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Asırhk Türk - Fransız dostluğu çetin imtihandan kuvvetlenmiş olarak çıktı 

B. Bone Suad Davaz matbuata müşterek tebliğ yaptllar 

Türk - Fransız işbirliği kuruldu 
Türkiye-~ran· , Hataya 2500 Askerimizin 1 ~ngiltere kredi 117anti~i mıld~ii 

sa - Surıye • • k. 1 t Nıkson dıyor kı· 
Yakında üç taraflı gırmesı arar aş 1 ITürKiye ile iş yapmakt .do-
anlaıma yapılacak K l k"l U .. k d F l d I k an ata arımız müsta ı mumı uman a ransız ar a o aca layı çok memnunuz 

Paris 2 (Radso) Huas ajıuı 
ıı bildirl)'Or : Fransız Hariciye 
Nazırı Bone Türklyenin Paris 
sefiri Suat Davazı kabul etmiı· 

Heyetimiz bugün geliyor /ngiltere krecli müessesesi nasıl kurulda 
hangi devletlere kredi açar!. 

lir. Bu arada matbuat mümas· 
silleri de Bonenin yanına eel· 
miı bulunuyorlardı. 

Hariciye Nazırı Bone; Türki 
ıe ile Fransa arasında ceryan 
eden müzakereleriu; •bedefi asır 
lık dostlukları ihJa eden müı· 
bet neticeler vşrdiQini kaydede· 
rek demiıtir ki : 

Askeri anlaşma 
Paristeyapılan anlafma ile 

f elif edildi 

lıtalanm11m Hatay da alacağı vazife 

Poletik anlaşma 
1 ürkiye-Fransa·Suriye arasın· 

da muahede yapılacak 

Altı ay müddetli beyanname neşre~ilecek 

Ankara 1 (Hususi) lngiltere · ganizasyon şu sebeple kurulmuı 
ile klering anlaemaıının imza· tur. On dokuzuncu a1ırda foail· 
!anmasında büyük rol oynayan tere yabancı memleketlere şu 
Eksport Kredit Garanti Depart yolda ikrazatta bulunurdu. Pi1a 
uıanı direktörü B. Nikson üç samızdan para istik.ru etmek 
gündenlıeri Ankarada bulunmak istey~n hükQmetl~r ~eledi7e ida 

d 
releri veya hususı eırkeller dot 

ta ır. 

c - İskenderun davası iki 
memlekete geniı fikir teatisine Antakya 2 (Havas muhabirinden) Paris 2 [Radyo) Havas ajansı bildi 
vesile olmuştur. Bu davanın hal Türkiye-Fransa askeri heyetleri ara riyor: Fransız-türk müzakereleri aşa 
lifle Türkiye -.Fransa-Suriye sında aktedilmiş olan itilafname Paris ğıdaki esaslar içinde bir anlaşma ile 

B N.k 1 .1t .1 . rudan dotruya Lundrara mflra· . ı son ngı ere ı e ımıa 
.. _ caat ederler te elde edebildikla 

!anan ıtılııfna~e te baemda bu· ri en i7i ıarlla iatikraılarını ya 
lundutu teekılAt hakkında eu parlardı. lngiltere hükQmetioin 

arasında kareıhkh bir aııtsşma te aktedilen diolomatik anlaşma ile te neticelenmiştir : 
be1anatta buluomuetur : bunda bir dehi ve tesiri olmazdı. 

• - Baımda bulundufom or- Sonu ikincide 

zemini de baıırlanmıı&ır.fskende lif ve imza edilmiştir. 1- tOrklye-Fransaarasında bir dos 
run meselesi .münasebetiyle ma· Türk hükümetinin Hatayda bulun luk misakı akdı ispanyadahi harp vaziyeti 
haııt ihtilArlarJa iki detlet ara- duracağı asker miktarı 2600kişiyi geç 2- lskenderunun dışında ve içinde 
sandaki ihıililf noktaları da te meyecektir. Hatayın dahili emniyet ve Fransa ve türkiyenin asayiş ve emni 
barQz etmtt Ve t&ıtloel ı ... ıu._\'ıt'ı..~ asayişini t8ffilrJ l!illl l Ulf\IJGlllll wwowı • .1-·· :·:- ~ · 

Frankist tayyareler şehirle-
geçirilmemieth·. \ duracağı azami mlkdar budur. Türk temını .. 

Frımsa Ankarada imınlanan kıtaları en çok Türklerin mütekasif bu 3- tOrk-Fransız a~~~rı kıtaların~n 
921 anlnşmaaivle Tilrk unsurla · lunduğu yerlerde vcuife alacak!ardır. miktarı h~kkında asker~ ıtıla~ın tatbikı 
rının haklarım tanımış ve Tür- Geçen pazartesi gOnO imzalanan umu 4- Bılhassa tOrkıye ıle ~ransız 

- - ·-- • - .x. • 

Franko kıtaları Kaıtellonda yeniden 
birçok mevziler ele geçirdiler 

ki1e de kendi tarafından bir d it d b ı Surıye ara 
arazi talebinde bulunmafucağı· mi anlaşmanın iki hOkümet tarafından 

1 

man a~ı. a ın a u unan . . Borselona 2 (Radyo:. - Sa ı ynk umumi karargahın bir tebll 
nı teyit etmişti. tatbiki protokolünde tOrk kıtaları mOs smda ıyı komşuluk. mQna~c~tlerının at 9,30 da 10 tayyare Barselo A'iııde bilhassa şö1le denilmek&• 

Bu gün varılan netice 1921 takil olmakla beraber umumi kumanda tesi~i ve Fransa,tOrkıye,Su~ıye ıle mOş nun ıimal mahallesini bombardı dir: p • • 

anlaemıısının teyididir. Askeri Fransız makamlarına ait bulunmaktadır terek bir beyanname neşrı man etmişlerdir. 30 kadar ~am Kastellou cebbesın~e Rıbe 
anlaşma Frausa te Türkiyenin • • • Bu beyanname ile tOr ba atılmıştır. Zarar '° zıyan salbes mınt~kasın.~a Ara1a 

ki t " dı er mılli 1 ıb Kurult·ayı . . . ·ı "mdir. lasındau Rıo Mııareae kadar 
beraber üzerlerine aldı arı şar .ı e n kıye, Surıye. Aras . .nda bır mu ~O kadar ev yıkıldı~ı 50 inen arazinin işgalini itham 8' 
ları da lesbit etmekle beraber o·· .. .. d k. s· . . t . d statako tesıs edılecek ve d f la yaralı buluoduau tah tik. 
bu protokolle TürkrFranaız iş numuz e 1 trtnCI eşrın 8 beyanname 6 Ay mOddet m~: =~ilmektedir. Frankistlerin ilerleyişi 
birllAinin ve 'fürkiye - .Frausa A k rada toplanacak le cari olacaktır. Altı Ay Valanslya civarında Burgos 2 (Radyo) - Fran 
gümrük mubadelesi üzerinde to n a hitlm,nda bir Ay daha tem Valansiya 2 (Radyo) - DQo kisller, Franzarayı geçmişler, Re 
taraflı bir mukuele akdı JOlon k h l ki dit edilebilecektir. akeam Valan~iya civarının bom eiyi ihate etmielerdir. 
dadır. Akdenizde bu günkü mu· Sıhhat bcıkanlıfı ongre o zır ı arı H .. . . b Ü bardımauı esnasında 8 kişi öl 1 camhuriyetçilerln Tebliil 
trazenenin idameıini istihdaf e· • • imdiden f aaliyefe geç fi eyeı.lml~ U g n rnüt\ür. Valanıi7anı~ 10 kilo Ba~selona 2 c ~adyo • -
den , 0 imı.ala:ıan anlaema Fran ıçın Ş gelıyor metre cenubunda kılın Elprelo Neeredılen bir teblığde Cumba 
aız-Türk münasebetlerini daima Ankara ı (Hususi) - Her iki 

1 
Bu seneki kurultayda her de H ~ h b" mevkiine de bombalar düemüe 1etçilerin bir çok metziler 

88,.lam olarak 7aşatacak ehem· senede bir Ankar1t'dıt toplanmak- fssmda fazla llye toplııoacağı an Anlakya 2 
( u~nsı ~-u ab ı· toür. Bu mevkide bir çok eooe g99irmit Oldukları bildirilmakt 

8 
• • k rimizden) Asım Gundüı un ae l 1 "k t tmekte · miyet ve mahi7ettedır. ta olan MUU l'Qrk Tıb kurultayı· ıaşıJmakta ve şimdiden oogre . • e etimiz bt konıo os arı ı ame e dır, 

Parls elçimizin cevabı nın yedincisi cumhuriyetimizin hazırlıklarına başlanmaktadır, Ku· kanlığındakı askerı h 1 . dir. Telefat 1oktur. Rıbezah mıntıkıamda Tın 
TOrkiyenin Pariı elçisi B. on beşinci yıldöoOmnoe raı;thyan rultayıo Halkevlnln içtima Ralo. yarın Antakyadan Törkıyefe Kastellon mıntakasınde b~ra ka:a~~~ c!:oınd~ ·~~d::ıı 

Suat Duaz Boneıe verdiği c~· 1938 senesine leblr edilmişti. nunda toklanacağı ve koridorlar hareket edecektir, Salamanka 2 •nad7o. - Bil ır mu a e Jan e me e r. 
tapta Fransız Baevekili Dala~ı· önomOzdekl blrlnclleşrln ıyı- lıı, diğer salonda eskisi gibi bir de 
re te Hariciye Naıırı B1nenın oın 26 28 gDnlerlnde Ankara'da yerli tab mDztabzarat sergisi açılı 
eözleriude tüıoh te katiyet 01• toplanacağım yazdıtımız bu kurul cıığı asnhışılmakladır. 
dutunu ve samimi bir anlaema tayın mDzakere ve mOn•kaşa e Sıbet ve içtimai Muavenet Ve 
ra varılmak tan mütevellit du1· 1 deceğl sOjE>ler arasmd1t pek mU· klllell bir tamim ile bOtQo vllA· 
aularını anlatarak demiştir ki : him olan ırk bıfzıssıbbası (Öjenlk) yatlere yedinci mım bb kurultayı 

c-Sancak meselesi Türki1e vardır. Sonu ikincide-

Franea dostlutunda bir ihtilAf I • • • • l k • ·ı · h · 
- .d. B ü bu dostluk Maden erımızı lf etece ıngı rz eyetı mevzuu ı ı. o a n . 
bu imtihandan her zamankın· 
den daha kuttetli olarak ~ıkmıı 

&ır. d ı 
Vardıtımıs anlaema os' u 

Bu ayın 18 inde Londradan 
memleketimize gelecek 

ıumoıoo lokipfıoa 7eoi bir de 
lil ve sulha karıı derin batlıh· b • k l • J · T k 

·ıadeaidir Pek 1akında Yurdumuzun ırt!O )'er erınue .ı ür mil tımızın ı · T • • L ., 
Fransa- Türki7e-Suriye ara~ıo henJiılerinİn de lfflr&RI e maden 
da Do taraflı bir anlaşmanın ım l l k 
ıasi7le bu doetıuıuo tekrar te · ı oraftırma arı yapı aca 

·ı te takvi7e edilef'etine ıüphe . . 
fi letanbul 2 (Hususi) lngilte rafından ieletılecektır, Bülalme 
foktur · • · reden madenlerimizi ieletmek timiz de heyelin Qahşmıbrına 

VBZl.rı'stındıLı' serseri üzer~ ~emm_uzun 18 inde me.m Türk mühendis ve [mütahaeısııla 
1 Jeketnnıze. bır hey!t ge~ecekl·r. rını iştirllk cttirer.ektir, 

Heyette bır ook muhendısler,m11 . 
Tevkil edilerek den arıtmıı mütabassısları bolu Bilhassa petrol, demır m~-

. f .J nacaktır, denlerinin aranmasına eheramı-
Delhıye .ötürü au . Heyet memleketimizi.- bir yet verilecektir, 

Londra 2 (Rad10) Afganiı ook yerlerinde maden aramaları Bu gün bazı 7erlerde -,arı · 
• · d * k ve uıun müddet çalıe tana 7ürümek te huktimetı e •yap ca da kalan sundajlara bu !heyet 

vlrmek maksadiyle Vniristaıı malarda bulunacaktır, h . ll devam edect•ktir 
· · · da istifade e emmıye e ' kabile~erini harekete aeçırme1e . T~tkıkl!l'm sonun d H t b"IQmum madenler tlf erin 

utrsean te Şımipir töhretini edılebıleceaı anlatılan ma en eıe ' r 
-Sonu Jklnclde- 1 damarlarımız rine lnailizler ıa· de 9aheacaktır, 

lnailiz Harbiye lazırına mektup aindereıı ıels 
Milli müdafaa işleri hakkin

Halep tahrikçileri da malümatı nereden almiŞ 
istifadeye çalışıyor. k L 

Hatay 
Davasından 

Halep ( Hususi .) - Haleb Husuı1 bir komisyon rısmt devlet esran anununa ılflt 
Hataya kareı bir euıkasd mer· • • • l sb'l ... L 
kezi haline gelmektedir. Surl1e· mebusun Vll1J8\IOI 8 1 il 
nin her tarafından gelerek Ha· ı 
ıebdo toplanan v~ .geceli _aOtdOz LOndrı 2 (RadJO) -- Bugün I na b!r ~ek~b h gö~dererek ah 
lii Usbecilerin reıaı Hıimıd bra· d B şvkil Çem 1 cak nısan a az.ar anan te 
blmin evinde içtimalar 7apan bu Avam Kamarasın: a millt mıl n müdafaa toplarının metali 
ıergüzeıtçiler, Haıaıın kuı;tulu · berlafn re~~~.::~11;:~ harbiJe sureti tedarikleri ve mesk 
eu aleyhinde kötii niyetler bes· dafaa işler.• ktub göndererek plAnda bilAhare yapılan tadiUU 
ıfjmektedirler. H.:lebde bulunan ~ıurına 1b~ ~tııoden dolaJı di ihtiva eden te bu itibarla da e 
ts Hata7dan Halebe giden TOrk ızahat ta e 

8 :ılau muhafezekAr mahrem bir milli mildafaa .Pil 
teri hapsederek da7ak atmakta vanıbarb9a çad~ u vallyelini ma m ele geçirmeıi7le muttali olı 

f d l b lırın menıah an ısı 
dırlar. Bu eıa cı arın aş . t komitesi tarafından key Ieceli •akıalar hakkında suali 
da Emin tMil)'eBBer, AbdOlkadlr ~~m:.e tetkik edildiğini te dita sormuştur. Sandis bu mektubu 
Germani Emin Hardar, Usbeci ııebanp tarafından vaki olan da da hususi bir müllkılt istl1er 

k . Ş f'k Süleımao Hu· nı ar h"I b k se reterı e 1 bdOİk 1 vetin ıeerit masuniyeti mu ı u bu ta aları tekzib etmem 
mus avukatlarından A er m 

1 
dulunu karar verdilini bildir binde bulonmuıstur. Burada 

vardır. 0~ fr liyamiyece~im bu vakaJan te 
Komiteciler Hatay mesele· mıı ~·üteakiben harbiye nazırı 

1 
zib edemedim. ÇünkQ bunlar 

8·ıni bahane ederek fikirlerini I h k"k tt" 
Beliea meskiir blldise hakkında rer a ı a. ır. • 

beyannameler daA'ıtarak ıayma tafs"ılA\ tererek ezcllmle demiı Husust bır komısyon 
ğa çalışı )'Orlar. Suriyen in mahal 1 
li hftkiimeti, bütün bunlara göz tir ki: l Boudra 2 (Radyo) - S 

- Saııdiı S2 liaılrıuda ba • tonu ikincide 
7ummaktadır. 
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Kaybolan Sovyet Elçisi Filistinde Hazineden Gayri menl{ul 

Pariste bulundu Gene nümayişler alanların borçları 

Sayfa: 2 

Buğdaylanmızm 
Standardize edilme 

si kararlaştı 
grevler yapıldı y • K d • b k } • · lt KudUs 1 (Radyo) - Genç enı an un a İstanbul - Uuğday ihracatı Bir Q'azetecı sa ı {) çıyı a 1 yabudl mUtrltlerlndeo olup Roş maddemizin standardizesi ıQlD 

~ } d pen yakınında bir ıırab otobüsü- iki gündenberi ticaret odasında 
saat kova a ı ne slHlbla taarruzda bulunmuş O·ı Hazineden ga"ri menkul alanların borç· yapılmakta olan toplantılar git· 

1 
lan lbnlyusur, affedilmesi için avu .'J • • • tikçe inkişaf etmektedir. 

El • J gı·zlendı· x.ı·nı· s6•ufemı;"Ot. katı tarafından yapılan son teşeb- /arı için mühim kolaylık/ar temın edı[dı Dün de sabah ve öğleden 
ÇI ne en 5 'J ._, lıQse rAğmen bu sabah ldaam e· sonra iQ Ucaret umum müdürü 
Yalnız ita/yaya gitmedim ldiyor dllmlştlr. . \ Hazinenin taksitle sattığı den de düeülmiyecektir. bay Mümtaz Rekin baekaolıQ'ın 

Flllsllode bu adllm lngilız l· bütün gayrimeııgullerin satıe be Müoterinin kalan borcu bu da olmak üzere buQ'day ihracat 
Bir kaç ay evel Sovyet Rus eden Bulgar gazetecisi oldugu dareslnce idam edilen Uk yabudl· dellerinin tahsil suret; hakkında kanunun neşri tarihinden iıiba Qılarınm iştirakiyle iki toplantı 

ranın Sof ya elçisi F. Raznolni ', nu öğrenince sevinmiş ve bera dir. ki x.anun lay ihası muhtelit oııcü ren her sene b ir takKit itibarile daha yapılmış, standardizasyon 
ı d Yııbudiler ve bl'bassa Tel 5 müdürlüğüuce VekAletin tasvibi 

kov, Moskovaya gitmekte oldu 
1 
ber uzun boylu konuşmue ar ır. • - men.len geçtikten sonra Kamu on bee senede tahsil olunacak le hazırlanmış olan buğday stan 

tu sörliyerek Sof yadan ailesile Razkoloikov, her suale cevab A vlv yahudilerl bu idamdan dola tav umumi heyetince kabul edil tır. Her taksit vadesi 1 eylül ta dardı·zas..,on n ·ızamnames·ını·n ön 
1 d 1 yı heyecan içindedir ve matem ı 1 

a7rıldıktan sonra izi ortadan 
1 
vermekten çekinmi şse e şun arı , d etmek miatir. rihi olacaktır. Bu tarihe kadar proı·esı"nin bı" rı·nci kısmı hiQ bir alameti olaraa:: grev evam v • • • 

ka7bolmuetu. O zamanları gaze 

1 

anlatmıetır. t dl Memleket iktisadiyatının in ödenmiyen taksıtler tahsılı em deA'ieiklik yapılmadan kabul e· 
t~ler~ RaZkolnikovuıı MoskoVı\'fa c - Her şerden etel ben, e rFtlistln statosnnon y~nlden kişaf etmekte oldu.tu senelerde vaı kanunu hükümleri dairesin 1ilmişfü·. 
aıtmırerek Peıtere tefa halfa 

1 
ne peotefe. ~e ne de ltalya7a gözden geçlrllmesl taraftarı olan- muhtelif suretJerle hazine uhde de tahsil olunacakhrt Ancak Karilerimizi al!kadar attiQ'i 

ra aittlQ'ini 7azmıelar. Utro aa gitmia değıhm. Saf7adın hare ıarmOfrlt sloolstlerl blraraya getl aine aeçen arazi, müaakaafat müeterinin baekaca malı bulun cilıaUe bu nizamname projesin· 
zeteıl, Pariı muhabirinin teaadü 

1 
ket eUikten sonra Prata uğra rer'ek gençlik arasında şlddetll lradh ve iradaız analar satışa mııarak ipotekli malının satıl · den kısaca bahsedecetiz: 

fen geçen sabah Raıkolnlkovu ; dım, Ora~a.n ~a. Parise geldim. bir propaganda yapmaktudır. Qıkarılmıı ve bunlar 0 günkü masına mecburiret bAsıl olursa Proje iki kısımdan teıekkül 
Pariıte şu suretle bulundugunu Çok sevdıAım ıçın bu şehre gel Zabıta, yeni nOmaylşler icra ·eknomik şartların icab ettirdiQ'i bütün bc.rQ muaccelifet kesbede etmektedir, Birinci kısım, diAer 
7azı7or: 1 dim ve yerleetim. Asude bir yer edilmesi ibtimallne karşı ihtiyat yüksek k•ymetlrrle satılarak be cektir. ipotekli malın kati ihale nizamııamelerde mevcut 1705 te 

Muhabir Yankovt Bulgar el de yaşamak istedi7sem de &imdi tedbirleri almıştır. delleri sahibleri adına borQ ta sine kadar müşteri tarafından 30t8 numaralı kanunlara . naza• 
Qili~lne g iderken Moıımartrada 1

1 lik ourada oturmağı kararlaştır ~ hakkuk ettirilmiati. taksit bedeli ile beraber mas· ran yapılacak ~uraka~eyı çer· .. · · ·. Avusturya a v çeveleyen formuııenmış kısım · 
küçük tarihi Sakretor kılısesı dım. 1931 tarihinden sonra cihan raflar tediye olunursa kabul e-
ranrnda hiç ummadığı bir sı ra 1 Şunu da söyliye7im ki, ben ekonomisinin aeçirdiAi buhran dilerek eski hal avdet edecektir. dır. İkinci kısım ise her mahsu· 
da Raıkolnikot ile karıılaemıı hiç bir ıaman Moskova tarafın Habsburgların em- dan memleketimiz de müteesir Bu mallardan şimdi7e kadar lün teknik hususi1etini ve mu· 
hr. Ve bunun hakikaten Rızkol : dan öUimle tehdid edilmlı de~i laki nıusadere edildi elmuı ve bunun neticesi olarak tescil edilmi1en aa-srimenkull~~ rakabe mevzuu olacak usıfları 
nlkot oldutunu anlamak için pe 

1 
lim. Hakikaten _bazı ~HJ_et d.ıp v· 

2 
(RadJO) _ Ane· gafri menkul mAlların kı1melle gaırimenkulün teferr.utu lçın ortara ko1an hükümleri göster 

ıirıe dOoerek sokaklarda saatlar 
1 
ıomatlarının Akıbetlerı facıa ıle lusta~':onnara AvusturJaJı Jeni ri de ehemmiJet~i surette d~e icab eden muamelenın tekem· mektEıdir. 

ca takib etmiıUr. Bir ara da neticelendi. Fakat benim mu baetan organize etmiye memur müıtü. Bu uzıJet dolarısıle mnı eUiQi te tebliQ' tarihinden Bu hükümler; mahsu1Qn do~ 
Raıkoloikot kendisinin bir tanı 1 kadderatım onlardan çok farklı edilen Burkel, bugün ecnebi mat mallarını BBtamıJan halk Jük itibaren ÜQ ay içinde ferağını a- rudan d0Qru7a vaeıflaetırılması 
madıgı adam '8rafından tRkip dır. MeselA Sovretlerin Bükreş buat mümessmerine beyanatta sek fiyadla aldıkları gayri men larak Hazine namına ipotek yap te bunların ne suretle teknik bir 
edlldiQ'inin farkına varmıe ve elçisi Butenko, Sovyet hükumeti bulunmuş, Almanya . Avusturya kul bedellerini müddetlerinde ması all'ikalı tapu idaresi tarafın eekilde kontrol edilmosi l~zı~ 
bunun tehlikeli bir eleman oldu ne karşı a<;ıkça muhalif kesil ittihadının 5 • 6 hafta içinde ba termemieler '9 bük\ımet muhte dan müşteri7e tahriren tebliQ o· geldiQioi göstermektedir. Şımdı 

k k l 
ye kadar rapılan toplantılar da 

ıuna Eanarak epey~ uş u an mişti . Diğer Sovret diplomatla şarıldığını söyledikten sonra, lif kanuularla zirat ga7ri men lunacaktır. b h-kü 1 . "lk k müza · k fi . . · d u u m erın ı ısmı • 
mıe ve bu adamı eaeırtmak ıQın rından Yakabovio ile Yurenevler Avusturyadaki sifasi mev u a· kuller meskenler te ırad getir Müıterı bu müddet ıQtn e k d'l . k bul e 

• l ld "' • ere e ı mış ve a7nen a • 
bir kaf rere airab çıkmııtır. Fa de Traçkist ve saA cenat taraf rın 3786 ki&iden ibare. 0 u6 unu miJen arsaları 20 sene ve akar feraaı alarak ipotek raptırmara dilmietir. 
kat Bulaar muhabiri arkasından tarları olarak ve 7abancı memle söylemişt ir. . , ların bakiJe taksitlarini bir mis mecbur bulunacaktır. Buna nazaran Veklletçe ha· 
ı ki kt · d k onu ( · · T Bürke!, daha sonra Şuşnıg · . . . . · f d b , ci ki metre uza ı a gı ere . ketlerde Soffet elçiliklermı roQ in Viranada yaşadığını kendi ıı tesoıl etmıştı. . Müşterı tara ın an u e • zırlanmıe olan nizamname proje 
göıftnden hiç kaçırmamıetır. Nı kist ve Sov1et Rus1anın dile . . vlendiğinden katiyen rua Tescil sebebi bOtün ga1rı benin vaktinde 7apılmaması ha si bugdaylarımı üQ ana sınıfa 
ha7et Rezkolnikov, Pariste Kliei mantarının ocaklarına çevirmek ~~:~he olmadığını gaJrimeeru menkullerde ayni olduğuna g~r~ linde bütün borç muacceliyet ayırmaktadır: 
me7danhğına geldikten sonra le ittiham edilmişlerdi. Bea şim adam asmasından dolayı aley satılan malların bu suretle ıkı kesbedecektir. Satın aldıQı mal Bunlar da sert, rumuşak ve 
borada bir lokanta7a glrmie ve di de aleni bir Sovyet hemeerisi hinde davıı açılmasının ve mu eekilde tescil olunması her mü peein J:ara ile müsteri h~sa~ın~,-a."-• ı.. .. c.ıa1h1uıu-. Her smıf 
remek ısmarlamııtır. ol"rak kalmakta devam ediyo lı m. ~~'"'•"--' • • •• • - · ····· ., ..... nitzıo ce s~ıııara~. bedelı bol'C!ll t d~ evsaf ve mevadı eccıebiyesine 

Arkasından giren muhabir .. bak.P.w.A. .. o U''n'1'll" "ımı11ur. akarların tescil olunmaması ihli mahsub edılecektır gore, 1-3 numaraya kadar dere· 
Konınııcov meçhul adamı görün nar edemiyeceA'im bazı sebebler Nihafet Burkel Habsburgla- yaca uyaun görülmf'miı bir tes Yukarıya yazdıQ-ımız sebeb celenmiştir. Şu halde Türk buQ· 
ce yemeli beklemeden dııarı den dola7ı diplomasi mesleğini ' ra ait emlAkin kam ilen müsadere cil fapılmasındaki kati zaruret ıerio tahakkukuna binaen bütün day ihracııtı her derece üzerin· 

terkettim. Moskova hükumeti ile 1 edileceğini söyledikten sonra ya b ı· • k b tt· x.·ı t k d t "f d"l · b ı k çıkmııhr. Tabii muhArrir de ar göz önüne alınrak bu proje hü oro muaoce ıye, ea e ı-. a e asnı e ı mış u unma ta· 

kasından.. hiç bir prensilı ayrılığı olmama hadiler aleyhinde yap.ılan tahki k A K · ı · · dird. e. satılan gayri menkul. _be.· dır. 
. . . . katın sırf onların canıyane tema umetçe amuta1a verı msıtı, 

_ . . masına raAmen benım ıçın böy • 11 . vu·zu- nden vuku buldu-"u B-d M 11 - 1 delının borçtan fazlası bırıncı Bu 9 devreye dahil olma1an 
Boyle 6 saatlık bır takıbten 

1 
k 

1 
k d h . .d. ş· d · ı ·k , yu erı 1 a u çe ve a re encumen erin _ . . d k t h T f k kl"k 1 sonra her ikisi de yorulmuelar e a ma a a ıyı ır. ım ı ı nu ilAve etm iştir. den mürekkep muhtelit encü mueterıye ıa e, no sanı a sı ı a at yeme ı o arak ihrllcınd• 

Moskovaya dönmek fikrinde de emval kanununa göre tahsil olu mahzur olmayan buQ-daylar üze· 
dır. Niha1et Razkoloikov, paris Vedı·ncı· mı·ııı Tıb men projeyi esas itibarile kabul gilim. Diplomasi mesleğime de ı 1 nacaktır. rinde bir tarife yapılmış bunları 
te Etuaı meydanında •Bir ö~le vam etmiyeceA"lm, kaçak da de etmietir hükumetin teklifindeki Haziran 1936 tarihine kadar da yemeklik buğday adile ibra· 
ıemeQı 8 franktır,. levhalı kü kurulta"l borçtan dolayı ipotekli malın sa arttırma ile satılmıe olan her catına müsaade edilmiatir. 

gilim • .., l b h l v 
çük bir lokantadan birina gir Birinciden artan tı masına mec uriyet asıl 0 du nevi arazi iie arsaldrdan borçlu Bundan sonra yapılacak top 
miıtir. Fabık Sovyet diptomatmın, toplanması hakkında mtslOmat ver A'u hallerde borcun muaccelired olan müıterilerden borcunun lantılarda nümunelerin ne suret 

OturduA"u bir masada yor Sofyadan ayrıldıktan ve izi kay mlş, monakaşa edilecek sDjelerle keBbedeceQ-1 hakkındaki fıkrayı Jüzde Jirmisini tediye etmie 0 le hazırlanacaQ'ı ve analiz eekil 
gunluktan terini silerken Bul bolduktan sonra bu, ilk beyana bu sUielere ald rapor sahiplerin\ biraz tiddetli bularak fıkraya lanlar vefa tedifatıoı "bu mikda leri üurinde görüşülecektir ki 
aar gazetecisi de karsısına ge tıdır. Razkolinikovun meydana bildirmiştir. Kurultaya ayrıca ser bir kayıd iJheei suretile hüsnü ra iblAQ' edecekler (aldıkları mal bu da VekAletçe lıazırlanıın ni• 
lip oturmuş ve tanıemıelardır. çıkması Bulgaristanda büyük best tebllğat da yapılacaktır. niret sahibi borçlulara biraz da tapuya ba~lanmış olsun voya ol· zamname projesinin ikinci kıs· 
Razkolnikov, kendisini takib allika ile kareılanmıetır. Kurultayda ayrıca iki sOje ha kolaJlık temin etmiştir- En masın) verdikleri paradan dola mını teşkil ~t!:.~ktedir. 

~ekoslovakya~a Büyük devletler 
mnnakaşa edilecek ve buna aid cümen, vaktınden evet ödenecek yı Hazineyi ibra etmek ve hiç 
raporlar okunacaktırr. ta_ksidlerden yııpıla':3k is~~ntoy.u 

1

. bir talebde bolnmamak ıartiyle 
Bunlardan blrh;i grip hastalı gosteren maddedekı taksıtın bır bu malların 1938 mali yılı niba 

ğı, diğeri de (Öjenik) ırk bıtzıs· l r h k Gemilerinin tonila- sıbbadır. sene eve den tedi7esi ear ı a yetine kadar geri verdikleri tak 
Grip hastalığının bOtQo dQn. kındaki hükum de borQlular lehi dirde borçlarının bakiyesi ken-

fo meselesi yada verdlRl telefat herkesce ma ne deaiştirilmiotir. dilerinden aranmıfacıtkhr. 
Londra 2 (RadJo) _ Buaün IQmdur. Memleketjmlzde de kışın Projenin Kamuta7'ca kabul Hazinece satılan garri men 

ıra sıra mDhlm salgınlar yapan k kull d ü · ı · t l. 
Praf 

2 
(Radfo) _ Qeteka Avam Kamurası~da . hOkiimet, bu hastalığın patojenlsl ve vlrQa• olunan son ee line göre 25 marl er en m ıterı erıne es ım 

zırhlıların azamı tonıJAtosunun Jerl epldemlyolojı proflakal ne 1931 tarihine kadar hazinenin edilmtı olanların tescil tarihine 
&ebli4 ediyor: BııvekiJ, düu mil 35 bin touilAtodan 45 bin toniJA tedİvtsl avrı avrı,' mntebassıslar taksitle aalhfa gayri menkulle· kadar işlem it te ielirecek terai 

Hükumetlerde mü
messiller temasa 

devam ediyor 

Jetler meselesile metıgul olan J ;, 

i tofa Qıkaran anlaamanın lngii tarafından mOlalaa edilerek mev rin satıe bedellerinden müşteri· leri de müeteriler tarafından ö 
parlmento heyeı nin ihzari me v H · b ll d tere, Fransa ve Amerika tarafın zu mnoakaşaya konacakbr. nin borcu, bu kanunun neari ta· denecektir. aııne u ma ar a 
saisine devam etmiştir. " dan imza edilmia oldu~unu bil Irk bıfzıssıbbasının son sene rihine kadar mal bedeline malı- ki intifalarından dolayı kkendile 

Başvekil bir kaç gün evel v " ferde, bUtllo dQnyada uyandırdığı rinden bir şey istemifece tir. 
da•ıet etmiş oldu~u Polonra "e dirmietir. Topların azami Qapı suben yapılan tahsiUU, satış be 

. 16 pus olarak kalmaktadır. aHlka ise pek bnyoktnr. HatUi . VAdesi gelmemiş taksitlere 
macaristan si7asi mebafilinın bazı bllkOmetlet buna ald yeni delinden indirıldikten sonra fa · mahsuben yapılacak tediyeler 
mnmessileri ile görüemüetür. Fransa Ne Yapıyor )'dol kanun ve prensipler bile izsiz olarak kalan meblAğdan ne miktarda olursa olsun, vade 
mumaileyh, Alman Sosfal de Paria 2 (Radyo) - Zırhlıla koymuşlardır. ibare• olacaktır. Ancık bu tarihe den etel verildiQ'i takdirde sene 
mokrat fırkaeıoın mümesaileri rın tonllatosunu •6 bine çıkaran Öjenlğlnlo jeneralltesl, irsiyet kadar tahsil edilen faizler geri lik 7üıde altı nisbetinde iskonto 
ile de aörüımOıtür. Bu aörüe anlaemauın imzaeıodao sonra ve tatbikatı da ayrı, ayrı mUtebas verilmi1eceti gibi .mal bedelin· edilebilecektir. 
me, bu gılo de tekrar edilecek Hariciye nezareti tarafından nee sıslar tarafından tetkik edilerek 
lir. redilen bir tehli#de ezcümle de ruporlırı hazırlanmıştır. Bu mev i ngil tere Kredi Garantisi MÜ, 

Ekali1etlerin si7asi fırkata niJor ki: zuun kurultayda mOhlm monaka-
rı mümessilleri ile yapılan bu "Fransa hukukan 45 Liu şalora sebep olacağı anhışılmakta 
mQıakerelerin Qerçevesi dahilln. tonluk harb gemileri yapabile dır. (Birinciden artan) Siraei düşünce ile hareket et-

ıde olmak üzere Baıvekil, mu ha cektlr. Fakat siU)hlanma masraf Kurultay raportörleri ' içinde 
yerli ve yabancı doktorların ve 

liflerin parJmentodaki grubları laruıı asgariye indirmek siyaseti profesörlerin bazıları bulunmakta-

Fakat bürük harp sonunda 1 mez. O kadar ki kefaletimiz al· 
lngiliz tebasının alacakları battı tında Sovyet Rus1a1a bile bazı 
Bundan sonra İngiliz sermafe· krediler açılmıştır. Türki1e ile 
daaları tabancılara itimad et· alAkamıı Boserl eirketi7le bae 
mez oldu. Bu taziyetin devamı ıar. Türkire hükumeti 

1
Bosert 

nın mümessilerinl de kabul ede ne sadık kalarak bizzat kendi 
cek*ir. ineaatında 85 bin tonluk azami 

PlaA no·· rle rakam& diğer atrUpa deVJetJeri 
riaJet ettikleri mfiddetçe o da ri 

Yeni bir dünya 
rekoru 

Berliu 2 (Radro) - Tarya 
reci Meyer ile talebesi Sinelder 
pli\nörle uçue düara rekorunu 
kırmışlardır. Bunlar iki kieilik 
bir planörle havada 22 saat kal 
mıelardır. 

ayet edecektir. 

lzm ir Enternasyonal 

rFlYJ&~DIM@& 
:1 JY.I:İLYON 

MOşteri sizinle ahş veriş 
etmek istiyor 

20 AOuatoa - 20 EylOI • g38 

dır. 

İngiliz H. 
g6nderilen 

. 
nazırına 
mektup para istikraz etmek iete1enler 

kadar da ikraz etmek isteren 

Birinciden artan 
lngiliı eermaredarları İngiliz 

dis meselesini tedklk ve mebu~ ticareti için köıü idi. Bu mülA 
tarın resmi devlet esrarı kanu haza iledir ki hükumet baeında 
nuna karşı olan vaziyetini . tes bulunduğum teekilAtı kurdu.Ger 
bit etmek üzere hususi bir ko çi teekilAt harpten hemen sonra 
misyon teşkilAlJ hakkında Çem 
b I

A d·x.· 
1 

k . . A kurulmuştur fakat beş seneden 
er uynın ver ıl§ı a rırı vam . . . . 
kamarası ittifakla kabul etmiş 1 berı bır muamelenın ıalnız tıca 

ı tir. ret ve iıt tarafiylo aUlkadardır. 

ıirketine sipario termiıti. Şirket 
paraaını derhal iıti7ordu. Yese• 
leyi tetkik ettik. Türki7enin kre 
disini saQ'lam bulduk. ,Ve kredi· 
yi temin ettik. Bunda mutaffak 
olunca bOyük bir Türk dostu 
olan fngiHz sefiri bu krediyi ge 
aieletmek imkAnını aramamızı 

istedi. lrleseleJi tetkik ettik. Ve 
genieletmek mümkün olduğunu 

Yeziristan~a~i 
1 

sersen 
- Blrloclden artan -

kazanan Mehmet Sadi namında 
ki Suriyeli bu gün Hindisıanın 

hudut makamatıua teslim edil· 
miş ve ta7fare ile Delhi7e gön· 
d erilmiştiı·, 

Şamipir, derhal Suriye're 
iade edilecektir, 

anladık. Bunun üzerine BaJ 
Muammer Erie ile Bay llh11mi 
Pamir Londraya geldiler. Orada 
uzun uzadıya görüştük. Ve iti· 
lüfnameyi imzaladık . hilUname 
gerek lngiliı parlilmentosunda 
ve aerek Türki7e Kamulayıoda 
iri kareıJanmıetır. 

Türkire ile muamele 7ap· 
maktan büyük memnuni1et duy 
makta7ız. Bu defa Ankara1a 
aelmemin sebebi, itilafnamenin 
tatbik eekli üzerinde aörüımek· 
tir. Bu kadar büyük bir itilaf· 
tan sonra malabitesi üzerinde 
görüı1mek icap eder. 

Son söz olarak şunu söyle 
mek isterim : Bu müzakereleri 
idare ederken Türk he7etinin 
reisi BaJ Muammer Erit ile 7a· 
kından taoıımaktan büyük mem 
nunifet hisRi duymaktayım.Erit 
mahir ve enerjik bir müzakere· 
cidir. Türkiyenin menfaatlerini 
bılyük haBSasiyet ile müdafaa 
ettiler. Müzakerele:- bazan çetin 
safha7a girdi. Fakat neticede 
anlaetık • • 
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SAYFA 3 VENi MERSiN 

Donyada Neler oldu Neler oluyor 
MERSiN 
PiYASASI 

3 Temnmz 1938 

i L A N 

içe( Orman Mü~en~isliüinden 

Aşk Her şeyden kuvvetlidir 
-"l 2 - 7 -938 

Dünyamn en ~ısa ~oylu Pamuklar Kıı.__ş._ Kıı .S. Gayri mamucl .n. ~lulıamm~n vahiL fialı 
Kıevlant 40 4C M3. ınsi Lira Ku. 

Nevyoı·k hUktlmetinde yalmur olduğu için para birik· a~amı öloü Dağmalı ~~ 29 (50)000 Gögnar 3 70 
şayan bır milyonerin kızı, tirl'l'ek ufakbir seı·vet yapma- Dünyanın en kısa boylu a 1 Kapı malı 5 50 ı - içel vil3yetiniu !lersin kazası dwlıiliııde 
yoksul bir memurla evlenmek sınaimk:1n yoktur' Bundan damı olan Asin Bünçin ismin: ~~:a ti Ayıpınarı ormanından 5o M3. gayri mamul gök-
için mirasından, vaz geçmiştiı dolayı kızın anne ve babası deki Sırp, 85 yaşında olduğu Kozacı parlağı 25 26 nar auacı satışa c. ıkarılmış•ır. 

Henüz yirmr bir yaşında ?u evlen~e~e muvafakat etmek halde ölmüştür, Bu adamın Buğday- Çavdar " b d 
olan Rozemcri Nehster Nev· ı~tnmemıştır. Rozameri, anne- boyu 99 Hntimetreydi. Erkek Sert anadol 5 2-Beher ~3. muhammen ·e eli 370 kuruştur 
y~rk'ta. y~şayan çok zenğin sıyle bUyUk bir ç.ıng~r çıkar.-ıkardeşi de kendisinden ancak Yumuşak 5 3- Şrrtname ve mukavelename projelerini gör 
hır hekımın kızıdır. Bilyilk mış ve bunun netıcesınde mı· 2 santim uzundur ve 60 Y•- Yerli buğdayı 318215 mek istiyenlerin Mersin orman mühendisliğine 
bir rdfah içinde hUyllyUp ye- ras~ndan olmuştur. Fakat sev- şmdadır. Kardeşlerinden da- Çavdar 4,G2,5 nıüracaatlari. 
tişmiş, para sıkıntısı hiç gör· daı!e.kan~ltla,nmışolan R~z~- ha kısa boylu olAn hemşirele- 1 Anadol yulaf l 4 -Satış 5 -7·938 salı günü saal 15 d~ yapıla-
memiş olan bu genç kız Sen m~rının gözU ne annesmın ri birkaç sene evveı 81 yaşın 1 

Arpa caklır. 
L il · t · d t mırasını, ve ne de babasının da olarak ölmU•tü IAnadol 3,37,5 5 S t k"" ı·· d kH "'k t ı·ı evrene mvers esın e ıp . . ,. · - a iŞ . O)' U arasm a UÇll ar ırma USU ı e 
tahsilinde bulunmakta imiş rıcal~~·ı~ı. görmemış;. ~alkı~ Bu aile münzevi yaşar, Y~rli alivre yeni M. 3.12,5 yapılacaktır. 
F 

. . i . •• · ~evgıh~ının yanına gıtmış. Du kendilerini halka göstermek- 1

1 
Nohut ekstra 5 15 

akat tahsıhn. bıtı~ıp doktor gUn Gılsonun evinde yapılmı k O 
1 

fasulye 5 6-Muvakkat teminatı 14 liradır. 
Onvanı~ı almağa bı.r kaç gUn tır. Gene evliler, tabii şimd~j' ~:~la~:~:m~~~ de~ .. ~~~ed~!t:w ' y 1 f r .'l,?.5 

6 
7 - Taliplerin şartnamede yazılı vesikaları ge· 

kamış ıken, Pol Gu;on adında bir çok masr·afl'lrı kısmen kis . f ld 1 k d.l g 1 Mu a yer 
1 

,1 lirmeleri )Azımdır. 25-28-30-3 b. · ı ı · · ' 
1 

ra a ırmamıf ar ve en ı e· ercimek ıark , il 
ırıy e ev enmek ıcm DnUver· ı mak mecburiyetindedir. . . . ki d h b 1 da ı Sahlep 120 

siteyi terk etmiştir. F· . . . . rını sır er e ya ut ar ar 
. . . .tkat hafl,tda yırmı bın do1aı · 1 teşhir ettirmek için yapılan l Tatlı çoğen 20 

.Gılson haftada yı~mı bın 1 1ık bir. galide geçinobilecPği bütün teklifleri reddetmişler. Balmumu 75 

ıao 

Satılık ev 
dolaı kazanan ufak lnr me- kanaatındedirler. 1 dir. Cebri 10 

Gözlüklü Kraliçeler 
Susam 

Almanyada haik otomobilleri Yapağı 
15 

12 
16 Nüzlıetiye mahallesinde yanık mektep civa-

Bir bu eksikti. Londra Siyah 
gazetelerinden biri de gözlUk Hamburg civarında Fal-

1 
bulunacaktır Şark 96 

32 ın kadınlar arasında bir gUzel lerslebende seri halinde oto· Otomobil yolları üzerinde I Anadol 
tik müsabakası tertip etmiş. mobiller imal edecek yeni bir yüz kilometre kadar gidebile Aydın 52 

rında 5 ve 6 No. h iki daire, birisinde iki oda 

38 
taht~ni ve bir muıbalı ve halası lağıma bağh akar 

35 suyu havidir. Diğeri i~i oda lalıtani ve bir salon 

53 bir muıbah, bir kiler, müntazam iki hamamlak , 
GUzellik kraliçeleri o ka· fabrika yapılmaktadır, 2 kilo cek olan bu otomobiller an- Yıkanmıı yapak 72 

dar çesitlendı ve çoğaldı ki metrelik geniş bir sahayı iı· cak 990 marka satılacaktır. Güz yunu 70 
arhk bunun da tadı kalmadı gal eden bu fabrika ilk ara· Bu otomobillerden ilk hamle I Konya malı tiftik 110 
Zaten onun değeri kraliçenin balarını 1939 senesi sonların de 7 milyon tane sAtılacağı, Yozgat 
güzelliğinde değil, tertip eden da yapmış bulunacaktır. Bu ümit ed!lmektedi~. Çünkü bu Keçi kılı 50 

)erin keselerinde idi. Yalnız otomobiller 4,20 metre uzuL· ~tomobıller h.aftada ~ mark ,. dabai 
bir kılanın veya bir milletin ı - d 

1 5_ . 
1
• odenmek ıartıyle kredıyle sa. Pirinçler 

ugun a, , n metre genış •· t l k 2 
güzellik kıraliçesi olsa genP - • d 650 k'l w 1 w d ı aca tır. Birinci nevi mal O 

gın e ı o agu ıgın a o• Oto b'll · d k k 1 ne ise; f.ıkat artık şehirlerin ı- • • mo ı erıa ye e a • kinci nevi mal 

75 tulumba, çeşme suyu ile büyük bir havuzu ve 

1~0 iki oda fevkani ve bir salon, elektrik lertibau var

dır. Her ikisinin havlusunda birer asma ile birer 

erik ve ayva ağaçları bulunmaktadır. 

Almak isti yenlerin Mersin ... Yoğurt pazarında 
21 Arzuhale1 Ahmet Cevdet Aykuta müracaatları. 

k b l kö 1 
. b·ı b. lacaktır, 2=> beygırhk olanisamını da gayet ur.uz fiatla Çay 205 asa a ar ve y errn ı e 1· .. 1 . b · c 

k 1
. 1 . 

1 8 
d motor erı ara anın arkasında tedarik etmek kabil olacaktır. K&bve 104 105 rer ıra ıçe crı var u ita ar 

Satılık ev 
Mersinin Mahmudiye Mahallesinde ziyllrel cad 

desinde 57 No. lu hane satıhktır. Almak isliyen· 

lerin hastane caddesinde ~larangoz Raif Akcaya 

bollukoluncn, labiatiyle piyasa Yatak altında gece lambası· Badem,çekirdek 
da daşük olur. içleri 
Şimdiye kadar seçilen kıraliçe , . . . , Tatlı badem içi 
1 . h . d ö !ilki d Amerıkadu da bırının ak- !eri bulabilmek, aynı odada Acı » ,. 
f 9n Ppsı a g z n Ur. J ld k . b. d 1 

Bu defagözlUklll kıraliçe seçi· ına o . u ça garıp ır aşan bnşkalarıda varsa onları uyan Acı çekirdek 
lccek. GözlUklU kıraliçele· ~e ge.lmış~ tı:~na önceden aca dırmamak gibi faydaları var· Urfa Yağı 
rin sUreceği saltanat her hal· ~~k ~e c .ı u şUncı:J, çok pra dır. hele hastahanelerde bu fçel ,, 
de uzun ömUrlU olmıyaraktır. 1 tırB. t k d . 1 t~rtibat alınınca, hasta'ar çok 

k. .k. ·ı . u ya a o asını a 'aka· . h t t kt d' 1 B M • M S b ne var ı, l 1 mı yarıosan 111'3. 1 d b. . tt r· j 1 a 8 e me e ır er. u lamba ersın ey va ve e ze an ımn ır ıca il'. Cdt c e-
sıoda tefcrrUd etmek saadeti· . . . s ta b nın, yalalc altında toz bulunup 

nı n:ı m e nımıyor ama, u • 
ne ~evuşmu~ oleca~t~r. • usul blltUn Amerika'da gUn bulunmadığ.ıoı gös.tennesi gibi PIJ8S8SI 
lhtlY8f şofor ve iYi ~alph geçtikce tatbik edilmeğc baş :;:.ıca terbıyevt bır rolll var- 2 Temmuz 938 

L Al,. lamıştır. Kuruş 
1181lm icat şudur: Goc~ la°!ba· Yatak a.lt~n~ hırsızın 

d d 8 
. sını karyolanın altına monte veya ba~ka bırının saklanıp 2 Domates 

Lon ra a O yaşında bır I iki d N t d. - · · 8 BUber 
ihtiyar ıoför bayahnda ilk de etmektir. Bu lamba, ne tavan s ~nma ıgını gos er ı g ı ıçın 02,5 Ayş~ fasulye 

f Ol k b~k· k k F\mbasının ve nede gazete de bır çok korkaklara ve hu a ara a ım arıısına çı • • . d b . 5 Barbonya 
t B f N 60 . veya kitap Okumak için baş susıyle ka ınlar u ıcattan 2 Ç 

mıı ır. u ıo or sene ara d 1 O ah fasulye sırığı 
bacılık ve taksi şoförlüğü yap ucunda duran gece hlmbasının memnun ur ar. yok Yer çalı 
mıı bir defaçık olsun kazaya yerini tutmttktadır. Ancak, bu Bunların hE>psi hoş ve yok Sarı fasulye 

34 .l.1 

90 

müracaatları 1-7 

Satıhk Ev 
Mersinde Mahmu<live mahallesinde Kücük lla-

• • 
mam civarında 151 rmmarall sokakta J 5 numa-
ralı ev satılıktır Burası 192 metre murabbaırıda 
dört oda bir mu Lbahtarı ibarellir Evin bahcesi su 
Lulumhası l"e Çt'Şmesi, elektrik tesisatı vard.ır ' 

Almak isteyenlerin Yeni Mersin idare memu
runa müracatları 

1 L A H 
sebebiyet vermemiştir. Fakat lambanın göıU kamaştıracak gllzcl. Yalnız, ·yatak altında 4 Kabak 
geçenlerde bir gün tevakkuf ışığınm.~~~ne geçmek' uyku alınan bu tertibatı da zaman ı Hıyar adedi Fabrikamız momulAtı kaput bezleri ı .. 2-938 
yerinden birk•ç metre uzaktı sersemlıgı ıle yataktan kal· zaman kontrol etmek faidesiz 7-lo Erik tarihinden itibaren teshil edilen satış fiyatları aşa 
durduğu için hakkında zabıt kınca. gOçlOk çekmeden terlik olmasa gerek. 10 - 15Kaysi ğıdadır. Genişlik Tul Fiyalı 
tutulmuı ve mahkemeye veril s h LI r s 7 Patlıc'n ' S. X m. metre lira k. 
miştir. Fa~at bakim ceza ve- 8 İl l8u 0 ar ÜprÜRİÜ tophyan ~Öpek _7._s _s_ar_m_ıs_ek·--~ SHeyhan bezi 7ô 36 7 ,~5 
recek yerde 60 sene hiç ka- Romada Morosini galerisinde M •• tt• oruzlu bez 75 36 6, 70 
za yapmadan çahıan bu şofö eski ve yeni birçok tanınmış fngilterede, on seneden ure 1 p Şapkalı 90 36 7 ,66 
rün altın madalya ile taltifi ressamların tabıoıarı muzaye- beri teaezznh, yerlerinde eğ isti y O fllZ ı _ Satış pt>şin bedelledir. 
için belediy.eye tnk.er~ yazıl- deile sat~ldı Geçenlerde yine Jenenlerin bıraktıkları yağlı 2 -- liir balvadan aş~g-ı satışlar için O/o 2 
masına karar vermıştır. bu galerıd~ 354 tablodan te- kftğıtlara karşı şiddetli bir mil Matbaamızda gazete ve .ı ıı 
Dünyanin en büyük sahnesi rakkU~ eden meşbu Pegolanın cadel .. açılmıştır. cebel iılerinde çalıım•k ÜZ· za Ol yapılır. 

. koleksıyono datılıyordu Fa~at 1 Bugün Londrada Kensin re iki milrettibe ihtiyacı. 3 - Si( masraflarile balya ambalaj hedel-
liu ıabne Mılinodı Sfona tabloların taklit ve imzaları• t b h . . . g mız vardır. Çahımak arzu )eri müşteriye aittir. 

ıatosuı.d• yaptınlmıtbr. foıa - . on a çesıoı zıyar"t edenler edenlerin müdüriyete mü- M R • b 
h h b·t k rı nıo sahte olduğu ihbar edıldi· b!lhçe bekçilerin birisinin k" Tarıuıta • aıım ey F. 

ıı emen emen ı me "zre w. u racaatlın. 

1 b 
. b d gınden müzayede sırasında peğinin bu işte iki üç adamın __________ _, müsteciri 

o an u muar.ıam 88 ne e- hUkOmet işe el ko mu ve · W• • • 

ltalyanın eski ve yeni lirik Y ş yapabılecPgı ışı yapmakta ol •------------ Salih Bosna 
d t.k . 1 . • mevcut botun tab!olan haczet du"unu görUyorlar Bu hayva J . = 

ve rama ı pıyes erının en . t• y 1 • o • 
0 

[ N 1 M ( H S J N AA00000000000•00.,00000 
güzelleri oynanaciktır. Dün- mbı~ 1.r. d .•P~ 6 n.. 1?llukattH, bahçede dolaşıyor, yere atılmış 1 *•• • • 00* 

bN . b . 1 ta o ar akı utun ımzaların ... k:\- t b d ~;"=;=="."'=~=== 00 Tu .. rk Hflva Kurumu O 
ybinın en uyül\ sa nesı o an taklit edilmiş olduğu ve tablo yBglı bır : ga , .. oş sar alya Nüshası 5 Kuruştur u O 
u sahne 3000 metre murab 1 •t . 1• 81 d h kutusu görUr gorrnez hemen O B • .. k p· O . ara aı veSl1t arın a sa te Abone } TOrkiyc Hariç 1 u· ytl ıyangosu baı bır sahayı kaplar. Dekor· b 

1 
d - 1 1 t 

8 
atılıyor, yakılıyor ve parkta O . u un ugu un aşı mış ır. u .. ş · ı 

lan otomatık ve 13 katlıdır. O d b. k k. J t bulunan sUprllntu kutularına eraıt çin için 
h 

_ . y z en ır ço ımse er ev- O 3 OncO keşide: 11 Temmuz 938 dedir 
Sa ne 300 mugannt 100 k' f .ı·ı . . k"I atıyor. Senelik 1200 Kr. 2000 Kr 1 

d .. ıı· k" ük k .k. ı euı mış ve soıguya çe ı. f . 'b· w Büıvük ı·kramı;ve 50 000 1· d •nsoz e ı uç fır ıcı ı ı . t" ıın en gaı·ı ı şu: eger Alhaylrk 600 1000 ._, ..,, , ıra ır 
bin aktör ve aktris yüz ka- mış ır. _ yerdeki kutuyu vazifesi bu iş Üç aylık 300 500 

Bundan başka 15.000. 12.000. 10.000 llrahk lkramlyelerJe 
dar_ elektrikçi ve makineciyi 22 Temmuıdaki ilk tem otmıyan bir adam alıpta kutu ' l ( 10.000 ve 20.000 ) llrahk iki adet mokatat vardır. 1 
b 

Bir avlık 100 Yoktur. : 1 

ol bol alacak kadar geniş· ıil için salonda bulunan 25 ya atmağa hazırlanırsa hayvarı 
1 

1 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin edeo bu piyan&oya 

tir. Burada ilk oynanacak pi- I bin kişilik yer şimdiden ta· memnuniyetdizliğ'ini göstere Resmi ilinatın satırı 10 1 iştirak etmek suretile siz de taliblolzl deneyiniz O 
yea "Aydı,, operaaıdır. mamen tutulmuıtur. rak havlıyor. ,_K_u.rulliş.tu.r •. -----·• 1 '0000000000000000•00 .. 0008 
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SAYFA 4 YENi MHRSlr' 3 Temmuz 1938 

•4rmmıauımımmıımmıımmıımmı.tt ~·••••!f!••••••••••••••~ıuı•H~ p~~~~~~:lfi~~~~~~~~~~~ 

1 rt1azot yakan yeni ~ i A 1t1 n r Ü ya e ~ ÖRNEK K:BJBAP EVi (~ = . = • ~ ~. ~~ 1 Mutfak ocakları a . ıaı Kolonya ve Esansları isi ~~ Ahmed Kayaselçuk ~ 
a 1 ; Yaz uel~i. her zaman size ıazım olan kolonyaları-m rd KURUŞ KEBAPLAR 

1 
KURUŞ KEaAPI.AR ~ 

İ o1:ny!ın :n ~tis~ı, ~ak:a,,!r. ; Snızı ALTIN ROY AKolonyaları salişevinden temin edinizl ~ ~: ~!:!~~1:::::p k:::: 1 
1 
E ~~~:~:!~~~tıı k•. ~ 

il = l\/c.olonyalarımız en güzel, temiz esanslei '(iı~ yıığ haşlama et suylle 'ı· i 20 Patatisll kebap ~~ • =ı li / d / J • k t/•d• lf l ~ 15 Kuş başı kobap ' 20 Baharlı kebap ~J 
;Ef ar an yapı ır, aereCflSl UVVe I ır. • aı l 20 Domötisli kebap 115 Sade maydanuzlu ke. . ~ 

~Dumansız Borusuz ~ il Fiyal~arırnıı ~u~r kistıye t>lverişlidir. Esans • rd 20 Patlıcanlı Urfa usutn 120 Yağlı hamurlu et tep i~~~ 
=ı1 = iilarımız ıse lf~mrnallrdır. ~ ı -.e 20 Sulu kebap Adana,. stde ~~ 
il . ı =:! ~ Toplan saıış yapıhr. Sipari~ kabul edilir. !'E ;~ 20 Sarımsaklı Antep ke. · 20 Çiğ köfte 

1 
IQ ~ f ~ 20 KOibastı j · 5 Sıılata, Cöcık, Turşu ~~ 

Sessız Ko~usuz = = Lütfen bir defa tecrübe ediniz. m ?J . ~') 
~ il Mersin Uray caddesi No. ~ it ~~ ?akarya lokantası karşısında 37 1'10. rJ 

1 P ( · k • • .._ ........................ ~~ ORNEK KEBABEVI Vlı~ Lokantasında~~ 
ompasız DJB loesuz .... ( ................................ A ...... ~ ........................ ~A•!t• .. ··~··!.••!•.............. ~~ Yukanda y•zılı kebap_lar ile daha birçok yazıl.· ı"~ 

1 
: •wwwww~~·~....-w~~•w'Tww ............ r ~ '\ 
=~ M th • B ~: f 1.g_ mıyan kebaplar. sırf koyun etile yapılır ve muhhhf ~J 

;sı ~ e 1 ayar ~ ~\ YEMEKLER bulunur, ' " 
il . • .. .. k .. .. . k ::. ~= ~~ Savm müşterilerimizi mem11un etnwk için ~~ = .. Mav~. alev,I l>uyu dk·'ı·~~~kı· bar alt-Ş verme •:•vazma Torbent ve bircümle mauifatura tecimevi•:• ~~ vap .. lan bu taalılıiillen Ürnek keb:ırcısı Ah . ?J =a uzre uerha ayar e ı t-uı ır. ••• ' •!• 9J J • 1 ... ·· " "'I ile 

1 
= -~· URAY Caddesi No. 43 Posta K. 166 ..... [~ mel CPkinmez. R n TELHUBE KAF Dil\ ~· 

1 7 '!:/::t;:ı~:m~:.:e:::t~es~ ~::;tan 1 i ~ERSIN :t · ~~~~~~~~mı~~~~~~)/ 
1 mi •i.• Sayın müşterılerıme ~!• ~3M-~--=*·~*1f.~~~..,,.~-f;;j.-lf.~E*--IBI-~ 

1 masrafı vardır 1 ·~ Şimdiye kadar Uray caddesi 74 numaralı mağa-•.~ ~ SAYIN MERSİNLİLER ffi 

S •, Hikmet Erman - Posta Kutusu No. 71 ~ ı zada icrayi ticaret etmekte iken 1 Haziran 938 tari- :i: ~ Yaz gecelerinizi ~ 
atış yen, Mersin Ziya Paşa cimı No 8 5-15(1= •) ~inden itibaren.!!n~ Uray caddeıi~d~ .~3 No, lu ma• <· = istasyon Aile sinemasında= 

fi Rll:mRllUlltlilllllfmRll'lllll'A (•:gazaya naldettıgımı saygılarımla bıldırırım, •!• ~ ~ 
(• ~ayın müşterlltrimdtn ~6rmekte oldutum rotbet ve teveccahe •:• ~ • GEÇiRiNiZ zts 

Portakal ağaçlanmn sıh~af ı nas il temin edilir? 
VOLK ile, çünkü: ' 

1- Porlakallara Arız olan h:fşeratve lıasta 

hldarla en kolay ve pralik şekilde mücadele 
etmek arwak VOLK ile kabildir. 
Volk ilacına yardımcı hir madde karışlı. 

rılması ria liizu m yok ı ur. 1 
volk Mevcut ilaçlardan en emniyetlisidir. 
volk ResuH miit'sseseler tarafından her 

ilaca lercihan tatbik ve tavsiye edilmekledir 
volk Ve Volkun kullanılmasına yarayan 

Piiskiirgeçler her zaman bahçecilerin emir
lerine amade b•ılundurulmaktadır. 
volk ile ilaçlama işl.-. ri eu eh ven şartlar

la licarelhanemiz larafrndan deruhte edil
mektedir. 

Mersin: Azak zade Han No. 20 

VIKTOR BOTROS 

<•binaen mdfazama en iyi maldan, bol ve yeni çeşitler getirdim, ~· * iyi bir hava almış olur aynı zaman- * 
~: Kaiıd işi yazmalar; :~: ~da mevsimin en güzel filmlerini seyret· ~ 
.. ~. 32, J4, 36, 38 ve 42 tam de /uml ve artülerl, has damga «.. ~ . b I m 
: lı luzltm, solmu mavi ve salcı yazmaları .~. ffimış u unursunuz. it! x 6 **-~****~~~~*~**~~~-~*'~~-~ 

.. :. Kalın mallar .:. [Q] XlOOOOuoNıoooooooooooooooooooooooooo~ ~ 

.. : Kar• ltalem; Tokat, Karstrı, evişterl, Şıltll ve lıuriyet yaz :: g - D O K T O R.. 81 
'f maları, Mermerşahi, sala§Pur, 20 namara, lskoçya, Hint, ve Al ~ 8 g 
~: tınbaş tülbentlerl,]opon ve Amerikan astarları, Kaskd, iplik::: 8 Mazhar Cemil Esen 
~ hırkalar ve Kazakları, Abaniye ve şallar, KADIKÖY dokuma 1. 8 
ı ~o;: ve çarıafları, Bursa krtp ve keflytltri mo/azamda mevcut.:. 8 Sinir hastalıkları mütehasıısı 
~= . Methi Bayar ~: ; Adana Reşat bey mahallesi ordu evi 
•!• •> civarı Savatlı Bay Halil evi 
~·+)+++•••+•++++•+++++++++ ~:>00000000000~0000000000~000000~~~~~00099' 

Vurtdaş 

Kızı laya 
aza olunuz 

~·~~···••1111••••••••••1111••11111111••-~·-·~ * . -tc 
-"' SIHHATİNİZİ KOR.UYUNUZ! * 
'* - l:'~ ASIL MI * • * i KAY ıADELEN 
1 
1 • • 

SULARINI iÇMEKLE 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletinin 672 numarala raporu 

, 

TAHLiL RAPORU i Görünüş: Berrak Kaleviyet; "ıoo sm3 suya sarfulunan N. lo 
ruikdarı,, 0.2 sm3 . 

Mtıcmu senlik derecesi "Fransız,, 1.5 · Renk : Renksiz 
Koku ; Kokusuz Uz, i mad<lt~ler icin sarfolunan mü velli-

• 
dülhumuza litrede o.4o mgr. 

.. 
1 

1 • 
·~, 

.. 'f • ili 

,, 
' 

litred~ 0.0033 gr 

1 
Tadı ; LAtif .. • fi t.... . . ~ 

( , r 
0.007 4 

" IHTIVARLIK . ' t. .. I Teamül; Mı.ıedil 

Sülfal "SO 4,, 
Klor "CI ,, 
Nita:al "No ö,, 
Nitrat "No 2,, 
Amonyak ''NH3,, 

0.0040 

)'Ok 

Yok 
Peşinizden Geliyor 

1 FP.nnin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itiba- • 
ren istasyona kadar içi kalayh kAlvanizli borularla içi mermer döşeli • / ... 
bellurhavuılara dökülmektedir. Oradan da biiliin Fiziki ve kimye\İ 1 ; 
evsafına muhafaza edert}k ve hiÇbir suretle el dtığmeden hususi kim-

1 
~ 

1 
vıurnrimize ve Adana Sıhhat BakauJığmın tayin elliği .Sıhhiye m~mu- ( J ~ 

~~0huı1ı.tırlarında damacanalar ve vagonlar KAY ı\OELEN suyu ile -tc -._/' 
..- Y'kandıkl ..... a'~n sonra doldurulmakla ve ağızları Sıhhat memuru larafın- * 
! dan miihü:e•Jenerek şelu·imize gelmektedir. ,. .. 

\a ıt 

:~.-111111.-.. .............. .a ........... *•* 
)lenin: Yeni ~.lenin 'Baumevinde BuıllDlfbr 

1 

ONA KARŞI .. ~.-~ 
., 

Hazırhkh Davranın• 


