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de iskenderiyeye hareket et 
.......................................... .._ .............................. _. ........................................... ._. ... 
Hatayda Hühumet Otorite Kanun Nizam adına tek varlık yok fransada ~alk cephesi ilk defa olarak çok zayıf ~İr e~seriyet aldı 

• ~ 

Bir köy daha basıld• Kabine gene suku~_ ediyor 
Caniler, çapulcular birer kahraman gibi 

serbest serbest dolaşıyorlar .. .. . ...__.....,._..;;;;;........,~ 
Balkan Antantı [~onomik ve P~oje ancak 311 reyle kabul edildi 

ve Mat~uat hnseyleri MVSTAKiLLER BAGIRIYO';l: 
Fransa mahvoluyor Mılli bir-

lrt-iki-b e-dile-n d-ena-et ve facialann müşevviki Garo ~aşta ol· '~Viyana 
ıak üzre mahkeme heyeti ve bütün yü~set memurlardır. Elçiliğimiz 

Diiıı 

TÜRK MEZRAA KÖYü 
Hükumetin silahlandırdığı ça
pulcular tarafından soyuldu 

Başkonsolosluğa 
tohvil edilecek 

Yıldızda toplantı
larına başladılar 
lstanlıul, ? (Hususi muhabi 

rimiıden) - Balkan antantı eko 
,\nkortı 7 lfüıc!~·o) - HQktl nomik ve matbuat konseyleri bu 

metimlz Avusturyadr.kl son va- gün Yıldızda toplandı, Ekono 
ztyet icabı Viyana elçiliğimizin mik konsey ö41eden eHel Hari 
ltlğvt>dilert• k yt•rine bir bıışkon cife Vekaleti vekili Adliye Veki 

liğe muhtacız 
Projenin Ayan meclisinde daha şiddetli 

muhalefetle karşılaşacatı muhakkak 
Paris, 7 (Radyo) Mebusan meclisi akşamki loµlantısınd ı 

hükümetin mali projesini müzakere etmiş 42 müstenkif, 249 m 
1 

halife karşı 31 ı reyle kabul etmiştir. Proje önümüzdeki hart: 
içinde Ayan meclisinde görüşülecektir. 

Proje tenkid ediliyor -7'."Şı'm-8-1 -m-em-:-
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.Müstakiller lideri projenin A Fakat tek kişi sorguya çekilmedi solosluk ikame edeceğini Al li B, Şükrü Snracoğlu tarılfın · 
• manva hOkılmellne resmen bil· . d" ·

1 
I' dan bır nutukla açıldı, Matbuat müzakeresi sırnsındn hükumeti 

Antakya 6 (Hususi Muhabirimizden)-Hatay tam ırmAş ır. "k d t d konseyi de öğleden sonr Harici şiddetle tenkid ederek Fransız Avrupa işlerine asla 
manasile haydudlar eline düştü. Hükümet otoritesi merı a a anı 1 v kf'.1 t' u ki\ ·ı · R N ticaret donanmasının yeniden te k 

V . 1 7 (u d ) A ye e u e ı • ll H ' uman arışmııvac k 
Stfıra t"ndt" daha doX-rUSU memurlar da birer haydud ıışıng OD " 8 yo \- • ' 1 k'I sisini istemiş .ve propağanclayn J Q • merikB Birleşik bOkOmetleri Menemencıoğ unun açış nut • e 
Oldu kanun nizam adına tek varlık kalmadı. Türk Avııstııryllnın Almaoyuytt lllut- Qalışmalarına bnşlad. ı, bir yor nyrılmasını teessufle ODslovl 7 (kRııdFyo)l- Norveç, Is 

1 

l karşılamıstır. Lid(lr demiştirki: veç, an mar 8 • en undiya Bur\ 
evıerı· soyuluyor halk sı"IAhlı çapulcular tarafından kını tanımış ve Viyana elçill"i Açılış celse erınden sonra ~ ı ı k r a ı-; fkf d" l'b r l k _ c ye nszır arı on eransının t 
Çarşı ortasında tehdit ediliyor, kurşunla adam vurulu- 1 ni Baş konscılosluğıı tahvil ede konseylerde ı~utad komisyonlar ısa ı ı era ızm arı mu Jantısmdtıo sonra bir tebliğ ne op. 
Yor kanun namına adalet namına tek ses duyulmt- cettini Almanyaya bildirmiştir . ayrıldı, komısyonlar yarıııdan mkü~ ?lm~yan bir şeydir. F~an dilmiştir Bu tebliğde dQo şre. 

:u~~~=~=~~!.::...:.:.:.:~-======:-:====== itibaren çnlışmnlarına başlaya sa mıllı mudafnnnın nğır yuk- tık vaziy
0

etlnln tetkik d'I Ytı Poli 
Yor BütO h'"d" 1 • f ·ı - feri altında dn değildir. Amele 1 1 ketlel 1 ebıdiğl, şı. 
1 

: n a ıse erın . ar 1 Müvazene vergisi tahfif ediliyor caklardır, Murahhaslar pnzor gtl . . 1 mıı meme r un atan Avru 
erı, adam vuran canıler, nü Yalo\'aya gideceklerdir, hareketlerı nıhayet hu malıdır, r>a işlerinden uzak kaim 
k 

b b" . . . . r asının ka 
?Yleri soyan çapulcular o 1 t d •• rt· buçuk mı·ıyon lira Ekonomik konseyde bilhas yu bız.za1 t serm~3:eyı ıncıtıyor . • rarlaştı!ıl~ığı ve hiçbir devlet gru 

bırer ~ahraman (!)gibi ser ev e Q sa Bıılkaıılar arası Ticaret Odası a ır eşecegız, ya buna ı~tırak etmlyeceklerı, bir 

~St _serbe~t dolaşıyorlar. fedaka" rlık yapacak Limanlar fe Seyrisefain işleri mahvolacagız Avrupa h&rbı vukuu t11kdirlode . 
ışte bır hidıse daha: üzerinde mühim kararlar alına 1 Bundan sonra söz alan d i· de iştirak etmlyeceklerı bil.dlril-

k 1 (Sonu ikincide) mektedir. 
BiR Koy BAŞILDI l B b k K 

en tır, 

Maliye veki imiz ve aş a anımızın a 
Evvelki gece "hlilıadı rata· ki. Amer·ıkada Lerida tam ölüm sükutu içinde 

ni. ctiyo adlandırılan çapulcular mutay grubundaki izahatları süre ı 
~:~:!:t~~rı::~:l~U!ezs:!~~!I ~~;~ alkışlarla tasvip edildi T t ı·t l l h Milisler hiçbir cephede tutu-

J ı o a ı er ere a ey • ı 
llü bastılar köyun ağası olnn Anknrn, cA,A• O. H, P, B, M, Al, gurupu bu gün u 4 - 938 namadan kaçıyor 
'Reşidi, Re"idin hamile karısını, tar/ik aeniş/ivor ... Antalya sayln"ı Dr, Cemal Tunca'nın reisliğinde toplandı, e .., 

1 
Ç()cuklarmı, imdadıua kosan ifa Mnli . 0 Vekili Fuad Ağralı muvazene vergisinde yapılacak Vaşington, 7 (Radyo) Ameri l d k ÜJ ı • • f k d" d t ~~· 
san adlı bir komousunu ellerini ' )A :J • 1 "k·"\ d" - ") . - . d . J d' k bü ·"k h b . • . . 1 OD rı al IR yapı maması ıçın ran 8 naz ın 8 818 us 
k l b 

,.
1 

k b it tenzı ala daır ıu uınetçe uşunu en proıo uzerın e ıza ıa& ver ı anın Ju ar e gırıoının yı V o !arını a. ıyara ayı men· _ _ _ ' 
k d d'" d-ı B d Formüle ilid tını munakaşalardan sonrn kursuya eelen dönümü münasebetiyle harbiye f ,ı,. Luf d p11_h • 1 'I ' 'Jah t ı b" dd il"J 

!~ 1 a ar ·ıııoıv ~I~~; köyu b~:~~ Başvekil Celiil Bayar devlet büdcesindo iftiharla mılşahede etti müsteşarı söylediti bir nutukta ar. 111 un •. """' unye cı arın Si a a 8 1 re euı ecel. 
'uz erce sı u 1 a · · · · d ı k · · d ı· d 1 fi • dl"' d 1 • I h b d halini aldı Si- ğımız ınkıeaf ve müvuzene en cesaret a ara sayım vargısm e tola ıler ev e erın Aer et e.

1 IA~~:.ze k~;raı:~ 1 · eşkiya baskını 1 Sonu ikincide ıere tahakküm ve tecavilzlerini I'.erida, 7 (R~dyo)Hav~s m.u ıYeni zaptedilen yerler 

karşısıncln k(işo buQak kaçtılar. Eskı· Avusturya Başvekilinin 1 şiddetle tenkit elmis ve demiş· h~:~rın:~~ _: ı.e~ıd_ada lı~ı;ı . ~r Salamango, 7 (Radyo) Fran 
Zengin evleri soyuldu. tir ki : ,su un} ku um suruy~r. o ıır e kist kuvvetler Rivagarzola noh-

ld d 
""" 1 -- Bazıları uiıim sililhlan· esas ıal lan aıın tı lorı tarafından . . . 1 • 

liatayhlar soruyor fa~~t.. ÇI 1r lgl ya an mamızı kendilerini ·:tehdit mahi · kaçmlamıynıı çok ufuk Qocuklar ru;ı.,~e;m~~ erdı~ .. Ne~ırin eimaı 
Aradan iki gün geçtığı h:ıl . yetinde telilkki ediyorlıır Haki-' yürüyem=yocok kadar ihtiyarlar sa ıı ınd·~· ı ara~~~ı.n ıegaline do 

de alelusul dahi olsa tek kişi Arşidük Otta hala; Avustarya ebedidir kalte tehdit edilen onlar. değil ve yaralılardan başka kimRe kal vamh e 
1 ıyor, ılıslor hiç bir 

&oro k"I d' Hat•ı.:olılar t F k' 1 " lül . cep ede tutunamadan ceb ~ _ 
!&uya çe 1 me 1• •' k J k d• Amerika menfaatleridir. Biz bu mamıe ır. ran ısl er 0 erın - - rı YU 

•oru1or: kül/erinden te rar uoğaca fır 1yor menfaatlerimizin tehdit edilme· topl'lnması ve defniyle meşgul ruyuşle kaçıyorlar, Bulantayı.da 
-Bn haydutlar nasıl olu· l • hk • ·ı 1, s· ,1","I. sine asla müsaade etmeyeceğiz dür. Biı· çok evlerden hüH\ du · ~ap.teden sol cenah kuvvetleri 

~or da ili~tıhlı dolaşabiliyo~Jar~ Suşn"ıg yakında iyepzıg nıa ·emesıne ven eceı. ımuı lı manlar yüksE1lmektodir. Şehrin ılorı harekt\ta detam ediyor,o-
... lbleketın zabıtası ve adlıyesı 1 v t•k~ ku"ll 'ıyetl"ı mikdard 0 s · l"h uıı L h d b d 1 8 1 arl şark islikametindon fasılasız top . . . .... ı .u ve ma 
l'ok mu?, Bu adamlar niQin lô · ı oturdug·u saraym ua çesm 1 ser estçe o l'IJOr sesleri geliyor. Bu snbah Lerida hımmat ele geçırılmıştır, Milisler 
l'ık oldukları cezaya çarpılmı· V b ' ı "lü 1 )orı .t vuıtur·va kı"lı'ael.6- ya a-elen 2 bin Faslı :ısker ileri ID erce o ve yara 1 bırakmak 

aı! . Berlin, 7 (Radyo)- Alman istihbarat bürosy bildiriyor: cEs ~ oT "' ye sevkedildi bunlar yeni gelen tadır, 
rt Butün bu suallerın üevapla- ki Avusturya Haşvekili Şuşnigin a-özcüsü kaldırılmıştır. Şuşnig rİnİ takbih etti kıtalardandır. -Sonu lkloclde-
.bı •ermek çok kolaydır: • .. tık sivil polisler tarafından ıarRBslld edilmemekle •e ancak ~=~~~~:=:::::;;:.::::::::;:;::~:;::::;;::::::;:::::::;:::::;::;;;;~;:;~::_ 

- Haydutlara silAhı lıuku· , ~r 1 angi bir tecavüze maraz kalmaması için bulunduğu sarayın VRtigıın, 7 «Radyo• Yarı ı· 
ıne~ verdi, memleketin zabıtası ' "ıe~ 1 

de birkaç muhafız bulundurulmaktadır. Şuşnig saray bah· resmi Romano gazetesi Gardina @' 'I 1 ispanya 
~dh1esi onların elinde, haydut· , on~ııde serbesçe dolaşmakta ve gazetelerini okumaktadır." 'im Avusturya kiliselerine hile Sl!!J 1 cı N DEN 
ar Jağma ettikleri para ve eş· 1 çesınAlman ajansı ayrıca Şoşnigin vaziyetinin enteresan old u~u ben bir "beyannamesini neşret ~ , F aciaaı Ön'iinc/e 
--. Sonu ikincide / k l nu kaydetmekle te adliye nazı· mektedir, Bu beyannamf•de Avus 

ilk tahsil sekiz yıla çıkarı aca rı_ bulund_uğn zamanki. cü.rmü turya kiliselerinin anşlus kar~ı • 11 uun sürgune ta.kabili etlığinı yaz sında aldıkları vaziyet takbih 

ılk okullarla Orta oku arın maktadır. . edilmektedir, Londra, 7 \Rad10) - Eskı ___ _ 

b• 
1 

• . • k arlaşıyor Avusturya başvekili Şuşnigin 
ır eştırılmesı ar Qıldırdıttı hakkında dolaean ha· Romanya Krah 

-~-~o..=-- h • herler teeyyüd etmemiştir. 

8okanlık Ö •müzdeki yıl tecrübe ma r Deyi. t~lgra_fın Viyana muhabiri ÔnümüzJe/ıİ hafta 
nu b l ak Şuşnıgm tımarhanede olmayıp 

~etinde kararın tatbikine af !_Yac halen Belveder sara1ında bulun Londraya gidiyor 
---- - - - · duğunu ve ilhaktan sonra hasta ---- I S k'z yıla Qıkarılacak ılk 1 ki Londra 7 (Radyo)- Romanya 

Ankara, 6 (Hususi) - . 0. ~ 
1 

ilkokul öğret düştüğünü çıl~ırmıe 0 mama ~ kralı Karol gelecek harta içinde 

1 Kültür Bakanlı"'ının ilkokul · tahsıl ıçın mercu . . el beraber Kendı düşmanlarının ° refakatinde Romanya Başbakanı •t · 5 • • f tirilmesı ıcap ö - d " ıle orta okullRrı birleştirerek menlerının ye ış hl rf turdugu sarayın nun e muma· dıı olduğu halde f Londraya gele· 
ille lah ·ı - . . . ı mektedir. Bu itibarla mu e 

1 yişler yapmasının asabını feno cekllr KrfthD J ondray8 muvasa· 
sı muddetını sekız yı a k d A' kt dır · • 

~•karmak üzere tetkikler yaptığı kurslar ~çıl~ca tır. . kul bina halde ~o~ u unu yazma a . lıil gOnll henllz takarrür etmemiş 1 
Ilı )&zmıştık. Bu mesele etrafın Yenı butç~y~ yen~ 0 

isal "Şuşnığı asmalı!,, lir. Bu ziyarete slya~i m< hofllde I 
<lı kültür b k 

1 1 
t rf cep ıarı için de muhım bır tahs . Berlinde, geçen, spor sara· hususi bir ehemmiyet atredllmek j 

beıerd 8 811 ıtı mu 1 e 
1 

'Hife edilmesi IAzımgelmektedır. yında Hitler nutuk söyledikten te va Romanyanın dış siyaseti Uze 
'tınek:e~i~rettırmalarına devam ~Jevcut binalar işe kAfi ~etme: sonra, Şuşnig aleyhinde bli!ük rinde mObim gOrOşmeler olacağı 

lık · . . . 
1 

e~tedir. Çünkü orta tahsıl mu mümayişler olmuş \'e halk! as· söyl~nmektedir. 
lbaa • tahsıhn sekız yıla çıkarı m 1 . de okuyan çocukların malı' asmııtı!,, diye batırarRk es ~~~~=== 

ı ı•ind ""' t lı'ına büt eeeese erın 1 · k·ı · · id S ff b J Çe, te ..... e, 05~0 men, . 1 1 95 bini bulmuştur. Hu yı ki Avusturya başve 1 IDID ıımı ID a er er 
ı,l'ct drıut glbı muhtelıf noktıı 1 sııyıs ma 30 bin daha ilA\'e nı islemiolerdir. • 
~ an engellere tesadüf olun 1 da. bu ra.ka Şuşııigin yakında LArpzig f L • ' f tn .1 
'tı•ktadır. Bu engelleri kaldırmftk 1 edı)e(~ektır. H Ü üz deki yıl mahkemesine verileceği malum· ılDCI say 8m1Zua 
itti rı fakında Bakanlıkta bir ko Bakanlık 00 m -Sonu lkloude-

'1oıı toplanacaktır. -lıOnu lk .... lde -

Yıllarıfanberi birbirine d i ş bileyen ideolojiler kona g" 
en müsait çarpışma sahnesi olarak İspanyayı buldular. Bu m oç 
leket şimdi her gün biraz daha hazinleşen blr kardee bo~azl em 
ması içinde çırpınıp duruyor. Şehirler bir enkaz yığını ıhalin~ş 

arihlik İspanyol medeniyetinin yasadığı topraklar üstünde . 
0

· 

di sadece siper mimarisi hAkim. İspanyol rakkaselerinin Yeleım 
eleyili mineli havayı bomba kuyularından gülle delikler'ı dpa 

ı · n en fışkıran kon ve harıl kokusu kapladı. Rus, Alman, tolyan .
1 larının son tahrib tecrübeleri İspanyol gö•desi üslOnde Jap 1sı ıih 

Franko İspanyayı kurtarmak için harekete geçmişti, ~ıyo~ 
hükQmeli de ispanyayı kurtarmak içiu mukavemet edi)'o er~ 
tarafın elinde de mukaddes bayrak vnr. Radyoları ardı r . k ı 
kesilmiyen tebli~ler noerediyor: lir! şehir daha yaktık b arn.sı 
kişi öldürdük. · eş Lın 

Gazetelerde resimler görüyoruz: Genç, ihtiyar, kadın k 
sırtlarında birer torba bellerini bükerek cesellere basarak er ek 

1 · · k d 1 Yanan ev erının . ara uman arını siper yaparak kaçışıyor bir şehi d 
"b- - " d" 1 N · 1 1 r en o urune goQ e l)Or ar. e mıl et er arası harpler ne Ehlis llb 
seferleri, ııo diıı muharebeleri bu kadar akıl \ ' O mantık d a 

k d · b' · · d 1 · ışına çı ma ı ve hıç ırısı mey anı spanya kadar ha);ınleetirmed· 
Bütün bunlar niçin yapıldı ve ne için yapılıyor?. lkı' ı. 

tara
fın da cevabı şu: 

-Vatan için ispanyayı kurtarmak iç•n. 
Hangi vatan hangi lspan)' n demek, kazanan tarafın 

lıklarda mı hüküm süreceğini sormak b ize düşmez ki. meza ı 

Selnıa Yalgın 
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Sayfa: 2 

Hangi senelerde hayat daha ucuzdu? Memurlar kanunu 

Gıda Maddeleri 

1938 CUMA 

Oenlzli~e SON-HABERLER 
bir komisyon proje

yi tetkik ediyor 
bir dokumacılık 

kongresi yapılacak 
Denizli 7 (AA) Dokumucılı ~1et11loketi111 izdel{i fiyat seyri 

etraf Iıca tesbi t edildi 

İstan~ul, iz mir, Mersin Ticaret odalannm daimi fiyat en
de~sleri ve toptan eş~a cetvelleri tet~i~ edildi 

Ankara 6 ( Hususi ) - Dün ğın lslahı ve stundarlzesi için De 
Raşbakaıılık müRteşarı B. Ke· nizli Tic ıret odasında civar vllQ· 
mal Gedeleşin reisliğinde bütün yetıer murahbııshırıoın da işllra-

bııkanlıklar müsleşnrlarının işti kile bir kon~re tophınacalstır. \ 
Kongreye S"nmerbank da da

rakile bir komisyon toplanmış vet edilmiş v·e beş murı.hhasla iş 

5 Bin l{işilil{ takviye }{ıtaları
cla Çovrildi 

tır. Komie.yon. memurlar kanun tırnk edllece~i cevabı alınmıştır 
projesini tetkik elmiş ve proje- Kongre konuşac11ğı mevzu flzerin 

Şonghay üniversitesi profesörü Çine 
ihanet ettiği için katledildi 

Ankaro, G (Husu:.i .\luhabiri 
rimızde ıı) - Hükümetimizin ha 
yatı ucuzlatmak için bir çok ye 
ni tedbirler almakta bulunduQ'u 
oir taraftan mütehassıs Lorens 

nin bugünkü ihtiyaçlara göre de fııydıılı kararlar alacııktır. 1 

odun, odun köm~rü, ekmek, pa I hazırlanma~ı~ı lç bakıu~lık ı_ıu: ~ ff d l."LA • • Haıı~eo, _7 ~R~dyo) Şi~al~e mitralyoz. iki zırhlı kamyon ele 
tates ve aığır etı bu meyanda 1 kuk müşavırı B. Ekromın r6ıslı atay a 11UftUmet otorıte m- harp vazıyelı Çınlıler lehıne ın 1 geçirilmiş ve 3 tank tahrip edil· 

dır. . ğinde, Sağlık, Adliye, Gümrükve ! d f k ık k k ' şnfcla berdevamdır, Şangton miştir, Ayrıca 8 Japon esir f\lın 
lstıGsall\tı ba_zı senelerde 

1 

inhisarlar bakanlıkları delegele zam namın a e var 1 yo ve Honanıa şimalındeki seyyar mıştır, 
çok o_lA_n maddelerın ucuzluk se r·ınden mu·rekkep tal"ı b·ır komı·sl Birinciden artan ,Japon kıtaatı a~ır zayiat vere tetkikler yaparken yrııi iki mü 1 & Bir profesör katledildi 

teha ssı sın daha getirilmesine ka ne erı ıse başka ~aşkadır. Mese 

1 

yona havale etmiştir. Tali komis yayı hükümet adamlarile payla· 
1 
ren ric'at etmiştir, Çinliler I\an 

rar verildiği sırada diğer taraf lA, sadeya~. zeytınyilğ, yumurta yon verilen direktifler içinde 1 şıyor, hnttıi hangi gün hangi tondan gelmekte olan 5 bin ki- $anghay, 7 (Radyo) $ang· 
tnn gıda _nındn_el~ri.ııin son _sene ve nohut 93_5 yı_lında, kaşar ~e projeyi gözden geçirecek ve ha: köyün basılacağı bile hükumet · şilik bir takviye kıtasını ihata hay üniversitesi pro[esörlerin· 
!erde takıp etlığı fır ut seyrı de beyaz peynırler ısa 936 senasın 

1 
1 A' projAyi müsteşarlar ce malumdur. 1 çenberi içine almışlardır, Kıta· den Harman Lui bir Çinli tara 

etrnfile tetkık edilmiş ve bu fi l "e etı ucuz fiyatı almıştır zkır ı!aoc~u~un tetkikine arzede· Mesuller kimlerdir? j nın irtibatı kesilmiş oldux-undan fıhdan beynelmilel imıiyazlı mın - ı r 1 • b bl . l 1 omıy 1 
& 

ynt ru ;:e ış er~ se 0 erı ( 0 0 e Hükumetin ucuzlatmak için cektir. 1rtık!\.b edilen dinaet ve fa· ya teslim olmak veya temamen takada öldürülmüştür, Bu sıra 
alın_mışlır. Bu. ıne.yaııda İstanbul todbiJ aldığı maddelerin fiyatla! ciaların en başta gelon mesulle \maln·olmak tehlikesi kar ısında da fçıkan karışıklık esnasında 
lzmır vo l\1ersın tıcaret odaları i. b k d -t o h'I' y k"I 1• • ri; Del<ıgo Gam. Mrsalihi haRsa ş bir de İngiliz zabiti yaralanmış 
nın daimi fiat endeksleri ve ~o~ rı_ se, u seneye a ar mu eme a ı ıye e a e mm zabiti Kaküne, .Jandarma kuman dır, . . . _ 
tnıı eşy~ fi~·a~ cetvellerindeıı ıstı dıyen ucuzlamıştır, Şeker, ve gaz jdanları, Yüksek mnhkeme Müd-1 .ıa~oıı_ lo!yarol~rı ıkı .. gun· lır, Mutaarrız, profesör Çine iha 
fnclo odılmıştır. . _ . lıu meran~adır. 1 köy büroları hakkın deiumumisi Moganden, Saocnk 

1 
deııberı hıç bır Caalıyet gostere ııet ettiği için gizli komite hra. 

Yapılan tetkıkler gostermış Umumıyelle 933 ve 934 sene • • • 1 sekreteri AIUeddin ve onlnrdnıı meınişlerdir, Son iki günlük mu fından idama mahkum edilrliQ'i 
tir kiJmemleketimizde hayatıo en !erinden sonra fiyatlar l"krar da bır tamımı j sonrn da bütün memurlardır. harelıede .Japor~r 4 binden faz ni ve kendisinin bu hükmü in· 
ucuz ol_d~ğu seneler 1933 v? :932 yükselmeğe başlamıştır. Bu ara Ankara, 6 (Ilususi)lç Baktın Birer birer çekiliyorlar: 1. ölü bırnkmışlardır, 6 top, 140 faz için emir aldığını söylemiştir 
senelerıdır. Son on sene ıçmde da son on sene içinde en yüksek .. - 1 ı 1 1 Art k vaziyetlerinin snklan 
hububat fiyatlarının en düşük fivathtrı ihtiva eden 930 a vak· lık koy buro ~rı~tn ça ışma a~ı ' mı yaca~ kadar uçıklaııdığ;nı gö D u·· nya H ı·tıerı·n ye n·ı b·ır . 
ld 1933 "d" o , , hakkında yenı bır karar vermış . . . emrı-

0 ugu sone senası ır. inşan veya ayni fiyatları bulan . .. • reıı Mogııııden iıın alarak ıstıra 
Selle Pı·1• •111" bulgur fasuly""' mer tır. Bu karara gore Hususı Mu . . . D 1 .. 1 k•• k d 

v• ' .,, 1 l 1 z r ğ f hnte çekılmıştır llY< tığuma gu va il 
cim ek, kuru soQ'an vo hunlardan se~~ e_r ;3~ ~ar~.;~· e~·ınta t ı hasohe Direktörlerile kaza me· ' re Mesalihi hııs~a zabiti ~e Son 1 arşısı n a 
başka koyun eti ve tavuk fiyat· ya arı 0 

•• vasa 1 ıya. ını murlıırının köy bürolarındaki cak qekreteri d~ i~in almışlar t 
• . . . beş kuruş geçmış yumurta (ıyal · · 1 - H • l A J k Jl • / • • J ları haddı asg~rıye ınmı~lır. Me ' kontrol -~e mesulıyellerı yalnız· dır, Bugu~lerde Antnkyndnn _ıı~ lf er man e a ıyet erıntn JotUT UğU 

sola 1930 senesınde vasatı olarak alrı yirmi para daha yüksek bu ca bu buroların hesap ve ynzı rıln_c~k . . Yukıı.ek_ mahkeme reısı-j . • 
38 kuruş fiyat alaıı µirinç 1933 lunmuş, zeytin hemen hemen ay işlerinin mevzuata ve umumi 1 de ızın ıstem~şl~r- Del_e~e. Ga~o: ı Çek toptaklarınt da t/haka karar Vermış 
sene inde 14,30 kurıışn inmiş \'e ni fıyata çıkmış, c..dun ve kömür tebliğlere uygun bir şekilde ve da ayrılmak ıstıyor ızmı ge . dı • • • • 1 , ... • • 

bu , asnti fiyat 1937 senesinde fiyatları ise 930 un 931 de iki znmanrnda çıkarılmasını takip fakat noderıse şu günlerde kulla Partı hderlen Hnf erden dıreUıf alara~ Praga donduler 
17,30 kuruşa yükselmiştir Bul mislini bulmuştur. Sabun fiyatla ve teminden ibaret olacaktır Ki'y nnmıror. -----

fiyatı 1930 senesinde \'&Salt 19, rı 930 yılındaki VRl{ali fiyatın bürolnrınclaki k<>y işleriııi kavra f d h lk cep"es'ı Londra 7 (Radyo) - Bu sa· 

1933. do 7,80 \'O 937 de 11,30 ku aynıeır. Patates fiyatları daha mış ve işlere menuat içinde bir ransBalrlancldaen artan il 1 ~~-~ı~_ :e gyea~aeıtı~edru_Iı:ı. ... ou_ ~edııı·a ... mene.lha~Cie 
şekilde Çek topraklarından ay· 
rılmak istomektedirler. Sudet 

ruşlur. Koyun eti toplan vasatisi yüksektir. Tavuk fiyutları ise l"OI verebilecek kabiliyet ve du - ,, 
930 sonesinde 43,G3 kuruş iken azami haddini bulmuştur. rumda bulunaıılarııı çalıştırılma ğer mebuslar ; c Hükumet bu I muhıın hal.ıerler neşretmektedır· 

Almanlan Başvekil Hotzanın be 
yanalında vaidolunan leminıltla 

1ktifa etmiyecekleriııi ilAn etmi& 
lerdir. 

933 sonesinde 27,50 kuruşa ldüş· Buııa mukabil umumiyetle Isına dikkat edilecektir. işler Vali projtı ilo bize itim ad telkin etmi l lor. , . 
yor, l.ıiz mılli birliğe muhtacız. , _(okos~ovak!~da_ kı A_ iman e-

müş vo geQen sene a2,70 kuruşa hububat, knşar ve be1az peynir ve· Kaymak:ımların vere(!ekleri k ıı ll 1 ı d II ı 
1 Y ı .· 1 x. · 1 ol x. ı ıı ıye erı par ısı ı erı en ayn 

-k ı · · ı · r· ti 930 · · k ·r d t · ı· d 1 k b a uır eşecel'iızya ma ıY aca.,ız• 1. . . . . yu se mıştır. erııı ıya arı senesıne naza I dıre tı a 11 ın e yapı aca ·, u . . _ • . . ıle Purlmento grubu reısı sayası Berlinden alınan ve güveni 

Bazı maddelerin en fazla ran yüzde 30 düşüktür. Fiyatı nun dışında resen icrui ve tnt· d_eınıştı_r .~·e Blum hukumotını!ı ı direktif nlmak üzre Berline git
ucuzluğu ise 934 senflsinde f gö· her sene arlnn maddeler kahve 

1 
biki mnlıiyelle lıorhaııgi bir iş f.ıyaselınııı Fransız mcnfaallerı· mişlerdi. Liderler Berlinde Ilit· 

rüimüştür. Zeytin, kahvo, çay ve çaydır. 1 yapılmıyacaktır. no uygun olmadığını Fransız lerle görüşerek Prağa dönmüş 
sermayesinin ,memleketo doğru Jerdir. 

lir kaynaklardan teyid edilen 
malumata gör6 Almanya 
nın Çek topraklarında Alman 
elrnlliyetiuin meskun bulunduğu 
yerleri tamamile ılhak etmeye 
azmetmiştir. Ve bu makcrnd ya· 
k111 günlerde tahakkuk eltirile· 
cektir. 

Ra~yolar ucuzlayacak Otobüste geçen garip bir hadise akmasını intaç edecek olan bu Tnyınis gazetesi bu direktife 

BirHaydud 
projenin reddini istemişlerctir. dair geniş mnllımal varmekteclir 
Kabine sukut edecek Buna g_öro_ Hoı~laync~ler _nıül~i hüh ümet tekrar tet

kikat yaptırıyor ı 

İs tanbul, (Hususi) Bükume· ı ça ş f ·c·nde bıyıg'"" }fl} 81.la"hı-
tin radyo gümrükleri üzerinde r a 1 1 
mühim tenzilat yapmak için tet k l -k k ·d 
kiklerde bulunduğu haber veril 111 sa ıyara açıyoı u 
moktedir. Son zamanlarda radyo 

itlıalfilı çok fazla artmıştır. Bil· Jandarma nasırlı Ve kıl/ı bir ~el görünce 
hassa nisboteıı ucuz satılan 5- G 1 

ıa~~alı k_üçük ~adyola~ııı satışı 1 vaziyet değişti 
muh ım bır yekuna ~alığ olm~k- İzmir, (Hususi) - lzmir. Tur- - Ben sana gösteririm böy 
tadır· Halla_ r~dyo. ıth~lii tı pı~~ ı gudlu yolunda garib bir hadise le söz söylemenin cezasıuı, terbi 
snd.a _çok muhıın bır tıcarot ışı 1 olmuş, kadın çareafı giyinmiş ta yesiz! cevabını vermie. 
halını almıştır. . b. h k ti . .. :\ bancalı bır haydud yakalanmış· Jandarma ır are e e zor 

PariR, 7 (Radyo) Halk cep 
hesi hükumeti kurulduğu gün
denberi ilk defa olarak en zayıf 
ekseriyeti parlamentonun dün 
akşamki toplantısmda almıştır. 

250 muhalif karşısında ekseri· 
yet 61 dir. Bu itibarin gerek 
parliimento ve gerekse ilyan me 
hafilinde Blum hükümolinin su 
kut edeceği kuvvetle söylenmek 
tedir. Projenin t'ıyan meclisinde 
daha eiddetli muhalefetle karşı 
!aşacağı 7fmnediliyor. 

~ığer ~ır haber~ gore ... a· ıır. Hd:lise şöyle olmuetur: la peçeyi kaldırınca bütün oto· 
fın \ ekaletı de bu ışle ayrıca j Kemalpaşa kazasından Tur· büs yolcuları hayret içinde kal• (Birinciden artan) 

meşgul olmakta ve halta radyo gudluya bir mahkum sevkedile mışlar. Çünkü peçenin altından dur. Eski başvekil, adliye nazır 
ithnH'ttı işini kendi eline alarak cekli. Antalyalı Hasan Hüseyin bıyıklı ve sakallı bir erkek yüzü lığı zamanınna Colfüsün katli 
bu suretle de mühim bir ucuz-

1 adında bir jandarma bu mahku meydırn:ı çıkmış. hiidisesini iyi tetkik edememek
luk temin etmek tasanurunda· mu sevke memur edilmişti. Ha Foyası meydana çıkan ka ten ba~ka, son hAdiselerde, nazır 
dadır Nafıa Vekili Ali Çetinka san Hüseyin mahkumla birlikte d~n kı!afetindeki erkek, bir~en 1 !arına, ve bunlar arasında Says 
ya, bu iei tetkik etmesi için Is Turgudluya giden bir otobüse bıre bır tabanca çıkarmış ve JBU İnkarta sormadan reyi!lm yap· 

[s~i AvusturyR Başve~ili 

tanlml Nafıa $iı ketleri Baş Mü · binmiş ve otobüs hareket etmiş· dumaya: mağa karar vererek kanunu esa 
fettişi Süruriye emir vermiştir. tir. - Davranma! siyi ihlal etmiş olmakla da suç· 
Bu yolda yapılan tetkikler de : Turgudlunun Çiftlik mevki Diye bağırm!şHa da jandar ludur. 
ilorlemektedir. Bütün bu tetkik inde şose kenarında bir kadın ma Hasan Hüseyin, çevik bir ha Arşidük Ottonun sözleri 
ler bittikten ve icap eden karar duruyormue, Bu kadın, otobüs reketle mavzerinin namlusunu Daha pek yakın bir zaman 
lar alındıktan sonra mühim bir 1 şoförüne durmasını eliyle işaret hüviyeti meçhul şahsın göğsüne da, Avusturya tahtına kral ola 
ucuzluk temin edilmiş olacaktır l etmiş ve duran otobüse binmiş; dayamış: . . 

1 
rak geçirileceği kuvvetle söyle 

M kt 1 
' 

k 
kadının yanında bir de 'bavul - Teslım ol, sılılhını ver. 1 nen Arşidük Ollo bugün Fran e ep ere a maca 1 varmış. Kemalpaşadan Turgudlu Emrini vermiştir. Bu emir sada bulunmaktadır. 

1 1 1 
L • 1 ya mahkum götüren j4ndarma derhal tesirini göstermiş, meçhul Memleketinın Almanyaya il-

BY 1 ta euenm Hasan Hüseyin, bu kadının ~ba eahıs, teslim olmuştur. Jandarma bakından sonra bugün bile Ar 
1 vulunu göıden göçirirken bavu. kadı~ elbisesiyle dohşao bu şah şidük Ollo, Avusturyanın bir gün 

vu-.., Je 75 ,· muallı·m· k sın kım olduğunu sormuşsa da ·ıst "ık)tl kazanacaX-ına kani oldu I 1 ...,gı lunun sapını tutan ele dik at et .. 1S 
ı o, cevab vermemiı:.ıtir. Jandarma, x. ·• Jemektedı·r olacak miş, hayret içinde kalmış, Çünkü v e;UnU soy . 
bavulu tutan el, bir kadın eli de üzerini araştırmış 45 lira para Bulune'uğu bir beyaııatıa 

Ankara 6 (Hususi) - Maarif ğil kıllı ve nasırlı bir erkek eli bulmuştur. Bavulunda da birçok son söz olarak şöyle demiştir: 
Vekaleti Ortamekteb ve liselerin imlş! eşya varmış. - Avusturya. küllerinJen 
muallim ibllyoçlarını en yakın bir I J d . k 1 Vazifesini hakkiyle ıfa eden tekrar doğacaktır Çünkü, Avus 

1 k i 1 an arma, bu vazıyet arşı • 
zamanda karşılıyabl me C n mu d d- _ 1 .h t I jandarma otobüste yanına oturt turya ebedidir. 
hlm tedbirler almnk Ozredlr Bu sın a uşunceye da mış, 01 aye ' ı·ıL 1. '18 f L 1 k 
cllmleden olorak ilse ve orta.mek iyiden iyiyi şüpheye düşmüş ve tuğu bu m~ç~ul !ahsı !urgudlu 1 tansı yı a çııan aca 
leple e parasız ve yatılı alıobcak bir aralık otobüsü durdurmuş. kazusına goturmuş. \'e ıanct~rn;ıa 
taleb~den yüzde 75 inin mecburi Peçesiyle yüzünü sıkısı kıya ör komutanlığına teslım f'tmıu~ır. - Birinciden artao-
olarak muallim mesleğine ayrıl ten kadına: Meçnul şahıs, Kırkağa_çlı olduğu tecrübe mahiyetinde olmak üze 
masını mUmkUn kılacak bir ka- - Aşağı in, peçeni aç, yüzü nu ve Kemalpaşaya bır kızı ka re hu kararın tatbikına başla-
mın projesi hazırlanmaktadır. nü tıöreceğim. Senden şüphe edi çırmak için geldiğini söylemisse mak niyetindedir. Yapılacak tec 

Bu mecburtyet muallim ihti yorum! de meşhur bir hırsız znnnedil · rjbeler nüsbet neticeler verdiği 

yacı karşılııoıncaya kadar devaın l Demiş. Fakat çarşaflı kadın mektedir. Uyanık jandarma tak takdirde çalışma durumu geniş· 
etthilecektir, ince bir sesle; dir edilecektir. letilecekıik. 

mulıtarıyetı hnız mustakıl bır 

Roman yada Zagrepde 
Yeni mülki taksimat Gene talebe çarpışJI 

yapıldı ması oldu 
Bükreş, 7 cRadyo> Yeni mü! 

Z-ıgrep 7 (Radyo)- Mubtarl-ki taksimat kararnamesi bugün 
terde r.eşredil<ıceklir, Bu karar yetcl Hırvat t11labe Ue Nasyonalist 
name ile Hoınanyanın eski vilü 
yet taksimatı değişmekte Basa 
sarabya, Aflak, Huğdan eyaletle 
ri mefhumları Kralın emrile kal 
dmlmaktadır, \'ilı'lyetlerin Valii 

talebe arasında Zagrep Unh·ersl· 

lesinde çıkan kanlı arbedelerdeD 

sonra bllkOmet Uoiversiteyi bir 

uınumtlerile Belediye Reisleri mayısa kadar kapatmıştır, 
Kral tnrnfındaıı tayin edilecektir -----

Profesör Pasolaviç Leri~a ölüm sükutu ıçin~e 
b l dd fı{i Birinciden artan 

e gra a cceten c h . t .1 "IA.h um urıye çı ere sı " 
öldü v\3rilecek mi ? 

Londra, 7 (Radyo) İngiltere 
hükumeti Barselonanıu cuınhuri 
yetçi lspııııyaya silı'lh verilmeı:ıi 

Müvazene vergisi tahfif ediliyor 
- Birinci sayfadan artan -

old uhu gibi muvazene, kazanç ve buhran vergilerinden de hel' 
~eneki büdcemiz<.len yapabileceğimiz fedakı'lrlıkla halkımızın veı' 
gi yükünü hafifletmek, devlet prensibi olarak kabul olduğunıJ 
çe buna binaen sayım vergisinden yaptığımız tenziltıllen başklt 
dört buçuk milyon lira bir fedakarlıkla muvazene vergisiııiJl 
tahfifine başlamaktan mütevellit nıemnuniyetiııi beyan elli, 

Bu beyanat sürekli alkıelarla grup heyeti umumiyeeiııC 

tanip olundu, 
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YENi MERSiN 8 1'1SAN 1938 CUMA 
------------------------~ 

SAYFA ~3 
Siyasi icmal • 

1 L A N Kızll ordu siyasi 
şefine sui kastmı 

Romanyadaki 
Değişiklik içel Defterdarlığından 

.......... ıliktarı 
Romanyada krallık bUsbU MCJhallesi Tarh No. Senesi verginin· cinsi Lira k. 

ikinci ilıbarna IUA 
No. 

Bir fransız gazetesinin ver~iği bu 
etme~iğini 

haberin tiin şahsi bir rejim kurmak f Camişerif ı 50 933 kazan • 5 7 60 
~ze~e girişmiş !olduğu siya~iJ Mükellefin ismi : Kabile cavidan, ç 

5,73 

ınkılAp sonuncu safhasına gır y k· d · · · ·· ı ii. Birinci safhası son paruı- u arı a adı v~ sarıı ve vergıuın ıwvı yazılı mukell~fiu ikamet ' 
Fransızca Jurnal gnetesi llisle yanıııdıtki yilzbaşı Gus ınento intihatında iş başında mt>çhul olması hasebıle namına tarh olunan kazanc vergisine ait ·ı a .• gafu 

gazete teyit başka bir yazıyor 

ı M hl. K · a.ı· .... · · k·\ - ~ı d...... • 1 •uarna 
uin Varşovadan cc Transkonti- yev yaralanmıştır, e ıs re· t ulur.an bUyo;c siyasi parti menın lf'u ıgıne ım &n goru me ıgınden hukuk usulleri mahkemeler· k · 
nantal Pres• \"BSıtasiyle atd,-;mıiıı hastanesine ırntdınlmış milli liberallerin sabit bir ek rıııııa IP.vrikaıı ve tP.blij! makamına kaim olmak iizre il:iııeıı IP.bliğ . ~ 31111

" 
ğı bir habere görP, Moskova-

1 
tır, Tayyare meydanı Jerhal seriyeti temin edememesi ü-

1 
O unur. 

da Stelinin bu gUn en yakın kordon altıııa .... ~ıınmış fakat zerine başlamıştı. Kral milıi L A N 
. kimin utı·ş ettıgı henilz aııla · .b . arkadaşı bulunan Kızılordu sı lı erallerı .kenarda bırakarak 

Yasi ş ... fi Mehlise tRyyare mey şılamamıştır. . . . kabinenin teşkilini iki mUfrit 
danında bir suikast y11pılmış- Lötan gaz?tes~ne göre ıst sag partiden kilçilğU bulunan iQel Defterdarlığından 
tır. «müdafaa komıserı ve kızılor milli hıristiyanlara tevdi et-

Mehlise bir teftişe çık· du siyasi idare şefi Meblisin, mişti. . 
nı11k Uz~re tayyareye binerken bir suikast neticesinde, ~aban fkinci Sifhası Kralın bil· Mah~Jlt>~I Tarh No. 
Uzerine tayyare meydanındaki ca ile yaralandığı ~abe~ı hak tiln partileri ilga ederek hal- Camışerıf 28 
memurlardan biri tarafındau ı kında Mcskovada hıç bır ma· yadaki mesleki cemiyetler o- ,, 

Senesi 
930 
930 

verginin cirısi 
imza ne 

• 

" Yektin 

Miktarı ikinci 
Lira k. 

00 
1518 88 
1518 88 

ihbarnanıe 
No. 
5-63 
5-64 

bir kaç el ateş edilmiştir.Meh lftmat yoktur · » lan korporasyon esası üzere 

N 1 1 d ll 
1 

icra ve teşri meclisleri. kur-
1 

Mükellefin ismi ; Sa ğaz şirkf.Lİ 

D 
.. d e er o mak esası ilzere reyıamme y k d d ·ı . . . 
U nya a U t k 

. 
1 

u arı a a ı ve sam ve ,·ergı erın Nevı ve mıklarlan yazılı miikell r· 
ler Ol Uvor 

m racae a arar vermesıy e 'k Af I I I I .1 e ın 
fl e . başlamıştı. Kendisi de yaşa· ~. a~ıel~a ... meç ~U O ~~~Si ~asebı e r~a~un~ la.~I~ olunan kazanç vergisine 

-------,.. * * mak isteyen bir parti oldu· ull ıh~arnarnelerm le~lıgıne ımkan. gorulemedıgınden hukuk usulu mahk .. 

Ç'ın . Japon harb'ıne daı'r gelen ~aberler ğundan milli hıristiyanlar le· ~ıt>lerı ka nu nuııa ıevrıkaıı ve teblığ rııak a 1111113 l..ai 111 olmak iizre il~neıı ı:.ıı 
Ş9kkUIU bu karaı tatbik ede- lığ olunur ' 
c.,k l>ir kabinflye iştirAk et · 
mekten imtina etmişti. Bunun 

mal oluyor Uzerine Romanyanın Ortodoks Mersin Amerika matbuatına 7 yüz bin liraya 

patriği Mironun riyaseti altın 1 p• 
Büyllk harp Amerika• V ıliam Bile ile oti Bartoıı da bir k.abine ~rşkil edilmi~tı 

0 

ıyasası 
llıatbuahna ço\c pabahya mal 1934 de Batisfer Batisfer adınl . Ulkın kabırıeye . e~ ~1il· j 
olınuıtu, gOnU güollne h•ber verdikleri bir deniz altı balo hım unsur olarak nııllı lıbe· ' 7-4 · 938 
•lınak için avuç dolusu para nile !JOfl metreye inmişlerdi rallerle milli köylUlarin ma· K. S. 
hrfettiler . . b 

1 
k ruf devlet adamları ve behu- Pamuklar 

• Ru ıkızat alon arını enci\ . . 
Çin Japon harbi masraf . d . d b' ld 1 sus B. Tataresko ıştırik et-1 Kıevlant 42 • yedı sene e ınşa e e ı ı er • . . . ' 

rekorunu kırdı . mıştı. Ru kabınenın zamanın· , Dağ malı 
· j Acaba profesl\r pıkar dokuz d 1 · d K ı ı Amerika matbuatı Avru· . . b' . . a yapı an reyıam a ra 10 

1 Kapı malı 29 
P•da d bidise 1 hın metreye ıme ıımek ıçın programı kahir bir ekseriyet K 

cereyan e en ko. sene ÇAiışacak? . . . . 1 oza 6,25 
Itri gUnU •gününe karilerine · ç temın etmıştı. Artık yenı re-

1 
Kırma fi 

b ·ı para harcıyorlar .. · t h kk k · ·ı · I" a dirmek için hayli pna sıuf 
1 

• • J•mın 8_ 8 u ettırı mesı a· ı Kozacı parlağı 
ederler amma Çin • jıpon Rıngten ıonra zım gelıyorrlu. Bu defa da ka b ıl'wd d 
harbine dair haberleri vermek 1 H . h e binedeki en mühim nezaretle U5 ay - çav ar 
· · 1 apıs an · JI · d b ı d ·11" Sert şark 5 30 •çın daha çok para harcıyor · F rı e erın e u un uran mı ı ,, _ 
lır Valanten Angelman, re~ liberallerin liderleri kablne- 1 Yumutak 5,2:> 

. Mesla «Ünited prs» Çin· sanın boks şampiyonu Cımmı den çekildiler. Neticede patri : Yerli buğdayı 4,,25 
Japon harp safahatını günp varnokla dögUştU. ğin kabinesini değiştirmek ta Çaydar 4,,50 

. . . . k Beş ravund mUcad~ıe çok zım geldi. Aaadol yulaf 4,00 
~~nüne karılArıne bıldırme şiddetli oldu beşinci ravundda Kral kabinenin teşkiHni arpa 
ıı;ın günde ~.ooo dolar harcı· ı v11lenten, ingilize öyle bir gene patriğe tevdi etti Fakat A d ı 3,62 
Yo d 11· b' edede 900·000 k. h k · na o ray ae ı ın B 1 yumruk çaktı ı a em maçı bUtUn nezaretleri politikacılar y r 
dolar eder Bizim paramızla 1 durdurdu, fransızı galip ilAn dan ziyade teknik ve ihtisas N~br 

1
t k ~-7 • ' ı ' 0 U 8 8U"a 

Yüz hın. lıra . etti. sahibi olanlara bıraktı. Faaulye 
Amerıko aııtnlarınn, uzak Valanten alkışlar arftsında Liberallerden kimse bu y ı f ı· 

11a k il nüsha · · · · d' ti e u a yer 
1 

v r tan her haber C . • I ringden ı ıı dı. gıyın ı, ves Y r yeni kabineye girmemiştir. Mercimek yozgat 
\?e .uç merkel'.den çekıhyor, den paltosunu isteyeceği sıra- Milli köylUlerden yalnız ihti- Sahlep 
reaımıer de hususi tayyarelerle da iki yabancı boksörOn omu ses sahibi iki edam girmiştir Tatlı çoğen 
Rönderiliyor· zuna vurdu. Yeni kabine Kralın direktifi- Balmumu 

Londrada _ Sizi kanun namına tev· le yeni rejimin esaslarını ve Cehri 
kif ediyoruz!... teferruatını fiilen tatbik ede Susam 

3,,25 
6 
7 

3, ,50 
7-8 

120-J~O 

20 
75, 

10-11 
t7,b0 

. _ Meger .Velantenin yirmi c~k~ir. R~jim iyice tatbik e· 
k • Lo:ıdra aeyrllıef.,r m~r be b' frank verği borcu dıldıkten sonra Kralın harici . 

yapalı 

1 
tıı ayan birinci günü ıofor-1 .ş 1 ~ politikada değişiklik yapması Sıyah 
~.re kati talimatı verdi Hızlı varmış··· • beklenmelidir . Şark 

tiden veya talimata aykırı ha- Günde y'iJzbın laf "Akşam - Fıyzullah !(azan,, Anadol 

~tket ed~n toförlerin görecek Pariste Ş:rnzelize CHddesine 8 • t ı.. ı.. • l Aydın 

50-51 
47-50 
50.51 

80 eri Ceza çok bilyük "d parke döşendi. ır eR aaRerı o an Yıkanmıı yapak 

• Bu güne kadar • talimat• yenı ;l~ işi yirmi altı ame~e lihlenştayn devletinde Güz yunu . . 
t Ykırı hareket eden şoför sey elli gilode başardı kolay hır • • • Konya malları tıftık 
llatfer memurunun çaldığı dü . d ğil şanzelizeyi baştan llükümJar ıatıfa ettı Yozgat 

70 

dtllc 1 ş e r. • ı K i k 1 t f •eıile dururdu. Memur başa döşemek için .> mı yon Avuaturya ile İaviçra ara eç 1 1 
• 

k~ öre .tatlı bir dille • hayatın parke taşı tazımdır' . . sında kOçllk bir mQatakil bil· » daba.g • 
d:nıetanden hızın tehlıke ol- Bu hasaba göre. yırmı altı kümet bulunduiuLu yazmııtık pırınçler 
l!l ~Qndan yayalara hürmet el amele gande yOz hın taş dö· Lihtenıtayn ismindeki bu Birinci nevi mal 17,S 
de: bliıımgeldiğinden babı~· şeıniş oluyorlar. . kllçük devlet on bin nllfualu· ikinci neYİ mal 
Yol undan ıonra otomobıl İnanılır şey değıl a~?1a dur Eskiden Avuaturyaya bağ Çay 2@5 

una devam ederdi. inanmak lizım. L'Entransııan h oİduğu halde harpten ıon- Kahve 109. 110 
1 Bu tarzın ifliı ettiğini gazeteside; ra tıviçreye tabi olmuı bu su d k' w • F J f b 
rıgiliıler anladılar Karar ve - Bizim yol amelesi rekor retle de bu gtln Almanyaya akı yetıenı ranz oze e a. 

' ... ir k . . . ra mış ar. 
il ata seyrüsefer tabmıb lordı dıyor. ilhakten kurtulmuıtur. Yeni bükllmdar amcuın-
ı,' •ylcın hareket eden şoför Esperantocular Orduıu liğvedilen bu dan hiikümeti devraldıktan 
ı t dedııl iıten men ediliyor d Esperantocu· memleketin bu glln eski ordu aonra milletin,. hitaben bir 
•r 1 Varşova a ı b' b • • ~u .'Yrüıefer memuru hemen . it kongresi toplandı dın sağ kalan ya nız ır as- eyanname n"şretmıı ve Lıb , 
td~ttrıdelci vuikaları istirdat !arın mı 1 d E eranto r dili le keri vardır. buda 97 yaıında teoıtayn hilkümetinin istikli 

1Yor. Bu kongre e .. sp 
11
• • yıl dır. lini muhafaza edeceğini bil· 

"lk kitabın e ıncı k · h"k d d • . d"b. _, çıkan 1 İlk Espe· Memle etın u üm an dirmiştir. 
enıztJı l ıncıe dönUmU. kutlandı. d yarım olan prens birinci Franz dı MaUimdurki, Almaoyının 

Prıfesör p!kr denizde 9000 raoto kıtabını bun ;n doktor 70 yaııoda bir ihtiyardı. Bu Avusturyayı ilhakından ıon-
~Qtre derinliğ~:inecf ğini oöy asır önce Varşova ı giln prensin hllkllmdarlıktan ra bu tek mllstakil Alman top 

Yör:. . Zamenhof yazmıştı.t illetin Çekildiği haber veriliyor. Prens rağında halk arasında bllyilk 
tji. 8u gun rekoJ inki Ame- . 13~ kodng,rede .0işut~;.1k etti. biriaci Fraaz y~rini 31 yaıın· bir endiıe baııöstermiştir. 
''hdıdır • bıne yıne e esesı 
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İLAN • 
Mersin askerlik şu~esi riyasetinden 

938 Nisan Celbi ilanı 

1 - Piyade suufından : 
Muamelesi lekemmiil etmiş yoklama kacağ 

ve saklılar müddetlerini bitirmiş şube emriİıe 1 

girmiş lebdilihavalılar, bunlardan başka 316 d~
ğumundan 330 dalıil doğumuna kadar henüz 
sevk edilmemiş ve bakaye kalmış olanlar sevk 
edilece~lerdir. 

2 - Muzika srnıfından 3 ı 6 dahil doğumluların 
331 dahil doğumuna giimriik sımfından 316 dahil 
doğumundan 333 dahil doğumuna kadar fili hiz. 
metini ya,-,mannş olaular. 

3 Jarıdarma smıfından 316 dahil doğuıu 
3a2 ~ahil doğuma kadar muameleten sevk e~::: 
memış baLaye k~lanlarla 333 doğumlulardan · 
nilecektir. ıste 

4 - Orman loruma ve harp senayi 330 do. 
ğumlular davet edilecektir. 

5 - Gayri ish\mdan 316 dahil doğumu d 
330 dahil doğumuna kadar muamelelen sevkn a~ 
memiş ve bakaye l alanlarla 331 li doğumlu~~·~ 
dan çağırılacakllr 

6 - 937 ırşrin ve 938 2 inci kAnun celpl · 
de nakdi bedel verip te sevkleri nisan se~ki erın 
bır~~ılanların ~.u celplP. bedel vereceklerin ıa1::!:
lttrıru yap~ak uzre ı Mayıs 938 de kUalarınd~ 
bulunmak uzre 25-4-938 de şubemize mür 
edeceklerdir. acaat 

7- SilAh ahına sevk etlilecekler nüfus ı ·· . 
yel cüzdanlctrile gelt>ceklt>rdir. R?lgemizde b~~"1: 
uıeyanlarm bulundukları mahallın şubelerine ~ 
ra~aat etuwleri ve. b~ra~a~i. akrıbalarında Şt~~u: 
mız~ açık adrrslrrının l.uldırılmfsi lazımdır. e 

Mersin tecim ve endüstri odasmdan 
Oılamızm. dördüncü sımfmda ve ticaret 

dt>fterinin 964 cii numarasında Mukayyet ve si~il 
s~~~el bulunan ~brahim Coşar odanııza ö nıu_ 
dıgı 5 ·3. 938 larılali m~ktubunda 938 yıh 8. n~er. 
smdanlu~ri terki ticaret ettiğini ve sicilini ıbt1d~-. · · n terkı-
11ırıı ısltmırktP. olduğundan odamızda kayıtı 
ı. ~ f. . · ı · ~ ı mez . 
"lı " ırma•Hn sıeı ı ~·-3 - 938 tarihinde terkin d'. 
di~i ilan olunur. e ıl-

Vurtdaş. 
23 Nisan yaklaştı 
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~lliii:••ııc-e<·>eı:a-ııuHsı+C•*' TÜRK HAVA Zayi Makbuzlar 
o Doktor İ 
' Muharrem Atasu 'f KURUMU 2 7T,:~;: :~:~~37 1 ı ~ 5 143 l<ı ~ . s ·uıi 908 

1\tfmara 
19481 9 

'f I stanbu l ve moskova Ün; o~r sitesi ıı:ıı p. ı ~ f> ı 9 2 6 " 9 3 8 
~ seririyatı hariciyesinden mezun : ıyangosu Yukanıl~ flllfl l (H a ,~· t; r-i l ılt · r i ~: zıl ı nw ~btız · 
~ Hastalarını Bayram günlerinden mada her gün f.j ları za~· j t>ltik. )"flrıhdrı i :daP~ğınıı7tl:ı n e~ ~i sirıtn 

sabah saat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden son· ~ ller Ayın Onbirinde hfıkmii ol nı adığ ı ilan olu1111 r. ,. 
~ ra on beşten on'-ekize kadar muayenehanesinde kabul Ç k•t• Kurtuluş Tecimevi 
' eder. e ı ır 

ADRES : Camiıerif Mahallesinde pazar caddesi Her ocağı zengin 
29 No.lu Hane 

-----Eiil!!~.-:a•ll eder. 

Sağl;k 
53 

E;ane;if Sizde Bir 
Saym Mersin HalKmın Hazan Dikkatine 

karyola - Sandalya· Otomobil lastikleri 
Otomobil boyalar~ ... Bisiklet parçaları 

H~~r:!~i v.!~m!~k Avr.~~Şl~~~~~~ır ı:bbiye {I 
müstabıeratı bulunur, t 
~~ ~~-

'l'optan ve peral{ende satılır 
da n e a h n 1 Z • Fiyatlar mutedil fa. Sayın müştuilerimize teshil3tgösteıiliı 

~~~~B~•nunnw••=······ nnB•nsnnn11nnuuannua 
kayadelen suyu 1 

Sayıu Ualk11ıııı111 ~ılıhalln ı ~öz öuunde tutarak .-şı lmhırumyan KAY Aft 
,. DELEN SU\' UNU gayet sıhhi bir şekilde menbağdaki t~sisatında eksik

lı klerioi lamamlanuş r~nnin en son usullerini yaptırmakda hulunduğu
mıu arz ederiz. 

ADRES : O. Enver özman 
ithalat - ihracat ve Komisyon evi 
Mersin Belediye Caddesi 2-30 

Foto gün 
F.,o·ro GÜNÜ arayan sayın 

müşterileri onu zafeı· caddesinde ate{ 
KA y ACELEN SUYU 1 vesinde bulacakl<?;rdır. . 

K d... d · 'b · k d b ı ı b'll h,. 1 a• FOTO G UN e fotograf çektırmek 
. . .ay~a ıuı yer en ~t~ ar~n. ı~tasyo~ yan~na a ar cam oru ara 1 ur avuz ar 111 modern ve temiz hatıralara malik olmak demektir. 
m~mfmış oradanda bulun fızıb ve ~ımyevı evsafını rnu~afaza edere~ el deyme~enJ 1 FoTo GüN ,ı.. ~( 9' t' ~ •• , .. fol oµnj r ç·· klirir 

~ ~USUSİ kimya~erimiz ~UZUfUOda d&m8C8018f8 doldllflllmak~a VB mUnt8l8ffilR a ~rtı rı~li ~n~a ~ı ) . ptı r ır ama tit r i ~ I· r irıizi gör-
il durtı hılır~ııı ı 'I .. 

şehrimize gelmektedir . • FOtO GÜN f 'otogra fa ait her iş 
• • l .. d .. ·1 düğ.. • 
• KAYAOELEN SUYUNUN evsafı ve fevkalldellQ'ine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızıııl a lr Ve gece gun UZ aı e un Ve gu 

• gösterdiQi rıQbet ve teveccühü kareısında fazla söz söylemeQ'l zait görOyoruz. Sıhhat Babnhgı • rupFlaTraGügi~~-r: .. ıı ·k A 'b t b' O O Nu surat guze ı ve cazı e yara an ır 

vo selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla K.l\YADELEN SUYU ~ılr ız Türkiyenin ı yer olarak kabul ediniz. 
en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın' birinci kaynak suları arasında bulıınduQ'unu isbat 
etmiştir • il 

jl lştahsızlıQ'a, hazımsızlıQ'a bir çok mide bağırsak hastalıklarına karoı KA YADELEN şifalı bir ll 
hayat kaynaQ'ıdır. B 

SuyM pt/t ttmlz Vt berraltdır:. Tt(r/lbt t<Un sayın halkımız lımdin<U bulduıu zlndtlilı vt sıhhatın 1 
verdfll ftulıJarla suyumuzun mDşltrlsi çoJalmalttadu. 

• Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 1 
••n••••1111•1111•n•nna1Utnnnnn••••••••••••~• 

. 

Senelerce E vel Mersinde Kurulan 

SAY14"A 4 
0,---------------n 
Meşhur Sanat'kar 

Remzi Tezelin 

Atatürk 
Celal boyar, ,Şük
rü Kaya, Ali Çe
tinkaya, Şükrü Sa· 
racoğlu, Saffet 
Arıkan' a ait fotoğ
raflar geldi. 
Sedad Sahir Seyınen 

Uray caddesi No. 41 
Mersin 

Vurtdaş 

Kızı laya 
aza olunuz 

Yeni mersin Basımevi 
MÜCELLİT 
HANESİ 
Eskiıuiş, parçalan-

mış, fersude kitapla
ruuzı işe yaramaz de
ye atmayınız. bir gün 
size lazun olur. Kitap
larınızı, defterlerinizi, 
mücelliıhanemize gön
deriniz. 

Her nevi ldlap ve 
l defterler şık, zarif me 
l tin ve kullamşh ola

r~ i ciılenir. 

Bir Müessesedir 
Harflerinin Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir 

IHTIVARLIK 

Resmi devairve mueaseaatla ticurethanelereait her nevi def ter 
ler ve evrakı matbuaveaaairei en nefis bir tarzda sür'atle yapar 

***•··~·········~··* HARİÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPARİŞ-
LERİ KABUL VE TEZ ELDEN YOLL.Al:'1\. 

-

HER NEVİ KARTVİZİT 
KİT.AP, GAZETE DAVET K. ART
V E :ıv.r E O M U A. L A R. I . Z .AR. F K.A

G :t T BAŞLIK. 
TA B :I NI DE R. UH- L .A R. I T .AB ED İ-
TE EDER . :t ~ L ~· , -.. . ~ ----------=-=---=~~ .. ~'='"=====---~---==~.---

Yeni Mersin Basımevinde Basılmışlmr. 

• 
Peşinizden Geliyo 

ONA t<ARŞI 

' ı .. azırhkh Oavranı 


