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Garonun yeni marifetleri -ingiliz-italyan görüşmeleri 
işi artık çapulcu j~ndarmalarla ev ev dola- Müzakereler müsait bir safhaya girdi zor-

şarak tehdide döktü luklar tamamen bertaraf edildi 
-

Berlinle Y~tibn Bozuşdu Habeş meseles. 
Hıtler . 1 

Türk hı lığına giren serseriler kendi evlerini basıyor ve 
yüzden birçok Türkler tevkif ediliyor 

bu 

Adalı torunile Anl{araya geliyor Roma seyahtintle 
9 Mayısta Mılletler cemiye-

tinde tasdik edilecek Arılakyn, 1 (Hurnsf) Gerf'k I Hnı biye ııalıiyesinde. Frnn· I raştırma neticesinde gözle görü papası ziyaret efmİ• 
Aııtnkyada ve gerek Jskcı~dorun sızlıırı_n _adamı_a~ı. olan . bır . kaç lecek ve elle tutulacak kadar k 
dıı ~aziyc t fıalddüzeJemedı. ı sersen r 8 kışıyı tcslıh edıy~r açık olan bu kepaıf\Jik meyda yece 

Hataydaki Fransız delegesi lar ve buıılara şepka, kaEıket gıy na çıkıyor ve hunun mürettep \' t'k 2 (R d ) \' t"k 
G . 1 • d" k 'f- ·ki . gibi yalan a ı an, a yo a ı an 

ita/ya İspanyadan gönüllüleri geri ala· 
cak Libyadaki kuvvetlerini azaltacak aro peşıııe takılıp çnpu cu 8 ııere ' . u~ erm~ş . olduğu anlaşılıyor ise de, gen• mahtellerinde dolaşan haberlere 

damlarla Turk e\·lerini birer lıi· dan kandını e\•Jerınden bır kaçı bir kaç Türk hapse tıkılıyor. g~re Almanyanııı Papalık maka I..ondra, 2 (Radyo) iyi malU bilmez gönüllül~ri geri ç k . 
rer dolaşarak silftlı ve bomba nı bastırıyorlar ve hemen hüku Ad 1 •f h 1 mıyle akdettiği muahedeyi fesb mat alan mehafil fııgiliz - ltal·ıkabul etmiQtir e meyı 

k T- k k "· a ı " e med torunu na· . . . . . . . . . " . aramaları yapıyor· Bir çok za· mele haber verere , ur eş 1 
1 b" l'k 

11 
ettığı Vatıkanın Berlın mümeı· yan görüşmelerıııın bır ılıldfa Akdeniz ve Şap d . 

\·allıların e\·lerine jandarmalar ya ve çeteleri evlerimizi ~astı di 1 yeı e ır ı te 98 alep yolu ile sili tarafındırn bu sabah telefon bağlanarak imza edilmekte oldu Jıer iki memleketin onııincte 
keııdi ollerilA koyduklurı silfth· yorlar, müthiş bir taharrı c-e n· Ankrayaa hareket etmişlir. la Lildirilmiştir. Q'u hakkındaki şayiaları mevsim f 

1 
• b" . k_arşılıkJı 

k • S • • ,. b l • Dolaşan şayiaya göre Hitln• siz addelmekl d" D 1 b ~e'.ı aat e_rı t~s ıt ııdılmıştir. }i"'i· ları çıkararak onları luzaga dÜ· TÜT ıve- urıye aıyası münase et erı e ır. unun 8 e• 1 atın vazıyelı hakkında eim .. 
l!Ürmek gibi bin tOrlü çarelere .., Romaya yapacağı seyahat raber müzakereler müsait şekil· bi ö ı k . dılık 

esnasında Vatikana gitmiyecek· de devam etnıekted"ır Bı'r ·ık·ı Jn:·'ı·ey s ,1 eınımeme tedır. halya baş vurmuktadırlnr. s • •• • ı • lir. . . . · .ı ız ney ıc arı propa~anda 
Suçsuz Türk gençleri, karo· u rıye mum essı 1 Bunun da yegAne Amilin Hitle· hafta ıçınde Lır anlaşma akdı lıakkıoda da teminat ve . 1

• - k" 1 kt Z 1 ki rmış bu "ollarda kırhnçlar eltıııda iııle- rin kiliselere koyduQ"u kayıtla- mum un o aca ır ~or u ar te ıunuyor. 
hlcktedir. rıo Papa larafındnn pro~f3sto mameıı bertaraf edilmiş bulunu• Anlaşmanın akdinden 

80 Her gün lıin bir işkence ve H ükumetimizle temasta bu- edilmiş olması gösterildiği gibi yor.. İtalya Libyadaki kuvvetıe;r~ 
lıer güıı biııbir tıirlü zulümleıi· Hitlerin gerek Avusturyatta ve talya şimdi Habeşistanın yarıya indirecektir. Bütün 

1 
ını 

1 k •• A k f dı• k A' ı. ilhakının 9 mayısta toplanacak 1 >un ııe <lo\•tım elm<•ktc>dirler. Sıi\•ey- unma uzre n araya ge gere se ımanyadal\İ kHiseler larlll an aşmanın yıızılnıasına 
diyede büyük bir ııüruz sulıibi hakkında yeni kayıtlar koyması Millellor Cemiyetiııde tasdik edil l..ı 1 d g 1 le 

= = -' ihtimali de kavdedilmekledı·r Bu · · k b ı l · J aş aıı 1 1 sanı ıyor. faddeloriıı 
olan Şeyh Maruf Celilin Eti kar 

1 
b " mesını a u 0 mış ve ngiltre tesbitinden eneJ her iki ta 

deşlerinıizi do~ru yola Ç0\'lrdi~i Mümessil; vazifem dost Türkiye ile yıni ,ıa er Rofmkada sükOııetle karşı tasdik için tenıinnt \"Ol miştir. menfaatleri göz ihıüııdo lut~a, f 
ts anmış a at Vatikanda ciddi ltalya Akdeniz işleri üzerin rak umumi esttslar bir dalın gx a tıi va hunun giindeıı güne artlı-ı münasebetler .'esı·s etme._,,·,. dır'1or. b" b" t d u 

R ., ır asa ıye uyan ırmıştır. de teminat vermiı:ı ve harp b"ıter -sonu lklnelde- ı '1ını ve aslen Türk olduklan " 

:~~ ~;:~l:,.aı·çsı.aıldıekıı kacn·ı'zacaçknlraerlıertee Ankara (Hususi) - Suriye lamaaa de\•am etmekten ibarı:ıt· Mi ı ı etler c. m Ü Avusturyayı iı gal eden lııtalar 
ti hükOmetiııin 1 Türkiye • Suriye tir. h b J 

~::ı:u:ı:~"~~·~ııi~~:t~~1:~:1 :~~:'. ~:::::i:b~:~:~:ı.11~~: ... ::~.~::;:; bu .~"~~~:d.i··~;:~ .. m~·:~~·~·~~ za a ret i r iği A 1 manya ya do·· n d ii 
larının binlıir belıono ile evleri· bulaıımağa memur ettiği D Adil tarafıııdan tasdik olunması JA· Hala /spanyaya 
ni basıp hazırladıkları talıonca I Aslau buraya gelmiş \"8 Ankara zımdı. Fakat Pariateki kabine 

ve bombaları bir t:ırafa alıp ııce Pıılntra misafir edilmittir. Kendi· buhram dolayısile tasdik iti e:m . yardım iatiyor Sebep pelepı·stı• asker"ı oto . 
ne kendileri çıkarı> orlar ve ev 1 sile göı üştüm H. Adil Aslan An dilik ~eri ~aldı. Fransadaki buh . rı-
de silAh çıktı diye adamı hapse karayı sebebi ziyareti hakkındrı ran devam etse ve tHsdilr keyfi .r~ot~dra 2_ (Rladyotlb-:ltl~~~ettler te altında yaptırmamak 

' · ·· · b. -d h • k 1 cemıye ıne muza ıere ır 18 1 op 
Rötürü)·orlar. Hottll bunun tuha bana dedı kı· J~ll ır mu det da a gerı 8 18 lantıemda lngiliz hftkOmetinfo 

1 ge~en er e um,) ıy d 1 mizin hariçte temsiline vaziyeti · daki dos luk baQforrnın tesielne hGt ett14i teclbeleriui ifaya ama ıt er agiJn tayyare ile Viyanaya gid,·-
rı 1 d 8 _ . ·d· ede bası· I - Şımdiye kadar memleketi· bıle bunlar iki memleket arSBın MiJJetler r.emiyeti paktiJe laahı H. l b 
an bır Şeyh Moru ıın a am arın . - · d ·ıd· ç- k - ı · ı ol ki S ı d · l · • • k 

. • . . , .. , mız musaıt eğı ı. UlJ u ıarıç cnge ~mıyaca ır. . ur ye e de oldufuou, vemiHaorrıze kerfı )'OT pe epıat netıceaıne adar kalacak d~ıı lıırııl'n e\'ıno > crleştırı en le olan bütün alllkalarımn: men dahllf va&ıJet norm aldır. Evvelce tedbirler ala<ıaQ'ını ilAn etmeei 
hır tabancaııın Ltemamen Fran· da ter hükfımet sıfatile Franıara bozuk olan iktludt uziyet dil IRpanya hükümeli JQin !Azım} Berfin, 2 (Radyo) Havastan: 
81

Z zabıtasına dit olduğu ve bu rn".·ı "ıdi. Du kere aerek Türk are zelmektedir. olan yiyecek ve mühimmat teda 112 . Ilitlerin Avusturya_ ilhakının 
.. a martta Avuslurynya giden b l .. 

1 nun esasen karnkoldnki jandar· rek Fraıısız lıükılmeti Türkiye · B. Adil Aslan Filistinin 98 rikini istiyen bir karar suretini ızıa Avusturyalı ar tarar d 
kabul Glmietir. ilk Alman kıtaeı Alınarı:vaya dön 

1 
ın an rtıalardan birinin olduğu kara· Suriye arasında siyaet müna~e ziyeti hekkındRki bir suale ce müştür. Diğer kıtaların da hir slendi~ini ilAn edebilmesi .. 

koldaki bı'r J·aııdarına tarııfından betler 1,,.61·s1•11e muvafRkal etmış vabrn de: De ' ı b fu yaptıQ"ı bu manena siy 8 .,.~1 ıçını~ "" nız an l'ması azu yor iki gün içinde hareket edecek ... o İddia ediliyor, fakat bittabi sus huluıımaktndırlar. On~n için ben - Filistin işi Suriyede her V' leri resmen uildirilmektodir. lıafili aslll tatmin edici de<\."J . 
tur ı l a· · ı ahtırar adde kesi düşündürüyor. Çünkü Filis O ı. sı dır 

u uror ve l.ıu adam da ınpsa bilhassa kon ımı > " D 1 tfe Baıı mahfellerdo zıınnedildi Ünt{Ü Avusturyadon Qekılen • 
Btı)ı'-' E . d-f d'lm"ı· a·. m \'azifem dosl Türkiye tin komşu, arkadaş ve dindaş ev e r k r k 1 89 

"or "şıne tesR u e ı ı) oru d · b" k . Ü . . Q'ine göre Almanranm askeri er ·ıta ar yerlerini Alma N • l'eıı Liiyle kepazelikler burada ile memleketim arasın a yenı ır memle ettır. mıd edıyoruz k t 1 • 1 ıi şeflerinin idaresinde lıuın .. a. 
'16ııün ehemmi ·etsiz vakaları sı münaEıebetler t~sisine. çalışmak ki fııgiltere hük.Omeli dost ve tahditlen Uz.ahla•• ' ı a a~ı gerı a _ması Avusturya N . unan 
tasına . . . } ,.e bunun için bır zemın hazır komşu memlelrelın ıztıraplarına r . mn bır ask'{lrf ıegal altında bu azı alaylarına bırakmaktnctırlar 
~- uihayet verecek bir hal çaresi mak foTmU/'iJ lımmadıQ'ını göstermek gayretile Viyana, 2 (Radyo) Hitler 
1 Qrkiye - Mısır kardeşliğinin takviyesi bulma~la daha ziyade 1ıecikmi arı"ıorlar yapılmaktadır. Buna 10 Nisan rın tayyare. ile Münihten Viya~: 

yecektır.,. 'J' plebietlnin reker'i otorite ahın ya gelecektır, ZanııedildiQ'iııe .. 

li • • kı• ı ı• m ı•z B. Adil Aslın çok gılzel Londra 2 (Rad10) - Amerika da yaptırılmak istenmediği de re plebisit neticesine kadar g\~ 
a rl C 1 Ye Ve Türkçe konuomakladır. Kendisi loglltere, Fntnsa arasında 81 Mart 

1 
ilhe edilebilir, yanada kalacaktır, ı 

daha evvel Suri7e Ba,.ekili ile 

1 
ta teali edilen resmi nota metla-

1 buraya gelmie te hftkılmetimlz lerl neşredllmtştır. Bu nohılerm Japon ordusunun Vaziyeti fena/aştı -
Çar. b •• nu••ı •stanbuldan ricalile tanışmıştı. Burada bira:v umum! esaalarıoa göre Amerika • 

şam a gu kadar kalacaktır. ve loglltere TC'kyo tarafından te· • ı • ı • ı ı • • 1 mloat vcrllmedlAI l.cln Loodra ç 1 n 1 er 1 er 1 yor mısıra gldeceK ş Bankası muahedesinden .uzıtkfiı~acakJardır 
Fransa notasında her hangi 

~ ____ __:=--~-:--k I k bir Avrupa devleti muabedP.den Hona 1 • ı· d k b 
eki/imiz Aahirede bir hafta a aca Umumi heyet top- uzatıaemazaa temdldı doğru 1>aı·J n n Şlma in e asa a-
. . J•l k makUK11r.Pr181abltOn de\Jlleller 1 ç· ı·ı ,. d•• •• lfnzalanan anlafmOlar teali e f ece lantı•ı yapıldı Hl8f1Dda bir ~itilaf teminini lferl ar ın 1 er e ıne uştu 

--~------ . · Mehmed El sürmektedir. 
tıınıı~nTkara, •llusush Dış bakalkıncı.a_.Pt~ıs~ş~~~·~i~· Ankara -- Türkiye ı, Ban -Sonu lkloude- Büyük kanalın fİmalinde çok çeti 
&k e\'fik Rüştü Aras yarin rezaırı e · am mu· kası hissedarlar umumi he1eti 9 N • d l / , n Çar .. 
Şehşa_ın Kahireye a-itmek üzere - II1~zır_la.naen\'~~

1;1~~iz (i ni· bankanın umumi merkez bina ısan a Plfma ar O Uyor. JOpon/ar bozuldu 
rı ..... ·ı d c"ıbince :ıarıcı\ d ·aa- m-'-'l..ı re·ı•· 0--..ıı 

(!il .. , z en Hyrılacak ve Gnisırn t' b ldRn Mısıra gide· sın a ı ..... tılll 119 ru.u C 
leahi d k 'k sanda stan u T* Bulca'nın reislİQinde toplanmış • H. Partisi Ba- o· ~pankkeo, 2 (~.A) - Tiye~ • j~ponların 4000 kişi zayiat 

ltattü re e olaca tır, Tevfı. ktlr Ben Mısır milletinin ur D kT . C 141 Bayar ı ·ı ı.. ın o eo demıryolu cephesın- dıkleri kaydediliyor n ~ \'er 
tıeı _Arasa Emniyet leleri Ge ~~ d~ki mümessili fıfatile bu se tır, aşve ı ımız e. . . ıO&U Vert eceR deki Qin muvaffakıyellerinden en - Çin - p • ugun Ti 
'<ier Dırektörü Şükrü Sökmen r:;~te işlirAk elmek balıtiyarlı~ı da, kuruluş ve yükselışınde Amıl Cumhuriyet Halk Partisi c~sarete gelen diJter cephedeki runun 40 kilomet~:ke~ deıni_rro· 
lleiai Dış Bakanlık Birinci daire ile çok mütehassisim. D. Tev~ık oldukları Bankanın bu toplantı ayın dokuzuncu günü Tüccar Oın kıtaatı kahramanc·a harb et 1..ı- -k k 

1 
. esafesınde 

katılı Cevad Açıkalın, Dış Ba Hüştü Aras ile 9 nisanda ~ah~r~ ınnda hazır bulunmuşlardır, Kulilbünde büyük bir balo vere mekte. ve mühim kazaııçlar elde k~~u ana ın eımıtl kı11sında 
iter· k Hususi kalem direkıörü de bulunacağız. Mısır mılletıoı Toplantıda bankanın 1937 cr-ktlr, Balo, mevsimin en güzel ettiklerini bildirmektedirler. 1 aerçunag so~~klarındeki du 
lkitıı~ .A nıir Kocamaz, TürJ.ofis ı;ok sevindirecek olan bu seya· hesap yılı içindeki 9alııma duru ve eQ'lenr.eligecesi olacaktır Balo Bir tebliQe göre, Pekin -J ma~ı ve balev~er ıçındeki süngü 
L .. a cı reislerinden Nihad Oda lıal ınünnsebotile Mısırlıl~rın. sa mu ve hesaplarına Aid idare terlip heyeti hazırlıklarına beoJ Haııko demiryolu üzerindeki Çin çm·u ıaro elorı. ccr~yan otnıekledir 

"vt ıı. ·- k iletme . . il 1987 ı .. ,A lamıetır. Balo leuzlmatı isten kıtaatı şiddetli bir taarruza ne{'O• • ınlller. şehrın eımal kısnııııd J.. Ogfu, Dıı:ı JJakanlık ıııemur nıımf hislerinin 'I ur mı meclısı raporu e uı anço 11 ..,. k n 
"tınd ~ . derim EkselAns n. . h 1 k bulden s ipariş edilmiştir, Bugün miş ve HonQn'ın şimalinde Oing Japon ıtaatını s1Qınd1kları 
tıoını an Seyfullah Esin ıle Eko ıblAğınt rıca 0 

. d b' halta su kAr ve ~arar esa_p arı . 0 . u Kulüp binHı ~1c g6ıel tenvir tao ieri almıetır. !erden çıkarmaQ'a mecbur t ev 
Ce,a Bakanlığı memurlarından RüştG Arns K~~11r~ ~ta ~:rfınd,a narak tedkık te tasdık edıldık ve_ tezyin edilecek, muhtelif sür Yangçe'nin ceuubund • r için bu evlere petrol dök e "mek 
~ d refakat edecektir kalacaktır Bu ır a ten sonra, idare meclisi A~ıları prızler yapılacak ve baloya ieti !erin şiddetli Lir muhare~eQ~:~ ve ateelemişlerdir. nıuşter 

ısır el . . . b ' t Aııkarada imulanan anlaımalar fi murakıbJer, 19S7 Jı.Iı ıı v_e rAk edenler sabaha kadar güle sonra Anhuie hududu vakıııındı 2000 kişi kaybetm·ı 1 
1 çısın ın ayana 1 ıoati olunacaktır. d 1 b ed 1 cek eğlenecek ve ha tl " ş er 

~it BtnnLuı, 2 (Hususi) - Hari Hu seyalıalııı esasen dost ve hesaplarından o ayı ı rı ı . . " - - ya arının Çekinangın bİmalinde bulunan Hankeo, 2 (A.A) - n 
''he Vekili B. Tevfik RüQtü Ara· kardeş olan Türkiye • Mısır m~ diler, tatlı ~ır gununu Ytıeayacakl_ardır Sıeanı fatirda\ etııkleri bildiril resmi haberlere göre . Of1er, 

.. lak " . d i k Umumt heıet 1937 1ılı le Adedı mahdud olan balo b1letie mektedir. son gu-
1 

d 
1 

. . .. Japonlar aeti ında Mısırı ziyaret ede· ıuısebetlerioin daha ZIJI e o ı· . . d"d t 1 k n er e ,ınzgı bolje . 
lhalQrndur. Bu ziyaret hak 1enu lklnolde ....., ikincide rı şım ı en sa ı ma tadır, TebliQ'<le, Çinlilerin 3000 ve iki bin kişi ka7betmi9lerdirsınde 

. . 



~~~~~~~~~~~~~~~~V~E=N~IMERSIN 3 NiSAN 1938 Pazar Sayfa: 2 

Demokrasi iflis edecek mi? 
Otoriter hCıl{Q.rnetlerin sayısı gittikçe artıyor 

l1t1dtıdu genişliyor 

Eşsiz iztiraplar fedakarlıklar ve kahramanlıklarla kazanılan 
insani hürriyet Avrupanın birçok yerlerinde kaybedilmiştir. 

Yazan; Lloyd George 
Her yerdeki demokrasinin ediyor ve onu bir yılanmış gibi Çin de nyni akibete varmak ü· 

encamı namına derin bir hüzün ı' ayaklar altında eziyor. l zerEıdir, Ve buna karşı Röylenen 
tçinde bulunduğunu itiraf ede· Diğer taraftan demokrat so"z· "Olan oldu n d. k . . " " . .. , e ıye arış· 
rım . Gerçı ben, bugune kadar memleketler mustebıtlere kar111 malı '? 
ümit içinde ve en karanlık saat· eskidtm tahammül edemiJ< cekle 0" k . . ' ·ü ~ k 
1 11

. b ı b. · d " k emo rasının u yu kallıi erde de tese ı umuş ır eda• rı tarz a musaade l\r davran 1 f k 
mtm, fııknt insan medeniyetinin makta ve beynelmilel hakka kar maa es~ ço z~yıf çarpıyor. Ve 
bölünmez bir parçası sıfatile şı tecavüzü tanıyarak mütecavize dfı. guoden gune artıyor. 
"hürriyet,, in gün geçtikçe kara mükü.fatlar sunmaktadır. Acaba demokrasi yaşıyabile 
rn ıı istikbali karşısında derin Sulh şartları Mister Çember cek mi? 
bir sıkıntı hissediyorum. layn ile diktatörler arasında mu Şüphe götürmiyen bir nokta 

. Otoriter hükümetlel'in sa~ı~ı vaffa.kıyetle müz"akere edildiği I A~las Okyanus sahillerinden Bü 
gıtt ı kçe artıyor, hududu genışlı· takdırde bu sulhun şartları ne yuk Okyanusa kadar uzanan il 
yor ve kuvveti, nüfuzu J ükseli· olabilir: lerdeki demokrasiler elele verir 
yor. Bunların hududu içinde vic lstiklı11ioi binlerce yıl koru lerse otokrasilerin ' tuğyanına 
dan veya fikir hürriyetinden e· yan ve ln.ıiıterenin Odin ve Tora karşı gelmek henüz mümkündür 
ser yok. Bununla beraber faşist taptıılı, Amerikanın Totemlere Amerika, Britanya impara· 
leriıı komünislliA'i çekilm~z bir boyun eğdıği sırada hıt'istiyan ratorluğu ve Frant1anın ellerin 
ceberut diye çekiştirmeleri, ten · olan ve milli istikldli, İngiltere de öyle kaynaklar vardır ki. 
cerenin öbür tencereye altının imparatorluğu, Fransa ve kırk müşterek hareket, bunları yenil 
kara olmasından bahsetmesi gi- memlt3ket israfından taahhüt olu 
bidir. nan büyük bir Afrika memleke mez bir halo getirir. Ve d i ktatöı 

lngilterede bir E.osyalist ve· ti, bir mütecnizin malı <..larak ter de bunu çok iyi bilirler. 
yn liberal, hükumetin ıiraaetini tanınacAk ve bunun iQin •her me Yalnız Fransa ile lngilterf' 
korku ·hissetmeden tenkid eder dent kanun çiğnenecektir. mütecavizlerin Akdenizde ve Kı 
ve hükumete hücum edebilir. A- Daha sonra ne olacak'? zıldenizdeki bütün tecavü~ plan 
merik"Bda da ayni hal ile karoı· Diğer bir tecavüz hareketi larını altüst etmiye mukted irdir· 
)aşmak milmkündür. Buralarcıa de, sükun içinde tanib edilecek ler. Amerika ile İngiltere ise Çin 
hiçbir münekkit, tenkit yüzfin · yeni Avusturyaıım Almanya ta· istilbını durdurmak imkAnın1 
den yakalanmaz ve iekenceye rafından , mükerrer taahhütlere f haizdirler. 
uğramnz. rafmen, çiQ'nenmesi tanınacak 9e Fakat, ortalıkta büyük işler 

Anhra Borsası j 
Maliye vekilinin bir 

nutkile açıldı 

82 yıllık lstanbul Borsa 
sı kapatıldı 

Çok çocuklu Hakimlere yardım 

Muamele bitti 
23 Nisanda ikramiyeler 

tevzi f~dilecek 

listeye göre ençok çocuklu olarak \f anisa 
mahkemesi az!Jsından Celal başta geliyor 

Ankara 1 (Husust mubabhl
miıden}- Ankara borsası bugOn 
sııat 11 de Mııllye Veklll H. Fuıtd 
Ağralıoın bir nutklle B\'ılmıştır 

Açılış töreninde lstnnbulda bulu-
nan büllln act• rıt~ler Banka diu k An kora, ~ (Hususi) : Çok ! sı.n~a kura "çekilmesi l ilzım gej 
tÖrlnl bulunmuştur. çocuklu hAkımlero 23 :N ı sanda , dığınden dun Saruçoğlunun reis 

Borsa eski lSUmerbank bina- tevzi e~ilecek ikramiyeler ha~- liği altında toplanan temyiz bi 
sıod.a hıızı tadiller yapılarak ku· kın~a~ı muameleler tekemmul rinci reisi İhsan ve başnıüddei· 
rulmuşlur. Binanın ııst kısmı ko- atmıştır. . . ~ umıımt Nihattan mürekkep bir 
miserlik, menkul kıymetler bor~tı Alınan netıceye ~öı·e etı çok 

1 
heyet huzurunda çekilen kura 

sı kambiyo ve nı..kud bUrosu, vez çocuklu olarak Manısa mahke· , neticesinde ikramiyeler Mecitözü 
ne, Borsa ve Osmanlı bankası ko metıi azasmd.ın Cf'lıll tesbit edil hakimi Ali ilE< fstaııbul reirlerin 
mlserllğlna ayrılmıştır. Alttıı kar miştir. ! den Suphiye isabetetmiştir. 
şılıkJı olurAk kembiyo ve nukud Mumnileyhin dokuz çocuğu j Bunlar altı yüz kırkar lira 
esham ve tahvilat kısımları var· 'ardır. Ondan sonra sekiz çocuk alacaklardır. Bundan lıaşka t 4• 
dır. Alt kattaki diğer odaları acen Ju olmıık üzere Mecitözü hilkimi ' kimler ve adli tabi ler arasın~a 
teler almışlardır. Ali, Audirin htıkimi Riza, Kars kanun u ·b· P 'k . 

A k B 1 il 
ı m cı ınce ı ·ramıyeye 

n arn orsasıoın açı mas o mahkemesi azasından Sabri ve müstahak olarak 189 zat tesbit 
82 yıllık lstanbul borsbSI dUn ka tstanbu.l reislerinden Suphi gel edilm i ştir. 
Panmıştır, kt d r me e ı. 8 ı ·k · 

Haber_aldı~ımıza göre, Anka l\auun hükümlerine göre-en un arın ı ramıye alacak 
B l O 1 B k çocuklarının adedi 267 dir Bu 

ra orsa~ı ıç n, sınan 1 an "8 ' fazla çocu~u olan ManiAa m l ke ' 
ile ZiraHt Bankası arasındtt bir bl 'ı . 

0 
a. 

1
. 1 suretle de her çocuk başına 150 

mesı nzasındaıı elftl kendısıle . . . 
oa yapılması karDrlaşmışlır. Yeni . . 1 şorden 40,050 lıra tevzı edılecek 
bina, modern bir borsada bulun. roka bet edebılecek kımse olma 1 tir, P1•ralar hakimlerin bulundu 
ması lllzımg~Jen bUtlln tesisleri lh dııtı için birinci ikramiye olan .

1 

A.u ~erlerdek.i Z ira~t. bankası ma 
tlva edecektır. 720 lirayı alacaktır. rıfetıyle tesvıye ettırılecektir. Te 

Borsa, saat 10 · 12 ve öğle Ondan sonra iki ikramiye diye için mer·kezden mahallerine 
den sonra 14 · 16 ıırası açık ola için sekizer çocuklu olanlar ara 

1 
tebl iltat yapılm:ştır. 

caktır. Yaz mevsiminde çalışma 

sasatlerlnlo 10 - 12 ve 14 - 15,5 
olması muhtemeldir. 

Haf ia Ye~iletinin 
Ouçenin Nutku Bira Fiatları inince 

satış arttı 

Bu makalemi Fransadan ya· kabul olunaı;aktır. Bu hAdise, a· de liderlik edecek kimse yok, 

/ngilterede nasıl 
karşılandı 

zıyorum Sağ gazeteler her gün razi, nüfus ve stratejik kıymet lyi tipli devlet adamları boşubo ~-.. .... ...,. 
milletiıı ekseriyeti tarafıııdan 938 Yılında yapa Londra, (AA) - Musolininin 

Ankara Birası :~ersin ve 
bavallsi acentalığı tarafından ev 
velkl gıln Oısziantebe 35 bin şişe 
Bira satılmıştır. Bira fialhtrı ludi 
rlldlğinden bu mubllte Biraya 
istek artmıştır. 

bakımından BelQikayı ilhaka ben şuna söz söyleyip duruyorlar ve Frıtnsnyı mali güçlüklerden ve nutku gazeteler üzerinde mü zer diktatörler bu nutukların, hare ğ .. h • • [ 
harici tehlikelerden korumak • ca ı mu ım ış er him bir tesir icra etmiş değildir 

Acaba demokrasiler daha ket ve faaliyetle de~il, alkışla iQin seçilen hükumete ağız dolu Umumiyet itibdriyle gazeteler 
k

"f d. ş F' d nelere bovun e""ecekler nihayet bulduğunu biliyorlar. · Ankara, - Nafia vekAletinin başladı Sıfat su u re ıyor. ayet ranRa a 1 " 15 • bu nutkun daha ziyade «dahili 
birgün komşularının yolunu tu· Akdenizin belkemiği olan Büyük demokrasilerin varlı 938 yılı bütçesinin 7 milyon 

t k 71?7 000 k- k kl 'f istihldk, için söylenm i ş olduğu 
tar, ve demokrasi müesseselerini spanyanın Almanlar ve İtalyan A'ım· aplıyan hürriyet sevgisi, v • usur lira olara te ı Tarsus- Her }il mercimek aygırde 

ı ı ı d ~ ı l H I'· k" nu bildirmektedir, yıkarak otorite ve militarisl bir 
1 
ıar tarafından istildsma devam komünizm korkusu yüzünden ° un U15U yazı ınış '· a uu · ı ve dosundan vilayetimize sıfat için 

hükumet kurarsa orada da ten· ediliyor ve bunların barbarca felce uQ-ruyor. Ve mal sahihi sı· kaletin 938 yılı ihtiyaçları 42 Deyli Ekspres gazetesi, bu iki aygır gelmekte idi. Bu yıl 
kinin en mutediline bile tesadOf 1 işe devam etmelerine ademi mil nıfhtr, otoriter cereyanın galebe milyon küsur bin .. lira sarfını nutuk hakkında alaylı tefsirler Ziraat Vekaleti ttmıfından bu a:v· 
edilmez olur. Çünkü. ·tenkitlerin dahale perdesi altında müsaade si ile mallarını ve tasarruf hak• icab ettirmektedir. Oğrenct!Q'ime de bulunmaktadır, gırlar verllemenılştlr. Vilayet d~
karşılığı ancak kurouna dizil· olunuyor. Bu istil! neticesinde kını kurtaracuklarını sanıyorlar. göre ihtiyacın geri k.alan 34 mil Sol cenah gazeteleri iso bu posundD, dört eya-ırdan birisi Si· 
mektir. Bu gazf\teler, Alma~ ~e diktatörler, Akdenize mükemmel Bu yüzden her müesseseler yon küsur bin ~irası.nın 1938 yı nutku ele alarak lngiliz hükO lirkeye, diğeri Tarımsa göndnll· 
ltaı7an. topla.rı ve tayyarelerının bir surette hiikim olacaklardır. tehlikeye uğradıktan boşka hu· lı fevkAlede "varıda_t ıle karşılan metini hal ya ile bir muahede mlş ikisi d~ merkezde alıkonul· 
yenı bı r Faşıst devlet kurması· dud tehlikesi, ticaret yolları teh ması tekarrur etmış bulunmak· yapmaktan ihtirnza davet etmek mıışlur. 
Ilı lnem '•etle kar•ılı orlar Bütün bunlara •emrivaki,, ıı·kes·ı ı·kı'ncı· d",receve du-•u"yor. tadır. 1 nuııı,, Y Y • deniliyor ve bu tabir birçok hır " " "' Normal bütçede memurlar te ve Musolininin sözüne itimad Sıfat işlerine başlanmıştır. 
Ve Fransanın Faşist devletlerle Bütün bunlar hesapsızlıktır, kı b 
çon elcnmesinden setiniyorlar. sızlıkları, h ıı ydutlukları kapalı- sa görüşlülüktür, ve luihi yan- maaşı geçen seneden 153,911 li ra . ed i lemiyeceğ i ni ildirmektod ir, llayvan haslalıtı 

Şayet Fransa demokrasi, Al· yor. Habeşistan ile Avusturya da lış nnlamaldır. farklı olarak 1,900,000 küımr li .MUSOLlNINlN GÜTTÜOÜ 
manyo, halya ve ispanyanın taz vu tabire kurban gitti. Olan ol· Çünkü hürriyet namuslu ma rayı bulmaktadır. Yollar ve bü· GAYELER Ermenek kszasıoın b&zı köy 

du •· ı er b•tt' t · ı yük köprülor in"a \'e acele ta , ,. K · kı d" k ' i yiki altında ölüme mahkum o· •e 1 şey 1 ı. spanya ı e lın biricik koruyucusudur. "' .... ıyuz ronı ıyor ı er ude koyunlarda bustıtlık ol-
J - R mir masrafları geçen sene bütço Bu nutuk ~bilhassa dAniz duğu anlaşılmakla bt:nlarm takip 
ursa. l<"ranko taraftarı gazetele uzvelt M S · . sinden 11s bin küsur lira razıasi 1 rı. . . k · ı . kt• Çü 1 Si r eçı m 1 kuvvetl arine Ait kısmı ile pazar te tetkikine smrke vekrloerl 
n sevıncı e sı mıyccc · ır. n ıo 704,155 liradır, 

k
" · ·· · k d ~· !ıkla iyi bir vaziyet elde etmek I memur edilmiş ve veteriner hasta 
u yem re1ımın yoırn c eceır;ı A.1• • J• I.. / k Trabzon ve lrnn transit yo 
d ~· d- Ü 1 1 l ı•ıçın IR.tatör o ma Ek~erırvet hük.l!.met İ"in Çemberlayn ÜZMindo müsa lık yerine gltmlştlr. e ecııf\ı ue nce er, on arın ıo~ 

0 
._, u lu inşaatı Karaköse ile Şeyhlıop v 1 

görmedikleri düşüncelerdir. istemiyor u rasındaki 80 kılometrelik inşa it tesir i crası gayesini gütmekte ' r· I,' M 1, ,1 ı··· . 
Faşistler, kendilerince mak· taraflarında halindeki kısmıu 1938 senesi i· dir, Faka t Mueolio inin güttüğü i urııye • ısır l\8rueş ıgmm 

bul olınıyan siyasi akideleri neş Vermsprlng, 1 (A.A)- Ruzvel Qinde ödenm~si icab eden bedeli ~ayoler ve niyetl ere lngil iz mil L • , 
ro cürot edenleri. derhal kurşu Uo Amerikanın diktatörU olmak Kahire 2 (Radyo) - Mısırda karşılığı 410,000 lira olarak ka leti tarafıııdan gayet so~uk kan İS~ VIYBSI 
na dı z iyor veya bunların kafala hususundıtkı ltlruzlım, ismi söyle seçim bUtuo hararetile devam edi bul edilmiştir. lılıkla tetkik edilecek ve terazi 
rln 1 ı Birinciden artan 

1 uçuruyor ar. nllmiyen bir muhabire gönderi) yor BrıgUn de aşağı M sırda seçi- Yapılması lazım gelen ineaa ye vurulacaktır, Eğer ogiliz hü 
i\e yazık ki, tarihte eşsiz ız mlş ve Cumburrelsllğl umumt ka me başlanmış hllkQmet asııylşl ta gelince Şeyhhop köyünden ktlmeıi sulh niyetinde olan bir 1 şafına mesu<l bir vesile olacaaı-

tıraplar fodakftrlıklar ve kahra - tlpllğl tarafından nP.şredllmlş olan bozanlara karşı şiddetli tedbirler İrau hududuna kadar 55 kilomet adamla 'müzakerelerde bulundu na şüphe yoktur. Türkiye Mısır 
mnnlıkl ttr ve dört asır devam bir mektupta veciz bir surt>tte almıştır. rolik kısmın inşası için 600 bin ğunu sanıyorsa hor halde bü münasebetleri samimane 9e doS 
eden mücadele bahsına kazam· ı b dil 1 ti M k b lira ve Trabzon vı· ıı1.yet1· ı·çı' nde' · ı· d" 
1 

za e m ş r, e tupta llbassa Kahire, 2 (Anadolu ajansı bu 11 ıs yük bir hata işlemiş olur, Muso tane ı r. Aramızda halle muhtoÇ 
au insani hürriyet, Avrupanın şöyle denllmektedl . 20 kilsmetrelik kısım ile Kup - b. s ı kt tıirçok yerlerinde kaybedilmiştir r. sust mubablrlndAn)- Dllna kadar E tininin nutku harbi yükselten ır me e e yo ur., 
A h f / Bildiğiniz gibi ben Uç sebep 110 yerde yapılan seçimde hllkQ rzurum arasındaki şosenin °· bir adamın nutkudur, Bu nutuk B. Mehmed Elcezairi, ~1ısır· 
vrupanın henıeo er tara ında ten dolüyı Ame lk d dlkt tö lOk saslı tamirleri için 675 000 lira d k hürriye to karşı aksüldmeller gö r a a a r met es, mOstaklller 19, kıptı par f .h . ' lngiliz milletinin geniş kütleleri a i son kabine tebeddülü ve 

. lhdDsını muarızım:~ tlsl 12 Vert partisi ~ mebusluk masra a 1 tıyoç vurdır. · · b' 1. · d l ·ıı f k t f k k ki ki r 
ze çaıpıyor. H41A, hür yaşıyan- EvveJa diktatör 

1 
g 

1 
' • Y Transit yolu inşaatına 1938 içiu neJret varıcı ır manta ıteyı o ıı u a e e arışı ı a 

lar, on beşinci ve on altıncı n- meylim yoktur. oma a asa kaza~?1ışlarcır. de 730 bin lira tahsisi icab et- göstermektedir, , müoasebetile de demiştir ki: 

sır müstebitıerini~ halefleri kar Saniyen, kendimde tam biri lngıhz -ltalyan oo·ru·şmelerı' ~tekte olup bu masrafın 388,(.lOO SULH \'E DOSTLUK - Mısırdaki bugünyü vazi-
şısındn boyun eQ'ıyorlar. muvııfraklyete nail olacak bir dlk lırası umumi müvazene bütçesi · KELİMELERi yet dahilidir. Politika mücadele 

Bu karışık dünyada banşı tatör ktthlllyeU görmlyorum - Birinciden artan- ne konmuştur. Geri kalan 31,000 Deyli Herald diyor ki : 1 sinden ibarettir. Mısır kabinesine 
saA"lnmlamak ihtiyacı bu felAket · Sallsen Lturibi bilgileri~ veıden geçirilecektir. Müzakereler küsur lirası şose ve köprülere .Musolini Çemberlayne hitap kim hAkim olursa olsun, Türki· 
li teslimiyet için muhik bir se· mevcut dllttatörlUkler hakkındaki de Fransanın menfaatleri de I yardım taiısisatından temin edile ederken sulh ve dostluk kelime ye • Mısır münasebetleri dairn

8 

bep olarak gösteriliyor ve her· maıamatım fazladır, bunlar benim gözden uzak tutulmamaktadır. cektia. leri mırıldanmaktadır, ltalyan dostane kalacaktır.• 
kos "Harp etmeden,. mukaveme Amerika glbl bir demokraside lngiliı. başvekilinin beyana Oen'ız 1 b 1 O Ayan meclisi huzurunda ise ~ak ====~=~$ 

• k h h i kiid 1 k an a~ması ozu uy r " c .Musolini çabuk .neticeli te ım ·An mı varını?,. deyip geçi• er ang Ş~ e olursıı o sun dl tmda; İtalya ile anlaşmak için 'I sek sesle bağırmakta ve çabuk 
yor. tatOrlOk istememe manidir, gönüllüler meselesinin hallinin Birinciden artan neticeli bir harbe hazırlanmış yeni bir harp plAnını Qizen btJ 

Teslimiyetin şiarı şu söıler Bu mektup, bOkılmet hizmet şart olduğunu ve hükumetin loglllz Amerikan notalarında bulunduQunu bildirmektedir,Bun harbcu nutku ile acaba ne d
8 

olmuştur; Harp mı istiyorsunuz? lertnl tensik etmek hususunda ademi müdahale . 1 . • 1 lr ' gemllerln tonu ve kullanacakları ların arasında samimi olanı han mek istiyor? Bu yeni harp killl
8 

Fakat Alman emperyalizminin Reisicumhura ~enlş salahiyetler · • bütQ .
10 arının ıa 1 

' topla tas ih edilmektedir 1 fit kar•ı ~apılacak ?. Bazı İtaıvatl 
_ " • • f k ıçın n gayretıyle çalıştığım r r · og e· gi ton hangi ses hangi kelime v " " 

tecavuzune karşı gelen ve yırmı veren ~ anun lblhası hakkıoda b"lh . 1 Al s t R ' ' gazeteleri kızıl tehlikenin yeı i 
sene ovvel oııun kuvvetlerini yı· yapılan teokldlere karşı bir cevap ı. ~ssa ış~ret e~me~iyl~ Ro°2a re, manya, ovye . usyaya da lerdır? Bunu Habeşlere ve ttj 
kan ~i-faset bu de~ildi. Ne çare suretinde tersir edilmektedir. göruşmelerındekı ınk·şaf goz bu notaaıulblllrer sureh tevdi ~dll f panyollara sorunuz, Çemberlayn ni değiştirerek Moskovadan 1'

9 

. • önünde •utulursa b 1 . mlştlr. Dev e er şimdi bir lstışa· b" b ' ' . ld .,,,. . 1 A LıB kı 
0 

zaınandanberi hereey deQie b k • u mese eııın oyle ır adamla , yapılacak dos rıse ge ıl!;ıııı yazıyor ar, ce 
. t" iŞ an ası halledilmiş olduauna bükmedi- reden sonra muahedenln temdıda t 1 1 'b" b" f mıe ır. t nd n z akl ..ı, 1 1 bl f ane an aema ara ne gı ı ır bu yl'ni düşman Fransa mıdır 

B
" "k h 1 b'li ı a a uz aşman. ç n r or 1, 

. u}·ud 
1 
a~phten önr.ed demok

1 
aırıncld•n artan e 1 r. ! mUI tesblt edeceklerdir. Bu suret kıymet. verilebileceğini iyice dü Mamamafi bu hususta korku 

rnsı muca e eaı er. yer e mu va mettü payı olarak 10 lira itibari 15 nisan tarihinden itibaren ban Je deniz sllllhları yeniden tetkik şilnmelıdir, cak bir şey yoktur, Musolini, JıiO 
fakıyetle devam adıyordu. Harp kıym ı:ı tindeki beher hisse sene ka gieelerinde daQ'ıtılmasına ka 1 edilmiş olacnktır. ÇABUK NETiCELi YENi BiR bir zaman Avrupauın en klJf 

teMn ~nce_ki Almanya~a ~atbua~ dine yüzde 9,2 hesabiyle 92 ku rar verdi, ı Jtaiya Londra muahedesini HARP PLA~I Vijtli orduaunu tahrik etmiyecelC 
hurrıyetı, ıöı hilrrıretı vardı rue ve beher mües@.is hiese sene 1988 yılı ] murakipliklerine imzulamış bir devlet olmamakla Derli Ekspres iazeteeinin tir, Bu nutuk lngilıerede lıiQ bif 
Dugüıı bun!ardaıı eeer yok. Harp dine de 9 lıra verilmesini tasvip Trabzon mebusu Hasan Saka ile 1 beraber saf harb gemilerini Jngll diplomatik • muharriri de tered endişe uyaııdırmnmahdır, Frsı:J 
len .evvel kı ltalya hür me~le· etti, Ve 18 numaralı kupoıılarmu Kocaeli mebusu SalAhattiıı Yar1terenln kabul edeceği ıtemdldatht düt içindedir, Bu muharrir di soda da herhangi bir endiee &J 

kettı. Bugün hGrrlyetle lıııbza kabilinde temettü paylarının gı seçildiler, l abenkll bir bale aetlrecektlr. yor ki ., ~ ye.ndırmıyacaaı muhakkaktır, 
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Polonya-Litvanya ------il1tilaf gf~ne baş göstermeye 
çok n1üsait 

1 Dünyıdı Neler aluyı 1 1 
35 ıene ıonra 
Bundan otuz beş sene ev 

vel Llverpulda Hert'ert ismin 
de 18 yaşında bir tOccar oğ· 

M er ı in ticaret vı zıhirı 
horsasmda 

'23-31 Mart haftası 
ıatıı raporunda bor 

ıa alım satımı 
Bir kaç saatte hal edilen hadise en 

korkunç bir tehlikeye gebedir 
Ju gene 18 yaşında bir kızfa .......... 
nişanlanmı~tı. Bu nişanlılık Pamuk: Bn hafta şehri· 
hayatı beş sene devam ·etıik· mize 464 ton pamuk gelmiş· 

Polonya - Litvanya ara j Litvanya mfiuuebetlerinin bu ten sonra Herber•: ~ hayatını Borsada 5,50? kilo kapu rr_ıalı 
11nda zuhur edea budud hi- zayıflığı giderecek terıda tan tanzim etmf'ğe bir meslek tut muamele görmOştOr. Fıatı 
disesi bıkkıoda Fransız gazı- zim olunması icap ettiiini yaz mağa muvaffak olamaması yü 27.50 kuruştur. 
telerioden Lö Tan diyor ki ; maktadır Slovo gazetesinin zUnden tarafeynin rızaıile bo- 1 30~ ton harice ve 87 ton 

_ Polonya ile Litvanya Polonya zimamdarlarının fikir zulmuşıu. Bu vaziyetten çok . dahile ıhracat yapılmıştır. 
•raıında ara sıra hadiseler Jerine tercümın olduğuna tilP meyus olao Herbertle nişan· Bufday 
zuhurunu mucıp olan eski bir be yoktur lısı kız hiç bir zaman biribir- Bu hafta piyasamıza 1455 
vaziyet vardır. Bu günkü hl vaziyetin tarihçeıi e~ini unu.tamıy~caklarına ye· ton mal gelmiştir. Borsada 
dise Litvaaya - Polonya çer· • d. k. mın etmışlerdı. Herbert bu (12b) ton şark serti 190 ton 

Popüleı g11etuı ıyor ı 1 hAd ' d K d 'I 
çeveıi haricine çıkmak tthlike d ... • t acı 1 • ıse en sonra ana a Anadolu serti ve 286 ton yu· 

polonyanın ver ıgı DO a ya gide k ad b. bze i 1 
•ini meydana çıkarmaktadır. P lonya Litvanya ibtilifı çer- re or 8 ır 86 ? 1 muşak muamele görmDştOr. 

F ı Tz diplo 
0 

• • b . • k kt dOkklnı açmıştı. DUkkinıo ış Fiatlar: Şark serti SS 75 
ranıız ve ngı ı çeveıının arıcıne çt ma a· 1 • . • . t ğ b 1 

1 

ı .1 . b. h 1 . b 1 . • 1 1 erı ıyı gı mP e ış amıştı. 5 _ 5 5 
nıası en ır a çareıı u ma dır ı ı Mart h•dıaesı ı e Po on H tti H be t d hl k • ' ' . ~ 
sını kolaylaı ıırmak için uğrat kabeleai arasındaki 8 e~ r ?ra 8 r ız Anadolu sertı rJ - 5,4 

. .. yanın mu . . la evlenmış ve karısiyle bere Yumu k ı; ı 'P(J - S t25 
nıaktadırlarPolooya kendı şoh nisbetsiılik vaziyetin er, nazık b 1 k ı· · · t b·ı fi · ' " ' 

. . . . . . k'I er mem e e ım zıyare e ı e kuruştur. 
ret ve ıtıbar dolayısıle Lıtvan ve teblıkeh tuafını tef 1 et- karar vermişti. Fakat karısı • Ç dı 
Ya gibi kilçük bir memle'teti mektedir. hastalıklı olduğundan buna' OV. ar 
ezmeyi aklana getirmemelidir. BUyilk devletler bunu bir tllrlO muvaffdk olamamış· Bu haft~ ~ıyasa 420 ton 
Litvanya dahi coğrafi vaziyet hissettiler ve mOdahaleds hu· tı, Nihayet geçenlerde Berber çavdar gelmıştır. Bor88da 190 

te kalmıyıcağınl takdir etme lund.ılar. Fakat mOdahalele· tin karısı öldO ve adam Li- ton m~amele gnrmOftOr. 
Dıelidir Bu K"ilD aklıselimin a· rindeki maksatları . baş~adır. verpolu ziyaret etmeğe. mu· Fıatlar: > 

nıir bulunduğu en iyi politika BUyll_k dev~etler hadıse~ı huş· vaffak oldu. Orada eskı ni· M. V. T. 4,Sl 
uıl • l't''- · d ka bı r vazı yeden tetkı k el• şanhsının da dul kaldılını ha M. Fob, 480 

•ıma po ı ı11Hı ar. . t 1 . 1 , · h l 
... • • mektedırler. Polonya gazıı e e 

1 

ber aldı. Hemen ona talıp ol· hracat JOiUUr. ta m n 
11 Mar~ ha?ııeaı rinin yazışına ba.kılırsa Polon du. as sene evvelki Aşıklar stok mıktarı 532 tondur. 

vahımdır yanın maks~dı Lıtva~y~yı sov lgPçen g~n evlendiler. Genç Nolaud 
Jurnal de Deba diyor ki yeller eleyhınde y~nı ~ır men 1 çiftler şımdi Kanadayı avdet Bu hafta muvaridat 340 
Burada babiı mevzuu o· zumeye celbetm~ktır. Lıtvenya /etmek Ozere bulunuyor. tondur goraada 305 ton mu· 

lan bir bidise değil Polonya Baltık _devlet~e~ı ~resı~da Sbo~ Talihin cilveleri amel.-
0

g~rmDşt0r. 
nın Litvanyaya hücumudur. 11 1· yl eldlerbı ile ço ~!ı dm 1 ntatise ee 1 fngilterede Korel adında Fi atlar 25-6· 15 6. m. v. t. 
M t b d. . b' b' er e u unan ır eve r v ı 7 F 

·~~ . i ısesı va ım ır ıey Polor.yanm murakabesi altında ı Y!rmi sekiz yaşında bir gen· • M. oh .. 
degıtdır. Fakat Polonya bu tıulunan Baltık devletleri blo cın yegAne arzusu biran ev- 350 ton ıhracat yapıl· 
hidiseden istifade ile arzu- 1 kunun tazyiklerine daima vel bir otomobile sahip olmak mışlır, 
la~nı Lit~•nyaya z~rla kabul 

1 

mukavemet etmiştir Polonya · tı. Onun için senelerce para Acı Çekirdek 
ettırmek ıstemektedır. j nın emeli Baltık denizinden biriktirdi Nihayet bir otomo V k. d k b h fta 

B B 1. ·ı v ı · cı ÇA ı r e u a 
u hareket er ın le _ar' Karadeniz~ kader uzanan hir bile sahip oldu. Fakat bu saa a3 kuruıtur. t9,6fl0 kilo mu· 

l?va arasında yapılmıı ~ar nufuz mıntıkası vOcude getir deli uzun ıOrmedi ÇünkO on amele görOlmOştOr. 10 ton 
ıızli kombinezonun tecclhya-

1 
miştir Buda bilhassa Polonya 1 beş gOn sonra bir kaza geçir· ihracat yapılmıştır. 

hodan mıdır? Ne olursa olsun polit!kesının başına Bek'in ge di, kendisi ıtır yaralanmadıy A /iz 
Polonya Fransa ve İngiltere tirİld i ği zıtmandaUberl az çok ' sa da otomohlli bir ataca çar A ı · na. i d ba 1 

· · d na ız servıs n e t ıca 
hrafından yapılan ıtıdal tay· eşıkir olan bir politikadır bir , parak bir daha hımir e ile bu.ıc.day anılizlerlle i.aaJ edil· 
•iyel.Jrine kulak asmamıştır. kaç s11at zarfında hal ve tes· . miyecek bir hale geldi. Koral miitir. .. 

B hid·s Avrupanın ı•r viyesı kabil olan kllçUk bir bundan dolayı çok meyus ol· ,_,...._ _______ _ 
kınd u . ~·ek rıııklık teb hftdise en korkunç Akibetler . du. Yeni bir otomobile aahid 
. a yenı ır a 1 olmak için bot zamanlarında 
lılreai teşkil etmektedir. doğurmıtk tehlikesini yarat·, sakaklarda şarkı slJyliyerek 

flddiaeni endişe ıJe· maktadır. para kızanmata başladı. Onun 
· • fı Veni Neşriyat : gOzel sesi gel~n gençlerin 

rıcı tara ı dikkatini celbetti, Nihayet bir 

Nihıtçi Eczıaı 

İstikamet Ecuneai 
Eko dö Pari d iyor ki: Beyaz 

1
ses profesörO Korele meccani 

Hadisenin endişe verici şarkı de sı ve e ek onun se .----------.ı 
tik okullar programında r r r -

tarafı Polonya ile Almanya a· be sini terbiye etmeği kabul et· 
Kaclınoe erkek içi 

Ari on 
raaında oldukça derin bir an- ki prensiplere uypn ve e : ti. Korel bir taraftan sesini 
lışııı, vilcudunu tahmin et· veynlere yardıma o,1a~ak ~enı terbiye etmekle meşgul iken 
llıelc imkiolınnı vermekte ol· Adam gazetesi Hhıbı etkı da diğer taraftan kazandığı ve 
llı•ııdır Hitler Almanyanın n rOlf ·nun profes6rleriaden lı- biriktirdiği paralarla yeni bir Markah Kol Saatleri ıeldi 
la. •ını almadan Polonya b6yle mail Hakkı Baltacı otlu ve otomobil de aldı. Korelin gQ kol, cep, masa ve duvar 

d k di 1 tarafından yazılan atlerini de tavsiye ederiz 
tı detli bir harekt te kalkıt ar a f an • • · ıel aeıli bir tenor oldutunu 
ııı çocuk hikayelerinin ıkıncw ı SEDAD SAHiR sry1(1 
•zdı Pilsudski varislerinin ngiliy, radyo tirketi haber al (. 1 

~•uatury•nın idam•ndanberi olan (BeyH) da çıkmııbr, dı. Genç tenor Loodrı radyo Un caddeai No 41 Mera 
Qenn ._. n d tık okul talebeıine ye sundı urkı sö•leme,,..l teklif ....... _______ __ 
L z se11ız g D geçme en . d y- J 5 

QU ite kalkıımaları manidar· k babalınaa tanıye e e· etti. Korel bu teklifi tabii . . . 
~ır, Almanya ve Polonyaoın :~~u derhal kabul etti. Şimdi bazı :•z dı:ttroount un bıldıl•nl l,oğniuo 
Q ıkşaml11r Loııdrı radyosunda 1 ur aaa BOnrı ge ece 01 
u itte mOtterek hareket et- y td h 1 1 t H 1 tiki ur aş d" I d.,,... i K 1 b. ırsız ara ana ır . ırsız ar 

eri intibamı b11ıl etmek· 1 ın e '"'m z ore ır uman beklemefe karar verirler. Je· 
len insan nefesinı' menedemi . lar sokaklarda tırln aöyhyen 0 1. . d l i . 

K ıd· r mı şıne evam e mes nı 
Yor Almanya Çckoılovakya Kızılaya ore ır. tavsiye ederler. Jerom çalııır 
~· dön"ceği zaman Polonya - Şarkılı laırıız.lık ken hırsızlar da vakit geçir• 

b •n enıin olmak iıtemektedir Aza olun uz Hırsızlar gizli İl gGrOrler mek için şarkı söylemeğe 
t Udı nıllpbem olduğa kadar a denir Fakat bu gOnlerde Nev başladılar. Sesler gOzel oldu ~ 
dılikeli bir taktiktir Poloo york .zabıtasının aramakta ol· ğu için J erom dftrt saat mO· 

Y• Panjermaniımi teı~ik edi- J ( N ,
1 

M ( ft S f 11 doğu bir hırsız çetesi bu ka t~madiyen ?perı .parçaları Pin 
Yor Polonya Almanyaya vaki il ideye riayet etmiyen eşkıya· hyerek vakıt geçırir. 
0~•cak hizmetlerinin keodiıi dan mOrekkeptlr. Jerom adın Nihayet yazıhane sahibi 
'

1 tnıin kılacağı Hnnındadır. Nüshası 5 Kuruş~ur da bir memur, Amirinin yazı- gelir dört tabancanın tehdidi 
/l l l ~·L • Abone Türkiye Harıç hanesinde yalnız batına çalış altında kasasının kapsğım aç· 

O onya ıların TIR11 \ için makta ı·1ıen içeriye 4 adam mağa mecbur olur. Hırıız1ar 
E Şerait ) için 

nformuyon gazetesi Slo ( 
1200 

Kr 
1 2000 K' girer tabancalarını Jeroma kaaayı tıoşaltırlar, patronla 

~?llun neşriyatını ele •larak Senelik 
1000 

tevcih ederler, ya ,,kasayı a- kltibi birer kolluia bailarlar 
'Yorki; Slovo gazetesi Alman Altıaylık 600 

500 
çarsın, veyahut beynini patla- ve onlara birkaç mOntehap 

~;1"n ibraz ettiği ıon Avuı- Oç aylık 300 tırız, derler. ş1:1rkı daha okuduktan sonra 
'Y• nıuvaffa\dyetin in Polon· Bir avlık ıOO Yoktur. j Zavallı Jerom lr.orkusun· sıvışıp giderle r. Nevyork za h . 

k nın bu 75 milyonluk dAvlet Resmi illnabn ıabrı tO dan kısayı açmak islere~ d~ hı tası bu şarkılı hırsızları şim I 
ı.'rıııındaki vaziyetini zayıf Lıı:K~u~r;:u1:ıtur=·----~-11 kilidinin mek~nizm~sını yal · di htuaretle aramaktadır. 

lbiuaa bunua için Polonya , 

1 LAN 
T ırsua Belediye Reisliiillllen 

. Tarsus Hflediyt>si şar Sinemasının iki serı .. lik 
ıcarı açık arlırnrn) a çıkarılnııştır. Muhammen b .. 
d~li 4000 dört hin lira olup Muvakkat l~ruir e 1 akçası 30_? ~iç yüz liradır. ilwlesi 7 - 4- 938 p:.:. 
senıbe gurıu saat 15 de belediye erıciimfninde 
yapılacağmdarı istt>Llilerin şartnamesini bP.l~diye _ 
mizdera almaları ilAn olunur. 23-26.30.3 

i l 1 N 
Fabrikan11z momôlittı kaput bezleri 1 ·2-93 8 

tarihindPn itibaren teshil edil~n satış fİJalları 
aş a 

ğıdadır. G~uişlik Tul Fiyatı 
s. xm. metre lira k. 

Seyhan bezi tip 2 7ô 36 7,~5 

" " 
,, 2 90 36 8,39 

Horozlu b~!,, 6 75 36 6,70 
,, ,, 4 75 36 6,35 

1 -- Satış Pftin bedelledir. . . 
2 liir halyadan aş~ğı satışlar - ıcın O/o 2 

zam yapılır. 
• 

3- Sır masrarlarile bal~·a ambal11j bedel 
leri müşteriye a · uir. 

Tarıuıta M. Raıimbey F. 
miJıteciri 

Salih Bo•n• 

•• 
Ornek Kebap evi 
- Ahmet k•Y• Selçuk 
Kuraı Kebaplar 
ıs Menin kebabt koyon eti ile 
25 Y oturtla kebap Hde yai hatla•• et ıuya ile 
16 Kotbatı kebap 
ıo Domatuli kebap 

20 Bathcaab Urfa aaulu 
20 Sulu kebap Adana uıalu kebap 
20 Sanmukb Ayintap kebabı 
20 Klllbaıb 
tO Yamuıtalı ıalçalı kebap 
20 Kirazı. Kebap 
20 Keme kebaba 
10 Patatiali kebıp 
~O Baharh kebap 
15 Sade maydanuzlu kebap 

20 Y •ilı bam urlu et tepside 
20 Çii köfte 

5 Salata, Cacık, Turıu 
Kıbnı çarıııında 8-10 Numaralı Ornek Kebao 

Evinde yukarıda ya1.1lı kebaplar ile daha bir çok Y•· 
zılmayan kebaplar ıırf koyun eti ile yapılır. Sayın 1116 • 
teıilerimw memnan etmek için yapılan bu taahhGtte'n 

6rnek keb•cısı Ahmet çekinmez. 
Bir tecrDbe kafidir. 

-

• 41 • .. =· 
G•• Siğorta 

UVeD Sosyetesi 
S'iJmer Bank 

Emlak ve Eytam 
Bankalarının kurumudur 

Tam türk 
ve en giJ.venile nıigorta ıirketidir 

Hayitl, yangıu, Nakliyut, Kaza Otomohil si 
,, talaruuzı era müsait şartlar ve tediye koı:or 

hklarile yapar. ~ Y· 
Meninde Mllmeaam 

VASFI ORGUN 

-· 



F 
( 
~ 

Istanbul ve ~·~ova On;.versiteai 1 
seririyatı. hariciyesinden mezun 1 p· n 

Her Dair(~cle 
Her ticaretJıanede 

1-ler Y ~rdo 

o o 
Meşhur Sanat'kar 

Remzi Tezelin 

Atatürk 
Hastalarını Bayram günlerinden mada her iÜD T 1 ya g osu 

i,ı sabah saat dokuıdan on ikiye kadar ve öğleden son- l l 
ra on beşten on•ekize kadar muayenehaneıinde kabul.t. Her Ayın Onbirinde 

~-r~ 
,._ ~~~~ 

• 

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

eder. ~ 
ADRES : Camişerif MahaJJesinde pazar caddesi ~ Çekilir 

29 No.lu Hane 1 Her ocağı zengin 
• Sedad Sahir Seyınen 

Uray caddesi No. 41 
Mersin ~<au(5;ği,k.,E;=~~~l ~~~de Bir 

• müst~~~~~ib:ı:~~~~~k Avru~!·l~~~~ırt:bbiye I da ne ahnız. . ~:i~eı~/t~~ı~i G r:ıı~nılıy:r821 ma~inaları • Vurtdaş. 
~~~~~- 'Sizde bir REMİNGTON almalı~ ~ 

..... ,,._, . ..,.,.. _. sınız. Satış yeri 

nunk;y~d;;'i~~&u;u•••••ı . v:ya~FRık~r) 23 Nisan 
yaklaştı 

ayan llalklflıl'Zllı ~ıhlı~l~ı gü1. ÜBlllllle luıara~ t'Ştl.~mıyan K ..\ y Al Foto g u·· n 
·DELEN StJ Y UNU ~ap1 l sıh lıi hir şe~ ilde menhağd~ki rnsisatında ek sik-

i kleriui laıuamJamJŞ fonrıin en ~on usullPrini yaplırmaktfa lmluıuhı~u- L.,O ·r o G u·· N u·· 
ıuzn ..trz Pd~riz. r arayan sayın 

KAY ADEL.EN SUYU 1 
Kaynı~ıaı yer~en itibaren istasyon yanma ka~ar cam borularla biHur ~&vuzlaraı 

in~irilmis ora~auil *11 fiziki ve ~imyevi evsaf mı mu~afaza e~erek ~ deyme~enl ' 
hususi kilQJWciliz Mıda damacanlara doldurulmakda ve muntazaman 1 
şebriıııiıa plııııklıdiı . 1 

KAY ADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkaladellğine F.Iince: Yıllar geçdikçe halkımızını 
göslerüiQi Jağbet ve teveccilhi k~ııında fatla sOı söJl eli zait görüyoruz. Sıhhat Bak<ınlıgı 

vo selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU )tlrız Türkiyenin • 
en iyi suyu olme\ll kalmıyır• "Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulundu~unu isbıt • 
etmiştir • 8 

lştahsızhQ"a, hazımsızlıia bir eok mide batırsak hastalıklarına kareı KAYADELEN şiflllı bir il 
hayat kaynaQ'ıdır. il 

Suyu !Mil temiz vt btrrakiür. TterDbt t<Un SOYl(l lııUJumu:undilUU buldulu zlntülik vt sıhhatuı • 
vtrdili Jarltlarla suyumuzun müştuisi çofalmaktadır. il 

Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 1 
88ft'•B~Bwn~n~n~a~B~R•BBa8Rftft8BBBBBftBBBB••BB~~ 

enelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Ye ·Ve Çeşitlidir 
Resmi devairve müease~atla ticurethaneler..eait her nevi defter 
er ve evrakı matbuaveaıairei en nefia bir tor:zcla aür' atle yapar 

······~~·-······~··* HAR.İÇT ~N ~ÖNDE:;f\.İLECEK. SİP AR.İŞ-
LERİ .K.~J;Sp~ VE T~ ELDEN YOLLAl!'\.. _ _, 

it '"' ı :::::::". 

HER NEVİ KAR.TV 1: Z İ T
11 

KİTAP, GAZETE :O A. V ~ T K. ART
V E ME O~ U A LAR.I.ZARF KA

G I T BAŞLIK.
TABINI DE RUH- L AR~ T AB EDİ-
TE EDER. t~ ~a::-.--=--=-==-==-===-..:=====-~~T~,~-~~·====-=======-=-=---=~ 

Yeni ller&in Ra11mevinde Rasılmışllr. 

müşterileri onu zafer caddesinde atel 
vesinde bulacciklardır. 

F01'0 GÜN e fotograf çektirmek 
modern ve temiz hatualara malik olmak ~emektir. 

FOTO C ·\ "\ dt~ Sf'H' l'\t'\t• foıo~ıcıf et ktirir . . 
~·ğraruti~ma11 y:.•plırır auıatHr i~lt·nııi zi gür-
dürP.t•ılırs i ııız . 

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

FOTO GONü sürat güzellık ve cizibe yaratan bir 
yer olarak kabul ediniz. 

Yeni mersin Basımevi 
M.ÜCELLİT 
HA.NESİ 
Esk11uiş, parçaları-

rnış, forMhtt' ~ ıta1ıl<J
r1111zı is~ 'aramaz de-. . 
yt> atmaymıı. llir gün 
sizt' IAzım ulur. Kuap
laru11zı, tlefledtlriuizi, 
uaiicellitharatHuizf gön
deriniz. 

U.-r 11evı k.iLHp ve 
defterler şık, zarir me 
lin ve i-.ullauışlı ola
rak ciılernr. 

IHTİVARLIK 

Peşinizden Geliyo

ONA KARŞI 
/ 

Hazırl&kl ı Davranır 


