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birimizden) - Başbakanımız B. 
Celal Bayar, Doktor Aras ve ma· 
iyetleri bu akşam Atinaya hare
ket ettiler. 
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Sayı 
GÜNDELfK. SİYASİ HABER.. FİKİR. GAZETESİ ;.__r_e_ıa_to_n_N_o_._a2_-.!.10 2970 -- __________________ ...................................................................... .. 

Zelzele mıntakasında sarsıntılar hala d~vam ediyor --------------~~= Japon orduları Çinde çok müşkül vaziyete düstü 
------------------------------ ~ 

Kayıblar tesbit ediliyor Taarruz akim kaldı 
Devam eden sarsıntı aynı mıntakada teka- irtibatı kesilen büyük kıtaların iaşesi zor-

süf ettiği için zarar yok luklar içinde tayyarelerle temin ediliyor 
----------------------0 ört le r mi? AÇIK1,A KALJ\.NLAR Bayrağımiz ,. JAPON l\1il"LE'l,i 
Beşler mi? Şimdilik Kızılayın gönderdiği Niste zafer direğine Komünistliğe karşı mukad-

lııgiltere ile halya orasında çadırlarda barındırıhyor çekildi des c·ıhada davet ed·ıldı· 
ki anlaşma imzalandı. ltalyn ile 

lı,raıısa ttraeında bir ihtilAfa da /il l k t. h r d r l Ak Bı'nı"cı'ler'ım'ız ye"'ı m"ıllet artık olup bitti nazariyle Frnn· iYJem e e ln er fara,-ın Q Te 0 efe Uğrl U f Japonyada ilk gün/erin heyecanı kalma. 
BiZ baevekili ile hariciye ."ekili! yan vatandaşlara yardım yapılıyor arasm~a ~irinci oldular dı hükumet telaş ic, inde 
gelecek hafta Londrayı zıyaret 1 __ _ 
e~ecekler lt.alya. haric~ siyaso:~ , Ankara 25 ( Hususi )-ılere knmyonlarla ve muntazaman ~aşba~anımız h~~aretli. Hankeu 25 (Raciyo) - Çi tı 1 - Jnponyanın asıl hedefi 
nın bu yeııı orıyantasıyonu, A 1 Zel7.ele mıntakasından ge· yiyecek göndel'ilmektedir Gelen 1 bır tebrık telgrafı gonderdı I kayııaklarıııdan verilen malUma· I Naııkini işgal değil 400 milyon· 
nıan ve halyan matbuatrnın y~z 1 len haberlere ~öre" sarsınlılar haberlere göre, yeniden. ölüm 1 AnkarLİ. 25 (Radyo) - Yedi 1 ta göre .Japonların günlerden be l luk bir insanı tazyık altındaıı 
dıklarına göre, Roma - Der.~ın ı devam. etmektedır. li akat _ sarsı~ ı vakalnrı kaydedilmemiştir. 1 millet arasında .Niste yapılan bi ri gördükeri hazırlıkla.rl? dün kurtarmaktır. 
mihverini zayıflntınnmışllr. Dort

1 
tı, aym mıntnkndn tekAsuf otlı· " nicilik müsabakasında Türk bi· başladıkları Çın ceplıesıuı yarma Hatip bundan sonra Çı"n· 

• ~· · · "d k Muteha!;sıslar zelzele mahal . . ın 
dt!vletin karşılıklı muııasebet.le· 1 f§ı ıçın yenı en ayıplara sebep . . . nicileri birincilik alarak bayrağı t~.arruzu akım kal!mştır. Tı~en arkasındaki iki üç devleti iea t 
rinde bir detant husule geldığı 

1 

olınam.~ştır. . lınde tetkıkler yopmaktadırl.ar. mızı zafor direğine çektirmişler, Çın • Han!rnu denııryolu Qınlıler le bütün ihlilrlfın bunların e~~ 
örülü or. İngiltere hariciye ve Koşker nahiyesinin zar~rla· Bu güne kadar yapılan tetkık· dir. tarafından tahrip edildiğinden \'Ücude geldiğini söylemiş ve J e :ili Lo~d Halifaks, İlalyn ile mü rı henüz belli olmamış olan köy ler. zelzelenin inhidamt olduğu Bütün milletlerin binicileri J~pon kuvvetlerinin iıışesi bü· pou milletinin ilk altı aylık 1 a 

zakereye girişilip girişilmemesi terinde insan ve ev kayıplarının hakkındaki kanaati kuvvetlen ve on binlerce seyirci zafer dire 1 yuk zorluk~arla tayyar~ler tara yecanının bugün tdurgunlaştı~01 
mesel~si etrafındaki münakaşa tesbiti üzerindeki çalışmalara dirmiştir. ğine çekilen Türk bayraQ'ını da 

1 
fından t.emı~ edılın<ıkt~dır. ?e~u ııı_ i~aret edorek şöyle de,am e t 

d 
. devam edilmektedir. Buralarda Kızılııya gelen malumata gö kikalarca alkışlamı~lardır. bu garbıdekı .Japonlar ıse buyuk mıotır: 

su·aRın a · k k · · ı . ı - B n s b b' f 
- as onal münase· tedbirlar alınmış ve tıalk, Kızıl· r e, yurdun hemen hemen .her Başbakanımızın tebrikleri; orza sı ıııtısı ıçmde uu uııu· . . u ~n- e e ı azla ıı i k· 

. E~tern Y • . 'ay tarafından gönderilen çadır· İstanbul 25 (Radyo)- Av.ru· ı yorlar ı~ın~ıkse .b~yuk ha~adır. Düşnınn 
betlerın bır şafhaeındııkı gergın Jara yerleştirilmiştir. Bütün yar tarafında ze'zeleye _uğrayanlara d -t dd"d - t> k 1 1 Tokyo 25 (Radyo) - Jnpon I katıyen ıstıhfaf edılmemelidir.ç · . 
liQ'i izale ediniz; her safha ını 1 d t k'JAt f b . tt karşı büyük bir yardım hareke· pa. ak mud eab. 

1 
• • 

1 
m~s~ .

8 ~ •• ara 1 ordusundn eski ba,.kumnııdanı nin arkasında bulunaıı de, le t i 
1 

. . ırn eş ı a ı He er er vazıye e· ıştıra e en ını0ı erımızın ~,ısta ı b' . k e r 
ıslah elmie olursunuz, demıştı. d . ti başlamıştır. Bir çok vilayetler ld tt'kl . :ı.rr k' lt n do ı bugün söylediği bir nutukla ,Ja. ızım en ufa ıafımızı bekliyor 

M
. _ b 

1 
ır. e e e ı erı muvu a ıye e I .

11 
. . 1• _ . 1. k 8 1 h d 

ılletler arası munase ele Açıkta kalanlar, Kızılayın de Parti ve Halkevlerinde top layı Başbakanımız B. Cell\I Ba· . pon mı atını. \Omunıet ığe ar~ı un arı cep e ? çarpışan ve 
rinde ayrı ayrı safhaların biri gönderdiği tadırlara yerlsştiril lantılar yapılmış, yardım liste· yar ekibe bir telgraf çekerek muk.ad.des. cılıada da\•et otmıe harb sahasında ölen askerler na 

biri?e ba~lılıQını ifade eden ~u 1 mişlerdir· Yiyeceği olmıyan köy ıeri açılmıştır. kendilerini hararetle tebrik et.! demıştır kı: mına söyliyorum. 

hakıkat bır defa daha tebaruz A l d.. L d ld. miş ve muvaffakiyellerinin devn Frankistler Aastellonda ilerliyor 
etti. Ve dört devleı orasındaki Vena Un On raya ge ı mını temenni eylemiştir. , 

ı:nünasebetlcr de kısa bir zurnan H •• " t ·ı b 
için de olsa, hösl s a l fıh görül- Negüse menfaatler gösteri- Fransız nazırları uKume CI er muazzam ir 
:~~,~.!'";"~::::~.~· b~.~.".: . ,'..~. lerek vazgeçirilecek Yarın halkanın içine düşürüldü 
HattA Le1hıstan ~u~1~ kAfı .gor l . . 
müyor. \o kendısınııı do ıçıne Sabık imparatorun konseyı bır çıkmaza londraya g"ıdı'yorlar kralın Merkezden yapı/on hücumlar neticesiz 
alınarak misakçıların beşe ıblağ J / k J b k d l 
edilmesini istİ)Or. sürüklemesi ihtimrı İ kuOOet i misafiri ofaca~lar 1 a ıyor. çen er gİfti çe ara lYOr 

llalırlardadır ki dörtler mi· Salnmangn 25 ( Hadyo ) - B f t bl"ğ 
Bakı fikri

. tam be" 60110 evvel,Mu J..ondra 25 (Had)'O)- Mill~t· rüklmnesi ihıimali çok kuvvetli" I d 2· (R d ) L~ arse onun e 1 i; 
~ t L JOn ra, a 8 yo r ransız umumi knrıırgiilı tebliğ t'diyor: 

Soıl·n·ı tarafıııdan ileri 8 ariilnıü~ ler cemiyeti genel sekreteri Ave dir. şte Avenolun ondrn ve b kT D 1 H . . Bnrseloıı 25 (Radyo)- C 
- V . ak ııihayet mayıs 1933 nol bu akşam buraya gelecek \'e Parise seyahatı bu zorlukları ön aeve ı ı . a aclıye ve arıcıya Kastellon eyaletinde kıtalar ce· huriyotçilerin bugünkü "tebJjl\uı· n~ 

tu. e mıs S 
1 

L h L d H l'f k 
1 

.. !emek maksadile yapılmakladr· Nazırı Bone, hariciye genel ı;ıek 1 
nuba doğru ileri Jıarekfıta dün· d d- ., "' 

'h" d . landı Buna göre a ı sa a ı or a ı a s a go· t . 1 . . . b - d- - e nemanın l\astelloıı eyaletine 
tarı ın e ımzaf v"lt.ere Fransa' rüeeçektir. Avenolun bu seyııhatı Bilindiği gibi konsey kararı re erı .eJe, sıyası eu e mu uru de devam ederek Ki\•ero kulesi· ~a~tı_A'ı taarruzların teskif e-
dört devlet - n~ı , , . . . . nın ittifakla verilmecıi Hh.ımdır. perşembe günü Londraya gelo rıi ve daha cerıyptn mühim mev dıldığı, Aroaıon cephesind 
ltalya ve Almanya- Kelloğ mi Mılletlor cemıyetınde J.:Iabeşıs~~~ Halbu ki Negüsün içtimaa gitme oeklerdir. lı"ransız nazırları Lon zileri ~le geçi~m~şlerd~r. Bu mu kabil taarruzla lbir"ok 0 ~U · 

· · · d sulhu ilhakının tanınması ıçın ta 1 sile çıkaracağı zorluk ıttifakı bo dreda ı.mlundukları müddet"e vaCfokıyotle hukumetç le v mevzıl sakının çerçevesı ıçıu e edılı;cek usul ve formulün tesbi v ı r muıız ele geçirildiği bildiri) k er 
ltf"ll ı c · zacak mahiyettedir. Kralın misafiri olarak sarayda zıım lıir balkanın içine ' düşürül· · me tedir. 

muhafazaya ve 1 et erb em•:.~ tini istihdaf etmektedir. Bunun için konsey toplantı ikamet edeceklerdir. müşlerdir. Hareket bugüıı de j Erkekler seferber 
ti hükümlerine uytruıı ır şe 1 

u rnda Xegü ün Milletler sındaıı evvel Negüse bazı men yava" yavaş devam etmekte vo Avilla 25 (Radyo)- A ... 1 
d h d 1 

. dT "alış ou Burada cereyan edecek mü· " .. ı lad 
e mua e e. erın ta 1 ıne . v. ceınıyeti toplantısına iştirak et· fnatler gösterilmesi düşünülmek çeııber Zllyiutınz olarak daral· bugün neşredilon bir ka a d zakerelerde bilhassa Fransa ve rarna mayı vadedıyor. Avrupa ıçın e ınemosi mevzuu bahs olmuyor tedir. Bu maaş bağlamak şeklin maktn~ır. ıle bütün eı·kokler seferb n_ıe 

lııgilterenin müdafaa sistemleri D k d er edıl 
ve dıeında siyasi olsun, her me fakut zorluk çıkarmasından kor· de ve Cibuti demiryolundaki his uşmnnın mer ez en yaptı ıniştir Bu arada bir k • 
aelede mihıtarek siyaset takip et kuluyor, Negüsün yeni aikayet· sesinden istifadesini temin sure· görüşülecek lngiliz- İtalyan an ğı müteaddid hücumlar tardedil· da cepheye gönüllü ço 1 kadınlar 

v b h . . n· k G o orak . meği biribirine karşı tenlıhürl ıerle konseyi bır çıkmaza eü• tile yapılacaktır. lıışmasının ütün atları gözden mıştır. un a şanı ırnata cep mektedir. Dün Frank" gıt· 
k ' İ 1 . d k' 'I . t · ISt tay~· ediyordu. Dörtler misakının ok geçir ilere ı~ ransız - tal yan an ıeeın e ı ı erı ıatlar da lıır se• ler mütemadiyen keşif ~ are 

dini ileri sürmekle İtalyanın po Çocuk haf lası devam ediyor !aşması esasları görüşülecektir, viyeye getirilmiştir. yapmışlardır. uçuşlar1 

litika manevrası, kollektif barış ki d •• V ı· t f 
sistemini zayıflatmak ve Fransa Çocu ar un a 1 ara ından 
ile orta Avrupadaki müttefikleri kabul ed·ııdı• 
nin arasını aQmaktı . Fransa dn 
bu manevrayı anladı ve bir ta 
raftan oörlllr misakını imzalar 
ken, diğer taraftan da Polonya 
ya ve küçük utanı devletlerine 

Kurumun himayesindeki çocuklar hüku
mete şükranlarını sandal ar 

reviziyonuıı ancak Mılletler Ce· Çocuk Esirgeme Kurumu· ı da doğurmuş olsalardı çoktan 
miyeti misakının Hl uncu mad· nun himayesinde bulunan ço· yok olurduk ve bu gün toprak· 
desi çerçevesi icindfıl yapılabıle cuklar dün toplu bir halde Vilt\- 1 !ar alt~nd~ . olurduk. . 
ce~i yani keudılerinin reyi ol· .t i"ler Vali ve lkı re1ım arasındakı farkı, 

' b ' d • 1 yet Makamına gı m v b·ı· o onlayor v b .. madan Lu yolda ır a ım a.ı a . f dan kabul ı ıy r, e unun ıçın 
d teminat ve· Partı Başkanı tara ın . .. dir ki Cumhuriyet hükQmetine 

mıyAcagı hakkın 8 edilmieterdir. Çocuklardan bırıaı minnettar bulunuyoruz . • 
riyordu. _ . E Valiye hitaben ıunları söyle· Vali B. Nasuhio~lu buna 

Dörtler misakı yürumedı. 
saeen l\lusolini martta teklif ot 
mie ve imzası tarihine kadar 
geçen iki ay içinde vaziyet de 

Qiemieti. imzadan sonra da tas 

dik edılmedi. 
Dörtler misakıııııı bir hede 

fi de Milleler Cemiyetinden ayrı 
olarak eski Avrupa konserini 
kurmaktı. Bu bakımdan misak 
imzalanmazdan evvel de bu gü 
ne kadar konser ıhya edılmişu, 
Ama konser O.heıık iQınde çnlgı 
ıwalar veya çalmaz, O, baeka me 
ıele Mıll&tler Cemiyeti sistemi za 

••nu ikincide 

miştir : kısrşılık : 
c Buraya Cumhuriyet lıiikQ Kendilerinin kimsesiz ol· 

metimize olan saygı ve baQ'hlık madığıuı, bütün Türk milletinin 
!arımızı arzetmek için geldik. ana ve babaları olduğunu kendi 
Lıltfen bizleri kabul buyurdu~u terini koruyan cemiyetin mille· 

U
uzdan dolayı arkadaşlarım ve tin hayırlı müesseselerinden biri 

bulunduaunu, Cumhuriyete kar· 
Kurum kardaşlerim namına hür 

d · şı olan bağlılıklarından esasen 
met ve şükranlarımızı nrze erım 

emin oldu~unu, birbirlerine kar 
Bizler, kimsesiz çocuklarız: Lıl· şı sevgi ve saygı besl~melerı IA 
kin Cumhuriyet devrinde dunya zım geldiğini söylemio ve çocuk 
ya gelmış olduğumuz için him~ !arın bayramlarını kutlayarak 
ye gördük korunduk mevcudı şeker ikram etmiştir. . 

· · 'bf kaldı fe şimdi Vilayet Makamından sevıne· 
yetımız me u.z · · d 

d E"'er anaları · rek çıkan çocuklar çarşı ıçın en 
huzurunuz ayız. e • 1 . • 

b
. · k" .tıu-k·.,,aıet zamanın geçerek Kuruma itılmıflerdır, 

mız ızı e» ı u 

Yeıne:1 iınamı Filistincie vaziyet gittikçe kötüleşiyo;-

Avrupa ile diploma-' 
I tik münasebetler 

224 Arap açhk grevine 
başladı biri öldü 

tesise diyor 
Kudüs26(Radyo)-Sanadan 

verilen mahimala göre Yemen 
imamı Yahya oğlu ve Hariciye 
oazırıuı Avrupada bir syahate 
çikarmıştır. Seyahat Avrupa 
memleketlerile Yemen arnsında 
diplomatik münasebetler tesisi 
için yapılıyor. 

Sudet Partisinin 
{(ongreıi Karlsbad

da yapıldı 
1\arlsbad 24 (AA) -- Alman 

Sudetler partisinin kongroE.i bu 
gün öğleden sonra Karlsbadda 
toplanmıştır. 

Kongre reisi B. Kari Her• 
mau Frank partinini ilkdefa ola 
rak hakiki bir toplantı yaptığı 
nı bildirdikten sonra anşlusuu 

tahakkuk etliğini kılydetmie ve 
-Sonu ikincide-

Mahpusların karıları çocukları muazz 
b. .. . l I om 
ır numayış yaptı ar. çete er faaliyette 

.Kudüs, 25 (Hadyo) Tomer·ı dilerinin nasıl rahat 
küz kampıııda buluııaa224 Arap duklarını d-kk rahat dur 
dört gündenberi ııçlık grevi yap 

1 
u 1\nlarını kapama 

arını s" ı · ı makta olduklarıııdaıı sıhlıatları oy emıe erdit-. Bir k 
vahim bir devroyo girmİ"tir . Buıı Arap kadınları '"ııtab 1 ço ~ . • e erle halk 
lar tehlıye cclilmedikçe greve tahrık elmlotor nü . 1 

rnayış al 
nihayet vermiyecekleriııi uildir az zaman içinde m ayı 
mıelordir. Orovcılerdeu 50 Ara k Uazzarn bır ıılabalık halini almış 
l>ın sıhhi vaziyeti ~ok tehlıkuıı ta kuvvetleri tarafınd ve zauı 
olduğundan hastaneye lrnldırıl· ıe dağıtılmıştır. an alÜQlük 
mışlardır. Bunlardon uirısi öl 
ınüştür. Kas~balar har ca bailandı 
Açlık grevi ve kadınların Kudüs, 25 (Radyo) Filistinın 
nümayişleri lıef' tar fında suikastla 

h ' r ve ted· 
Hayfa, 2u (Radyo) Hııyfo ış devam etmebedir. Çeteler 

hnpishanesinde mevkuf bulunan kasabalar ahalisini h araca ba~ 
380 Arabın karıları ve çocukları lamışlardır. Ahaliden hi . • 
bu sabah bir nümayiş yapını" çetelerintaleplorini rect ç kımse 

v • - edememek 
lar ve Hayfa tüccarlarına ocn tadır. Dun bir çok k 
lRrı hapıshanelerde yatarken ken baskınlar yapılmıştır, asabalara 



~~~~~~-~~~~~~~~~~NIMERSIN 26 NiSAN 1938 SALI Sayfa:2 ---
Hayat ve sıhhat: z l l h e ze e sa asından röportajlar: 

g~~~klara Köşker Nahiyesinin en küçıük küyü 
Madenlerimiz, Etibank ve M. T. A. 

A 

Oyun çocuk için her yaşta Zelzeleden nasıl yıklldı 
~~.'~i.mk~!:i:i:•i'::~·:i,::.:~"· .::~ l zeızele yeniden bir hamle yapıyor. Bunu o kadar güzel~isseaiyoruz ki altımızdaki toprak 
eden koca koca adamların da 

umumı he Yet 
~ı. T. A Vt' etüd idarAleriİıin 

faaliyetini tetkik etti 
~~~~'~;~i 0;~:~::·ı:~.:·.~:~· ~:; fırtınaya tutulmuş su yüzü gibi oynıyor. Kendimizi hemen yere atıyor: 1 

ı Etibank ilk senesini gelecek yılların veri 
oyununa - hiı; olmazsa oynıyan Hususi tt 1 1 / ları seyretmek üzere . gitmeleri h ~ure e ze ze el rızalı ve tatlı bir meyille devam yınca hatırda kalmıyan bir kÖY mini an atacak başarı ile fama/adı 

sa asına gıden Ulus mu- etlen ova bllyUk tumsekler yapı ismi.. Bu köy, yirmi sene kadar 
oyunun her yaşta bir ihtiyaç ol h · 1 · d k arrır erın en arkadaşımız lor. 1 evvel urulmuş, 80 erkek, 77 ka Ankara, 24 (Hususi) - Ka· ı sahasında Mardin ve Mürefted 
duğunu gösterir. Bu ihtiyacın se C 1 K Kö bf d 1 k ıı: -f ı 27 M e ema utayın mektubu) y, rçok Anadolu köyleıi ın o ara o7 nu usu var. mutay Büdce, Divanı uhasebat sondajlar yapılmıı:ı· Ada T k 
bebi, şüphesiz, oyunun her şey 'b. bi 1 · d ·k· · k ı - lkt d '1 ı · - l · "' ua, ra Yıkıntı, gUnlln hiçbir saat·ın· gı ı, r yamacın kenarına kurul evın e on ı ısı yı ı.mış, uç yara ısa .. ve na ıye encumen_ erın ya, Midyat ve di"'er mıntakalar 
don öııce bir hareket olmasıdır. n1uştu Dik bl Jd "' d "' 1 sı va k d" Ak d d kk b 1 - h '" de akşam vakr d ld k d . r yo an aşa6ıya 0 6 1 ı r, o a ar. pınar an en mure e o arı umumı e- da keı:ıifl 1 

l.ı t l k l . l B"t- - ın e o Uğu a ar • . i . ki l k ··ı- 1 k E . k .... <.r yapı mıştır ;ıaya ıaro e ıs er. u un vu · bUzUo verici değlldi Çök k rıı ıneo otomoblhm z, blrdenbıre, , uza aş ı ça o u sayısı . aza ıyor yet, toplanara tı Ban ve Ma · 
cut sakin lıı\lde bulunuyor san derdli insan, ağlıya~· çocunk, e;~ çımurda patinaj yapar gibi sağa, 1 ve kalmıyor. . . den Tetkik Arama Enstitüsü ile Maden arama işlerinde Ke· 
dığıınız zaman bile hücreleri kuzu ve bOtlln felakete uğrıyao · sola kayıyor. Blriblrlmize, hayret· j Aksam karanlığı ıyıce b~s· elektrik işleri etüd idaresinin ban simli ~ureun madeni. Bolkar 
ıniz hi,. ôurmavıp hareket eder 

1 
k 

1 1
. i d h iP. ve endişe He soruyoruz Sofö mıştı. Orta yaylada bu mevsım s<.n mali yılı heaablarım ve faa dal}, simli kurşun madeni, Sor 

" J ar a şam ser n ığ nde biraz a a · · · · ı b k G 

1 1 
. 

1 1 
Qkll rllmllz, başına hiç gelmemiş olan de ra:;tlanan kuş seslerını bıle liyetleri tetkik etmietir. gu a ır, ümüşane simli kur· 

er. per şan H: ç sız atıcı göz yor- H · Çocukların meme emmeleri· 
1 

bu işten bOyllk blr telaş duyarak duymuyoruz. nyvanlar, kendı Yeraltı ser eUerimizin mey· eun. Keskin Hüseyinber obası 
ar. blrdeoblre firen yaptı ve otomo inisiyatiflerile zelzeleyi insanlar daua çıkarılarak milli sermaye molibden, Gümüı:ı Hacı ko"y 8·ım 

ne dikkat ettinizse bilirsiniz ki Bu geceyi de otomobilde ge· .... bil durdu. dım daha çok iyi anladıklarını ile işletilmesi ve memleketin U· l li kurşun, Projman kurıun, Tur 
çocuk arada sırada küçücük ba çireceğiz .. Fakat durarak değil, Bir sallanış bir evi burada misalleriyle gördük. Zel cuz bol enerjiye kavuşması gib hal aotimuvan, Göynük antimu· 
şi yle annesinin memesine vurur ,Yol atarak ve köy köy dolaşarak.. nasıl yıkar zele mrntakasında bir tek kuş üç ana dilvamızı halletmek için ' van, Kütahya Seyidöıner linyit 
Bu da onun yaş1na göre bi.r ha Bizim köylünün normal bıtyat şart yoktu. kurulmuş olan bu müesseselerin 1

1 
DeQ'irmisaz linyit; Tavoanlı linyit 

reket, bir spordur. Çocuğun kol tarını bilirsiniz: Erken yatar ve Zelzele yeniden bir hamle ya Bir ko·· .,de zelzele olmadan 
B k d (

' 
1 

hl di J son mal\ yıl içindeki çalışmaları ı Bilecik linyit, linyit, Yerköy 

l rın ı serbest bırakarak mesela erken kelk&r .. Zelzele, bu itiylldı pıyor. unu 0 8 ar g ıze. sse bir müddet evvel kazları11 sebeb 1 
ki H t b ld i i 

ger.ek rakam ve. gerek hddise 

1 

Dumlupınar liııyit madenler·ı Ü· 

b r masanın üzerine yatırırsın:z altllst etmiştir. Çadırhtra sığınan yoruz • emen ° omo 
1 

en n siz yere acı acı bağırdıklarını, halkın aecen· il 
1 

yoruz. Altımızdaki toprak fırtına lkıalıud1 .0 ola~akl, cıdden .mubvaffa· zeriııde yapılan araştırmalar ve 
ı ollarını oynatarak keyfiyrtin· , ,.. m ,en er saa· t t 

1 
U 

0 
ıb· öküzlerin böğürdüklerini ve kuş ıyet ı nEıtıce er varmış ulun jeolojik tetkikler izah ed'ılmekte 

011 
\atlı tatlı sesler çıkarması tinde bile gözleri açıktır . ÇOnkfl ya u umuş su Y z g ı. oynıyor tarın sürü halinile göç ettikleri maktadır. b . 

zelzelenin ölllmU o ! kadar sinsi biz tabii sevkle, keodimızl yere ni söylediler. 1936 malt ılı 1935 ebesi u madenlerın kıymetleri ve ya 
ve beklenmedik bir z atıyoruz. . Kuelar, kolaylıkla göç edebi mayısında kurufm~ş olanş Eti· pılan araetırmaların neticeleri a reket ihtiyacının sebebini de 

ulntır: Hareket neşe verir. l ·ıyo ki amanda ge Belki on saniye sonra bıçblr . . . anlatılmaktadır. 
r .. şey kıtlmamıştı. Gözlerimiz, hemen lıyorlar. Fakat ya ını;anlar?. De bankın; kuruluş, organızasyon ı 
Bazı tepelerde kaynar su çık dönUyor . KöyJUlerlo, tepelerden delerin yeşadı~ı, evlAdların ço ve kısmen faaliyetle geçen birin ı' Maden arama ielerinde, meın 

ması, tepelerin felaket sahasından d k t ki 
1 

luk çocuk sahibi olduğu toprak ci senesidir. Toprakaltı işleriniıı leketin muhtelif mıntakalarına 
ı uk larını gösterir misaller duy ıızak olduğu hakkındaki kanaati- aşağı oğru oşuş u ~rını, yen tarı terkelmEık kolay mıdır? Bir en büyük hususiyet uzun zaman günderilen prospektül'ler, '' isimle 
muşsunuzdur. Bunlara belki ma yıkıldıil'ı belli olan bir evla direk t k k. · · k ·· - fi · · · · : ri eaki kayıdlarda bul de sarsmıştı. Hacı Musahdan ayrı 

1 1 
i k., ld 

1 
ki 1 opr:ı ı, ıyı ve otu tara arı ıstomesıdır. Buna rağmen Etı- ı unmuş ve 

Keyif veren haberlerden ba 

zı hastaların birden bire iri ol 

c·al dı"verek 
1
·nanm .. zsınız Halbu er o a ırmaya ça ıştı arını ~ö h ı b d . · · ya yenı· haber ver·ı · b' k 

0 
J " • Jırken bir tepeden bir bllşka tepe ay at ar oyunca evam eden ı bani.<, ılk senesını gelecek yılla ı mış ır ço 

ı neşenin maddi ve hiç " şüphe ye taşınan çadırlara rastladık. rUyo:uz. çetin tecrübeler neticesinde öğre rın yüksek verimini anlatacak maden zuhurlarına bakılmıştır. 
. b ' . . d Zelzelede bir ev nasıl yıkılır? ·ı · c B'' 1 b" k k ' ' Gezilen ve ·· d · ·ı ız ır tesırı var ır. c-Tepenin altından sesler ge . nı mış ır. oy e ıı· topra , ıra kadar muv..:ffakıyetle tamam.an goz en geçırı en 

Beynimiz, bir az da, elekt· Jiyorl" dediler. Nereden ses gel. Bu, anlatılması gUç ohın bir hadı l~k e~. cieğiştirir gibi bırakılabi· mış buluı~nıakt.edı.r. h~ zuhu~lar .. e~emm~yetlerine 
rik piline benzetilebilir. Elektrik miyor ki, st-dlr. iki taşın birbiri llzeria~ ko Iır mı? Maden ışlerımız g?re tasnıf edılmışler<lır. Made• 
e doldurulmuş bir pil durdu~u Yanğının dumanı, hastalığın purken, ne k~~ar gllçlOk çek_ıldl· Zelzele mıntakasındn döneri Umumi heyetin tetkik elliği nın muhtemel imkanlarına dair 

l erde hiç bir şey belli etmez. Fa göze görünen bir tarafı bUton ğini bilenler ıçın, senelerce lçınde ken bunu asla düşünmüyorduk. maden te tkik ve arama enstitü yürütülen mütalaalar ve bilhassa 
' insanların yaşadığı ve batta nesil ç" k- · k ı k ·· ı ·· · · 1 

·at ona madenden bir tel taktı derdlerin bir izi, eseri vardır. zeı. . · un u e\· ı yt 1 an oy u, yenısı bÜDÜn 93G mal\ yılı raporunda maden tata~ı hakkında b!r tas· 
ınız vakit bir lambaya •şık ver zele blltlln eserinin, geldikten son lerln ömrUoe. şahıd olmuş bir ya ni ancak bu yıkıntının üstünde petrol, maden ve deniz ieleri i· nif yapılmış ve neticede zuhur 

ra bırakı or· B'ır teJak ' t d d pının bir sanıye lçlade toprak ba kurmaya hazırlanıyordu. . . · 
0 

· e 
0
··re daha b" Y • e ve er . li zah edılmektedır lar kıymetlerine göre beıa kısma ırır, erecesın g u· serisi hallnde Akpı d hl lh liue gellvermesınl yazı ha nd~, Felaket, hiç bir zaman yeni 1 . . . ,.. 

k · ı d ··r··r ı a k ti ,. nar 8 r ·ıh ttll r t "' f h ll d ı t blt Bu sene ıçın!le petrol arama ayrılmıştır. 
u ış er e go u' l re e er Uyar kadın, hayatında ilk defa a o o6r~ a n e, nası es ,.e daha mesud bir hayatı hazır , ---------------------

y~ptırır· . . Bey~imi~de de, r daima şabld olduğu bu toprak oynama- e~eblllrsln\z? . ı.~may .a mani değildir. Bir köylü D } '2 A · k 
' hır ener11 hazınesı vardır. Onu sını •cehennem belası,, diye vasır insanları btriblrlne beğııyan kıremıd için güzel hir kırmızı Öf t 9 f ffi İ . ffi e f l a fl) Il 
moydaııa çıkarmak için bir mü ]andırıyordu. Mubayyelesinde öl· hisler, felaket anında daha kuv toprak huldu~uııu anlalıyordu. 
ııebbih 11\zım olur. Neşe bayin, dllrUcll, azab verici, :eıem çektiri- vetle kendini gösteriyor. Biz, sil A Beşler mi? 1 ayyare mevcudu 
üzerine böyle münebbih olarak el en bUyOk kuvvet olarak yaşı r~tle teped(IO aşağı inerken büt~n danada Ve fabrikaları 
tesir eder. j yan cehenneme benzettiği zelzele bır köy hallönın yıkılan evlerın - Birinciden artan -

Onun için neşo, beyindeki için bnton bildikleri, onun mUthlş l~dedıoa nasıl koştuklarını, belki Demiryollart memurlarının . yıfladıktan ve büyük enternas Vaşington 24 (AA) - Amerika 
enerjiyi meydana çıkararak da ! bir bela olmasından ibaretti. bır sarsıntı daha olduğu zaman çocukları ve örnek bir ! yonal meselelerin hususi rnüza 1 nın hava tic~reti odası A~erikan 
marlardaki kanı daha kuvvetle 1 Zelzele mıottıkasınıo nerelerin kendilerinin ete onun altında ka hareker 1 kere yollariyle halline çalışıldık tayyare fabrıkalarının hah hazır 
dönctürdr. Keyflenen insanın yü de hasar olduğunu anlamakta hiç lacaklarını düşfınmiyerek altta Bu seneki 23 nisan Çocuk 1 tan Aonra artık eski Avrupa kon 

1 
da 

1939 
s:n:sine ~id istihsallerini ı k k kalanları kuı·tarmdk için naml l arttırmak t t b t t kt ı ıündeki derinin birden bire gUçlU çe miyoruz. Acı haber ça bayramında Ada nada en güzel 

1 
serinin ihya edildiği söylenebilir ıçın er 

1 
a ama a o 

Pe
mbeleemesi bunu O"Österir. • buk y&yılır derler, gerçekten de çırpındıklarını gördük. b' . D 1 D . ·u 1 l E k" k . . 1 .. d b .. 1 duklarını bildirmektedir. Sarfedil .,. 

1 1 
Her "e"d"'n ı:t"lıktan, susuz ır ış; ov ttt emır ı ol arı ş ~s ı onserın ış ey ışı e oy e mekte ola g t b.lh t. •1 

öy edi ux. d x. kö 
1 

d ,.. J o " " .. .. . ı · . , , l n ayre , ı assa 1 ışçı e 
Kan dı\ha kuvetle dönünce insa r. .,ra ısımız Yer e, za. luktan, hastalıktad, ve oütün letme Mudur.u E~~ef .Demırağ ıd.ı. liransa Rus~· a ya bağlı, n rı istihdaf ediyor. Halen 37 binden 

f 
· . 

1 
k · · · rarları gördUkten sonra, dix.er köy r d -r ıt F b ~ı Al ıırn ne esı genış er, anm ıçerısı terde ne kadıtr zarar oksuğuno bunlar olmadan da ölümü tabii tara ın an şımenclu orcı çocukla gı ere ransaya ae; ı, manya ibaret olan işçi sayısı iki misline 

ne daha çok oksijen girer. Bun oraya varmadan öğrenecek hale g~r~cek kadar m~tevekkil ve ge rının hepsine evinin bahçesinde 1 A rnsturyay, ltalya Almanya ya, çıkarılacak ve işçiler, her biri seki 
dan da bütün vücud istifade o· geliyorduk nış ınsaı~ felsefesı, havasızlıktan verdigi çay ziyafeti ' 'C tertip et ikili, üçlü, hatta baıan dörtlü zer saat çalışan üç ekip vücuda 
der. · 1 ölmeyi bir türlü havsalasına sıg tiği eğlence olmuştur, BöylA bir anlaşmoları yapılırdı, Fakat na getireceklerdir. Buna mukabil fab 

Çocukların büyümesinde da ~ava kararmağa başlamışken dıramıyor. Büyük boşluğu doldu hareket ş=mdiye kadar hemen dir meselelerde konser ahenkle rikalar büyütülmiyecek ve yatırıl 
hili guddelerin ne kadar büyük GUlvıra~ köyUııe geldik. Burttsı ran havadan ci~orlerinin istedigi bir müessese ftmir "e sahibi ta çalgı çalardı, Daima falso çalan mış sermaye arttırılmıyacaktır. 
tesiri olduğunu bugün herkes nahlyenın az zarar görmOş köyle· basit mikdarı bulamamak yüz.ün rafından gösterilmemiştir, bir düdük çıkardı, Böyle bir . ~9~3 s~nesinin ilk alh ayına 

rindea biri idi. Burada da köylll· den öl:im, .• Bir zelzele de, hava Bay Eşref ve refikası; üç k b _ k 1 b aıd ıstıhsalatının 1938 senesi ilk 
biliyor. Bu mühim bilgi daha öğ yll tepele in Ustllnde b ld k lkl onser u gun uru muşa en lt l 588 ·ı d l d r u u · sızlıktan boğulmak üzere oJan yüze baliğ olan bu yavruların . , a 

1 ayının · mı yon o ar an 
renilmeden ör.ce, çok oksijenli btsfif yaralı v k d z l ı ~ zıyor, I• ak at bundan ayrı ve ı ı'baret olan ı'st'ıhsalaAt•ını 345 m'ılyon 

ar, o a ar.,. eze e bir insanın, havaya kavuşunca ae;ırlanması ve eğlenmesi huf.u 
kandan dahili guddelerin çıkar nin aynı mıntakadıt tblriblrinden ölmomek heyecaniyle taka sız sund.a o gü.n Qırpına~ak k~şmue Fransayı Sovyerlerden ayırmak dolar tecavüz edeceği tahmin 
dıkları harmanların arttığını lil· çok farklı zararlar yapmaRı onun ve ezilmiş vücuduna, .ba~ayı, ha ve bızzat hızmet etmışlerdır, Da \•e A vrupn içjııde re dışında her edilmektedir. 
boratuvar tecrübeleriyle göster· mahiyeti hakkındtt muayyen bir yat gibi doldurmaya çaiıştıQını ;-ıtılan oyuncaklar ile de aynca mes iade olb.rli~i yapmak gibi Bu faı;lanın takriben üçte biri 
ınişler. fikir edinmeye mani oluyor. gördük r ,. sevinclirileıı çocuklar geQ vakte bi~ ınak,at üde.ı; dörtler misa ihraç edilecektir. 

Bundan dolayı hareket eden ' B 'ı:·· d b. · h'd 1 kadar türlü türlü oyunlarla da kının muvaffak olması bu gün -----Köşker nahiye merkezine in u -.oy e ııım şa 1 0 du· x.ı d ' ·ıd·kt · 'b· ı · S .1 1 t' • oynıyan, neşelenen çocuk~ daha san ve bina kayıbı hahkında ma. ğumuz zelzele, Sofra2lı'11 sarsan ; .. eni ırı 1 tr~ - r ı' ~ec:. eyı~ için mümkün KÖrünmüyor, Po UuB par ısı 
iyi büyür. Fakat bu kaidaye ba hlmat gelmlyen köylerden olan ve oııun 17 evin~ yı).an sarsıntı ı1aıbır anan bo 

0 
us er 

0

1 a. 
1

. şe lonyanın konser adlığına gelin ı (BI 1 ld t ) 

1 
. . . . r aştan aşa neşe er ıçınde r ne en ar an 

knrak, coğuğu sadece oyuna gön Sofrazlıya gidiyoruz. Yol lıiraz a- arın en hafıfı ımış. Hemen aklı d. · ı . 1 d" ce; şunu pilmek gerektir ki böy "Çek hükumetine bildirece~imiz 
A k 

. d' . gez ırı mıe er ır, 1 1 k h k k 4 

• 

dermek de doğru olamaz. Çünkü _ _ _ mıza . n aranın geçır ığı sarsın Bu güzel alAka ve şefkat e bir konserde azA ı u u ı isteklerimizi tesbit etmek istiyo-

oyundan büyüyemiyerek, aksine Büyüyen çocuğun vücuduna Iü· t~ gelıyo~. O, :b~nların ya~ı~d_a eseri karşısında Bay Eerı:ıf De olmaktan ziyade filidir, Yani ruz.,, demietir. 
z yıflayan ve kilolarını kaybe- zumlu gıdaları, asıl yapı taşları cıdden bır hıçtır. Oıomobılımı· mirağ hakkında bir iftihar ve ku\·vet meselesidir, Bir devjetin Henlaynin vekili B. Krayş 
den çocuklar da urdır. nı getirecek gıdalardır • Yalnız zin bütün a~ırlıtma raQ'men ile muhabbet duymamak kabil de muvafakati alınmaksızın dünya otonomiye verilen zararları ve' 

Oyunun, hareketin ve neşe ı oyun çocuğun büyümesine yo · ri geri gidieleri hiç olmazsa beş ğildir, ya il it ehemiyetli siyasi ve ikli bu otonominin vasfını teekil e ' 

1 n her "OCUx..a büvu·mesinde 1 tiemez, OllU iyi beslemek de )d• metrelikÜ bir oaha dtlhilinde ol· su•rgu"n cezaları sadi meseleler halledilmezse, O den nahiyelerin OtOnoru salilhi~ 
" • J muşıu. zeri toprak bir köy ~vi yetler!nin yirmi eenedir mütema 

f ydası olur, mühim bir şartla: zımdır. nin. böyle bir sa'rsıntıya ne ka devlet konsere dahildir, Kuvveti diyen azahılmıe olduğunu kay· 
( ocuğü öğleden sonra bir saat Bundan başka, istenilen ıey dar tahammül ed.ebileceği artık Adliye vekaletinin olmazsa, muahedelere dercedile detmiştir. Alman parlmento gru 
) ntağa yatırarak istirahat ettir· çocuğun şişmanlaması değil, ya~ siz düşünOnüz. cek en sarih ahkA.m 

0 devletı bu başkanı Bernst Kund, Çekle 
mok lazımdır. toplamadan büyümesidir. Vakıa ş t k t 1 bir i·o.mimi konser azası yapamaz, Lehistan rin Sudet Almanlarına teahhüd 

U opra ça ı ar h · d · ı · · · ettikleri hakları vermediklerin ·ı 
Yazın sıcak günlerde "Ocuk hareket ve oyun yax..ıarı eritme Bazı mahkemelerce kaçakçı arıta a ışga ettığı genış yere " K Feldketin bu kadar korknnQ rağmen, yarı nüfusu ekalliyet fikri, kültürel, sosyal ve ekono 

oynamakta devam ederse büyü ~e ytırar. Ancak çocukların, hele olmasının sebebi nedir, .. biliyor lık suçundan dolayı aürgün ce ·k d. t h kk 
bk 

4 d'I h ı terden ibaret, donanmasız, hattil mı mevcu ıye a ıcıo garall 
~ecox..i yer.de zayıflar, küçülür dokuzdan on Ü" yaı:ıına kadar mUH"nuı9 E ı · - ·ı · · ıasına ma um e 1 en şa ıs arın ti edilmedi""ini, devlete mensub Rıca; günlerde çocuQu çok hare Çocukların adal:leri "ince olur. topr;k o;ma;~ eÜ~~ be~ze:ı:ır~ıı~~ iktisadi vaziyeti müsait olmayan denize mahreci bile olmıyan bir millet azasi'ıe ekallıyete mensub 
ket ettirecek oyunlardan koruya YaAları eritemezler. Onlar da onun aralarını dolduran hasır yerlere gönderildikleri için sıkın memlekettir, Böyle bir me~le nilleıler arasında fark gözetil· 
r k. dalın ziyade 07uncaklarla yaAları eritecek olan akciğerle· üzerindeki kalın toprak tabaka tı çektikleri anlaşılmıştır, Bunun ket Avrupa konserinin azası 01 

memesi ve bunların a7nı haki• 
neşelendirmek Hizımdır. l'İn bol oksijenle iyi nefes alma bütün aılırlığiyle bir msan vücu için sürgün yerini tayin husurm mak için kdfi derecede kuneth ·a malik olmaları ve ekalliyetle 

• d B 1 k .. clu u·zerı.Qde neler '"'apm.·••?. Ko''y ınahkt1mların istegiııellJırakıldığı değild ir, l'in kendi mukadderatını tı!PdıJ Aynı çocuk kışın aynı 01un sı ır. o o s11en de açık hava J _.. J da bulunur. tünün şuuru ve sağduyu su bunu ve bilhassa gelirsiz suçlular için Lehistan dört seneden beri ı mklnına malik bulunmaları ic• 
lnrla daha iyi büyür, kilosu !ar· iktisadi vaziyeti müsait ve ı·ı:ı im il "'&yet aüzel kavramı t B .... ko ektif barıe aistemiııin yıkıl 
tar. Demek ki mevsimlerin "O Bu d11 oyunların daima açık b • ~ ır. u çev • " rede yapılacak evlerin ü stleı:-inirı kdnı bulunan :villiyet ve kaza masında faal rol oynamıştır, 1''o 
cukların büyümesi üzerine de havah yerlerde olması llüzumu k k merkezleriııin sürgün veri ola· ı artı topra · olmıyacıığını lalı· J kat eğer bunu büyilk devlet er 
b üyük tesiri vardır. nu gösterir. Kapalı yerlerde ço min edebiliriz. rak tayini muvafık olacağından konserinin kurulması ve kendi 

Dahili guddelerin, okRijenin cnkları oynıttmak, dans ettirmek Yolda, költker nahiyesinin o suretle muamele yapılması hu sinin de bu sist m iı;inde faal 
çocukların büyümesi üzerine te onlara fayda vermez. f n küçük köyüne uğ•radık:: Tur- susun un aH\kahlaru tebliğini ad rol oynaması için yapmışsa, yf' 
sıri de birer müoıbbih ıibidir. G. A. muslukebir .. Terkibli ve r~ılma !iye vek~loti tamim etmiştir. nıldı~ıoı anlaracaktır, Çünkü 

ıöy le bir sistemin devamıncl 
Lehistan ve o ayarda de\iletlet 
iaima ikinci plAnda kalmaYll 
·nahkumdurlar, 

Ank•ra (uı.,•> 
A, Ş, ES&IEB 
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YENi MERSiN ~6 1'1SAN 1938 SALİ SAYFA ~3 

i L A H 
içel vatıflar müdürlüğün~en 

ArşidOk, eskı nazırlar eski 'ID .. da' Neler old tı 1 Eden'in de benzeri çıktı 
b k

· ı unva N l l Adamcağız Holan· 
aş ve ıl er . .,, e er o uy o r dada gazetecilerin 

ı . Yerıi CiJruİ lamir rllirılecekıir. kf'şif bf.deli 
Bu günlerde hep Rasp u tinin Pici hücu"!!!'.'!..!ğradı ı 211 ı lira !J4 luııış olup 26-4-938 ıarilıiııdeıı itı -
Franıanrn cenubi Sinema artistlerine ben· haren açık t' ksillnırye koııulnıu~tur. 

sahillerinde toplan· Son zamanlarda Budap~ş 1 dan gelmek, Adisababa ~erl\· ziyenler lr.e~dil~rini çok mesut 2- E~ silı nw 1ı.5. 9 3 8 la rihirıe trs~1 diif eden car-
tenin bar aleminde yeni bır yında yaşamış olmak şöhret sayarlar: Bır gUn başlarına şamba giiı ı ü s:rnl 15 de vakıfıar müdürlüğü.nde 

Jılar ajanstan bahsednmeğe başladı yapmağa eah.id~n kafidir.. . devlet kuşu konması ihtimali yapı l:ıcak tır . 
'••• • • Bu atansın yeri yurdu yoktu; Sakallı ıhtıyerın terırepı vardır. . 3! istrklilı · l'iıı lıu işi Lrnşarabilt • c.,klrritıP. dair N._. 

. Fransana~ cenup sahılle· Ticaret odasına kayıtlı değil· de makul. Kontes olmak iste Fakat sıyaset _adamla~ına u rınde sıcak bar yer olan Kot di MUdilrll. katibi, daktilosu yenler so. prenses olmak iste t_enzeye?Je~ hallerınden oyle fia miidiiı li' ğli11dn1 uloc~ kltirı t>h'İ~' f• \tı~me ve lİ-
Dızlir bu sene seyahatten çe · 1 100 lira veriyorlar.Raslşık'@yetçı kı! Başlarına devlet carfl l od~~11ıd<1 ~a~ İllı oldu~farııı a dHİI' , .• sika, 1 

kilmiş diplomatlar!• t.httan yoktuA. t M . t r y~nt. e~n piçi olmak için 2ö0 kuşu değil, butUn halk Uşil· ibraz elnıt>IPl'İ laıınıdır. • 
k'I • k ili b. b. 1 . . vus urya acarıs an o p;,ı ın şUyor ~· 1~ ";:t r•b. rın ~'/' erı•; nusuna mensup olduğunu eöY lira vermek IAıım geliyor, Bu G"eçen gün Hitlere ben 4 - ~hı v~ L L" 1 (P ııı i na 1 ıııi l ı ~ rı 92 1 i ra 4o L il ruş 

d~ u arı ır yer a ıne ge liyen ihtiyar, sakallı bir zat, paröyı da verenler var.. . ziyen bir Frans,ızdan bahset- olup bu par tıı.ırı nw~lıuz mu~abiliııde vakıflar 
kulis aralarını dolaşıyor, gene Derken gUnUn bırınd., miştik. Kendisini Hitler sa· Vt>ZIH'Sİ11t· · ~at ı ruıaJarı ve yrbul O nıiktttrı IUUlPbt>r 

Bu gün Kot DazüJde es- danso'"zlere sokuluyor .. lskenderiye barlarından birin nenların iz'ııcından muztarip ' ı l · 1 · 1 i ki İngiliz kralı ile eski fn- f 
1 

b d .. d .k hanım nu·.- lu ıt. g• t ruıe erı ; Zltll( ır · . 
. . • . n a _ Çocuğum diyordu, ne de iki kız peyda oluyor. kis ı 0 an u a am talım en şı ft. 5 B . l ı . ~ I f 1 1' l 1 k gılaı harıcıye nazırını ya ! olursan ol, ne kadar iyi dans de Macar ve ikisi de Necaşl yet ed_iyo~du. - u ış Hlr\ . llH a aza nıa unıa :.ı mu . İSLİ-

na veya karşı karşıyıı gor- d t ka anacağın para nin gayri meşru çocuğuyuz aı Şımdı Amsterdamda da yenl~rin va~ ıfl:Jr nıfüliirlüğiintı müracaat t>lmelP.rİ 
mek kabildir. Vindaör Düka· e ekrsend e 'Fak:t dın Kiskun yorlar. tyi amma ikişi de 18 Edene benziyen bir adamın ~tan olurıur. 26·30 4-8 

k b 1,. P~ az ır. bul nd " h b T •-----·-----------------ıı arısı ile bera er p J ga- h l . . Rosmaniçki kon yaşında . u ~~u. a. er verı ıyor. •' 'ı l A H • . . a esı prensı, . . I B ı kıncı Eden, Spuaer 
zınosunda lımooatalarını ıçer- tesi olursan seniu Rasputının ş meydana çıkıyor, Buda ı· s 'ınd b" i ·ı· tU d b d ' . t . m e ır ngı ız ccar ır 
!erken Eden de yanı aşın .• gay.ıi meşru lı.ızı ~eya Necaşı peştey~ yazıhyor. htıyar sa_ ve iş ıcabı Holandaya gitmiş· ,.çel DefterJarlıg-ın"an 
karısı olduğu halde gaıetesı· nin evlAtlığı oldugunu anlar- kallı bır müddet Peşteden u tir. Fakat, kendisi Edene o U U 
ni okuyor. larso şöhretin artar, şöhretin· zaklaşmağl tercih ediyor; f~- !{adar benziyormuş ki, Ams· }1iikflllt>fill adı s~rıatı ~Jalaalltısi Tadı 

fakat yalnız değiller eski ı,e beraber gündeliğin ~e çoga k~t o~tada~ ka~bolurken bır terdama ayak ~asar ba~maı ffacı alınıt·l oğlu yağ earui Şf>rif 900 
I T 

8 
kT 

8 
ld . d ı 1 kısa zamanda zengın olur Hıntlı fakıre, Aga Hanın ye· halk ve gazetecıler, fotograf· hiise~' İn lwnıici 

ngı ız a~ve ı '. a vm . ~ 1 ır, veni olduğunu is bat edecek ı;ılar etrafını çevirmişler, res - . 
orada eıkı Belçıka Baıvekılı,sun 1 • • • . g. Ufus ktlöıdı tedarik edi· mini almışlar mülakat ıstemiş \'t'rgirıirı mikl~HI 
Van Zeeland da orada eski Böyle bır tek_lı!e can da· bır .n 

1 
c- ler ... Hatta Alman gazete)Pri- Lira 

Romanya hariciye nazırı Titü yanır mı?. Rasputının kanın· varıyor · nin Amsterdam muhabirleri 105 yliz lwş liradır. 
lesko daha eski İngiliz bış- kk ~1 \ dl Berline ş~yle haberler gönder 
veklllıLoyd Corc hep ormda ÇOCll 0Il Ile er yapar 3(9 mişler. 
lar. • .. Eski İngiliz hariciye na 

i L A N 

Seıwsi 
1934 

Bunlardan başka Hasburg logiltere Başvekili BaYlği sayılan Bay Antoni lydın ıırı ~Eden buraya gelmiştir. Mersin gümrük 
Gümriiklr 12 

müdürlüğünden 
lira nıaaşh ~adıu kolculuk açık Arşidüklerinden Franz Yozef Növil Çemherlayn, on altı ya ç?cukken. çok çapa çuldu. Üs· Kendisinin Çörçilin geçenler· 

ve kanıı da son günlerde Kot şında iken Sen • Jam· Pıirkın tilbaşı pe;mUrde .gezer~~-. Çok de Pariste yaptığı, gibı, Ho· 
Daıüre gelmişlerdir. bUyUk havuzlarından birinde ke~e ar~adaşl~rı.le d_ogilşilr, ıanda hUktlmeti ile yarı res· ~lemurin kanurıuııun 4 üııcü nıaddesinde "'a-

Hollandadan birdenbire bog"ulmek Uzere olan bir çocu evıne elbıselel'I hme hme ge- :ni bir surette görilşeceği ve I l N. 8 .J 

l k d
. zıh şartları lıaiz o a11 ar ısan ~3 sonuna katlar 

tır. 

ayrılan ve talyada dolaştı - ğu kurtardı ve dolıa 0 zaman lir ı. . ld bazı mUzakerelerde bulunaca l 
tan sonra tekrar Hollandaya meşhur oldu. Sınem.a_nın mcşh;r y~ ız ğı kuvvetle zannedilmektedir. mfıdürHiğe uıüracaal elnı~ eri. 
dönmeğe karar veren Prens Çıklet kralmın karısı !arından Lılı Pons 1 

1
:R am~ Fakat adam kendisinin Makim~ i l~ \· azı yazanlar ftlrcih f>tlBir. 

Bernhard do bu gün Kot Da- dUnyanın en acııip kadınla· nı uğu.r s~ya~. Ayın 
1 

3 ~~~- edan olmadığını nihayet zorla --------·,.--·l-·A-·H----·----
ziirde dedikodu mevzuu olu-1 rından biridir. Her sabah re· gUnlerı mı~afır k

3
abu .. gk b 1 anlatıyor ve (kabul ettirebili 

1 . dUr Muna.ckak 1 kışı a u 

Köyü ~levkii Ciusi llekıar Melre 

yor. 1 is= cumhur Ruıvelte hır ılll~ı Pd ~ ve sofrada 13 kişi otu· yor. Ondan sonra da rahat• ıçel Tapu O'ırekto"rlu·u ... u·nden 
MalCımdur ki,Holanda ve- 1 aşk mektubu yazıp gönderır ru~. Her mUhim işe 8yın 13 edip kendi işi ile meşgul ol 

liahdi ol•u preusu Juliananın 1 ve bu mektupların birer sure Uncu gilnti haşlar, Sebebi ? mağa fırsat lmluyor. 
kocası prens Bernh11dın Ho· t tini de gazetelerle Bayan Ruz ÇUnkU. Lili Pons 13 yaşında . O esnada, hakiki eden 
landa dan bırdeabire uzaklaş· 1 ve ile verir. ı ken sınemada en büyük mu· Cngilterede, Yorkşay.1'da isti 
mHının sebebi, kaynabsı yani ! Yer yUzUnUn en şık erke vaffakiyetini kazandı. ıahat etmek~~=y=d,...,i . .....-==--------

Souturas Tt>~ir gölü Tarla 1 G 5420 
Hududu : ~arkaıı ~ızıl göçiik garben taşlak Vfl tfağ 
siuıalt•n taşlık topuk ceııubeıı ali kızı falnı~ ve 

Holanda kr•liçesi ile araların 
da çıkab kavgadır. Kralıçe i 
Prensin kardeşinin bauedan
dan olmıyan biriıile evlenmtk 
istemesini doğru bulmamıştır 

Mersin Piyasası içal Tapu mü~ürlüğünden LaŞ b~şı. 
Sonlu ras Azh< r T~ rla 

Mersinin Bekirde köyün- Hududu; Şarkaıı koca esik garben 
de teşrini evvel 304 tarih 17 

1 
yol 

3785 
Şimalen 

25-4- 938 
K. S. 

Pıenı Bernhud da kar. 
deşi ile beraber Holandadan Pamuklar 
dııarı çıkmıştı. Klevlant 41,50, 

28,'29 
Bir müddet nereye gittik· ı Dağ malı 

leri meçhul kaldı Nihayet ital- Kapı malı 2
7
, 

yada oldukları haber alındı. Koza 
5,5~ 

Şimdide Holaadaya dön· Kırma v 
mek lizre Fransadan geçiyor- Koı.acı parlagı ·2G 
lar. buf day - çavdar 

FaiLat şimal memleket· S t ark 5.,37-5, 
1 • · v k h d er ş 5 2-erının ıogu avasın an ev. Yumuşak , l 

vel Fransanın cenup sahillerin Yerli buğdayı 4,,62 
de biraz güneıleniyorlar_ Ça•dar 4,,57 

Kot Dazün plajlarında Aaadol yulaf 
dedikodu mevzuu olan bir me arpa 
selede Viı.dıör Dükuıuın ala 
caiı köşk lmeıeluidir. Anadol 

Eski logitiz kralı bir müd Y rrli 
det Avuıturyada kaldıktan Nohut ekstra 
şonra Fransaya geldi ve "fu . Faıulye . 
nusa gideceği haber verildiği Yula~ yarlı z at 
halde o..ed•D bir yere ayrıl- Mercımtk yo g ı:W- ı 30 

d ~ ta Düke ile Dü· Sahlep 20 
llll ı uou• . k b Tatlı çoiea 
şenin tutacaklan köş e u B 1 u · a mum 
aUn Grata Garbo &ocası yer C h . 

A 'k d e rı lt"şmiq bulunuyor. merı • • 
"' • Susam 

ırtık eski bayan Sımpsonu 

75, 
10-12 

16, 

tekrar göreceğinden ümidini. 
kesti Dtışenin yakında dün· 
Y•ya bir çocuk getireceğini ve Siyah 52-53 
bunun Amerikada doğmasını Şark 46 47 
iıbdiği hakkında da artık Anadol 55.56 
bir haber gelmiyor. Aydın k 78-80 

pirinçler 
) Birinci nevi mal 20-22 
İkinci nevi m•l 
Çay 285 
Kahve . 104 · 105 

Deriler 
Keçi derisi çifti 
Koyun derisi kilosu 
Sığır derisi tuzlu 

1 

Sığır h•va kurusu 
Manda derisi 

badem ve çekireqk 
içleri 

Tatlı badem içi 8•1 
Acı ,. ,. 52,52 
Acı çekirdek 55 

snyıduki elli altı eski dönüm k~yrak sırt vt~ duğ c~nub~ıı dere 
tarla Hacı Hamzanın İken 305 ~unL•&r~iS Köy Ft~vkani iki odalı bir 3676 
tarihinde ölmesile kızı Elife bap hane ve hefkere 
ve oğulları Ali ve Molla Ah. Hududu: Şaı karı lrnzinedar lıasan ve mahmut tar 
medi terk ederek mezktlr lası garben mehnıe.l ali ve Fatma tarlası şimaler 
tarla ile diğer tarlalurı 312 su harkı cenuben Sami ve Hilmi l<1rla~ı 1 

tarihinden evvel rızaen tak- ~lersinin Sonturas köyiindeu lıudul ve nıik 
sim edilerek Şukan Hacı Mol tarı vfl mP.,~İlt>rİ )' tıkarııla yazılı iki parça tarl
la evladları garben Molla Ha· ve iki od ah ha ııe ile lwfkrre hacı Yak u bu rl bab~ 
san ve hacı Htımza şimalen a 
hac: Molla oğlu Mustafa cenu sıudan irıtikal etmek suretile tasarrufunda ik~ı 
ben boz Ahmet oğlu Mahmud 931 yıhrıda bila Ze\'Ç ölmt>sile oğullan hacı öm~ l 
voreeesi .. ta.ııası ile eski 2fı ve hacı ali ve kızları ayşe ve keudisind~n evv~~ 
dönüm mahalli vereseden Eli· ö~en kızı ~e.rıft>nin ~vlad.~arı bedia ~e ahmet v~ 
re ~~ıu Durana isabe~ ederek yme ~eııdısırıd~n evvPI olrn ~ızı hatıcenin oğlu al 
tarıhı mezktlrdan berı tasar· mrl ve kız• Münire ve Cennflİ terk betliad• 9 

1 

rufunda olduğu köyUnden ve· .. . .... a 36 
. . üh l> d 1 1 da olnwsıle kocası rht>lınıf'l ve ogulları rifal v 

90 
rılen ı(m a er en an aşı mış . . . . . e 

'' ve mezktlr tarlanın hakkı ke· Fahrıd~.ını lt~rk ~deu'.k l~_aşktca varıslerı olmadı-
Urfa Yağı 
lçel 

Z • • "h" ' rar suretile tescili istenildi· ğı bö) ııııı!eıı ~erılen ılmıılıulı~rde anlaşılmış 
ay.ı res~ı m~ Uf . "inden 7_5_938 gllnü mahal· bu ytırle. rtf., ~flllt'lSİZ l:iSarruföllHrı lHpu)'a ba!ilVe 

E kı cebır koy resmı g · ·11·-· 1 11-~ 9 ) ~ 1' ·· ·· ~arı .. ~ .h"' .... k b ·t len keşif ve tahkiki yapıla. ması ıslt rıı l ıgıru t>U O- 3l:S sa ı gunu sa~- 16 muhtar mU runu ay ettım. ı ·r . 1 k 'k ·'-Yeniıiai y•ptal-ac•tnidan ev- cağından veraset ve tasarruf tla nıalaallen "•· ~ı ~· .. la ı ı al yapıhıcaJ.tından va 
vellc:iain ilükmil flll~~dtğıDI iddiasında bulunanların ma- rİS Ve tasarruf lıldta!'iJllda IJulunauJarsta n;ahalr . 
ilan ederim. ~ halline gidecek memura ve de hazır bulunmaları veyahut tapuya llH ın 

Eıki •5hir 
5
;.gyü mu~tarı yahud T11pu müdüriyetine mu hırı ilan olurıur. ıracaat 

racaatluı ilan olunur. 

Saym Mersin Hal~mm Nazan Oik~atine 
Tarsus Orta okulundan karyola • .Sandalya- Otomobil lastikleri 

almış olduğum 15·4-!J38 ta- O b .1 b 
rihli ve 4ıs sayılı tasctikna- tom~ 1 oyaları • Bisiklet parçaları 
memi z:ıyi tltim. Ye?isini rııoptall Ve perakende Satılır 

YENi MERSİ 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ~ Tlirkiyl Hariç 

Şerait ) için için 

Senelik 1200 Kr , 2000 K 

i n 

Altıaylık 000 1000 ::::!,•;d~ı~.~s :.~ ~:; i,~ hu km 
0 f iy ati ar mutedildir. Sayın mUşt eril erimize t eshi litg üst erilir 

ıoo Yoktur. Tarsus orta okulu 388 ADRES : O. Enver özman 
ı~~~~==~p.==~=• ı numaralu mukayit birinci sı• İth•lat • İhracat ve Komisyon evi 

Vindsör Dükasının Kot Da Yıkanmıf yapa 70 
zürde bir ltöşk alacağı bugün Güz yunu . . iO 
kuvvetli b r ihtimal dahilinde Konya m'lları tıftık l lO·t · 

Oç _,ıık 300 500 

görülmektedir. Hatta alac•ğ•ı Yoz~at 
lcötküo sahibi ile pazarlığa Keçı kıh _ 
bile baılamıı, » dabaı 

50 O nıf talebesi ndcn O~man Ak Mersin Belediye Caddesi 1.?-ao 
hiiii._ ______ ~_. 1 bay Kızı Necmiye Aiibay 
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İçel Defterdarhğından 
Kazası . le\'kii Cinsi ~tikt:ırı kinul~ıı nıelnik olduğu Muhanıruen kıymeti 
~lersin çarşı dü~k.an 12 Nohı uıiğinliçte 150 liradır. 

,, ,, ,, 2 ~31Hl 110 ,, J 00 ,, 
,, ~lahmudiye ev 15 ı o. 21 ııo. ~lehmel seydi 200 ,, 

,, hohca )1. bahce ve PV silif~e ca. abdulhamiuen 250 ,, 
• • ,, Nusrc.tlive mağaza hiikl'ınıet civarı manok ve e\latlarwtlan 250 lira 

" • ve şakJt he·lros 
Jbzinf'ye ait ~ uk:.ırıda ~·azılı be~ parça emlake hiz3 (armda yaııh muham

nı••rı luıdeli icaı· takdir edilu iş \t' hu .. nıl:lk lJir sene için icare verileceği 
cilwlle hu hedPIİ icarlar haddi Hl) ık görülmüş ve civa mdaki alım ve icarıda 
tahkik edilmiş olma~la karar verildi. 21-4-938 

l\oıııisyoıı reisi :ıza aza 
l)p,flerdar Tapu müdürü belediy~den 

nuuusnunnn~u~ n n nnB••••~nnnn••••••• 
1 kayadelen suyu 1 
U ~ ayırı lfolk11111zııı Sıhla<ılnıı ~öz i>niinde tutarak ~şi bulunnuyan KA YAi 
IDELRN SUYllNU gayet sıhhi hir ŞPkilde menbağdaKi tesisatında ekdk.
&I liklerini tamamlamış fonrıin en . on usnll.-rini yaptırmakda hulurıduğu
inızu arz ederiz. 

• KAY ACELEN SUYU 1 1 Kaynadığı yerden itiDaren istasyon yanına kadar cam Borularla ~illur hnurları 
1 indirilmiş oradanda bütün fiziki ve kimyeri evsafını muhafaza ederek el deymedenll 
1 ~ususi kimyakerimiz ~uzurunda damacanlara dol~urulmak~a ve muntazaman 
1 şehrimize gelmektedir • • 

KAY AD ELEN SUYUNUN evsafı ve fevkaladell~ine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızın 

11ve selahiyelli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU ~alrız Tilrkiyenln 
111 en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları ara~ında bulunduQuou isbat 

B etmiştir • 8 
• IştahsızlıQa, hazımsızlı~a bir çok mide ba~ırsak hastalıklarına karıı KAYAOELEN ıifah bir ı 
• hayat kaynaQıdır. 
ft SUJ'U pek temiz ve berrakdır. 1 urübt edtn sayın halkımız lundinde bulduju dniUlilı rı ıılılıotm •• 
8 'ltrdifi Jarlıltula suyumuzun mÜ§terisi ço1almaletadır. 

(_ . Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 1 
.... uannn1n1nnonnauonnnn••1111•w••••••mtc 

.. · 
• 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 

Hazırhkh Oavranını 

--

o • .. .. -------Meşhur Sanat'kô:r -----~• 

Atatürk Sosyetesı 
Sümer bank 

Celal bayar, Şük
rü Kaya, Ali Çe
tinkaya, Şükrü Sa
ra c oğlu, Saffet 
Arıkan'a ait fotoğ· 
raflar geldi. 
Sedad Sahir Seymen 

Uray caddesi No. 41 
Mersin 

Vurtdaş 

Emlak ve Eytam 
Bankalarının kurumudur 

Tam türk 
ve en güvenilen sigorta f irketidir 

llay<ıt, ~arıgm, Nakliyat, Kaza Otomohil sigor 
talarmııı en miisail şartlar ve tediye kolay
hklarile yapar. 

Mersinde Miimeuili 
VASFI ORGUN 

• • 1 Sağhk Eczanesi 1 
za o unuz vmu~tahzerata bulunur, . 

.. r R~~i~gton ~ 
TURKHAVA Her Dairede 

KURUMIJ Her ticarethanede 
Her Yerde · 

Piyangosu 
Her Ayın Onbirinde 
Çekilir 
Her ocağı zengin 
eder. 

Bir 

• 

• 
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Daima R [ M 1 N G T O N yazı makinalın • 
ve Şeritleri kullamhyor 
Sizde bir REMINGTON almalı--~ 

sınız. Satış yeri 

ee==e!!!i1555i=eıa.~lll!!!!aVilyam Rıkar.:l 

Senelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerini.n Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir 
I , 

Resmi devairve müesseaatla ticurethanelereait her neui d~ltet 
ler ue eurakı matbuaveaaairei en neli• bir tarzda •iJr' atle yapar 

**•·······~·*······· HARİÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPARİŞ_.. 
LER.İ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLAJ.". 

\ HE~ NEVİ K..A.R.:;:VİZİT 
KİTAP, GAZETE D .AV ET K. A :R.T-
V E MECMUA LARI.ZAR.F KA-

T 
GIT EAŞLIK.

A B I NI DE R. UH- L AR I T AB E:O .t-
T.E EDER. . ~L~İ:.,.,;R~·===-=s===--------

Yeni Mersi o Basımeviode Basılmışur. 


