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Roma anlaşması niçin yapıldı Katalonyanın tamamen işgali gün meselesi halinde 

ingiliz siyasetinin hedefi Sahil şehirleri yanıyor 
-

Roma, Berlin, Tokyo mihverini karşılamak Frankistler üç koldan ilerliyor 
bir itilafı müselles kurmak Pr. Pitar Bn. Pitar 30 ~~RAN KO '1,A YY ARESI 

LONDRA MÜL.\KATINDA .istanbuldan Madrid vecivarınıg~nebom-Bulgaristan 
Ve Türkler Fransız -İngiliz· italyan itili- !Ayrılırken bardıman etti 

Bulgar bükOmetinin BuJgaris fiının esasi görüşülecek Memleketimiz hak- Cumhuriyetciler hala zafer bizimdir 
tandaki Türk mekteblerinde ders 

ıenn yeni hartıerimi:r.te verilmesini Muhalifler de Çemberlayni Milletler ce- kında intibalarını yor/ar. Cephelere 
di· 

gönüllü sevkediliyor 
mecburi kılan kararını dünkü ga anlattılar 
zetemizde okumuşsunuzdur. iki miyeti idealini Çİfnemekle itham ediyor Saragos, 19 (Uadyo) l<"'rnn · Şimale doğru yapılan k 
memleket arasında daima daha J Ankara, 19 (Radyo)Profesör kistlerin ileri kıtaları Nişon mrn I Saragos, 19 (Radyo) te~~ 
sıklaşmasını en samimi bir şekilde Londra 19 (Uadyo) - Diplo len kazançları takviye edecek 

1 
Pitar lstanbuldan hareketinden takasında Salaryayı da mukate ral Valinonun kıtaları ceııu l 

a.rzu ettiğimiz dostluk münasebetle malik mehofili en çok meşgul mahiyettedir. 

1 

evvel memleketimiz hakkında in metsiz olarak işgal ettikten son 1 şimale ilerleyen mühim bir ~u:~ 
b k d b k k edeıı mesele 28 ııisanda Londra 9· k • 1 M 1 r J • ki 1 1 ti k 1 J n a ımı~ a~ . u ara_ rın . ıymet ır as erı an aşma; tibalarını soran Anadolu Ajan· ra ora .• şe •.rıııe. r_a eş_mış a.r· ı ve e ·arşı aşmış ardır. Şimal"" 

h t t b t da yapılacak olan lııgiliz • Fran d ş h ı L· k ı d h k d "" ve e emmıye ım e aruz e brmeye _ Hükumet nıahfellerile sıkı sı muhabirine demiştir ki : ır. e ır şınıı ı r ran ıst orııı 1 o6 ru a ın evam ediyor. 
hacet yaktur. : •; rde~let a~a;!arıı:ın ~ulıl~a- teması olan Deyli Eksprı;s gazel _ Türkiye h .J kkıııda intiba top ateşi :aııınclacfır. Ayrıca biri Gönüllüler sevkediliyor 

Harfinkilabımızın onuncu yı 1 ! · 1mumı aııaa e gore ~-ltesi ise Fra 11sa ile İllgiltere aıa,ıarımmı 'l Hiç şüphesiz çeşit çe· kol da Lasburaya inmişlerdir.Si Bnrselon 19 l<Had ) 
1

. 
lına akl k k ı k t gllız • talyan anlıışmasına mu·! . · . . . ' 10 çıncte 

Y aşır en, omşu meme e u · ı &.· L"' f sında bır askeri anlaşmayı mev şittir. Bu intibaları bu memh;- vıl halkın Fransaya ıltıcn edecek gönüllüler bulunan kamvo 
1 te yaşayan kalabalık Türk azlıX-ı şa 1 1 uır rfansız · talyan anlae b h 1 k L' • • ·ı 

1 
• ı k 

1 1 - • ı n ar 
a k d · ı k . zuu a se< ere .l' ransa ıçın mu kette daha fazla kalamamaktan erı sanı ına tnc ır. bu gunde şehırde bir nu·m . nın bazı maarif müfettişlerinin mü ması a te 1 ece tır. Çemberlayn, t r·k t b. · · k il kt . . ayıı. 

• L ıı · · e 1 8 ırını u anma an çe- duvdu"'um teessürle anlatabi· Frankist t .. :ıyyarelerin yaparak cepheye t · v samaha ve teqvikinden istifade e ord alıfnks, Daladı ye, Bone k. k d' G t 1 d Al J & gı mışlerdir.G ·· 
y 28 N. - . ınmeme te ır. aze e er e f ı· t" - 11 -1 h lk h" b o den bir avuç softanın geri zihniyet ısan mulAkatında daha . sıkı · . . lirim . ~ aa ıye 1 nu u er a_ a ıta en heyecanlı 

l · · ı ı b ı k k bir işbirliği tminini görüşecek ·! manya ıle bır anlaema mevzuu Profesör bundan sonra An Ditorya 19 (Radvo)ll'rankist nutuklar soyleyerek kend·ııe . . enne eıır oma arı, u azı a " . bahsolmamaktadır • ı . I . . _ _ rı gı 
dar, ana yurd türklerini de derin ler ve ltalya ile muşterek s :yase M h . . · . karadn kaldığı iki ay içinde gör tayyareler ' lıülüıı cephelerı tah I bı gönullu yazılmalarını söyle-
den müteessir eden bir vaziyetti. tiu nna lıollarrnı oraştıra.:;aklar· U ~lef~tın şıddetlı düğü değişikliklere hııyrar.lığını rip etmişlerdir. Dinyaroznn işgu yorlar. 
~ulgar hlikurndinin senelerden be dı~: . . ·. tenkıtlerı . . Türkiyenin gayretinin Ankarada li~ıden so~ra . v~ziy~t m~him ş~ j H.Okümet zafer bizimdir, 
rı devam eden bir haksızlıta niha Gozler 28 Nısana çevrrlt."'ı, .. Muhalefe t Lıderı B. Adle I~ pek iyi ölçülebildi~ini, Türk ta- kıldP değışmıştır. Fraııkıst denız dıyor 
yet veren son kararı, hepimizi se TaymiE. gazetesi diyor ki: gılız - ltaly~n _aııl~şmasını teukıt l lebesinin alAka 90 ciddiyetini tayyareleri ü~ sutte Din)·aroza I Darselon, 19 (Radro) B _ 
vindirmiş v~ iki memleketin yakın Büıüıı mahfellerin dikkatleri ederek demıştır kı: söyledikten sonra : gidip gelmektedir. 1 - Sonu ikincide- agun 
Jaşması hususundaki ümidlerimizi 28 nisana tevcih edilmiştir. Fran- 1 - f ngiliz hükumeti bu hare c _ ~A karadan pek aziz 
takviye etmiştir. sızların lngiliz - ftalyan anlaş· , ketile Milletler cemiyeti idealini b" h • nkl o d B" Romanyada meydana cıkarılan komplo 

K. · • b" d ·ıd· ki - d"kl . , . - ·x. . d k t d 1 ti ır atıra sa ayorum a u , ımse ıçın ır sır eğı ır , masına ioster ı erı Lsempatı U· çıl!§nemış ve emo ra ev e e· f d , k d 
buriln, Türkiy~ ile ~on:ışu _Bu.lg~ris mille ri fazlalaşlırmışlır. Başve· j rin mü~ee_uvizlere karşı zı'lfını yük Şef .tara ID - ·~ b?an aya a Demir muhafızlara karşı ş·ıd 
tan arasında hıç bır cıddı ıhblaf kil ve Haric:ye rınzırının Lond I göstermıştır. kabul edılmek gıbı ır saadete _ 

sebebi ve halle _ m~htaç _hiç ~ir rn ziyareti ise Romnda elde edi - sonu lklnlode - nail oluşumdur · • detıı· tedbı·rıer alındı 
mes'!le yoktur. Turkıye cumhrıye B. Pitar; Şef Atatürk'ün ağır 
ti, diter dost ve müttefikleri ile Mühim bir kanun projesi hazırlandı memleket işleri arasında ilim iş 
beraber, Bulgaristan komşusunun teriyle de son derece meegul ol Demir muhafız teşkilatı Bükreı üzerine 
Balkan antantı ahPngini tamamla 50 mı·ıyon sermayeli bir top- Sonu ikincide k h k . . k J k 
masını temenni etmekten geri kal yüriiyere Ü ~metı ,. at euece miş 
ınamıştır. rak bankası kurulacak Filistinde Bükree. ı.s (AA) -. Yüıoa.·Jmen ilAn elmiş ve. romeu toprak Diger taraftan Türkiye cumhu 
riyetinin Balkanlardaki Türk ekal şı Kodreanu ılf' muhtelıf demır larırıı terkedeceğıni bildirm · . 
liyetlerine karıı vaziyeti, on beş Banka topraksız köylüye dağıtılan ara· T edhiı ve çarpıımaı muhafız te~ekkülünün şeflerin· Fakat bu bir manevradan "b IŞtı. 

• • • • den 200 kiti tevkif edılmiştir ti. Çünkü polis Kodrea 1 aret 
senelik detiımez politikası ile teba zıJe ıfletmeler femın edecek JeVam eJıyor Bu tevkifler Bükreete ve mem· kad şl d x. n~nun ar 
rüz etmiştir. Fırsat buldukça mem . . k 

1 
. d 

1 
a arına yaz lgl bır rn k 

leket -içine naklettitimiz bu ekalli k . (H - i) y . t J k 1 "f 1 . d Kudüs, 19 (Rau10) Tedhiş leketın bırço rer erın e yapı bu ele geçirmişti. e tu 
l~k 1 d Arı ara ıısus - enı op yapma ta o dutu vazı e erın ı hareketi devam ediyor, Bu eıln mıştır: . . 

yetler hususunda bizi a 4 a an 1 rak konunu projesi hazırlanmış- şında olarak topraksız köyliUe f . . 
1 

. T b . . Dığer cıhetten demır mulıa· Kodreaııu mektubunda p 
b l kt ı rıa kültilrel · ngılız ta)'yare erı a erıye cıva . k - b tisini zah · fe h . . ar ran aş ıca no 8

• ona t r. Eski ziraat siyasi müsteşıı rı re dilğıtılan ve sahiplendirilen . fızlılarla bılh.nssa sı ı muııase et . . mm s ?ttığıni ve fııa 
ve içtimai inkişaflarını güç!eştire ve devlet zil'aat işletmeleri kuru arazide işletmeler temin etmek rı?da ç~teler ~zerıne bomba ve ler idame edılen ve alman taraf lıyetıu~ ~evam edıleceğiııi bildir 
cek maniaların zail olduğunu gör mu idare meclisi reis i B. Tnhsin maksndile kredi açacak, tesisler mı~ralyoz ateşı açmııılardır, Muh tarı müfrid sağ cenahın organı mekte 1~ 1 • 
rnekten ibarettir. Bulgaristanda vü Çoşganııı reisliğindeki bir komie yapacaktır telıf yerlerde çarpışmalar olmuş olan Kurentul gazetesi kati suret Polıs bundan bnska Po ı· . 
c d d d l t · · h. bir mah · t K d- t b" Yehud· ~ıd- ·1 Bükreş üze · b. r ınıu u u ost eve ıçın ıç o ıun haztrladıltı proje, ziraat Ziraat kongresinde görüşille ur, 0 us e ır 1 0 uru te kapatılmıştır. rıne ır Yürüyüş h 
zur teşkil ctmiyen türklerin, da.ha ky 

1 gres·ıııde de go .. "'.den ge,.·ır·ıı - müştür. Örfi idareye rağmen ka Malum olduğu üzere yeni zırladığım öğrenmiştir. 8 
on " v cek olan diğer kanun projeleri DO ı 

Y.üksek bir irfan ve hayat ıevıye d"kten sonra başbakaıılıAa verile de haıırJanmıştir. Bunlarıo ara rıtııklık gittikçe artmaktadır, anayasa ili\n odildi~i zaman Mi n yapı an bir çok araşt 
aıne yükselmeleri, tebaası oldukla 

1 
k . ron Kristea hükümeti bilhassa mal ar ııeticesiııde küllivetı ·ı .1r 

. . ı•e tır. sında en mühimleri zirai asa1iş H• d• t d 1 rnık 
tı memleketin istikbl1 meıaısıne J Projl"! Knmutaydan geçtik· kanunu projesi, pamuk kanunu ın IS an a demir muhafızları istihdaf ede dtrda ~il.~h •. c~phane ve risaleler 
~a~a iyi ve .daha ~~niş ~ikyasta / ten sonra' ve kanunlaştıktan son projesi, 15 milyon lira sermayeli rek bütün siyasi partiler .ve ce e e geçırı mıştır. 
ııtırak_ e~ebılrnele~ın~ te~ın eder ra b ir Toıırak bankacıı kurulaca bir buaday ofisinin kurulacağı Mü•lhman/ar/a Me- miyetler aleyhinde şiddetli ted Bükreş civarındaki •y . 

Ko~ı~anof hukume.tı, .bu 5?n ğı haber verilmektedir. Bu ban hakkındaki kanun projesi ve or birler almıştı. ev,, ile demir muhafızlara 8 .d ~.' 1 

kararı gıbı daha evvelkı ıcraable 40 . 50 milyon lira ara· man kanununda yapılması karar CU&İ/er gene çarpıştı Hareketin şefi Kodreanu he çok ocaklar ve kooperatifi 
1 ır 

de, bu hakikati müdrik tolduğnn_u kaıdııan serm""es'ı olacaktır. Ban men partinin feshedildi,ıtiııi resi is tarafıudan işgal edil .... ı~şrı ·ır.Po· 
8111 a# laştıralmıı olan tadillere aid pro Londra, 19 (Radyo) Bomba)' --=:-~:--:--:---~:------::":"·~-~,:q•:.:!,:~ töstermiştir. Komşu devletten gor - z· at bankasının jeler. ç· ı ·ı • 1.. J x. ~~ k • 

dütümüı bu hüsnü niyet (tezahür ka bugun ,.ıra dan alınan haberlere göre Mecu in 1 erın Hazan 15 1 mUVOTTG ıyefler -
l~rinin devamı ve kuvvetlenmes~ s·hhat vekaleti bir nizamname hazırlıyor silerle müslümanlaf' arasında ge ,. ·ı - . ,-- lh 
~:ç ~: ih~~~;:ris;:~rm:~~!'e,~~:;ı 'G da maddelerinin evsafı ,:·öı~·~~ ,::r:ı:'~:::; •. ~::::~:~ ngı tere ve ıta ya su tavas. 
Y.•~d~m etmekle Balkan birliği fik 1 müslümanlar camide ikencamiin sutunda mı bulunuyorlar? 
rt ıçın en ciddi gayretlerden biri t b•ıt ediliyor muhtelif yerlerine bomba koy • 

ıai tqkil edecektir eS k 'L' dd 
1 

L L ==~~::,7::~~~~· de m•••ffak j Çinliler dO~UZ 8Jd8Dheri ilk defa Olarak ehemmiyeti haiz 
Mınçuka · Rusya fağ, süt, ekmet. pastırma, sucu aı~ı u 8 er çıı sııı T k · k kik muraffakiyetlar elde ettiler 

H11:ı.rp ,·hıı·mall•rı· bir •ekildı lntrof edtlecak _unustı 1 ınşı .1 
Paris, ıs <A.A . • >- c. in-iıı-so-n ---

.. • V c Dokuz aydanlJeri ilk 
lı lı ı d. - Sıh imal tarzını müzmin bir dert ola Bırçolı ecnebıler askert muvurra~ıyetlerı hakkın olarak Çinliler hakiki } defa 

ÇO UIJVet en 1 Ankaa~, 18 (~u~u~i)a lardan ırak tavsif etmektedirler.5 ı. ı.. ld da baş mııkolesıııde tefsirlerde yeti hl\iz muvaffakiyeu e ıemrni 
Mo1tkota, 18 (A.A)- Tas A· hat Veklletı zarurı ı~ y k~lde i;· Sıhhat Vekileti bu sebeple ge manRÜm O U bulunan Lö 'l'an gazetesi, vaziye Cılmişlerdir, Bunun eeref;r b~lde 

f~rıa_ı bildiriyor: Blagovçenskde~ 1 ~e meml~kette umum~d!~erinin \:· çen sene Kayseri imalithane!erini Tunus, 19 (Radyo) 9 Nisan t in şimdi İııgiltereııin teşebbüs reddüt yalnız orduların ılAte 
htldı~ildirildiQine göre, mahall~ I tıhllk edıl:n ~~dak :~oldan ge 'j. kapatmıştı. Sonralara yapılan mü hAdiseleri neticesi illin edilmiş e ' mek üzore bulunduğu tavas halinde toplamakla k \ grup 
:•IAhı1etli mahfeller, Amur nehrı 

1 

~slı ~e. ~1 1 hır 0 
addelerin evsa racaatlar neticesinde bir sene zar olan örfi idare devam ediyor, sula elverişli olduğunu tahmin bunlara nisbeten kuvvet~ ~a1ıp 

le.zindeki vaziyet hllkkında Do rılmesı ~cınl t u mtesbı·t eden bir fında sıhhi bir mezbaha inşası ile Umumi bir karışıklık )' Oksa da etmekte ve Generai Qiangm Çin ı ı · asıta 
tn f ve ıma anını ar a teçhı7. eden Çan Kay $ek· 
.a 

81 ajanıı muhabirinin Oanlune 
1~ 1 

h 1 or pastırma ae sucuk imal tarzının günler gene hddisesiz .cecmemt>k kunetlerini tophyarak bunlarla ı ~ l bb" " ın 
"'llrı ö d d .. h b J b-.,ük mzam.ame azır ıy . L d 1 1 şa ıs ı eee usune racidir 
h g n er ığı il er ere u# •. d yağ ve ıucılk sıhhi şartlara uy uru acağı yo un tedir Mahkeme dört halyaıırn y a lnız Çf4te lıarbi yapmak de~il. Bir tavassut, iyi net"ıc'e 

et emmiye& vermektedir. Kvı:ın .. Nılzkamname ~ ihHyaçlarınddn daki vaat ve teahhütlerle_müsaade muh~kemelerini yaparak muhte ııyııi zamanda taarruza geçın eAe 
Urıg ord k n n ilhamı gıbı ha ın zarur d"l · · verir mi ? 

ile 
8 

usu ~rmayı ı 
0 

bu olan maddelerin ne şerait dahilin e ı mıstı, • . . lif hapis cezalarına mahküm el muktedir muntaıam kıtalar ha 
L >' zıldığına şuphe olmıy~ _ 1 11. h kkında esaslı Bu hususta salahıyeth bır zat . t" T k"f d "I a·x. 30 !inde bir kaç milvon kiı:ıilik or· ~ir .ç~k ya.hancı ma hfili .· 
11aberl - A ur nehrı uze de hazır anacaaı a l - led" mış ır, ev ı e ı en ııır;er J v de şımclıkı vazıyetin tabii 1 eı ııı 
l'indek~ı raedızaloren a~ıd 'ıyet ·ı rmesele hükümler vardır. şun a"rı sop~ ı;d kb J 1 ecnebi hakkında da 21 ııisand a dular vücuda getirmeğe nıuvaf ·1r t r .1 . o arak 
•I arı B nda pastırma ve su - ıyasa a ma u o an - . . . f k ld it k k . ı ı nra ı ı ıtıliHın hallini 

hakkında Sovyetler birliQ'i ile u mey• hh t· . ı., . K . t ki rı ı.. h huküm vrrılecektır, Dığer mev a o u unu aydetme tedır, ğa sevke tmesi lhıın geld~kr~nıa 
.. cuk ekseriya halkın sı a mı go ayserı pas ırma ve sucu a ""ı 1 • Ç K Ş k" 1 .•nooko hükOmeti arasında ye . b" l t tulmu• olduıtu hı· şeraiti haiz mezbahanın inşasın kuf arın ancak mayısın ılk haf an ay e ın şimdi yapılacak bir ta .. ass ı vo 
tıı zetmıyen ır yo u Y a d h k . ff k. · • ut "•k •bfaem&zhkfar •• o11nlcatı m~ görülmüştür. Bu hususlarla alala daa sonra sıhhat bakımından iti tasın a mu a enıelerıne başla muva a ıyetı bundan evvelki teşelıbilslerduıı 

kaktır. Manouko bu meseley d b zı zevat pastırma ve suc1ik (Sonu ikincide) nacaktır, Lö Tan aazetesi divor ki; S "k" .d <ııı 
..... lktnolW ar a • , - onu ı ıncı c -



VENl MERSlN 20 NİSAN 1938 Çarşamba 
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Bir Ecnebi gözile C. H. Partisinin kıymetli bir teşebbüsü Spor teşkilatı projesinin 

Sayfa_:_2_ 

esasları 

Türk Limanları Yıırd içinde ti)Tatro faali~~eti 
g8nişliyor 

Yeni projede 
Spor teşl{i)atı için mül1im 

esaslar var 
Türkiyede müşahede edilen ınuntazam 
ve metodik rejim ecnebi memleketlerin 

hiç birisinde görülmemiştir. 
Hüklımetimizm inea tasavvurunda olduğu lıoıı limaulıır ü 

Bir heyet garp şehirlerimiz~e ~ir heyet de ~ark 
şehirlerimiz~e temsiller veri~or 

Ankara, cHusuSİ> - İleride yetlerimizde bir turneye çıka· 
zeriııclı> tetkiklerde lıulunınnk üze re memle ketimize gelen tanın 1 

devamlı bir şehir tiyatrosunun rılmış ve Bursactan itibaren fa· 
mış bir lngiliz firmasının baş mühendisi B, Jıplon limanlarımız 

Spor b6lgeleri· gelirler-klüplerin vaziye
ti- Sporculara gösterilecek kolaylıklar 

esasını kurmak maksadiyle An- nli~etine başlamıştır. Bu heyet B d b' · t hakkında aşağıdaki yazıyı yazmıştır : J e en ter ıyesı ve spor eş 
------------- rada geçen kış Raşid Rızanın de bu taraflarda bir müddet ça· kilatı hakkında bir kanun proje 

Uzun mOddet devam eden 1 melce teşkil edebilecek surette k ı ,,, d k ı· k 
b b 

baş an lgm a ıymet ı sanat Ar lıştıktan sonra mayıs ayı içinde si hazırlandığını ve projenin ilk 
lr inhitat devrestaden soora, ir lntihsp edilmiştir. 

lardan bir heyet teşkil edilmiş Ankaraya gelerek Ankara Hal· kısmını dün yazmıştık . Bugün 
memlekelln bu kadar kısıt bir za J Binoennleyb mostakb~I bir bu he et A k H lk . d 1 k da diX-er esaslarını veriyoruz: 
man tçeriı;inde, kL.ruluJ> iktlsııdi limanın mevklinl tayin ederken ve Y n ara a e\'ln e kevinde on beş temsil verece · ., 
bir dirilme gösterebilmesi, snc:ık bu iki mUhim ve esaslı noktayı halkımızın memnuniyet ve tak· tir. Spor bölgeleri 
'fUrkiycde görUlebilmlşllr. 1 t.>hemrolyetle itibara aımak lcab dl irini ce~bedecek şekilde temsil · 

1 
Esasen Partinin çok kıymet Her vilayet merkezinde, vild 

HUkı1melin iyi v~ uıuk görll eder. er vermıştJ. Kış mevsiminde An 1 li ve önemli birer kültür mües- yet çevresi içindeki spor işlerini 
şıı sayesinde, iktisadi boıystın her ; ~mai ve zirHi merkezler nere katrada vtazifetsi

1
ni birltiren bu

1
he

1
- sesesi olan lIAlkevlerinin temsil düzenlemek_ve idare etmek ilz· 

şubesinde vncude gelen fıtallyet, !erdedir? Madenlerin cevheri ne ye mar or a arın a seya ıa e . re bir spor bölgesi kurulacaktır. 
dl"e ı k ti ı k ı e oltt kt dl •> E kil k k K "f . Ad ' şubeleri yıllardan beri artan bır 

er; r mem e e er n il sn - lorden gelme e rr 1 az na • QI ara onya, n erijın ve a- 1 Bu bölgenin başkanı vali 
rak Umumi borçl .. rı arttırmı<:tır t lfl U ıt 1 1 d . t ' f d ı· ff k ' tı · inkişaf ve tekemmül ile yurdun k • .. v ya masar ne m sa o un yer er on a ıs ı a e ı ve muva a ıye ı 1 olaca lir. Bölgede merkezden 
ve ayni zamanda Türkiye ınali hııngileridir? temsiller vermiş ve Adanadan her tarafında sahne hayatını u- ta)·in edilen ve bölgenin bütün 
vaziyetini muhaftııa · edert>k tedrl I>üşUnülecek diğer bir nokta· sonra da gösterilen alaka ve is- 1 yandırmış ve bu yoldan dn hal işlerini başkanın nezareti altın· 
cen parasının muvtızeneslni temin da, aynı mıotakadakl ihracat 11- tek üzerine komşu ve dost Ira · l kımızın tenevvürüne hizmet et- da çeviren bir asbaşkan buluna· 
edebilmiştir.. . manlarınm blribirlerlne pek yakın kın merkezi olan Bağdada gil-

1 
mekte bulunmuştur. IU\ve ola caktır. Bölgede muhtelif spor iş 

Maıtmafıh b~ vaııyetln \'Ucu olmamasıdır. ÇUnkO böyle olduğu mişlir. 9 nisandan beri heyetimiz ' rak bu gibi teşkilfillı ve sahııEI !erinde abbnşkana yardımcı ola 
dtt getebllml'sl lçıa millet de aza. t kdl d b ı· 1 h bl 1 i . cak aı·anlar bıtşkan tarafından 

11 r e. u ıman arın er r s · Bağdadda çok rağbet ve alAka sanatını meslek edinmiş grupla 
mi fedtıkll.rlık dmlş ve ~llzel bir nln inklşııfı kendilerinde fazla bir uyandıran temsillerine devam 1 rın da yurd içinde dolaşarak seçilecek ve merkezce tasdık o-
mlsal teşkıl eden şu gayret bOtUo kollektlf kudrtıl husule etirecek 1 lunacaktır. 
Avr pan n takdir ve sltaylşlnl ka g etmektedir· Bu heyet dönüşte seçilmiş temsiller vermesi, ayni 

u 1 tır. 1 Her bölgede bir spor komi 
zanmıştır. 1 r Mardin, Diyarbakır, Elazığ ve hiımet maksadını daha şumül · 

Herhalde mılıelln derullde el. Zikrettiğimiz şu mahzur, Av . . ' b' 11 lk 1 . lesi kurulacaktır . Bu komitede 
Malatyada da faaliyette buluna· lendirdığı gı ı a ev en tem 

m'ıı oldu"u fedukarlık, zenoln ma rupanın şimal denizindeki Uman _ 1 . • valinin başkanlığmda olmak üz 'v 6 "' caktır. sil şubelerinin de görgu erınıu 
de"lerl Ve m(lnblt toprak'ltrı ıht' hırda görUlUr. Bu denizde bulunan re bölge başkan1, ajanlar, beledi 

Diğer taraflan lstaııbul şe artmasına vesile verecek çok ye 

da her alay birliğinde, liselerde 
meslek okullarında ve yüksek 
tahsil müesseselerle üniversite· 
!erde, memur ve işçi sayısı 300 
den f ·• zla olan devlet müessesele 
rinde, hususi müessese ve fahri 
katarda en az birer klüb bulu· 
nacaktır. 

Mahalli şartlara. nüfus vaıi 

yetine göre klüb sayısını çoğalt 
mak ve azaltm.;k spor başkanlı 

ğının salAhiyeti cümlesinden ola 
caktır. 

Nüfusu 3,000 den az yerler
de spor başkarılıQrnın muvafaka 
tile klüb kurulıılıilecektir 

Spor başkanının muvafakati 
dışında .klüb kurulamıyacaktır 

Klübler, idare heyetlerini keudi 

leri seçeceklerdir. Klübler, mas· 
raf ve gelirlerini 1ıllık bir bütçe 
ilu tesbit ve bölgeye tasdik etti· 
recaklerdir. va eden bu memleketi, yeni reı·ı Anvers, Rotterdam, Breme, Ham 1 ye rehıi, sağlık, kültür, bayındır 

b iki 1 d d bl b hir tiyatro heyeti de garp vild rinde bir ,.alışmn ~oludur. ı k ı · r kl" ıe · d · • - n H-k • d · 1 · h • mln hazırlamakta olduğu parlı:ık urg ve ne erere e re em v ~ ı c ı e or rı, aımı encume - u umet 111 re erı, ma allı 

istikbale e riştirecektir. : mlyetl balz olan, Flessingue, Dord Yurdu yanan ı·spanyollar K 1 r . ı· elen bir zat, bu proje ile .vilAyet idareler, hankalar, ticaret evleri 
Bununla b~r1:1ber, bu ikllsudi recht ve Emden limanlarının kol ata onyanm tamamen. ışga 1 içinde klüp kurnıağa mecbur fabrikalar ve bunlara benzer top 

tekemmnıua, metodik bir tarzda lektif kutlretl binterhrndın ihraca h • d müesseselerdon birer delege bu lu ışçi ve memur çalıştıran ku 
t k 1 t k 1 dl A Lın halı*nde Fran- gu·n meselesı' cılın e lunacaktır. çizilmesi ic~bettiğlni de ayrıctt ka ını sev C o ço e zem r. R P4 rumlar kendi memur •e işçileri 

bul etmek ic8beder. 1 Bundaıı doğ.ın neticeler; if· saya iltica ediyor (Birinciden artan) Bölge gelirleri ne beden terbıyesi yaptıracaklar 
Buna ltlzım olan esas unsur- rat b!r rekabet, liman resimleri Paris, 19 (Radyo) ispanya- bir nutuk söyleyen hariciye na Hususi idarelerle bölge mın dır. Memur ve işçi sayısı 500 

ıar aceba hangllerldir'? \ nin mütemadi tenezzülü mestur zırı İtalyan ve Almanya müdıı · takasındaki belediye bütçeleri den fazla olan resmi ve hususi 
BllvOk Millet mecllslntn, bu tahsisat, limanlara gemi celbi dan akın halinde ·mülteciler gel halesinin asilerle sıkı bir ittifak : gelirleri mecmuunun yüzde ikisi müesseseler, fabrikalar, licaret 

seneki ilk toplantısındıt BüyUk ~et 1 için verilen tf\hmil ı.rimlari ve mektedir. Bu sabah 1500 mülte ki' ld x. 1 T I 
1 

, merkezden yapılacak yardım, sa evleri ve sair kurumlar keııdi 
ve BllŞ ektıın lrıtd etmiş oldukla saired ir ki bunlar da tabii ve te ci daha gelmiştir, Bunlar al'asın şe 1 8 161111 ngı ız - ta yan an hnlar ve müsamereler oelirleri, 

ı 1 ö -ıı-ı · h "' memur ve işçilerine ve bunlal'ın 
rı nutuklar, bize bu yolun ne ka· m·ız l·ir inkiııafa muzır unsurlar da milisler de vardır. Marinada aşmasında da g nu u erın. arp l teberrüler, ölüme bıi"lı vasiyet· 

1 u " 1 1 
15 ailelerine beden terbiyesi yaptır 

dar emniyet ve alaka ile çlzllm ş t k ' l d 1 katnpa sevkedilen mültecilerden ten evve veya son. ra ge.rı a ın ter, ,.e tahsisler bölge gelirlerini 
ıd ,, t kafldl 1 eş ı e er er. k 1 1 l mak için jimnastik salonu, ııı.ıor 

o Ur;unu gös ermeye r er. T- k' . d ' k ' t ld 1 . isteyenler Frankisllere isteyen m.as1 _aydının Ası ar eııı.ne . a.de. ı teşkil edecektir. 
B b t ki l lll k ur ıye şım ı ı ıa e, uu _ ı - h · · 

u usus a m > r ne a· - ler ete cumhuriyetçi hıpnnyaya mı mudahaleden vaz geçıldığını Kaza spor mümessillikleri a anı, yuzme av uzu ve saıı ~ gı 
dar zorlukhırın bertaraf edilmesi ı gibi büyük ihracat limanları vu bi tesisler yapmağa, beden terbi 
lcabedeceklir? Bir hnkOmetin nı •• cuda getirmenin arifesindedir. gönderileceklerdir, göstermekle olduğunu söylemiş ve kaza spor heyeti 

ve demiştiı· ki : yesi muallimi, antrenör tulmağa 
kanizınası tamamile bir satttlaki· Binaenaleyh bu meselelerin M L 'k p İ il ' _ . . Kazalarda en büyük mülki· · mecbur olııcaklardır. 
ne benzer. iktisadi coQ'rafya mütehassısın eıSI o e ro en - Mucadeleyı ıdame cdecs- ye memuru bölgenin kaza için ı 

Alınan tedblılcr, uzıtk yeril r· rı tarnfından, derinden derine Meksiko, 19 (Radyo) Mehu ğiz, millel ölmeyecek zaferi islih ·de spor mümessili eayılacaktır. Sporculara kolayhk ve 
de acul•a ne gibl akisler uyandı · telkik edilmesine ihtiyaç vardır. san ve dyan meclisleri istimlak sal cd~ne kadar çalışacağız. l Kaza spor heyeti, hükumet tabi muafiyetler 
racuktır? Evvel emirde, muhtelif mın edilmiş petrol kumpanyalarına Madrıt bombardıman l.ıi, belediye reioi, kültür memu Spor mü:;abaka ve mü~ame 

Herhalde b~nları evvelce lıll- takalar, madenlerin verdiği cev· verı' lecek tazmı'ııat pı·oı'eeı'ııi ka edildi ru vo kaza çevresi içindeki klüb 
kk b 1 releri gelirleri dam~a, istihlAk 

mek ve onıı göre hareket elm4 k her, saı: ayi ziraat ve saire gibi bul etmiştir, Madrit, 19 (Radyo) Dün 30 mümessillerinde~ mü~~ e o a· 
ıazımız ... lecektir. Bir misal olaruk e ı tesb'ıt ed'ılmelid.ır buııdan cak ve heyet mumessılın haşkan belediye ve diğer resimlerden 

~"' ş Y er • Frankist tayyare evvela. Madridi 
meyve ibrHcutım alalım Meyvı: cı d de ' r olla ollar ve Roma anlaşması nı'ç'ın yapıldı lıX-ında bulunacakhr. muaf olacaktır. Bulunduğu mer sonra 8 mı Y rı, Y sonra da Santnndel'İ bombardı· 5 

larm bnhçelerlne bukklde baku· · · 1 ·nşaat programı lıazır KIObler kezi vesikasını ta11ıyau ve en az 
.ı saıreıııı 1 man etmiş\ir. Hava toplarının "' 

b1Jmelerl için bunlıtra ne gibi led lanmtıktad:r. Maamafih .bütün bu Birinciden artan ' <;evrilmesi üzerine tayyareler Yurdun beden terbiyesi ve beş kişilik grup hAlindeki hare· 
birlerin kabul ve tftlbik ettirllm• si ı · d ki d 
lazımdır? Mıızlr böceklerin tanın işler kül ha ınde 01 u ıırıu an Bir itilafı müselles mi ? şehrin civar mahallelerine fazla spor ihtiyaçlarını bilfiil temin ketlerde ve)'ll müsabakaya katıl 
ması ve bunltırı imhft edebilm• ·k ayrı ayrı tetkik edilmelerinde \'aeington, 19 (Radyo) Ame bomba atabilmişlerdir. • eden birlik klübler olacaktır. mak için seyahatlerde devlet n• 

için ne gibi usullerin takibi ıazım manil yoktur. rika hariciye mehafili lngiliz - ı Kastellan eyaletinde ilsilerin Klüblerin kurulması için hüku· kil vasıtalarında üçte bir ücret 
Muhtelif mıntakalara ve muh 

dır, en iyi cins meyvaların yetişti İtalyan itilılfı üzerine mütalaa ileri harekıltı durdurulmuştur. mel reisi ile nHlkalılar tedbir ala alınaC'aktır. Mali rekor sahibi 
telif sanayi ve işletme teekililt j 

rllmes1, ıığaçlarıo temizlenmesi, devrelerine nazaran bu işler beyanından içtinap • elmekl~dir. Katalonya ile münasebatın caklardır. Nüfusu 3,000 deıı yu olanlar yurd içinde yapacıtkları 
toprsğııı gnbreleomesl, ambdl'lj, gruplara t\yrılmalı ve bu suretle Gazeteler Avrupada son vazıyet kesilmesinden hiç .bir endişe du karı ve helediye teşkilatı olan her türlü spor heden terbiyesi 
deniz ve kara yollarlyle sevk ve baAlı başına cüzler vücuda geti üzerine böyle bir itililfın lüzumu 

1 yulmamaktadır. Millet ldpanya -f ı 1 ve müsamerelere meccanen gire ~ ı yerlerde nu usu no o ursa o sun 
nihayet ecnebi piyasalarında yer ren işler biribırini takiben yapıl olduğunu mamafi hakiki kıyme I kumandanlığına tayiu edilen Ni bütün kaza merkezlerinde, ordu bileceklerdir. 
tutabilmek meseleleri ayrı ayrı dO malıdır. linin hı;1nüz belli olamıyacaAını yazaya geniş itimad l.ıeYlemekte 
şQoDlecek mnhiw noktı:ılar teşkil - işte Tür~iyede bu hususta yazıyorlar. 1 dir. Madrit İspanyanın beşte p p B p· . Spor ve gençlik bayramı 
etmektedirler. muşahade edılen muntazam ve Londradan alınan haberlere ikisini teşkil edeıı arazinin başı r, ıtır n. ıtır 19 ltlıiyıs günü spor ve genO 

Pamuk, Pirinç, Buğday ve ı k 1 
saire gibi diğer nebati mahsulat me.toji~ reJi~: ecneb! ü~em ~ ~t 1 göre lngilterenin bu günkü &i.ya I olarak kalmıştır. ispanyaya ge _Birinciden artnn- lik bayramı olacaktır. Bu müo• 
d bi t tk'k t it tabi lerııı hıç bırısnıde gor memıotır seti Bertin- Roma-Tokyo mıh· lecek olan mahsuller bundan son k sebetle geçit resimleri, törenıerı 

a aynı e ı a ve şera e • ve oralarda takip . edilen usuller verini karııılama"a matuftur ve 1 ra L~ndu-ıu-sten elecekt'ır. Halkın duklarmı; Anadoluda yaptı ları 
dlrler. ancak muaızam zıyanlar husule . l .. "' l 5 

,.. •. ı c. . . g • . tetkik seyahatlerini, Bayan Afet sair gösteri ve müaabakalara k• 
İthalat ile mllcadele ve zarar ı· . . hır ngılız- talyan - F ransız ıtı· zafere karşı ıtımadı umumıd ·r. le Etı'mesut civarında kablelta· tılan sporculara resmi ve hosutf ge ırmıştır. . . d x. 

lı bir ticari bllançoouo vücuda Türkiyeniıı şu aralık, sulh lafı. müsellesının doAmasına o" 1 Kurtoza varoşlarında rihe ait çok kıymetli taşlar bul· bütün daireler, müesseseler tar• 
gelmesine mani olmak makstıdlle ve iktisadi kalkınma hususunda ru ılk adı~ atılmıştır... Saragos, 19 (Radyo) Fran· duklarım V*' Lunuo tetkikini ya fından izin verilec~k ve bu yı1• 
acaba hangi sanayii tekemmnı et· girişliği müca<.'ele o kadar şara Um~mı kanaate. go~e .bu ~n 1 kist kıtalar Kurtoza varoşlarını neticesini yazacaklarını den maaş ve yevmiyeleri kesil' 
llrmek lcabeder'? ııı dikkattir ki, netice olarak her laema Mılletler Cemıyelı ıdealın i11gal etmişlerdir. Şehir 11imdi 11i parak · kt' 

M f'h 1 b il 1 1 v "' "' söylemiş ve : mıyece ır. 
aama 1 yanız mıı su er kesın kendisine tam lıir muvaffa den uzaktır. Fakat uzun seneler maiden leı· yonlar, cenuptan soli k .. ~ 

eıd 1 k k"'fl d "I dl • - Tu-ı·k devlet reı· sı·n·ın bu- Projenin eonuuda i nıuv .. ~ E> me cı e& 1 r, aynı za kıyet elde etmesini temenni el denberi dünyanın ilk defa ma· cenahın taarruzuna maruzdur. ' 
mandtt du nakil işlerini. de tıırızlm mesini intaç etmiştir. ruz kaldıgı bu hddise bir fali· yük dikkat ve ihtimamı tarihin kat maddeye göre kanunun 11'1 

etmek ıazımdır. Kabotaj, deoılryol f Bütün milletin iştirakiyle gi hayırdır. M rııçu ko- bir çok karanlık örtülerini yırta riyetiodtın itibaren iki yıl zarfı~ 
ları, komyonlarla nakllyatıa mU· rişileıı bu muazzam işin knreısın p· ı·ı • ff L • ı • caktır, demiştir. da başkan, aıenel sekreter sab• 
salt yollur ve ll~anlur yapılmalı ela söylenilen şu sözler, ~ancak ytn 1 enn muva aııyet en Rusya Bayan Pi tar da şunları SÖY· sağlık, heaab ve teftiı daireleri 
dlır. Bu vesait, hmanlttra nıızaran bu harekete karşı izhar edilen Birinciden artan !emiştir : başkanlarile federas+'onlar b•1 

b
e terlere httva vereu şlryunhuu 'akcl 'ır ve lıa.,ranııx.ııı ızharıııdun ııelı·coler -Birinciden artan- fi 

• J a daha muvaffakiyetli - Türkiyeden ayrılmak her kanları, bölge asbaşkanları 
eozer. başka bir mıına ifade elnuızler· · · ı · ı· Jd .. ı hnl&n tetkik eylemekte te ldzırr z"mar1 lı 'ır kederdir. Bizim için merkez teıık 'ılAtı dı'rekto··rıerı· ,oJ Memleketin inkişafı He alakt1 F J blom vermesı ı ltıma ı o uğu soy en a " n 

dar olan kimseler, bu elemunların • mektedir, Bu münasebetle Al gelen tedbirler alın~aktadır. G( Auup:lda yegftııe olarak hu rnursek mekteb mezunu olmak t•' 
ehemrni"'Clinl takdir etmişler ve man te11ebbü ünün ınurnffakiyet rek kara, gerek nehır huduttan ı.it güzellik asalet ve saadet mu . k' üdd' 

J S hh y L"I ' b' ' " · k · · ı A · 
1
' tıle barem kanununda ı m dDşUncelNiae fttydalı bir netice I at eıa atı ır mzamna• sizliği zikredilme!. lcdir, \\' hsıl dü~erı1nde 1~!a?çu okılle mazıJde 1 

hitidir. Maddi terakk idfn pek te bakmadan tayin olunaLilereJ 
olarak du Denizbaakı tesis etmiş· yanın o 7.Bmandanheri bir some ıs 0 nn uutun va a arın · apon üksek olan fikri te>rakki ilme . - ''' 
!erdir me ~azırla~ı re vbmiyen gizli teşebbüslerde tahrikçiliğinin birer ııeticesi bu y _ k • k lır .. Bunlar mustahak olduk J . . k hurmet, sonra her este. muştere maaııtaıı fa".lasını u-cre' olar• 

Bu müessesenin fıs&llyet sehe ı bulunc!uğu ilfive edilmektedir,Ba lundujtu dık ate alınırsa Amm 1 b- -k aşk toprax.a karşı .,, " ' • 
al 1 ld t - · ..ı k d k k hAd 0 an uyu 15 

' 1 c klardır sı batan bu anasırı ibllva ettiği r ne •n ar an zı nişaneler fngilterenin de, eim uzerınue ya ın a çı aca n ı T- k . t'kb r . h a a a · 
gibi, pek de vasidir. Ekseri tica- maf edilir bir şekil alacaktır,, diki ahval dolnyısile iki tarafın r:eler hnkkında verilen bu orij ı $efe doğru ur 

18 1 
a mı .a 

B be ı ı h t t K zırlayan kahramana doğru gıt ,.-----------
ret limaolarınıo ilk şekil bir tıa- uraya gelen ha r ere göre bir uzlaşma formülü derpi$ et na a Hır, rnrnda, vantung oı . • . . . . 

b h 1 ki ı . . - - .ı k.- ı l.· · · s mektır. Turkıyede kendımı bır Jıkçı köyQ olmuştur, bunun mev mez a a inşaıı hazırı arı iler e meğe temayül ettıklerı muluha uuııu er .1111 ıaruıyeeının O\ • . 
1 kli de mOhlm bir hinterlandın mektedir. Bundan başka nizamna zasiyle, Çin ve Japonytt nezdin yet - Mançuko hududunda yt ecnebı addetmıyorum . slanbul 

23 Nisan Çocuk bayr•· 
mandan sonra yedi gDn .o· 
ren Çocuk haft•aı getir. mahsulAlını temerkQz ettirecek ve mede halkın sıhhati ile oynayan de karakteristik bir siyasi faali f ni tahrikler hazırlamakla oldu seoden ayrıldııtıından dolayı aQ 

dlQer cihetten de tahmil ve lbhll Amiller hakkında da cezai hüküm yette bulunduğunu göstermek Q'una bir bürhan gibi telAkkı lıyorum. Anadolu seni yakında! 
Je bu usunda Sıtklo ve emin bir ler teıbit olunmuıtur. 'ıedir, edilmektedir. bir daha aıörebilecekmiyim '? '------------_. 
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<< Burası neresi ? Ben bu 1 14 YAŞINDA lKEN Kırma t> 

.Balmumu 
1 

1 Cebri 
ısusam 

Siyah 
Şark 
i Anadol 

1 
Aydın 

yapağı 

75, 
10-11 

,17 

52-53 
49.50 
55.56 
78:80 

i L A H 
iktisat vekaleti iç ticaret umum müdürlüğünden 
Türkıyede Nukliyat sigorta işilP- meşgul ol k 

ijzre kanuııi hükümler dairesinde tesciJ edil rua k 
~u gii!l foaliJ~l ha.li~•d~ ,~ul~narı La Federal ~:k 
lıyaı sıgorla şırkeıının 1 urkıye uruunıi "ekili ı , · 

ld .... IAl . l . lall 
o ugu St' <• ıayt>le H~•.aen hu ~~!·e n;iiracaatla J\Jer 
sın, Adana ve levabıı &c~rıldıgıııe şirket naı 
N ~I' . . ·ı 1 mna tiyatroyu tanımıyorum. Ben 1 Şal?'apin, bi dülger ya- Kozacı parlağı ·26 

burada Ş'lrkı söyliyemem . » nınde bır çırak olarak çalış- : b ;t, .J • V .J 
. tıklan sonra Volga kıyısında- : U5aay ça aar 

Bunlar, geçen gUn Parıs ki bir değırmende iş bulmuş Sert şark 5,,45 -5,50 

Yıkanmıt yapak 
'Güz yunu 
Konya malları tiftik 
Yozgat 

70 1 
110-tiO 

a · ıyal sıgorta ışı e nwşgu olmak VP. IJu işle 
deıı doğacak davalarda hiitlin rualıkemelt•rde 11 -~İ 
dei, nıiiddeialeyh ve üçürıcii ~<thıs sıfatlarHe .:~< 
zır bulunmak iizre Remzi (;zliirkii tayin eyle<r~· 
bildirnıiştir. 1

bl 

le Hh•n meşhur Rus mugan· tur. «Volga gemicileri şarkısı» 'y k 5 2~ · · Ş ,. .. 1 • j umuşa ·,ı J 

nısı alyepin ın son soı erı nı da bu esnada bestelemiştir Yerli buğdayı 4,o2,5 
dir . .. . Bu şurk.ıyı sonra o~un a~z!n- Çavdar 4,,55 

. Keçi kılı 
1 » dabağ 

50 

rıayatını musiki ıçınde dan butUn dünya dııılcmıştır. Anadol yulaf 
geçirmiş olan bu sanatkar, ~lk ddtt olarak 1 ~ Y.~şın· ar a 

' pirinçler ! Birinci nevi mal • 21 

son nefesini de musiki sayık da, bır kahvede şarkı soy!e- P ~ikinci nevi mal 
3 62 5 , , 285 • v d mek Uzere tutulırn Salyapın, Anadol 

lıyarak vermı~ ve agz~n an 17 yaşında da taşra şehi~le Y~rli 
sJn çıkan kelıme «şarkı» 01 rinden birindeki operaya gır- Nohut ekstra 

3,62,f> 
5,50 

Çay 
tK&hve 104. 105 

muştur, . miş, ondan dört ay sonra da, fasulye 
Şı1Jyapın 65 yaşındaydı şöhreti blllOn Rusyaya yayı- y 

1 
f 

1
. Keçi derisi çifti 

ve bir mUddeltenberi kansız lerak Petereshurg operasında Mu a. yekr ı Koyun derisi kilosu 
b 1 t ercıme yozgat Sıgıv r derisi tuzlu 

lıktan muzteripti. Son günler çalışmaya aş amış ır. 
. . d Şalyapin yalnız gUr ve Sahlep 120-J EO Sığır hava kurusu 

Deriler 

~e vazıy~tı ağırlaşmış ve ost gUzel Sf sil bir şarkıcı df'ğil, Tatlı çoğen 20 Manda derisi 
ları yAtagını.ı başına to~l~n· ayni zamanda hem musiki, -----·----------------
mıştı. Bu arada, Şalyapııı • n hem tiyatro sanatkarıydı 1913 İ l A H 
en yakın arkadaşı olan mı ş- de ilk deru olarak Londra 
hur Rus musiki sanatldlrı da Musorgskİ'oin operasında iUisat ve~ileti iç ticaret umum müdürlüg"ünden 
Rahmaninof da bulurıuyordu., Boris rolUnU oynamıştır. Bu 
Şalyepin Rehmaninofu 0 ka- rolde yaşattığı kahramanı bir 
d d. k' U 1 de daha hiçbir sanatkar onun ka 
ar sever ı ,, son g n er d ilkem el temsil edeme-., üt d. ar m m 

Tiirk iyede yangın sigorta işile mrşgul olmak 

üzre kanuni hükümler dairesinde tescil edilerfk 
hastalığı agırlaşıp m ema ı- miştir 
yen uyuduğu halde yanında- ş~ıyapın her şarkı söyle- bu giin fııaliyt•l halinde bulunan llel vetia yan 4 

kilere: . . meye çıktığı zaman, halktı dö ~an sigorla şirkelinin Türkiye umumi vekili haiz 
- Rahmanınof gelırse ner ve evvela; ... · · b •· .. 1 

b · d d' k sıkı s d. · · · · bi oldugu s~h\luy~tler~ lunaen u f\f re muracaal a 
enı uyan ırın, ıye sı ı - •• ı ~ ı sızın ıçın r . .. . .... . 

tembih ediyordu. şarkı söylıyeceğim derdi.. . Mersm, Adaua ve levabıı acenlelıgıne şırkel namı 
Şely11pin~ öldükten sonra • na yangın sigorta işile m~~~.ul olmak ve bu işl~~-

~~~ar taşı~a yazıımas~m iste- iki ~OC8h ka~m den doğacak davalarda bulun mahkenıel~rde mud 
dıgı sözlen'. ~undan hır sene K l h .r dei miiddeiale\ lı ve ücürıcii şahıs sıfallarile hazır 
evvel kendısı yazmış ve arka oca arı mu aı aza ' .. J • • .. •• • • • .... • • 

daştarına bir şarkı okur gibi etmeyince ;ş kolay- b~h~um.ak_ uzre ~en zı ~ıturku . tayrn .e!ledıgıı_n 
gl1r sesiyle okumuştu. l d bıldırmıştır. Ke) fı)'fl ~ıgorla şırkelltırınrn lefuş 

Sanatkarın kendi eliyle . ~Z •. 1 
ve murakabesi hakkmda 25 Haziran 1927 tarihli 

yazdığı mezıtr kitabesi şudur: AUlmerikan dUşüncAye kanunun hiikfımlerine muvafık görülmüş olmakla 
Rurnsı Ş11lyapinin mezarıdır güre hile akıl almaz sayıl'.ın ilan olu uu ı· 
Kendisi yaşamış. sevmiş, de bir boşenına meselesiJe, gene • k } 

dikodn uyandıracak ŞPyler Amerikada KanSflZ hilkOmeti Ve a etname 
dahılinde Vihşitada bir mah- . . . . · Ad , ı. ·· .ı.ı· 

yapmıştır, .. . f keme meşgul olmuştur. Şırkt-lııuızın Mersm, ana ve levaull lcı ı 3-
Yalan söylemiş soylenmt·ı 1 · Ö •• k ·· · ı· ""'· · · ·ec~k kabahatler 'ıştemiştir. _vıı~şıtoda _ oturırn Hi~rik- caulahğırıa Jay H~mzı ztur u ta_yın el ıgınıızı ve 

) K d' . A ,· d 1 ki · son ısmınde hır ~adın, bırk~ç bu hudutlar dahilinde \'angın sıgorlaları kabul 
en ısı, a) ın en evve • sen~ evvel, o tarı he göre bır . . .. · ı. 

lisede rakseden şeytana ben- kaç gUn evvel bir ticaret 90• ve polıçalar ve zeyılnanıe ve fesılıname Vfl uurıa 
zerdi. . yahetine cıkan kocasının tir mümasil her tiirlii evrakı imz~ ve kaLule ve 

Nilıay•·t istirahRte ardı. otomobil relaketinin kurbanı primleri tar~fmuza gönderilmek üzre ıAhsile ve 
Sımdi bu taşın altında ya. olduğu haberini alıyo~ .. B~ 'f : , , l I' 1. f , k , · 
1 kadın, l>ir yıl sonra ıkıncı ke~ı ıcrasına ve e.ı ı \'U~U ve avu aL tayan ~e 

tıy~r. . yalnız karısının defe evleniyor. İkinci kocası azhne ve yap~cağı ışlerd.-n <lolayı malıkf'm~lt>rın 
ezarkılnı ın göz yaşları su Lovden. a.dıı i8Y~tle. zengin hülün derfcelerinde ve hiikt)nıel dairelerinde şir-

ve çocu arın bir tacırdır. Şımdı, bırkaç haf . . ' · ı 'k'b il 1 b ar 
lııyor. . la önce kudın, ilk k?cası hak kelı lem:ııe ~e al~ca~ arı.111 la ı ~ ve _ıası u_ •. ı 

Allah s:zıere ömOr varsın. kında verilen haberın doğru acantalı~a muleallık ışlerı )Opmaga sıgorla ışın. 
Aktör, muganni, sanatkllrlolmadığını öğreniyor. Rastgel den doğacak davalarda biiliin mahkemelerde müd 

1 k d' . herkes için ' diği birisi, onu sıhhatı tama- d . ..dd . I I - .. ·· 1 ı ll ·ı 1 o an ve en ını . . .
1 

. de olarak göster· eı, ruu em ey ı ve ucurıeu şa us sııa arı e ıa-
t S 1 . sllkOn ıçınde mı e yarın • 1 f ... sa en '"'u yapın; diğini anlatıyor. . zır bulunmak üzre nwzun bu uru ugunu gösteren 

yet 1 E AKSIM Sahiden! Arad~n bırkeç işbu vekaletname imza edildi. 4 Mart 938 
ŞALYAPIN V M gUn geçer geçmez, ıJk kocası Ki' 

GORKI . r ortay11 çıkl)'or. karısını ve bir ışe 
Şalyapin, 1873 senesı t;, vakitki tanıdıklarını arıyo~ H ELVETI A 

şubatında Rusyada, Kazanda buluyor ve onlara karşı sank~ Harika karşı isvicre sigorta şirketi 
doğmuştur. Anası saf bir köy kendisi seyahated ... çıkah~r~ Şark Miidüriyiti mahsusası 
lil k d B b da mUte· aradan yıllar egıı, anca 

a ındı. 8 ası . . Un geçmiş gıbi dav- Burkhard Gantenbem v~ s~ı. 
madiyen içen,ayyaş bı r adam 1 bı rk~ç g . , • b 

1 
• • k ram)or. 1 k ımza • 

Kasabada, ev erının ar- Soruluyo~~ cevap 0 a~a Mahallinde okunup anlatılan bu vekaletname 
şısıada bir fırın vurdı . Bura- kendisine öJduğUnO. ışaa .e. e~ 1 d k · . .. . . . 
deki adam, kUçUk Fedor «Şal nin kim olduğunu bılmedığını a Un a t klışe ve ımza şahıs. ve hu vıyetı daırece 
yapın» in çok hoşuna giderdi. söylUyor. bu keder yıl neden mah)mum bulunan ve Helveua Bur~lıard Ganlen· 
Adem da onunla meşgul olur, lortaya çık~adkığı. me;!u~u~~~ bein ve şürekası firmasırıı yalmz olarak temsile 

1 
udığı suelı arşısın ' JAf • . ld - d . d ki ç?cuğa daima gUler .yoz göste '"or. 0 aralık karısıle arala· s~ a~ıyelı O ugu aıre e sa ı 936-.267~ Scyılı 

rırdi. KUçllk Şalyttpın, fırsat ;ında anlaşmamazlık hasıl ol s1rkulerden anlaşılan Bay Valler FısltıJ'tn olup 
buldukça, k11pıdarı fırlar ve ması, bu tegayyube sebep sa- bizzaL memurum yamnda koyduğt•rrn lastik ederim 
kendini onun yanına atardı. lıyor. . . b Bin dokuz ) üz otuz sekiz yılı Mart aymm 
G · k d r ça- işin dığer cephesı, u va .. _ .. .. 

ecelerı geç vakte a 8 
. ette kadın, iki koctılı, Ger· dörduncu cuma gunu. 4 Mart 938 

hı;tıın f~rıncıyı p ı:> ncereden SAYı~:~ilk kocasrnı eım~Ş bil~rek Resnıi miihür 
rederdı. , .. evlenmi ama şimdı vazıyet T C 

Ona okumayı yezma) ı ög 1 onu, ev~ olduğu halde evlen- • • 
re ten de bu adamdır ve bu 1 ek suçunu işlemiş olmaktan Beyoğlu a ltmcı Noleri is mail K u rıler 
adam .•. Maksim GorkiJir. Ha ~urtaramiyor: mahkemede he- imza : 1. Knnlr.r 
yatında hin bir iş yaptıktan• sııp verece ki . • ..... , , . , 
so bü Uk b' nancı ola· Hakim bu müşkül vaıı Bu vekAlt>lname örrıt>gı 4 marl 938 la rıh \ ~ 

nra y ır roı ' . buluyor •ı . 1 .. 1 
ruk dUnya tarihine kalan Mak yeli hal için_, ?ı~ çare .• 17 lo sayılı dairede Sakı anıza ı nus aaya u~·gun 
sim Gorld, fırıncılığı esnasın ~o~alardan dıkısıno ~=ia~:n~:. olduğunu lastik ederim. Hin dok uz J iiz olt17. 
da d ş ıy · · tanımış vo sının tıu ka ını mu d" ı ·· - .. .. 8 a. apı~ı . .- .1 k istediğiui sormak yolile sekiz 'ıh marl aymm on urıcu cuma gurıu. 
onun yetışmesınde hır um~ ~ .. e ... d biri boşarsa, • 4 Marl 938 
olmustur. lliç şüphe yok kı, Eger ı kısın en . _ .... . , .. .. 
sanat' k" . şaıvapine, daha,Ame.ika kanununa göre, . or Heyoglu allrncı Nolerı resmı multru ve 

z.,v ını J • • le kalmıya-
Cok kUçflkkPn veren Maksim tada hıçbır mese imzazı : 1 Kunter 
Gorki'dir. eski 

Ke~ fiJ~t sigorta şirktıllerinin ltıftiş ve mur _ 
kabesi hakkındaki ~5 haziran 1937 tarilıH kana 
nurı hlik iimlerirıe ınu vetfık giiriilmüş olmakla il~ı~ 
olunur. 

Vekaletnaıne 
Şirketimizin Mersin, Adana ve le vabii ıfüi 

3 
_ 

cenlalığına Bay Renııi özliirkü tayin ettiğimizi v 
bu lıudullar dahilinde nakliyat sigorlalara kabu~ 
ve ıı oliçalar v~ z~~· ilnanw ve ft'sihname ve buna 
miimasil her tiirlii t'vrakı imza v~ kabule ve prin 
leri tar~fımıza gönderilmek iizre tahsile ve keşi~ 
icrasma ve ehli vukuf ve aHıkat ta)İh ve azlin 
ve yapacağı işlerden dolayı mahkemeJ .. riu biitii e 
derflcelerinde ve hiikt'ınwt dairtılerinde şirkP:~ 
temsile ve <ılacaklarırıı takibe velhasıl bu tali ~~ 
cantalığa müteallik ışleri yapmağa sigorta işiıultır 
doğacak davalarda bütün mahkemel~rde miidd ,; 
nıüddeıaleyh ve üçüncü şahıs sıfatlarile lıaz:,r 
bulunma~ üzre mt>zun bu 1 11nduğunu göstererı iş. 
bu vek~lr.lrwrue iuıza edildi. 4 Marl 938 

Klişe 
La Federal 

Anonim Sigorla Kumpan~· ası 
Tiirkiye umumi acentelioi 

Burkhard Ganlebein ve Ss . , ~ . 
ımza; 

Mahallinde okurıu p arılc:ttılan bu vekaletname 
altındaki klişe \'H imza şahıs ve hiiYiyeli dairece 
mahimum hulurıan vP La Ft·d~rale sigorta kum
panyas~nm Nakliyal .,hrttrışım _temsile sel~hi)· ~· et
tar vekıl BurkJıarJ (ıurıtenlJe.ırı ve Şs. fırıuasau 
yalrıız hart'k~tilt~ lPmsil ettiAi dairedt! sakh 9 n~ 
2679 sayılı sirkiilerdt>n aralaşılan Bay Vaher Fi's 
terin olup biızat mP.murum yanında koyduutı · 

'k d · l · f k .. k · ~ nu taslı e erım. un t o · uz yuz otuz se ız yılı m 
ayının dördihıcii cuma giinii. 4 mart 938 art 

resmi mühiir 
T. C. 

Rt>yoğlu altuıcı Noteri İsmail Kunt 
• f K er 
ımza : • unter 

Bu vekAletnamenin örneği 4 mart 938 tarif 
1709 sayılı dairede saklı inızalı nüshaya UJ~ ve 
olduğunu lastik tıderim, bin dokuz yüz otuz t:ıUn 
kiz yıla mart ayınm dördüncü cuma günü se_ 

' 4 mart 938 
B~)'Oğlu allmcı noteri resmi miilıür 

imza, i Kunter ve 

i l A N 
içel Nafia ~ire~törlüğünden 

Anılmur hükumet konağının ve Gülnar ceza . . 
boya ve sıva itleri emanet suretile yapılacaktır 8 e~ının 
yapmak istiyenlerin mahalli komisyonlara ve nı~luın ut ışleri 
tlzrede Nafia mUdUrlUğüne müracaat etmeleri ilin 8

1 
alnıak 

ı ... o unur 
.r.·-15-17 -20 . 

Saym Mersin Hal~ımn Nazan .m~~atine 
karyola - Sandalya- Otomobil lAaı·ı..ı . 
O . "' '" erı tomobıl boyaları .. Bisiklet parçaları 

'I,optan ve perakende satılır 

Fi yatlar mute~il~ir. Sayın müşterilerimize teshil itg ös 1 er il ir 
ADRES : O. Enver özrn 

İthalat - ihracat ve Komisyon . an 
M . 8 l d' evı erıın e e ıye Caddesi 10_

30 
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T U RK HAVA Meşhur Sanat' kar 
1 i L A H 

KURUM 1J R e m z i T :! e 1 i n 
Ataturk 

Dol{ tor ' 
~el ter~arhğm~an içel 

'!t lstanbul ve moskova Ün;versitesi 0 
seririyatı hariciyesinden mezun O 
Hestalanm Bnyram günlerinden made her gün 1 

sııbah saat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden son· J, 
~ ra ou beşten oos.eki~e kadar muayenehanesinde kabutl 

eder. 
ADRES : Camişerif Mahallesinde pazar caddesi 1 29 No.tu Hane ı 

&e ,. ~----- -.tz==ı~ 

Piyangosu 
ller Ayın Onbirinde 
Çekilir 
Her ocağı zengin 
eder. 

k :iZ'.ı sı :\rn lıaJIN;i Ciusi Mik l~ rı M uha m nıen Ledeli 
MPr8iu Nusraıi~·~ Tarla 12 ,866 6815 lira bono 

JJududu; Şarkan lrnrk garben alımel şima. 
lt·u tlö . ... ~ oğlu ce.nuben nadir tarlalarile mahdut 
\h)ı·sirı l\usnıtiye THrla 22,056 1~565 lira bono 

IJ u el u ti u , Ş a r k a ıı har k ve na •i i r gar ben ş i n -
kirnıc.ıı . i \ 'E' ava,iis ~inıalen lrnf'k ct>rıulwu nıİS)O 
helar tarlalarile mahdut 

Celal bayar, Şük· 
rü Kaya, Ali Çe
tinkaya, Şükrü Sa· 
raco ğl u, Sal f et 
Arıkan'a ait fotoğ· 
raflar geldi. 
Sedad Sahir Seymen Gayri miihaclill~rıt~n andou lflkerd11polos ve 

Uray caddesi No. 41 hb~adadarwcla n nwtriik yukarıda huclul ve ev-Si z de Bir Mersin safı yaıllı iki parça tar la mülkiyeti ı 6 lussa ili-
----------- barile 1 o lussası hazineye ait bulunduğundan bu ~ Sağlık Eczanesi ·I 
Y td on lussa gayri mübadil boııosile v~ kapalı zarf 

dane alınız. ur aş usulile 21-4-938 perşPrııhe giirıii saaı 14 de ıM-
ltırdarlıkta mÜtf>Şf-kkil komisyonda satıhtcağmdan 

f.~ 1~~r~!~i v.~~nı!.ük Av .. ~!81~!~~~~ır ı:bbiye ıf 
ıı:' müstahıerab bulunur, .ı 

; ~ , ~ ~ · ~ G Klzllaya lalip olanlarırı )'İizde 7 buçuk teminatlarını rılÜS-
le~lıilwn miiracaatlurt irnn olunur. l O- 14-17 -~O 

•~~w:mıınruınna:~t} .. ~nnıtnnnnm111a. nnau 
kayadelen suyu ı aza olunuz. .. •• ,--. 

Sa~ ırı ll:ılkuııızııı , ılıh:ılın· 1-(iiZ iiııuııdıı ıııı~raf\ t·~ı tıuluıınııy~n K ı\ \'Al ee 8 İğ Orta 
()ELEN SUYCNl' gayf•l sılılıi hir Şrhilde fnP.flh~ğdaki l~~isaııruht el~ik- Yenı' mersı'n Basımevı' guven Sosyetesi 
lıklt~riuİ tamamlamış f~nHİll ~n ~Oll USU(ft .. rini yHplırmakcfa b11f111ıchığt1-

ro ruzu arz ederiz. JY.IÜCELLİT 

KAY ADELEN SUYU 1 
Kayna~ığı yer~en iti~aren istasyon yanma kadar cam ~oruiarla füllur ~&vuzlaraı 

in~irilmiş ora~an~a ~ütün fizi~i ve kim~evi evsaf mı mu~afaza ederek el deymedenl 
ti ~ususi kimya~erimiz huzurunda damacanlara doldurulmıkda ve muntazaman •ı 
0 şehrimize gelmektedir . • 

KAYADELEN SUYUNUN evsııfı ve fevkaladell~ine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızınC 

gösterclıği rağbet ve ıeveccühü knreısında razıa söz söylemeği zait gör.Uyoruz. Sıhhat BakC\nlı1tı 1 
ve selahiyelli makamların vermiş oldukları raporlarla KA YADELEN SUVU }'a'rız Tüıkiyenin m_ 

.. en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın. birinci kaynak suları arasıııda bulundu~unu hbat il 
.. -etmiştir • 8 

iştahsızlığa, hazımsızlı~a bir çok mide bağırsak hastalıklarına kar&ı KAY ADELEN şifalı bir M 
hayat kayna~ıdır. ft 

Suyu pek temiz "'' ôerrakdır. Tecrübe eden sa1•ın hallt1mız lundinde buldutu ılndelil ve sıhhatın • 
"'udi/i farklarla SUJ'Umuzu" müşterisi çotalmaktadır. il 

Mersin Sattş yeri : Kardeşler Bakkaliyesi = 
DOO'R~OW'bft.ftü BftftBllDBDllftBmlllll••BM~~ 

enelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Veni Ve Çeşitlidir 
Resmi deoairve müesses atla ticurethanelereait her nevi def ter 
ler ve evrakı matbuaveasairei en nefis bir tarzda siir'atle yapar 

***·*·~~*·~**••••*•* 
HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPARİŞ-
LER.! KABUL VE TEZ ELDEN YOLLA.ıs\. 

·---=====-===-=-======-==-=======-.-:ı 

HER. NEVİ 
KİTAP, GAZETE 
VE ıv.tEClv.IUA 

TABINI DERUH
TE EDER.. 

KARTVİZİT ~ 
D .A. V E T K. A R.. T
L AR. I. ZAR.. F KA
G I T B .A. Ş L IK. -ı 
L AR. I T AB ED İ
Lİ R.. 

Yeni Mersin Basımevinde Basılouştır. 

HANESİ 
Eskimiş, parçalan-

1111ş, fersutje kitapla
rımzı ise vuramaz de-. . 
ye atıııay1111z. bir gün 
size lazım olur. Kitap
larrnızı, defterlerinizi, 
miicellithanemize gön
deriniz. 

Rıır nevi kitap ve 
defterler şık, zarif me 
tin ve kullanışlı ola
rak eitlenir. 

Sümer Bank 
Emlak ıJe Eytam 

Bankalarının kurvmudur 

Tam türk 
ve en güvenilen sigorta şirketidir 

lla~· at, ~ arıgııı, Nakliyat, Kaza OlOuıolıil sigoı 
tal.H·11ıızı erı nıii~ail ~artlar ve tediye kolay· 
lı~lar . lt~ ynp:ır. 

Mersinde Mümessili 
VASFI ORGUN 

•------------------------------~ 

iHTIVARLIK 

Peşinizden Gel1yor 

ONA KARŞI ,. 

Hazırhkh Davranın• 


