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Evvefki gün Hataya giren kı 

talarımız dün muhtelif mıntaka 
larda filen vazifelerine başladı 

lar. Hatayda iki gündenberi en 

Sahlbl ve Umum Neşriyat 
DlrektörU 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
'hal aıerslı Basımeyl • ııershı --
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G-ÜNDELtK. SİYASİ HAEBR. FİKİR. GAZETESİ büyük bayram yapılıyor 
Sayısı 5 kuruş Yılı; 1 Sayı 

Telefon No. 82 10 3032 

TÜRK ASKERİ DÜN SABAH HATAYDA FİLEN VAZiFEYE BAŞLADI 
-----------------İdare Meclisi 

Azahkları 
Hükumetin hor sahada rea· 

Jist politikası ilerledikçe mayası 
dünden kalen bazı sistemlerin 
bünyeye rabancıhkları dahn çok 

ÇOK ~1EHABE'l~Li BiR Mt\.NZARA 

Mehme.tcik Hataya girerken 
Japonya çok büyür felaket içinde 

100 bin ev 
Sul.ar altında. Binlerce ölü 

ve kayıp var &"öze batıyor. 

Misalmı lhım : 
- iktisadi teşebbüslerin ba 

/ihtiyar nineler ayagına kapanarqk tozlarına yüzünü sürü
yor yüzlerce insan süvarilerin ônüne kendisini atıyordu. On 

binlerce ağız birden haykırıyor: YAŞA ATA 1 ÜRK F elciketin dehşeti karşısında çıldıranlar 
pek çok.· imdat tayyareleri faaliyette -------

~ıı:1~:1.butunan idaremeclisi aza- Payastan ve Hassadan hududu geçen kıta-
vaktiyle bu teşebbüsler VÜ· 1 k t h .. 1 1 k 1 d Tokyo ü(Radyo) Domoi ajan I Hipovortugayede şiddetli yağ 

cutlamrken iş makanizmasının arımız COŞ un eza ur er e arşı an 1 Si bildiriyor: Yağan yağmurların murlar fasılasız olarak devam 
bir bilgi u hakiki murakabe ile ~ tesiriyle etraftaki nehirlerin taş ediyor, münakale tamamen dur 

iyi ielemeıini teminden ziyade K 1. M 1. t . ... ı· J .. ı A 1 H t 11 18 il k . 1 1 J ti 1 r mnsı neticesi bir hafta evvelki F 1 . k 
ie vaziyetlerini muhit ve hükCı· 1 auraman eume cıgm e ınue sancagı seıam ıyan a ay 1 ar yı 1 iZ uap anm unu u a 1 felaketi ehemmiyetsiz bıracaka :~:~·~alkeı:k~i:ne:~;~t:t• saer:~: 
met [nezdinde kolaylaetırmak cak korkunQ bir feyezan husule mıe bir çok kimseler çıldırmıştır 
maksadiyle o '"sahada en basi\ Kırıkhan 5 (Anadolu ajanaı 1 insan sevinç göz J&fJl dö ğırıyor çılgınca alkışlayordu. gelmiştir, 100 bin ev sular ahın Dahiliye nazırı bu gün neşretti 
bilgiye bile sahip olmayan nü· ı nın hususi muhabiri bildiriyor) küyor ihtiyar nineler .Mehmetci Aktepede geçit resmi da bulunuyor, 21000 ev barajları gi bir tebligde halkı bu felllket 
fuzlu eahaiyetler veya bu euhsi-I Hassadan gelen kıtaatımız san\ 1 gin ayağına kapanarak tozları En önde motörlıl kıtalar, sü yıkan suların tesiriyle mahvol karşısında tevekküle davet et 
Yellerin ,tavsiye ettikleri kimse· tam 6 da hududu geçli. Aatak na yüzünü sürüyor hemen her vari, piyade, fen, topçu, sıhhiye muştur, Ölü ve kayıplılrın _sayısı mektedir, Yüzlerce imdat tuyya 
ler idare meclislerine aza seçilir 1 yadan itibaren ~Halayın her ta adımda süvarilerin atlarının önü bölükleri ilerliyordu. Bando Ak malum değildir, Suların üzerin rssi felAket sahalarında uçarak 
lerdi. Yani \idare meclisi Azası 1 rafından gelen on binlerce insan ııe kendisini atanlar görülüyordu tepe meydanında yer aldı, kıta den 1üzlerce cesedi sürüklediği yiyecek atmaktadır, Maddi zarar 
bu sıfatla o müesseseden hiç bir 1 daha geceden yollara dökülmüş Aktepede larımız sert adımlarla Türk ve görülüyor, 

1 

100 milyon Yen tahmin ediliyor 
ie görmeden bir pay alırdı. Ser· kahraman Mehmetcl~i bekliyordu Kıtaahmız Antakya baekon f<'ra~sız kumandanları :önünden --""".'."'.'"--~ •. ---------__;; ____ ..:.::.:.:.=....:..:..:.:.:.:...: 
mayesi eahısların tefR bir kıs Hudutta karşılama solosu Celili Karasapan, albay geQtıler, Ecnebi gazetelerde çıkan haberler 
mı yabancılarıu olan teşebbüs- ı Askerimiz hudutta halk mu 1 Fevzi llenküç, J{olonol tarafın Heyecan sorı haddinde . -
lerde idare meclisi Azası veya . messilleri, kaymakam, belediye dan selAmlandılar. Burada kıta, Önde sancak geçerken 18 ingiltereye Karadenizde ha. 
muhasebecinin )'azacağı raporu 

1 
reisi tarafından karşılandı Asker at kumandanı albay Şükrü Ka yıldauberi ona ve onun kahra 

imzalayan mürakipler aldıkları 1 
önde bando olduğu halde mun natlıya altın saat hediye edildi. man bekcisi Mehmetciğe hasret va üsleri m İ verilecek 

pandan, o teeekkülJe g - r .. IDrdüğü lazam yürüyüşle ilerliyordu. Ak Kıtaatı takip eden binlerce halk kalan Hataylılarda ~heyecan son 
işten memnundur. Bu nokta ay · I tepeye kadar yolları dolduran yaşa Atatürk, yaşa kahraman haddini bulmuş sevinç göz yae 
ni mevzu içinde üzerinde duru· kadın, erkek, çocuk on binlerce ordu, yaşa Mehmetcik diye ba Sonu ikincide- Köstencede ve lstanbul civarında 200 er 
Jacak a)'rıca bir meseledir. 1 F·ı· . J dh. h k • genı·.cledı· Nafı·a vekı·ıı·. tayyarelik üsler kurulacakmış 

Son günlerde sermayelerinin l ıstınae te iŞ are etı ,.. 
1 -tamamı devlet tarafından veril· • • • 

mek suretiyle kurulan teşekkül · Yafa ve T el-Avıv halkı bırbır-
ıeriu idare ve mürokabeleri hak 

kında tedLirıer talınmakla .oıd~- lerine girdi 
~unu duyuyoruz. Bu tedbır hıç 
olmazsa nisbeti ne olursa olsun 
sermayesinde millet parası bulu 
nan teşekkOllere de teşmil edil· 
meli, idare meclisi Azası kim o· 
tursa olsun artık hiç bir iş )'ap 
madan sırf oturanlara bol maaş, 
dolgun huzur hakkı temin eden 
koltuklar tarihe karışmalı. 

Denebilir ki; bir iktisadi te 
eekkülün, eııdilstri tesislerinin 
idare meclisine ihtiyacı yokmu· 
dur ? 

Cevap: 

Kudüste gene bombalar patladı. Müfre
zelerle ihtilalcılar acleta harp yapıyor 

Kudüs (Radyo) - Kudüsün 1 Halk birbirine girdi 
yehudi mahalloloriııi birinde bir Tel - Aviv ü ( Radyo ) -
Arab otobüsüne bomba atılmış Bir kaç günden beri devam 
tır. Dört kişi ölmüş, 10 kiei ya eden sükunetten sonra hemhu 
ralanmıştır. dud olan Yafa ve Tel -- Aviv ee 

Dün akşam şimal mınlaka hirleriııin halkı tekrar biribiriııo 
sında Arablara knreı hir çok ta girmışlerdir. Arablarm üzerine 

ateş edilmiş, Çıkan mermilerden 
arruzlar yapmıştır, Bu mıntaka bir kişi ağır surette yaralanmış 
da si!Ahlı çeteler küçük grublar ıır. fufilak eden üç bombadan 
halinde faaliyetlerine devam et dört kişi ağır surette 1arnlan 
mektedirler. Dün, yedi kişinin mıştır. iki eelıir arasında müoa 
yarolandıı}ı haber ahnmışfır. kaHH kosilmistir. 

ispanyadaki harp devam ediyor 

Frankistler üç koldan kat'i 
taarruza kalktılar 

1 ayyareler dün Valansiyayı bombardı
man etti. ,Şehir haricine ıkaçan halk 

mitralyöz ,ateşine tatuldu 

- Bugünkü tarzda teşekkül 
eden idare meclislerine hayır. Fa 
kat bütün mürakabolerin ftslün· 
de vükuflu, nihaT ve yüksek kon 
trol yapan bir teşekküle evet.Adı 
gene idare meclisi olabllir.Fnkatl 
bu meclis 'o te11is Rermayesioln 
en Jfiksek parçalarnıı temsil e 
denlerden, hissedarların itimadı· 
nı kaunmış ugraştığı iş bölü· 
müoün bQyük mQtohnssıslarır. · 
dan, 7ahut yabancı sermaye ile 
kurulmue olan tesislerde mahalli 
hükümelin iLimadını hliiz unsur 

!ardan teşekkül etmelidir. O .ın ı 
man sermaye mümessilleri ken· 
di menfaatlerini, hükumet mü· ) 

1 
. 

. . _ . . Valansys, 6 ( Radyo - E· rıyle ÜQ koldan tekrar taarruza 
measıllerı hukumet ı:nenfoatlerını lk ' t 23 de asi tayya geç · ı d" r 1 · d ve ı gece saa · mıe er ır. ayyare erın .yar ı 

korur rnOtahaesıs Aza da iş esa· reler eehir üzerinde uçuşlar yap miyle yapılan ileri harekAtta an· 
eı bakımından umumi mılraka· mıe 98 :bazı semtlere bombalar jazadaki milis mevzileri ele ge 
heye fikir ve kaııafttlerini katar· atmıelardır. Tayyareler cenuba çirilmietir. Paııira tepesi civarın 
lar. idare meclisleri belki bu pa· doğru çekilirken bir sel halinde da çok şiddetli bir harp devam 
ravnna arkasında yaşayorlar.Lli şehir haricine kaçışan helk mit· etmektedir. 
kin kuruluşları ve bün1eleri hiç ralykz ateşine tutmuşlardır. 20 Kaetellon cephesinde milis· 
de böyle değildir. ölü bir çok da a~ır J&rah var· ler ümitsiz mukavemet gösteri· 

Bunları yazarken idare mec dır. yarlar. Bu sabah Anjuva tlztııin 
lialerinin kuruluşlarında her han Harp vaziyeti de bir tayyare düellosu oımue 
gi bir fona niyetin hôkim oldu· Burgus, G (Radyo) - "Frıın· iki düşmnn tayyaresi düşürül 
Qunu, dost ve arkadaş kaJırmak kist kıtalar yeni takviye kıtala · müştür. 

arzusunun üstünlUğünü iddia e· 
diyor de~iliz. Teeckkülün uzuv· 
ları naeıl seçilirse seçilsin mese· 
lenin vardı~ı netice aynidir, ida· 
re meclisi AzalıRı bir sinekür 
halini almıetır. Yani hiQ bir ie 
7apmadan bol maaşlı bir kol· 
tuktA 1anpalıyan adamın sıfatı
dır. Memlekette iktisadi müosse· 
ıelerio ahenkli felemesi, en ve· 

rimli en müntnzam en moderu, heyetlerinin getirilmesi teşebbıi 
şekle girmesi gayretiyle çalışan sü de bu iş 'için ilk adım mahi· 

hükümetin idare meclislerinin yetindedir. Hangi iş olur~a ol 

teşekkül ve çalışma tarzlarının sun devletin vaeıtasız mürakabe 

ıslahını başlıca muvaff akiyet un sine girmedikçe ahenkli ioleme

suru sayacağı şüphesizdir. Nile· ıSiııdeu her zaman şüphe edile · 
kim sermayesinin tomamı devle· b·ı· 

ı ır . 
te öit müessasolerin idare mec· 
!isleri ferine yüksek mürakabe Rıza Atil<l 

Bugünlerde Mersine 
gelecek 

İngiltere Karadanizde bir\ ni zamanda iki memleke1ln Bü 
deniz üssü verileceğine dair bir yük Britanya ile olan iş birligi 
halyan gazetesinin yazdığı ha ni de takviye etmektedir. 
beri bir iki gün evvel naklrtmie Tataresku projesine göre, 

Ankara 6 (Hukusi muhabiri tik. Bu mealde haberler bazı ec lngıliz üssü Ruınanya toprakla 
mizden) - Nafıa Vekili B, Ali nebi gazetelerinde devam etmek rında lesis edilecekti.• 
Çetinkaya bu günlerde memle tedir. Köstence ve lstanbul 
ket dahilinde genie bir tetkik gene İtalyanca •tı Messacce· civarında üsler 
seyahatine çikacaktır, 1 ro,, gazetsi de. Budapeıteden. al 

Ha bor aldığıma göre Vekil J dığı .eu .ha~erı ueşrotmek~edır: Bulgarca Zoro gnzotosi Ata 
bu seyahatine lzmirden ba6laya Estı Uıasağ, gazetesı Bel türkle Rumıınya kralı J{araol 
cak Mersin ve Adunada tetkik gradda çıkan c Po~itika •nı~ arasındaki müliiknttan bahseUik 

. 1 Londradan aldıltı bır haberı ten sonra= 
!erde bulunduktan sonra Sıvas - ki d" B " k" R •Gontetz Varaovadaki,, isim " . na e ıyor. una gore es ı u v 
Erzurum hattının ınşaatıuı tet 1 B k ·ı T l k 1 d ti gazetesinden au yaııoı alı....,ar: . . men seve ı a ares u .on ra ... ı ı 

kık ıçin Erı.incann gidecektir, ziyareti esna~ında Knradenizde clki devlet reisi orasındaki 

Balkan Antantı 
Askeri heyetleri An

karaya geldiler 
Ankara, G (Hususi) - Balkan 

Antentı Kurmay heyetlerloce tes· 
bit edilen esaslar dahilinde Balkan 
antantı devletlerinin 81>kert heyet 
)eri clln şehrimize gelmiş ve gar 
da karşılanarak Ankara ~ Pölaı;'ta 

misafir edilmişler ve ~kendllerlne 
mihmandar tayin edilmiştir. 

Heyet, Romen erkanıbsrb 

yarbayı Aldeo Romulus, romen 
Htaşemlliterl yarbay Teoderesko 
Trayan, Yugoslavya erkanıbub 
binbaşısı Lazoiç, Yunanistan lslib· 
kam albayı Yannıkopulos Panayu 
ti, deniz albayı Tezepulos Kirkos 
lsllbktlm albayı Vallnius Konstao· 
tio, deniz önyDzbaşısı Karnells 
Jorj'dun moteşekkildir. 

Goraşmelere başlanmtştır. 

Ef oanistanda 
Aşiretlerle ordu 

çarpışıyor 

Peeaverden lnailiz :gazetele· 
rine bildiriliyor: 

Efgan askerleri hudutta aşi· 

retlerle çarpıem.:ktadır. Bu çar· 
pışmalarda Süleyman Han oşi
roli efradından yüı kişi kadar 
ölmüştür. 

Muharebe, Efgan lıududuu• 
don 60 mil uzakta, Gnzni civa· 
rındaki bir ernziyi ele geçirmek 
istiyen iki oşiret arasındaki ilı· 
Li14flan çıkmıo\ır. 

1 bir İugiJiz üssü tesisi meselesini mülakatın gayesi, leyid edlldiğl 
görüşeceklir.1 Kral Kerolün ge şibi, Jngiıterenin halen Tuna 
Qenlerde yap"tıgı Boıtaz içi gezin ha·ızasile Balkanlarda takib et 
tisi ve Ataturkle elliği kahvaltı mekte bulunduğu politika hak 
nın da asıl g4feei yalııız Türk kındaki politik ve ekonomik me 

1 
- Rumen dostluğunu değil, ay Sonu ikincide 

~iciNDEN \ Efend~ Bayla~!. 
L ' Kafanızı ayar edınız 

Dün memleket işlerinde söz enhibi bir kaç zat konuşuyor· 
lardı. Seslerinin tonuna, elleriııio kalkıp iuişine, kalemlfl sigara 
kutusunun ark11eına sert çizgilerçekilişlne bakılınca bu köoue 
maya münakaşa da denebilirdi. 

Sandalyaları birbirioe ba~lı olan bu bir kaç zatın itiyatlJırı 
hilAfına göze yabancı kulaea aykırı münakaşalarına kulak 
kabarUım. içlerinden birisi; Mer-ainde esasen mahdut olan eğ· 
lence 1erlerinin çok pahalı olduQ"undan şikayet eder gibi olu· 
1or. DiQ"er birisi : 

c - Hayır diyor, U<'UZ bile, yirmi yerine otuz tersek ne 
dokunur bize .. Elverirki vasıta• iyi konfor mükemmel olsun.• 

Bu keskin mantık dilter ikisine evet dedirtti. SıkAyetçi za
yıf bir hamle daha yapar g ibi oldu : 

- Sen, ben bee on fazla verebiliriz. Fakat kalabalık bir 
ailenin eglence ihtiyacını.fakir halkt da düeünmek lazım deltilmi'? 

- Ha ! .. Dediler işte tıimdi bastın bam teline . 
Söz ağızdan aAza geçli . Anlaştılar : 
c - J1~Qlencenio adı üstünde, o kesesine güvenenlerin hak-

' kıdır. Eğlence ferleri pahalı olmalı ki nezaheti bozulmasm 
avamileşip 1Jayağılaşmasın. Ji~Alence yerlerini bu gün ucuzlaı 
Bahçe mahallesinden yeni mahalleye kadar herkes buraya do· 
lacak, yüksek ailelerin huzuru kaçacak. Beyhüde UUı no uza· 
tıyoruz geçen senelerde bir kaç tecrübesini görmedik mi '? Bir 
az geç gelinse oturacak sandalye bulunmaz hep gideı· omuz 

omuza halkın arasında otururduk • • 

"' • • 
Bu efendi baylarn boııaen şu kısa ce\'BP : 
- Efendiler surallarınız kılıklnrınız gibi n~zınızdan çıknn 

sözünüzü ve kafanızı dn sandalyaoızın seHUıi1otile ayar ediniz. 

Selma Yalgın 
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S. Bosnadan Anşlusa kadar Spor teş~ilitı Sovyet Rusya ile Jap~nya arasında , Çok mehabetli 
bir manzara Habsburglar Kanunun tatbıki 

hazırlıklarına 

l ları dinmeyor Türk b"Jrağını 

Nota düellosu Birinciden artan 

Facl•ası I baş/anJt iki devlet de birbifİfi0 ffiÜte· MehmetciA'in elinde öpebilmek 
Ankara, G ( llueusi ) - Ka· ona yüz sürmek için can atıyor 

6 00 senelik Habsburg hanedanı trajedi
sinin muhtelif sahneleri ve son perdesi 

Yazan: Kler Prays 

ı ~:~~,~~.a :~~u::b~~t~~~:e~ins~~~ m ad İ Yen n O ta Yağdı ı ı Y O r I ıaraıPiyadeıerimiz sırtıarmda çan 

zırlıklara baelanm1ştır, Bu ka - Moskova, 4 (A.A) _ 31 Mıs·rınustabkem mevki olan Noslaku·ıta ve teçhizatla terden sırsıklam 
nun mucibince ihdas edilecek yıs tarihinde Laperuz boğazında nisakl burnu mıatakasıoda tevkif olmalarına ra.ğmen fevkal~de 
Beden terbiyesi umum müdürlü muntazam "'e dınQ adımlarla ıler 

hasara uğrıyarak Japonhtr tara• edilmiş oldu"-unu s"'ylemesl nzerl . .. . ğü kadrosu bu günlerde teshil tS u l J Akt t ı 
rındao tevkif edilen Retrlgerator ne Sovyet maslabatgllzarı ikinci ' ı~or ar . epeye op .anan oı98r 

Brü"selden Nevyork Taymis edilecektir. Umum Müdürlüte Sovyet gemisi kanunsuz bir tarz-
1 11 

J p t t koylüler bıra1 enelıne kadar 
gazetesine yazılıyor GAl~ıa9tasa.~a! mt ü~ssisdl~lri~~en B da h41a mevkuf tutulduğunduğun b r nbolda le 

1 
apo9nyanın os dmdoui mubıUif olan Koso ağa, kadın 

_ _ .. ı a~ı oın ayın e ı dıQı ya· mua e es n n uncu ma es k 
" Daha buyuk harpten oncc>, l Nihayet kral, 1918 eon teori zılmıeeada henüz bu teşkilatta dan Tokyodaki Sovyet BllyOk El mucibince Sakallo adaslle mOca- er ek çocuklar tarafından çılgın 

l1rnnsu9n Joscf imparatorken ve 1 n in onuncu pazar günü Habs·I hiç bir tayin yapılmadığını öt çillğl mezkOr vapurun tayfaslyle vlr adalarda tahldmatta bulunma ca alkışlanı1ordu, Kıtaatımızı 
Avusturya büyük Lir imparator 1 burgların son imparatoru ola 1 rendim. birlikte derhal serbest bırakılma· mayı ve Luperuz Boğazında sey kareıla1anlar arasında Ermeni 
luk iken Avuslurya Macarista rak Sönbron sarayı kilisesinde 112 T d sı için Japon Hariciye Nezareti rUseferl serbest bırakmayı taab· kardeelerimiz de bulunu1orda, 
ııın çifte baelı kartalı bir taraf,son deCa olarak diz çoktü. tmj emmuz a nezdinde teşebbnslerde bulunmuş hllt eylediğini butırlatmıe ve No. Bandomuz marsepiyezi 
tan garbte Almanca konuıan parator, büyük bir teessür ve • b ld D . tur. 28 Haziranda Tok odakl 'Sov slakunisokl burnunda mUstabkem lçaldı 
Almanya, bir taraftan da earkta 

1 
he.,ecan içinde.,di. Kilisenin Or 

1 

llf an U a emır• I b t 
4 

S y t J mevki yapılmasının Portsmout Bandomuz Türk istiklAI mar 
1 ı yet masa a g zarı lmetanln a· . . 

Balkanlara do#ru yöneliyordu. 
1
1 gu "Gotte erhalte. diye başliyan yolları Longreıı· H 1 1 N k, bl muıthedeslnl muhil bulunduğunu omdan marsepıyezı Qaldı. u bu 

F k R pon ar c ye azırı Uga l ye r S b 1.0 ti ı · 
a at garpta Habsburg'lar artık Habsburg neeidesini çalmaıa söyllyerek ovyet n. me n n cemıle !Fransız kumandanlarını 

Almanca konutum iilemdeki ön 1 baeJıyaca#t zaman bütün cema toplanacak nota vererek hasara uğrayan bir keyfiyeti protesto eyJedlğlol ve fetkalAde memnun bıraktı, As 
d ı .k ı • _ _ • vapura yardım ed(cek yerde Ja mezkQr mıotakada Portsmout mu 
.. er ı lorini bundan yetmie 'fll at hıc:kırıyor, hüngur hungur ag Ankara, 6 ( Hueusı ) - Bu pon makttmatınıo mezkOr VR uru . l kerlerimiz bu gece Kırıkhanda 
onco Hohenzollern'Jere ve Purus 1 Jiyordu . Ertesi gün imparator ayın on ikiıinde lstanbulda bir p ahedeslnln derpiş ettiği reıtm n istirahat edecekler 1arın sabah 
ya' ya bırakmışlardı. Balkan'Jar ı sarayda A9usturya tahtından fe ı balkan deniz rolları kongresi memnu mıntaka de bulunduğu tekrar tesisi için JaponyaDın icap alaf merkezi olan Bey lana hare 
daki va • dl · · · b ı 1 . . · toplanacaktır Kongrede Balkan beyanile tevk\f etuklerini ve va- eden tedbirleri almasını bekledlgt ket edeceklerdir, 
kad Ozıye b~rıdne byır~ıd. eeş~' 1 ragat ettıQ'ıne dair ki\gıt ~mza 1 an tansı ekon;mik konseyinin son pur kaptanı aleyhinde de adil ta ol mezkOr gemi ile kaptan ve 

ar nce ır ar e ın ı. ım landı. O akşam geQ vakıt, ımpa ki k ı lskenderunda 
d. 1938 · d . b · ı . . . 1 toplantısında verdiği kararlar · balla bulunduklarını beyan et- tayfanın serbest bıra ı ması ve 1 senasın e ıse u tetaıe 1 rator shU elbı E. esıle yanında ım d b" . . 1 B lk d . 1 mlşllr kaptan aleyhlndek\ adıt takibatın İskenderun, 5 (Hususi mu· 
di sou safhasını arıed " or Şi . k 1 an ırısı o an a an enız 'fO · 

. . _ ıy · m 1 paratorıçe ve çocu ları o duQ'u larıııda tatbik edilecek milıterek Japon Hariciye Nazırı mez durdurulmasını lstedlglnl bildirmiş habirimizden) - Bugün sabah· 
dı Aneulus ıle Büyuk. Almanya 

1 
halde, sarayın önünde bekllyen tarife etrafında gC" rüıütecektir. kOr tevkif hadlseslnl izah için lir. leyin saat beıte Pa1as ve Has· 

orta çağlardan soura ılk defa ol otomobile bindiler. işte böylece' M L L • J H . b• 'M •• d sadan Hatay hududuna gelen 
~akta ve Nazi'lerin bu muuffa 1 Habsburg'ların sonu aelmie olu edep ııtap 8fl itler yenı ır' uca e• Kahraman Ordumur.un Pa1astan 
kıy eti Habsburg'ların tekrar ik ~ yordu. gelen kolu 15 dakika mesafede· 
ti~ar_ m~fkiine ıreçmesi ihtimali' A9ueturyahlar, Habsbarglll Bakanlık satış şu- lem,, yazıyor ki Hayıtlı Karakoluna varmıe, te 
nı busbutiln ortadan kaldırmak rm bütün malını, mülkünü mü 1 b l • k Fransız jandarmaları tarafından 
tadır. . . • • l sadere ettiler. Fakat Macaristan ı e erı aç~ca . Hitler biı ikinci "ıJlücadelem de Avrupa merasim ve bürmeUe kareılan· 

Bu aılenın butun felftket öyle 1apmadı. Şimdi son kral Is Ankara 5 (Hususı) - Maarıf j • • ,, mııtır. Biraz ileride Karayılan 
Jüklü imparatoriçe Zita ile ıim 1 fiçrede basit bir aile hayalı VekAle\i talebelerin kitaplarl~ıı yı ıkı nüfuz mıntakaıına ayırmaktaymış kö1lüleri tarafından 1apılmıe, 
~i Delçikadaki küçük sarayda 1 geçirirken, Macaristan bir naib kola~lıkla ~e .zama.nında teda~ık t . . .. . bayrak 90 yeeilliklerle süslenmiş 
imparator. sarılan genç O tto• idaresinde kralsız krallık halıne edebılmelerını tamın ?1aksadıle lngılızce De1n Herald gaze İtalya ıle Almanya arasında iki olan Tak altında kurbanlar ke· 

nun omuzlarına yüklenmektedir 1 . . t" yurdun muhtelif yerlerınde kitap, teei "Hitler yeni bir incit y ı: zt nüfuz mmtakaeına ayırmaktadır. silmie, ve Askerlerimiz çoekıın 
B k. . .·, gırmış 1

' ' satıa ma~azaları açacaktır. ilk b . · Bütün diğ"er Anupa memle ı - ı k ı 
u es ı tertıb şatonun bu Macaristanda Hal•sburg'Ja v • • yor,, aelıQ't altında neerettıgı k ti . b" . Jar 

1 
. d ·a . teza •urat a areı anmııtır. 

yük tahta kapılarıudan içeriye 1 rın malları mülkleri mahfuz du makgazanın dıyarbaVkıkrAdla açNılm~ J bir haberde ıöyle diyor: ille ~rı )"dırı. lın ebrın, .k'. ar eeımmlae İskenderun Konsolosumuz 
. . . . , sı ıırarlaemıetır. e et eerı . . . . . erın ı erı o an u 1 ı m F th" ö d H v ı · 0 k 

gırdığınız zaman cocukların bü ruyor, orada raşayan prensler .dil ü B F "k R "d b Hıtler, Nazılerın lncıh olan kete tabi olacaklardır. e ı n en, atay a ıei o 
t - · ~ · · b" 1 yat mu r · at eeı ura a ü d ı k"t b · - tor Abdurrahman Melek, Halk 
un nee_ esıne ra •. m_ en aılerıın ır itibar görü1orlardı. Mlicaristaıı da açılacak ma~azanın vazi.,eti 'ı m ca e em ~ ı _a ının '· arını Rusya ile Asya milleti sayıl 

t b k d d b "' • 1 ı k ı b k t b bit k Partisi Başkanı Abdülgani Türk· 888• ı r e er ıçın e ulundu5u Kari için son fırsat idi. Bu se ni tesbit maksadile bugün Di a aoa yen ır 1 a 1 !rma dıQ'i için bu kaidenin haricinde 
· · D ı · · 1 - d' B k"t b Al d men 9e faal Heyet Azaları da nu sezersınız. u ımparatorıçe 1 beble kral ve kraliçe 1921 de Is yarbakıra gitmiştir, ~zere ır. u 1 a manya 8 kalma~tadır. . . • ~ 

Zitauın sekiz ço\luğu 25 ile 15 fiçreden Burgenland•a tayyare • • tt ve bütün Afrupada milyonlarca .H_ıtıer bu kıtabı,_ ~Azı. hu_ku O rdumuzu ayni yerde kareı· 
yaeları arasındadırlar . Genç im' · ı t 1 L ' k t b d B d ız m 1 e basılarak neıredilecektir. metının esas gayelarının, Muca lamı& Ve seıamısmııtardır. 

, • . . . ı e uç u ar. r a a ura an u a delem,, kitabında söylediti eektı İskenderun Halk evi Başkanı 
para tor, Luveu unıversıtesınden 1ı peateve gidialeri bir felliketle ne Bu kitapta Hitler bir nafi . H . . 

. ö . v J v Bı· tren ka•ası olJu de, tahakkuk etmıe oldugunu amdınin rırasetinde Rum, Er· 
doktor payesı almııtır. tekı ço ticelend i. Orada Horti hükümeti r 111 Ui · yeni din ortaya ko1maktadır. • - b ı t meni. Alevi ve diğer unsurlar· 
cuklar mektepte ~kum.akta fe tarafından tevkif edildiler. Ma İzmit - Karakör istasyo'I Bu din bütün &imal ırkı milleti dueu~~~~k ~~:~::: ~~::~ea~~·n dan müteoekkil bır heyet Türk 
aksamları efde el ıelerıle uğraı carlar, bunları müttefiklere tes nunda bir tren kaza~ı oldu, ni ortara. ıop~ayaca_k, bunl~rın dıe politıkaaının degieeceQ'i tah Ordusuna on sekiz senelik gur 
maktadırlar. lim ettiler Müttefikler de onu Bir 'fOlcunun bır bacagı te da ruhanı banıei bızzat Hıtler min ediliyor. Onun için kitabın bet ve tahaBBüsünil arzetmie ve 

1911 senesiude prenses Zita, Atlas okyanusunda 350 mil açık kcrleklerin altında eıildi ve 1 olacaktır. nettir tarihi de dünya meeelesile Kahraman Askerlerimizin Hatay 
Arıüdük Kari ile eflendiği za 1 ta Madara adBBına diri diri göm koptu, Kitabıu mühim siyasi hedef a!Akkdar olarak ;ntihap edilecek topraklarına arak bastıkların. 
man hayat onlar için ne güzeldi.1 düler. Orada Kari, ZitR ve yedi : ÔQ'rendiğimize nazaran kaza leri de vardır. Qüııkü, Avrupa1ı tir. dan ölürü lskenderanluların he 

Kari müstesna bir erkek, Zita 
1 

çocugu etr1tfında olduğu halde eöyle olmuıtur : f' L T k f 
1 

yecanlı saygılarını ifade etmie 
koyu renkli gözleri 90 koyu zaruret içinde öldü. lstanbuldan 7 de Adapazaı 1 vo~an Meume~ ür . ranSlZ an aşması )erdir. 
renkli saçlarile çok güzel bir •*• na hareket eden tenezzüh treni Bundan sonra kıtalarımız 

ı l Y • f J .J 1oluoa devam etmiı ve lekende· kızdı. yi bir Viyan ah olan Ar Şimdi Habsburglar, Belçika , Kara köy istasyonuna g. elince Tekı·r dağ/ı 1• e Unan ti anua ua 
I 1 runa beo kilometre mesafede bu 

şüdük karısını seviyor, karısı da Steenokerzeele'de bir eato trende bulunan Yunuı çımento güre•mivecek sevinçle karşılandı lunan askeri hastanede mola 
da kendisini se9iyordu. Herikisi içinde oaııoorlar. Ananlue'a ka ' fabrikası müstahdemininden Do r .., . . B 

1 1 v d d Atina 6 (Radyo) ~Atine ajan fermıetır. urada 'fÜzlerce kam 
de saraydan fazla milletten ho& dar Otto'nun yeniden tahtA geç ' lulu Ali o~lu 36 .,aşında Meh Güreş Fe erasyonun an ..,00 Hatarhları on nekı"z seue 
1 1 ı ı k · · d t bl"ğ sı bildiriyor : Türk - Fransız 1 

• anıyor ardı. mesini ümidi zaman zaman can met yiyecek a ma •Qın treu en e 1 1 hasret kaldıkları Kahraman 
b d k dostluk muahedesinin imzası mü 1912 senesinde ilk dünyaya 

gelen çocukları bir oğlandı. Bu 
çocuQ'a Otto ismini verdiler. Bu 
da 600 seneden beri iktidar mev 

lanıyordu. Şimdi bu ümid de or inmi&, fakat parasını oz urma Gazetelerde Tekirdağlı Hü· ı Mehmetçiklere katuşturmuıtur. 
için ötc1e beriye bae vurunca eeyin ile Çoban Mehmed'in kar· ,· nasebeti1le h3 raretli neşriyat o d A k 1 · · A , k 

tadan kalkmıetır. oa kadar treıı kalkmı"ttr, 1 ra a ı er arımız n.a • ı v şılaemasına Güreo FederB1yonun 1apan ı Yunan gazeteleri buna B 1 0 Hatta son kıtalarla, Afustur Z 11 d trenı· ka"'ırma ya ae Konso oeumuz ela) Ka· 

1 

ua ı a am v müsaade ettiğini bildiren fe alil &ahsis ettikleri uzun sütunlarda b 1 1 K 
.,adaki bütün Habeburg eml~ki k . . k d k ı rasa an, Ko one ole tarafın· 

. . ma ıçın ar asın an oşmue fe kadarlarııı börle bir müsabaka anlaşmadan dolayı memnuniyet d k 1 0 d 
kiinde bulunan ve 400 seneden de musadere adılmış ve prens ti k . t . d b için mütalAalarını ihtiva eden ı an arıı anmış ve r um uz 
beri AnapRnın en kunetli ha h . . .14 1 a ama ıs emıese e una mu !erini izhar etmekte gerek Ha saat 12 de lakenderuna girmie· 

Otto vatan aını ı rı o unmuı vaffak olamamıo ve düşmüetilr yazılar çıkmaktadır. Bir çok tay ve gerekse TürkiJe-Fransa r 
nedanlarından birisini teekil tur. sax. bara~ı tekerleklerin al dedikodulara mevzu olan be me 

1 
. ır. J 

eden Habsburgların batında im "00 ı·k H b b h • • selenin ıuzih 98 efkllrı umumi anlaemasında Türk dip ompsısi •kendaruo baetan baea do 
u sene 1 a s urg ane tına kaçmıe ve dizinden kesil nin zaferini hararetle tebrik et nanmıeta, Caddeler, evlerin pen 

Parator olabllecekLi. Areüdük d · t · · · perd 8· d yeye iUlnına lüzum görillmüe· anı raıesının son e ı e miıtir, mektedirler. cereleri, balkonları hıncahıno 
Kari, daha 26 yaeında iken Bal böylece kapanmıe oluyor. Yaralı Mehmed lzmit mem tur. dolmuetu. Ordumuz burada da 

· s b 1 - Türkiye ağır ieklet a· 
kan ~ınırları ıQinde aray oana -E~--b-.-----~,--d- leket hastanesine kaldırılmıetır matör cıampi1oou Çoban Meh 1 Harp biHICins 9e mezhep bütün Ha· 
d 1 b . b A t ene ı gazete er e 1 1 v t ı ı k h a pat ı1an ır ta anca vus ar fade oeremi1ecek ha dedir, med'dir. Gerek amatör gerekse ay ı arın a1nı coe un teza üra· 

1. ı d ı A a-du-k Fran k h b l J tile kareılanmıe ve J<,.Jlarda yüz 
ya ve ıa 1 ı o an rwu çı an a er er Almanya~a . yapılan profesron61 Türkiye'de baıka 
suva Ferdinand'ı öldürdü. Bu ha a"'ır sıklet aampioonu Joktur. Jannnvavı felakete terce kurban kesilmietir. Hatay 

- Birinciden artnn - 6 ,.. 1 r- ' '.T ı · · b d · ı 
dise, Haziran 1914 tarihinde va Tekirda~lı Hüse1in ga1ri resmi genç erının an osu 1 e çok 

seleler üzerinde durmaktan iba y • D l götüryor muntazam, güzel bir ıeoit resmi 
kubuluyordu. • t· eni enfza fi profes1onel müsabakalarda eöh .,apılmı~ ve Aekerleriını·z hı""' bı"r 

ret ır. ret kazanmakla beraber resmi Tokyo 5 ( A A ) - Baetekil 1 v ... 
Bu cina1etin bu hauedena Romanya hfikümeli lngiıte gemilerimiz Türki1e profesyonel şampiyonu prens Kone1e fe maliye nazırı .,orgunluk eseri a-östermeden 

ve t>ütün dünyaya neye mal ol re insitifine uygun hareket etme lıtanbul 5 (Hususi) - Veri untanını almıe değildir. Böyle tarofı~dan imparatorluğun ikti geçit resmini çok canlı ve dino 
dutunu tekrar hatırlatalım. Beıl yi preıısib olarak kabul etmiştir· len habere göre Almaııyada 1 ap de olsa ancak profesyonel eam sadi vaziyeti hakkıuda verilen bir sGure_tte yap1mıetır. d 

1 sene süren harp neticesinde Tu-rkı" re de bu politı"ka.,a müte pironu diye anılması JAzımdır. 1 tt 'dd 1 "' . eçıt resm esnasın a ro lar 
1 tırılmakta olan iki deniz alh ae ma uma an ıı et e muteeaır d k d'I i · A k 1 · · · 

Avusturya imparatorluğu parçala ma.,ı"ldı"r 90 nltekı·m son zaman Türkiye baepehlivanı ununı hiç 1 n · bi i 1 '·tı a en ı er na ı er erımı.ı.10 
ı mimiz 23 temmuzda denize indi 0 a ımparator, r m sa tee• ki it t k d ."11. 

l11nıp 6 milyon nüfuslu küçük larda akdedilen Türkive - fn kimseye ferilmemietir. k 171 arı a ıoa ı an a ••ar 
ı rilecektir. Gemilerimizin denize 2 - Amatörlerle profesyo etme üzere aara7 masrafların ıöz ya)ı döken ihtiyarlar, görü• 

bir Alp cümhuriyeti haline 1ıel giltere mali anlaşması da buna 1 . . h b da tasarruf Japılması için ted 
ndırılmesi töreninde azır u nellerin müsabaka 'f&pması te· lüyordu. Binlerce genQ kız As· 

di""i gibi, o gündür, Habsburg' bı'r cielı" I teakil eder. 1 k - f · · d k" 1 bı'rler alma~a karar vermi11tir 
• v onma uıere ha ta ıçın e se ız amüllere ve beynelmilel usul ere • v • kerlerimizi bir çiçek 1atmuruna 

lar da menfa ve sürgün havatı İki memleketin cıefleri buu d · b · ' l b' d"kl " f k ı d "' da bo"'1Je bı·r imparatorun masasında ecne ı v enız su ayı ı e on ır ge ı ı mufa ı o ma ı.,ın n tutmuetu. 
1aıamaktadır. dan maada tay1are üsleri mese den mürekkeb bir deniz he1ati müsabaka ne meuuubahs ol bi memleketlerden ithal edilen Geçit resminden sonra As · 

Fakat düuya harbı, Habs· 
burg faciasının bir baıtangıcı 

idi. İhtiyar imparator 1916 son 
teırit1irı yirmi birinci guuu 
Şöobroo sarayında ölmüıtü. Ye 
nl imparator Kari o uman 29 
yatında idi. Yeni imparatorun 
bütün ha7a\1 da büyük harbın 

felAket ve mahrumiyetleri içinde 
Q-eçiyordu. 

lestni de tedkik etmielerdir. Bun Almanyaya gidecektir, Subazlar muş ne de federasyonumuz mil içkllerin yerine meerubat olarak kerlerimiz Pınarbagı mefkiinde 
dan bir kaç ay mukaddem fogil gemiler teslim alınıncaya kadar eaade vermiştir. milli •sake. kullanılacak, Mısır istirahata çekilmielerdir. 
t K - t ı · anını bo"oJe orada kalacak, bir sene sonra ------------ t-t- l · · d F H ere os ence ım ı lzmir Enternasyonal u un erı yerıne sarar a ormos Bugün ata1 on sekiz se· 
bir üs haline koymak teklifinde denizalh gemilerini lstanbula ge arasında 1etletirilen tüUlnler içi nedeoberi rüyasını gördü4ü bu 
bulunmuştu. Bu teklife göre ..,ti,...re...,c,...e~k ... le~r~di~r,.... =-==:=~........,~ fFlYJ&[RlOfM[Q)& lecektlr. büyük bayramın heyecanı için· 
Köstence deniz üssü 200 bam ye teklif etmektedir. İuğiltereoin Niha1( t sara1 nazırı tarafın de çalkalanmaktadır. 
bardıman fe deniz tayyaresi is 
tilAb edebilecek bir duruma so 
kulacaktır. Şimdi ise lnQlltere 
böyle bir üssün 1stanbula clur 
bir 1erde bulunmasanı Türkiye 

1aptıgı bu tekliflerin her ikisi ::1 MİLYON 10an verilen talima& mucibince Sokaklar meydanlarda yük· 
de kabul olunmuştur. Romanya Müşteri sizinle ahş veriş sara1dan 9eya s11raya verilecek selen (Yaıasın Atatürk), (Varol 
ve Türkiye bu gün Karadenizde etmek istiyor olon hediyeler bundan sonra Büyük Şef), (Varolaun Mehmet· 
kurulacak fe bu üsler hakkında kıymetli maddeden olmı1acak çik) sesleri dinmeren bir uauuu 

20 Afiuatoa • 20 EylOI • 938 
fikir teatisinde bulunmtıkladır. tır. halinde devam etmektedir. 
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i l A N 
memurlıığundan 

Beyneln1ilel Mesai koııferan- NoT.APUTNaUr
1
.Nh

1
• Behu H, 

Cinsi il. M M2. MEVKll Lira K, HUDUDU SAHlBl 

Slfllfl toplantJS} 18 Temmuz 319 Tarla 1 3789,5 Köle Mu. 143 
ı::ah k . 

Şarkan tarik garben haci lbrahim şimalen 8 de bir hissesi Ha· 
AbdulkAdir ve Meryem ve ismet ve Şaziye cı Ömer 

Donya amele işleri ile konferansa bırakılmıştır. 200 K. evvel 32.1 ,, 
alakadar olarak Cenevrede top Çıraklık ve teknik tahsil 
lanan beynelmilel meHei kon · müstemlekelerdeki yerli ame- 24 T. evvel a25 ,, 
feransı 22 haziranda kapandı lenin istihdamı mukflvelelere 
Konfı>mns bu defaki toplantı· bağlanması, ve s~yyar mevsim 4:t Temmuz 322 ,, 
sında belli başlı bır iş başar· amelesinin hakkında hazırla· 

mamıştır. Yalnız bazı mesai nan mukavele proj ~Ieri de ge· 46 
istatistiklerinin hazırlanması lecek konferansa bırakılmıştır 
hakkındR mOttefiken bir karar Mesai saatlerine ait vaziyetin 14 
vermiştir. deği ştirilmesine patronların 

Bu karar konferansın mu mllmessilleri şiddetle muhale· 
azıam gayesine nazaran ehem fetto bulunmuşlardır. Maahaza 11 

miyettıiıdir. Filvaki konferans ~onfe ,ansla Uç taraf yani a· 

,, 

" 

,, 

,, " 
319 ,, 

,, 
" 

ta kömür madenlerindeki me· mele, patronlar ve hOkQmct· 496 Haziran 328 ,, 
sai saalleririn azaltılması ve ler mümesııilleri arasından es-
alehlmum amele mesai saatle·! kisi kadar zıddiyet ve husu· 86 
rinin indirilmesi . hakkında la met görillmemiştir . Umumiyet " 

,, 

329 ,. 

,, .. zı mühim teklifler yapılmıştır. 1 Uıere anlaşma ve ış birlıği 87 
Lakin bunların ilk kıraalleıi arzusu ve temayUlll gösteril· 88 Haziran 329 ,, 
ile iktifa edilmiştir. Kaıt ka · j miştir. Fakat mOsbet ve Amc· 1 
rar 1939 senosinde toplanacak li neticeler elde edilmemiştir. 8!1 

"' 
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hisseleri cenuben baci Bekir cvlitla11 tnlası 
Şarkan hacı Mushfa garben tarik şimalen 

Abdulcabbar çavuş cenuben ahmet 
,, 

" 

• ,, Şarkan tariki am garben sahibi senet şi
malen Abdullah cabbar çavuş cenuben ahmet 

Şırkan tarikiam garben Halim şimalen Yarısı 
Hıcı Talip zade mulla Yusuf cenuben şimen 
düfer hattı 
Şarkan ve garben ıimalcn ve cenuben ta

rikiam 
11 

Şarkan dere 'garben tarikiam şimalen Ah· 3 de biri 
dulkadir ve fımet ve Meryem ve Şadiye hiı· 
aeleri cenuben eski bağ yeri 
Şarkan tarik garben gök hacı evliUarı ti· 

malen Abdulkadir ve ismet ve meryem ve 
Şadiye hisseleri ce-nuben eski bağ yeri 
Şarkan ve şimalen tarikiam ve kibya oğlu 

Durmuş garben çifçi yolu ce. hacı abdil tarlası 
Şarkan dere garben tarikiam şi. fiye vere

sesi ce. haci Ömer ve abdullah ve Suphi 
Şarkan ve garben tarikiam şimalen çiflik 

damı cenuben haci ömer ve abdullah ve suphi 
Şarkan ve garben tarikiam şimalen hacı 

Ömer ve AbduUab ve supbi ce. şoıa tariki 
_ ~a: tarik Oa. hacı ibrahim Şimalen ta· 

tırıkıam cenuben hacı Ömer ve Abdullah ve 
suphi 

11 

20 de 4 hissesine 
Ömer, Supbl ve Ab· 
dullab 
a de bir hissesi 

,, 

• 
Kadır 

Husulann sakladığı mücevherleri bulan töpek 18 Şahat 318 ., 45 9651 ,, 143 ŞArkan tarikiam garben abdulkadir ve Şadi " 
ondra civarında oturan Fra draya gittikleri zaman köşk e- 1 muUu tarlası L 

1 
ı ye hiueleri şimalen ıosa tAriki cenuben Mah 

quartlar çok zengindirler. Bun rindeo çalınan mücevherler · 
ıarın bir de klSpellleri vardır. olduğu anlaşılmıştır. • l A H Olacakh: Mersinde Danı yal Uysal vekili da va 
Köpek geçenlerde bahçede a· Hırsız, bunları çalmış, 1 vekili Saffat Haykır 
yaklarile bir çukur kazmıştır. fakat nedense glStorememiş hah Borçlu; MPrsinde Haci Talip ömer veresesi 
Çukura baktıkları zaman için- çeye gömmüştür. Feı·Quatler, Mersin Tecim ve (n~üstri O~asm~an Birinci artırmanın yapılacağı yer; gün, saat 10-8-938 
de birçok mücevherler görmOş mUcevherJerlni t'ulanlara ıor O Carı•mba günü saat 9 d•n 10 a kadar Tarıus icra D. 
l erdiı·. İngiliz lirası vereceklerini va· O~a~uzrn. fe~kalAde suufmda VP ticaret sicil lkinct artırmanın yıpdcağı yer aün saat 25- 8 _ 938 

Bu mUcevhPTlerin gecen delmişlerdi. Şimdi bu 1000 tn, defltırının 2 lllCI ııunH ras11.da ( Stlanik bankası perşembe gÜDÜ saat 9 dan 10 kadar Tarsus icra o. 
Yıl Farquatlar la" giyme me· giliz liıasınına köpekleri sahip Mersı"ıı Qu'·esı"> tı"caret UllV' J)ı·ıe 0)llk3'.' ' 'el ve rı·t-ı- t - .afbU giyri menkul~n artırma fartnamflll 9 - 7- 938 tarihin v " U ö , J J • den itibaren ese • 818 No. ıle tarıuı icra dafre1lnln muayyen numara 
rasimtni seyretmek için Lon· oıacok demektir. secc 1 buJuııaıı ıııt··ıessnseı'ı·n Tt··ırk ıı·rası ı"krazatı aında herkesin gor~bnme.ı ıç~n açıktır. ııınd• yaaııı oıan1ardaa ~ .- ı fazla maıamat almak ıateıyenler, ıtbu tartnameye ve doıya 

• L • • 1 d - • t • • - ı. ı. J d numaraaile memuriyetim ize mOracaat etmelidir. 

D
•J•k • 1 ·ı d Ve IS1.0lılO IÇlll tu f p f fCf'gt ı81Zln en YU•SeA 18 2 - Artırmaya iftirak .lçin l:ukarıda yasılı Jdymetin yazde 1 ,& 
UuU sesıy e o en a am dinin O/o 8 50 - O/o 19 olarak teshil ettiuini 25 lla- oilb~tinde .pey veya mılli bır bankanın teminat mektubu tevdı f ransada aslan avı ' ... ' " ' edılecektır, (124) 

Fransada Alger'e yakın bir Bir Fransız trene binmek 
1 
ziran 1938 tarihli be ya nna mesiyle bildirilmesi 3- İpotek sahibi alacaklalirla di2'er allkadarların irtüak 

yerde aslan avına çıkan Tems Uzercyken okomotif birdenbifd iiu~rine 2'>79 ve 3ö99 nnmarah ö~iirıc para ver- hakkı lllhiplerinin ga~ri . menkul. Czerindeki haklarını huıuıile _fala 
· · · b" . d d 1 . . A 1 ""' • ,,,. masrafa dair olan ıddıalarını ııbu ilan tarihinden itibaren yırmi 

konun macerası, şımdı Fran· keskıo il o ilk ça 1) 01· m~ hetkkındaki karıunun lıiikflmlerine tevfikan bu r en içinde evrakı mOıbitelerfle bir~i~t~ memuriyetimiae bildirmeleri 
seda birçok yeni Taraskon'lar damce ir ız ansızın yere yıkılı ı • . . • ıcap eder. Akai halde haltları tapu ııcılıle sabit olmadıkça aatıf bedel 
tar~fından tekrarlan~ıştır. yor ve~ yıldırımla çarpılmış gi l lıususu il 6. 7. 1 9.3 ~ t_a ~ılı · ıHle 2 nu uıarah tıca ret Din r'1ah~:~~~fı~~ ::!~~ k::~~:::-aya ı,ıirak edenler artırm a tart 

~ı·c ·ılı"r'e tescı'I edıldıuı ıJA 1, oltınu r name1ini okumu' ve ıoaumlu malumat almıt ve bunları temamen 
Taraskon astan vuruyorum bi otuyor. Kulakta vaki fıoi ve · • " a • • kabul etmlf ad Ye itibar olunurlar. 

zannı ile bir sıpa vurmuştu. şi ddetli bir taharrUsUn bu ölU Be ya P\. name - 5 Tayin edilen zamanıia gayri menkul Clç defa bağırıldıktan 
· b" 

0 
bep ld - b U 1 1 1 ıonra en çok artırina ihale edilir. Ancak artıma bedeli muh.tmmen 

Şimdikilerde aslau :yHı nc, ıı· m se o ugu ug n ana I . . dd . kiymetin ytıade yetmit betini bulmaa "f'eya aatıf ilteyenin alacafına 

t 
•. , ot bir şılmış gibidir 2279 numara 1 kauurıun 2 lOCI ma t>SI mu- rtıchani olan diger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri men· 

ressamın yap ıg ı o.om ' B i il . k. ·ı,· . d"I . 1 l. • M kul ile teminedilmit alacaklarının mecmuundanfasıaya çıkma&1a en 9ok 
a 1 um •lardır Bu &elan u mese e zel'ıne tel 1 cı ınce tanzım e , DUŞ o an ue~·aılll~1 0lPO!lZ 17 a- artıranın taahhüdü b6ki ktlmak Qzre artıama OD bet gOn daha temdit 
danı v r Uy • · katta bulunan Fıansız doktor 1938 ·ı · d l l "IA . l" l' kd" d") • t" "f'e on befinci gono ayni utta yapılacak artırmada aynen aslan Şc:!klinde yapılmış . ... . yıs lal 1 ))f) e çe ~I a~e Ulf> a ım f 1 mış 1 bedeli aatıt ilteyenin alacağına rüohani olan difer alacaklıların o gayri 

rr asla ib" yo o ve kOk· !arından Buveje yazdıgı bır Bu kerre 28 Ma' ıs 1938 tar ilıli rtı~mi vazele men.kul ile temin edilmit. alacaltl~~· ~ecmu~ndan faalaya _çıkmak 
1 • n ~ 1 r r • .. makalede şunları söylnyor.. . . J. • : • • • " • ~artıle en çok artırana ıhale edılır Boyle bır bedel elde edılmezse 

l'ek, gl\zler: fosforludur.ve ıkı ''M t la mutOmadi gn ıle rıeşredılen ve neşrı larıh nden ılLLar~n nıerıye- ıhale yapılamaz ve satış talebi düşer. . 
d 

. 1 . o or rın l . . I· l " 1. ~ 2 7 6 - Gayri menkul lı:endillne ihale ~hınlll kım1e derhal "t'eya 
gözUnUn ortasın 8 nışan 8 8 UltbJ ,• havayı ' keskin bir e gırmış O an 3399 numara 1 r.31\UU IUfZr.Ur 2 9 verUen mohlet içinde parayı vermezse ıhale kararı tea~olunarak 

k b" düii d B • r eı 1 , l • 1 k b .. 1. .. l . . d .1 l . kendilinden nTtl en ytık1ek teklifte bulunan kimae aueımıı olduğu 
cı ır "me var ır, u md şekildt- yırtan korna seslerine luumara ı anunun azı huıuım erwı ta ı .,y emı~ bedelle aımata razı oıur .. ona, ruı oımaz, veya buıanmazu hemen 
ki ne aslan oradan vuru Jdu i'İ'u ' J ·J .... d, . · k I .. k - I . ("" on beı gan moddetle ar~ırmaya çıkanli p en çok artırana ihale edilir 

. l " '<arışıyor. Tramvayların çeu!a O uugun cıra )elll anunun ı:ı um erıne tev ı.arı illi ihale arasındaki fark ,,. geçen günler için ytızde a den huap 
takdirde yere yuvar anmakta• . ... . . ·ı l. • , • , • . , olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmakıızın me-
d y l . "h t" k rı sokağın dıger gllrOltlllllrını zeyı ueyannamemızı liUıZIOl ve ıta edı~oruz; muriyetimizcıe alıcıcfan ıahıil olunur. "i88., 

ır. b ekasıb~~ıp ~1 e dı ğ ur· al'ttrıyor. Kamyonlar, otobus ı-Yeni yapılacak ödüııçpara vPru;~ işlerindt'· 2004 numarala ıcra ve iflas kanununun 12 
şun aş a 11 yarına e erHC 1 . b·t tllk ı · d ı.. J ' • • dd • . 4 .. •• f k f k l. kurşunu atana dQğru koşması ~r ve saıre 1 mez _ enmez a) Acık kredi şek uı el\ı muame elerden °/o 12 deu rncı ma esmıu uncu ı ra srna tev ı an uu-
ve uzerine atımasıdır. bı.~ gOrOltU ka.ynagı o!~yor: b) Oiğer ikraz muaou1 lelerinden °/o 8, 112 derı gayri menktil s~hiplerinin llu haklarina ve husu 

Nişancılar, yapma :utu_o b~nı.ar msa
1
n . uzvıyetı fazla ahnmıyacaklır. sile faiz ve masarife dair olan iddialarım ilan 

aslanın gözled arasına nişan zerı0neu .·~ıstoır yapa'~' aıı. . 
0 

2 - Bu kanunun hükfıml~rine tevfikan 2279 tarihinden itibaren 2o icinde evrakı müsbitelerile 
1 d . ı u evve d s nır r. m • k. b"ld" l . . • · · ıı ·ı alıp atmışlar ve as anı evır- lesi nıerine fena bir tesir ya- numaralı kanunun 15 iııci ma ddesındt> ı masraf. ı ırme erı aksı halde hakları tapu sıcı erı e Sa-

miye muva!fak olmuşlardır. pa~. Sinirlerin refleks hareket lar kamilen müşteriye aittir. b_il olmadıkça s~tış bedelinin paylaşn~asından ha-
lın RobBDSOR ıerı yoznnd~n deverao,_h~zım, 3399 numaralı lanunun meriyetindtın evvel rı_ç kalacakları cıhetle alakadarların ışbu madde-

Hngo Veber isminde bir Al· uyku gO~leşır. Alışır gıbı gö yapllğımız mukavelelerin faize müteallik lıiiküm- nın mezkur fıkrasına göre hareket etmeleri ve da-
man Jan Fcrnandez adaları· rUnmemızh~t. rağmoenoıtoyaoşaddığı leri mukavel~nin devanu müddtltirıce ve uiha"ei ha fazla malumat alma~ jstiyt'nler dosya 

mız mu ı ın g r s n en J • ı T · 1 "" ·· 
nın en kDçOğllnd~ meşhur Ro tok fazla ıstırap çektiğimiz 3 sene içinde aynP.n tatbik olunacaktır. nun~arası e arsus ıcra memur uguna muracaat-
benson Kruzoenın hayatını muhakkaktır. Kulak zarının ları ıl~n olunur. 
nı tekrar yaşamak arzusuna yorgunluğu umumi enerjimiz • ı a" n 
kapılmıştır. Bu Alman cihan den çok kaybettirir. Kttlb ve 1 
harbi sısalarında Atmanyanın dimağ hareketlerini muvazene Mırsia Tapu Müdürlüg"ün~en . L A" H 
Dresden kruvazörllnde çalışan d t t 1 lan birisı 1 
bir bahriyelidir. Harb içerisin d: ku ,u; uz; arımıı< Mersinin Segnı eııli ~öyürıün Koyak mevkiin-
de kravszördeo kacarak Şiliye u a ımı ır... de şarkan l\.aş garben Kaş ve könle oğlu IHiseyiıa S 
iltica Almişti. ya cennetini keşfetmişler, mO şimalen delik taş ve molla muslafa vereseleri Mersin Ticaret ve anayi o~as1ndın 

Harbden sonra . Şiliden temadi ziyaretleriyle meden~· Zf.~· tunluğu ve dağ, cenul>.-u lönle oğlu Hfısryiu . . ... 
ayrılmı~ ~e kOc;Ok hır adaya ~eue_n .u~k uzak yaşayan çıf larlasile çevrili bir kıtada 4 hektar 5950 ruetrr Sıcıl No. l 104. Sınıfı 5 . 
yerleşmıştır. B~ ada~a yalnız tın 1stıı.thatlarını. ~oz~uşlar murabbaı hrla molla Hasan oğlu Şükrünün le- Mer~inin Ki remitane malwllt sırıd~ J 7 4 No. lu 
ıHOOn kabdarı yeril ahadlı tv~.rdbır. dRıorb: ensoıanuvayııuıvaysırmınbcı asır mf>llük ünde ikPu meıktir tarla,., 3 25 ,· ılmda btış evde oturan T. C, ta basından olu P Mersinin Mah-

go un ar arasın a o. e· mı ozmaya J J • • N dd · d 5 N 1 
d 1 k Ya l r karar vermia ve Alman hUkO lira b ... delle Abdullah o5ln Mehmede satarak la. mudıye mahallesınde 92 o. ca esın e o. u 

yaz a am o na şamıi ı . Y e . . - · ı . .. • Al ,d· k 1 6 938 l ·ı · 
Robensonun hayatını kendisi- metine müracaat ederek adada !Sarrufunda olduğu köyden 'erıleu ılmuhaberdr yerı ~~nurıı tı~are.l~ 1 t . ınerr - . • arı!ın 
ne örnek tutan Alman adada ki tesisatın ~500 mark muka biltlirilmiş ve yeniden tapuya bağlanma~ı ~stenil- denberı T_uha_fıye~ılık \'~ ko!ony.acı~ık ışlerıle u_gra 
kendisine bir ev yıpmı~ Al· bilinde satın . ah~ması~ı i_ttt~ miş olduğundan 20-7 .. 938 çarşamba gunu saat şan . B. Ah Fıza Tuhafıy_ec~ Ah. Fız~. ~lır, •• lıca
manyadan b~r de kadın. geti_r· ~ış _v~ kendı ye~ıne ~ır çıfç~ on altıda kf>Şif ve tahkikat ·yapılacağından vera. rel lakabı~ı .noterden tasdıkh getırı~ı~sı u.zerıne 6-
terell tam bır sDkOnet ıçersın aılesının gl:>nderılmesı talebı set ve tasarruf iddiasında bulu uanlar varsa ma . 7-9 38 tarıhınde 1104 numaralı sıcıle lıcaret ka-
de yaşamağa koyulmuştur. nide ilav~ .etmiştir. . halline oidecek memura veyahut tapu müdürlü- nununun 42 inci maddesine göre kayıt ve tescil 

Fakat son gOnlerde Ame· kendısı tamamıyla boş .. ': . . . • • . •. 
rlkılı seyyahlar bu kDçOk aun yeni bir ada aramaktadır. ğun~ mnracaalları ıh\n olunur. edıldığı bıldırıhr. 
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Zayi münür ~ IBl&IUB•• ~- • -~·JliS!ifii!i~ F~?!Ji~~':i~*~~~~!ft~~~'i\ 

ellim. ~lezktir ıuiilıiirle kimseye ho,.~um yoktur. Ah d K ı k ~ 
< ,. Kolonya ve Esansları l~ me ayase çu Y~uisini yaptırac .•ğırudau eski miihriimün hükmü · dl) 

olmadığını ililrı ederim. !i Yaz geldi, her zaman size lazım olan kolonyaları-ısı ?~ KURUŞ KEBAPLAR ı, KURUŞ KEBAPLAR ~ 
Ab~·.~·~~:::;:ı .~~~~=.d~Atı!e ısınızı Al TIN KOYA Kolonyaları satışevinden temin ediniz• ~ 15 :ı~;~~· kebabı koyun 'ı 1 ~~ i~~z~;·:~b:~çalı ke.~ ~ 

li · aı J 125 Yoğurtlu kebııp sade ! 20 K~me kebabı '' 
/{o/onya/arımız en güze/, temiz esans~ -!) yağ başlama et suylle i j 20 Patatlsll kebap ~ 

Satılık ev " .. fardan yapılır derecesi kuvvetlidir. l ~ H> Kuş başı kebap 120 Baharlı kebap '11 
. . ' . . . . . , aı J 20 _ D~!lti~ll keb~p _ ıı 15 Sade maydsauzlu ke. · ~ 

N üzh~tiye mahallesinde ya mk mektep ci va- • Fıyat!arırıuz ~ıer k ISf ye el verışlıdır. F.sarıs r~ 20 Patlıcanlı Urfa usulQ 20 Yağlı hamurlu et te ~~ 
.. laruuız ıse b~mınatlıdır. 1 ~ 20 Sulu kebap Adana ,, . sıde "ı 

rında 5 ve 6 No. la iki daire, birisinde iki oda Toptan sa,ış yapılır. Sipari~ kabul edilir. gıı .w Sarımsaklı Antep ke. 120 Çiğ köfte lf; 
tahl~nİ ve bir mutbah Ve laaJ:isı lağuua bağla a~ar .. rJ 2° KUlbastı ! 5 Sıtlata CılClk Turşu ~~ 

.. ~ Lütfen bir defa tecrübe ediniz. ~J 1 
' - ' lle 

suyu ha vitlir. Dig'"' eri iki ot.la talıtaui v~ bir sctlon ~ s k ı k t k da 37 11ı...o ~ı 
Meraio Uray caddesi No. 2 ılı.\.: .. a arya O an ası arşısın l"t • rJ 

bir ıııuıbalı, bir kiler, münı~zaııı iki lıamanılıl>, &&BW----&•!&illll.: ~ ORNEK KEBABEVI VE Lokantasında ~ 
tulumba, Çf.Şme suyu ile büylik bir havuzu ve +: ...................... 6~ ...... 6 ..... ~ ...... ,# ............. ·~A.•' .... •.'!•t.•••!.• .. ._••._••+.+ ~~ Yukarıda yazılı kebaplar ile daha birçok yazıl· (~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~.,. ~~ ~ ~ ~~~~ ...... .,. .. ~ ,, 
iki oda fevkani ve bir salon, elektrik tertibatı var- ~.~ •) l~ mıyan kebaplar sırf koyun etile yapılır ve mubt .. Jif ~J 

dır. ller ikisinin havlusunda birer asma ile birer ~~ Methi• B·ayar ~~ ~1 YEMEKLER bulunur ı~ 
:;. :;. ~~ Sayan müs.lerile~imizi n .. u~mmıu etnwk için ~~ erik ve ayva ağaçları bulunmaktadır. ... ,.. ~ı 
•i•vazma, TOlbent ve bilcümle mauifatura tecimevi~i· ~~ yapılan bu taahhiillen Ornek kfb~rcısı Alı-~ 

Almak istiyenlerin Mersin Yoğurt pazarınlla ~· ~~ I .. " · ı&e C• URAY Caddesi No. 43 Posta K. 166 •!• (J nıel Çt>kinmez. B R TECHUBE KAFJDll\ 'oıl 
Arzuhalcı Ahmet Cevdet A)·kuta müracaatları. 0 ıv.ı:ER.SIN •:• ~ Jj 

Satılık ev 
Mersinin ~lalımudiye Mahallesinde ziyaret cad 

desinde 57 No. lu hane satılıktır. Almak isti yen· 
)erin hastane caddesinde Marangoz Raif Akcaya 
müracaatları 2-7 

Portakal ağaçlanmn sıhhatı nasd temin e~ilir1 

VOLK ile, çünkü: 
1-Portakallara drız olan lrnşeratve hasla 

hldarla en kolay ve pratik şekilde mücadele 
etmek anc~ak VOLK ile kabildir. 

+ + ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
•:• SaylD müşterilerime •!• zt5•~"1*~1E*~-S-ilt~~--tf.al(.-tf.~~-S-
~? Şimdiye kadar Uray caddeai 74 numaralı mağa-•i• :ı SAYIN ıv.ı:ER.SİNL!L ER. ffi 
~: .. zada icrayi ticaret etmekte iken ı Hazirmn 938 tari- ~:~ * Yaz gecelerinizi ~ 
=~ hinden itibaren yine Uray cadde.inde 43 No, lu ma~ ::: ~ istasyon Aile sinema_sı.nd. a ! 
O ğazaya naklettiğimi saygılarımla bildiririm, •:• ~ .Tt-

~. Sayın mi41ulltrimtün 66rmtklt oldu/um rotiıtl ve ltvtccülıe ·:· * GEÇıRıNıZ m 
• binaen mdfazama tn iyi maldan, bol ve yeni ÇtŞitltr Ettirdim, •:+ f . Jyi bir hava almış Olur aynı zaman- ~ <• K .. x. d . . 1 •:• • • 
..... a.ı ışl yazma ar; ..... ~da mevsimin en güzel filmlerini seyret• ;: 
.. ~. 32, ~4. 36, 38 ve 42 tam dt tlrml ve 6rlültrl, lıas damea J... "'"° • b ) m 
.. ~. ,, kalem, solmaz mavi ve salcı yazma/o,, ~. *mış u unursunuz. m 
A ~ *E~*~***~~iE'CHtf:f*~~~~<IB-~<tE*· 
.. ~. Kalın mallar .. :. [§J~oouonıoo:X>~oooo«>ooooooooooooooooooooooaooc[9) 
: Kor• kalem,· Tokat, Kayser', ıvlşlerl, Şıltli ve lıurlytl yaz : 8 

•:_• maları, Mtrmtrtalıl, salafpur, 20 namara, lskoryo, Hint, ve Al 4!• 8 D O K. T O R. 
•:• tmbaı tlllbtntltrl,Jopon ve Amerikan astarları, Kasktt, iplik·:· f Mazhar Cemil Esen 8 
~· hırkalar ve Kazakları, Abaniye ve ~allar, KADIKÖY dokuma l~ g J 

.:: ıarı ve çarşafları, Bursa 'krtp ve kefiyeleri matazamda mevcut .~ ~ Sinir hastalıkları mütehas•ısı 
·:· '""'· ·:• ~ <• Methi Bayar •!• E Adana Reşat bey mahallesi ordu evi 

civarı Savatlt Bay Halil:evi ~ . ~ 
~~~~~66~A~b66~6~66h~6A~h6A moooooooooooo~oooooooooo~900000~oo~@~~OQO!.a ~ ~- ·. ~ ~ ~ ~ ....... ~. ~ ~ .. ~ ~. ~ ~. ~ ... ~ Volk il~cma yarduncı bir madde karıştı

rılmasına Hizunı JOklur. 
--------------------------~--------------·---------------volk ft"Jevcul ilt\çlardan en emniyetlisidir. 

volk Besmi müesseseler tarafrndaa her 
il:lca tercihan tatbik ve tavsiye edilmektedir 
volk Ve Volkun kullanılmasına yarayan 

Püskiirg~çler lıer zaman bahçecilerin emir· 
lerine amade lmluruJurulmaktadır. 
volk ile ilfıçlanıa işleri eu ehven şarllar

la licarethanemiz tarafından deruhte edil
mektedir. 

Mersin: Azak zade Han No. 20 

VIKTOR BOTROS 

Saym Mersinlilerin 
Nazarı dikkatine 

Sıcaklar baıladı, kışın 
yiyeceğiniz yağ ve peynirle· 
rinizle bunlara benzer gada 
maddelerinizi Soğuk hava 
deposuna vererek muba
f aza ettiriniz, 

--------------------------.... ----------·· 
Adres: Sıllm Şemsi 

ltba9aran 

Soğuk hava deposu 
9- 30 

tl11111DRll8Blllllilt111~18~B~B•BB..a~•*•~ 

SIHHATİN İZİ KOR. UYUNUZ ı 
- :t'~ ASIL MI 

KAYADELEN 
SULARINI iÇMEKLE 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletinia 672 numarala raporu 

• TAHLiL RAPORU 
1 Göriinüş: Htırrak Kaleviyet; ·" ıoo sm3 suya sarfulunan N. ~o 

ruikdarı,, 0.2 sm3. 
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Renk : Renksiz ~lecmu sertlik. derecesi "Fransız,, 1.5 
Koku ; Kokusuz Uz\İ maddeler için sarfolunan müvelli-

dülhumuza litrede o.4o mgr. 
Siilfat "SO 4,, litred~ 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Nilral ''No 3,, ,, 0.0040 

Tadı • LAtif 
' Teamül; Mutedil 

Nitrat "No 2,, yok 
Amonyak ''Nff3,, Yok 

Fennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itiba· 
ren istasyona kadar içi kalayla kAlvanizli borularla içi mermer döşeli 
bellurhavuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve kimyevi 
evs~frru muhafaza ederek ve hiçbir suretle el değmeden hususi kim
y;ıgerimize ve .Adana Sıhhat Bakanhğının tayin elliği Sıhhiye mr.mu· 
ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile 
yıkandıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhhat memuru tarafın
dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir. 
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Me11io: Yeni Mersin Basımevinde BuıllDlfbr 
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IHTIVARLIK . 
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Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI (. 

Hazırhkh Davrananı 
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