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Hatayda muvaffak olamadıkları tezvirleri 

Lübnanda tamamlamaya çahşıyor 
18 Yll Sııriye Başvekili 

An~ara~a şi~~etli yağmur 

Baraj taştı 
7 alebe kampını 

su bastı 

Ankara 13 (Hususi) - Dün 
eğleden sonra şehrimizde fasıla 

h yağmurlar yağmıştır. Bu yağ 

murlar şehir civarında çok şid • 
detii olmuş ve seller l•azı mınta 

. 

Meşhur cinayetin son clüfümü cözüldü 
' 

S_arışın kadın 
Yanola ve çocuklarının cese

dl Malatyada bulundu 
Cani karısını ve çocuklarını öldürdükten 

sonra evinin bodrumuna gömmüş 
kaları istill\ etmiştir. M ı t 13 (il sus~ ı b' ı 1 a a ya u 1 mu ıa 1 e uyumakta olan karısı ile bigü 

Bu arad. a Solfııeol köyü ci rimizden) - Aylardanberi nıem 1 nah ,.0 ki t · b' 1 

Hatay davası Son Haray anlaşmasından 
Ardında katiyen memnun değilmiş k 

1 

v cu arını ııç ır mer ınnıet 
varıuda amp kurmuş olan hu leket efkArı umumiyesini işgal eseri d 
k k f k-ı · G · · · uymadan boğmue, sonra 

Yazan: Mahmut Esat rahat Surı~velı·ıer Hataıv anlaşmasına u a u tası ve azı lısesı lale eden lstanbulda Derbend bayırı da cesedleri l . d . . r' J 'J balerinin çadırları su altında kal t . . . uo ruma ındırerek Bozkurt t ve psala cmayellerının esrarı ka:zdığı derin l>ir çukura atmış 
BugOn bir hafta var ki değil Baş Vezirin mış ır. . şu anda Mıılatyada ür: cesediıı üzerini belli olmıyacak bir şekiİ 

TÜRK ordusu Halara afak bastı h ·ı" • d J h d• l Bu vazıyet karşısında kamp 1 toprak altından çıklırılmasile çö de toprakla örtmüştür a a yerın e urmasına ayret e ıyor ar taki t?lebelerin evlerine gönderil züJmücı bulunuyor. Gözlerini kan bü;ü e k . 
Bir hafla var ki .Al Bayrak melerı karar altına arınmış ve be ı w • • • _ _ • • _ • Y n atıl 

Hatırda esi1or! Şam: 12 (Hususi) - Halayın htşmalar bizim rcylmiz ve rıza· tediye tarafından ıemin edilen - Katı.ı Ah Rıza belkı butun saadetının d~_emam saydığı Jpsa 
Bu münasebetle: son idari şekil dolayıslyle Şamda mız haricindedir Biz komşumnz otolerle talebeler geç vakit eeh 1 du.n1~ cınayet. tarihinde tesadüf I~ met~o~oloıı memuru ~~ihiddi 
Bura.da, Halayın sou on se dedikodular M.IA durmadı. Suk Tllrklye ııe iyi mllnttsebet tesis re ııaldonulmuşlardır. Talebe ya ı edılmı1ecek ~ır soğukkanlılık ve lll !a~ı.atıle sa~ b!r~kmak ıste~rn 

kiz vıJlık BİJBBal tarihinin ana Sarucada evvelki akşam vllzera etmek arzusundayız, Fakat san· tak bavul ve eşyalarını çadırda canavarlıkla ışlediği bu cinayet dlğı ıçın ertesı. gur.u hem~n . tıre 
' ı ı rı bi · r t ·ı ı kt kl h ki 1 · · 1 k ne atlamış ve ıstanbula gıtmışılr hatlarım çizmek k d re s şere ne r zıya e ven m ş ca tı " arımızdan da vazge· bırakarak inmeA"c mecbur kal er serısıne evve ıl arısı sarıeın .. _ .. 

S h 1 1 
n!gdısın ba~ı.z. ziyafette vezirler, eşraf ve genç· çemeylz. • mışlardır. Ankara valisi ve beledi Bulgar kızı Yanola ve iki çocu Ondan sonra d~ !0fo~ Ltulfıyı 

on mer a e erın en ırıne le d bl k k' 1 b 1 VU 1 1 1 d t 1 t k araba uğruna oldurmuş psala 
91 1 

b r en ıço ımse er ıı un. zera re sn n, e aat a e ye reisi Nevzat Tandogan hadise ğunu öldürmekle bAşlamıetır. . . . ' 
rmış o an u ulusal davamızıu muş hatipler nutuklar söylemiş- rarlamış bulunduğu bu sözler er ·ı bl t 1 l u k Al' R da Mııhıttını cie vurduktansonrn 

'" ö b'I k · · b" 1 ' • ı e zza meşgu om ş amp ı 1za Adanadaıı ayrıldık k d' . d a- t b ·ı rJnını g re ı me ıçın, oy e ıerdlr kllrı umumiye tara tından artık h 1 r . d k 1 . en ısı e yf re ueen a anca ı e 
bir etüdün faydasız olmıyacağı Maarlt veziri AbdUrrahmao kale alınmamaktadır ve kabinenin ~a a ıne glı ere. . ıt ı~n t~db~r tan karısı ve çocııklarile Malat ahireti boylamıştır. 
düşüncesindeyiz. Keyyall ltalya TOrklye lngiltere ' her ne babasına olursa (olsun ye 1 derebnehzarbe eımıştır. aat .

1
. 2 O yaya gelmie ve burada oturdu I Şehrimiz zabıtası sarıeın ka ' • I a u a er gazeteye verı ırken x. d b' · b' · · s iki ld 

• ve Fransa aleyhine şiddetli sözler rinde kalmak isteyişine onları bu k . . "'u ev e ır gece ıoce ır sıcım - onıı ne e-. yağmur te rar vo şıddetlı olarak 
Hatay (Ulusal Pttkt) tan bir söylemiş, en son vnzera reisi söz gıbl tezahDrata sevketllğl söylen yağmağa başlemıetır 

Parça idi. alarak birçok mevzulardan sonra mektedir. Filhakika, fskenderun • 

Yine öyledir. nihayet Hatay meselesine geçe- meselesi vataollerin isteği gibi hal ı'ng·ılı'z . ı'talyan anlatması 
Biliyoruz ki: rek ezcllmle demlştir ~I: ledllmezse çekileceklerini söyle- ' 

1919 1 d b
- ı1 A - c Sancak hakkındaki an Sonu ikincide-

yı ın a ut n cuna 

ilAn edilen bu pakta göre Os Zonguldak kömür hovzasında tetkikat 
inanlı imparatorlu~unun; Türk 
ler oturan, çokluğu Türk ola11 
Yerleri ana vatandan bir kül idi. iktisad Vekili 

~eriyete girmesi 
gönüllülere bağlı 

Londra 14 (Radyo) Siyasi 
mehafilin kanaatine göre lngiliz 

Yahudilerin gideceği tek yer 

Madagaskardır 
Bu adaların arazisi geniş 

havası da latiftir 
Türkiyede kalacakt. 
Yine de ö1ledir. 
Bu esas, istikUil kavgaların Zonguld~k maden tesislerin

de tetkikler yapıyor 

-lta1yaıı anlaşrnasının meriyete 1 H h .. ı. ,. • .. • h . l girmesi ispanyada bulunan gö· em URUl'netı de otedenberı fa udı 
da, uArunda kan dökülen, can 
lar verilen kutsal bir dua oldu. 

nüllülerin geri ~çekilmesine bağ· dostluğile ve iyilik yapmakla tanınmıştır 
j 1tdır. Şimdi hükumet mehafilio 

de mevzu bahsolan mesele gö· Yine de ÖJledir. 
Vilaon prenaiplerioin Areıuıu 

Bal barış şartı olaıı bu milliyet 
ka7d111ın (1) en ateşli müdafaacı 

Vekil büyük elektrik santralını gezdi. 
150 metre derinliğindeki kuyuya indi 

ları Türk sillihları oldu. ... Zonguldak 14 (A.A) İktisat 

Vekili Şakir KeseLir refakatinde 
Halay, istiklal kavgalarımız 

da bizimle, ana vatanla l.ıir küı Sümorbaıık, Etibank direktörü 
le h ı· d b•tü b' d- gazeteciler olduğu halde Aksu a ın e u n ır uşmao . . 
dıt.nv k d d vapurıyle Zonguldağa geldıler. Şa 

u ı asına areı ur u. 
Vuruştu. kir Ktsepir denizde tezahüratla 

9e teknisyenlerinden bir grupda 
Vekil tarafından kabul edildiler. 

B. Şakir Kesebir_kömür hat 
zasmda tetkiklerine devam edi· 
yorlar. 
Vekil maden ocaklarında 

ıonguldak 14 (A .A) iktisat 

Vekili B. Şakir Kesebir ö~leden 

nül!ülerin süratle geri çekilme· 
sidir. Bu işin tesri edilebileceği 

kaoaAti de ayrıca izhar ediliyor 
Yalnız fngiliz hükumeti anlaşma 

nın meriyeto 'girmesi için gönül 

lülerin tenıamile geri çekilmesi· 
ni isteyecek ve yahut bir kısmı 

nın çekilmesini kAfimi görecek· 
tir. Bu nokta henüz kati)'etle 

malum değildlr. Parlllmento ta Bizimle bir kalmak için. Velkareılandı Motörlo rıhtıma çıka 
•onra .. bize kav~şmak için vuruştu rak binlerce hal~ın . nlkışları ara 

Fakat •. Günlerin zaruretleri, sın da şehre geldı bır kıta asker sonra liman tesisatını gezmiş ıil devresine girmeden evvel bu 
O • 11\ . , • le Bankasının antrasit fobrikala mesele halledı'lme"se parlJ\mento 

nun bizden bizi ondan a1rı dü resmı se umı ı a ettı. 1
• u 

l<irdü. lklisat Vekili evulA vilt\yeti rını ziyaret e~erek verilen malCı nun içtimaa davet edilip edilme 

d b 1 d . mah alAka ıle dinlemi&tir. t" . 
Hatay tıpkı Hnasından ayrı te sonra a e e ıyeyi ziyaret "' "' d kararlaetırıla ocaklarını Etibank Erex.li i•let· yece.,ı e ayrıca • 

diioen bir arslan yavrusu bicrani ederek muhtelif işler üzerinde • "' 
le on Rekiz yıl, hasret denilen, izahat aldı ve Amele birliğinde melerini gezdikten sonra oradan caktır. 
ateşin alevlerinde yandı, kavrul bir müddet kalarak faali1et mev otomobille Kozluya hareket et· 
du. J zuiJle yakından alAkadar ;oldu. miı ve orada saotralda 7 bin ki 

Anavatan, 7avrusundao ayrı Vekil aaa& 11 de kömür hav lovaUa çalışan elektrik tesiaatını 
kalan analar gibi kanadı. zasına giderek tesisatı ziyaret tahmil ve tabliye ameliyesini 

gözden geQirmie lhsani1e maden 
Jf. etti. 

ocaklarında 150 mf\tre derinlik 
1921 yılında Ankara anlae Evvelki gün lstanbuldan bu teki maden kuyularına inerek 

tnaaı imzalandı. raya gelen İngiliz mühendisleri tesisatı gözden g""irmİ"1İr. 
Fransızlarla, Türkler arasın .....;;_.;;.' -------------;;.;........;;..,;.. "V w 

da. Ormancılar toplantısında alınan kararlar 
Buna, Frankhm Bu1yon -

~~~~i Ok1ar mukatelesi di1ebi Ankarada bir Orman işle-
0 zaman Yusuf Kemal Ten· t 1 b • ı · .,, ,. k 1 k 

ltireek Hariciye Vekili idi. en er ır ıg . uru aca 
Bu mukatele7e göre Hatay 

Suri1ede JraJıyordu. Birlik piyasa ihtiyaçlarını fiyat meselele 
Fakal ka7d ve eartıa: 
Hata7, muhtariyete benzer rini orman işletmelerini tahip edecek 

bir dereceıe malik olacaktı'? 
Ha&a1ın huauet bir bayraaı 

bulunacak. Yani Hatafa çekile 
Cek Suri1e ba1raAının bir köee~i 
ile Türk bayraA-ı da konacaktı. 
1.1• Hatay, Türk okullarına ma 
la olacak; 

Türkleriu kalabalık olduAu 
)8J'Jerde Türk unsurundan zabı 

Ankara 13 (Hususi muhabi · 
rimizden)-Ormao idaresirle 1ap 

tıkları mukavelelere göre orman 
işletmekle olan fabrikalar mü 
mesailleriyle orman mutahsssıs· 

!arının Ziraat Vekili B. Faik 
KurdoAlunun başkallhğında 1ap 
&ıkları muhtelif toplantılarda alı 

'- bulunacak; 
ıuı ~ahkem~lerde Tfirk99 

abılecek; ılh .. 
Sonu ikincide ......__ _____ _ 

konu nan kararlara göre milli piyasa 
ihtiyacını Cve fiyat meselelerini 
takip ve tetkike devam için mor 

1) Vilson ıartlarına göre lıer 
lflilkt muluıddtratını ktndlsl tayin 
"'-ı1tur, 

kezi Aokarada olmak üzere bir 
corman işletenler• birliği teşkil 

edilecek, iskalo if!eri7le Nafıa 

ve Milli Müdafaa ihti1açları ve 
diğer toplu ihtiyaQlar için•lüzum 
görülecek kereste ve orman ma· 
muliltının tedarikine ve orman 
işletme politikasının icap ettirdi 
gi diAer müşterek 9asıtalar tesi· 
sat ve tedbirlere tlit hususlar bu 
birlik kanaliyle tanzim ve temi
ııe çalıeılacakhr. 

Muhtelif milli ihtiyaçların 

hangi mıntakalardan ve ne had 
lar dahilinde temin edilebileceği 
umumi surette tosbit edilmiştir. 

Sonu ikincide 

Almanya 
Çinin müca4elesini 
hürmetle tahibedi-

yormuf 

Berlin 14 cRad10• Havas 
tan : Almanya ile Japonya ara 
sın da ideoloji farkı olmamasına 

ra~men Almanyada bir çok nü· 

fuzlu Çin taraf tarları bulundu· 
ğu son defa Almanyadaıı ayrıl · 

makta olan Çin elçisi eerefine 
verilen zi1afette anla&ılmıştır. 

Zi1afette 140 kişi araaında 

Almanya Hariciye, Harbiye ve 
Ekonomi nazırlıklarıııa mensup 
şahsiyetler endüstri mümeııısille 

ri ve Amiral Resman göze çar· 
pıyordu. 

Amiral Resmen ziyafettesöy 
lediği nutukta Çiııe knreı dosta 
ne ve samimi hisler beslediğiui 

Çinin yor utmak bilmez mücade 
lesiuin Almanyada hürmoUe ta· 

kip edildiğini söylamiş ve Alman 
yadan ayrılan Çin büyük elQisi· 
nin bu hifllorlorle ayrılmasını 

rica ederim demiotir. 

Beri in 13 -- Daima arkası j cevabını aldılar. Cenubi Afrika
kesilmeyen Filistindeki kargaşa• de da ayni cereyan me~cuddur. 
lıklarm v.uhuru ve Eviandaki ak 

1 
fngiaere, Fransa ilo beraber 

dolunan dünya konferaueı, Na· ( U. S. A. Amerika) yavae yavae 
sional sosyalist partisinin dünya yüzbinlerce Yahudileri belki ara 
bakışı talim ve terbiye Şefi Ro larında taksim edebilirler. Fakat 
sonberge her kese ac;ıkça düşün daha fazla değil. Cenubi Ameri 
celerini bildirmek zaruretini ver· ka ihtimal bu hududu tecavüz 
miotir. O fıkrasında eu şekilde edecek kala kala ü milyon yahu 
bu meselenin cenh damarlarma dileri yerleştirecek bir koloninin 
dokunuyor. neresi münasib olacağı meselesi 

1 - Halıhazırda Filistin ya herkesi düşündürebilir. Avrııpa
hudi ınuhacirlerirı bir merkev.i dan hiQ bir suretle yerleşmemiş 
olmasından pek uzaklaşmıştır. bir muhitin ayrılması iktiza e· 
Çünkü. 1n~iltere böyle hariçten 1 der. Bundan bir sone evvel Av· 
Yahudılerın buraya çokça yer· rupa merkoz şehirlerinden birin 
)eşmesine müsaade ettijtiode in· de yahudi aleyhtarı olanlar bir 
tizar edilme1en fena hadiseler kongre akdetmişlerdi. O zaman 
karşısında bulun~cağmdan lsJA· herkes tarafından iyi görülüp 
miyet fılemile kati1en bozuşmak kabul edilmiş muvafık bir teklif 
istemez· Je yahudilerin Madagaskar ada -_ 

2 - Bütün dünya devletle ıarına yerleşlirilmesi ileri sürül 
ri Avrupa Yahudilerini kabulünü müştü. Bu ada oldukca vasi la· 
muvafık bulmuyor. Bir çok yahu tif bir yer olmakla beraber, hü· 
dilerin gözleri Avusturalya ada· kfımeti de ötodenberi yahudi 
sına dikilmişken oradan . da red - sonu lklneıde -

Filistinde vaziyet çok gerginleşti 

Kasabalar arasında ingiliz 
Tank müfrezeleri dolaşıyor 
Gene çarpışmalar olclu. Tayyareler her 

tarafta tarama yapıyor 
Hayfa 14 c Rarlyo• Tedhişçi ı çllere karşı mitralyöz tedhişçi· 

ler bu gün saat 11 do Haytaya Jer de el bombası kullanmıelar
golmekte olan bir otobüse taar· dır. Tedhişçılerdon altı kişi öl· 
ruz etmişlerdir. Otobüste bulu müştür. Vaziyet gittikçe gergin· 
nan lugiliz .askerleri1le müteca· leşmekte~ir. 
vüzler arasında çarpışmalar ol- Kudus 14 cRadyo• Bu gün 
muş iki Jngiliz askeri ve bir ted lııgiliz. tayya.releri Taberiye isli 
hişçi ölmüştür. kametınde bır tarama yapm1 şlar 

Kudüs 14 cRadyo• flu gün dır. Di~er bir tayyare filosu da 
petrol borularını bozmak iste Nablus dağların~ tarama yap 
yen tedhişçilerle lngiliz müfreze maktadır, Şehirler "e kasabalar 
leri arasıuda çok kanlı bir mü arasında tank müfrezeleri dolaş 
cadeJe olmu,tur. Askerler tedhiş maktadır, 
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Erzincandaki sel f elô:ketinin laf silatı 

Sel suları 
1.2 ~f etreye kadar korkunç 

bir şel\:ild<:' yül\:sAldi 
Suların götürdüğü evlerden 

kurtarılamadı. Zarar cok , 
hic birşey , 
fazla 

18 Yil 

Fran11zlar luoıuıar. 

ar111ında. İsmet 1nönQ bükümeti Suri 

• Bu mukatele de, aeaQı JU ye istiklAlinio taııınaca~ı bir gfto 
kırı 1921 mukavele anlaemasmı 

1 
de Ha tayın, bu memleketten bir 

leJid ediyordu. parça olarak kalmasının haka, 
Hukuk bakımından bazı za ve bülün geçmieteki duruma uy 

afları olmakla beraber. gun otmıyacaaını ileri sürdü. 
Bu da birincinin likibetlne Uzun konuemalRrdan sonra 

utradı. varılan neılce (Türk Hatay) ın 
Ondon baeka bir verimi ol muhtariyeti oldu. 

madı. 

KAQ'ıt üzerinde kaldı. 
lote yirminci asırda kudsallı 

Qı bin defa ililn edilen ve arsıl 

ulusal hakkın, Arsıulusal müna 
sebellerin temeli sayılan teabbüt 

Buuu, kısaca eöyle ifade 

edebiliriz: 
Ilatayın bir millet meclisi 

bulunacak. 
Suriyeye asker ve vergi ter 

miyecek. 
Kanunlarım, nizamlarını 

lerin talii! kendisi yapacak. 
Hatıyın bahtı gittikçe kara Mahkemeleri 9e zabıtası ola 

rıyordu. 

İekence gittikce artıyordu. 
Hatoyın acıları, dRJanılmaz 

bir hal alıyordu. 
Türkleri hapsetmek, yarala 

mak .. öldürmek, kadınlara, çocuk 
lara Türk olan herşeye hakaret 
etmek t>u acılar arasında amlabi 
lirler. 

"' Nihayet... I 

1937 71lında Türklerle Fran 
sızlar Cenevrede Uluslar kuru 
munda (Cemiyeti Akum) da bu 

cak. 
Ye bütün bunların üstünde 

hatay bayrağı yükselecek ve ese 
cek\ir. 

Bu bayrak tıpkı Ttirk bar 
rağı gibidir. 

Yalnız, yıldızının içi kırruı 

zı keııarları beyazdır. 

Ayrılık yalnız yıldızın kena 
rındadır. 

Bir gJn, o fark da kalmaz. 
Kalkar yıldızlarda birleşir. 

Mahmut Esat Bozkurt 
9.7.938 Ankara - Ileçiören 

VENl MERSiN 

Bıığday ofis pek Yakinda 
faaliyete gececek 

Ofisin memleketimizin muhtelif ihracat 
merkezlerinde birer şubesi kurulacak 

Ankara 13 (Hususi) - BuQ' korumak, tanzim etmek ve stok 
day, un •ıe ekmek, silo, afyon lb 'bulundurmak normal fiyatler ci 
racı ielerile uQ'raşmak için İktisat han ·pazarındaki bu~day fiatları 
VekAletloe bağlı(toprak mahsülle karine ıttihaz edilerek bu fiarhı 
ri ofisi) adı altında bir ofis ko rın altında veya üstünde bir ra 
rulduA'unu yazmıetık. Ofisin kama varmak üzere her sene ha 
memleketimlzln muhtelif ihracat ziran ayının ilk onbeş günü içiıı 
9e ilhalAl msrkeılerinde de bi de icra vekilleri heteti kararile 
rer şubesi olacaktır. Ofisin buQ' muayyen euafta buQ'daylar için 
day ieindeki vazifesi, buğdayı tesbit edlleoek fiyatlardır. Bu fi 
koruma kanununa uygun blr atlarda senesi içinde tedlliU yap 
sureUe buğ'day fiyatlarını mem mak iene icra vekilleri heyeti ka 
leket içinde normal bir halde bu rarile olur. Ofla, normal fiyatlar 
lundurmaktadır. la aldıQ'ı bu buQ'dayları iç piya 

An~ara Radyosu · 
23 temmuzda neıri· 

)'ata baı lıyor 

sada satacatı gibi ihraQ la edile 
ceklir. Bilhassa slandard tip yap 
makta ofisin idaresi altında bu 

Suriye~e şuursuz tahrikler 
(Blrlftclden artan) 

yP.D bu vezirler, işte yine yerlerin 
de kalmışlardır ve böyle bir şeye 
niyetleri de yoktur. 

Ankara 1! (Hususi) - An Burada çıkan Ennebar gaze. 
. . tesl dDnkD sayuıındll şu haberi 

kara Etımesut radyo ıstasyonu 
1 

ti 
. . bi I verm ş r: 

nun ıesısah ayın 22 sınde te Berut : lskenderundan çekil · 
cek ve neeriyad 23 temmuzdan 

1

! mlş bulanan Milletler Cemiyeti in 
itibaren baelıyacaktır. tlbttbat Komisyonu Duhuru şuver 

Rodyo sabahın dördünden . de "Kasur. ve "Villa Savaya, o 
gece on ikiye kadar, 20 saat mü tdllerlnde istirahat etmekledlr. 
temadiıen ve muhlel!f dillr;rde Komisyon bu gnzet manzaralı yay 
neeriyal yapacaktır. Radyonun 

1 
lada raporunu hazırlamaktadır 111 

1 Komisyon azaları evvelki gDn 
proQramı Ankarada, Dahiliye, •neyrlnnebl, de bulunan Antakya 
Nafia, Sıhhi1e, Maarif VekAleti 

1 Pötrlğinl ziyaret etmiş ve kendi· 
erkAnmdan müteşekkil bir komis 

1 
sile Sancak meselesi etrafınd~ ko 

yon tarafından hazırlanmakta 1 nuşmuşlardır. 
dır. lstanbul radyosundan bir 1 Patrik, Anlakyanıo kadim za 
zat da komisyonda bulunacak mandanberl Suriye (1) Ortodoks 
v belki dahiliye 9ekili ve parti Patriğinin makamı bulunduğunu 0 . _ _ ve bu vatan parçasının Suriye ve 
gene.l sekret~rı Şuk~u Kaya bu '. arap olduğunu (!) söylemiş' bu 
komısyona bızzat rıyaset edecek esnada pek; mDteelUm görOnmOş 
tir. l lDr. 

DiQ'er taraftan, radyo maki I Patrik ertesi gQo komisyon 
nelerinden alınan gümrüQ'üıı . azasının ziyaretini iade etmiş ve 
esaslı hir suretle indirilmesi hak keodllerlle yine lskeode~un me 

. 'seles\ etrafında konuşmuştur. 
kıudaki kanun IAyibası mecllsın Komisyon azaları Patrlkln elemi-
önümüzdeki deneeinde müzake · ne lştirök etmekte oldukhmnı bil 

re olunacaktı. dlrmlşlerdlr.11 

Sayfa: 2 

1 . 
Dış Haberler 

ÇinJeki harpte son vaziyet 

Japonlar Şansi eyaletinde 
şiddetli taarı uz halinde 

Japon tay,areleri Vuşangı bombardı
man etti 500 kiıi öldü 

Pekin ~4. (Radyo) Japon kı·l Hankeo 14 (Radyo) Japon 
taları Şans b b. · . . ının cenu u gar ısın 1 tayyareleri tarafından Vueangda 
de eıddellı taarruzlarına devam . 
ediyorlar, Bakans eyaletinin ce Y.apıla~ bombardımanda 500 kı· 

b d k . 
0

. .
1 

• ü şı ölmuetür. 
uu un a ı ın mevzı erı d o· H k 14 (R d ) R t 
müetür. an eo a 10 01 er 

Tokyo 14 (Radyo) Şanside den :_ 34 ~apon ta11areıi Ha~· 
Cin kıtaları ricat etmektedir. Bu keo uzerıne akın yapmııtır. Çıa 
gün alınan Qin telgraflarında hava topları Japon tayyareleri· 
ÇinJiJerin yeni taktiye kıtaları nin Hankeo üzerinde uçmasına 
almıe olmalarına ratmen Bakans mani olmuetardır • Ta11areJer 
e1aletini lemamen terketmek eehrin dıt mahallelerini bombar 
mHkiinde bulunuyorlar. Harp dıman ettikten sonra uıaklao· 
bütün oiddetiyle devam ediyor. mıelardır. 

İtalya -Fransa Oaladiya DiYor lki; 
Hudud hadisesi Çekoslovakyaya:kar 

kapandı f ı vadımızı yerine 
Roma 14 (Radyo) Havastan: getirecefiz 

Fransanın Roma ma~l~batgü· I Parie 13 cA,A• Bae9ekil Da 
zarı bu gfin ltalra Harıcıye Na- ladiye bu akşam ıörlediRi bir 
zm Kont Cianoyu ziyaret ede- 1 nutukta merkezi Avrupa hAdiae 
rek ltalya - Fransa hududunda! terini mevzuu bahsederek ezcftm 
bir Fransızm öldürülmesi hak-1 ıe demiştir ki : 
kında ftalya hükumetinin verdi·' . c Bi~ harp çıkarabilecek ma 
Qi teminatı Fransa hiikumetinin · hıye~ekı mü_9~zeoe _ bo_zu.lmılsı· . I oın onüne bu tun husnunıyatle· 
memnunıyetbahş addetmedifini . b' 1 • 1 • d 
b·ıd· · t' rın ır eşmıe o ması sayesın e 

ı ırmıe ır. . 

R 
geçılebilmietir, logiltere te lt'ra oma da sanın sulh ıtrzuları diQ'er millet 
lerin ve bilhassa Alm:ınyan\n 
sulh arzu8iyle buluşmuştur, Bu Gönüllülerin geri 

alınması işi görü
şülüyor 

f sahada Fransa, Hitlerln alenen 
1 ve daima ileri sürmüe olduğu 
sulh emellerine itimat etmiotir, 

Avrupada bir seya
hate çıktı 

Kahire 14 (Radyo) Mısır 
baovekili Mehmet Mahmut Paoa 
bu gün Kral Faruk tarafından 

kabul edifmielir. Bae9ekiJ yarın 
Atrupaya hareket edecektir. 

Mısır Harbiye Nazırı da 
Mehmet Mahmut Paea ile bera 
ber gitmektedir. Bu seyahatin 
hususi mahiyeUe oldutu söylen 
mekte ise de gerek l aıvekil ve 
gerekse Harbiye Naıırı Atrupa 
de9lel adamlariyle siyasi temas· 
tarda da bulunacakları ilhe e· 
dilmektedir. 

Bir Alman tayyaresi 

Ancak şunu hatırlatmak is 
terim ki Fransızların Çekoslo 
ukyaya karşı yapmıe oldukları 
teahbütler katidir, ve mukaddes 
tir, Ne Fransız hükumeti, ne de 
Fransız milleti bu teahhüdleri ye 
rine getirmek mecburi1elinde 
kalmağı aslA arzu etmezler, Ma 
mafi Fransa verdiği sözde dur 
mn~a da azmetmietir • 

Daladiye, meselenin dostça 
90 devamlı bir tarzda halli için 
Çekoslo9ak hükumeti tarafından 
sarfedilen gayretleri takdirle ya 
detmie yapılan tecrübelerin istik 
bale emniyetle bakılmata müsa 
it olduQ"unu ve fakat her ne su 
retle olursa olsun hükılmeıin 

Fransanın ve temamiyetini mu 
hafaza edeceğini sö1le1eeeji BÖi 
lerini Litirmietir , 

Ormancdar toplantısı 
Birinciden artan 

Prensip ilibariyle takibi H 

Lemini takarrür eden fi1alları 
tenzil politik Hının mı'n&akalar 
9e her fabrikanın hutoust vaıire 
tinden mOıetellit farklara naza· 
ran bütüa memleket dahllinde 
hemen rakamlaetırılmasına mad 
di imkan görülememietir. 

Her fabrikanın ıerek bn 
meseleye, gerek diter huıuılara 
Ait VekAlet suallerine verdi~i ce 
vapların tekAletçe tetkikine de• 
vam olunacaktır. 

Yalnız iskAn ioleri içiu iste 
necek kerestelerin tagon teıJimi 
azami 18 liradan, tratMS taleple 
rinin son on iki ay zarfındaki 
fiyatlara nazaran takriben üçte 
bir tenziJAt ile ve bu birlik ka· 
naliyle 9erilebileceai ltftbul olun 

. muetur. 

Çekoslova.ky~da ye- Ya~u~ilerin gi~eceği tık yer 
re ındı , B' . . d - ırıncı en artan-

Prag 14 (Radyo) Alman 1 ta1 
ıare karargAhına mensup bir 
askeri tayyare Bohemyada yere 
inmiştir. Tayyarenin pilotu hata 
fırtınah olduğu için yolunu şa· 

şırdığını ve yere inmek meobu 
riyetinde olduQunu söyle 
mektedir. Pilot Bohem ya üzeri· 
ne niçin geldiği sualine kareıhk 

da ayni eekilde yolunu şaoırdıQ'ı 
için Qekoslovak arazisine geçU· 
tini ıöılemietir. 

dos\Juğlle ve bunların hüriye&ioi 
tanımak v& iyilik 7apmakla ta· 
nıimıetır. Fransa yahudi ale1b· 
tarı şeflerinden biride bu fikri 
çok mutafık bulmuo ve bu dıl· 
eünce etrafa yayılmıştı. Qok snr 
meden Polonyada Madagaekarı 
teklif etmieti. Yahodi mee_eleıi· 
nin tarihi uziyeti çok cjddidir. 
Bu ancak fazla müstemlekeleri 
bulunan büyük detlellerin kal! 
bir kararile hal olupabilir. 

q 
F. 
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SAYFA 3 

Krai aileleri arasında 
evlenıne buhranı 

106 Prensbir türlü evlenemiyor 

YENi MERSiN 

Bir balina vapura çarptı Garip bir son arzu 

Mersin Meyve ıı Sebze 
• 

'1,aiihsiz Torna karley pıyasası 
14 Temmuz 938 

15 Temmuz 1938 

HUDUDU 

1 L 

içel Def ter~arhğm~an 

ı N 

Emvali metrukeye ait 17885 lira bedel mu. 
hammeneli Hastane caddesinde kain ve kırtasiye 
depo~u olarak kullanılan şekerleme fabrikasının 
alat ve edevalile tbniyesiuin mülkiyeli bir ay 
içinde pazarlıkla saLılmak üzre müzayedesi uzatıl
mış olduğundan talip olanların OefLerdarhğa mfı. 
racaatları ilAn olunur. 15·31 

• 
1 L A N 

Çavuılu köyü Mu~ıarhğmdan 
Köyfinıüz Ç;tvuşlu kö) ü hududu ılalıilinde çıka 

rılaca k bina taşları ı 7-7-938 dfln İli haren bir 
hafta müddeti~ arlırmay:ı çıkarıluuş olduğundan 
taliplerin köy heyetine müracaatları ili'tn olunur. 



SAYFA' 4 .. 

•• ruya ~ 
iE Kolonya ve Esansları § 
fi Yaz geldi, her zaman size lazım olan hlonyaları-m 
ınızı AL TIN RÜYA Kolonyaları satışevinden temin ediniz! 
=~olonyalarımız en güzel, temiz esans~ 
a la~Jan yapılır, derecesi huvvetlidir. I 
.. Fıyatlarumz her kist>p~ t>lverişlidir. F.sans !I 

larumz ise b~minaılıdır. li 
Toplan saı ış yapılır. Sipariş ~a bul edilir. • 

il Lütfen bir defa tecrübe ediniz. 1 
~'i Mersin Uray caddesi No. ~ I! 

• ' ,. ~~, ..... ,, w "* -~~-
- ~ ~ ~"XX"- ~ -"" 1allıJ:liK~"I': 

~ 
il 

• 

~ 
il 

Remington 
Her Dairede 

Her ticaretlıanede 
Her Yerde 

YENi HERSiN 
-----------..-------eı'l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~l!!!!!!l!!l~!!!!l!I!!!!!!!!!!!~ 

1 TERMOS 1 
Sıcaktan bunalmamak icin 

• 
Bir (ttrmos) a sahip olmak l8zımdır, Bu smt termoslarzn Alt 

rnlnium, kmlmaz cam, /Jtş defa kuvvetli kırıl.1ıaz cam ve ~lik 
cl~~ltri ile ltrty4tı, dondurma ve Jytmtltleri uzun müddtt oldflu 
~ıbı muhafaza ıden ytni modtlltrımiz eıldi. 

Saat ve Gözlük çeşitleri 
Ntktr, Ar/on ve diUtr tamnmış lsvlçre mamul4tı ctp, kol, ma 

sa ve duvar saatlerimizi bilhassa tavsiye edtriz, Ztiss ve her ne 
vl num,olu, renkli ve şoförlerin kullandıtı ~iJzlükltrimizl görüp 
fivallarım ö/rtnmedtn gözlük almavınız Son modtl güntş ve toz 
gözlükltri de geldi · ' 

R.İZE T AKIMLAR.:I 
15 gün sonra ptni modeller eeltetktir, htr J'trden ucuz, sa/ 

lam ve zarif olup~ (Riu) de huiusi surette Uızar olunmuştur, Is 
tanbulda yap/anlara her suretle faiktir, şlm{lldtn sipariş kabul 
olunnr, /İY4flQ rı çok ucuzdur 

Sedad Sahir Seymen 
Uray caddesi No. 41-Mersin 

ş~~~~*~~~~~~~~~~ 

~ ORNEk KfiJBAP EVi (~ 
~~ Ahmed Kayaselçuk ~ 
r.J KURUŞ KEBAPLAR t ı KURUŞ Kii'BAPl.AR ~ 
~~ f5 Mersin kebabı koyun j ı 20 Yumurtalı salçah ke. ~~ 
ı &e etl ile 1 20 Kirpzh ~ebıap ~ 
dı 1 25 Yoğurtlu keh!lp sade I · 20 Keme kebabı 
~~ yağ başlama et suylle i l 20 Patatlsll kebap ~ 
l ~ 15 Kuş başı kebap / ı 20 Baharlı kebap 1~ dl 1 20 _ Domatls!!_ keb~p-. il 15 Sade maydanuzlu ke. 
(:d 20 Patlıcımh Urfa usulQ ı 20 Yağlı hamurlu et te ~ 

15 Temmuı 1938 

i l A N 
lçel Orman Baş Mühendisliğinden 
hacmi ''ahit fiyatı '

G·ıyri mamul Muhammen 

1 
)13. 03. Kental Lira K. Oinsi 

897 ooo 5 oö Ç3m fŞcarı 
Hı761! o ı 3 Cam odunu • 

1 - içd vilAyetinio Gf1111ar kaza~ı dahilinde 
Kızıle:tliler ormanından 897 metre mi~ap krı eslf~
lik çam ağacı ve 10764 kental çam odunu satışa 
çıkarılmıştır. 

2- ~1ulıammrn bedri kertıstelik • şcarın lw
her ga)ri mamul metre mikAbı 503 ve cam odu 

• 
nunun beher kentah 13 kuruştur. 

3- Şartna,ı:aıe \e muka\'elemıme projeleri pa
rasız olarak Giilnarda ornıan mühendısliğinden, 
Mersinde orman ba~nıüht>ndisliğiı·drn, ı\rı~arada 
Orman umuru miidiirlü~iinpen ahrur. 

4-- Satış 27-7.9:18 çarş:trul>a giirıii saat lld~ 
~lersinde içel orman baş müheı dısliği dairesinde 
yapılacaktır. 

5-Salış umun i olup kap~lı zaı( usuhle ya
yapılacaktır. 

6-Muvakkal teminatı 443 Jiradır 
7 - Taliplerin ş&rlnamed~ yazılı vesikaları ge 

tirmeleri lazımdır. 

l le 20 Sulu kebap Adana • 
1
1 side ~ J 

• gı J 20Sarımsakh Antep ke. j 20 Çiğ köfte ! (; 
1 r~ 20 KUlbash j J 5 Salata, Cacık, Turşu ~~ 

8-Talipler tek lif mek tu plarile vt>sikalarmı en 
geç saat ona kadar salaş komisyonuna vermeleri 
şarttır Bu saallan sonra gt>lirilen ,.e rıoksan olun 
l~klıfmek lupları kabul edilmiyecek tir. 1o·ı5· 2o 2 6 , •••••••••••••••••••••• , 
:Nisaiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı: 

1 ~~ Şakarya lokantası karşısında 37 ~o. ~ 
O 

1 8 [ M 1 N 6 T o H ,,. ' ~~ ORN EK KEBABEVI v~~ Lokantasında ~ 
81m8 l. Y8ZI ma~tn8 8rl , • ?J Yukarıda yazılı keba~lu ile daha birçok. yazıl· I ~ 

ve Şeritleri kullamhyor (~ mayan kebaplar sırf koyun etile yapılar ve muhtt-lif '~ı 
• DOK.TOR. • 

i A.-Yakup Aslan i ~I YEMEKLER bulunur, f~ 
• Sizde bir REMİNG TON almalı-~ ~~ Saym müşleril rinıizi !.uemnun etmek için ~~ 

ıınız. Satış yeri ~~ yapılan bu taahhiitten Orn.~k keb~rcısı Ah- (,J 
J!L c= r."11,_ ~. ilyam IRıka:l 1 (J met çekinmez. BiR TECRUDE KAFlDıR ~~ 

: Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı : 
• Almanyada hbıilini ikmal etmit • 

~~~~~~~~~~~~ı..~··~~~=55~~~~~~~_!_-~~:~~~~'a\:=~~=~~:~:::.:~~~:::~::::rfil~~~~~~Jf 
• Hastalarını her gün 8- ı 2 ı 6 - ı 8 e • 
: kadar kabul muayene ve tedavi eder. : 

I l 
I • .,_ .. 

, 
• 

Saym Mersinlilerin : ADRES: Mersin Bozkurt caddesi : 
• Yoğurt pazarı No, 1 • 

Nazarı dikkatine 
Sıcaklar başladı, kışın 

yiyeceğ'iniz yağ ve peynirle· '-······················' 
rinizle bunlara benzer gıda (@OôôôooooM100000000009000000000000000~0000 mil 
maddelerinizi Soğuk hava DOK T O R. 

ı deposu~~.vererek mub•-1 Mazhar Cemil Esen 
faı.a ettırınız, 1 

Adres: Selim Şemsi Sinir hastalıkları mütehassısı 

Soğuk hava deposu civarı Savatlı Bay Halil evi 

8 
d 

l1ba9aran · L Adana Reşat bey mahallesi ordu evi 

·~~=----------·=-...... 11_-_3 __ 0-.;; l!I oooooooooooooooooo~oooooonoooooô§oooooooo~ 

~·~·•wm••tn1•1111•11111111an11111111•••--••*•• . .. 
._ SIHHATİNİZ! K.OR.UYUNUZı • 
* - :I''1 ASIL MI * · • * 
: KAYADELEN 1 SULARINI IÇMEkLE 
• • Sıhhat ve fçtim•i Muavenet Vekiletinin 672 numaralı raporu 

Görünüş: 

TAHLiL RAPORU 
Berrak Kaleviyet; "loo sm3 suya sarfvlunan N. lo 

ıuikt.ları,, 0.2 sm3. 
Renk · : Renksiz Mecmu serllik derecesi "Fransız,, L5 
Koku ; Kokusuz Uz'i maddeler için sarfolunau müvelli-

dülhumuza litrede o.4o mgr. 

.. 
1 

1 

IHTİVARLIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA K4FiŞI 

Hazırlckh DavrarunA 

Sülfat "SO 4,, litrede 0.0033 gr 1 
Klor "Cf ,. ,, 0.007 J 
Nitrat "No 3,, ,, 0.0040 • 

Tadı ; LAtif 
Teamül; Mutedil 

Nitrat "No 2,, yok 1 1 Amonyak ''NH3,, Yok 

1 
Fennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itil>&- ı 

ren istasyona kadar içi kalaylı kAlvanizli borularla içi mermer döşel! 
• bellurlıavuzlara dö~ülm~ktedir. Oradan d~ büliin Fiziki ve ~imyevı 1 
• evsafmı muhafaza ederek ve hiçbir suretle el değmeden hususi kim- I 1 yageriıııize ve Adana Sıhhat Bakaıılığırıııı tayin ettiği Sıhhiye nıenıu- .. 
• ru huzurlarında damacanalar ,.e vagonlar KAY ADELEN suyu ile • 
.: yıkandıktan sonra doldurulnrnkta ve ağızları Sıhhat memuru larafm- : 
.,. dan mühiirlenerek şehrimize gelmektedir. * 
.. * 
*~··•1111••-··-·· .. •••• .. -·-•·*•* Menin: Yeni Menin Baıımeriade Buılmıtbr 
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