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GÜNDELtK. SİY ASİ HABER. FİKİR. GAZETESİ _I ______ _ 
Bugün Mersin geniş bayram tezahürlerine sahne olacak 

/ 
Zelzele felaketi yurd içinde ve dışıncla büyük teessür uyand d 

' / • ,. iT l 

çoçuk Haftası başhyor Felilketin Son Blilnçosu 
Milli bayram ve Çocuk bayramı bugün 204 Vatandaş öldü 8 yaralı var. 756 ev 

büyük tezahürlerle kutlanacak tamaman yıkıldı 
------- ----------------------· 

23 Nisaıı ŞEHiR DONA'l,ILDI 
fnkılUbcı Türkiyenin geııo Haftanın her günü mektep-

\arihinde birçok yıl dönümle ri 

tar. Bu tarihlerden her biri is lerde müsamereler verilecek 

Kral Boris 
Atatürke teessürle

rini bildirdi 

'MEl\'lI"'EKET YAS iÇiNDE 
Z~lzele Anadolunun bütün 

şehirlerinde hissedildi 
tiklAI tıo hürriyet davamızın si Elçiler Hariciye Vekilimize 

:::idö:eü~ti~~~ı::.y~:~~~~ı~d~~ Bugün törenden sonra aster, ı'andarma polis ve meUep- taziyette bulundular r L t L K h. ·ı 
daima tekrarlamak yalnız sevinç Ankara, 22 (Radyo) Bulgar r aRa en ÇOR zarar ırşe ır Vl ayetinde 
~:ıı:~i .. ~~~ ·:.~i~:.~;i:.•ni homlo !erin da iştira~ile geçit resmi yapılacak ~~~~:ı~;:·.~~?: ;;;~~:;~·.~,· hiikfJ.met geniş tedbirler aldı 

B ü millelce en temiz bir zelesıııt haber almışlar tıe Cam· A k 2~ (II - h b • . 17 . 1• k 1 
ıeviııç ve tatlı heyecanla yaşat- .. hurreısımız Ataturk e teessurle· mizden) - Yurdumuzun kar•ı 3 ev· d d J alan 

ug 11 93 nisan milli hAkimiyet ve 1 hafta için hazırladığı program . . . " , ~ 0 ara ' ususı mu a ırı sı ı\Jsmen yı ı mıe, gerj k 
"Ocuk l•ayramları vo ondan ı;on- şudur: . . . S . . v ın e ıvar arı çal) 

tıQ'ımız 2:1 nisan da bunlardan Y b 1 k 1 çocuk 1 aft~sı 23 N" 938 C rt . rınııı ıblAQını ofya Elçımızden taştığı büyük zelzele felaketinin tır Zelzele köylünü t arn19. 
birisi ve Türk milletinin istiklAl ra ~ş ıya~a 0

1 a~ı h .
1 

•• 1 " ısan uma esıj istemişlerdir:. Reisicumhur :Ata- dün akşama kadar alınabilen lund ğ b' n ariada bu 
ve hürriyet davasının dGnya öl· Merksındl e u k~ı ~ ~kge~ı~~ ~u gOnü türk Bulgar Kralının gösterdiği malumata göre pldnçosu şudur: da ~ u ır ~amabnda olduQ-un 
çüsünde en beliğ misalidir. de ut an.nca ır.k 8 evııdı a gn.e 1 - Halk, as~er, jandarma! alakadan dolayı teşekkürlerioin Ölü sayısı 204, yaralı 8, yı- 0 lrndsan -~.a)'ıatı ir ölü ve bir 

. . . çocuk esırgeme urumuıı u· po'is tıe bütün okullar saat (9) k 1 yara ı an ıuaret kulmışt Ö 
Türk içın; yenı bır devre, _ h . t"I denk hazırlık ' ilılılğına Sofya Elçimizi memur ı an ev sayısı 756, kısmen rı· S kTI" ır. len 

yeni bir sistem. yeni bir hayat nun e ~mn~ıye ı e . lsıııetpaea buluurında toplana etmişlerdir kılan ev 140dır. Oturulamayacak e ı ı ı Mustafa çocuQ-u 3 Yaş 
•e eümullü manAsile halkın ira· lar gö~ulm~ş vo ~olgun bır pro caklar ve kendilerine gösterile· El Tkf ·. t . ti . hale gelen tıe dıvarları çatlayan da Afet, yaralırnau ise Saffet ~n 
desini bir ııokta etrafında toplı· gramD"aıı~:,nndllŞ ır. resmi cek yerlerde duracaklardır. çı 1 erın azıya erı evlerin tesbitine dotıam ediliyor ZJ Atiyedir. l 

un o,; e en sonra 2 • T (9 3 ) d Ankara 22 (Radyo) Ameri· · KIRŞEHI 
Jarak içinden otoriter bir kud- binalar tıe evler bayraklarla do· - aın saat , O a ev • " " . . YOZGAT'TA: R'DE: 
ret )'aratan •Kemalizm bugün bandosu tarafından çalınacak is· ka, Almanya Buyuk Elçılerı ve Son alınan malUmata göre Zelzelenin en fazla a "ıdd . 

" natı lınış çocuk eşyası sataıı ma- . . .. s · " · · H · ı v k" "' ı 
dotdu .. ı . . . b' tıklAI marşı ıle torene başlana· ovyet mumessılı arıc ye e ı· Yerköy istasyon ve nahiye "bina olduA"u Kırııehir vilA""l·ındo et ı · ğazalar tııtrm erını cazıp ır şe· )' . 

1 1 
d 1 " v ı"' n 

Gözlerimizi 23 nisan 1920 ye kilde süslemişlerdir. Bayram çok caktır. ım.ız_e ze ze ?den . ~ayı. t~ess~r ları, bazı ev ve dükkfinların 'dı· len malumata göre tamanı ge 
kadar geri çevirelim: canlı bir şekilde yaşatılması için 3 - Orta okul talebelerin lerıoı tıe taııyetlerını bıldırmıe· tıarları çatlamıştır. Salhanlı nahi kıldı~ı bildirilen 10 köydeen7~·0ı Memleket iki parçadır. mekteplerde do büyük hazıılık den biri büyük kamutayın ilk lerdir. Yugoslatıya Elçisi Harici ye merkezinde nahiye binasının ev tamamen harab olmuştur. 

1 Bir tarafta paditah ve• hü- ıar görülmüş ve haftanın belli a~ılışını ve bu günün önemini ye YekAletine giderek Tevfik bacası ve dıvarlarının sıvaları san zayiatı henüz esaslı eek"Jd n 
kumeti günlerinde verilmek üzre müsa· anlatan kısa bir söylev verecek Rüştü Aras'a taziyetlerini bildir düşmüş, köy e~lerinden 3 ü ta- teshit edilememiştir, Yıkılanı e 

Bir tarafta Atatürk ve mil· mereler hazırlanmıştır. tir. miştir. Hariciye Vekilimiz bu ha maman, 7 si kısmen vıkılmıııtır. 1 . k k ld 
1 

ev 
leti Halkevimiziıı bayram ve (Sonu ikincide) J w erıo en azı 11 ırı makta ve i 

zin münasebetle dost diplomata Zelzele, en eiddetli tesirini san zayiatıuın tesbitine dev n İki zıd düeünce çarpışıyor. 
Birincisi ıuna inanmlştır: " Dev 1 
l~tin taHhi büyıjk harp galipleri 1 

nin elindedir. Muzafferler yaln ız ' 
kuvtetli delil haklıdırlar. Onlar 
dan yalnız merhamet ıstenebilir. 
Bir manda altına girebilirsek ne 

Halayda nihayet seçim başlıyor hararetle teşekkür etmiştir. Yerköy nahiyesine bağlı Sekili olunmaktadır. tık imdat heyet~~~ 
Yunanistanın teessürü köyünde göstermiştir. Bu köyde yardımcı olmak üzere dün d - - ~ .. 

Kontrol) heyeti gitti. Bugün Ankara, 22 (Radyo) Yunan mevcud 59 etıden 49 u tamamen - Sonu ikincide - e 

işe başhyacaK 
Başbakanı B. Metaksasla Başve· 

, kilimiz B. CelAI Bayar araıunda 

Kırşehir zelzelesi münasebetiyle 

mutlu bize" ~ / h / ... h lk • t k teessür ve teşekkür telgrafları ı 
Atatürküo dnası basiltir: I r esatçı ar ci a O ın maneVıya ını ır- teati edilmieıir. 

·au millet ya tam kurtulur r_a mak için her çareye baş vuruyorlar ----
hiç kurtulmaz,, bu dava hayı:ıı- S"f Ah b d J 
Yet tıe şeref için ölümü kabul Haıa1da seçime nezaret ede manılaıımıştır, Heyetten 15 kiei 1 a yarışı una er er 
edecek kadar realisUir. Bu dava cek olan enternasyoııal kontrol burada bulunacak ve 7 kiei de 

nın altındaki sırrı arayıııız: heyeti evvelki günkü Toroı:ı eks lskenderuna ~gidecektir, Setim Amerikadan 
Sovyetler 500 tayyare daha verdiler. J. 

ponlar son gayretlerini sarf edıcehle~-
Atatürkün milletine inanışı 

Presile Yeniceden geçerek Hata iQin hazırlıklar görOlüyor, Hankeu, 22 (Radyo) Royter t k il 
defil mi? 1 I ayyare tıe ü iyetli har 

23 nisan 1920 den uzaklaş- ya gitmişlerdir, Heyet etıiçreli HAia tahrikAt yapıyor ar / ·ıı b. F den: 300 bin Çiu askeri büyük mesi gelmiştir, Bu tayy P 
1
rnalze 

nurahm: Saray ureın öyle dü- Harzt'uıı roisli~_inde :2. ~işi de~ Fakat htihadıtıatant mensup ngr ere ın ranaa seddin beş kilometre cenubuna lir gelmez harbe dah~re er ge 
eüneün. Tek bir nefeq alan bü- mürekkeptir, Oğrendığımıze. go !arı halli tahrikat~ devam ede 600 tayyare alıyor yarım daire şeklinde taheit edil lardır, oloıue 
&On millet tek bir vücut halinde re dün goc~yi Halepte geçı~en rek halkın maııev~yatını kırma mektedir, Diğer taraftan Japon Japonlar yeni tedbir 
toplanmış milli iradenin mabedi heyet bu gun Aııtakyaya gıde }a Qalışıyorlar, Dun bu çapulcu lsviçre de 100 bombardı lar da geniş mikyasta taheidat Tokyo, 22 •Rad al.ıyor 
ni açıyor. Çatısı temeline inen rek ~ilen işe başlayacaktır, partinin ıleri ~eleuleri yanların man tayyaresi ısmarladı yapıy~rlar, J(lponların bu tahşi 0!.ndon bir . teftie s!;~ha~unali 
imparatorluğun yerinde ve ana Seçım hazırlıkları . da g_ene kendı mensuplarından ı.ondra, 22 (Radyo) Bazı ak datı Çın mukatıemetiııi kırmak donen harbıye bakanı har nde~ 
Jordun gölıeQ'inde kudretli türk Antakya, 21 (Hususı muha bekçı adı altındaki çapulcularla eam gazetelerinin Vaşingtondan üzere yaptıkları son gayret ola yeti hakkında bu gün P vazı 
devleti kuruluyor. birimizden) Milletler Cemiyeti oııreıları dolaşarak halkı zorl~ . b" membadan kavdile a:· rak gösteriliyor meclisinde iz.abat verıniııt!lazırl~r 

A d k Aza ka1dma çalışmışlardır lot emın ır J ' ç· d ı k v ır,Meclıs 
Kareı c6pheye bakıoız: ua adına seçime ııeza~et be eo~ hap ·arifesinde bir k 'ki "'ı dıkları bir habere göre lngiltere 500 Rus tayyaresi ft ınç? ds ınakoa A 1eni tedbirler 

•atanı parça parça nüfuz mınta· 1_ kontrol heyeti u gun arışı ı.a . . .e ın e as erı harekıı 
kalarına a 1 ıran devletler ordu 0 un 1 k • baş 1 meydan tarmel< istemeyen halk ı Amerıkara lOOO tayyare lSmar· Tok1o, 22 (Radyo) Şnııghay yerden idaresini .. ha bir 
lnrını me•um kararın tatbiki lerde AntakHyaya tge .eçr: ~şyerılan bunların küstahQa herek ti . . J layacaktır. Fransa 600 tayyare dan alınan haberlere a-öre Sov Ö~renildi"'ine g- gor~şınüelür 

v layacaktır, eye ı e erıne . . . 
8 

" 1 1 . 1 . ç· , " ~ , e ore Cıne ~ 
için harekete geçirdiler. · otelinde hazırlıklar te sükutla mukabele etmektedir, ıetemıetı~. 00 gun erde svıçre yet erın ıne son gunlerda aOO kıtalar sevkedilmektedir Yanı 

Manzara hazin olduğu ka· Turızm hükumetı do !100 bombardıman •1• • 
dar korkunç korkunç oldutu ka- Topraklarımızda petrol kaynakları tayyaresi ısmarlamıştır. lngı ız ·Fransız görüşmeleri başlıyor -

dar ~:~~el!~hAıımD &Bil ifadesi oı·yarbakırda müsait petrol Ortaokul Müşterek cepheye yeni bı·r 
Atatürk haykırıyor: 

- Ölmerfik, ölmiyeceğiz.Ya· emareıerine rastlandt Mersine güz.el bir is+ikamet verilecek 
hınak bu milletin hakkıdır. I"' ---
laat ~~1• 1920 

aün 
23 

nieao cuma Bır program-dahilinde birçok mıntaka gün yaşattı Fransa- ita/ya anlaşması yapılma-'an 
l Kısa bir zamand" kurulan Or 'lı 

lfiıı!'iı~~!cı~iümke:~:~:!a 8~!~: /arda petrol araştırmaları yapı acak taokuı izci devrim oymağı sıvu Roma itilafı meriyete girmiyeceh 
k talebesi ile dDn ögledeo sonra =:x: = · 

•arsılmaz iradesine duy anan °· Alakalı makamlar, memleket- nl aletler almaktadır. Eldeki 00 saat l5de alayı ziyaret etmiştir. Londra, 22 (Radyo) 1 mayıs' giltere- halya anlaerna 
tarını dünyaya bildirmek için te petaol araştırmaları lçlo yeni tonluk vinçler yerine 200 tonluk/ Alay komutanı Albay Sırrı ta başlayacak olan lngiliz-Fraıı te girmiyecektir.: sı oıeriye 
toplanıyor. bir progam hazırlamışlardır. Bu bflyQk vinçler 11lmacı1ktır. Ersayın izcilere ve slvll talebeye sız görüşmelerinin geniş esas Roma yaz· · 

Herkes kurtulmak istirebi program beş senede tatbik edile Petrol ıtrama grubu şefi B.
1 
IJtıtatta bulunmuş istiklal marştte üzerine yapılacağı tıe tilli mese 1 R ıyetten rnernnun 

lir. Fakat kurtulanlar .eerefeiz tıe cektlr. HııgOne kadar yapılan a· Cevad EyUb Taşman, arama DHD · ı garnizonu sDsllyen AtatOrk bOstu lelerin de bu görüşmelerde mer N o~a, 22 (~adyo) liariciye 
hıniyetsiı yaeanmıyacağını bi · raştırmalar topraklımmızda petrol takaları nzerlnde yaptığı tetkik· ne çelenk konmuştur. Alay komu zu bahsolacağı selAlıiyelli nıab · _eıaretı Şeflerınden selAhiJeUi 
lenıer ve kararını hayat irade ka)•nnklarının mevcudiyeti hakkın lerdeo Ankaraya dönmDştnr. 1 t8nt talebeye garnizonun dahlliol fellerden bildirilmekt d '.. hır zat beyanatında eoıi 

1
. . 

•inden alanlardır. dakl kanaati kuvvetlendlrmJşllr. Bugnne kad"r petrol aratna 
1 
gezdirmiş, ordu bayatını genç mek p . e ı. . c - Bir devletin dı" ""e'rıır _kı : 

ı · Tü k ·ııeti 1 ı ı bl b k ııw. arısten alınan haberlerde k • erıne ıte 23 nıean r mı Maden 'fetklk Vt! Arama ens işlerim z ç n r uçu m .,.en . teplilere yüksek ml1'aflrseverllğlne d 1 T I" . . . arşı politikası ·realit . . 
tılo bu imanla verdi ti karar mnsD petrol bramu işleri için ye. Sonaı ikincide j yakışan tevazu ile bizzat anlatmış _e ~gı ıı- r~rısız" sıyasetınm etmedikçe h ıo bir kıv em1ee• ıs_tfınat 
b d ' şımdıye kadarkı muşterek cep· t B" ı • ı ade &Jramı ır k l imtihana giren Türk milleti Ata-, tır. 1 · ı ı . ~ mez. ır kaç seneden beri 1 . 

Bu karardan sonra yurduu varılaca · . ld ,.. h . ı türke inanmak ve onun göster· Alay komutaıııoın ve subayla ıesıne son talya ngıUere ~il· ıız tıe Fransız pol'ıtı" kası ı ngı 
le ~ ,., ı o ündenberı a l5ımız 1 laşmas na " b" · "k DPtarılma11, düımanın 015U • g 1 1· 1 -,,,./diği yolda yürümekle cihan hu • rımo ortaokula gOSterdlkle.ıl .h'n ı gore ır ıstı amet tıe üzerı"nde vüru"vordu B ıayaJl er 
Ilı rrk Ü "düğümüz yo un çe ın 151 1 ıvr ., k . t d ' . 1 1 
ası meselesi iç tıe dış po 1 1 a zıo Y ru _ d d - . zorunda davasını muvaffakıyet . alaktl cidden kayde şayandır rı me ıs en 1A'1 bunun için de ı 1· ıoı. 1·n 1• ı"lk defa lng "ıll.ere unun hir ' k . . 1 d kal· lutu üstuııde urup u 1 .. T l · ı . l . 11§ ~ rtı dünün tesırı a tın ~ ve uzun . 11 d hşel ve· le bitirdi. Dün oldutu gibi bu Ortaokul talebesi ve izcileri ngı lerenın lalya ıle Fransanın tır. ıı-ransa da bizimle an!aoıış . 

lbıı .bir kafa ile düe~nülmıyecek ş~nm~k- bıle akı a~:r ı~ıklı bir gün de ya~ın da !'ittikçe hı~ını mekteplerinden kışlaya kad~r anlaşmasını temine çalıştıgı bil· relere girişmekle ha'lal nıuz.ak. 0 • 
l'eaııteden alınmıe hır mantıkla ı rır. Bu tun bunları ş 

1 
artıran bır cazı be kudretııle 1 muntazam ve dllzgUn yUrUyUşleıı· dirilmektedir Pol 

k · ·ı · den gelen sarsı maz • 1 • sından ayrıldıtını 0 .. ıtıka 
en radikal tedbirler almaca · • setgı ı e ıçer h i kuvveti başınd~ Atnsı _şae~az hedefe I ve talebeliğe yakışım temiz hare Yarı resmt mahfellerde t . d" . eOsternıekt 

Hedef islik.balin mesod Tur· imand~~ başka ang doaru ıh;rllyor. ılerlıyecek. ketlerlle halkın haklı ol t kdl . 1 .. n e ır. Bız neticeye nikbin bir .. e 
~iJeaidir. Bu hedefe çetin oldu· yap'!!ılı~- t920de en çelin bir Rıza Atild lerlni kazanmıştır an a r hı~ o un~uQuna gore i FranaaJ- le bakıyoruz. Vaziyetten Q'oz 
h kadar ıanh mOcadeJelerle 4:itJ n11an ' a 1a an atması rapılmadan o nunuz 

1 
, nıenı · 



VENi MERSiN 23 NİSAN 1938 Cun1artesi 
~~~--~------~----~--------------------------------~ 

Sayfa:2 ---
Sanayi müseseseleJ\ Görüşler Ziraat Kongresine 

l11 il{ri Hazırlıl{lar iş· cetveli vermezler
se muafiyetten isti-

Son Haberler 
23 Nisan 

Adenıi ~1 fıdahale komitesi 
Ziraalımızın muhtac olduğu sün'i gü~reler kolaylıkla t•· ':~:.r:~~;~~c:.!~::. para mf)Selesini diişünüyor 

Türk, yılların başına vurdu· 
ğu yumruğu bugün kaldırdı. fç· 
lerin hürriyet aekı bugün diller· 
de haykırdı. 

Türkün içinde bir Atatürk 
ınin e~ile~ilir. Ufak bir himmet ~öylünün ekonomik ~al- nayi kanunundan istifade etmek Hudutların kapanması işi üstünde de 

te ulan sınai müesseselerin lıu etrafını çeviren kültür çenberine 

klnmaslna bu·uu·k L'ır Lız vereceLt'ır buun ahkftmına tevfikan her Fransa ile Rusya arasında ihtilaf var içinin hıncında kıHanan bugüne 

doğdu O 23 Nisan 1920 sabahı 

J U il ~ takvim sonesinin ilk iki ayı zar kadar söyliyemiyen hakimiyeti 
-----Yazan: Dr. Kerim Ömer Çağlar - - fmda iktisad vekületine iş cedve Lonctra, 22 (Radyo} Ademi Bu günkü vaziyete göre ko haykırdı. 

-k 11 f 1 ki J\lüdahalo l{omitesi pazartesi gün mitede bir çok ihtilaflar bıış gös ı h Anadolu iklim ve topra1ı. hu toprakları bu maddelerin İ.>ir li vermekle mu e e o du arın çleri yalçınlaşan ürriyet 
usiyelleri bakımından her nni kısmını ihtiva ediyor. dan 1937 senesi iş cedvellerini ~~i~el!e:ıiI''::es~~lı~~fı~iıra~ö:~ş~~ !ermiştir. Bilhassa bu ihtildf susayıcıları dudaklarının çatlak 

· · b -dd l f d ve mı·yeıı mevzuunu gönüllülerin geri alın 
1

1 ıarını onun sözlerini içe içe ıslat 
ziraat nelıatlarını yetıştırmeğe Fakat az evvel sövledi~imiz u mu ~ zar ın a r cektir. Sovyeller Birli~i tedi"e 

1 ~ - • 1 • b k !i il masına başlanır başlanmaz Fran tılar •. 
olrnrışlidir. Denebilir ki meınle· gibi bunların mikdarı kesif bir mues .. ese ere yıne u anun mu den imtina etti"'i takdirde koıı- ı 

·b· "k · d k.l · f 6 sız hududunun kapanması mese . . Bu ses bütün Türk düoyası 
kc timiz kadar nebat tenevvüü zı·raatı· beslı'yecek derece ve aekil cı ınce ı tısa ve a etı tara ın tr·ol ofisine verilecek paradan b "' lesi teşkil ediyor, Fransızlar hu ıçınde duyuldu . Boyunlar oyun 
gösteren yerler dünyada par· de değildir. Sulanan her toprak dan ı\hiren yazı ile tebligat ya Sovyetlere isabe\ eden mikdar . l duruktım kurtuldu arlık. Başlar 
mnkla gö~terilecek kadar azdır. en kısa bir zamanda gübre ihti pılmış bulunduğunuac bu tebli diğer aza devletler arasında tak dudu ancak bır ay ka.pamak ve hafifledi .. Fikirler maddi bir nur 
Adeta uir iklimler ve topraklar yacını gösterir. Bugün köylümüz ğat üzerine de cedvellerini alilka sim edilecektir. o~ıdan ııonra açmak ıstemekte· yığını içinde eimşeklendi .. 
mel'muası "sayılabilen Anadolu. trrafından yakılan hayvan güb dar makamlara vererek verdilrle TAii komite mesaisine de dırler, Sovyetler buna muhalefet , Çocuklar baharın eo güzel 
muzda sıcak memleketlere has relerini tarlalara attırmak için rini de ayrıca vekillete bildirmi um azmindedir. Oönüllülerin ederek hududun gönüllüler le· 1 gününde millellerinin baharını 
nel.ıallar gibi, en soğuk memle· tedbir almak ltlzımdır. Bu ted- yen müesseselerin kanunun 36 I geri alınması meselesinin müah mamen çekilinceye kadar kapan 

1 
gördüler. 

kellerio mahsulleri de yetişmek bir, topr;klarımızın fizik ve kıs ıncı maddesi mucibince ınuafi· \har celseye bırakılması muhte ması ve harp sonuna kadar açıl 1 Onlar bugünü büyüklerden 
· ı ı · · · t" d t )d" k · daha çok duydular.. Çünkü ço· tedır. Anadolu toprağı ve iklimı men ~imdilik vasıflarını ısltlh yot ru ısatname erının ıs ır a me ır. mamasını isteme tedırler, 

d ·ı · ı l , ı t cuklar bugünle beraber doğdu· lıu değerde olmasaydı, bura a edecek, fakat hiç bir zaman malı edı eceğı 181.er a ınmış ır. 

binlerce sene yaşamış olan kül· sullerimizin gıda ihtiyacını tam Pla]·ıarın Roınanyacla demir muhafaza lar. Biz karanlığıu içinde güne 
türleri vaşlara sebep olabilir mi bir şekilde temin edemiyecektir. 

t ı ·} t } k şin doğuşunu gördük •. 
idı'? Anndolunun lıu hazneleri Biz bugün yapılmış olan araştır T • kal· eş{} 3 1C38U8 Ü yapıyüfffi llŞ Zulmün milli htlkimiyet için 
bulunmasa idi şark vo garp mil maların neticelerine göre başta ' ayyare resmı 

f f 1 k - J l de eriyişini, hürriyet abidesi ö· 
otlerı ıırasında kanlı savaşlara azot ve sonra os or 0 ma uzo ırı ıvor bu .. tu'"n R h d b • 

b 1 hl ld ~ ..,, omanvavı evecana üşüren ır nünde tövbe edişinj gördük. 
sebep olabilir mi idi Y Anadolu re suni gü re ere mu aç o U5U • 'J 'J ._, 

1 
Ankara - Tayyare resmı h 23 ~it:ıan her yıl gibi bu yıl 

içın harp edenler, lıu toprak muzu anlıyoruz. Kafi miktar ve . ' b. · · d Vesı· a neşred1°fdı· 
• • • Jtr· hakkındakı kanunun ırıncı ma da dolu geldin. Tarihin sayfaları 

için kan dökenler her türlü fe kalitede ıhtıyaç olarak belır~ceısı desinin tadiline layiha meclise senden sonra zenginleşti 23 Ni· 
dnkı\rlı~a de~er bir yer uğrun için onun hakkında da tedbırler veril~iştir. Bükreş, 22 (Radyo) Bu gün Heyecan uyandıran vesika 

dn çnrpışlıklarını bilirlerdi. hte alma~a mecburuz. . Kanunun birinci maddesin· toplanan nazırlar meclisi dahili Bükreş. 21 (A,A,) Gazeteler 
şanlı Türk bayrağının dalgalan Dünya piyasalarınd_a bır deki "plajlar,, ibaresi kaldırıl ye ve. adliye nazırlarının izaha halk arasında şiddetli bir heye 
dıgı bu topraklar, bu değerde kıymet ol~r~k tanınan _bır çok makta, mahalli hükümetin müsa j tı~ı _dı~leyerek şu kararı ver· can uyandır.ın bir vesika nşret 

san. 
Sen TOrkün tarihiyim, Türkün 

sesiyim diye öQ'ün 23 Nisan .. 

N. Siren 
bir lınz ineler mecmuasıdır. Bu mahsullerımız vard:r kı bunla~ ı adeı:ıi ile açılan beynelmilel pd mıştır . mişlerdir, 
gün bu toprak ayni kıymeti mu dışardan arandığı halde klfı na yır ve sergiler içinde açılacak 1 1- Demir muhafızlar, her Başbakan Düka'nm katlin ~ocuk haf tası programı 
Jıafazn etmekte bulunmaktadır· mikdar ve kalitede ihraç edile· j tiyatro, sinema, sirk ve konserle I şey vatan için teşkilalmın bütün den önce demir muhafız mAn Birinciden .,tan 

Anc k dünyanın gidişi değişti. memektedir, Bunun sebebi top rin duhuliye biletlerinin panayır e:nlakinin müsaderesi ve kanun suplarından birisine gönderilmiş 5 _ ilk okuldan bir talebe 
Du günkü dünya nizamına a· raklarımızın gübrelenmemeı;idir.; ve sirkinin devamı ınüd~etinc_o tara göre tasfiyesi, olan bu mektupta yüzba~ı Kod- çocuk bayramını kutluyıcı bir 
liak uydurmak için çalışmak lA Bugün genie bir ihtiyaç ola 

1 
bu resimden istisnası tesbi~ cdıl 2 - Dahiliye nazırrna şüphe rea1~u katillerın projelerinden söylev verecektir. 

rak karı:ıımıza çikım kimyevi mektedir. Bu layiha ile plA.ıların' li şahıslar için mecburi ika mel ma um atı oldu~unu ihsas etmek 6 - Geçit resmine başlana 
zımdır. Cumhuriyet hükumeti, ta "' te, demir muhafızların tedhiş va caktır. Geçit resminde aHker, jan 
bı.n\ı" ıı bu topraklara bahşettı""'ı' gübreleri dıaardan tedarike kal 

1 
du_huliye. b. iletleri. ıa.yyare res· mahalli tayinine selahiyı:ııt veril· 1 - . k 1 ·ık k 1 u 1S v sıla arına muracaat atmeleri ve darına, polıs, orta o u, ı o u 

enotleri azami derecede ieletir kışmak, eski devirlere yakışanı mınden ıstısna edılmış olmakta mesi, Yahudilerle şiddetli bir mücade !ar, ana okulu ve çocuk esirge 
ken gene tahiatin başka yerlere bir siyaset olur. Biz bugün her dır. Nazırlar meclisinde adliye, leye girişmeleri lüzumundan balı me kurumu himayesinde bulu· 

111 bolle esirgediği luttlflerini de çeşidini olmasa bile, memleketi·! • Petrol kaynaklan milli mürlafan ve dahiliye nazır setmektedir, nan çocuklar sıra ile geçecekler· 
mı ilet irsi enerjisiyle temin et· miıio mevcud kaynaklarından l ları ele geçirilen vesikalardaıı 17 nisanda yapılan araştır dir. 

7 
_ Geçit alayı Kışla (;ad 

m ğe uğraşmaktadır. Ziraatimi· faydalanarak gübrelerin mühim -Sonu lklnlcd•- geniş bir casusluk şebekesi mev malar neticesinde ele geçiri!en desini takip ederek Uray ile Hü 
zin bu günkü ihtiyaçlarımıza kA bir kısmını yurdun içinden teda llra para harcanmış bulunm1tkta- cut olduğu anlaşıldığını ve ecne \•eı.ikalar, Bükreşte toplanmıştır kumot kurağlarının önünden ge 
fı ffelmeyen suyunu temin yolun rik edebiliriz. ı dır. Elde edilen kanaat, bu araş· ui teşokküllerler muhaberelerde Aldkalı adli makamlar, içlorinde çerek ve Ziraat bankası karşısın 

S·ımdı"l"ık valnız 1•81·mlerı·nı· tırmahırın mUsbet ol11rak netice· b 1 11 ~ d . . çok müphemlcri olan bu fesika daki sokaktan Emniyet Dırak· 
dnki çaJıı:ımalar bunun büyük ı ! u unu ( U5una aır demır mu ları gözden geçirmektediJ'ler, Bu t"" J"~- caddesiııi tutacak V"' ye 

"' kaydedel ·ım·. 
1 
ıenmesl ihtimalini bir bayii artır or Jl!>u " bir misalidir. Sırası gelmişken hafızlar evrakının arasında vesi makamlar tahkikatı yakında biti ni yapılacak Merkez bankası ar 

şu noktayı kaydedeyim ki Ana ı - Zonguldak Semikok , mıştır. Arama mıntakal:rında 8
.ra · kalar mevcut olduğunu söylamiş rerek adli tnkibat için raporla· sasının köşesinden geçerek ileri 

dolu, bilhassa orta kısımlar, ba· fabrikası, Ankara, lstanbul İzmir zlnlo teşekkUllerl, strO _tur vazıye lerdir, l rını vereceklerdir, okulun önünden Cumhuriyet 

hava gazı fabr.ıkaları tali maksul 
1 
ti, bu aramalar neticesınde zen· Halk partisi ve Halk evi kurağla 

zılarının sandı~ı gibi mahsul y • s d y0~ rt paz rı 
a; 

1 
. I gln petrol kaynakları bulmuş O· f ı ' ' F d rının arasın an Ku a • 

vermiyecek kadar kurak değil· erı. 2 K b-k ~ . olan birçok memleketlere göre em ovye. e ÇiSi ra n sa a na varacak ve oradan her okul 

. h il . duba çok mOsaittir. yolları lak.ip ederek mektepleri 
dır. Eğer Atatürk, bize dünya - Rra u a.ır sanayı 1 talebesi kendi okullarına yakıu 

uluslarının fevkinde bir merte· talı ma su e~ı. . . . Bu sene araştırma yapılacak 8. Renda ve 8. Ba- Grevciler nihayet işe ne gidecekler ve talebeler ser 
beye yükseltmek azmini aşılama 3 - Sehırlerımızın mezbaha olan mıntakalur arasında Siirt vi· best bırakılacaktır. 
ınış olsn idi, eskiden olduğu gi· bakiyeleri ~ka~ ve ke~ikle_r) .. lıayeti dablllode Mtıhmud Boğuzı, yarı ziyaret etti başladılar 24 Nisan 938 Pazar günO 
bi, bundan sonrR da bu toprak, 4 - Buyuk eehırlerımızın Plkal, EspaoakA ile Cezirenin şer Paris, 22 (Rııdyo) - Bııtun 8 - Saat 14 de Halkevi sıı 
kanaatkAr, iptidai bir hayatı lıcs süprüntüleri. . . kı, Kudret, Alma mıntak11ları var· Ankara, 22 (Radyo} Sovyet madeni sanayi fabrikaları bu sa· ıoounda gürbüz çocuk müsabıı 
lemeğe pek tun kAfi gelirdi. Bu ~ - Balık_ ba_kıyel~rı dır. Ayrıca Hermlste iki sondflj Rusyanın yeni Ankara Büyük bab işe bıışhımışlardır. Bu fabrika kası yapılacaktır. Bu müsabaka 
nuıı için tedbirler nlmağa mec 6 - Yerlı guherçıle yatak. dısha yapılacaktır. Sonduj işleri Elçisi bu gün saat ıı de Büyük ' ıarın buzılarında grev 23 gUnden ya bir yaşından yedi yaşına ka 
buruz. ları çok arızalı bir mıotakada yapıldı- Millet Meclisindeki makamında 1 beri eevam etmekte idi. dar şehir ve köy çocukları gire 

Türk t ğ · · · 7 - Havanın azotu (bunun g d l ı ti fb ı j ki d" 
nrtırmağa ya~~;:c~n~nva:ı~:ıı::~~ için fabrikalar inşa edilebilir) g~~t;:m~~~~~l~.ar, çe o sa a ar ~~eyc:i:eRoe~sui Bm.u-Atebadkuı·plhadleikBlatşe~e· grev ~:!:r ed~;~:t~:~~ar:e;ae:rll~r~: c.e kCoctıt~·klarkını. mt_üsabl akaya i,! 

k Bu 8avmıa oldu~umuz kay· Basbirin kuyusundan 1327 .. tıra e ırme ıs ıyen er, çocu ... 
başında sulama; onun ar asın· il v • kalete giderek Başvekil B Ceıuı ' rının işçileri şimdi normal bir şe larının nüfus cüzdanlarile birlilı 
da gübreleme gelir. Gübre olma naklar ıiraatimizin muhtaç oldu 1 metrede su buJunmui petrol çık· Ba a , . t t . r El . B kilde ç111ışmaktadırlar. te nisanın 22 inci Cuma günii 
dan toprağı sulamak, maksadı ğu sunt gtlbrelerin mühim bir mamıştır. Mllreftede 25 - 300 met Y r 1 zıyare e mış ır. çı · ı vazı et ğittik e normalle • saat 17 ye kadar çocuk Esirg~ 

. _ _ k . d k . rkt rede 8 sondaj yapılmıştır. Burada Celili Bayarın yanmda yarım sa Y ' ç ş me Kurumuna müracaat etmell 
temın etmez. Çunku. n_eba.~ı be~ ısmını temın e ece genıu ı e benzinli gaz bulunmLş ise de sa· at kadar kalmıştır. 1 mektedir. Yarıo bUtlln fabrikalar dirlar. Gürbüz çocuk müsabaka 
l~l'en yalnız su değıldır. Uç mu 

1 

dir. Tfak bir himmet köyl~n~n basının kUçUk olduğu anlaşılmış· 
1 
da yeniden işe başlanacağı mu hak smı sağlık direktörü Doktor ba1 

hım cevhor azot, potas ve fosfor ekonomik lkalkınmasına buyuk 1 tır. Vandıt kUçUk bir galeri açıl· Tunu sta kak addedilmektt-dlr. Muhittin Durunun başkanlıQ'ıJl 
lnıımdır. Memlekette yapılmış bir hız verecektir. 1 mış, bir iki too kad11r petrol bu Zelkele f elaAketı' plaAnçosu da bir heyet idare edecektir. A'f 
olan otüdler gösteriyor ki Türk ı Dr. Kerim ÖM•r Ç•Ol•r ıunmuştur. Mıntakanm pek elve ni yaeda bulunan çocuklar arıı· 

rlşll olmamasına uğmen tetkik Sonu ikincide sında birinei, ikinci gelen çocu1' 

dört senelik bir ziraat Prog· 
ramı hazırlanıJ'Or 

Devlet ziraat işletmeleri kurumu arpa 
istihlak ve ·istihsalini arttracak tedbirler 

ler devıım edecektir. Mahkeme ağır hü· Kırşehirdeıı ikinci bir heyet ha lara kurum tarafından hediyele 

Hermls kuyusunda 900- 910 kü f • dise mahalline gitmiştir. verilecektir. m er verıvor 5 N' 938 P t metrede hava gazı bulunmuş \'.e .., 1 KA YSERl'DE: 2 ısan azar es 
bu gazla muklneler tkl Uç bufta Tuııus, 22 (Radyo) Askeri Kayseriden alınan son ma· 9 - lnönü, Kayatepe, isme 
çalışmışlardır. Burada muhtelif mahkeme dördü İtalyan olmak lümata göre Kayseriuin Erkilet paşa okullarında bulunan taleb 
petrol emarelerine rastlanmıştır. üşere 11 ecnebiyi beş sene ağır köyünde 2 ev yıkılmış, Himmet terin velilerine mahsus olmıı 

1 Dede köyünde ise bazı binaların üzere müsamere salonunda sas 
Dlyarbakırda oldukça ~Dze hapse mahküm etmiştir. Hükü· 19 da ilk okullar tarafından uı 

mayi petrol emı\fesloe rastlanmış k . . dıvarları çatlamıştır. insanca za samere verı'lecektı·r. met omıseri mahkemeye l11ta· 
tır. Kuyuda çok su olması 11ebebl yiat olmamışt r 26 N' s 1 a -

Ankara, 22 (Radyo) - Dev dar muvasala vesaiti noksan o ben; cezaların çok şiddetli veril . ı · ısan a 1 g nu 
le bu Revlyeoio arııştırılm11sı, ku Hafıf hasar 10 - Cumhuriyet, ÇankaY 

Jet ziraat ialetmeleri kurumu lan birçok yerde bira bulundu l 1000 t mesı·nı· ı"stemı'a ve demı"ı:ıtı"r kı"· 1 
"' yunun soou sayı an me reye v v • Bundan baaka Sıvasta, '.ı'Tı· ~. 1 okulları talebesi velilerine mü_s 

memlekeıte bira istilı!Akinin art· ı k k ld ~ t d l b ·ı k ı "' .ı-. _. ru maz en urumun a ılSı e varı dıklan sonra tes lt edı ece l r - Mahkeme kararı .böyle dede, Tokntta, Çonkırıda, Anka· mere salonunda salt_19 da ıl 
ması vo \Ju suretle dünyanın. en b" l - ı k dar bira k ll t f d v ır e en ucra yer ere a ı . . devam etmelidir, Mahkeme faali· rada ve Ankara kazalarında da O u ar ara ın alı musamere 
iyı bira arpasını yetiştiren mem sevkedilmektedir. Bunun neticesi 1 d_e 114 bıı; tc..n ıken 1_930 - sa.!1e zelzele şiddetli olmua fakat bazı rilecektir, 
Jekotimizde arpa istihsalinin yük 1 k . d. k d 22 b" 1 k sınde 3 lıın GOO tona duemuştur. yete lıaşladıktan sonra şehirle· " 27 Nisan Çarşamba gu·· rı 

o ara şım ıye a ar ın ıe 1 Mnmleketimizin bir çok mın . b. k ti . . r l binaların rluvarlarmın çatlama 
solmesini lemin için mühim ka tolikte olan bir sarfiyatı bugün takaltırı bilh~esa Ankara, Eskişe r n ~r ço sem erme gız ı o a· Rından başka hasar yoktur. . 11 ~- ~ecati.bey ?kulu tale 
rarlar almış ve bu kararları tat 35 bin hektolitreye çıkmıştır · 

1 
. Af U k .

1
• . . ırak sılilhlar atılmaktadır. 1 Bunlardaıı başka İstanbul, lerı velılerıne Necatıbey okult.J 

b k b 1 atır "u k 1 ' ıır, yon ve en vı ayelmın ı • · · ~ d "l 14 d ·ık ' il l r 1 0 aş amıv · v arar arın Yakın bir zamanda sıhi içki o· . 1 11 · - it f ~ ·ı~· f t Ordu, Eskışehır, Bolu, Kastamo a sacı _ e 1 OK_u ar . b 
lln ında IJira fiatlarının ucuzla . . . :\ . . . oırçok ına ıa erı dunyanııı en a ya a mu ı~ ır ınl} var ' . . . fınrlan musamere varılacektır, 

. lan bıra ıstıhlskının 60 bm hek i iyi .arpasını yetiştirmektetlir. Ku 'I re 
1 
nı Adanada da_ zelzele hıssedıl 28 . p b Qfl 

tılnınsı gcJme~tedır. . t!>litreye çıkmasını temin edecek bilhassa bu mıntakaJnrdA nlİŞ fakat hiç lıır hasar yoktur. nısan erşem e. g 
Ankara bıra fabrıkasının a . rum J> 22 (I> ) 1 1 l B k 1 k ·ı 1 12 - Kurtuluş, Gaııpaşa 

•• • • 1 tedbırler alııımaktadır. arpa ekiminin artırılmasını te~· \Oma, -.adyo tal yanın ç .. u anı tan verı on ma u kulları talebeleri velilerine mii 
çılmnsındnn once şımendıfer hat • . · ı· d ·k· - 1 b · mata gore Çoruh Manisa lzmir . 

. b" Arpa ıhracı da artıralacak vik edecektır. şrma ın e ı ı gunc en erı devam . . . ' • • . '
1 
mere salonunda ılk okullar ta 

lındnn _uza_k olan vıll\yetlerde ı 0-rt senelik ziraat eden şiddetli fırtınalarııı tesirile j' Deııızlı, Dalıkesır, Mardın, hoca tından saat 19 da müsamere 
ranın şışosı doksan kuruşa ~a Kurum, arpa ihracının ar· O _ _ ,.. eli, Ağrı, Muş, Bitlis, Bilecik, receklerdir 
tılmnkt~ iken .bugün m?mleketı~ tırılması bakımında da faydalı programı buyuk h~sarat ~ardır . .Maddıl Kars, Burdur, Muğla, Antalya, 29 nisan Cuma QnQ 
h r yerınde bır aynı fıata ve eı tedbirler almaktadıı. Umumi Devlet ziraat işletmeleri ku zırar 2 mılyon Lıret olarak tos Ilinoöl, Gümüşnne Hakk9ri EIA , l . g . 

30 k t 1 kt d b . d"J . . n· k . 1 d il!> ' 
1 l:J - lerı okul talebe veli e ı ·uruşa sa ı ma a ır. harptan evvel arpa ihrrcatımız rumu dört senelik bir ziraat ve ıt e ı mıştır. ır ço yer er e zıh Edirne lspartn Aydın 1lıa · fi 1 d ·ı 

• sı • • • • u rıne m samere sa onun a ı 
lstıhlak artıyor . . 1911 senseiode 120 bit ton, J912 ziraat sanatlılrı programı hazırla h~rare~ derec?si sıfıra düşm~ellntya, Afyon, lçel vilayetlerinde okul tarafından saat 19 

Bundan baıka oımdıye ka senesinde de 192 bin ton ve 1913 maktadır. \ur. Ruzgar şıddetle esmektedır zelzele olmamııtır, 1 müsamere verilecektir. 
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ID •• d Neler oldtı 1 Unya 8 Neler oluyor 
* * * 

Erl\:el\:l8r daha ateşli 

Cild hastalıklarına kahve fenaymış 

i L A N 
Tarsus icra memurluğundan 

Dosya No !l38-1013 
Tapu No Tarihi Hektarı Metre M. 
24 T. tVVtl 933 ), j8386 

Kıymeti 

beher hektarı 
220 Lira 

Cinsi : TarJa menecek baba vakfından mürez tarla 
Hududu ; Şarkan .şe-rife uhdesinde kalan tarla gar-

MUni hli iki hınınmış dok,doktorlarından biri da başka ben hapşi oğlu veresesi şimalen tarikiim 
tor 50 bin kadınla 50 bin er bir tecrUbe yaptı. Kadınlı er· cenuben umran 
keğin haruretini ölçüp enle· kekli Uç grup topladı, grup-

1 
Alacaklı, fsa oğlu Süleyman vekili Cemal erdoğan 

resan bir mukayese yephlar !ardan birine kafeinli kahve Borçlu , İncehark mahıllesioden kasım oğlu mehmet 
Gllndilzleri kadınların ha diğerino kafeinsiz kahve, Uçiln Birinci arhrmanın yapılacağı yer; gün, saat ?5-5-938 

rareti erkeklerden bir derece cU grupa do şekerli sıcak su Çarşamba günü ıaat 9 dan 10 a kadar Tarsus icrasında. 
aşağı imiş.,, Geceleri erkek verdi sonra hararetlerirıe bak fkinci artırmanın yapılacağı yer 2ün saat 9 - 6 - 938 
lerin derecesi bir derece fır· tı. Şekerli sıcak su içenler df' Perşembe güoü saat 9 dan 10 a kadar Tarsus icrasında. 
lıyor veye bir derece arlı· 

yormuş. 

hararet yUkseklİği yoklu, bu 1 - tıbu glyri menkulün artırma ıartnameai 25- 4 - 988 tarihin 
den itibaren GS8 • 1013 No. ile tarauı icra daireıinin muayyen numara 

na mukabil •kafeinli ve kafa· sında herkesin görebilmesi için açıktır. tıanda yasılı olanlardan 
insiz kahve içenlerin hararet. taı:la malamat almak isteyenler, itbu ıartnam~ye ve 938 - 1013 dosya NeticP; Kadınların hara 

retl gündüzleri erkeklerden 
bir derece aşeğı grceleri Yll 
bir veya iki derece aşağı. 
Gerek gUndUz, gerek gece 
erkeklerin kadınlardan daho 
alt>şli olduğu anlaşıldı , 

oumaraaile memuriyeıimize müracaat etmelidir. 
leri birer derece yil kseldi. 2 - Artırmaya ifUrak için yukarıda yasılı kiymetin yüzde 7,& 

Gene MU.ıihin tanınmış 

Doktorun vardığı neiice 

şudur: Ekzama ve sair cild 
hastalıklarından muztarip o
lanlar katiyyen kahve içme· 
lidirler. 

ispanya har~i ~ir çok insan lan f ela~ete sürü~lerken 
Fransız balıkcıları bundan istifade yo· 

lunu buldular şimdi mütemadiyen 
adam kaçırıyorlar 

niıbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir, (124) 
i - İpotek sahibi alacaklıliı la diğer alAkadarların irtifak 
bakkı '"hiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını huıuıile faiz 
v4' masrafa dair olan iddialarını itbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
~Qn içinde •vrakı müıbitelerile birlikte memuriyetimiae bildirmeleri 
icap eder. Akıi halde hakları tapu ıicilile ıııbit olmadıkça aatıı bedel 
nin paylaımasından hariç kalırlar . 

4 - Göıterilen günde artırm~ya ittirak edenler artırma ıarı 
oameaini okumuı ve lüzumlu malumat almıt ve bunları temamen 
kabul •tmit ad ve itibar olunurlar. 

- & Tayin edilen zamancia gayri menkul üç defa bağırıldıktan 
ıonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen 
kymetin yüsde yetmit betini bulmaz veya aatıı isteyenin alacafına 
rOchani olan dlger alacaklılar buluoupta bedel bunların o gayri men
kul ile teminedilmit alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmana en çok 
artıranın taahhüdü baki ktlmak üzre artırma on bet gQn daha temdit 
ve on beşinci günQ ayni aaUa yapılacak artırmada 
bedeli satıt iıteyenin alacıgına rQchani olan diğer alacaklıların o gayri 

H b
. k · l 1 · [' ) menkul ile temin edilmit alacakları mecmuundau fazlaya çıkmak 

arp ır ço ınsaıı arı Fakat,bır çok spanyo far şartile en çok artırana ihale edilir Böyle bir bedel elde edilmezse 
fe!Alu•te sürüklerken bir çok· ' hiç bir tarafa gitmek iste~i - ihale yap ılamaz ve satış talebi düşer. · 
)arını dR zengin yapar, Umu· yorlar. Ve fransada veya in· 6 - Gayri menkul kendisine ihale olıınan kimse derhal veya 
mi harpten sonra tUreyen zen gilte ede kalmayı tercih edi- verilen mühlet içinde panyı ve~mezse ihale kararı tea.holunarak 
. r kendiıinden evvel en yüksek teklıfte bulunan kimse arzetmıf oldujtu 

gınler meşhurdur. yorlar. Onun için de lngiltere bedelle almata razı oluraa ona, razı olmaz, veya bulunm~zaa heo:ıe_n 
İspanya harbinden de top e kab ı ~dİlmey· ce kendile on beş gün müddetle artırmaya çıkarılip en _ç~k artırana ıhale edılır . . ' Y u 1 n iki ihale arasındaki fark ve geçen günler ıçın yüzde 5 den hesap 

tüfek tuccarlarını bır tarafa rini fransaya götürecek olana olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmakıınn m•-

b1rakın, muhtelif vesilelerle bUlün servetlerini verebilirler muriyeıimizc::e alıcıdan tahsil olunur. . ·:ısa, , . . il 
ist' f d d ı t b' t k k 2004 numaralı icra ve iflas kanunun 12 ıncı maddesının 4 üne 

1 a e e en er a 1 pe ço Bunu bilen fransız balık· fıkrasına tevfikan bu gayri menkul sahiplerinin bu haklarına ve hu~usi 
Bunların bir nevi , son günler çıları bUyUk kayıklarına bine le faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 g.ü!1· 
de karlı bir ti carete başhyan k 'b 

1 
k b h .

1 
ı· içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri aksi halde haklar_ı tapu sıcıl· 

re ' :ı ı avı e anesı e. n· ıerile sabit olmadıkca satış bedelinin payaşlmasından harıc kalaçakları 
Frans,,ız balıkç1larıd~r. . . giliz sahillerine kadar geliyor cihetle alakadarların işbu maddenin mezkur fıkrasına Röre hareket 

F rankocuların ışga lı üze· tar ve gıılice sahile c;ıkt1rak, etmeleri ve daha fazla malumat almak isteyenler 9Si - 1o13 dosya 
rina İspanyadan koçanlar Fran İspanyol mUltecilarini fransa numarasie Tarsus icra memurluğuna müracaatları ilan olunur. 
saya veya İngiltereye beş vu- ya kaçırmak için pazarlığa 
ruyorlar. Fakat, gerelr. Fr11nsa girişiyorlar. 

içel 
i L A H 

Haf ia Direktörlüğünden 
gerek ingHtere bunları marn· İspanyollar, bu frırnsız be 
lekete sokmuyor ve ellerin- ltkçılarına, hemen hemen el· 
den silahlarını alarak, hUkO !erindeki bütün servetlerini, 
metçilere mi, yoksa F~ank~· paraları )'oksa eşyaların~ vere 1- ~38 mali yılı içinde devlet demir yolları için 
cul

9
re mı geçmek istedıklerı - rek fransaya geçmektedır. Ta . I . b' fi)İk-

. , · d edi · bit bunlar fransadu gizli ya harıçten gPltıcek lw ımınen ı 4 m ıoo ıon 
rıı soruyor ve ora) a ıa e d ı · &. • ı · 1 · · or şamağa çalışmaktaJırlar. tarın a .. ı uı umum ~ıışaat ma ~emesı~ırn ~ı&vuna-
Y · lartlan alınarak demır yolları ıskelesrndHkı vagon 

Asri dilencilik lara tahmil Vf~ vagon bulunmadığı taktirde gös-
.......... terilecek dPpolara cins cius tefrik ve istif ile tek-

Muntazem defterler .• Ge· l l 'I · · · 1 b d I' 
Yü•u .. nu .. n şeklini 

1 
'd haneleri rar vagon ara ta ııuı ışrnın mu ıammen e e ı 

,._ en pars gı en pare _ 1. I 'l' d · 'b ' k 
değiştirecek paranın 'nerede~ v~ n~ suıetıe 493::> H'a o up 22 - ~-938 tarı ıın en ıtı aren a-
- -t..- ~ _ geldiği yazılı. fıhrıstıı baş~a palı zar·( usulıle ~ksıllmeye konulmuştur. 

Hitlere ~enzeyen ~ir ressam 

Frensanın Lurd şehrinde bir defter; fsveçın Norveçı~, 2- Ek!'iltme günü l 6·&-938 terilıine rastlayan 
ki
. . biitün Avrupanın tanı~mış ~ı· • . . . . , d ,., · N r·, ·· ı- I" ,., .. .ı 

hır adam : . melarının, zengirılerinın, pıs- p,ızarlesı Saal 15 e uıersrn 3 la DHh Ur ugunue 
- Taliin en garıp kur· koposlarının isimleri yazılı ••. )' apılacaklır. 

banıyıml diye halinden şikA· OsJo şehrinde dul bir kıı - 3. ist~klilerio muhammen bedelin yiizde yedi bu 
Yet etmektedir. dmla iki çocuğu tanınmış zen cuk nisbetindeki teminat miktarı elan 370, 13 lira 

Esper ismindeki bu . oda· ginlere, krallara, cum~ur reis- ~ı mAI sandığına makbuz mukabilinde yatırma
mın şikAyet ettiği şey Hıtlere !erine, diktatlirlere, pıskopos· İarı ve \'ahul o miktar teminat mektubu ile ek-
benzemesidi r. lora acıklı mektuplar ya~ıyor . ··.. .. . 

ı . 
1 

b f de Hille· ıar onlar da para gönderıyor, sıltme gununde muayyen saallan evvel teklıf mek 
rin e:~~ C:es~eıği~dedlr : Res· bu' asri ~ll~o?iler de ra_~et. lupl.a.rile birli.kte komisyon ~eisliiine makbuz ruu
samdır. miras yedı gıbı hayat surD· kabılınde tedıye edE>Cflklerdır. mektupların pos-

Esper bu yez Parise, ser· yorlar. 
1 

•• t tkik tada gecikmesi kabul edilmez. 
giye g~Jmiş. Alman ~a_v~on~: eden M~:~!/~~er :i~~~in e bir 4- ~Şartname v~ d.iğer e~rakı • görmek.. .~e .. !!zla 
ııu gezıyormuş. Kendısını ~ senede iki bin liralık şampan malumat .almak ıslıyenlerın Nafıa mudurlugune 
rür görmez, Alınan kapıcı ar ya içtiğini tesbit etmiştir,. müracaatları ilan olu ntı r. 
hemen vaziyet almışlar v~ Kadınla iki oğlu hapıshe 
kollarını uzatarak, Almanvarı nededir. 

~:=.:::.:..:..:..~~~~-------

s e J a m durmuşlar. . soruyor : . . 
Ondan sonra bUtiln pev - HitJer Parisemı geldı? 

23-29-5- ı ~ 

Saym Mersin Halkmm Dik~atine Nazan 
Yon birbirine giriyor: herkes Adam, kendisinin Hitler 
birbirine : . . , olma~ığını anıo~ıncaya kadar karyola • Sandalva- Otomobil lastikleri 

- Geldi.. Geldı . . dı) e akla rtarayı aeçıyor. Fakat on ._, 
sesleniyor. dan sonra yine ahali ~eşini Otomobil boyaları • Bisiklet parçaları 

Sonra bir gUn, Almanya bıraknııyJr. Herk~s Hıt!e~e 
. . . . i b juen adamı gormek ıçın k d l dakı bır otomobil ) O rl Şllla g e n?; J , 'l"optan ve pera en e satı ır 

diyor. Oradaki bUtUn Alman koşuyor . . .. 
1 

. . . . 0 örmez Esper de Hıtler nıbı seç· 
8 

r. ~·"~: ~ ~ 1 

H ~~:. ; dTy e ba· ı arın 1 alnın• i n~İ r ~ y~r ·~.~1; fiyat 1 ar mute~i l~ir. Sayın müşterilerimize tes~i litgöst eri liı 
ğırıyorlar ve alkışlıyorlar.. yık bırakıyor. a a 

0
' 

Nihayet, bir gUn Pariste Hitler meşhur olmadan ~a 
de girdiği bir lokantada her· böyle geziyormuş_. yaınız _ ş~m 

· 
1 

k ta di yUzUnUn şe klını değıştır· 
kes telAşa dUşUyor. o en . 
sahibi telefonu eç1p gazetelere meye karar vermış. 

\ 

ADRES: O. Enver özman 
ithalat - İhracat ve Komisyon evi 
Mersin Belediye Caddeıi 12-30 

i L A N 
~ içel r apu Direktörlüğünden 

Mersırıın ç~şmeli köyiinliu kızıl çakıl mevkii 
de şar~an hacı emine inan kor tarlası garb .. "n 
ltarkı şırııalerı hacı emine iııankor tarlası en 1 su 
k .. b · · . cenu Jen 

US f>Cl vere.sesı \ariası ıle bu tarlarun (asi .. , 
ter~ki bulunan su lrnrkı ile cevrili . ı0··rı 

1

1 nknış_ 
96 · u •e tar 26 metre murabbaı tarla alvanhdan b 
1 l · ı -ı ı . . ursa lı ıa ı og u nıe ımet ve kızı teslımerun lasarr fi 
da iken 332 senesinde yüz lira bedelle v~ı arın 
yane senrdile uıezetJiden yakup kızı hacı e · me. 

l - ı . •• .. d . . m1neye sa tıgı "oyun en verılfln ılruülıabcrden anla ı . 
ve mrzk tir tarJa 1 O 5-9 ') 8 günii saat 16 J1 mış 
halltın keşif ve tahkik edilectığinden vera a ma 

(. 'dd' .ı b 1 set ,.e tasarru ı ıasrnua u uuarıJar varsa nıafıalJind 
hazır bulunnwları veyahut tapuya miiraca 1 ~ ilan olnııur . at arı 

içel Tapu mü~ürlüğünden -
Mersinin nuıztıtli kö) iinün bişik mevkiinde . 

kan vel~ oğlu. M~h~uet garb:-n olaş ~eresesi y~ı{·~; 
ve akış ıbralıım eşı fotma şımalen elıf ağa veres) . 

b .. k ... 1 • ... 1 .. J esı ce ... nu en lu~ o~ u ver~~e:H og u su eynıan ve ka 
rı~ı ve hayrı ye ıle çevrılı 8271 metre ruur~ bb .. 
tarla 825 senesinde elli lira bedelle ve azıı ctkı 

k .. d k d . ıa mev 1111 e şar an enız garben guk velidede J' 
vereselrri (atma şirualeıı yusııflu ve dede ali a 

1 

1 • f ı. Ve-rtıse er1 atnıa cenuuen topal kızı halice e~i 1 
k .1 .

1
• .1, . " uusa 

ve osman ızı a)ş~ 1 e çevrı ı ır.ı hektar 2975 
metre murabbaı tarla \' I da 332 \ ıhnda \'Üz "· . 
1
. .. J .. , .;ı rmı 

ıra betfelle weyane<le mehıuel oğlu hasan 
sala satış yaparak tusarrufun<lJ olduğu kUyün';Y 

·ı ·ı "I l J 1 1 uru vc•rı en ı nıu ıa ,. rı en an aşı nıış ve nwzkt)r la .1. _ 
larrnda ~P.nelsiz tascırrufauan lescilirıi talep ediı' ~ 
ve 9 - ~-938 günü saat J 6 da mahallen keşfi '~~~ 
pılacagmdan veraset ve t~sarrur uldiasuıda l 
lunanlar varsa malıalline gidecek mflmura vey~~ 
hut mersin tapu müdüriyetine müracaatları il~n 
oluuur. 

içel Tapu mü~ürlüğünden 
~ler·siuin çavak köyiiniin sucalı mevkiinde 

şarkan hiise) in turauwn ~inrnlen rızvan muslafa 
kısnwn bulduk mustafa tarlalan garben k~rac 
ali oğlu siileyman çavuş lal'lası cenuben deği a 
men lıarkı il~ çevr-ili bir kıtada 4 hektar 13;5 
metre murabbaı tarla topak ıuehmedin ecdad' 
dan intikalen senedsiz olarak tasarrufunda · ~ll-
327 yllında ?lmesile e':Iadı halil ve ibrahiru 

1 
en 

f~t~ua ve kerıme ve emme ve yirıe ratma ile k ve 
dısrnden evv~ı ölmiiş oğlu ahmet evladı aıı· tn-
. . k 'b ı · d ve ra. Zl)'P-yı t~r .. ve ı ra ıını e 333 yılmda ölmecı·ı 

anası gulsum ve ana baba bir kardeşi diğ sı e 
ma ve baba bir kardeşleri halil ve faLma er ~ı 
rime ve t~mine ve ölmüş kardeşi ahmet evı:: e~ 
ve raziyf-yi ve gülsümde 335 vılmda ölmes·ı 1 

ah 
d.... f r . 1 e kı 

zı ıger atmayı ve atma 337 de ölmesile k -
mustan ile evladları hasan ~e mustafa ;e 0

1cası lıasan ve zeynep ve sultan ve ayşeyi ve m •,ede 
da 338 de ölmesile evladı hasarı ve mustaf~stan 
hasan dede ve sultan ve zeynep ve ayşey· ve 
ve halil dahi 339 yılında ölmesile karısı ~l l~rk 
\'e e.~la?ı ayşe ve meryem ve halice ve :efi~um 
ve gulsumde 933 de ölmesile Hvladı ay~e ayı 
s~m ve halice ve Şflfıkayı ve (atma kızı ~e . ffi(~r 
935 de ölmesile evladı ibrahim ve musıar:~Şede 
a)·şe ve nu~hmedi ter~ eder'P.k başkaca va . v~ 
olmadığı köyü.nden verilen ilmiihaberle bildi~;~ıe~ı 
ve bunun ~erud~n tapuya bağlanması iste ·ı\/~1.; ş 
den 7-5-938 cumartesi giinii saat 16 c.Ja n °'1 •gın keşif ve tahkiki ~· aJnlacağından veraset veıa ıallen 
ruf idıli~smda bulunanlarm nıalrnUinde lı tasar-
ı 1 1 . • azır ı 
tıruna arı veya ıul tapu ıdaresine mür ,u. 

ilan ol ırıur. acaalları 

l A N 
Mersin in~isarlar mü~ürlüğünden 

Mukavelenin akdinden itibaren bir sene m •• dd 1 . . b' J 'd . u el e Dl ıın ın ısar ar ı areıınden Silifke Mut Gu"lna er -
' ' r ve S'l'f 

Mut, Gülnardan Mersine kadar ıevkolunacak tüt" ı 1 ke 
. k . un ve • k' 

ve saır eşya ara naklıyatı olbaptaki ıartname . ıç ı 
22·4 938 t 'b' d · · lbUcıb· · arı ın en ıtıbaren on beı gün müddetle ı~ce 
me~e ko~ulmuştur. Talip olanlar Silifke f nhisa ı eksılt, 
yetıne muracaatla pey sürmeleri ilin olunur. r •r Dlüdü r 

~.~-21_ 1 _ 5 
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Remzi T~!elin Remington 
-- -·--------

S:ı) an llalkı1111zm ~ılıhalln ~Öi'. öminde tutarak ~şi bulunmıyan KAYA B 
DELEN SUYUNU gayrt sıhlıl bir Şt>~ilde menh~ğdak.i lf)sisatmtla t~ksik.-

11 tiklerini lamamlamış fennin en ~on usullerini ~·aplırmakda bnluıuhığu-

lmzıı arKAv ADELEN SUYU 1 
Kaynadığı yerden itibaren istasyon yanına kadar cam borularla billur hnuzlıra• 

• indirilmiş oradandı bütün fiziki ve kimyevi evsafını muhafaza ederek el ~eyıııeılenl 
1 hususi kimyaterimiz huzurun~a damacanlara doldurulınakda ve muntazaman 1 
1 şehrimize gelmektedir . 1 

Ataturk Hor Dairede 
Her ticarethanede Celal bayar, Şük-

rü Kaya, Ali Çe
tinkaya, Şükrü Sa· 
racoğlu, Saffet 
Arıkan'a ait fotog
raflar geldi. 
Sedad Sahir Seymen • 

Uray caddesi No. 41 
Mersin 

ller Yerde 

il KA YADE.LEN SUYUNUN evsafı ve fevkaHidell~ine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızın. 
G gösterdi~i r~bd ve teveccühü karşısında fazla söz söylemeğl zait görüyoruz. Sıhhat Bak'lnhgı 1 

ve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYAOELEN SUYU tılr1z Türkiyenin 1 
en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dilnyanınl birinci kaynak suları arasında buluaduQ'unu isbat 

Vurtdaş: • Daima ·a E M 1 H 6 T O H yazı mıkinalan • 
ve Şeritleri kullamhyor 

.. etmiştir • IE JştahsızlıQ'a, hazımsızlıQ'a bir çok mide bağırsak hastalıklarına karıı KAYADELEN şifalı bir 1 
&ı hayat kaynaQıdır. • 
W Suyu !Mit temiz vt berrakdtr. Tecrübe tdtn sayın luıl/umu lundlndl blüdll/ıı alntül.Jj vı sıhhatın • 

verdll!i farlıJarla SUJ'UllWZUn müşterisi çoJ!almaktadır. • 

Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi • 
•••• • neon nnnn nnnn_._._ .... ~ 
~•••eRi>c.:'a"'~••·~· ı Yeni mersin Basımevi 
~ Doktor I~ M.:iX~~~fT 

M h A 
Eskimiş, parçalan-

U . arrem tasu 't' uuş, re~sude kitapıa-.. . . . 1 rnuıı ışe yaramaz de-
lstanbul ve moskova Unrversıteaı • ye atmaynıız. bir gün 

\!J seririyatı hariciyesinden mezun ı size laz11n olur. ~i~a_p-
~ _ larımzı, deflerler1111zı, 

._ Hastalarını Bayram günlerinden mada her iUD · - 11' tb · Ö :" .. muce ı anemıze g n-
aabah ıaat dokuzdan on ikiye kadar ve ögleden son· d . . 

f j} ra on beıten onaekize kadar muayenehaneıinde kabul er1•1nız. ı .. 
fU.i eder. er ne1l a.ılap ve 

ADRES: Camişerif Mahallesinde pazar caddesi defterler şık, zarif me 
29 No.lu Hane ıin ve kullanışlı ola-

==:::=B"ıc»:e==•BR• · c.-: at1 rak cillenir. 

1 HT.ıf VAfltLtK 

Peşinizden Geliyor 

()NA KARŞI 

Hazırhkll Oavranınr 

Kızllaya 

Aza olunuz 

TÜRK HAVA 
KURUMU 

Her Ayın Onbirinde 
Çekilir 
Her ocafı zengin 
eder. 

Sizde bir REMiNGTON almalı .. ~ 
ıınız. Satış yeri 

Vilyam Rıkar~ 
- -- --- ----·--·--·--- - m 

foto gün 
~,,o ·ro GÜNÜ arayansayırı 

müşterileri onu zafer caddesinde atel 
vesinde bulacaklardır. 

F01'0 GÜN e fotograf çektirmek 
modern ve te~.iz hat1ralara malik olmak dlllllktir. 
_ Fo:ro GU~ de ~eve sev.- fotograf ç .. k.lirir 

agraudısuı:Hı )':ı1ptırır aJ11atfir işlt~rinizi gör
,ıür .. l,ilır~iııi'I. . 

FOtO GÜN fotografa ait her İf 
alır ve gece giindiiz aile diifün ve ıu· 
ruplara gider. 

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

Senelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir 
R•smi devairve miJeaseaatla ticuretlıanelereait h~ nevi tlelte 
ler ve evrakı matbuaveaaairei en nefia bir tarzda air' atle yapa 

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

= 
HER. NEVİ KARTVİZİT 

KİTAP, GAZETE DAVET K. A. RT
j VE MECMU .A. L.AR.I.Z.ARF K.A.
: TABINI DE R. UH- G I T B .A Ş L I X. -
ı TE EDER • i::: t ~ :I T AB ED İ-

y ~ni llerıin B•H»Miode Bastlmııur. 


