitkay diyor. DüşUnmeğ~ vakit bula 
b k 1 mıyodar. Duralım! · etıneğe lüzum almamış o u Dinleyenler arasında fen-
Yor . sanları yeryUzUaden 
. "Şimdi kan bankaaı,. de nen ın dU u en bay 

llılen bir takım müe1Seselerde Aya göndermeğ! N ş y0ork ha 
b l k Pölteri ile, Parıs ev 

er cinsten kan şişe ere ona va hattını açmağa dUşUnen 1•k buz dolaplarında uzuomüd d 
det muhafaza edilebiliyor ve- MışAI Dötroya var ı. • '•K 
ı..... · halinde an·----------• uöylelikle herhangi bir i~tiyaç httsta ıhtıyaç . tikrazı oı·kkat b k ndan kan ıs alinde bu hazır ( konserve ) ban ası,, b' lahare yine 
kanlardan derhal iıtifade edi edebilir ve bu~ k~li hUmma ki• 
liyor. Aynen öder. e iri rla bu Beyaz ve ren ı 

1 · b' bazı sar, h11ştA h · 8 

Kadınve erkek için 

Ari on 
Markala Kol Saatleri geldi 

kol, cep, masa ve duvar 
saatlerini de tavıiye ederiz 

SEDAD SAHİR SEYMEN 
Uray caddesi No, 41 Mersin 

Mesela mühim bir amr i gı 1 
• • de neka /•pİrfovu 

Y•ttan on beş yirmi gün ev· hastalıklar~ geç?rıp_ tanların ., 
het devresıne gırmış o . - k dd • d - - - --=== ~el ameliyat olacak kimseden kanı ona yeni tutulmuş ~lan Silif e ca esın e Nüshası 5 Kuruştur 

YfNi MERSJN 

i l A H 

Taesus icra memurluğundan 
Dosya No ~.18- 1019 

Tapu No Tarihi Hektarı Metre M. Kıymeti 
ıt7 Mayıs 31G 3~ 1675, 8400 132 Lira 

Cinsi : Tarla nısıf hıssasına halil oğulları hacı ve 
hacı ahmet ve mehmet ve şıkir diğer nı 1 • 
fı mustaf a oğulları salim ve mahmut kız .• 
ları gülsüm ve hamide 

Hududu : Şnkan dere garben tarikiim şimalen 
dere cenuben izetlü suphi tarlası 

Alacaklı, Çamtepe köyündf'n süleyman oğlu mt-lı 
mel hakkı ekinci 

Borçlu, Kara İsalı kazasının ebülhadi köyünde 
ölü hacı ahmet karısı şefika ve oğlu 

Nedim. 

Birinci artırmanın yapılacağı yer; gün, saat 20-5-933 
Cuma günü saat 9 dın 10 a kadar Tarsus icrasında 
fkinci artırmanın yapılacağı yer 2ün saat 4 - G _ 938 
Cumartesi günü saat 9 dan 10 a kadar Tarsu icrasında 

1 _ !fbU glyri menkulün artırma tartnameai 20- 4 - 938 tarJh · 
den ltibaren Q38 • 1019 No. ile tarauı icra dafreelnin muayyen lluma~ 
ıında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlard a 
fazla mal Cm at almak iatftyenler, işbu şartnam"!d~ n 938 - 102 9 dos;: 
numaraıile \'memuriyetimize m Uracaat etmelı ır . 

~ _ Artırmaya iştirak için yukarıda yazılı klymetin JOzde 
7 5 niabetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi 

edilecektir. (124) 
3 - İpotek ııhibi alacaklrlirla ~i~eı: alAkadarların. irtifok 
hakkı uhip!erinin gayri men kul ttzer~ndekı haklarını huıuaıle faiz 
v' maarata dair olan iddialarını itbu ılan tarihln~en. itibaren yirıı:ı i 

u içinde evrakı mOsbitelerile birlikte memurlyetımıze bildirmeleri 
rca; eder. Akli halde ba~ları tıtpu ıicilile ıııbit olmadıkça aatıt bedel 
nin paylaşmaaından harıç kalırlar · 

4 _ Göıterllen günde artırmaya iftlrak edenler artırma fart 
nameılni okumuf ve lüzumlu malumat almıf ve bunları teınamoıı 
k bul etmlt ad ve itibar olunurlar. 

a - 15 Tayin edilen zamanda gayri menkul ttç defa bagırıldıktaıı 
en Çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muh.unıneıı ıonra t · t · 

k. metin yüzde yetmif beffni bulmaz veya aa lf 11 eyenın alacagıua 
y . lan di er alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri men . 

k~~hi~:ı t~minedJmit alacaklarının mecmullndan fazlaya çıkınazaa en çolt 
t hhOdO bikl kalmak üzre artırma on bet gOn daha temdit artıranın aa · u pılacak 

befinci gOnO aynı aa a ya artırnıadn 
ve . on . t enin alacağına rOchaııi olan diger alacaklıların o gayri bedeh eatıt 11 ey d f ı 

.k 1 ·ı temin edllmit alacakları mecmuun an az aya çıkınalt 
:a~~il: eın e çok artırana ihale edilir Böyle bir bedel elde edilmezse 
ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. . 

6 G l'i men.kul .kendisine ihale olıınl.n kımae derhal veya 
rilen- müa:.eı içinde parayı vermezse ihale . kararı feaholunaralc 

~e d. inden evvel en yOkse.k teklifte bulunan .kım~e l arzetmft oldub'1.ı 
b!~etie almaga razı olursa ona, razı olmaz, veya u unınaua hemen 

b On müddetle artırmaya çıkarılip ea çok artı~ana ihale edilir r:i i~'al~ araaındaki fark ve lgeçen günlh~k~;iiı!c~; :a1!at~~ıı!1e ııa1> 
luDacak faiz ve diğer zarar ar ayrıca nıe. 

o . l "123 muriyetimizr.e alıcıdan tahsıl o unur. . . '' .. 
2004 numaralı icra ve iflas kanu~un !2. ıncı maddesının 4 ünci! 

fıkrasına tevfikan bu gayri menkul sahıplerının. ~u hakta.rına ve hu~usr 
le faiz ve masarife dair olan iddi~larını .ilan _ı:mhınde~ ~1ıbar~n 20 g.ü ~t · 
· inde evrakı müsbitelerile bıldırmelerı aksı halde 8 ar_ı apu sıcıl· 
;~rile sabit olmadıkca satış bedelinin paylaşmasından harıc kalaçakları 
ihetle alakadarların işbu maddenin m~zkCır fıkrasına R0re hareket 

~tmeleri ve daha fazla malumat almak ısteyenler 9~8-1019 dosya 
·ı T sus ·ıora memurluğuna müracaatları ılan olunur. 

nn~um:!ar~a:sı:e~a:r~~·:;.~;;.;~;;.~~~-~-1 .... ._._._ 
• aJ 

Satlık Ev 
)lalı a udiye ıua h:ılle~irıde lıa vadCJr Lir mevk j_ 

de 6 oda ı saloH uıutlıalı lı<ınwnı ve fllf~klri~ 
lt>sisatile SU)U Jıavi ve .. !500 nı~trP. _nıuruLb:u ~t~
nişliğind~ n e)va b< lı\•esine malık ~ı.r flV S<tllı~tu•. 

is•eyf·r it riıı Yerıi ~lrrsiıı g<tZf>ltısı ıdarrlıaııtısirı e 
muraea~ı tla r1. 

Sayın Mersin Hal~ının Hazarı .Dikk~tin~ 
karyola - Sanda/ya- Otomobıl laıtıkleri 
Otomobil boyaları • Bisiklet parçaları 
rııoptan ve perakende satılır 

Fiyatlar mutedildir. Saym müşterilerimize tes~itituösterilir 
ADRES : O. Enver ozrnan 

ithalat - ihracat ve Komisyon evi 
Mersin Belediye Caddesi 9-30 

====-·· un ı -9' 
Siğorta 
Sosyetesi 

•• guven 
Sümer Bank 

Emlak . ve Eytam 
Bankalarının kur1Jmudur 

•btiyatan bir miktar kan ala- )ara deva teşkil etme~tedır. Tütüncü Halimde Abone ) Türkive Hariç tık saklımyor ameJiyal sıra Kan alındığı vakıt pıhtı 
•ınd "h · ı b kan A • lmRk Uzere bulabilirsiniz Şerait için için / 

a ı hyaç o ursa d~l' !aşm a sına mani o~ dd )er . d • ve en güveni en sigorta 11irketidı·r tekr•r hastaya .zerke ı ıyor: ona bazı kimy_evı . ma. ~ ;. ADRES: Silifke caddeııo e Senelik 1200 Kı • 2000 K -r 
h Si hh11t i yerıııde olan bır katılmakta ve bır şışenın ;c tütüncü H•lim Alptekin il aya ı. ) arı gı ıı, Na k 1iya1, Kaza Otomolı j 1 sigoı 

Tam türk 
.• ~.mile kadın doğumdan bı_r ne konarak ''Kan badnke arı No. 44-1 Allıaylık 600 ıooo ıal:ırıııııı en nıiisaiı ~;ırtlar ve leılivı~ kol ... v. 1
•1 halle evv•I bUnyeeine gö denilen bez dolapların a ve Oç aylık 300 500 J .,, 

t~ 20 santimetre . mikabındon muayyen hır derecei ha~a:et.te '••4·--1_5 _______ .. Bir avlık ıoo Yoktur. 1 lıklarilH 't'3par. 
1 

11 
son ti mel re mı kibı ne k• · 88 klan maktadır. Her şı ş .nı ~ bu banka lerdan ieleııi l•n ev· - - • Mersinde M llmeaıili 

<tar kan verebilir. Bu, doğum Uzerinde içtndPki kanın evsa safı ve hususiyette karı temini J Resmi ilanatın satırı 10 VASFI ORGUN 
esnAsında kPndisine tazı~ ol- f .. sterAn bir etiket asılı- ·~~.u.r.u.s.tu.r.·-----~~• -~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~~~~! 
illa ı t flşka 

1111 

go · · d k btldir · •• 
1-------------------...ı-;;:nı b. ısa, ona ihtıyBCJ o a.n. > . d Öyle ki bir dakika ıçın e a • - uı 

ır kadına sarfedı lebı lı r. Bı r ır. 1 
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~E-eM*1i!CeEBa@93••=1111·>•~~ ru·· RK HAVA 0 

, .. o 
@ D o k t o r i Meşhur. Sanat ~ar 

' Muharrem Atasu rr KURUM J Remzı r:!elın 
.t. Istanbul ve moskova Ünfoersitesi 1 A tatu rk 
w seririyatı hariciyesinden mezun o Piyangosu Celal boyar, Şük
JJ I! rü Kaya, Ali Çe-

HHt•larını Bayram günlerinden mada her iÜD m 
Hbah saat dokuzdan on ikiye kadu ve öğleden son- .t Her Ayın Onbirinde tinkaya, Şükrü Sa· 

~ ~de~~ beşten onaekize kadar muayenehaneıinde kabul Çekilir ra c oğlu, saffet 

ADRES: Camişerif Mahallesinde pazar caddesi Her ocağı zengin Arıkan' a ait fotoğ-
29 No.lu H•ne raflar geldi. 

==== •11a . eder. = 57 12>- • "•• ~--: ~ Sedad Sahir Seyınen 

Sağlık Eczanesi 1 Sizde Bir urayca~~~::"No. 41 

~ H~~r~!~i v.!!m!!k Avru~8!11~!~~~~ırt;bbiye. dane alınız. Vurtdaş • 

~A YFA ~ 

-ı EE =;==.;==:==3'3~ 

Remington 
H ~r Dairede 

I-f er ticaretlıanede 
1 er Yerde 

• 

Daima R E M 1 N 6 T O N yazı ma~inaf an • 
~ müstabıerab bulunur, '.. 

~~ ' ~~~ti Kızda a ı 
ve Şeritleri ~ullamhyor 
Sizde bir REMİNG TON almalı .ffi 
sınız. Saf1ş yeri nı 

... ayın lhıl~ıuıız111 ~JIHrntını göz örıumıe tutarak ... ~, uuıuıuıuyan KAYA 
aOELEN SUYUNU ga }'et sıhhi bir şek ilde men bağdaki tesisatında eksik
li liklerioi tamamlamış fonnin en son usullerini yaptırmakda bulunduğu
ımzu arz ederiz. 

KAYADELEN SUYU 1 
Kaynadığı yerden itibaren istasyon yanma ka~ar cam ~orularla ~illur ~&vuzlara• 

• indirilmis oradandı ~ütün fiziti ve kimyevi evsafını mu~afaza ederek el deymedenl 
~ususi kimyakerimiz ~uzurunda damacanlaıa dolduıulmakda ve muntazaman 1 
şe~rimize gelmektedir • • 

KAY ADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkalAdell~ine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızın 

gOsterdi~i ra~bet ve teveccühü karşısında fazla söz söylemeğl zait gör~yoruz. Sıhhat Bakt\nlıgı 1 
ve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU }'alınz TUrkiyenin 
en iyi suyu olmakla kalmıyarak 11 Dünyanıo~ birinci kaynak suları arasında bulunduQunu isbat 

D .. etmiştir • il 
lştahsızhQ'a. hnımsızlııla bir çok mide baQ'ırsak hastalıklarına kareı KA YADELEN şifalı bir M 

hayat kayn~ıdır. ft 
Suyu ptlt ttrRlz llt btrrakdlf. Ttcrübt tdtn sayın halkımız lundlnde buldlJlu zlndelilt 11t sıhhatın •. 

11erd/ll f tır/Uarlo suyumuzun miljttrisl ço/almalttadır. 

il Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi U ..................................... ~ 

Senelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Veni Ve Çeşitlidir 
Resmi devairve mües•esatla ticürethanelereait her nevi def ter 
ler ve evrakı mathuaveasairei en nefis bir tarzda sür'atle yapar 

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

HER. NEVİ 
KİT .AP , G-.A ZE T E 
VE MEC~UA 

TABINI DERUH-
TE EDER.. 

• 
KARTVİZİT 

D A. V E T K. A R T
L AR. I. ZAR. F K.A
G I T E.AŞLIK
L ARI T AB EDİ
LİR.. 

Yeni lerıin B11ımeYinde ftaıllmışlır. 

Yeni mersin Basımevi 
MÜCELLİT 
HA.NESİ 
KJoruiş, parçalan 

mı~, forsude k atapla 
rwızı işe ) anuuaz de
yt- atmaymız . bir giin 
~ize lazım olu r. K i l<ıp 
larımzı, de(terl~rinizi, 
nıiicellithanemize gön
deriniz. 

u ... r nevi k iıap ve 
deftf'rlr r şı~ , zarif ıne 
t111 vt- kullamşlı ola
rak ciılenir. 

·-~se=-
3 

• V~iya: Rıka:l 

Foto gün 
Fo·ro GÜNÜ arayan sayın 

müşterileri onu zafer caddesinde atel 
vesinde bulacaklardır. 

FOrI'O GÜN e fotograf çektirmek 
mo~ern ve temiz hatıralara malik olmak ~emektir. 

FOTO Gf'~ ılt.l SPVP se\lt' foıo~raf Ct'Klif'İr . 
fjğf .rndbnıa rı ) ;.ı ptır· ır auıalür işlc·rıuizı gör-
dü rttltı l ı rs i ı ı ı'I. . 

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

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

iHTİVARLIK 

Peşinizden GeHyor 

ONA KARŞI 

t-;tazırhklı Davranın• 


