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s Romanyada yeni kabineyi 
ıene patrik kurdu. Siyasi cemi 
yetler ve partiler dağıtıldı. 
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Mi:~~~~~Ö.mi'13 üncü cumhuriyet bütçes · 
248,307,084 lira olarak tesbit edildi 

/r---=-=---------=--, 
Büyük Şef 

Birbuçuk ay istirahat 
buyuracaklar 

Yeni bir Vekalet 
ihJaı edilecek Yeni ~ütçe~e ön plin~a gefen birçok memleket işlerine Hitlerin Nutku. 

Bu VekAlete Nafıa vekili L' 'LJ d 1 ld f 

Parist~n gelen Profesör istirahat 
tavsiye ederek avdet etti 

Ali Çetin kayanın getirilme mü111m mııuar apara ar ay •• n ı . ı Aflah.ın bana verdi~i .vazif~y·ı 
si muhtemel h f d u 

Ankara, 30 •Hususi• H. zine Avru pada denk butçel i 9 . 1 ıma e emem dıyor 
---- vekAleti ile, devlet cihazında B ı· 

G 
1 d 1 tt b• • • er ın, 31 (Radyo) n· 

Ankara, 31 (Radyo)_ Riyaseticumhur ene Ahengi temin edecek bir millt ey e en lrlylZ intihap mlicadelesiııe A·t ıtler 
l
·x. I muştur· ekonomi vek41eti ihdas edileceQi ~anda nutuklarıııa <~ .. :

8 
pı·opn 

sekreterlix.inden teb ıs o un · ı.,.. n 6 ş b t hakkında bir riva1et vardır, Bu Ankara S1 (Hususi muhabi· edilmektedir. Bunlar arasında yoı., Bu güıı söylediQi bir ~ e<f i 

Re'ıs'ıcumhur Atatürk geçen KAnun ve u a . t"o talıakkuku takd'ırı"nd . . 1 f h . ı· . h . . ta· Na8yomıl Soeval 'ıstl Uluk k rıva7e ı e runızden)- KamutaJ bütçe en· re a ın genış ı7en ıe Rcmının ' . , erden ev 
aylarında tstanbulda bulundukları zaman ~v· bu günkü iktisat vekAletinin cümeni 1938 senesi bütçesini bu endüstrileememizin ve milli kal velkı Alman1anın bir Portresi . 
vetli bir grip geçirmişlerdi . An karaya avdetlerın· ticaret •eklleti iımini alması günlerde tetkike batlıJacaktır. kınmamızın maddi ve manevi Qizmiş ~e. Alman1a~ın k1tlkın 111 

de Grl
·p tekrar nük'3etmic:: olduğundan Fransad_ an. muhtemeldir, Mali7e Vekili B. Fuad Atralı bütün inşa hamlelerimizin ger· ~arek~t~nm n~sıl bır enerji 'tt! °' Millt ekoııomi vekAletine na Parti ırubunda bOtçenin umumi çekleşmesi için alınan de\'let ted a~ar 1 

1 •1 ~1 . vuetu?'aJı ilhak 
davet edilen profesör tarafından muayene e~ıldı. fıa vekili Ali Ç6tiııka1anın ıeti hatları üzerinde izahat vermietir birleridir. 32 Avrupa de\' leti ara se ep erını ızah etmıe ve Oekos 
Profesör AtatürkOn sıhhatlerinde ehemmıyete rileceği ibtımalinden de bahso tık Cumhuri1et bütçesi 129 smda bütçeifi deuk olan 9 dev· lovaky:ı h~kkında demiştir ki: 
e.ayan hiç birşey olmadığını raporla tesb.it etmiş lunmaktadır, mi1700 214,610 lira idi. 13 üncü !etten biririz. Bütçesi 10 yıldan· Bız Alman oldukların 
Y d DiQer mevcud vekAletlerio camhuri1et biltoesi 248,307,084 beri 'bir eanlim açık vermemie dan dokıa,yı fAen1 

8 muaıneleJere 
"e kend"ılerı·ne b"ırbuçuk ay istirahat tavsıye e e h f -1 • . • maruz a an mantarın ,, a1nen mu a aza edı ecej'ı BÖJ lıradır. hır memleket olarak da baıta f IAk k Vaziye 

r k d t t 
. t• lenmekledir, . . k geli1orus. ıne a1t alamayız, n· x. e av e e mış ır. Rejımın urmakta ol dutu Je • devletlerle bir har .1 • • 

1
•e1

• 

:::::================~~::;;.~-:-'.:----::-::-----;:--- ol ha7at oiıaınının bıltün teza · Yeni bütQemizde de ön plA m k . t . Fp gkıtı eeı Qıkar 

f I
• t• rtt . . . b. k . . a ıı-ı emıyoruı, a at Al 

F t 1 a a 1 Ye 1 a 1 
hürlerını bülQemızde rakam ha· na geQen ırço memleket ıelerı rın haklarını kurtar k .~anla 

esa Ç 1 a rl n linde görebiliyoruz. Her yıl bilt iQin mühim mikdarda paralar tabın bize verdiQ'i ma . ıçı~ı al 
ceye bin;ok yeni fasıllar ilAve a1rılmıetır. ihmal edemflyiz, vazıfeyı de 

Antakyada Türkleri soyduruyorla_r __ 
Yüce komiser' Filistinde çarpışmalar çok fiddetlendi 

Taksim Projesi 

Mısirda 

Bugün seçim başlıyor. Müca
dele çok şiddetlen~i Yakında Garo ile 

Parise gidecek Kahire, 31 (Rad10) Cenubi 

. f d 1 Mısırda ve Kahirede f"rın seı 

Duçe dünyaya gözdatı veriyor 

Senato Meclisi 
Duçeyi imparatorluğun birin

ci Mareşaıı ilan etti Anlakya, 30 •Hususi~ Bir Bir komısyon tara ın an ma- loim yspılacaktır. HükQmet 8118• 

kaç güııdeııberi IIatn)'da bulu 7iei bozacak her hangi bir top· 
nau Koııl Döınartel dün Beruta 

1 hallinde tetkik edilecek lantıya kareı fevkallde inzibatı Duçe Senatodaki nuthunda dedi ki: 
dönmüştür, . . 1 . tedbirler almıetır. Bu arada göz fM f il • • • J'L f J ı 9 •, 

Martelin bir harta ıQın~o ve Çeteler köylerı bosıyor. Nablus civarın· yaşı getirecek gazlar da kulla- ' an aa enmıze goz uıımeye cesara 8u8n er m1.yon 
rnüteakıben Garonuıı PıırıRe gi • k 
decekleri haberi kuvvetlennıietkı~ da bır~ok AtJyliJler dala kald~rıltlı mlac;e,~r.partlıi bir beyanname ıDnıü ile karşılaşacağım hesap etmelidir 

H t da son günlerde es ı I = ed '" · ·ı t' aleJ a ay . 'daresl Londra 81 (Radyo)- MOstemle d1to loeo VA 88 181 ll50 k d t b neır ere.. HQtcı ere par 1 
• 

halini halen derPbe)'lık ı kAt mızırı bugOıı Avıtm kömımı· 1 d Y • ar a hine çevirecek hOkOme& tahrik· Roma 3J (Radyo) - Musolini deniz rekoruna malik bulu d 
nin nihn .. ·et uulmusı için ortık sındtı verdiği beyauntla Fıllslln lo m o P ilen bir ç*'te loılllı karako ı . k 1 larıoı taHiJe öQ'ledeo sonra Senatodıı l.ıir nu nu binlerce ta7yare 30 b" rı ugu 

J 

1 
Juou b1tsmışhır ve bir loılllı od" erıoe apı ma~a 

1 
&uk söylemie ve 1925 denberl ta Eship oldujtunu ö ın Pilo 

son ümit yakında gelecek 0 an t11ks1ml proj .. ._l bakkındıt mahııl· rlol OloDrdDklt>o FOota clvudıskl etmekte H eeçım memur arını askeri BBhada elöe edileıı nefr ö 1 · · ö 1 t.ı · . 8 Ylern ıe \'e 
Milletler Cemiyeti kontı ol be~ e )inde lPl klkattft bulunmak Ozre iki köye btu;kın ynptmık vaıkllle da doj'ru harekeıe davet ttlmek· celeri anlatarak demiştir ki: s z erın; O Y e ıtırmiıJtir: 
tindedir, Du mün nsebetle Hatay ynkındıt bir komisyonun Fıllbtlue ibtlll\lcllerln yerlerini hısber veren Ledir. - İtalya herhangi hir ıhtiUHf .. •- t&IJa meııfaatleriııe kim 
lılar dörl gözle heyeti beklemek ı,!ldecf>ğ nl fiöylt•mlşllr. 10 k şlvi dtı~H kıtldırmışhudar. ılııırıda icabı•df!ree dırekt ıfııı i si ~d~zl dlı~~eye .·~esa_ret edı•rso Sİ· 
ted· 1 Çete basktnları çoialdı Şimalde kanlı çarpışmalar Blum IAhlan alacHktır. ltalyaııın talııi k ı 1 lmıuıı lıır mılletiıı RÜrıgfüıııo 

ır er, d ~ 
00 

ı h d 1 ö d' k 9 arşı nş·ıcoğıııı lıeslllıa k 
B • 1 de ltıilıadcılar KudUs 31 (Ra yo) - . on 1 Şlmıtll Flllsllodtt de çett>lerle u ut arına g z . ı eıılor ınıl dır.• atıııulı· 

u gun er .
1 

. b 1 hl bir gon geçmiyor· 6 'f J I ı ı youluk moderıı sıldhlıtı'la ınücelı . 
Jeni bir usule mürac ıa l elli er, ~Ond n f'f çl ' b sınemış ve motrezell'r araı;ındıt kanlı çarpıf• rıvcı , er 8 pa ron an uz 31. hez imparatorluk ordURUJIUll keıı Meclısto mebuslar l\Iu ı· . 
b ı · hır k" çelt•ler köv f>r " · ı d dl DO b V · · ı so ını-u da Türk evlerini gece erı ı im• mili! ol· m" tır evHm e yor o gece u dilerine saldırdığını görecekler yı ımparator uğuıı birine· • 

H 1 ()frt zelere tecı•vOz e 'i' d tt k 1 t rmayı çalı• or ı:ı ' ")A • 1 • 1 nlare sııtara RO)·durmnlnrıdır, Dun ge m ıı ono Pı'P Nrblııs dıığl.ırıo u an g çmt' isi yen 10 klflllk 1 ,IJ dir. Taarruz en iyi müdnfaadır ..,a ı ı 11n etmış erdır. 
Sonu ikincide sıınl r g bır ÇPte ile ynpıhın mDsıdemeden Bugün halya dört milyonluk bir Duçe Al manyaya 

--. 1 t d lk P . 31 (R d ) B k"l 1 . . ; uzü sonr1t ç .. t' eo hıt OldDrOlmQf arıs._ a yo ae~e 1 ordu7a sahiptir. Bu lüzumunda cevap verdi 
Döviz kacakçılığı ıddıasının ÇY hlrlsl yaralıt0mış dlterlert bçmıt Blum Parıs_ ~ınt~k.aeındak.ı ~a 9 milyon olacaktır. halya ordusu ' ..; Ad tır. Bir de Joglllz neferi OlmDf bir den amehısı grevının hallı ıle praiik bakımından 19!8 deııl.ıeri Parie 

31 (Rıııdyo)-Gazetel 

1 d 1 
Duçıınin Senatoda nutkun er 

il k 1 k lup Q ma ıg • 'subay yaralıt0mıştır. meogul oldutundan parlAmento modern harp tecrübesi geçirmiş A . J . • un or-r\aça ÇI 1 O •• A • da anali müzakereler pazardan ~eılne ordudur. 580 bin kiei~i ta vrupa ış_ erının muvauırıesi 

I
• hk•k t•ıe anlaşılacak Çekhukumetı evvel açılamıyacaktır, Grevciler ıe~al eden 800 müessese bu ış ~1~:u~~~~~ıo~ı:h:~::i~~:le8Ö)k'leu-
ıye ta 1 a 1 le patronlar arasında henüz bir IQIO utrBflJOr.. ederek divorlar Lf•. ayd 

~~~~~~_::::_::::~~-:--:-~~~~ • _ . . . . Duoe bundan sonra tek k u ' & 
-_ • ı, / Jl.t suçi/e /ıım•e V • h b ıtılAf elde edılememıeıır, Blum manda meselesinin de yakında "D b 

'1er11nJe dövız kaÇO"-ÇI 15 • 6 en lftfİ a G fa• bu 10o ırevciler ve patronlarmO balledilecctioi ve kumanda ı biz AlmRn;~e le~iı~eu~~~~~r T:~:s~ede 
k 

•f eJi/miŞ JetiJJır raf tar meısillerioi dioleml!tir, !htil~fın ut ele alılcatını söylemiş :e hal hk yapmı1acaQını da bild~r A~-
feV ı 

1 
bu günlerde halledılmeeı ihııma fanın denizaltt gemileri ıtibarile oluyor demektir.. mıe 

- ya bırakmııtı. hra r k tl"d ' ----;;-~~~;;-----;---:~;;...,-::"':.;....__;7~---
t 29 Mart tarihli (TAN) geze \komisyonca a ha vao kıfmAlleri .Prıı. 31 (Ra~yo) Hu11dan: ı uvve ı_ır_, --- v • R '- b • • '- lcl -
~al haJ\'an ihracatı üzerine Mer cat sırasınd kJ J arioıe döfi& Yeuı Alman paruleri birliQ'i mü lngı•ıterede 1 enı Omen RO 1neJI RUrU U 

••nde - . . . . k kçı· t az gfüıterere ı 1 ' h ı . . . h~ muhım lıır döçıı aça b n k ld gı hakkıııda yapı an ı 1 messıllerı bıevekıl H"dıa11 ıi c • ti f h d•ıd• p 
İDJ 1 rneydann çıkarıldıe-ıııı ve . ~ bıra -' '. Mersine gelen İkli· yaret ederek intihabatın renileo emıye er as e 1 ı. art•ı 
.,, erle IAk 1 1 ıo kışı· bar uzerıne · · H 7van V • • •h l 

nin rna I ka ı bu unan.ld kler ıni s ıı t \'ekAleti Müfettışı 8

1 d meıini istemielerdir, Reemt ma 6 eni rnfı ap yapı Q• hayatı sona erdı• 
ka a ı eme1e ,·erı ı • alAknlı yer er e 
rn·Qırılan dö\'iZ yekununun bir Borsasında ve porunu o kamlar intihabın ıki seneden bilecek mi' 
d ılvon lira tahmin edilmekte ol talıkıkal yapmıt ve .r~i Bu ara enel yeoileoemi1ecetini •(JJe • 
uauııu yazmaktadır zamaıı vekAlete vermıt d. .1 ı. h lk . ı·h "' d 1 Londra, 31 (Rad70) Amele 

3 
• r t ı:ıkilAtı a ayn me&le a ın ın ı ıtp muoa e e f k "d . 'h b k 

O tarihli •Ulus• arkadaşı· da Mulııı aza e.., ıahki . . ır asının Jeııı eo ınıı a a a 
tnıı da 1 . . . ide evzuyla alAkalanmıo ve ·a sıııde göstermıe oldutu he1ecao rar verilmesi ic;iu kabul etlili 
k.. ıddıeeyı ayııı mea m . . . AdliJeye Vflrmı.,, .1 1 .. 
~Jdederek alAkalı bulunan 10 kat neucesını . 1 Sorgu dola71sı e geoen sene 1apı aoa& takrir sureti siy88i mehafili cid 

kıD· imdı Mera 0 ·h b l'k d"ld" 11' • h 1 ..,illin tevkif edilditiııi yazınış tir Dosya O kt d r Ha intı a ıo ta ı e ı ıatnı ve a dt surette metaul etmektedir, 
hr, tıAkim tigiı~de :ulu~~l~k a y1apılıp kın eimdi bir intihap mücadele Devletlere ka•eı taahhüdlerde 

Bir defa Mersinde döviz ka kikaıen lıır aça çlmışsa bunun sine sokulmasın111 iıe dahili ve bulunması için Çemberlayne taı 
ca_kı;ılığı suı,;ile kimse tevkif edil 7ap~fmadı~ı ~e JSP~cak adli ıah 1 harict bir QOk tehlikeleri mucip Jik 7apan bu fırka takriri ve 

d~e . değıldir. Neşri) ata esas olan eeklt ve mık arı al 1 caktır. olacaQ'tnı hatırlatmaktadır rildili takdirde 1931 intihabatın 
ovıı k · k"k t sonunda an aşı a ' d k" ,.. d ,.. b · 

n. açakçıhQ'ı menuu ıse ye 1 a kikall göre M r· hükQ t . a ' Uara ı.ı eztmele uara1a 
ı dex.·

1 
y ptığımız tel ama ı me prenııp .. 1 • L"a. • 

d ısı çok eskidir vo esas şu a . . • mübaJaa be . . . 1 • fh b .1 • caaı sof eoı1or, tueral partıde 
Ur: Qmonipol eırketınao . ıtıbarı1 e ın 1 a. ın yenı enmeıı takririn muhsfazakArların mev 

t
. liükfimet~e Omonipol şirke dellerini tediye ve gümrük be ne muarız vaıı1et almamakta kiini tabirim edeceti halbuki 
1 ı.e h · k · • • ava mezun ve z d'ld ·,..· ö b eıı arıce çıkaracağı para ar yannamelerıııı ımz " . . dır, anne 1 l51De g re aeve Qörçilin be1anatındıt ifade edi 

"e ·~~ Mersirı limanından hnyçaıı ki i Brıizofoli altı ay evve~ ıstıfa kil bu günlerde parti eefleriyle len tanda hareketin daha iyi 
A.ııt~pereUstfe MSılıf~ede1 n . kefeısnl~ et~ıiş ve onıonipol eirketı Mder ! ayrı ayrı görüştükten sonra hü olacağı ve o zaman muhafazıı 
b • r o, ardın, znıır, s 1 ihracatı bura a . 1 ·ı · -. llldan da 

1 
hulıuhnt sinden yapı an . .d . e t>aı:ı kt1metın tutacaQ'ı JO u ı An ede kArların tehlıke7e duoeceti ka 

•lır ıayvau ve b. au l.ıe ıle ı aı eJ v 1 • • acı müsaadesi verilmiş şıı ket açtığı ır v ceklir, naa&ıodedır, 
le bu işi o zaman Meninde uir ı laouıtır. 

Eslıi BaıvelıillerJen mürekkep bir Salt 
nat meclisi kuruldu. Nümayiıler _ b~iad~ 

Bükref. 31 (Radyo) Patrik kararname ile bütü . 
Mirava Kral tarafından yr111i ka 1 mi;ıeller feshedilmienR 81 Yasi ce-
b. · k"I 0 rna ıne71 leş ı e memur edilmiştir 

1 

fırka hayatıufn son 11 Y&da 
S. t h · a erdj11.· ı. · 
ı1as me afıl yeni kabiııeyi dirilmiştir Bu k "' uıl· 

muvakkat telAkki etmektedir Ye I riııe bazı 'ııümaviııtrarname üıe. 
· k b" · 1 ere ıcc11ebt n 

nı a ınden mıllt müdafoa nar.ı edilmiıse de zabıt . ' 8 . . ı a vaııyet 1 A rı Anton~sko . çflkılmış bulunu· kim bulunmaktadır. e 1 

JOr. Yenı kalııoe bu sabah te· ı S ita .. 
e"kkül etmiştir. Parulerle şiddet a _nat meclısı kuruldu 
li bir mücadele edilccaği muhnk { nin ~aubk;~e,tl~~-(Rb~dyo) Kabi ne 
k k .. aı· e •es• ır kar 11 gor uvor. .1 R . arua 1110 
Siyasi cemiyetler dağıtıldı tı·e· koma

1
nrada lıır saltanat nıe. 

• , . ısı uru muştur. Salt c 
Bu kreş, 31 (RRdyo) Kabıne· sine eski ba•vekill anat. rnectı · 

· ·ık · · " er dah ı DID ı 19ıımaında neıredilen bir hıomaktadır. ı Lu. 
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Günün Politik meseleleri Mersinli Ahmed /apanya boğazlafmasıncla aon safha 

vrupa buhranı ve Amerika Avrupa birincilikle
rine iştirak edecek 

Şehirler yanıyor 
YAZAN 

Edit Brikon 
Avrupa hddiseleri · Amerika 

d.ıkı iş birli&tı laraftarlarile le· 
cerrüd taraftarlarına karşılıklı 
tezlerini müdafaa için ayni mik 
darda delil temin ederek • Ame 
rika Bırleşik duvletlerini sonsuı 
bir fıkir leşevvüşüne düşürmüş 
göıünüyor. 

AvusturyflJ& kartı yapılan 
kutvel darbesi, menşeleri Alman 
VC' gamalı haça taraflar olup ye 

ui vatanlarında üçiincü Rayhın 
nüfuzunu tesise çalışmakta pek 
çok teben sahibi bulunan cenub 
Ameriknsı devletleri hakkında 
ka)'gılar uyandırmaktadır. 

Bu kaygı, hiç şüphesiz gü· 
nün birinde, buralara Almao 
aln) larının çıkacaı?ını düşünmek 
ten ileri gelmekte deQ'ildir. Fti· 
knt totaliter rejimleri henüz be 
ğenmemekle olan bu memleket· 
leri bu rejimlere mahsus hal tarz. 
lnrına imale edecek mahiyette 
bir propagandanın geliştiıli ta· 
savvur edılecek olursa, bunun 
• mesela cumhurreisi Orlizin işe 
başlıyacağ1 sırada Buenos Ayreı 
bir hava fılosu göndermek gibi· 
teşebbüslerle birlikte Amerika 
Bııleşik devletleriuin nüfuz saha 
smı genişletmek arzularını da 
tam leesine, daraltabilece~i anla 
eılır. Hnl\Juki Vaşington, B. Ruz 
veltin Buenos Ayres seyahatinin 

meydana getirmiş olduQu anlaı 
maların birer kartılıklı yardım 
paktı haline konulması telkinle 
rine bile kulak vermieti! 

Avrupa işleri bu derec" teh 
didkAr bir hal almadan evvel At 
lantık, Monroe mOdafaa slıtemin 
nen baekasına muhtac olmıyan 
tauit uır emniyet mmtalcaıu vui 
yetinde idi. Fakat etmdl, bu mm 
taka realilelere karşı duygulu o· 
lan Amerikalılar nazarında ol· 
dokça daralm1e ve Ruzvelt son 
nutkondat Amerika 1lirleşik dev 
!etleri donanmasının iki sahili· 
rte müdafaa edebilecrk bir hale 
getirilmesi lüzumunu ileri sür
müştür. Ancak, yalnız Allantike 
mahsus bir harp filosunun inea· 
sı için on 1eneye ve üç milyar 
dolara ihti'yaç vardır. Bu takdir 
de, şimdilik kongre komisyonu 
ııun uzun mücadeleden sonra 

tavsiye . elliği • kongrece kabul 
olunacağı ~muhakkak bulunan • 
deniz programı ile iktifa etmPk 

ıcabedecektir. Bu program, baş. 
lıca denizci devletlerin 3 · 5 · a 
tonaj ııisbeti muhafaza edilmek 
şnrliyle, bir milyar dolarla tahak 

kuk ettirilebilir. 

Jt~akat, başta kadın kulüble· 
riyle pasalar bulundul}u halde, 
tccerrüdcüler kendilerini maAlup 

edilmi~ saymıyorlar. Bunlar, A· 
merika birleşik devlellerinin dış 

politikası sarahatle belirtilmek 
\'0 dünya işlEırine karıemak gibi 
şeytani bir gizli makead takib 

cdilmediAi tem!n olunmak earli1 
le, bu programın kongreden ge 
çilmosine itiraz etmiyorlar. Boa 
lar, Bay RuzveJlio Şikago nut· 

kunda anlatılan ve Nu1ork Tay 
mis gazetesi t!ratından da "en· 
ternnsyonal nizama riayetaiı dev 
Jetlerden başkalarına mCibadele 
kolaylıkları temin eden .ıenie 

bir ekonomik mıntaka,, şeklinde 
tasavvur olunau "karantina,, böl 
gesinden dolayı tasalanıyor ve 
lıu mükAfatlanan donıokrasiler 

blokundan bir şey alamıyorlar 
Ve lngilterenin bu aman bilmez 

muhalifleri • ki Amerikanın İn· 
giltere ile yakınht101 devletleri 
ıçin tehlikeli bir ahbablık adde 
ılerler, .tecerrfidcll ade;enin bek 
lenmiyen bir arörüf neticeıi ola 
rak, bn telt.kkl tarzı ıle Bay 
QemberJayn'ın diktatörlüklerle 
ittifak nazariyesini karşılaştırı· 

yorlar. Ve düşGnüyorlar ki Bay 
Qemberlayn'in teşebbüsü ınuvaf· 
fakıyetsizlikle ne~ice1enecek olur 

sa Bay Ruzveltin teşebbilıil tek 
rar odaJa atılacak, ve o manan 

~--~--------------------------·---------------
A vrupanın bugünkü haline sebep 

NegOs mü Oldu 
Mersinli Ahmed in Estonl a 

da yapılacak Avrupa güreş bi 

rinciliği mOsabııkalar1 hazırlık 

kampına idhali takarrür elliği 

Frankistler Katalonya arazi
sini tamamen çevirdiler 

Bir Fransız muharririne göre: ve mıtsrafının Federasyona aid Barselona gönüllü yazıyor. Sendikalar 
olmak üzere Ankaraya gönderil 
mesi Federasyondan mmtaka hükumetle İfbirlifi yaptı fakat! .• Adisabapayı l{urtaralım der-

ken Viyaııa elden gitti 
.Fransauın bugılnkfi meehar \ ıemek rerkeo · bu masa daha 

ve kuvvetli muharrirldrindeıı Ro· ziyade bir kumandan masası idi 
lan Dor jles, Orta Avrupa, Al· kendisinin hir gün tarihte böyle 
m«nya ve halfa meselelerine bir rol oynıJ~oatmı tabii aklı· 
dair yRzdığı bir sıra yazıda hal ma bile getirmemiştim. Karnaba 
yanın Habeşiatanı felhinden balı har ıerlten büyµk bir hal takı 
eedeı ken, Habeş kralı Haile Se· nan, pantolunu ütüsüz, ayağında 
lbiye hakkında da şunları söy rnpçın olan bu adam hakkıoda 

lüyor; böyle bir ıey tabii düşünemez· 

1924 de Pol Leka vapurun· dim! tasanın baıan kendi kendi 
da Ras Taffari ile görüştüklerl·ı ııe acaba dQnya earhoe mu? di 
mi hatırlıyorum. Ras Teffari o' ye soracaRı geliyor. 
zamaıı Avrupaya geliyordu: mem j Fakat, kara elile diklemesine 
leketine dönüşünde de kendisini bir vurup Avrupayı ikiye ayı 
Haile Se!Asiye ismi ile takdis et· ı' ran odur. Habeeistan hartii te 

tirdi. bu harbin ortaya çıkardıllı ihti 
Bu, sinsi, ne dilşündöğün(l razlar olmasaydı ltalya İngiltere 

anlamak zor. kııa boylu· bır a· 1 ile mlittefik kalacaktı, Milletler 
damdı. Tahta çıkmaya da sitesin 1 Cemiyeti misukına riayet edile 
den bir çoklarını öldilrerek, mal lcekli. Avusturya kurtulacaktı 
larıuı kesbederek, bir çoklarınıt Adis-Ababayı kurtaralı derken 
hapislere atarak muvaffak ol· ı Viyana kaybedildi. 
muştur. HatlA, Avrupaya gelir-' Avrupadal,i karışıklık, Bren 
ken, kerıdisi memlekette yokken ner hududuna dikilen gamalı 
tahta oıkarlar korkuıu ile, iki ıha.;, endieeye düşen Praa, isıik· 
prensi yanına almıı ve XI inci rarını karbooen ıfran, kapıları· 
Lui gibi bir hile kullanarak on· 1 m'ızdaki harp .. bütün Luıılar, si 
ları yanına davet ettikten sonra yah kabına bürünmüş, saçları 
zincire vurdurmuıtu. ı·özgi\rda, geminin güvertesinde 

Korkunç dieli, gözleri atee dolaşan o yolcunun yüzünden 

başkanlığına telgrafla bildiril B 1 31 
(R d ) MD arse ona a yo - • 

mittir, .. 1 dafa tebliği: Cepheden alınan bn 
Haber aldıQ'ımıza gore ga berler asilerin ileri b11rekAtıom 

zetelerde bir çok dedi koduau 
1 ge\şemlş ve bllkOmet kuvvetleri 

yapılan profesyonellik mevzuu nln mukavemetlnl artırmış oldu 
t 

• J 
üzerinde foderaıyonu atının ğunu bildiriyor. · 
eden Ahmet bu aünlerde Anka Seodikahır hUkOmetle mesai 
raya gidecektir, blrllğhıe karar vermiştir. Sokak· 

Doğuda .. 
Uçy eni kaza 

kuruluyor 
Ankara - lspartanın SntçDler 

oablyeslnde sDtçnler adile, Siirt 

vUAyetl mınhtkasında Sasoo böl
gesinde Korluk ve Baykal adlnri· 
le nç kaza teşklll kararlaştırılmış 

ve bunlara 11lt kanun lAyibas 
meclise verllmlştlr. 

larca hatipler hlt&beıer had el· 
mekte ve halkı mUdııfısaya davet 
etmektedir. OöoOllU yazma raall 
yeline devam edlllyor . 

Hakikat tebliiin aksine 
Barselona aı (Radyo) - Roy 

ter mubublrlnden: Cephelerde mu 
barebe tılddetle denm ediyor. 
1' runklstler Alkarayı dil işgal etU 
ler. BugDnkU bllkılmet tebliQ'lnde 
Fr11nklst1erln ileri httrı-kAtınıo gev 
şedlğl blldlrilme•ioe ratmeo halli 
kut temumen bunıın akslnedlr.Tay 
yareler duo de ıızaml fHllyet gos 
termlş birçok şehir ve knsabalıırı 

------------------------~'"'"'!!!~~--...... --
Köy Aültür kalkınması için 

Kültür Bakanhğı 
Köy okul müfredat program

larını yeniden hazırlıyor 
saoan. dev gibi iki ' zenci de bun oıdu. Yeni programın ön salhaıında kövün 
lar1 muhafaza altında bulundu· Her ne bal ise, biz de onun 'J 

bombardıman etmiştir. 

Salamanganın tebliği 
Salamanga 31 (Radyo)-Uınll 

mi kıırargAh tebliğ ediyor: Ara· 
gonda ileri harekatımız devalll 
ediyor. Kıtalarımız Hlota ve Mak• 
rahı nehrini g~çtller. Kıstslooy• 

arazisi temameıı elimize geçmek 
Dıredlr. Birçok esir aldık. 

Tayyare bombardımanı 
şidd13tlend i 

Barselpoa 31 (Radyo) - Bil 
gpn öğleye doğru nç motorin bet 
tanare sablf kasabalarınt bowbııt 
dımana beşlamıflardır. Hlraz sod 
ra bunlara Utibak eden dlQ't-r aiti 
lll)'Jare de bOtQo şehirler r-e ka 
ı.ıabalar Dzerlne h4mll bulundukl• 
rı son bombslarmı da uttık tansoD 
ra çeklllp gltmlşıerdtr. Hasaral 
çok fHzladır. Ôlenlerlo mlkdnrınıo 
dtt çok oldu~u tahmin ediliyor. 

Sigorta şirketlerine 
Naaıl serbest dövi~ 

verilecek 

Türk parası kıy:ne· 

tini koruma hakkındaki 12 num• 

ralı kararnamenin otuzuncu mad 

deıioin D fıkrası bakanlıklar he 

ruyordu. tarafını tuttuk. 1'1.ciltereoin iste inşaat ve tarım iıleri gelmektedir. yetince detietirilmietir. 
Tafari bunların yaoında da dilli zecri tedbirler siyasetine Yen: fıkrayı yazıyoruz: 

ha küoilk görünüyor ve kendisi girdik ve lıalya ile de bu yüz Şehir ilk okulları iQin hazır- li maınmatı vereceklerdir. •rürk kanunlarına göre te 

ni büyük göstermek içio dik du den bozuıtuk. İtalyanın bize da lan an müfredot proııraınından ! Bundan başka yurt sevgisi şekkül edip merkezleri Türkiye 
ruyordu. rılniıe olmasını anlarız, fakat onra köy ok ıı ı · d b r . . . . . . . . . . . . s u arı çın e ve yurt bılgısıne de yer verıle de bulunan sigorta şirketlerinlll 

ilk bakışda onda bir ihtieam kendısını muhasara otlıjımızı program haıırlanmağa karar ve 1 cek n ili' gü 1 k"' ı d d _ . · 
ur gibi geliyordu. Fakat, biraz söylerken biraz ifrata varmıyor rilmiı teşebbüslere başlanmıştı~ ı h' d 1 

1~ il 11 
e.rb. ~; eri e ke ~e ecnebı memleketlerdekı şubeJerı 

konuşunca bu his silinip gi3iyor mu ? ş;mdiye kadaı· köy okulların 1 ır ~to u u gı 1 
ren 

8 
ula 

1 

marifetiyle yapmış oldukları h• 
du. İhtiraslarına raQ'men miskin 1 BilAkis şunu teslim etmesi d 1 tatbik edilen program köy naca •.. ır, yat sigortaları dolayısiyle vefa& 
olan bu adam muhteristen ziya IAzımdır ki, Fransa, ltalyaya kar hayaliyle ve köylüye lazım olan Koy çocuğu bu arada sağlık iştir!\, hululü çAde ğibi sebebJer 
d t d C ·but' d ·r yolu 1 k 1 h" b' · · .1 •1 . . bakımından gereken bilgileri de e ıırsız ı. ı ı emı şı a ınaıı arar arın ıç ırını yem ık verı mesı noktasından bır .. . le sigortglıJarıııa tediye edecek• 
· k t. d · f d k'I · bi b'k · d 'ld' L d ·ı · · . . oğreueceklır eır e ı e, maıye ın e ı erın • tal ı etmış eQı ır. on ra ı e çok noksanları ıhtıva etmekte ıdı. ' leri mebalilt ve hayat branşı ha 

let parasını kendisinden kopara bir olarak Süveyş kanalını kapa Kültür Bakaıılığı bu noksan Yapıcılık işi köy müfreddt riclnde kalan yanı?ın, nakliye& 
mamışlır. mış olsaydık, yahut sadece ablu ıarı tesbit ederek yeni program progr-amıııın eu başında gelmek 

E~inde sil~lı ç~rpışırken mağ kayı temin etseydik, Habeşistan la telllfisine çalışmaktadır. tedir, Ayni zamanda aile bilgisi ve diA-er sigorta branşlarında te 
lup duşmilş bır rnıs olsaydı ken seferi ve iaşe meseleBi bir felA p h 1 k k" de köy müfredat programında diye edecekleri hasarlar için da 
d . · 1 kk d b" 1 ·· 1 .. b' rogram azır nnır en oy 
ısı 1a ın a oy e şoz er soy ketle neticelenirdi. Halbuki ız, . 1 . 1 IAk d 1 11 l'f yer alacaktır hi yukarıda gösterildiği şekilde 

melle ınkılırdık. Fakat bir esir bitaraf kaJClık ve lngiltereyi les ıe erıy e a a ar. o an mu l a ı . _' 
tüccarı hakkında ne düşündügü kin etlik. EfkArı umumiyemiı· bakanlıkların fıkırlerl de sorul YEını mufredat programı ka serbest döviz verilir" 

mü söylemekte hiç bir mahzur den bir kısmına karşı ııareıı:eı muş, gelen cevaplar üzerinde. teı rarıaetırmaıc üzere önümüzdeki Ankara 
görmüyorum. Bu esir tüccarı .,tıi.k. Bu da, Romaı!ın 8efere de kikler yapılmı~ tedris noktasın haziran ayında Ankarada büyük 
memlekali istilii edilirken, altın vamıni lemin etti, Fransa, dört- dan ve ilk tedrisıtt umdelerine bir komisyon taplanacııktır, 
dolu bavulunu alıp kaomaktan ler unutmıyarak, İtalya ile aramı göre uygun görülenler yeııi prog Komisyon teshil edilen Köy 
baaka bı·r aev du·au·nmemiati r. za, tamiri kabil olmıyan hiç bir rama alınacaktır. 

.. "' ı " " 1 fl müfredat programı taslağını tet 
Masasında onunla beraber eey koymadı. Yen pragranıın ön sa 1asın 

imar planı tatbik 
ediliyor 

da köyün inşaat ve tarını işleri kik edecek vo önümüzdeki ders 

1 Fesatçıların 
gelmektedir. Köy ziraati bakı senesi başından itibaren tatbik şehrin imar plılolnı muntazam bit 
mıııdan öQretmeıılı r talebeye la edilmek üzere nıeriyet mevkiiııe çshşma ile tatbik t-trnekte devalll 

L1 l · t · tt zım gelen bütün nazari ve ama koyacaktır, Froydın Amerikada .ıı aa ıyf) ı ar l edl)'Or, Yenişehir. Cebeci asfalt 

otu:.:::::~~ <~.~~:i!~~ •• köprü·:~::~::;-·.. •01"1 RuhKsORUat. lhYOaD~cullaanrnı hak\ Fia~~:~~!İ!~s::zün ~·::!:~::::~::::E~: ~~::;: 

Ankara - Ankara belediyesi 

rika ilmi mehafili meehur Avus muotur, Bunun failleri meçhul • · J 5 
Y 

turyah Alim Froyd'ın Amerika olduğu gibi jandarma da 88111 k d b • t • temin edilecek smB başlanmıştır. Tepenin en bA 
da oturmasına milsaade edilme ın a ır amım kim noktasına 30 metre aenışıl· 

aramak niyetinde cteQildlr, • 
ei için hıricite nezareti nezdin 3258 Numaralı kanunla be· Ankara 30 (HususO-Bir kı· ı ğlode bir havuz y1ıpılacıık bavıı· 
de teeebLüslerde tiulunmuetur, Şehirdeki Asayiesizlikten do rannameli mükellefler meyanına sım pamuklu mensucatlan alıo· 

1 
Hariciye nezareti Froyd'm lafı b6tün unsurlar. tabanca ile ithal edilen ilhalAt ve ihracat ta makta olan ııümrQk resimlerinin zun etrafı det IO ınetrellk bir yo 

isıedigi ta1'dlrde Amerikada otu gc.zmekledir, F•kat bu )'&sak cirleriyle, borsa bulunan yerler indirildiğini bildirmiştim. Vekil la çevrilecektir. Ankaranın bugDO 
rahileceti fi'ltlOnda teminat ver b ı · b h H b d l l miştir, yalnız Tüa·klere tatbik ediliyor, de orsada a ınıp satılan mallar ler heyetı u ususta ittihaz et acı ayram a ıy a ımıltıo ve Ogns 
c=::~~===m!!!!!~l!!!l!!l!!!!!!!!l!!!!~-~-~~-~~;~~Cır=i ~~~ (berine komisyonculuk yapanla tiği kararı tasdik etmek üzre mıtbedi dolayıslyle bOtUo tarlbçl· 
Sillhlanma için verilen krediler !Ahlı kuvvete mukabıl lier taraf rın 937 ~ılı bidaretinde, evvelki l Mecli11e v~rmiştir. Bu kararın ea 1 ıerle mt>şhOr olan mevkll de ş~· 
Amerikayı Lir maceraya sürük- ta eııteru@ıyoual bir nizam kur mOkellcfıyet. eeklınde alınan ru~' babı mucıbesinde ezcümle şöyle bir ıanıoda tsrk olurak stNll 
lemek tehlikesi gösterebilecektir. mak,, gibi bir buçuk asırlık bir sat tezkeresı harçlarınıu suretı I deniyor: 1 1 1P P iö 

. k' b lıl ananeyi de inkAr edemiyeceğini iLfası hakkrnda Maliye VekAletin Son zamanlarda pamuk pi· ID ş 1

8r. 1 dl d b d ud 
Bunun içindır ı un r, ı. b ''B' 'k' Af 'd d . b" . 1 . t' e e ye e, ura a mevc ue7an ve una ız ı ı mu rı en yenı ır emır ge mıe ar. d k b 1 f' ·ı 

proiramla güdülen gayenin ne nokta arasında mutavassıt ve B .. h At t k yasasın a •u 0 0 aıı ıat tenzı tarlbl eserleri gizlemekte bulun"O 
k . . . b u emre gore, ru s ez e leri ve bazı devletlerle eap1lan 1 

ciha111n polisliılini yapma , ve eatlam hır yol ıntıhap attık, u relerinin muteber oldul}u malt . . . ' . 

1 

binaları lsUmlAk ederek yıktırlll' 
• J d t ı t üd " 1 tıcarel mukavelelerının feıhedıl hattd ne de demokrasi prensıp e a en ernasyona ızm ve ecerr yıl zarfında mukellefler tarafın . . .. . . . ya başlıtmıştır. Bundsn bH"ka f.O 

ı ·ı·k 1 · 'lA 1 . . . n mesı, yerli sanayıımızı norrualın v rioi korumaaa uQ'raemak olma· po 1 1 asıdır,, söz erme ı •e el dan harç nısbetlerınııı tobeddulü . . . karada bir golf yeri ve bl trol• 
· t' h ilk k · b . f&vkınde bır hımayeye mazhar r yıp sadece Amerika birleşik dev mıı ır. nü ve da a Y se nıs tıtle tAbı kordu yapılmak Ozredir 

lellerinio "muhtemel ve meıru B Kordel Hulun bu itimadı haaç istifasını icab ettirecEık şe 1 kılmıştır. Alınan bu kararla flat . 
temenni etınek gerektir ki, Frao k·ı~ . t' 1 .1 . d "'' .. 

1 
ı lerde blr tevazün usulü temin - __, 

müdafaası,, nı leminden ibaret . . . \ ı ııe ıv ıga nevı erı eaıştırı me • · bü 0 ı. k l ki ... 4 
sa ve lngıltere ile bırlıkte Ame dikçe müıtmmim tezkere harcı edilmesi gayesi gOdülmektedlr. proıesı l n l.'a an ı arın .. . 

bulundu"'unun deniı i 11leri ko· 1 ~ tele 8 1 d kt b ab• 
• .. r".ıkanı.n.eııternasyonal ah!Ak pren alınmaıuııa kanun hükümleri mu- ose ko·pru·ıar kanunu a ı a ın ı nn sonra av 

mis1onunoa sarahatle ilAuına 1 ... üd f ;.;ı h 1 kanlı"'a verilmiati. Bea bakaulli' 
sıp arını ul a aa uavasının a 't d 11>'ld" a 'il 'il 

muvaffak olmuşlardır.. . • Ak · kd' saı e.ı ır. ı' ı· l"k ı b k ı ki d' lini temın eteıo. sı. t11 ırde Binaenaleyh mevıuubılhis pro eıı o an a ı a an ı 11r 
Bav Kordel Hul, 17 mart üd ül k k 8 k / k/ d l ı · •·O 

I B. Hul, tecerr c ere arıı a·. mükellefler aııcak 939 maı~. yılı a an ı ar an aeç ege erınden mürekkeb bir "" 
tarıhli nutkunda, bunlara cevab ff k e 11i 

zanmıı. olduau muva a_ ıye. tı intidasmdau itibaren beyanna· tı• bofbakanlıl'la misyon tarafından tekrar tel .. olarak, hükiimetinin, Amerika ., 5 musallah kuvvetlerini cihanın po kaybeUıkten baeka bu netıce ış· melerin tAbi tulluğu 25 liralık kini karnrlaştırmıştır Bıışbakıııı 
birliti taraftarlarını sarsacak bir . . . . /d • 1 k ü K K .ı ıe· 

Jisligiui ifade kullanması zerrece mahiyet alabilir. Auoak tecerrüd ı uhsat tozkeı osı almak mecburı ge ı ı m steşıırı . enıal Geutt 
' h"'d' ı f t· d ld ki d k d"I 1 A k "iıt reisli""iııde olen komı'tıyoO düıünmediıli gıbi, 'son 11 ıae e cüleriıı ve itbirliği tara tarlan ye ın tı o u arın an, eu ı e ıı ara - Bayıııdırlık Ba- .. 1§ 

ri ile sirayet kuvvetini isbat et· nıu istediQ'i ıey de birdır: Harlı 1 rıııden eski seneler içiıı mü tem kanlığı tarafından ycuidtıu hazır düu baş bakanlıkta ilk topıa11U 
mit olan manevi anarıi1e ve ıi· tan oekiumek. 1 mim harç alıomı7acJtktır. laoan ıoıe ve köprüler kanun 1101 1apmıthr, 
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KooperaLıf11uizin 93 7 ıu~sap yılına • . ~ 
1 

K den biri meraklı~ bir davaya Utaphane kapısını ses· bir kadına onun pasapor mas . ' 
s:zce a~arak nazlı bir hayal rafını alacağımı tahmin etti· baıhyor. Antıkacı Bay Kari Pamuklar 

K.S. 

gibi içeriye daldı Genç adım ğim Uç frank yetmiı:ı santimi H•milton milyarder bay EdaeJ Kı l t 
y d ·ı b v· ik' ev an 42, 

yazısile o kadar meşguldu ki ödedim onu buraya getirdim. Fo~ ı e ayan ıtneye ı Dıi malı 
onun, içeriye girdiğini görme Mitsuko San benim boş 111- antika tablo ıatacak Bu tab Kapı malı 29 
di, duymadı. Gözlerini kapa - ellerimin neşesi oldu. llolar yllz elli ıene evvel yap Koza 6;2s 
yan kokulu parmaidarını en- Genç kadın hayretle mıı ola:ı iki nuamın tablosu Kırma tl 
sesinde dolaşan sıcak dudak· - Çıldırdıomı? dur Kozacı parlata 17· 
Jarını heyecanile elinden ka· Be~ği dizlerimin Ozerin 1 Ford ile Vitney tabJolın b Jı d 
yan kalemi önUndek( k°iğıt• de sıçratarak, havaya fırlata· 1 pazarlık ediyorlar mutabık Uf ay • Çal1 ar 
Jarı lekelemişti. rak oynamaya başladı fakat ' kalıyorlar, fakat bir kerede Sert ıark 6.,30 

- Kimsiniz 'l Mılauko Sanın ıstırap çek· 1 L d t tik Yumutak S, 25 
Diyerek oda kollarmı ar· mesine tahammOf edemiyerek:J on ranın anın~•• •• an acı· Yeril buidaya 4,,25 

. . ı •• bay Duvbiln fakrını aoruyor Çavdar 4 50 kaya uzatarak onun altm gı· - Onu rahat bırak rıc1 
1 8 0 

. 'k" bl " 
bi parlıyan başını yakalamış- ederim. Onu Mulenrijun çıl- ~r ay uvın. 1 1 ta onan Aaadol yulaf -'.00 
h. gın rakkaselerindenmi zannet: 1 bıç bir lnymeta ol~adajlnı dy arpa 

- Anahtar deliklerinden tin. Ona hürmet etmek vaıı lllyor. bunun herıae alıcılar Anadol 
girebilen bir peri • • int ihap femiz olduğunu unutma. OrY•Z reçiyorlar. Y~rli 
ettiği zavalhlara sadakasını keçiler gibi ııçr~~asım df'ğıl, . lıte bunun .içhr l»a! Ha- Nobat ekatra 
esirgemiyen merhametli bir rakı ilahları gıbı, ahenkh~, miltoa bay Duvın •leybıne 50 Faıulye 
kadın .. Biçare atıklarının göz vekarla, uluhiyetle dansetme• milyonluk bir zarar ve zi1an Yalaf yerli 

3.6~ 
3,,2.5 

6 
7 

J,,50 
7~ Jerini oyarak, vOcudOnO par- sini bilır. Onun go.z~l uzun pav•11 açıyor. llercimek Yozgat 

bO O 1 Sahi 120- J EO çalayarak zevk alan hunhar ellerine,. g?zlerind~kı z ? e Demir elli f6Valye T thep 20 
bir sefil karışık ııtıhzaya dıkkat ettın· . • . • çojea 

• . k Alman tarabınde bar De· Balmumu Bu güzel sesin kadının mı? •• Geçen gece canım pe • . 
d B · ı t mır ~uı 16valye vardır Bu Cebri dudaklarından yakalıyarak : sıkılıyor u. eoı mana ı e. • • 

75, 
ıo-ıı 

- Benim sevgili hem pek bessDmleri, bilgili tavrlarile adam k6yllllerın INıpDa ıeçıp Susam 
Çok sevgili metresim öylemi? meşgul etti. Dört paket ~Urk o~inları ayaldaa.dınaııtır. Ar 

Genç kadın şepkasıuı rna sığarasının . dumanları içınde ııdOk Jo~ef Ferdı~ad da Hab Siyah 
sanın Qzerine fırlatarak ayna onunla derrn bır sOkOta da· ıburr Vı1anacla bar natuk ver Şark 
nıo karşısında saçlarmın da· ıak sUktlt ederek konuşarak miş ve AYUcuaun içinde De- Anadol 
ğılan dalgalarını dUzeJtiyordu, sabahı eltim. Ban~ çok kıy mir elli t6valye yazdaracajım AycluJ 

17,50 

yapafı 

Onu binbir heyecanla is· metli, çok derin bir felsefe birine ıel•m verdiğim zaman, Yıkanmıı yapak 

S0-51 
47-50 
50.51 

80 
70 tiyen !erkeğin sabırıızlıkla yal edn bahsetti. Ona teşekkOr avucunda yazılı olanı görecek Gnı yaaa 

vardığını duymak zevkini ok· makamında bende kendime demıı. Konya malları tiftik 
şuyordu. 1 Bilistisoa meşhur Qç şarkısını Arıidlik tevkif edildi, Yozıat 

- Böyle daha gOz~I ol· söyledim. 8 • ii k Keçi kıh 
duğunu biJsem, seni temin e- · Genç kadın artık gtılmi. ır m na ~f » dabai 
derim bu dağılan saçlar sana yordu. Amerikada efkArı ama· D ·ı 
daha yaraşıyor! Haydi t:eni Sevgilisine şiklyetli bir miye b•tlamak Gue olan bir Keçi cleriai :~ı er 
Uzme yanıma gel • bakışla, milnakaıayı ıabırıızlakla bek K d • "idi 

8 b O 1 k ı· .,. 1 b" • . • oyun ensa oau İkisi de gençliJ~r. ikisi- - ana. u . g ze şer. ı - ıyor "o om ıya llaıvenıteıı Sljv deriai tada 
nin mOşterelc yıı ş mecmuu ları &aylemeyı daım~ reddettin, ıazatecilik Profu6rll Bay kari 5

1
• r haYa lnınga 

5 

k G - Bu şarkılar J-.poıı pren y Ak v i t ı fi .. ırkı aşmamıştı. enç kadın, · erman •t nr on a - Maada derıaı 
seslerine ittihar edildiği için f · b b b J L • J L Onu bekliyen kolların arasına h . . man le aretı mat uat rosu auem Ve ~e11frue1e 

l . . . onlara asretmıştım. Sana ge· f" B 0 . h T atı dı, başını sevdığının kuv· 
1
• • 1 k ._

1 
._ şe ı ay tto Dıtrı e mey· • ı • 

ıııcP, senı ya oız ucaa amaa d k d 0 d·kı ıçıerı Vetli göksUne dayayarak ora- 1 k 88 1.k •n o u u e ı , T &1. b d 
1 

• 
80 ya nız sevme , na ma ı . aw a em çı 

da, onun heyecantle çarpa.n olmak. . . Almanya ile ~merik• do.t Aca • • 4ı, 
kolların muntazam darbelerı- SözUnll keserek; mudur. olmaz, dıyorlar Alman Acı çekirdek J2 
nı dinledi. - Of 1 acıtıyorsun brak ya Amerika ile dolt olabil- Urfa Yajı 

Odanın nihayetini işgal b . ! mek için Amerika kaaunlann f,.el 
enı ... T ,, 

eden bir divarın kalın perde H rçın bir hareketle sev da tadillt istiyor Amerika • • l 90 

Jerin g{,lgesi içinde, mir ko- 'I" : yanından u".aklaşır. IÖZ Ve yazı bflrriyetiai kaldır plrlnf er 
k ı · gı ısın n lıd d' A 'k 1-I B" • • • 17 S .u ırı nflşreden cami kadılle· _ Bana darıJdınmı? m• ır, ıyor merı au ar ıöz ınncı neva mal , 
rının aöuUk ziyaları altında, _ Hayır darılmadım, yal ve matbuat _hlirri!etle~e ıe· ikinci aeYi mal 
duvarJarda asılı olan 1tksayı · b . dinle .• Beni seviyor· ref bulan bar millettar. Bay Çay 2@5 
ı:ıa k DiZ enı D"trih k d' . . K b ., r ın mütebessim çehreli tsb san hatırım ic;in banada bir ı en ıaıne ınvenıyoraa & Ye 
oları karşısında bir mabet k ~ le ortaya atıl11n bor serbe.t mil· n----------..-rı 

109. ııo 

höcresini andırıyordu . Bu di· şer ~ ~ic; ederim reddetme! nakaıaya ririıelim. Meıhur Sanat'kdr 
~an onların botun aşk mOca· H d' söyle. MDşlr.Olpesent ol Şimdi berk"' bay Ditri- ff • J J • 
de•eıerini dinlemişti. ayd ğl 1 biliyorsun. lstedifin bin vereceji cevabı bekliyor 8 ID z 1 8 z 8 1 n 

D ma ı ım 0 • • kl 
ilah ud.akların b~şladığı gU - şarkıyı söyle .• Şu lif bebeğe rnrıaın ııı arı Ataıu·· rk 

ı erdırecek bır hararetle x ı di"-in gibi.. Parise ııık ıebri derler 
Yarım 1 G . Sı•Y e ıs , 
Ce ~f ardı . enç kadının JO - Hnyır. Olamaz dedim 1910 aenesinde Pariste 
ku' kıv~ak vOcudO erkeğin~." a .. Sonra hio bir vık~t şarkı i 52 kilometrelik Jol aydınlıkta 
kQ~Vetlı kolları ~rasında bu !öylemAyecefimİ, biliyorsun · t938 eve de 2825884 kilovat 

J llı*'YE', baışının ıpek yastık . tme Ben ancak yalnız cereyaa verUiyordu 
arı ısrar e .. · 
dıtın arasına dUşmP~e başla- olduğum zamanlar prkı söy- 1987 de Parlıte 8oo kilo 
ıı\ · an : Porselen hır bebe , 1 d metrelik yol a7dmlatıldı. ve 
gın b" b . . e ım... . 
lllt' ır ~apon ebeğının so· Genç kadm 11abiyeUe; 25700 eye 29170ooo kilovat 
g"b temasıle Orkerek sıçrayan _ Yahut bir japon bebe· elektrik verildi. 

C kadın . . ğiyle batbeta olunca dPfiJmi. Yir8.'i 1edi aeae evvel 
der - BRni korkutacak a~· _ Evet yalnız onunla ıtık ıebrı olan Parile aceba 
Çeh c~retklr olan bu acaıp ba başa kaldığım zamanlar. timdi ne denecek 
rıer;eıı, kaba suratlı bebeğide ş Erlıefin bol kahka~l~r· 

den buldun • çehre hatlarını defıttırı ı·L.t ' ( 
Bu a~zo protesto ederek: 

0~~n gözlerimdeld sevinç mı · DuaıÇI CZIDI 
be d:· Hayır hiçde cirkin ka :alarmı llararmıştı. bu akıam 
len ~ıl. Fransayı ziyarete ge -Sonu var-

il genç bir Japon preneesl ·---------ı 
emde çOk sevimli bir pren

~. o 
ı, · eçen illn Kanon sokak 
~:~n~~ [bOyOk bir salonda 
lQrı dıaııe tanıştım. Onun bO• 
f>l &det ve ananelerine uzak 
d 

11
" rnemleketimizde bir az 

il &ıkıldıfmı bana itiraf etti. 
Ilı Ona, evimde ·şeref ver
~lnı rica e ttim D >rhal ka· 

etu. Tanımadıtım Y•t'ı 

K adınoe erkek İfİn 

Ari on 
Markalı Kol Saatleri ıeldi 

kol, cep, maıa .ve duva! 
saatlerini de ta•ııye edenz 

SEDAD SAHiR SEJMEN 
Uray caddui No, 41 Meılhı 

HALK Ecıaneai 

Yurtdaş 
Kızllaya 
.a.za olunuz 

Celal bayar, Şiik
rii Kaya, Ali Çe
tinkaya, ŞO.lııiJ Sa· 
racolla, Sallet 
Arıkan'a ait fotol· I 
raflar geldi. 
Setlad ~bir Seymen 

Ura~ cattaeeJ ~· 4a 
Mersin 

YEii IEISll 
Niishası 5 K-uruştu 
.Abone } TOrklyr Harfe 

Şerait için lçjn 

Senet ik 1200 Kr , 2000 k 1 

Altıaybk 600 1000 

Oç ayhk 300 500 

Bir avhk 100 - \'.oktur. 

Reıml ilhabn ıabrı 10 
Kuruftur. 

Mart 9ii8 per~eıulıe gfinii Mf' rsin llalke .aıt 0 

rıundaki g~nel kurul toplautısmda rusabı , vıek sal~
yet hasıl olmadığmdan rsas muka vt>lt-r. , s~r_a . 
45 · · .u . . . ıarutırnızıu 

uıcı mauut>Sı nıueılurace toplarıluun 18 · 
938 pazartt-si giiııiirıe talikirıe karar verılı ~H~a u 

Ortaklarımızrn atlı geç~n giiuii sa~ı uıştır 
M~rsin Halkevi salonuna gPlmfllPri ilan 1 

11 de 
.. o unur. 

i l A N 
· Mersin tecim ve endüstri odasından 

S cıl No l o7 2 Sınıfı :i 
ılersiflin .\laluuudiJe mahallesinde Ça k 

sokağmda 4 ~olu evde oturan T. C. taba· n aya 
olup Mıersirıin Mahmutli\·e mahallt"sinde rııaars_a;•dan 

• ' Uıat rae1lar çarşısında 12- 2 ı ııolu yeri kanuni r U-

gAb f»dinerek 31-3 938 tarihirhlenberi topta •careL 
rakende TuhafiyP. Kavafiye billuriye i~lerjJn P_e
r1şan bay Tu.h~!n (T~hsin ,.-ıparı) lica,eı lak:b~g -
~o~erden Lastıkh gt'lırmesı uzerine 3 l-8 .. 938 '11 

rılunde 1072 uumarah sicile ticarN kanu ta-

42 irıci maddt-sine göre kay ıL ve tescil e '~~lru_an 
bil•firilir. c ı dığ 

-Zayi ikamet T azkerııi 
Tarsustan «tldığı!u aO-3_ 929 Lari_h ve 27 83 

numar<tlı fotoğraflı ıkamel tPzkerenn gayıp e . 5 
yemsini ale1cağımdan ~skisirıin hükmü k~ln ,t~!'~· 

"fA d • 18'JIYf 
m ~ i:IU e erım. Tarsus : Ali Rasim kız~ 

Şflrif P- -Zayi ikamet tezterısi 
Tarsustan aldığım 80-3-929 tarih ve 277 8 ~umara~ı. v~ foloArafh ikameL tezkeremi kay ip f1

8
1
_ 

tını ye111s1111 alacağımdan fSk isinin hükıuii kal 
d ğ ·ıA d . ma-

ı mı ı ctn e ermı. A hm"' H?sinı kıza 
Atlıl~ 

Kiralık Un Fabrikası 
Taraua çalıurlar mevlıiindeki Sadık 

pa,a Un fabrikaaı I aeneden 3 •e 
k J L• • • • neye 

auar tııraya verılecelıtır talıp olan/ 
tarauata Sadık Eliyeıile müracaatl arın 

24 - 26-27 -29~['· 
Sayı~ lısi~ . lüccıranına ve halkına müjde -
Şehır dahılındeki nakliyatınızı 
i t . b. ucuz •er , emız ır ıurefte yaptırmak . . , 

bize miiracaat ediniz. ıçın 
Kamyonlanmız emrinize amadedir. Alınacak 

araba Ocretinden daha mutedildir. llcret 

d Bu ı~tle ~em nakliyabnızı toptan yaphrmak 
e zamandan kazanmıt olanunuz. Ve henı 

K•myon~anmız büyük ve kapalı olduğundan 
~n. baıar~ ugramak. yağmur, çamurdan mOte .lllalların1 • 
ıhtimaUen de yoktur. e1aır olmak 

ADRES: Otomobil Durak Mah IJ· 
He nzi nci Baki harın: 1 

ao- ao 
TeJefon:(801) 

Bank 
Emldk ve Eytam 

Bankalarının kurumudur 

Tam türk 
ve en g{Jvenile nıigorta ıirketicl; 

Hayat, )aogm, Nakliyat, K-aza Otomobil . r 
talar1111zı en miisai' şartlar ve tedi k sıgor 
hklarile yapar. ye olay-

Merainde MDmeaau· 
VASFI ORGUN 

1 



YENi MERSi~ 1 NiSA r 1938 Ct;\I A 

1 L A N 
Defteılda rlığından 

~lulıtelif seneler içiu narularuıa vergi tarlı f.dil ipte ika uetleri l~sbil edi 
ıİ~Pu dört nıii~tıllefın isimlr.ri aşağı)a yazılmıştır. Tebliğ n;akaıuırın ~aiuı 

o'mak ii zre ilan olunur. 

• fık• lJ P. fiu adı KapuNo ~~r ı e~; M.lu•sapNo ~lıılı~ll.,~i ihbarııanıe Nevi L. K . 
ve !ilana ta T. . No. 

\' '"' ' ; • cıw~al 2o komis~·oncu 936 484 cenıi şerif 6·46 t..~zanc 2 15 . 
o ıağı ~ usuf zı)· a po~tahane ıo . 4 - 37 buhnrn l '> 
B ~ hct l ·af 21 Jıavlucu 9a6 21 cami ş. 6-68-19-8 kazanc lo 12 • 

pae R;~i~~ton 
Her Dai rede 

Her ticare thanede 
1-Ier Yerde 

37 buhran 2 12 • 
936 mahmudiye 5-41 

• 

SAYFA 4 

Piyangosu · 
fler Ayın Onbirinde 
Çekilir 
Her ocağı zengin 
eder '• tı miş o~lo 

il · li l 
ıııaJıırıudiye 

66 s fu ru ncu 27 -4·37 kazanc 157 no 
• 

l li l o~lu ali kalıvt>ci 933 6 331 ıkiı ı ci ihbarname 

buhran ~6 23 
y iizci~ l 5 zam 23 6ij • 

tetkik itiraz ko 18 
to-937 T. 900 sayılı 
kararile taslikan 

Daima RE M 1 N G r o N yazı makinaları • Sizde Bir 
ve Şeritleri ~ullamhyor d 1 

nı Sizde bir REMING TON almalı- ID an~_~ınız. 
H ••unnncnmnnn••••••••m1•••••••1U1•••• 

kayadelen suyu 1 
ffi sınız. Satış yeri ffi 

~ . v~~:a:, ~.:~~:) 
.'."a yın Halkınıızm Sıhhlitın. göz önünde ıuıarak t>Şi bulunnuyan KAY Al 

l>ELEN SUYUNU ~ayP.l sıhhi bir şekilde menbağdaki tesisatında eksik-
0 
e===:~ -~==ıDJ1,.-- • -EEG~ 

lik lerioi ıaıııarıılaıııış fennin en ~on usullerini yaptırıııaltla lnılıındu~u- 1 D O k t O l' 1 
ııırnarKAvADELEN SUYU 1 ~ Muharrem Atasu ! 

Kaynadığı yerden itmaren istasyon yanına kadar cam borularla billur hmzlarB! !. lstanbul ve moskova ün;versitesi 1 
"" W seririyatı. hariciyesinden mezun 1 

indirilmiş oradandı bütün fizi~i ve ~imyevi evsafını mu~afaza e~ere~ el ~eyme~enJ J; Hastalannı Bayram g ünlerinden mada her iÜD T 
.. ~ususi kimya~erimiz ~uzurun~a ~amacanlara doldurulmak~a ve muntazaman 1 aabah saat dokuzdan OD ikiye kadar ve öğleden SOD· 1 

• ra on beşten onsekiıe kadar muayeoehaneıinde kıbulJı 

Ş8~rimiZ8 gelmettedir • 1 ede~DRES : Camişerif Mahalles inde pozar caddesi ıJl . 
KAY ADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkalldellRine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızıııl} ı 29 No.lu Hane 1 

LJ göslerd i&1i raQbet ve teveccühü karşısında fazla söz söylemeQ'l zait görüyoruz. Sıhhat Bak'\nlıgı 1 •~ll•!•S~~~~~~~!,! .. ~I-~ 
ve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU ~alrız Türkiyenin il 
en iyi suyu olmakla kalmıyarak 110ünyaoın birinci kaynak suları arasında bulunduQ'unu isbat • 

• etmi ştir • . M 
Ç'."9 lştahsızlıQ'a, hazımaızlıQ'a bir eok mide baQ'ırsak hastalıklarına karşı KAYADELEN. şifalı bir 8 
f.SUP hayat kaynaQ'ıdır. n 

~uyu ptk tımlz vı bura/ulu. Tt(rD/Jt ıdtn uıın lullfumız: undlndt buldutu zlndtlilı vı sılı/ıatın ! 
verdiffl f arlıüula suyamazun mllşttrisl ço/almalıtadu. as 

Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi Ki ................................. ~~ 

Yeni mersin Basımevi 
1\l.l:ÜCELLİT 
HANESİ 
Eskimiş, parçalan-

ıuış, forsu de kitapla
rınızı i~e yaramaz de
y .. a lmayınız. bir gün 
~iıe lazım olur. Kiıap
larmızı, defterJE~riuizi, 
nı ücellHha nemizf. gön
deriniz. 

H~r ııe vi k.iL~ p ve 
deflerl~r şık, zarif me 
tirı ve ~ullamşlı ola
rak cüleu ir. 

enelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Veni Ve Çeşitlidir IHTIVARLIK 

R esmi devairve müeasesatla tict.irethanelereait her nevi def ter 
ler ve evrahı matbuaveasairei en nefis bir tar~da sör' atle yapar 

······~··~·········· HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK SİPARİŞ-
LERİ KABUL VE TEZ ELDEN. YOLL~ 

1 

HER. NEVİ KARTVİZİT ~ 
KİT AP , GA ZE T E D A V E T K A. R T- f ) ~ 
VE ME C ~ U .A LAR.I.ZA.RF K.A.- . ..._/ 
TA. B I NI DE RUH· G I T B .A Ş L I K. -

11 

, 

LA. R I T AB ED İ- ' 
LİR.. EDER.. TE 

J Y ıoi •erıin HMımevinde Ba11lm11Lır. 

. 
Peşinizden Geliyot 

ONA KARŞI 

Hazırllkll Oavranlf11 


