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Şehrimizde sıcaklar birden

bire başladı. Evvelki gün onse
kiz olan hararet derecesi dOn 
31 e yükseldi. 

Sahibi ve Umum Nefrlyat 
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------------------------r-------------------------------·--------------------------------~ Memleketimizim ansızın ufradığı büyük zelzele felaketi ı Almanya Çekoslovakyaya karşı kurt kuzu oyunu oynıyor 
/ . ·-------------...;...--:...::..:. . ~ 

Zarar çok fazla ingiltere faaliyete geçti 
Yurdun hertarafında felakete uğrıyan 

vatandaşlara yardımlar başladı 
Alman müdahalesini önlemek için Çek 
terden musaadekarhklar listsi istendi 

C.ff .P. Kamutay Gru~un~a T t\.L E P REDDE D i L i R S E 
B. Aras İngiltere Fransa Berlinde te-

Hariciye Vekilimizin be yanalı· · DA H i L i YE VE Ki L i 
Hatayda 

Hic bir makam taz· , 
yik hakkına malik 

def ildir 
Hariciye Vekilimiz Doktor 

Tevfik Rüştü Aras Mısırdan dö 
nüşlerinde Halepte kabul ettik 
eri Hataylı gazeteciler o Hatay 
intihabatı ve Hatay hükumeti 
üzerinde şu boyanaLla bulunmuş 
lardır : 

c - BeruUa Yüce Komiser 
l\ont Dömartel ile görüştüm ve 
keııdisiyle mutabık kaldım. Ce 
nevrede kabul edilen kararlar 
arasında intihabatın tam bir ser 
besti içinde cereyan etmesi em 
niyet altına alınmıştır. Hiç bir 
ınakam intihabat üıeriııde tez 
Yik hakkına mfılik değildir.Bunu 
Yapmıyacak ve yopamryacaktır. 

Ha&eyda geniş bir Türk ek 
seriyeti bulunduğllna ve bunun 
letshilr edeceğine kati eınniye 
tim vardır. Herhaııgi bir tehdit 
veya tazyik manasında çıkarıla 

o •k haberlere inanılmanrn ı JA 

Hükumetin teessürünü ve 
alınan tedbirleri izah etti 

Maddi zararları telafi maksadile kamu
taydan 30 bin liralık tahsisat istendi 

Mısır seyahati inti
balarını anlattı 
Ankara 21 (Radyo) - C. H. 

Partisi Kamutay grubu Hasan 
Sakanın başkanlı&tında toplandı. 

ş~bbüste bulunacaklar 
/ngiliz Fransız görüşmelerinin başlıca 

mevzuunu bu mesele teşkil ediyor 
--

Ankara, 21 (Husust muhabi 1 olduğu bildirilmekledir. Söz ulan Hariciye Vekili Doktor Londra 21 (Radyo)- lngtllere man mlldahaleslnl önıemek 
rimizden)- l\f orkezi Sinop, Ulu· 

1 
Yuksmda l.ıildirdiğim diğer/ Tevfik Rü_etü Aras iki me~lo"ket hOkOmell Almanyanıo Hııymlayo Çekoslo\•ak bOkılmelloden Su~!~ 

kışla, Yozgat, Çorum, Akdağma şehirlerde de yıkıntılar olmuş I ara~ındakı lıağlılıltın tezahurun~ fırkası lehine Çeko~lovakyada yL• ler Jeblue tekrar bazı mn688de
deni, Kırşehir, Arabsun çevresin bir çok binaların duvarları çat veeıle _veren Mısır_ seyahatı hak pttcağı her huugi lılr mllduhaleyi kilrlıklar ls!emiş ve bunun listesi 

. ı 1 lzeleoin 1 t kmdn ızahat verd ı. selb m1tksadile Çek kanunu esasi nln kısa bır zamundıs Parls ve 
de olduğu a~ aşı an. ze l. amı~ı_rk _ f ı·k t l d l Rüştü Aras Mısır ricalile yap sinin ~udeller lehine ltıdll edilme I.ondraya bildirilmesin\ tavsiye et 
en çok tahrıbatı h.ırşe ıır ve . u um~t e u e sa ın~ın a tığı temaEları ve Mısır halkrnın sini P;a"dan tıılebetmiştl miştir. 
Yozgat çevresinde yaptığı anla genış tedbırler almış valılerE', "k k t h- t b d · Çekosıovakyanın yapac "" . ,,. . 1 1. "d" ' yu se eza ura ını eyan e er Son günlerde Çekoslovuk~ ıı. 851 nıu 
eılmıştır·Bılhassa hırşehıre bağlı kaymakam ara ve na u~e mu ur ken grup heyeti sürekli alkışlar d 1 i ,• ff • de saadeka.rlık listesi Fransa ve lng·ı 
Köşker nahiyesinden gelen ra· lerine emirler verilmiştir. J{ızıl· l 1 . ı· . .. t . r ta ·Yıtapı a? ts ykal.sf~ oa ı iumumı 1 tere tar11tından tasvip edild.kt ı 

...ı b 1 . b J\.} 10 kö a memnunıye ını gos ermış ır. ngı erenıo c ı ı zer ne yapı - ı en 
porva u na ııyeye a,; 1 _ ay da geniş ölçüde yardımlarda 1 Hariciye Vekili bundan son· sonra neşredllecektlr. 
yün bütüıı evlerinin yıkıldığı,nu bulunmaktadır. ı . d B tt 'T bl mıştır. • Bu musaadekilrlıklar reddolun 

v mal zn iatının çok fazla Sonu ikincide ra avdetın ° eyru an, • ra us Umur:~ıı affın illlnından ı sonra duğu ve Almanya bunu lDOdıı 
fus e Y şamdan, Halepten geçerken hal çıkıın şıtyıalar Almanyanıo yakın ye vesile ittihaz eylediği takd~ale 

Yeni bir proje hazırlandı kın Büyük Şef Atatıirke karşı dtt Çekoslovakyoda bir mOdttbale Fransa ve lngillere Berlinde rde 
duygularına makas olan toza- ye kıyama baıırıandığını bildir. terek lıir teşebbOste bulunaru~ 

H b 1 d• h kk" k b·ır hürlere şahid olduğunu anlatır · mekte ve Çekoslovakyaya gizlice lıudır. ca er e e ıye mu a Q ken Grup umumi heyetinin çok Alm!!nların sokulması dıı bu şayia Yakındıı yapılacak olan Fran 

I
• kraz sandıg"' I açacak müteha~sis. olduğu yüzlerinde be !arı k~vvetl~ndirmektedir. • sa- fogiltere mOzllkerelerloI bttş 

liran çııgılcrden okuırnyordu. lyı hir menbadan öğrenıldl~l ııca mevzuunn bu mesele teşklı 
Hariciye \'okili sözlerini bitirin- ne göre fngiltere kat'i surette Al etmektedir. 

Sandık basit bir muamele ile menkul 
mallar mukabiltnde para ikraz edecek 

ce sürekli alkışlarla kareılandı. / h b • J .EL. spanya ar ınae son so,-na 

Frankistler cenuba doğru His yanşlann~a 
ıımdır. ' 

Hata lılıtrın Milloller c~nıi Aııkıırn, 20 lHthHI ·i) . H~ 1 edecoktir. Bu ikr~z ı:ıuamele~i Ekip imiz saniye he-
ağır ağır ilerliyor }' • • Y ' _ kumet halkın, bılhasqo aılelerıo çok sado \'O basıt bır formul 

tae~'.ııı~ı karar oltııı~ uldı~ı _mu~ 1 her h~ngi lıir seboble sıkıntıya dniresinde olacaklar. Tasarruf ol sabile ikinci, pUVan 
. ıl ı?nrore ve :urk ekserıyetı düştükleri zaman kolaylıkla ;pa· mıyan ve nakdi mevcudu bulun h b .1 b. . • C h • ·1 T t kö ~ • • 

nın dığer ekallıyetle.rle vatan ra bulalıilmeleri için mühim bir mı yan aileler, hastalık vesair ı esa 1 e ırıncı um urıyetçı er I or uza pruıerını Ve 
daşlık \'e kardeşlik münasebetle kaııuıı projesi hazırlamıştır. ·Nü ani ve beklenilmiyen hadiseler Ankara 21 (Radyo) - Niste it yerlerini dinamit/e berhava eff ·ı 
ri. içinde ve hep bir.li~te müsta 1 fnsu yirmi binden ~azla ol~n her k~rşısıııdn evindeki her hangi )·a~ı~aı~ bini~ilik mü~abn.k~s11.ıda geç =- ı er 
kıl Hatay !hükfımetını yakında 1 şehir ve knsalıodakı beledıye mku bır menk~1 aı)ınbı,_(~~alr, saat ekıbımız tı1 anıyb~I fabr~ı~e ~k.ı1ııcıbfa Saragos, 21 (Radyo) Havas! köprüyü berhava etmielerdir.Buıı 
kurma""a muvaffak olacaklarını hakkak bir ikraz sandığı açaca · mücevher vesa re u ı raz saıı kal puan ıesa ı e ırıncı ı e e· 1 b' . d . Jo'rankistler Ak· dan sonra Nasyonalistl . fS _ k h. b b k 1 mu ıa ırııı en . er gelır 
bekle . 

1 
tır. dıklorına göturere re ın ıra ra ere a mıştır · d . hT d .. 5 k'Jo etrelik ken cehrin cenubu g b~ 

M'h~takil Hatay idaresine Du sandık bütün menkul kabilecek ve mukabilinde ı:ara ~nız h&a 
1 ı.n °

1
L' • 1ı ~- K . d.,, 1 h 

1 
ar 1 kapı-

. . · ·k sonu ikincide B H } • f k bır sa ayı ıega elmıe eruır. as sın a ovve ce azır anan lditım 
lıütün ekalliyetlerin bu zılınıyet m..:llar mukabılınde para ı raz • 3 J 3 S tellon eyaletinin üçte biri Fren· lar dinamitlo patlatılmıetır F -
le tam ve müsa~i . bir vutand.aş 1 Kazanç vergisinde yapılacak tenziller ... . d p . kistler elinde .bulunuyor. Torto kat Hlğımlar ileri kollar gi.rdig~ 
hk hukukuyle ıetırdk edccekle .,.30 nısan a arıse ıa cephesinde vaziyet değişme- sırada patladığı için az z . l 

ti.ne ve bu iştir!'ıkta - menfaatleri Layiha son şeklini aldı ka- geliyor miştir. Cenupta cumhuriyelçi kı verilmiştir. arıat 
~ı bulacaklarına şuphe etmek • • talerm anudano mukavometleri- CumhuriyetQiler Pirene da 
ıııtemem, mutaya verıldı Paris, 21 (Hadyo) lngiliz ne rağmen Frankistler yavaş larında mütemadiyen müdaf it 

Hatay hükumetinde bu esas Hariciye Xazırı Lord Hnlifaks b ı k k"I' 1 anda ı . yavae ilerlemektedir. Cenupta u tnara çe ı ıror ar. 
8
. ve. orad1tki halkın hakıki \'a lngilizlerle .Fransızlar arasında Ararl vad"ısı'nde J [ k f ·ıı "ht • d" • harekdtın hedefi cumhuriyetçilo 
tı10tıne temamiyle uygun olarak t 'ergiue yapı aca enzı e ı ısa ı ve ıç l 'apılacak görüemelerin ve aske 
1'~ . y ı ri ihate suretiyle yeni bir sıkın Aran vadisini üç gündenb 
~ Urk ekseriyetine müstenit bır tı·mai birçok gayeler İstihdaf edilmektedir ri anlaemamn zeminini ihztr et tıya uğratmaktır. ri anudana müdafaa eden cu e_ 
dare kurulacağı şüphesizdir. mek üzere 29-30 nisanda Pari Tortoza 1·şgal ed·ıı·ırken m huriyetçiler bu sabah mevzilori-
sıln ~angi mezhepten olursa b~I Ankara 20 (Hususi)- Kazanç 'gazino ve bahçeler gibi eğlence se gelecektir, Harict siyasete mü Saragos, 21 (Hııdyo) ~asyo ni terke mecbur olmuelardır. A· 
k ütün Türklerin tam ır vergisi kanunund1 tadiller yapıın ve lstlrHbat mabullerlnden alınmak teallik bütün işler üzerinde nok nalistler Tortozayn yakhıştıkları randa Fransız hududunun b 
ardeşlik vahdeti içinde çahea, ıa iha meclise verildi. Bu lt\yl_ha ı ta olan ktızonç vergisi nlsbetlerı tainazar teatisi yapıldıktan eon sırada cumhuriyetçiler şehrin or kilometre yakinine .kadar bu~ t~e 

Caklerına, t'ix.er müslümaıı kar fley balkın e"lence ve istirahat ıh· yflzde yetmiş beş ve yOzde dok· ra Fransız nazırlarmın J,oudra d t · - . k un 
d 5 e> 1 bi tasın an geçen ne ıır uzerınde i saha Frankistler eline ge"mı'ı:ıt·ır 
eşleriyle ve başka ekalliyetlere Uyacıoı daha ucuz ve ko ~Y t r sandan yllzde kırk Uçe indiril· seyahatinde müzakerelere baela "' v 

ltıensup Hataylı vatandaşlariyle surette tıttmio etmek ve dığer · 8 
mektedir. nacaktır Filistin yeni baştan karışır -

hep bir aile kardeşliği içinde rartan in hisarlı mamu!Atı~ızın ~- Diğer taraftan mahiyeti ltlburl 

1 
' 

~deıut, müstakil \'e müreffeh birıtlbUlklnki aortı:mt~y\ı::k~::;.ı:: bi~ le bllyllk bv.e llraddı gayri ~afisi yOk Kont Ciyano Anket komisyonu dün K 
are kurduklarını bir an evvel .zırlama zr · ' 1 1 k ota sek olan ına ar a lşlelılmesi za· U-

i kUl ve çalgı ı o u 11 
~örrnekle bahtiyar olacağız.~ rohane, ç ' ruri bulunarı ote erle kaplıcaların L d du·· se geldı·. Fakat' .. 
.......__ • u vergi nisbetleri yDzde olıızbeşten on raya ne zaman 
Ha tayda haydutlar bır koy yozde yırmı ~eşe ıodtrilmış.ur.. gidecek Hem Araplar hem Yahudiler asabi"et 

Gayri safı lradları iki bıa hra Roma, 21 (Radyo) Resmi ..,, 

daha bastılar dan tıtzla yerlerde açılun istirahat mahfellerden ögrenildiğine göre içinde. Çarpışmalar da devam ediyor 
ve eğlence yerlerinde sanat icra Hariciye Nazırı Kont Ciyanonun 

tka ı ı te ·ı e J,ondra, 21 (Hadyo) lngilte· Komı' · ·· · 
k • h eJeo sıma r ara msı v o- Londra seyahati hakkında kati syon iŞ gormıyeceknı· 

Com kövünün Türk taraftarı es ı mu - yun heyetlerinin vergllerinl b8tif bir karar yoktur, Mamafi bu 7.İ re hükumetince haıırlanan Filis Kudüs, 21 (Radyo) T k . 1 
'.T [ d / Jetmek ve bu 2ibl sanatkarların ı· t d . . t . tiniu taksimine üit proje üzerin proı'e.,. : . 1 11 . d a sım 

I ar. yare ın mua ıe enın merıyo "' gı ,.,,nı mn ıa 111 e telkı'k vo 
tarını ku .. şun a yara a ı celbine imkan vermek Ozre bunla . . . k b' d 

1 
J\." de anket açınağa memur tekn ik k 

1 · • rışının n a ııı e yapı acafSı to ar: et aQmaya memur ko . 
k• rın vergileri al<lıkhırı Ocretlo ynz . . k . c· komisyon bu güıı 1\udüs'c var- b mısyo-

b
. ilah şahıs köyfi basarak es ı k t bit dildi 1 "bt mın edılme tadır, ıyanonun nun uraya gelmesi hem A 

ti-· Antakya, 20 (Hususi muha ı· se M h t Dervişin evini ah de onu oJarıı es e g gı Vareovaya yapacağı seyahat de mıştır. Komisyon geçen scııeki lar ve hem !Yahudiler llrasradp . 
-.. ııııden) _ Hatay köylerine Par muhtar e me . . . e silah tiyıstro, sıoemıt ve konser salonla b 1 d k L 1 ı. taksim tarzını tetkik edecek ve · · k ın n 
li 1 k tmişler ve cvın ıçın 1 1 d k dl son a ıar a vu u u aoaı>lır, . . _ . ıyı arşılanmamıştır. Kasabalar 
ıan haydutların feci baskın hadi- u a e 1 dır Bu silah rında veya d ğer yer er e en • ~ ~· M 1 m~saısı aylohrca surecektır. Ko- ve köylere Arap ihtilülciler be-

'clcri devam etmektedir. sıkmağa başlamış ar . . h besaplarınıt mllntP.rit ve toplu bir' lng'ıl·ız ar ıye nazırı a ta mıs.y~nun azırlayacağı rap?r yonnameler dağıtarak halka 
T- k ft ld x. ·çin elin mümayişinden sonra partı;o:a~ a~ halde konser verenlerin gündelik fogılız parHlmentosuna anedıl·' mis..,oııla kati"en t ko 

<len b.ur tara alrı o htu5ul kı mu-hrü dutlarından bir kısmı eve gırere gayri sarı kazancı Ozerindeo lttrh d .I" • d ' kt ' · ıı 1 O . " ,, emaso gül ıno 
'"ııanırb~y evhvte mu IP}ar .muhtarın Mthmet Dervişin Babasını v~ a~a edilen vergilcrlııin 8ğır geldiği an an uonuyor 1 en ·ısonrka ufı tet ~rb .. emı:etl- 1 melerini tavsiye etmielerdir. 
, ır mu ar 0 15 u, f halde dovmuş b 1 d bil t b . ne varı ece \' O asvı ını mutea· Hala arpı m I 
ııa ve babası fena halde dövül sını ve oğlunu ena · d kur lıışıldığındao un arın a e e- Londr:ı, 21 •Radı·o• Malta kip Filisti ııin taksimi icra edile 

0 
.. ~ id Ş . a.ar oluyor 

lllG~ v 
1 1 d ler muhtarın oğlunu elın en dellerl üzerinden vergiye tabı tu· rıı aren ın 

., e yara anmış ar ır. • B dan son 1 1 • k adasında lıulunen İngiliz Harbi cektir. Malıim olduğu üzere lıu k . . .. ~n 1 nı ihtila l ha 
Bu f . h d" in tafsilatı şu şunla yaralamışlardır. un tulmalerını tem o ç~n 11nunun ye Nazırı donanmAnın manıwra p o' d F ı · . y h . re ·etlerının onune geçemem · . 

q
11 

ccı 1 ısen • ğma edilmiştir 87 fııcl mad !esine yemden bir tık r Je 0 ' 1 ı stın; 8 udı ve Arap Şimali Filistinde tng'I' k ış lr 
~~;:.~uvelki gece Com kö~ü ~uku rn ev ya ·i ün ehrimize ru ji.~enmfştir. ınndn bu!unduktuıı sonra cumn mıntııkalariyle IIayfaya doğru teriyle Qeteler arasm~~z 

1 
UV\•et 

L. ıçınde uyur iken partızan teş Yaralı evvelk g d'l ş k teda .'l:fıylba tıe beynelmilel m hi günü t.ıyyaro ile Londraya dö u_urnan İugıliz idaresinde bir ko necek kadar a"ıddetl"ı Qarıaprıp do 
'\lllt . . . F.,. r t' "imiş muayene e ı ere 1 v 
iL _.ına mensub ve Fırfin, ıaınca ge ırı ' (Sonu lklnclde) necektir, rıdorıı ayrılmaktadır. -Sonu ikincide- ema-
~rhun halkından 25 kadar mü ı visine başlanmıştır, 



r=::~~;:::-::;._~==-=-~~-:----;-VE~N~l~M7E~R~Sl~N~2U2~N~l~S~A~N~1~9~38~0U~M~A----------------------~S~ayfa_:l __ 
T arsusta bir Sarrafın başına gelenler A nşlustan sonra yeni haberler 

Hitıer kendisini Avusturya Son Haberler Altın Bilezikler 
Kuyumcu dükkanında gümüs cıkınca sar· 

iınparatoru ilan edect~k 1~,ransa . italya görüşmeleri 
miisaicl safhaya giriyor 

Fransanın elçi tayini sona bırakıldı Ger 

.. , 
raf dolandırıldığını anladı polise koştu. 1 Nazi muhafızlar mrı kaddes Roma im-

K arı l{OCa il{İ dolandırıcı ıparatoru eski armalt.ırını sıkı mahafaza 

Adanada yakalandı • altında tutuyorlar 
~azi muhafızla r • Mukaddes o r ta ça~da bülün Avrupadalii 

Altm ~ilezikleri göstermişler fak at gümüşleri sürmüşler Roma imparatopluğu ,, nun eski ı E'Il büyük memleketti. 
armalarını sıkl biı- muhafaza al- Mukaddes Roma imparator . 

_ Tarsus <ı:ususi? - Evvelki r am dn ilk defa muayene ettiği 
g.u~ı bura.da. ~ır hl\dıse oldu. Taf 

1 

için ikinci defa bir muayoneye 
sılutıııı bıldırıyorum : dalın lüzum görmeden bilezikle· 

tında bulundurmaktadırlar. Bu luğu 1804 senesinde Napolyoıı 
imparatorluk timsalleri şimdiye tarafından parçalanmıştır. 

Sar raf Mustafa oğlu Bayram ri camekl\ııa yerleştirmiş. 
öğleden evvel dükktiııında bir Bayram kuyumcu dükkanın 

kadar \'iyanadaki Avusturya mil Habsburgların tahta gelişin 
li bankasında bulunuyordu. AJ · don itilıaren Viyırna imparator· 
manlar bunu ortadan alıp tekrar l u~un merkflzi olmuştur. 

arkadaşına işlerin durgunluğun· dan çıkınca doğru polis daire 
don der d yanarken kar~ısına biri sinde solu~u almıştır. Vaziyeti 
kadın bi ri erkek oldukça temir. anlatınca polis derhal faaliyete 
giy inm iş iki kişi geliyor. Erkek geQmie otomobil durak yerinden 
sol iç cebinden beyaz bir çıkın bir kadın iki erkeğin ıoför lsa
çıkanyor. Açıyor çıkının için- nın 18 numaralı mdkinesile Tar 

imparatorluk hazinesine koymuş Mukaddes Roma imparator · 
lnrdır. luğu armaları arasında Şarlma 

Bu eski tarihi imparatorluk 
alllmetleriııe fazla kıymet veril 
mesi, Hitlerin kendini Avustur 
ya imparatoru ilUn edeceği hak 

de beş çift altın bilezik var. Sar s ustan uzaklaştıklarını öğrenmiş k . . . 
r afa soru)'or: Mersine, Yeniceye, Adanaya tele ın~akı şayıayı kuvvetlerıdırmek 

- Paraya ihtiyacım var. Bu fonla malumat verilmietir. terlır.T . . . 
bilezikl eri alır mısıu? Aradan çok geçmeden Ada-1 Nazıler Almanyada ıktıdar 

Alla h bir kısmet gönderdi nadan cevap alınmış: Bu adamla mevkiine geldiklerindenberi im· 
d iye sevinen Bayram ·bilezikleri rın eski istasyonda otomobilden paratorluk aldmeti kendilerini 
alı ~ or iyice bir muayeneden son· inerken yakalandığı, Üzerlerinde ç0k teşhir etmiştir. Çüııkü, bu 
r~ tı~rlıy~ vuruyor. Anlıyor ki para ila beş çift hakiki bileziğin alametler, bir vakitler Almanya 
bılezıklerın ayarı tamamdır. bulunduğu bildirilmiştir. kuvvet ve faferinin en yüksek 

Pa~ar!ık baelıyor. ~arraf Bay Dün Ad anada Tarsusa geti dereceye vardığı devrin timsali· 

nın tacı dn vardır. Bu tac, on· 
dan sonra, 1000 sene, di~er im 
paratorların başuıa konmuştur. 

Armalar arasında meşhur 

tac giyme elbisesi de bulunmak 

tadır. 

Almanya bu eski imparator 
luk armaların1 birçok defa alfıka 
göstermiştir. Mareşal Göriııg, iki 
sene evvel, hususi surette Viya 
naya gittiği zaman, ilk arzusu 
bu imparatorluk armalarını gör 

mek olmuşıu. 
Nazilerin bu armalarına kar 

ginliğin izole edildiğine dair bir 
beyanname neşredilecek 

Roma, 21 (Radyo) Paristen • İtalyan müzakerelerinde Fransa 
veri~e~ nl8!umata göre Fransa n!n. Romaya. bir büyük elçi ta 
Harıcıye .Nazırı Bone bu günkü rını meselası sonraya bırakılmı9 
na~ırlar meclisinde geçen C'umar : tır, Evvel emirde iki hükumet 

le.~ı _ve onu müteakip pazartesi 'I arasında ger~inliğin niha!et. ~u! 
gunu Fransa maslahatgüzarı ile duğunud muşahede edıldığını 
!t~lya Hariciye Nazırı arasında I bil~i:en b_ir be~anna~e yazılma 
ıkı mülakat yapıldığını masla sı ışı tetkık edılecektır, 
hatgüzara müzakerelere devamı 1 ilk tesirler 
için talimat verildiğini bildirmiş 1 Roma, 21 (Radyo) Fransız
ve umumi durumda memnuniye 1 ltalyan müzakerelerine başlan 
le değer vaz)yetler görüldüğünü mış o_Jm~sı Paris mehıtfilinde 
bi1dirmiştir. çok musaıt karşılanmış maden 
9· b v~ 0f~ıam kıymeti artmıştır.Dala 

ır eyanname yazılacak dıyenın takip ettiği siyasuı Fran 
Paris, 21 (Radyo) Romadan sada umumi bir tasvip uyandır 

alınan malumata göre Fransız- 1 mıştır, 

Roma anlaşması 
Mıaır kendi cephesin 

den memnun 

Macar Aristobatlan 
Akın akın Tirana 

gidiyorlar 
"Mukaddes Roma imparator uı ısrarlı arzuları üzerine baş ve Londra, 21 cRadyo> Mısırın Budapeete, 21 (Radyo) Pren· 

luğu,. Alınan imparatoru . idi ve kil Şuşnig onları milli haı:kaya Loııdra elçisi İngiliz - İtalyan 1 ses Jeraldle Arnavutluk Krııh 

r am 25a !ıradan 331 !ıraya ka· rilen bu kalpazan dolandırıcılar dir. 
dar çı kıyor, bundan fazlaya ala· derhal Adliyeye verilmiş Ahm6d 
miyacağım satıcı erkek te bu oğlu Ali ve karısı Ayşe ilk istic 
fiya ta \'eremiyeceQ'İni söylü)·or. vapları yapıldıktan sonra tevkif 
Bilezikleri tekrar beyaz mendile edilmiv Mustafa oğlu Ali de ser 

800 senesinde Şalman tarafından kaldırtmıştı. anlat'masına Mısırıo da iştirilkin Zogonun düğün merasimine işti 
tesis edilmiştir. Bu imparatorluk (Deyll Herald'da11) den memnuniyolini beyan ede ı' rak etmek üzere Macal' aristok· 

O l h 1 
• b • rek demiştir ki : !arından 36 kişilik bir kafile o· 

Yeni
. "ı'r proı'e Laz rlan.. s m an 1 y o az arı gı ı - Meselesi ve ltalyanın Ar tomobillerle Tirana hareket et· u il 1 ul rika müı:ılemlikeleri hududu hal 

1 mişlerdir. 48 kişilik bir kafile 

sar arak cebine yerleştiriyor. best bırakılmıştır, 
Fakat bu sırada kadın işe 

karı şıyor diyor ki: 

Birinciden artan Humusla, ülema ve eşraf kadınların sine edildikten sonra Mısır - İtalya 1 de Romaya gitmiştir oradan Ti-
parası kazanacak. alacaktır. münasebetleri vüzuh kesbetmiş 1 

rana gideceklerdir. 

Erkek biraz daha nazlanı· Projenin mucib sebeblerinde maya gitmesinin yasakedilnaesini istiyor tir, 1 M 1 k . . . 
~~1 ::b1:d:=d~~~::·~~::n~~:t;:~ ~:~~~i:.lege~eü~i~~le gi7.~~n~;u~: ElistiklRlirabi gazetesinin Hu nin hükümet tarafından meni için Kahire, 

21 
•Radyo• Mısır em e etımızın ansızın uğ· 

- Ne olacak üç beş lira aşa· 
ğı olsun tabii o da bir ekmek 

nümayişlerde bulunmuşlardır. Hu başvekili Jlrıgiliz-lıalyan anlaş ~ .., 1 1 f l"'k • çıkar ı > or Sarraf bayrama veri· tün takyitler karşısında bile faa mus muhabirinden aldığı malUmata ~ı ra 101 ze ze 8 e 8 etı mus aençleri ahaliye tevzi eyledik masına n ısırın da kendini ala . 
> or. liyete imkftn bulan muraahaba göre, Humus ülema eşref ve tüccar 

6 l leri broşürlerle halkı sinemalara ka. lan. dıran. işler. üzerinde iştira • (Birinciden artan) 

l'i gı meme5 e ave ey emış er ı ı ·ı uır emn va ı olmayıp Mısır Zelz"le feJAketı"nı"ıı tam pl'ıo Bayram son kanuna göre cılığın halkı zarara soktu>Wu kay ları Büyük camiclc yaptıkları bir ·t l'r d t l · l d'r ·se k ı . k ı 
satıcı ların adlarını defterine ya· dedilmektrdir. Tefecili~in önlen toplantıda, bundan sonra kadınla de bu broşürler polis vasıtasiyle r 1 • " a 

11 

zı yor: mi11 olduğu yerlerde de zaman rın sinemalara gitmelerinin meni toplandırılmıştır. men .aa.t ~rı g~z . ö_n~nde tutula çosu ımcak bu akşam anlaşılabi 
Erkek: Bergamalı 304 do· zeman ve zdruri hadiseler altın için teşebbüsalta bulunmağa karar Muhafızlığa giden heyet mu rak ıetırak edıld ığını söylemiştir lecektir Yurdumuza büyük bir 

ğumlu Alımcı oğlu Ali. da, hnlk, ne kadar yüksek faizli vermişlerdir. Seçilen bir heyet bu hafıza, taleplerine cevap vermek JUgOSl8Vya 8 1 ' 1 matem uyandıran bu hadise do· Kadın: Alinin karu::ı Ane c.lursa olsun bunları aramakta· h bl" k 24 saat müh'et vermiş erdir. Bu • U gaııs an l Jayısile Dahiliye \:ekdletine bir ususu ~e .ığ. etme. üzere m.u~asar müddetin hitamında müspet bir ce çok telgraflar golmış her tarafta 
Muamele bu su~etl? ta~aın· dır. Bu itiburla hükumet, nüfus rıflığa gıtmıştır. Bınlerce .kışı ay vap verilmedihi takdirde' muazzam ff J db. / . 1 felaketzedelere yardım teşebbüs 

l aıııııca Bayram bılezıklerı l-ll· lu y ·ırın·ı 1..ı·ındeıı fazla ol h" h-k· t d d t l l UaUf fe ır erı mu k. k 
1
• I an şe ır rıca u ume mey anın a . op an~ m~may!şler yapılmasına karar ver : !erine geçilmiştir. 

me un~ oyuy~r. ·.aqasını aça· terde birer ikraz sandığı bulun rak kadınların sinemaya gıtmelerı mışıerdır. ahedesı· teatı" edı.ldı" Dahiliye vekilinı·n Kamutay 
rı~ k A lı y~ 331 lıra sayıyor. II~l~il masını mecburi tutmaktadır. bır 011 lı rnlık yırtık olduğu ıçııı . Oa"'ıl'ıye Ye"a"'let'ın'ın l'ıcaret 'f'ılomuz Belgrad 21 (Radyo)- Başba da izahatı satıcı değistirilmesini istiyor \'e Beledıyeler bankası borç il ft kan ve Hariciye nazırı Stoyadi· Ankara, 21 (Hususi muhabi 
değiştiriliyor. para verecek Köy bürolan ve salmalar 400 b. k noviç bugün Bulgaristanın Belg rimizden)- Dahiliye \'ekili a. 

Bilezikleri satıp pnrayı cop Diğer tııraftan hükumet böy ın tona çı a- rad elçisini kabul etmiştir. Bul· Şükrü Kaya Kamutayda zelzele 

1 
• • hakkında iki tamimi r 11\k t. ı kk d · h orıno_ yo;ıeşlireıı karı koca sar· le sandıkların tesisi için beledi rılacak garistanla Yugoslavyanın kati 

0 0 1 ıa ın a ıza al vermil 
raf dukkunında ayrılarak otomo ye şehrin mali vaziyetlerinin mü Aahiliye Vekaletinden gelen. hududunu tayin eden ve 936 da ve ezcümle demiştir ki : 

bl· ı d k · ı · 
1 

bir tamimde vilayetlerin köy büro 1 lı 1 2o (il ·) D s c - "1emlekeı·ımı·z ansı"ıll 
urn yorma ge ıyor ar. ,saadesizli~ini göz önüne tılarak stan u, ususı - e · ofyada imzalanan muahedeye " ,. 

T 1 Of
.. ı 

8 
ları mesaisine ehemmiyet verilmesi k · bir acıya du-şt- h' ..ı. 

arsus u. e . or .. sanın 1 n.u belediyeler lıankası "'aı;ıtas·ııe nizbank umum müdürlüğü, en a:d ve kali hudud alllmetleı··ıııe u ve ır yasa u5· 
y köy bürolarında, köy işlerini kav raclı Ev .. eık· d ı 1 maralı makınesı koşede beklı· yardımda bulunmayı kararJa .. tır disine merburt idarelerdeki de · dair ~esikalar bu mülakat esııa · y 

1 

gece uyu an ze · 
v ramış gençler istihdamı bildirilmiş · zele b " k dd. ı 

yor. içinde bir adam var: A1in iu miştır. Yapılan yardımlar dolayı r niz vesaitinin tonajını tesbil et sında teati edilmiştir. ır ço ma ı zarar ar aQll k ır. ğı gibi aramızda pek çok vataıı 

nr adaş ı Bergamalı 295 do~um- siyle elde edecekleri paraları be Yeni dahiliye vekaletinden ge mieiir. Yalnız denizyollar idare • fransaJa Ja Laşla .. ı daşı da ayırdı. Maddt zararııı 
~u Mustafa .oğlu. Ali. B.u üç arka lediyeler, ancak bu ikraz sandık len bir yazıdr, köylerde kurulacak s ine ait vapurların tonajı gayri U U U U ehemmiyeti yoktur. Bu memıe· 
aş otomobıle bıner bınmez Ay ları için snrfedecekler b mezbahaların yapılışında şu nokta safi olarak 197780 tonu bulmakta ket bu millet felfıkate ux.rayall 

eo of'" , u para E g ş ore: . . ile baeka bir ie yapamıyacakJar ların göz önünde tutulması isten · dır. Denizbanka bağlı olan Akay cnebi/er hudut ha- vatandaşlarıo yuva1arını eskisiO 
..... Geç kaldık, Yetışemıyece· dır. miştir: den daha iyi yapar. Bütün tees· İzmir l{örfoz vapurları, liman ia • • d su- r .. (e ğiz biraz süratlı git diyor. Ve 1 B k . Köylerde yapılacak mezbaha v rıcı e i/ivor ye yasımız aramızdan bu soıı süratle Tarsustan ayrılıyor· . _ae a me~leketıe:de bu gı Jar, köyün en sonuncu evinden iki letmeleri, Van gölü işletmesi, kı· ._, laketle ayrılan vatandaşlar içiıı• 

lar. bı muesseselerın şehrın en tabii yüz elli metre uzakta olacak, mez H\ğuzluk, tahlisiye ve gemi kur Paris 21 (R:ıdyo) - Dtıbiliye dir . > 
fş b uraya kadar tabii bir lhliyaçlarindan sayılmış olması baha duvarlarının iç tarafı ıemin tarma şirketi müdürlerinin elin nazırı bu~bn ,Nazırlar meclisinde H. Şükrü Kaya bundan so• 

alış veri ş çerçevesi içinde hiçbir na ra4meo, bizde malını rehine döşemesinden bir buçuk metre de bulunan küçük tapurlarla bir Frans•da bulunan ecnebllerln bu. ra yıkılan köylerin derhal yaP d d b 
1 

lırılması için Kamutaydan 30bıll 

hareke tte fevkalAdelik yok. Ld koymak, mali vaziyetin bozuklu yüksekliğe kadar çimento ile sıva likte şimdiki halde mevcut tonaj L ar cine çıkarılma~ıı ve nez& liralık bir tahsisat isteyen ıı• 
kin bilczi lıleri ucuz aldığına se· A-una dellileı eden bir hadise ola nacak, mezbahanın suyu bulunacak miktarı 250 bin tonu bulmakta ret altındıı bulundurulmaları bak nun IAyihasıuın hazırlandığı, ıe 
vinr,ı~ sa ı·raf Bayram. üç saat son 1ı rak .t~lükki ve dolayısiyle gizlen kesilen hayvanların mide ve bağır dır. Alman tezgahlarına ısmar kınd 8 alınan tedbirleri izah etmiş zele sahasında hükumetin müıll 
ra kul ço yaptırmak ıQin kuyum mesı ıstenen bir mese1e olarak sakları, civarda açılacak dir çuku lanmıe buJunan ve gelecek ay ve Franı:ıamn mllll emnlyetlni te- kün olan tedbirleri aldığını sö1 
cu1 a götürünce tepesinden L;ir görüldü~ündon, ikraz işleri, bir ra dökülecektir. Müstahdemlerin dan itibaren birer birer gelecek min için buna kal'i !Uzum olduğu lem iştir. 
kovn kaynar su dökülmüe gibi banka muameıesi gibi mahrem yıkanması icin de mezbaha dahi· oıan on vapurun mecmu tonajı nu ~~ son bır hafta ıcıade 220 ec Kazanç vergi • J 
ü rper iror. Biraz evvel Bayramı olacaktır. !inde bir musluk bulundurulacak- nebıoın budud hdrlcine çıkarıld141 sın 36000 ton ile yeni alınacak iki sö le ı ti / k f ·ıı sa kın sakin kuyumcu du-kk11nı· Böylece öd- tır. oı y m ş r. 1 yapı aca enzı ef 

u unç para, alanın •*• 1 şilebin tonajları da buna iHlve y ( ~ ! -Birinciden artan-
ıne gore Köy kauununun 66 ıncı madde edilince Denizb»nkın 939 seııesi ugos avya a 

ka sonra çarşıdan teldşlı tellişlı vadelerle geri alınacaktır. Beledi . _ . . _ _ rette açılan sergi ve fuarlard 
na girerken görenlAr beş dak"ı· mnli vaziyetine ve taleb· ·· 

geçtiğ ıni görünce hayret ediyor yeler işten bir kAr gözetmiyecek :ı~e gore yapılacak hacız muaroe ' lçınde elindeki büyük ve kuçuk · eğlence ve istirahat mHhalleri lf 
lar. ler ve belediyeler bankasına ve e eri hakkında vilayete bir tamim 

1 vasıtalar 300,000 tonu bulaaaktır Yahudi aleyhtar/ığı leteoıerdeo evvelce kazttnç vergi 
Kuyumcu Bayramın bı"lezı"k ki · b · ielmiştir. Bunda deniliyor ki; Türk armatörlerinin sahip oldu si ile mOkeJlef olsun olmasın bl 
. rece erı faize, u ıo için yapa 

1 

d lerın ı kesme,ye başlayınca iş eıı· cakları te .. kilıltın masrafıııı jfAne - • Köyün _mec~uri iş1e.ri için ğu elliye yakın vapurun tonajı meselesi ay mo detle vergiden iı;tlsna e 

1 1 
v ~y salınan salmayı ıstemıyenlerın mal . . • . . 

1 dllmlşlerdlr. 
aşı ıyor: ederek faiz haddini tesbit ede larına köy kanununun altmış altın bıttabı bu yekundan harıçtır. Belgr~t, 21 (Ra~~o) . Hüku· I Vergiye tılbi serbest meste 

Meğer bunların hepisi de içi ceklerdir. cı maddesi mucubince konacak ha Deııizbauk, posta gemisi, şi met bu gun neşrettığı bır tebli~ erbabından alınacak maktu ver 

gümüş dışı altın yaldızmış. Ve ciz - t k d h-k 1 Bu pro
1
·
0 
Kamut,"yın e""'elce e mumanea ma sad.ile evinini lep, küçük sahil vapurları, vesair e u umetin Yahudiler aleyhin yl gösteren yeni cetvel de hlyil> 

bj leziklcri muayene ellirmiş larl kab.ul almış old_u4u ve sermaye apısını açmama suretıylc muha gibi büyük ve küçük vasıtalar de bir kanun hamlama~la ol· Y• bağlıdır. satıcı Ali ilk defa hakiki altın . " y y k k 
t b . vazıyetı dolayısıyla teşekküı ede lefet edenlere karşı bu maddenin dııu mürekkep filosunun tonl!jı duguna dair ecnebi matbuatta Bu cetvele nazaran nurusıı 
ırmı ş eyaz mendıle sararak ce . 

1 
. . ayn~n tatbiki icap etmektedir - - ·' yoz bl d b ı bine yerleştirmiş fakat ikinci de mıyen .hak sandıkları teşkılı hak f' , , , · n~ mumkun olduğu kndar kısa götulen haberleri kaliyetle tek· n ve a a z yade oltrn Ş 

fa nym şe kilde b az k .. • kında~ı k~ııundan baokadır. Hü ıııstın yanı "a~tan karı~tı hır zamanda 400 OüO tona çıkar zip etmektedir. 1 birlerde birinci sınır 650, lktoci 

d k

. b b· ı "ki ~Y çı ın ıcın kumetm 1\amutaya vermiş oldu U V V' mak kararındadır. Kabotaj hatla - - nıf 200, Uçllndl sınıf 80, dörduoc 
e ı u ı ezı erı vermie. Bay- Q-u ve encümenlerde tedkik edil Birinciden artan faaliyet programının birinci mad 1 sınıf 30 lira. 

,. far olmaktadır. Taberiyeye 1eni rımızda posla vapurculuAuna ve deeiui, Deniz ticaret filosunun NQ!usu elll binden 200 bl• 
mekte olan bir başka proje ile ~en takvi_Ye kıtaları göııderilmie rilecek yeni istikamt-t. hariçle takviye •e ,tezyidi olacaktır. kadıu şehirlerde ikinci sınıf 1 
de halk sandıklarına sermaye te tır. Bu gun tayyareler eehirler açılacak yeni hatlar ve kara su Banka bu sone içinde g Oçllncu sınıf 80, dördQnca sınır -23 Nisan Çocuk hayra· 

mından sonra yedi gDn aei· 

ren Çocuk haftası gelir. 

mio edileceğinden, kredi ;isleri ve köyler üzerinde dolaearak ıarımızda ihdas olunacak yeni t . 30 . ene mec beşinci sıoıf 10 lira· 
imkAn nisbetinde hnlledilmie ve halka sükunet tavsiye edilmiş . . . mu onap -

4o bın toıı ara · NUfusu on binden 50 bl e 
halkm para bulma sıkıntısı o··n kararnameJore aykırı hareket şılep seferlerı dolayısıyla buna sında on vapur daha ısmarla. d 1 d d o 

d 1 
. "dd t1· 1 "İ ld ti ·ı t· - -ı k . 1 ar yer er e ördOnco sınır 

lonmie olacaktır. e en erm şı e ı ceza ara çarpı v c e e l ı ıyaç goru me tedır. mak surotile bu kararının tetk' b 1 1 t 1 lacaQ'ı bildiı"ilmi~tir. Bu Hibarla bankanın hazırladıaı kiııe 8eQeceklir, ı c::t~~ sını tan 10 lira vergi as• 



n 
e 
n 
la 
n 
ır 

n· 
ah 
şti 

k· 
o· 

ı an 

abi 
bir 

do· 
bir 
fta 

l.ıÜS 

ta)' 

ıabi 
i a. 
ı.ele 

rmif 

ızıll 

uğ' 
zet· 
açLl 

ata il 
arı il 

mıe· 
ayall 
kisiı> 
tees· 
u f8 
içiıı· 

soll 
yal' 

30bi0 

n "' ğl, zB 
müdl 

ı söf 

Jı 

ler 

rlard' 
erl lf' 
vergi' 

sın "'' ısna e· 

ınesıe~ 
1 vrr~ 

1AyU>1 

~f usıı S 
lan şe 
~lncl ;J 
rdnnc~ 

ı bto' 
~·' ırıD· sınır # 

bine~ 
oıf :J"' 

tl allo' 

Uzak 
memleketlerde 

YENi MERSiN 22 NiSAN 1938 CUMA 

Mayerling faciasının yegane kahramanı 

Kızıl Prenses 
5 sene 

Erkeklerle konuşma 
ları yasak edilen 

SAYFA ~;, 

Mersin Piyasası 
21 - 4 - 938 

f 
Şark 
Anadol 
Aydın 

52-53 
46 .47 
55.56 
78-80 Ni~ayet inzivaye çekildiği şatoda Kitlerin emrile k~;.1~r Pamuklar K. s. 

.......... Alman polisleri tarafından tevkif edildi Amerikanın Dolroil şeh· Kıev)ınt ~!s'
5

,,~9, İngiltere ile İtalya bütün / riadeki gençlik mahkemesi ~=ğ malıl ~ ihlilıiflı mesele) er üzerin de an 1 d. ·•• ki gen C kızı beş •ene m U d. K pı ma ı 2 7' 

Tt1nustal{i 
l1adiseler Yıkanmıı yapak 

Güz yunu 
Konya mau.,1 tiftik 
Yozgat 

70 
ııo.1 ~0 

laşhlar İtalya Trablusğarp ve Avusturya Hasburg ha- ıı1•· 1 ·, -ı . B.u ilsi kızı ev en ır- detle erkek ahbapları iJe ko· K::. f>,5~ 
Bingazi tarafından Mısırı teb ned1nından Prenses Elizabet, K 1 d ' uzun maddetlenberi çekildiği Bunun'üzerine ilk aklı· nuşmaktan menetmiştir. Bıın· oncı por ağı ·20 

I ıt e~me~•~'. ve Filistin arap satosuıoda tevkil edilmiştir.Fa na gelen adam : ol o Vindik· den başka bu iki kıza gecef buğday • cavdar orıoı a o~ılızleıe karşı sa· kal prensesin tevkıfi ne sebep garlı çağırıyor : saat ondan sonr~ s~k~ğa çık· Sert şark 6.,37 S, 
vaşa devam etmeğe teşvikte krallık ta.,afdarı olması değı J, - Elizabetle izdivaca ta· makda yasak edılmıştır. Yumuşak 5, 25 
hulunmamağı teabhüt etti iki biliKis sosyalist olarak tanın· , lip olursunuz,reddetmem diyor Bu ceza~a çarpılan iki Yerli buğdayı 4.,75 
t~nf k~~dilerioin şarktaki va mış olmasıdır. iki Uç gUn sonra da dil· kız Ford fabrıkalarında çalı· Çavdor 4,fı2,S 
zıyetlerıoı korşılıkh tanıdılar. Eski Avusturya-Mecınis ğiln oluyor ve on dokuz ya• şı~orlarmış. Aldıkları glinde· Anadol yulaf 

İngiltere ile ltaJyan tam tan imparatoru Fransuva Jo- şındaki «asi lnz» Prens Otto lik yaşamalarına kafi geltyor- arpa 
anlıştıldan bir sırada Trab· zefin torunu oları E lizabet, A• ile evleniyor. muş ama dostlarına hatırı Anadol 
1 uıga r bın. :1'. '. nında bulunan vustu ryada «k ııı 1 prenses• İS· Fakat prenses, debdebeli sa Y_• lı r. hediyeler sa ~ın a 1 ma~a y .rli 
T~ous beglıgmde Fraoıızlerın mile tanınmıştır. Elizabet;me ş hayata talıemmUI edemiyor. yetışmıyormuş. Nıhayet bır Nohut ekstra 
hım~ye .•e hikim.iyetine karıı bur Mayerling ıaciasınıa kah Kocasiyle hiç anlaşamıyor. Ha hal çaresi bulmuşlar. iki ar· Fasulye 
genış mıkyasta bır kıyam ya- ramımı olan Arşi dlik Rodol- yatı bUyUk bir ıstırap içinde kadaş boa maaşelere giderek Yulaf yerli 
pılmışhr, run kızıdır. geçiyor. Siyasi fikirlerini de dostlarına yarayacak şeyleri Mercimek yozgat 

. F~ansız askerlerin: h~cu':" Prensesin sosyalistliği da bırıı:tmış değildir. aşırmışla~. Sahlep • 
e_dıl'."ış Fransız bayragı ındı· ha genç kızlığında başlamıştır Nihayet, umumt harpten HAkım kızların yaş ve Tatlı çogen 
rılmış ve her tarafta istikUil Bütün sarayda resmt gazete sonra Avusturyada krallık yı· gençliklerıni göz önünde tuta· Balm~mu 

3.62 [ı 
I 

3,62/ı 
6 

6,75 

120- ı ~ o 
20 
75, 

10-12 
15,50 bayrağı çekilmiştir. olan •Rayhspost• okunurken kılıyor. Prenses artık kendini rak hapis cezasından vaz geç Cehrı 

yapağı 

Keçi kılı 
» dabağ 

50 

pirinçler 
Bi~in~i nevi. mat 20 _2~ 
lkıncı nevı mal 
Çay 
Kchve 

285 
104. tos 

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

badem ve çekiredk 
içleri 

Tatlı badem içi 
Acı ,. ,. 

Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
f çel ,, 

85 
52,52 
32. 33 

90 Franıozlar Fransoy~ kar genç kızın•Abayter Tsaymung hürriyetine kavuşmuş görmek miş ve sadece. kend~lerine Susam 
şı yapılan bu huekeb hal>:_• işçi gazetesi».ıe abone olması tedir. Kocası ile dtt bütün ala drkek arkadaşla~ıle ge~ıp toz· . 
Dan Trablusgarpten yıptıgı ilk fırtınayı koparıyor. keyı keserek derhal gidiyor. rnayı ve gecelerı sokaga çık - Sıyah teşvik ve tahrikler~ ~f!edi!or BilyUk babası Fransuva sosyal demokrat fırkasına res mayı yasak etmişti.r. . --------~1.--:-L--:A-~H~---·-----
lar. Zaten Tunusta ıbıyuz bın~ Jozef, hiddetinden köpilrüyor men aıa yazılıyor. Bundan . Ancak Detrottm hUrrı~e-
yakın ltalyin unsurunun vazı ve . sonra da 'Poltıner ismindeki tı seven avukatlarından bırı M • 8 ) J • 1· J 
yeti ve tabiiyeti otuz seneden _ Sarayı gülünç mevkie muallimle' evleniyor. bu : hUkmU vatandaşa hayat 8(SIO e 8u1J8 !IJ&Se IOuen 
beri hu ik! devl•ti_n ~rasınd~ düşürüyorsun diyor. Hatlı ha· Bu adam de kendi fikrin h_il~riyet V? hareket se~besti· Belediye meclisi üyelerine 
hı~lıca uıza vesılesı teşkıl rake tini değiştirmezsen şiddet dedir. İkisi beraber sosy•lisl sını gar•ntı eden amerıkanın 8.Iedi ye mrclisiııiıı 21 Nisa ıı 938 tari lıirıd · ~. edıyordu. Şimdi italya Tunus kullanmağa mecbur oıacao ım. propağandasına _ba~hyo.rlar ve anayasasına aykırı bularak loplarıtısında eks~rh· et h H sıl olnıadı!rır'dan dol t,· .' 
luları Fran91z himaye ve ha· F k 

1 
f'k ini de «kızıl prenses• ıhtııaıcı kadın Adliye bakanlığına şikAyet J " • 

kimi ye tine karşı gelm eğe teı· ği •tir~ i ;0/~ea~ ~:s, d~ b: ileri la rın ha şına geçiyor. . etmiş. A.Jli beka nı da bu av u 2 fı Nisa rı 9 3 8 p aza r tes i g ii 11 ü sa al 16 da ıo p la 
1
" j' 

v'.kte bulunmaklı ittiham edil va~ıyor : B;r gün kızın, sos· Fakat b~bası, Arş~dU~ Ro kat gibi dUşUııdnğU için bu ıııası tensip edilmiş olduğu rıd a il mu an en gii 
11 

ll • dıldiğinden uki ihtilafa yeni 
1
. t t· . 

1
.d . F ·t Ad dolfiln ölme sı prensesın billiln kararın değiştirilmesi için te· sa. atta sa~.· m iiyelt~ rin toplanll\'3 iştir~k etnleler ·ıvrı~ı 

b
. ya ıs par ısı ı ert rı z -1 . t k bu J ır zihniyet inzimam etmiş 

1 1 
kt 

1 
t ... d yd manevıya ını ırıyor ve şebbUste bulunmuştur. rıca ederı n; 

ol 1 ere me up ~ş ıgı 8 me 8 1 Mavt>rling hAdisesinden sonra 
uyor. na çıkıyor. Imparator, eline (kızıl prenses) bir şatoya çe- y • T ı J 

• Tunu~u.n sa.hası ce.nubun geçen bir kftğıtta pre~sesin : kilerek, so~ derece mtmzevi enı ayyaıe erue 
d~kı arazı de bırlıkt e1 ~5, t3o «resmen Marksist» ve «dınsız» ve gamlı bır hayat yeşamıya lnıo_m.elre mura?bııdır. Nüfu ulduğunu öğreniyor. başlıyor. Gene evlilere yatak 
su ı~ı. buçuk mılyona y~k'.ndtr imparatorun hiddeti son Nihayet bu gün, yaşadığı ' bile var! 
Ahalısı Arap ve .ber~erıdır. haddini buluyor ve şu kararı , bu şatoda kendisini Alman _ ~ ..,....,_ _ 

Başlıca ıehırlerı mem · veriyor : polisleri tevkif ediyorlar. Geçenlerde, Ameri kada 
leketin merkezi 18Sooo nüfus tiren kadar tayyare işladiğini 
lu nefsi Tunus 2712-' nüfuslu fon Papen gözden düşmüş gizli polis tarafından yazmıştır. Hakikaten, Yeni 
Sefaks ve 21 ,298 nüfuslu Su- Dünyada tayyare tiren gibi 
sadır. Tunus uzun müddet Ba Saatlerce SOfgUya çekilmiş en basit nakil vasıtası halini 
bıiliye tabi idi. ı881 senesin almıştır. 
de Fraoıanın himayes~ altın: frınsııca "Parisuar» ga- evvel ortadan kaybolunca Bugün Amerikada, muh-
da alınarak ıimali Afrıkadakı ı:etesinin yazdığına ğöre Al- niçin o kadar t~lAşe dlltmilı- telif şehirler arasinda işleyen 
büyük Fransız müstemleke manyanın eski huiciye nazırı trr. bUyilk kUçilk tem 10,000 yol 
lmparatorluguna ilave edil: ve sonra Viyana elçisi Fon 3 _ Buon hakkında Bit cu tayyaresi vardır. Bunların 
miştir. 1691 senesindenbe rı Papeo bükiımetio gözünden 1 • . t bbüslerde bulun hepsi en son sietemdi.ı ve he 

b
. . 1 d d . ı· l" t k'l t ere oıçın eşe . . d b" , .. ır beyin idaresı atın a ır. düşmüş ve gız ı po ıs eş ı • ı t ? pısın e ır yolcu .ıcın tazım 

. F . b' h t' t f muş ur . Fakat her ışe ransız nın hususa ır eye ı ara m • • b" olan her ıUrlU kolaylık ve 

i l A N 
Mersin Cumhuriyet mü~~eiumumiliğin~en 

Tt1rsus m:..hkflrne ve adli)'e daireltırine elv 
rişli 6 11eya 7 odalı bir bina kıra ile icar edil: ~ 
CPğinderı talip olanların 15 glin ictırisinde Ta ,.., ı · ··ı ·•· ·ı·-· ·.. rsu s v1,ım mrıyel mut ~eıuruunıı ıgıne n~uracacıtları ihiu 
o u"ur. 22-2D-- 28 - 3o 

Satlık Ev 
}lahıı ı udiye nıa lrnllesi nde havadar bir ru . 

de . 6 ?da 1 salon . mulbah hamam ve eıetvk_ı
l~s1~~.llle suyu havı ve 1500 nwtre murabba, l~ık 
nışlıgınde nwyva bahçesine malik bir ev . 1

1 
ge-

isteye11lt>rin Yeni Mersin gazetesi idarel~~l ık~ır. 
muracaatlara. .. · " anesıne 

k 
. . - 1 • Bu ıorgunun netıcesı ı-omısen karıştıgından Fas su dan hır kaç seat sorguya çe- 1. kt d. rahatlık bulunuyor. 

t 
"b' b . . de - . . ınmeme e ır. y 1 t J • b"lh •nı gı ı Tunus eyıolo kılmıştır. o cu ayyare erı ı assa 

hüküm ve nüfuzu kalmamıştır fon Papenden ıunlar so • • Avusturya tahtına çıkma~ son Uç sene içinde çok inki· Sayın Mersin HalLının Nazarı Dı"LLatı'ne Fraosızlara karşı hareketi h•: rulduğu unnediliyor. ıçın ıeLe!e~ce hayal besle'."'' ş•f etmiıtir. 1934 de tayyare· a H zırlıyan ekserisi .Fran11dakı 
1 

_ Bu gün mabpus bu olan Arşıduk Otto da Belçı~a lerde Ford motörleri vardı . karyola • Sandalya- Otomobil ltiaf'l.l . 

-
m•ktep)eıden yetııerek Av- 1 ühiın bir Avustuıyalı ııtOsunda oturuyor Avusturya Bunlar şimdi eski model sa· Ot b ·ı b l . . '" erı 
rupadaki milliyetperverlik ce- u:•~ :e niçin bir çok mek- Almanyaya geçtikten sonra yılıyor. Bugiln Foker motörU ,1,omot 

1 
oya arı .. kBısıklet parçaları 

re,\anınıöğrenmiş olan genç ıa sy ştır? kendisi hakkında tevkif mü - kullanıyorlar. op an vepera ende sa· tıl 
T l l k'l . v. ( tup yazmı } r unus u arın teş ı ettıgı ye- , H .. katibi Ba· z.ekkeresi kesildi. Avusturya- O zaman bir tayyare sa- f' ti l ,l"fd' S • 'I • • 
n_i_d_ü,_tu_;.r)_;p_ar_ti_si_di_r. ___ ron ~etler ı:·::rtta Hitleıin ya veya AlmAnyaya geliıse aite vasat! olarak >00 kilo· ıya ar mu Bul ıı. ayın muşterı eıımıze tes~ilitgöster·ı· 

Y ll r td a Ş . girmesiuden bir gün tevkif olunacık. metre yol alıyordıı. llu surat· ADRES : O. Enver öz l lr vıyaoay• • • te, '\f m•ri kanın Atlas Okya· lthılat • ihracat ve Komisyon ~an 
23 Nisan Avusturya tahtı elınden gıden nusuadaki bir sahilinden bU Mersin Belediye Caddeıi ;;· .. . d. d M yuk Okyanustaki diğer sıthi =•r:::::::.:.:.:.:_·311iii•l.--~~§§.;;:·=~-;s~o~ "ocukhaftasmm~aşlanglCldtr arşidük Otto şıın l e acar line ~·~ . tir gUnd• (~4 saat· p •• -Y k · t• d de) gıdılıyordu, ee S · .., •• 

N
.b . E kralı olma nıye ın e . sugunku yoıcu tayyare- guveD ıgorta 
o etçı czane . .. -f Avusturyadiki mallan Almau lerı sa~tte 280 _kilometre su• Sos v t 
bu ak•am Arııduk Otto bu gün A hükômetine geçmit aayılmak ratle gıtmektedır. Ameıikanın " 0 0Sİ 

r vusturya tahtına geçmedeot adır. bır ucundan kalkan yolcu. Sümer 
HALK Eczoneıi artık tamımile ümidini k••· gllneş batmadan öbür ucuna Bank 

1 miıtir. Yalnız bun• muk_ab~I D i k kat gidebiliyor. E mi ak ve Ey tam 

Y E N 
"ı M [ 8 S ,. H 1 Macaristan• kul olmayı ıbtı· Bugiln Amerikada son 8 k l k 

1 

8 ki" · t an a arının urum d 
:=:===c====:--.:::=-=====:===:::o-ı mıl dahilinde geliyor. eyaz f)e ren ı Si~~~ k tayyareJere yeni bir Tam tu·· rk u ur 
Nüshası 5 - Kuruştur Diğer taraftın Avustur- Jspirtovu ~a ut ı daha iUlvc edilmiştir. 
Abone ı Türkiye Hariç 1 h" arıla ~ ~ i mdiye kadar lıir kişilik olan 

Y
ada Şuşiog ol ey tne T • 

H 
,.,..ıitu00 ncu00 Halı'mde yataklardan başka ayrıca y eni 

Ş ·ı 1 · irin cagv 1 10··ylenen davanın a_s- ı 1 

eraı çın "" 
1 

ld - S'l'fk dd · d evlilere mahsus olmak üzere 
burg aileside alakası o .. u~u ı ı e ca esın e 

Senelik 1200 Kr ' 2000 Kı 1 haber veriliyor. Alman buku- bulabilirsiniz. iki kişilik yataklur da konul· 

Altıaylık 000 ıooo meti Şuşingin başvekilken ka ADRES : Silifke caddesinde muştur. 
Oç aylık 300 500 nunu esasiye mugayir olarak tütüncü Halim Alptekin Bu suretle, balayına çıkan 
Bir avlık ıoo Yoktur. eski imparator ailesine mal· _ 44_ 1 genç evliler t&yyarede çok 

ve en güvenilen sigorta şirketid· 
llayal, ~ aııgııı, Nakliyat, Kaza Oton l ·ı ~r 
talarırıızı en miisait ~artlar ve ter 10 ll sıgoı· 
hklarile yapar. -. ' ,( ıye kolay-

Mersinde Mllnı T 

.ı 

•==R=e=ım=i==ila=·natın satırı ıO larını iade ettiğini ileri sürü· 6-15 No rahat ve gUzel bir gece geçi· 
Kuru,tur. yor Bunun için Haıburgluın re biliyorlar 

.~~ ..... ------------. ... ~VASFİ ORo~~ı 
----------;;;;;;:====· 
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·kaYa· . ~len~Suyu •n••·ı 
... H)'lll l hılkınıızın ~ılı im tın µöt füıunde lutarak t'Şİ bulunmıyan K A YAi 

~DELEN SUYVNU g:.ı~' t sılalıi bir şe~ilde menhağd~ki tt~sisa trnd a eksik- ı 
l likleriui lam~mlauuş ft-ınnin P.n son usullPrini ~·apıırmakda huluruhığu-

1 11mzu arz rd~rız. 

1 K AYA ELEN SUYU 1 
1 Kaynadığı yerden itibaren isıasyon yanına kadar cam borularla billur h&vuzlara• 
1 indirilmiş oradanda bütün liziki ve kimyevi evsafını muhafaza ederek el deymedenİ 
1 hususi kimyakerimiz huzurunda damacanlaıa doldurulmakda ve muntazaman 1 
-ı şehrimize gelmektedir . 1 1 KAYADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkalideliğine geli nce: Yı llar geçdikçe hal k ımızın. 
S gösterdiği ra~bet ve teveccühü kareısında fazla söz söylemeğl zait görUyoruz. Sıhhat Bahnhgı 1 
&ive selahiyetli makamlarm vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU ~alr ız Tüıkiyenin 1 
iM en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın tıirinci kaynak suları arasında bulundu~uau isbat 

Bletmiştir • 
• iştahsızlığa, hazımsızlı~a bir çok mide ba~ırsak hastalıklarına kareı KAY ADELEN şiftslı bir ı 
il hayat kaynağıd ır. ft Supu ptlt temiz vt berrak.dır. Tecrübe tdtn sayın halkımız lundindt buldflu zlntülilı vı sıhhatuı •. 
M verd~i f arltlarla suyumuzun müşterısl (Ofa/maktadır. 

1 Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 1 ... u o ı ............... ~~ 

MalSiei!i!S~~~~ ~ •!•&1•!J~t 1 

1 Dol{ tor ~ 

1 Muharrem Atasu ' 1 1i Istanbul ve moskova On;versitesi 8 

~ seririyatı hariciyesind;n mezun ı 
Hastalarını Bayram günlerinden mo.da her gün ........ 

i aabah saat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden son- ~ 
JZ ra on beşten onsekize kadar muayenehanesinde kabull 

1 ede~DRES : Camişerif Mahallesinde pazar caddesi 1 
1 29 No.lu Hane JI 
1iC - ı • - ~fAıE · <-:f :=?3i19 

/ 

•• •, 

Yeni mersin Basımevi 
lY.IÜCELLİT 
:S:ANESİ 
Eskimiş, parçalan-

mı~, forsude kitapla
rın ızı i şe yaramaz de
ye a tuıayımz. bir gün 
size JAzım olur. Kitap
larımzı, defterlerinizi, 
mücellithanemize gön
deriniz. 

Her nevi kitap ve 
defterler şık , zarif me 
tin ve kullanışh ola
rak ci llenir. 

I 

, , 
/ 

İHTİVARLIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 

Haz;rllkh Oavranpnı 

/ 

- -- ...-,: .... 

0 

Meşhur Sanat'kar01p=•-::::::ıE C!:I ' ~ 
Remzi t:~elin Remington 
Ataturk 1 Hor Dairede 

Celal bayar, Şük- Her ticarethanede 
rü Kaya, Ali Çe- 1-Ier Yerde 
tinkaya, Şükrü Sa
ra c oğlu, Saffet 
Arıkan'a ait fotoğ
raflar geldi. 

• 

Sedad Sahir Seyn1en • 
Uray caddesi No. 41 

Mersin 

Yurtdaş: 

Kızllaya 

aza olunuz 

TÜRK HAVA 
KURUMIJ 

• Daima R E M 1 H G T O H yazı makinalan • 
ve Şeritleri kullanıhyor 
Sizde bir REMINGTON almafı .. ill 
sınız. Satış yeri m 

c:ı: :ilyam Rıkarıl 

foto gün 
~..,o ·ro GÜNÜ arayan sayın 

müşterileri onu zafer caddesinde atei 
vesinde bulacaklardır. 

F01'0 GÜN e Fotograf çettirmek 
pi ya n g osu modern ve temiz hatıralara malik olmak ~emektir. 

FOTO GÜN tltA st~ve se v~ fotog raf çt-klirir 
:ığra rıd isuıaıı y~ plırır amatör işlt• rinizi gör
dürP. l) ilırsi ıı i 'l. 

Her Ayın Onbirinde 
Çekilir 
Her ocağı zengin 
eder. 

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

FOTO GONü sürat güzellik ve cazibe yaratan bir 

Sizde Bir yer olarak k~bul ediniz. • .ı~ 

dane ahnız. 1 Sa~lık_ ~czanesı J~ 
------ ~ ı~!r~!~i Ye~~m!~k Avru~~11!!~~~~ır ;bbiye ~ 

8müstah2enb bulunur. ~ 

Senelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir 
Reami devairve müessesatla ticı;rethanelereait her nevi defter 
ler ve evrakı matbuaveasairei en nefis bir tarzda aür' atle yapar 

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

~ HER NEVİ X.ARTV7ZİT 

1 

KİT AP , GA ZE T E D A V E T K. A R T
V E ıv.rE CM U A LAR.I.ZARF KA
TA B I NI . DE R. UH- G I T B A Ş L I K 
TE EDER. L AR. I T AB E.D İ-

ıl • ~İR... 

Yeni lerıiu Bısuuevinde BasJlonşLu. 


