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Askerimiz dün sabah antakYaya da girdi 
Ö R F i i D A R E K A L K T 1 Asker girerken Son Anlaşma 

------Ve Fransa 
Hatay meselesine cbilli• gö Hariciye Vekilimizin ve fransiz Elçisinin ~eyanatlan • Türk-Fransız Antaky_a tarihin kaydetmediği fevka/a. .. 

tiyle bakıyoruz. iki seneye fa 

kıu bir zamaııı dolduran masa D A d • k • 
başı mücadelesi uzerimizde öyle r. ras ıyor ı: sile teessüs etti 1 

İş birliği tam mana· de anlar yaşadı. Heyecan son haddinde 

tesirler bıraktı ki; Hatay ÜQ gün 
A I l • b · J [ k J • • Paris G - llavns ajnnsı An 

donbori filen Türk a~keriııin hi n aşma ar yenı lr aOSt U aeVresının l takyadan bildiriyor: Türk kıtala 

ınayesiııde bulunmasına rağmen başlangıcını ümit ettirecek mahi\Jettedir rıcın sancak'a muvasalatı ile 
kafamızdn hdlii müphem de olsa '-' ' 

Antakyada imzalanan askeri an 

Kahraman asKer kolonya 
çiçek yağmuruna tutuldu 

Her adımda ~ir kur~anfar kesiriyor. Çılgınca al~ışf anıyordu bir iatifham Qiıgisi şekillenir gi· F E 1 • • • • ı ·· ra n ~iz Çisi Soy Uyor'• !aşma ve bunlsrıntatbiki protoko 
bi oluyor ve acaba! diyoruı 
Jeııi bir arıza çıkar mı? . Akde lu ile tasrih edilmiş olau l'lstem Antakya 7 J(IIususi muhalıi ı birbirleriyle ficleta süı.lenıo yarı· 
. Anlaşmaları 17 sene evvel başlamış olan filiyat sıHrnsına geçmiş bulun rimizden) Dün geceyi Bedirgede "1ll8 çıkmışlardı . 

:::~:s~::k;~:~osi::t~~m:~ ;:~~r~ eserin tetevvücü telakki edilebilir maktadır. iki ordunun işbirliği geçiren kahraman asker bu sa- Asker geliyor 
ri1etindo bulunan Fransa Batar fiili mahiyet almıetır. Bu işbirli b 1 h Antakyaya girdi. Askerin i Şafakla berber eohirde deııi 

ği ile bundan l>öylo, Sancağın b b l · · · k t• ti 
meselesinin bu eekilde halledil · Ankara 7, (Hususi ) - Ha· iki tarafQa sarf edilen gayretlerin u sa 8 ı ~ıreceğını 8 ıye 8 lıilir ki tek kimse kalmadı. H er 

. k .ıı mülki tamamiyeli ve politir ata b"l A k 1 1 h . ı 
hlesiniu ehemmiyetini ve Türki· riciye Vekili Doktor Tevfik Rıiş- bu suretle ueticolenmesı, 98 ı., 1 en ota ya 1 ar gece ıç UJU 1 kes göz yaşlariyle birLirine tek 
JeJi bundan sonra anlayacnkmı'?. tü Aras dün akşam füıtü Hari bazı engellore tesadüf olmişse tüsü temin olunacaktır. madılar eehir sabah11 kadar şeu rarlıyordu : 
Zira; Jı"'ransa şimdiye kadar Tür ciye Vekdletinde Ajans 'Ekono de bu engeller iki hükümeıin Yeni rejinıin tesisi, momleke lik içinde çalkandı bütün halk - Şimdi gıJliyorlar.~ 
kiJe ile konuı:ıurkon imparator mik veFinansiye'nio Ankara mu· uzlaşma zihniyeti, mümtaz fran tin politik vaziyetinde gerginli daha geceden eehir haricinde el 50 b in insil.ııın bir ağızdan 

"' l b" sız dovlet adamı Bay Dorıe:den liğin izalesinde ve unsurlar ara 
luk dosfalarından notlar Qıkar · ıa ırine verdigi beyanat şudur: go-rdu-Aümu·z anlaama fikri, ve !erinde Türk bayraA"ı beş kilo- haykırdığı ve 100 bin elin hirbi 

" T- k f k - 1§ v Sonu ikincide - 1 
dı. Davanm Lidayetindo ~ran· - ur ve raueız as erı Fraosa'oııı Ankara Büyük Elçisi metrelik yolun kenarına sıralan 1 rine çnsptı~ı tasuvur edilsin.Da 

kuvvellerinin llatay'da işbirliği. Bay Ponso'ııun dostça elbirligi s • ı· ı mıştı. lYüzlerce insan da Bedir hfl asker görulmeden alkı 0 llı· 
Bız gazeteleri dünya efkArı umu urıye 1 er 1 v 

ue dair genel kurmaylar arasuı· sayesinde bertaraf edilmiştir. geye kadar gitmişti. faoı şehri çrnlatı~ordu. Çu"nku" ıni1esine kuvvelli bir telkin yap , k 1 " 
t ı da Antakya d~ afi d~ unan a~1 ıa~- Aktedilen anlaşmaların he· • • Antakoanın bütün evleri .çar beş kilo metre ilerdekiler kRhrn 

ı ar : c Türkiye kuvvetlenince malarrn ertesı g nu neeredı mış . . . b ' · F ·ı l•kenderun lımanı il • 

toprak iştihası uyandı. Elinden . . . . . . Y':,tı ~mumıyesı, ıze,_ ~ansa ı el o - · şılar baştan bnşa donetılmıe he- man l\lelımotcığe kavuşmuş onuu 
olmak hasebıyle bıldığınız vesı · Turkıye arasında yenı bır dost- b k h ı . .. b t ki k ı · d ı 'I' - k b 

~ıkan toprakları birer birer İRle . ~ k f d ı na oı" ot mu men er ı.:OŞA aşına n ar ·u· e IJl e şan 1 ur . nyrağıııı se-
kalarııı ımzası, tur ransız os luk dovrosinin başlangıcı olaııa· 'J l Ü . b. 1 r ı ı· ı ·d 

Jecek • Perde arkasında bir tane münasebetleri yolunda hiç ~mı samimiyetle ümid ettirecek ki rulmuş J lu ııdorın ın erce ?· um ayoı u. 
Türk emperyalizmi vücutlanma şüphesiz, yeni bir merhaleye i . mahiyettedir,. yapaca ar toğrafı hemen her peııcerenııı Antakyaya girerken 
Ja çalışıyor . • şarettir. Fransız Bü1ük EIQısi B. Pon· İskenderun G " A.A ,, - Is öııüne etrafı Türk bayraklarile 1

1 
Asker önde bnııcto olduğu 

Son güne kadar Kedorsey· Hatay ihtilafının izolesi için Sonu ikincide kendereıı limanınrn yerine Lb ı' süslenerek asılmıştı." . halde tam bir saat ardı arkası 
deki dosyalar üzerinde çalışan k b • h d" kiye \'e Trahlus limaıılannın kul Antakyalılar gunlerdenberı Sonu ikincide 

Fransız hariciyesi nıüzakerelPri Uzak Şar ta yeni ır a ıse lamlması için Sııriyede seQimlel N.h b. k b ·ıd·ı 
de bu ölçü ile idareye çalıştı ve d beraber lıaşlamıe olan sistemli ı ayet ır arar vere ı ı er 
hor defasında tnkıodığı tavırlar Fraınsa Çinin Hainan a ası- mücadelenin ş\ddollondiğini An ·ı d .k. t f d 

, la Jeni Türkiye>•i anlamadığını • tak1a ve lskenderun ekserisi! spanya a 1 1 ara ın a mu-
fıöaterdi. nı işgal ettı Türklere aid bıılunnn ııakliye har·ıplı•k hakkı tanınacak 

Birbirlerini iyi tanımayan vasıtalarının bundan bilhassa za 

te lıüsnO ni:relleriuden eüphe Çin Paris nezdinde teşebbüslerde bulun rar gördüğü aıılaşıliyor. Suriye • 
edeu milletlerin kGgıt üzerinde· ile Hatay arasında tesis edilen Gönüllü/er ingiliz planına göre geri çe-
ki teaJıhütleri 110 kadar KUVVUUI du. Japonya asabiyet icinde lessepnse USUIÜ İle İskenderun • k k • ı_ l "d b l k 
olursa olsun aralarında candan - ' liman e_irke_tiniıı tatb_ik etttig_i balkı/ece es l ROntro yent en aş ıyaca 
bir doslluk kurmnlnrına imkfiu Lonüra, 7 (Radyo) - Tok·ı r".ıw~- 1

'" Jignn karsısuıda 
yodan resmen bildiriliyor: cÇi · ha~ret göeterili1or. Qünkü para 7.ı tedbırlerııı bu mucadoleyı ko L d 7 "R d - A ı tsn murahhasları fikirJorini SÖJ•le 

Joktur. laylaetıruı~· · ·-· - ... ıril kt on rn o yon Y nr . 
ne oid Hainan adasıoııı couubu 8al adaları Çine değil, Aıınam me 8 ıiAn ibori toplanmak imkanı bu mıştır. 

Şimdi zihinlerde düğümle dir ı 
şarkisindeki Parasal adaları imkaratorluguna tnbidir. Bir a- • amıyan "u"·-· .... ...ıAa. .. ıA l{o Rus murahhnsının itiraz et 

Den sorgu şudur : H'ransızlar tarafından işgal edil sırdanbori Anoamın idaresi al· s·edev·ııer rnitesı umumi heyetini topıııu ... _ . .. - ft.-.tii,,<:A edilmokte idi. 
- .Fransa son anlaemayı na mıQ ve tAli Komitenin ispanya Halbukı o da ı.:eııoı .......... . · · B 1 ber hükumet ınaha tındadır. Parasal Fransel Pran· v 

•ıl bir kanaaUe faptı y mıştır. u ıa dan yabancı gönüllüleri çekmek \asvibi şartile hn~ırlannu b~anl~ 
'l'ürkiye Sevr muahedesinin filinde bllyük bir asabiyet uyan· sız himayesi .lltındlldır. Burada ' J 1 b' için hazırlndığı Jngiliz p!Gnını rı kabul et~lştır .• Bunun uzerı 

lCitikya hakkındaki hükümlerini dırmıştır. Fraueanın bu iepl ile bahri tesisatı ve meteorolojik is ı Reyhamyede ürk yazı an ır iuHak ile kabul etmiştir. ne yapılacak ış, planı İspanyada 
hiç bir zaman unutmue deRildir Çinin hAkimiyetini ve tamamiye· tasyonları Fransızlar yapmıştır. K .. ~- ·ıd· .1·1 Yabancı gönülülori naklet dövüşen iki ~a~ofa teklif etmek 
b t"ııı·ı ı· ııını etti~i bildiriliyor.• -Sonu ikincide- ur U 0 UfUU 8f mek masraflarını deruhte eden tedir. Fakat ıkı tarafın da tekli 
ou itibarla Hatarı işgali altın- 6 b d l\' h k 
d / l b l d Re..,hanire G (A At _ Hatay logiıtere, Fransa, ltalya ve Al fi ka ul e eceıı;ıııo mu o kak 

a tutanFrımsara gözleri kapalı Filistinde tam ihti a aş a ı il manyadan her biri 12,500 lngilız nazarile bakılı~or fspaııynda mu 
bir itimadla bakamaıdı. Şimdi n dan kaçarak Ilt.lebin Ham_am lirasını peşin vererek yabancı harebe odeo ikı tarafın bu pili 

iee Fransa Ha lafın emniyeti için . H f d Vahudı·ıerle Araplar nahiyesi~de l~pl~oan ~edevı~er gönullüleri nakil hesabıııa 50 bin nı kabul _et~ele~iıı~en . sonra in 
ıthnacak tedbirlere 'füı·k ordusu a Y a a Hatay içmdo Keh köyune gıre 1 Ingiliz lirası teıniu etmielerdir. giltere hukumeu şımdıyo kadar 

tıu iştirdk etıirmekle kendisine k k h b •ı yapıyor rek Türk listesine yazılmıı olan . Masrafın gerisi de hu devletler yapılan müzakerelere ~id bir bo 
karşı beslenen şQpheleri bir ili · so a mu are es 1 bir Kürdü öldürmüşler ve gel 1 tarafından temin olunacaktır. .,az ki lap neşrndecektır •. Bunun 
illada kalbelmie vo enrki Akde· dikleri yere dönmüşlerdir, Ademi müdahalenin umumi üzerine komtsyoıılor f~ulıyole ge 
llizde bu ie birliğine dayanan 35 kişi öldü. 138 yaralı var. Zabıta heyeti bugüıı Lord llalifaksın çacek '"s Jı;paııyadakı_ . ~a~ı:ıııcı 
'l'ürk - l<'rausız dostluğunun ku· k l ld Yatanı'ler aleyh'ıne . riyaselindı; loplaıım1ş, Lord Hali gönüllülerin Eı8YIŞI . bıtırıldıkten uvvet eri taşa tutu u 1 faks bir uutuk. ile celsoyi açtık sonra bunların uaklıne başlana 
ruımaaına zemin haıırlamıetır. .. . b. tan sonra ltnlyo, Almanya, Fraıı caktır. 

Umit edi ir ki Fransa, Hayfa 7 (Radyo) Hayfanıu J paomamıe Araplar ve Yahudiler H l t ,_. ır 
l'ark d ıı ,.. ı·t· d d ı ha epke gben il" d Fransa. ı·taly,. hududunda bı·r ha .. dı·se os ufiuna ıma e en e- en büyfik caddesinde çıkan mü birbirlerine ailıHılarını tevcih ede -... 
tin zarar görme1eceklerini anla him bir hadise bir kaç dakika rek sokak muharebesine tulue are et aş a ı . 
hrak bu adımı atmış olsun. içinde tam bir ibtilAI eeklini al muşlnr ve tam bir muharebeye Reyhaniye G (AA~ - Ha.lep

1 
•ıtalyan milisleri hududda bır 

Yalnız ıurasını itiraf etmek mıatır Caddenin en kalabalık başlamışlardır, ._ Vaka yerine ge ten gelenler, Halcbtekt vnlanıler 
lAz d k' F bi k "' • , len polisler iı:ıe müdahale etmie b- -k b . 1 1 - f d lar im lr 1 fa088nlll ze arŞJ bulUDdUAU bir zamanda bir bom y aleyhin_de _ U•fU_ . lr ·g·a ef&ll lU ra n sızı vur u 
•ld lir • • d Akd · 5 lerse de iki taraftan da polisle ..., ı.ı son 111 tavır a ; euız be infilnk etmiş 3 Yahudi 5Arap kum surdu6uııu bıldırıyorlar. 
lcı11larında empcr:ralizmden ka re tae ve sopa ile hücum edil Türkler ve Türk taraftarla 

1 

Ça • b" Ta k' . ölmüş 18 Arap 8Yahudi yaralan mişıir, Motörlü kıtalarıo hiidise 
n 1ep Jenı ır r ıyenın ur F k t hlld' b unla ka - aonu lklncıd• -

lıQ'ını anlamasından daha çok ;m~ış~t~ır;;·~a;;a~~~ı;:se~~u~n~~~:=-==~=~======~ 
'I'ürkiyenio enerjik har.ekeli ~e neral IIotzingere yetişLirmişler., gitm~si. ~ıudud~muzda mi_lli em· 
'rürkiyeJI anlayan lngılterenın Ferdası sabah müıakereler so niyetımızı tehdıt eden bır hnl 
takip ettlA'i poletika a.mil olmuş· na ermek üzere ikon General almış ve cenup Türk aleyhtarı 

rına kareı soıı zamanlarda ya 
pılan tazyikalın hafiflediği ha 

ber veriliyor. 

İngiliz-İtalyan anlaşması 
\ur. ı ellndeki bu vesikayı hüccet tuta tahrikçilere merkez olmuştu. Bu 

Basit bir misal : rak Türk askerinin yalmz teken gün Hataya Türk askeri girm_e~ ~İnıdiJik icra meV· 
Antakrada cerran eden as· derunda kalmasında ve mikdarı le <'enup hududumuzdan mıııı 1 ~ •• 

~eri m_üıakereJer g~çeıı a~ın 25 nıo pek az olmasında ısrar el· emniyetimizi zehirlemeye çalışan 1 kııne konamıyor 
~de bıtmek üzere ıken bırden· ınişlir. unsurlar da ortadan kalkmış o· Londra 7 (Radyo) Avam ko 
lııre inkitaa uğradı. Sebebe ba· ı Ü k le · ' nkıtaırıa 1 caktir · · · · k ete m za ere rın 1 a · hl"k 1 1 b"ld·~ · merasında ışçı muhalefet Iıdorı· 
ınız : Antakyalı Kurt Mehmet Parisle Ankara nrasıoda günler Bütün b~ le ı e er ı - ı _ 1 • b" r vereu bae 

•d d b" · · b" h ı · J lcte mılli davamızın curu nın ır sua me cevop 
ın a ırısı ır gece sar oş o. ce muhabereye yol açan meselt~ mız ta - . k'I Ç be I· vin demişlir ki: 

!hu L" i h il · d ö J • t" l eye Qalıeıldığ1 gunlerde bıle ve 1 em r ail e. r ... rmen ma n eaın e s ye budur. Bir sarhoşun SÖZ1Jl9 Ha um . . . c - r iliz-1tolyan anlaşma 
Cii~· ·ı ı · ~1 d - . · · · h yecan ve haswasıyctımız son ng 

&l ı er gerı Sı,y. er arasın a tııy davasının Tuı·kıye ıçın bır e . . . 81 bazı şerait husul bulmazsa 
'Yarın ordu giriyor Hatay Tür· toprak işi olduğuna inanan ve haddını b?lmuşken beynelm

1 
ı~el . evkiine konmayacaktır. Şe 

k" · k · E F sulh ve Turk- Franeız dost U15U ıcra m 
ıyeye ilhak edılece • demıe. r ya inanmıe görüoım ransanıo . . d 

1 
b rait husul bulur bulmaz anlaş 

""' · - b · ı - . 1 1 -k adına aslü. ıtı a ımızı ozmuş . . " 
<llenıler de o gece uç eş ımza ı Turklyeyı anladığına nası ıu - Sonu lklnclde- manm meriyelo girdiğını gormek 

ttıektupla bu sarhoşun sözlerini medilebilir. . Rıza Atila arıusundayız , > 
l"ranıız Askeri He)·eti Reisi Ge Batar meselesınin uzaf ıp 

Fransa hükümeti tahkikat yaptırıyor· 
Neticeye göre hareketini tayin edecek 

P · 7 _ Havas ajansı bil· f ııı ı şlartlı~· iki frnnRı1ı, hemen go 
arıs, rı döıımuşlorso ılo lalyau milıs 

diri)'( r: ,, l j ıeri ateşi kesmom işl erdir. Bu su 
B. f 8 z d üıı li rnrısız · 

ır raıı 1 
· • • 

1 
ilie retle, Fransızlardan lıirisi Pa riıı 

talyan hududunda ıta ya:~eın 
0

• l te Vojıar sokoğındn oturan Pıı~ 
leri tarafından oğır suro r 'ris hastanelerinde asistan Dölotr 
ralonnıışlır. hir kaç kurşunla orkasındoıı n· 

Selühiyolli ınnlıfillerclen bu i{ır s urette yaralnnmıştır. 
hususta aşağıdaki ınalürnat \ O· \'nkayı hııl.ıer ıılır olnıo z, 
rilmektedir: . l<'raıısız Hariciye ııozaroli doı lı a l 

Hıldiso Alp eyaletinde Abrı· tnhkıkat açılmasını emretm i ş rn 
ese yakın Udiııo boğazı civarın tahkikat, yukarıdaki ilk ne ticeyi 
clu vukua gelmiştir ki, fraıısı z ç ernıiştir. 
turtistinin hnberleri olııılldan hu Tahkikat lnmamiyle, nihnyot 
dudu bir kaç adım tecavüz etme lendikte ıı sonı anır ki ı.,raıısı z 

8 i üzerine, İtalyan m !isleri , hiç hükumo\i, her ha ld o leessü fo 
bir ihtarda bulunmo.dan, hemen 1 şay an ola~ı bu_ hi\d i~e kar şı.si ıı du 
derhnl buutnmı üzorioe ntee aç hnreketını tayın eylıy ccektır. 
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Belediyelere yeni varidat menbaı 
1 Dış Haberler 

Oyun illetleri 1 Çinde harp ~ddetlendi 
aJapon mukavemeti Frankistler Terol 

,..... .......... ,... ispanya har~inde vaziyet 

l{esiı11leı i Belediyeler ve köy , Kadro Müsait Değil 
1 

heyetlerince tahsil edilecek I Kültür Bakanlığı bu yıl yeniden orta 

Damgasız aletlerin resimleri kontroldan ı mektep açanfıyocak 
sonra iki kat olarak alınacak 1 Ankara G (liu•uei) - Mee mekloLlere oube açmakla •• me 

rif Veki\letinden haber verildiği zunları tahfye etmekle iktifa 
Oyun Aletlerinden alınan re olan yerlerde belediyelere, köy 

1 
ne göre bu yıl orta mektebler edecek ve zal'i zururet olmadık 

l 
sim, şimdiye kadr maliye eubo lerde k.öy muhtarlarrna bildire 

1 
de :irmi ilA yirmi beş bin tele Qa orta mektep, açılmıyacaktır. 

leri tnrnfından alınmakta idi. ceklerdır. ı benın bıış vuracağı tahmin olun 
Ahiren meclisten geı:en bir ka Yeni alınacak Aletler ise ni maktadır. 
nuııla oyun il leli eri resminin be hay et oıı gün zarfında bildirile 

1 
Halbuki bu sene Kültür kad 

lediyelerce alınması takarrür et cektir. 1 rosuna gelecek öğretmen adedi 
mie, keyfiyet detterdarltklara ta Yapılan kontrollarda dnmga, gecen yılki boşlukları doldurma 
mim edilmiştir. Şimdiye kadar sız oyun aletlerine tesadüf edl ·

1 
ya_ bile kifayet etmiyecektir. B~ 

Bazı yerlerde şube açmak 
imkanı elde edilmiş olsa bile ta 
!ebe fazlalıRı olan l erlerJe çifte 
tedrisat tatbik edileceğinden eim 
diden gözününde bulundurulma 

sı için, •ıeki\let al~kadttrlara teb 
k 1. b 1 1· ı'k"ı kat ola munascbetle bu yıl yalnız lu 937 yılı resmi olar alınmıe pa ırse, un arın resm _ 

ra devredilecektir. rak alınacaktır. Ceza zaptı tutul 1 zumlu goraJen yerlerde mevoud Jigatta bulunmuştur. 

Yeni kanuna göre, kahvehn duktan sonra on gün itiraz müd l y L ·ıı ff • • 1 'L • y 1, Al ı• ' 
ne, gnzino, umuma mahsus kır dooııtibbe:kglou_ın1ecz~kr,fıbnudnadarnesı~monrabkı·ri 1 eıı er eyetmın ıdısat 8ft8 e mm 
kahveleri ve panayır yerlerinde v a 

cavla, dama, satranç, domino vo kat cezAsile tahsil edilecektir· 8 loke paralar hak- Dokuma tezgahları 
\omlıala gilıi oyuu aleLleriodeo İlk itiraz kabul edilmediei tak "' nJı b • k ' h Lk J 
alınmakta olan senevi 300, billlr dirde temyiz talebinee l·ulonnbi 1 I a ır ar arı OR in a kararı 
dodan alınan 500 kuruş resim, lecekse de bu talep cezasınm tBakt 80

1
1a
1
r

1
helyel ti 1114hkaıa1t vde lb· Ankara (A.A) - Haber aldı • raca RC r er m z a a an ıran .. 

belediyeler tarafından istifa olu tahsiline maui olamıyacaktır 1 1 bl k k b 1 t 1 Rınııza gore, dokuma veya halı · yen r ararname a 11 e m Ş· ı t hl · ı •. k ıa 
nacaktır. Bu para şehirlerde tahsili 

1 
tir. Bu kararnameye göre tUrk, ezga .. arın.ın ; ı.ıya~ını arr 

kırıldı. Çan-kay·şek cephesinde ilerliyor 
neticeden emin Hükumetçilerbir 

görünüyor muvaf fakiyet 
. Hanke~, 7 (Radyo ) - Çin kazandılar 

aıansı btldırlyor: 
Mareşal Çan • Kuy • şek be Durgos 7 (Radyo) Teruel 

yanalında jakonlım çln toprakla· cephesinde Frankist kıtalar dlln 
rıodan koğmek azminde buiundu de 25 kilometre ilerlemişlerdir, 
ğunu çlnlllerln maneviyatının gtt· Arkalada ve Delajiyel kasabası 
tikçe yOkseldlğinl sOylemiştlr. iegal edilmiştir, 

Haokeu, 7 (Radyo) - Tlyeo f Salamanga 7 (Radyo)Umomi 
kanda çlnlllerlo mukabil taarruz· karargah tebliğ ediyor : 
ları dnşmaoın mukavetlol kırmış Teruelde ileri harekiita de 
ve dOşmao iki ateş arasıoda pa· vam eden kıtalar düemanın en 
olk yapar~k çekllmlştlr. Hataog· mühim mevzilerini tehdit altına 
scde şiddeti( muharebeler devam dldılar, Dünkü [muharebe t3oo 
ediyor. DQu muharebe meydanın esir alındı, 
da iki tarar 5 binden tazhı ölü Barselona 7 (Radyo) Düşma 
bırakmıştır. n10 KasteJlonun ceuubundaki ta 

· Japonyada~i arruzu püskürtülmüştür, 2 Frao 
kist tayyare düeürülmüetür. Düe 

Bü"ük felaket manın dünkü muııarebede 493 
'J ölü bırakmıştır, 

bilançosu O S .a· • • 
Tokyo 7 (Radyo) Şiddetli 1 f • toyaumovıçm 

Bu nevideu müesseseler sa emval, köylerııe de köy idareleri parası kıymetlol koruma hakkın· ı ma~ ıhQın ıt.ha 
1
. edı echek 0 ~n 

Sıreıc garn ıma ıne ma sus .,un yaQmurlar ve feyezan tesiri0 le · Ek ll • l • • 
hibleri hangi oyun dletlerlnden kanonu hükülerine göre tabsit . dakl OD ve Onbir numarah karar . •1. l k" l f . t 'k" 

1 1 

Q l"ef errmrz 
- · . ı namele in hOkUaılerlne tevfikan ıp ıQ' ma ıne er om eşvı ı sına vukoa gelen felAket plAncosu .., 

muesseselerıDde kaçar tane bu olunmuyan resım ve cezalar mü r 1 · • h kk J • • l • . ~ . . 1 yapılmış olan ltbalattan ve halen yl kanununun bahşettığl muafı henüz katiyetle malam değildir, a ınaa ryı söz erı 
lunduQunu beledıye teeklliHı ruru zamana tabı eddedılecektır. · Cumhuriyet merkez bankasındtt retlerden istifade etmeleri lkti Bu gün 600 ölü ve 200 kadar Belgrad 6 a. a. _ Dau Es· 

Ha('ıc'ıye Vek'ıl'ım'ız'ın ve fıan- Son Anlaşma t~!o~:ı:ı~~~~{~n •• bl~ba~~~~rn~~~l~ı~ stuadr. Vekillolince kebuI olunmuş kayıp teslıit edilmiştir, Maddi kOp'te aktedllen Vardar eyıletl 
5 zarar ise 100 milyon yenden faz 1 yugoı;h1v radikal btrllğlnlo bir top 

SİZ f içisin in ~eyanatlan ve Fransa 1 f~~!n~f~na~!~ftrehnerh~~gry b:~i~~~ Kambiyo murakipleri la tahmin edilmektedir, Dün ak 1 la o tısı esoasıoda BaşveklJ Stoya· 
, ihracı suretiyle de bloke edilebi· . . . eam biraz çekilen sular bu sa dloovlç mOblm bir nutuk söyle· 

_Birinciden artan - . (Blrlncld~n utan) l lecekttr. Bu uç aylık mOddet için Kambı~o murakl.blennın de bah tekrar kabarmaya baelamıı 1 
mlstir. Cenubi Sırblstan'da ki tnrk 

so "Ulus,, a eu beyanatta bulun· de~ilız . Balkı heyecanlarımız de bilfiil ihracat yapılmadı""ı tak 1 ta. ka.s .tedkık hey.etlerıne. a. za sıf_a y l . lerlo hicreti hnkkrnda B~şvekll 
5 1 k d b 1 1 t tır, ağın ur ar devam edıror , 1 t bil ti d ki t ki 1 muştur: asabiyotimiz beklemediğimiz ha· · rlirde bu kabil bloke paralar da, ~ı _e ı~tıra. e e ı. me erını emın 8 d yugos av 4 ye n e Ur er D 

"- Memleketlerimizi bi.rleş· roketler karşısında bizleri aksi 2 8337 sayılı kararname bOkOm ıçın dış tıcarettekı takas mnamele omnnya a I hicreti için TDr kiye bDkOmetl ile 
tiren samimi dosUuğu tareın e· -t 1 tara se .. kedebilirdi. Etme ıerlne tD.bl olacaktır. ıleriain tanzim konturol ve takas hallbıszırd11 mOzakereler cereyısn 
den bir mua e eyı ur ıye a· d' h kk d d d ı'n Ad 1. • d mevzuatını ır cştıren ararnamc • • • 1 ettiğini ve u mOza ere er o e· h d · T- k" H mu 8 ea • ı b" l · k ••• ' 

1 
b k l l b 

. . . ı, a ın an avusın an em ıyn. e . . H 1 l "' riciye Vekili ile bırJıkte ımzala 
1 

l l b" ·· ·d 11 - -d-k n de de~ışıklık yapımı~tır. ap il ere ı.,, l mua- ollz ntbaJet bulmadığını söyledik 
makla ne derece mesud olduğu- . 0 an ara ıas ır ı.ı a .. e. yuru u . , ' A k f l J üdü l ten sonra Yugoslovytl'dakl lDrk 
mu dün söylemietim, 192~ del Z~fer sulhta kaldı. Netıceden bı 1 Büyük bir tayin ka-ı n ara esna ' me e e en m , r er ekalllyelloto pek mUı;hıkim bir 
yeni Türkiye'oin ilk günlerınde zım kadar Fransa da memnun • .. • • azledildi ' unsur olduğunu ve bUkılmetto 
müşterek faaliyetimize açı.k ola_n görünüyor. Beynelmilel sulhun. ro.rnamesı hazırla-, Oğle latılı yapacak _ kendisinden tamam\yle memnun 
bütün sahalarda dostça bır elbır korunması bakımından dünya l Ankara - Ankara beled:yesi _Bukree ~ (Rady~) Romanya bulunduğunu kttydetmlştlr. 
liğinin temellerini atmış olan ilk da memnundur. Ank arada uee· I nıyor daimi e~cümeni şehir dahilinbe bu 1 hapıshanelerınden ?1r. ço~u!ı~a, a/ Stoyadioovl~\ şu sozlerl 1 

Ankara anlaemasını zihnimden redilen müşterek beyannamede Ankara, 7 (Hususi) - Adliye Iunan dukkan ve magazaların sa 1 mahkumlara mahkumıyetJerının ııa t 1 ll Qıkaramnzdım. tasrih edildix.i aibi son anlaşma Bakanlığı, bakim ve mUddelumu at 12,30 dan 13,30 za kadar bir 1 derecesiyle telif edilemiyecek şe ve.~ mE~a:~o gidecek · olanlar 
F 19-:6 t unda " IO mllerle, bakım sıoıfına mensub b' t -dd tl k ı b ı d k'l . . . . . · raosa, ... emmuz - . dünya sulhunu kuvve\lendirecek 1 dl' l ır saa mu e e apa ı u un u 1 ı de ıyı muamele edıldı~ınden yalnız hicret etmek arzusunda bU 

dü
1
nra11dmt bu il kısm~dka•is1urk~ . yoııi muahedelerle takviye edi· r~s~:da ;enıfe değlşl~~kl~: a~ıa;: rulması~ı _kararlaştırılmış ve kara I dahiliye nezaretio.ce bir. co.k .h" ıuoou yug(1Sl11vya t4bilyetındekl 

yo fi u e a su ıun e ç y . rın tatbıkıne başlanmıştır: Bu ka "ioh .. no au.'.HJUrlerı azledılmıştır tarklerdlr. 
pan boğazlar anlaşmasına mem· lecek\ır. maktadır. Baktlnlık hn husustaki rara ile esnafımız ö&I· ,..-.ı.ı.-ıuu 
nuniyetle iştirük etmiştir. Lakin şunu da kaydetmek ~a:ar~İd~~ ~~~~:sl~~~ .. ~:zı~~~ğJ12: ~vıerındc aileleıil~ beraber yemek j z lll i f de ] Macaristanda • 29 mayıs wa7 anlaşmaları ldzımdır ki : Fransanın heıhani ... -~~ .. ~ ... ..: uL~~e 'l>u~Qnlerde Bllş , ımkanını eld; etmış bulunmaktadır, 
ayni zihniyetle Türkiye ile Su· gi bir meselA İı•n-• • .~ ... uuUl . bukırnlığı verıleceklır. Hazırlan- BeleJıyeler Bankası Kö~ Nasyonalist şefi 

mahkum oldu 
. d k: R ..) ' - . •U lavır takınmayacağına bizi makta olıın bu bOyOk tayin kllrar 1 u kızları mektebi! 

rıye arasın a ı ıın"'"ii ı 1 __ .. . .....• ""\' ı"n~. u an aş inandıracak kadar aradan bir I namesiyle şerk vilAyt:llerlmlzde B l d• l d 
maların Yakın Şark ta devamlı . \' H bulunan birçok bılkim mUddelu- 1 e e l"e ere yüz e açılıyor . . _ _ zaman geçmemıe ır. er şey ye· i • • .., 
bır nızamııı tessusuue gene fay . _ . . . 1 mum ve hl\kfm sınıfından olan l d h • l • • A k • I Budapoşte 7 (Hııdyo) isyana 
dalı surette yardım etmiş ~olduk 111 Turkıyenın ımparatorluk dos adli memarlar diğer viUl ellerimi on ar an lSSe erını n ara G Hususi. - ılaa . . 
lnrı anlaşılmakta gecikmiyecek· yası üzerinden mütalea edilme· ze naklolunııcakhırdır. Y Ö d J• rif V.ekıtletiudeİl haber •erildiği t~evık ~ilrını1le Macar n~syon~· 
tir. mesine bo~lıdır. ş k ·ıA 1 . .1 g n er ı ne göre, fzmirde Kızılı;uludak\, lıst şefı 3 seneye mahkum edıl 

Dundan dolayıdır ki düu Rıza Atila ar VI ayet ennue Ankara 6 (Hususi) Gümrük köy kızları eğitmen kursu faali 1 miştir. Şef bu mahkumiyeti te 
imzalanan anlaşmaları, yani fran gelirlerinden belediyelerimiz iQin yetine muntazaman devam edil miz etmi&tir.!Di~er taraftan müd 

A k 
• ' A k d • d' K [ k • ayrılan yüzde onlardan 937 fi kt d' 1, • . . b ı . 

SIZ • türk dostluk muahedesi ilo s enmız nta yaya a gır 1 UfU aca yeni şe• nans yılının dördüncü ÜÇ aylık me e ır. \.Ursun muduımı U I deıumumi de cezayı az gÖr~rek 
muşterek beyannameyi on yedi her fabrihaları tevziat listeleri hazırlanmıe ve lunan 50 kö1lü kız, meıun ol a1rıca temiz etmietir, Şef temi 
seno etıel başlanmış olan eserin Birinciden artan Dahiliye Vekilleti tarafından be duktan sonra yine kö1lerde vazi ' zio gelmesine kadar hapishane 
tetvici teldkki edebilir. kesilmeroo alkış tufanı c yaşn Ankara 7 (Hususi) - Sark lediyeler bankasına •erilmietir fe alacaklar, ebelik yapaoaklar, 1 ye nakledilmiştir 

Bu eserin tahakkuku bazı Atatürk bizi bu güne de kavuş vilnyetleriuda kurulması kararlae Belediyeler bankası bu pa köy kızlarına okuma, yazma ve j ' 
kimselere bati görüomüş olabi· turdun, yaşa ana vatan, yaşa tırılan iki yeni eeker fabrikası ralardan belediyelerin günü gel e~ idaresi ö~reteceklerdir. Tec T u·· rk-Fransız 
lir. Fakat o eser, hakiki ·:mev· nın yerlerini tesbit etmek üzere miş borçlarını kestikten sonra rube mrthl1etınde olan bu kurs 

ordu hoe geldin kahraman as• k11. t k ·k· • k"k h zuundan katiyet ayrılmamıe bir mez hr mın a a1a 1 ı ıet 1 e geri kalanını belediyelere aöo tan İfİ neticeler alındığından -Birinciden artan-
d 1 1 x. · ı k"b ı ker) sesleri arasında ilerledi. ilk r ·d cekti • fikrin evam ı ıfiı 1 e ta ı o un ye ı gı e r. dermiatir, Bu .,üzde onlardan mrmleketın diQ'er rerleriode de d ~ ı· 

muştur defa büyük takın altından ge· Heyetlerden biri mebuslar v 1 sın o gız ı olarak metcud bas 
Ku~unla beraber vazifemizi dan, diğeri mütehassıslardan Mersin belediyesine 14·262 lira buntt benzer kuralar açmak iQin mane hissiyatın 1atıemasında 

çerken beş kurban kesildi.Asker müteeekkil olacaktır. Tarsus belediyesine 13,169 lira, hazırlıklara başlamıetır. t •ımdı"deo keııdı's"ıo·ı uttstermı·atı·r. 
henüz tamamlamış deQihz, ve eehir İQinde ilerledikçe kurban· Heyetler tetkiklerini müştere Adana belediyesine 40,442 lira v ,.u v 

dost Suriye ve Lübnan dı~' -kami lar kesi!iror, evlerin pencerele· ken yaparak raporlarını en kısa tefrik edilmietir, Hayatı ucuzlatmak Türk - Fransız askeri işbirliği 
mi ve aQık olan bu pc. ıtı aya rinden balkonlardan yaQmur gi· lılr zamanda haıırlıyacaklardır. s ezcümle, bir dakika ioin menfa 
zamanında ietirak edeceklordir. bi kolonyalar QiQekler serpiliyor Kambiyo murakıbları us vapuru Mütahaısıs istcinbul f atleri~i ~ehlikede gören. ermeni 
Hasılaları dün aynen neşredi1 · du. Ankara - Kambiyo mura y L d . b / . 1 mahfıllerıode mahsus bır emoi 
miş otan müzakereler ancak bu kılbarının da takas tetkik heyeı GRın a • lllfan U G -'a f ef kıkat yanıvor ret huıule getirmiştir. 
sahada cereyan etmiştir. Hükümet meydanında par· lerioe Aza sıfatila ietirak edebil l Qı ,.. '-" 1 

M'>dern Türkiye'nin muknii lak bir geçit resmi yapıldı. Aske meleri kı1rarlaştırılmıetır. ge ıyor. tıtanbul, 6 (Hueuai) - Ha· Fransız askerlerinin beyeli 
daralını sevk ve idare eden, ve re limunata ve a1ranlar ikram • • J JJ 1 d Ankara 6 •Hususi. - Aldı yat pahahlıtile mücadele ioin umumlyesi miktarı, ÜQ aüue ka 
eminim ki, memleketimiz hakkın edildi. Öğleyin bir yemek ziya ıptıuai mauue er e Q'ım malumata iÖre, lstanbulda hükumetin davetile memleketi · ' dar 2500 ki9iye Varacaktır. 
daki duyguları da ınemleketifiçin fot·ı verilecek. Antakya tarı'bı'oı'rl Qalışıcsk olan Suı vapuru bir mize gelen Londra ılniversitesi 1 ... I d k 

Mua~l;"et lı.stelerı· k ü k k u an ater ma amlar, politik besledi~imiz sevgi ve yüksek · rı.., no Jl ne adar gelece tir. 
sny~ı hislerinin aynı olan müm koydettiQ'i en sevınQli bir günü lzmir körfezinde i&leyecek iktısat profesörü B. Bemham me•kuflar iQin merhametkAr bir 
taz Şel'ı şu esnada hürmetle ana yaşayor. tebliğ olunda olan Sur ve Efesin seyir tecrü Ankara'da tetkiklerini bitirdik·' surette harekat etıve1 i düeün 
rım. Uzak Şarkta tstaobul 6 - 933 tenberl tat beteri ve teselam muamelesi ya ten sonra lktısat Vekdle\i müea 

1 
mektedir. 

bik edilmekte olım muar iptidai pılmıtır, Bunlar da pek yakında virlerlndeo B. Haldun'la birlikte'~==-==--==~~==~ 
Fı.lı•stı.nde 1 ld t yola Qıkacaklardır. Mersin hat ı b , 1 · b d d t t ı · k 8 rınc en ar an mtıddeler llstes\olo beş senelik t ı k ı E k stan ula ge mış, ura a a e rınde i fiat tAyin ve temenüQfe• 

Bunlar aıınam polisinin nezareti ında iş iyece 0 an trüR tapo kı"kler yapm112, tacirler, kom is· 1 rı·ne çok ehemı·.,et verd'ıx.·ı ve Biri ne iden 8rtan 
yerine yetiemesiyle muharipler 
dağılmışsa da vaziyet çok ger 
gindir, Gece dışarı çıkmak ya 
saktır, :Motörlü devriyeler gez 
mektedir, 
Hadisenin plancosu 

Kudüs 7 (Radyo) Dün Hay 
fada çıkan İhlilAI mahiyetindeki 
hO.disenin resmi plilncosuna gö 
re Yahudiler vo Araplardan 35 
kişi ölmüştür, 38 ağır loo hafif 
yarnlı tınrdır, 

mllddetl geçen haziran başıoda ronuo ineatı bitmietir. Bu gün v ı ı • 

altınd.sdır. bitmiştir. Yeni beş senelik mOd lerde provası yapılarak lstanbu yoncular, nakliyeciler, kabzımal hayat pahalılığını bu bakımlar 
Çinin Pariste teşebbüsü det lıeooz hıızırlanmamıştır, Bu la gelecektir. larla konuşmue, sebze ve me1va 

1
dan tetkik etmek istediQ'i anlaşıl 

n uo lçio satıcılıtr bOkOmetten il y , 
1 

halinde muhtelif mıntakalardan 1 maktadır. 
Paris, 7 ( Hadyo ) -- Çiniıı b ı edecekte ı b dd J ı ı 1 1 8 r am ma e er ç D enı yer sarsın 1 arı getirilen mallar hakkında geniş Profesör Beııham Trakya Paris Büyük Elçisi Bugün Fran bir karar istemişler ve bu karttr 

şimdilik eski liste nzerfndeo ol Ankara 6 "Hususi. _ Şeb mehlmat almış ve lstanbul paha mıntakaı.ına gidecek, bir kaO 
sız Hariciye nazırı B. Bonneyi 
ziyaret ederek "Hainan. adale· 
rmın Çine aidiyetini kaydetmiş 

ve bu adalara Çıkarılan jandar· 
ına müfrezeleri hakkında izahat 
istemiştir, B Bone; mezkur 
mıntakanın tnbiaten çok tehliko 

mak kaydlle tebliğ olunmuştur. rimize gelen haberlere göre lılığı hakkında bazı mütalealar gün kaldıktan sonra tekrar Is· 
memleketin mutelif yerlerinde tesbit etmiştir. tanbul'a dönecek, &etkikleriııe 
yine yer sarsmt1ları olmuştur. lngiJiz mütehassısm en çok devam edecek, a1rıca muhtelif 
Balıkesir, Bandırma' Çanakkale ambalAj ve nakliye meseleleri istihsal merkezlerine de tiderek 
Biga ve Bursada kısa fasılalarla üzerinde durdu~u, bilhaeea paha her maddenin yerindeki vaziyet 
sarsıntılar olmuı, fal.at maddi lılıl{ıo istihsal merkezlerindeki !erine göre gördüklerini tesbi& 

li bulunduQ-unu emniyet terbibe 
tı iQin telsiz fenerler ve met~a
roloji tesisleri Fransa tarafıudan 
yapıldıA'ı yapıldı için jandarma 
tarın bu müesseseleri korumsk 
için gönderildiğini bildirmietir. oir zarar vuku bulmamıetır. fial ıA1ini1le istihlak merkezle· edecektir. 
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SAYFA 3 

bünyada Neler=oıdu il r Neler Olu}TOrll 

Altından kıymetli 

YENi MERSiN 

i l A H 
Mersin Tecim ve [n~üstri O~E sm~an 

lzmirde birirı~i kordonda Gemi uakliyalJ, her 
türlü muamelfllı bahriye ve saire ile iştigal et
mek üzr~ izmir ikirıci NoterliğindPn 18 haziran 

Yakın znmarıa kadar dUn· ve kaplanmasına yaı·1dığıncan 1936 tari~•. ve 664: 1 numara ile. nnısat~~ak ~rn~a ~ 
Y 

· k tt d · 1 rok rnzımtıdır vele gert>gance kurulan <.\kdenız Genıı ışlen Turk 
anın en ıyme ar ma enı a .. ' · . . . . . 

tın sayılıyordu. Şimdi en U\ Ba_zı madenler vardır k~ A.nonım şırketı) oın bu kflrre Mersınde postane 
zımlı ve dPğc'rli maden demiı bunlaraan ufak bir parçanın,cıvarında Taşhanda 7 numarada açacakları Mer. 
ve buna karıştırılan muhtellf k:ı~ıştırılması buyuk kıym?ler sin şubesinin tescili için Sami T. Görgan ve Han-

d 1 d. c 1 .. Af ·k d dogurur. Bunlar dahı Galhum ri Zalıariuin haiz oldug7u vekaletnameye istinad~u 
ma en er ır. enu •ı rı a a ve Rheniumdur l ... .. .. . ~ kd . . . 
yeni bir altın damarı keşfedil· Almanyada Mausfc1,deki ba ?<I :u~n~·· y~p~gı ~1ura~~at .uz~rın~ (. b e~ı)ız .gf'~l~t 
diğine dair haberler eskisi ka 1 kır karışık taş tahakaları ara· ış erı ı. ur rıonıı1n .. ~'!. e1tı . ersınf'kşu e~ı 1n1 _ın. ıdar heyec..:'ln uyand1rmamakta \ sında bulunan bu madenlerden carel ~anununun uı~um erıne lev ı an sıc. ı lıca 
dır. Bit:lkis demirin evsafını her sene iki ynz ki!o çıkarııı-l r~tin 1105 numarasrna ve üçü rıcii sınıfa 7 hazi
ihtiyaca göre iyileştiren, sağ· yor ve iki milyon marka· satı . ran 1938 ıarihinde kayıl ve lf>SCil edildiği ilan 
lamlaştıran ve değiştiren ma· lıyor. Kilosu bin lira demek· 1 olunur. 
dr.nlern aid keşifler daha ziya tir. ' Bin dokuz ytlz otuz ıekiz yılı haziran ayının yirmi se 
de alAka uyandırmaktadır, Me Bunlardan Rhenium fevkalade kizinci aah günü 1Aat on beş nddeleriode İzmirde Sımın 
selA banadin isminde demire yüksek haı·arete mO.kavemeli isk~leıia~e 5 nu~a~a}ı ~uldan!ı oğlu banand~ki dairesin~e 
k t k · ı ı olan ve aynı zamandı toz haline vazıfe goren İzmır ıkınca notuı Mehmet Emın Erenere nı-
arış ırma ıç n e zem 1 •• 'b .1 k tt d yabeten ve vukubulan talep ve davete icabetle ben ış~ğı-

madcn 'l Hından ziyade aran ge mesı ıtı arı e ıyme ar ır. d . b 1 d . . b k·t·b· R 'f G' i . d • • . 
1 

a ımzası u unan aıresı aı a ı ı aı ıray zmır e 
rnak'tadır. Almanya sanayii Bn_yUk eh~ktırık lfimba arının birinci kordonda Paaapoıt vapur iskelesi karşısında kiın 
her sene 15,000 ton muadin tchnde kullanılıyor. ! Akdeniz Gemi itleri kumpanyasına gittiğimde orada hazır 
sarfediyor. Galium elektirik t:orular~ olup ehliyeti kanuniye ve nizamiyeyi haiz ve ıat ve hüvi-

s a l ·d cenubi mikyaıOlbarare için h\zımdır. yelleri izmirde İnönü caddesinde 492 No. lu evde oturan 
.. on zam n aı a y f E k' · · · d b' · · k d di p t . . Bir glln diş dotdurmada dF'rer uıe ı ıaazı ve ıımır e ınncı or on asapor vıpur 

Alman.yadakı baz.ı demır ma· maddelerin he :tine faikotac: - iıkeleıi karşısında_ 150 No. lu .va~ d~r ze kump~nya~ında 
denleı·ınde banadın bulunmuş . P kü hgı kavas Mehmet Oguz adlı şahıtlerın ıfade ve tarıflenaden 
tur Bunun asıl cevherden ay. tabmın o~u~uyor. ÇUn . er · anlaııl•n izmirde mahalli aı.imetim olan binada icrayi lica· 
rılmaeı içlo de biı· usul keşfe tUr~O ı~h~rlı .. mad~~den .Arı 01 r~t eden ''Akd~niı. . Gemi işleri Tür~ Anoni~ . Şir~eti,, n~ 
d'I . r' Al . bntn dUbU g1bl agzın ~ıçındekı hH ııafeten daıremızce b\Jgcnkü tarıble tudıkh bır sureta 

1 mış 11 
• m.myanm n lUrlU maddelerin tesirinden 

1 
hıfzedilen ıirketi muküre idare meclisinin 24 6-938 tarihli 

ihtiyacını bundan sonra dahil· masumdur. ~ve 13 numaHla kararına müsteniden a~ağıdaki yaı.tlı ıali· 

8 Temmuz 1938 

i L A H 
İçel Orman Mü~en~isliğin~en 

Gayri mamul Muhammen 
hacmi ,·ahil fiyalı 

M3. D3. Kenlal Lira K. Cinsi 
ı 226 ooo 5 o3 ç~m eşcara 

11304 o 13 Cam odunu 
1- içt>I vilAyelinin Giilı>ar kaza~sı duhilinde 

Kızılaliler ornıarıından 1226 melre nıiktip ker esh~
lik çam ağacı ve 11304 kental çam odunu satışa 
cıka rılnııştır. 
• 

2- &luhamnwn bedel kerestelik f>Şcarm bP.-
her ga)ri mamul mtılre nıikahı 5f'3 ve çam odu
nunun belıer kentah 13 kuruştur. 

1 

8-Şartnanıe ,.e mukaveJerwme projeleri pa-
rasız olarak Giilnarda ornıan nıüherıdısliğinden, 
~ersinde orman ba~nıülıendisJiğiııden, Ankarada 
Orman umum miidürJi'ı~ünden almır. 

4--Satış 26· 7. 938 ~ah giinii saal l ı de 31er 
sinde içel orman ba~ mühendisliği dairesinde ya
pılacaktır. 

5-Salış umunıi olup k:ıpalı zarf usulilr. ya. 
pılacaklır. 

6-Muvakkaı leminatı 573 Jiradır 
7- Taliplerin ş&rtnanwde yazılı vesikaları ge 

tirmeleri lazımdır. 
8-Talipler teklif mekluplarile vesikalarını en 

geç saat ona kadar satış komisyonuna v·errueleri 
şarllır Bu saallan soııra g1>tirilen ve noksan olan 
teklif mtıkltıJ)ları kabul t>dilmiyecektir. 8·13· 19 24 

den tedarik edeceği bekleni· Artık mübadele vasıtası hiyetler dairesinde ismi geçen v~killerin ıirket namına tev· 
yor. o'an madenlerden ziyade sana kUe mezua idare meclisi azalan Edvardo Aliotti ve Hakkı • - A 

Altın kadar kıymetli olan yi ve sıhhat için elzem olan Ş~v.ki ~ugaldan niye ç~ğmldığını sorduğumda anlataca~hın 1 1 a n 
d b

. 'd d d d 
1 

k t b 1 d gıbı bir vekil~tnamenıo tarafımdıa re'sen yazılmasını ııte-
madenler. en ırı e na yum ur ma 0.0 er ıyme u uyor e· . meleri üzerine yukanda isim ve adresleri yazıla tahitlerin T k • C ı.. 7 b 
Madenlerın pastan mamasına mektır. 1 yanında söz aldılar ve dediler ki: ı ÜT ıye umnuriyeti ~İraat an kası 

Hal{iki Zabıta romanı 
Mersin'Je at;ılacak şubenin tesis ve tescili ile idaresine Merain Nebati Y af, Sabun fabrikasından 

ve şube muamel:\tının idaresi ve şirketin Mert1in şubesini~ Maden ko·· mu·· ru·· al k 
temsı(İ V8 ŞİfkOtimİzirı femHİI etmekte olduğu V~ya t!deceğı ınaca 

Londı-a civarıoda, Valton işte o gün bu gUndDr l·ay bilumum hakıkf ve hUkmf eşhasın Mersin şubesınce yapıla- Türkiye Cumhuıi~eti Ziraat Bankası Adarıa 
da güzel bir köşk vaı: Valton Loid meydanda yoktur. O gUn

1 

cak muamelc.ı~ria<!cn mezkur müeseesele_r ve ~irketler_ ve Çırçır fabrikamız içi11 kapalı zarf ~· olile (b00) ton 
ı k ki · d b' 1 eşhaHın tcmsılı ve mezkO.r şubeler leh ve eleyhınde dogmuş • • 

u.n en gDze. öş crm ~n 1 ~u gUndUr, İngiliz ve Ameri- . ve doğacak her türlü ihtilafl:lr ile açılmış ve açılacak. bil· maden kömürü alınacaktır. 
rı. ~~ k.öşk satılıktır. ı 30,ooo kan zabıtası b:ıy Loidin izini cümle davalardan dotiiyı mahakim ve devair ve merlıs ve Münaka~a 15-Temnıuz-l 938 cuma gfınii saat 
İngıha Jıl'ası vemn bu köşke . . ,. 1 devairin her bir kısım ve derecesinde lwr turlu sıfat ve sa- ..J ( a. 'k f 1 
sahip olacak., Acaba bu para· arıyor, bul:ımı)or. Ôldüıil dil lfthiyetlcrle muha~eme ve mubasamaya ve her tnrlU evrak 15 ne aurı at~ ) 3 pı ac~ktır. Talip olaularm T. 
yı veren çı~acak mı? mu? Kaçırıldı mı? intihar mı. ve senedatı imzaya, ahzu kabza ve sulhu ibraya velhasıl C. Ziraat Barıkası N~b~li yağ ve sabun fabrikası 

Her halde bir tok kimse, etti? ... Meçhul 'gerek şirketin temsil ettiği ve edeceği hakiki ve hükmi na müracaulla şaf'lııanırleri okt malan ve münaka 
paraları olsa da kl\şkU beğer.- Bayan Loid kocasıtJı iki 

1 e~hasın gerek bizzat. ş.: rk~tin m~rsin ~u?e~ine taalluk ~den S3)'a iştirak etnwk islİ)'f nlerin de rniinakasa giirıli 
se'erde almıyac:1klerdır. Çnn- e t '1 d'kt n •I bılcilmle muar:rıeıeıcrının ıfa ve ıcrası ıcın ır:ıp ed~n heı tur saat ora beşe kadar ~artııarııe Jıükiinılrri dairesin 
kil bu kö kUn ari bir efs, 8 ne c' e ı en sonra g 2ll ın muamelelHı tamamen ve son deı eceye kadar ıraya ve . . . " . . -

. ş g P köşkü satılığa çıkardı. Bu ka ' mUşte eken hareket omezun olmak ve icabında bu salahiyet · de l~klıf ve dıpozıtoJarrnı ıhtıva edrn k:.pah zarf· 
nesı ve2r. . . 936 d dının yflgane ümididir· 1 Jorin tamamını vey:ı bir kısmını ve ahar ve aharlarmıda larını fabrika ya göııdt-ı rmeleri ilan olu rıu r. 6-8· I O 

2 Teşrmıevvel l a · tevkil ve onlarla birlikte veya ayrıca \"ü';ileti ifaya scl:lhi· 
fngiltı\renin pot rol krallarından - Kocam köşk Un satıla 

1 
yattar olmak Uzeı c şirket id:ır" meclisi ezıısındnn Hanri Za · 

b.'y Loid bu güzel köşkün sa· cağı il<\nlerını okuyunca bel· 1 bari (He~rie Zecbari,P) ile şi r~et Foude. de \JOU"o!r ler.ın· 
bibi akşam bürosundan çıktı ki hafızasını toplarda meyda· dan Samı .T. Görgan ı mUmes~ıl v.e vckıl tayın ellık. dıyc 

. . , . . . . • 1 beyan ve ıkrar etmelerı Uzerıne ışbu vek:lletname resen 
MUhım bu ış ıcın Londradsn na çıkar? dıyor tanzimle beraber hazırlar yanında açıkça okudu meal ve 
t~yyere il~ ~cvyorktaki şube Bayan Lo!do göra, kocası 1 mlln<lerecatını aJnen ve tem~men kab~~ ve. ikrar ettikten 
sıne gelm1şll. h kk k h f k bet·' sonra altını hepımiz imza ettık ve mUhurledık. 

B. b·ı bi d' r·· mu a a a ııasını ay 8 50 ö 1 7 44 1r otomo ı e o ı şo o· . . . . genel eayı 1 • ze sayı - . . 
re: mıt ve kandını bır otel köşe fşbu vekftletname suretinin dairede sakh 28-6-938 tarıhh 

- Brodvaya sinde unutmuştur. ve 8152 genel sayılı aslına uygun olduğu tas!ik. kih~~ı. 
Brodvayda indi, taksinin KöşkOn satılacağı duyu· Bin dokuz yUz otuz sekıı yılı haziran ayının yırmı eekızın 

parasını verdi, yOrUdU. lunca zabıta tekrar faatiyete ci salı gllnU. 

f rınsız terzileri yeni 
madıllar cıkardlf ar 

geçmişıir. Yeniden dört bucak 
ta bay Loid a.ranıyorı •. 

i L A N 
Fran~ı;;:rzTı:'r~fngilte e icel Defterdarlığından 

kral ve kraliçesinin Fransaya M&kellefin adı Sanab T. Sene Mahalleıi 
gelmeleri mllnasebetiyle yeni Ali oj'lu Huip Bakkal 9Jt 937 Nllzlaetiye 
elbise modelleri çıkarmışlardır Vergiıi • Lira K. 
Bu modellere Tıymis, Londra 1 66 Kazaaç 
gibi isimler vermişlerdir. Böy 23 °/o ıs zammı 
le isimlerle ortaya çıkarılan .!6 Buhran 
kadın elbiselerinin tok güzel 2 ıs 
Olduklarını söylUyorlar. Halil aar kızı Virjiai Terzi 4~1 

Lira K. 
8 12 Kazanç 
1 22 °/e 15 zam f ilibin adalarmm sayısı 

Filipin adalarının kaç ada ve 1 87 Babraa 
adacıktan mOrekkep olduğunu 11 21 
merak eden bir otrnyucu Lu Ummiye Ş 'kran 
suali bir rransıcza gazeteye 

Teni 676 

U37 tCamiıerif 

1936 

fzmir ikinci Noteri 
M. E. Erener 

Resmi mnhnr ve ;" .,, 

ihbarname No. 
9-4-38 

14.4-938 

T, 
14-43 

14-49 

1 l 1 H 

Mersin Askerlik şu~esi Baş~anhğmdan 
334 doğumlular ve bu doğumhılarla muame

leye l~bi eratm ilk ve son J'Oklamaları 12 Tem
muz 938 de başlıyarak 26 Temmuz 938 güııiin. 
de bilecek lir. Bu tarilılen sonraya keilanlar ,·okla
ma kaçağı sa)ılacağından yeı li ve yabancı ·eratın 
Askerlik şubesinde ıopJanfln askerlik mrclisin~ 
nürus hüviyel eüzdarılariJe müracaat eylenwleri 
ilAn olunur. 2-6.8-1 ı 

i L A H .. 
Mersin Bele~iye Riyasetinden 

Belediye dairesinin ihtiyacı ıçrn on ton Sulfal 
Dalomin ve üç tiip klor g<tzı açık eksillnıe sure
lile satın ahnaeaktır. lluhamnıen bedeli 32o0 lira 
olan bu maddelere eiİl Ş\ırtname Mersin Su işleri 
rniidiirliiğiındt~n parasız alınabilir. Eksiltmeye gir-

1 mek isli yenler. hu bedt·lin. yüzde 7 ,5 rıisLetirıde 
IJ)uvakkat lemınal makbuııle 15-7.938 cunıa gii

lrıü saat lô da Mrrsin Brlediye dairesinde ttışekkiil 
~rlecPk dainıi enciinıPne müracaat e~ lerue!eri 
ilan olunur. 28-2·s- l ·4 

sormuştur. Gazete de okuyucu 
nun merakını tatmin etmek lıbir karııı Roza panıiyoncu 690 1938 

Temyiz ko. 21 12·37 8402 sa· 
yılı L ararile ı-55 No. lu ikind 
i habarname veraiıi 10 lira 80 
kurut olarak kabul olunduğu 
Tetkik itirazat ko, 12-10·37 Satılık ev 

için adaların sayısını gazete 
ile bildirmektedir. 

•Filipin adaları yedi bine 
yakın ada vo adacıktan mD· 
rekkeptir. 

ve sso sayalı kararile vergisi- Mersinin Malını udiye Mahallesinde zi) arel ca d 
Din 158 lira 13 kuruŞ tasdi· 
kan. desinde 57 No. lu lıane satılıktır. Almak istiyrn· 

Adı ve evıafı ıairesi yukanda yazıla mllkelleflerin mlhalli ikameti meçhul kaldığı için lerin hastane caddtısinde ~larangoz Ha if A kca \ a 
kaz~a~ ver~i ibbara~meai teblii edilememit olduğuadan hukuk usul muhakemeleri kanunu müracaatları 2- '1. 
mucıbınce alinen tebliı oluaur, 
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İ L A N F~~~~v.i=r,&)M~~~~~~~~~ 

İçel Hususi Muhasebe Müdürlüğünden ~ Ahmed Kavaseıçuk ~ 
~ ~ Tahrir Ga)ri safi 

Cilt Va. Mahallesi No, sokak Kapu Cinsi Iradı Vergisi iSMi 
3 - 25 Mesudiye 249 61 ı · o Kar. kira evi 150 00 14 40 Ahmet oğlu liüseyio Gürdao 

" ., 250 " f.-A Ahşap ,, ., 90 00 8 64 ,. ,, ,, 
6 tı - 23 Demir hisar 48 ,, ,, ,, 5 oo 48 Himmet oğlu Ömer Demir konak 

1 -H7 Mesudiye 52 66 Kar, kira evi 10(' oO 9 60 Ahmet oğlu Hüseyin gürdan 

Yukarıda cins ve miktar ve ,·asıfları yazılı bina sahipleı·inio ikametg~hları nu~çhul olduğun
dan bina vergisi nnıamele talimatnamesinin 136 ıncı nıaddesi lt1Lliğ makamrna k~im olnıak üzrt~ 
keyriyat ilanen tebliğ olunur. 

L~ilff~ıBiJl:llJI* w~~U\! ~.~*~ B*XX!f, •!• •! ... !••••t.._+ .. +.+6+!••+.•l!..•+. ... ••'!•• .. •+.._•• ... •t. .. •• .. ~~ ............. ._. t • ............. ._ ..... . • ~ ~ Wio~loı~ m»DOCW. ~. ~ ... ... • ., • .- .- • • • .. ,.. • ,.. • • _,., • • • • -.. • • • 

i A 1 t ı n r ü Y a ı i Methi Bayar i 1 Kolonya ve Esansları .:. ~. 
;el Yaz gel~i ~er zaman size laum olan kolonyalan- •?Yazma. TOlbent. ve bilcümle mauifatura tecimevi ·:· 
~ ' ll ~~ URAY Caddesı No. 43 Posta K. 166 ~:.• 

=nızı AL TIN ROVA Kolonyaları satışevinden temin ediniz• ~: ~E:asrN :f 
&Kolonyalarımız en güzel temiz esans»& •) Sayın müıterılerıme .. ~. m / J [ d · 'ı.. t/•d• • •!• Şimdiye kadar Uray caddeai 74 numarala mağa-.. :. 
., : a~aan yapı ır, . erecesı ~U~~e ı ır • • •) ıada icrayiticaret etmekte iken 1 Haziran 938 tari· •i• 
:: : lqy3t~arırııız ~ıer kısf>ye tılverışlıdır. Esans •!• hinden itibaren yine Uray caddeainde 43 No. lu ma- •i• 
!farımız ıse t~nunathdır. · f 7wazaya naklettigvimi sayiılarımla bildiririm, ~:· 
~ 1, ı ı ı s· · • b ı ı·ı· • ... • · ••• it üp 311 Sa iŞ yapı lf. tparış 1\3 U fü 1 lr. it (+ Saym müşttrlltrimdtn ~6rm~kttolduJum rotbtt vt ttvtcc/Jlıe .... 

~ Lütfen bir defa tecrübe ediniz. !ti O binaen matazama en iyi maldan, bol vı yeni çeşitler ettirdim, •!• 
~ . . ~ ll ~i· Kağıd işi yazmalar; •:• 
~~ Mersın Uray caddeıı No. ti •:;, 32 34 36 38 ve 42 tam de tirmi ve ~rtültrl, has damga <• 
B~&iiiEJli!llR~ia=B!t,i ii1o;; ~-~' R,l,E&&• ,ifi8 . •• •!• lı kal;m, ;slm~z mavi vt salcı yazmaları •!• + 6 .. K ~ •.• alın mallar •!• 

6 .. 
.. ~ Kar• ita/em; Tokat, Kaı•strl, evqltrl, Şıleli ve huriyet yaz •:'+ Porta~al ağaçlanmn sı~~aıı nasıl temin edilir1 

VOLK ile, çünkü: 
.. :.malafl, Mtrmtrşahi, salaşpur, 20 numara, lskor;ıa, Hini, ı'e Al ~· 
: tmbaş tülbenfltrl, Japon vt Amerikan astarları, Kas/ut, iplik ~;• 
~· hırkalar vt Kazakları, Abanipe ve şallar, KADIKÖY dokuma ~:• 
~ı• /arı vt çorşoflor1, Bursa krep ve ktflyeltri matazamda me~·cut ~!• 

1 - Portakallara Arız olan hcışeral ve Jıasla 

lıldarla en kolay ve praLik şekiltle mücadele 
etmek arıcak VOLK ile kabil<Hr. 

y 9 
4 ~~ ~ 
~ M h" 8 .... •!• et ı ayar •!• 
• 6 ~ 
O~)+++o+++++•++++++++o+++ 

Saym Mersinlilerin 

Volk ilöcma yardınıcı lıir madde karıştı . 
rılnwsına liizum yokıur. 1 

ı Nazarı dikkatine 

volk Mevcul il:içlarcl:ırı tın ~mni yetlisidir. 
volk Besmi miiessrst>lıır tarafındaa her 

ilaca tercihan tatbik VP. tavsiye ct.lilmektedir 
volk Ve Volkun kullanılmasma yarayan 

PüskiirgPçler her zaman IJahçecilerin enıir· 
leri rıe amade bıılu nd u rulma k tadır. 

1 
volk ile ilaçlama işleri era ehven şartlar

la ticarelhanemiz tarafnufan deruhte edil 1 

Sıcaklar başladı, kışın 
yiyecc:&-iniz yağ ve peynirle
rioizle bunlara benzer gıda 

maddelerinizi Soğuk hava 
daposuna vererek muha
faza ettiriniz, 

mektedir. 
Mersin: Azak zade Han No. 20. 1 

VIKTOR BOTROS -
Adres: Selim Şemsi 

ltb•t•r•n 

Soğuk hava deposu ı 
8 - 30 1 

..................... ~·-·~ 
~ 

SIHHATİNİZİ KOR.UYUNUZ! 
- :r'l' .A.SIL ıv.r I 

KAYADELEN 
SULARINI iÇMEKLE 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletinin 672 numaralı raporu 

• TAHLiL RAPORU 
&I Göriiuiiş: Bt•rr ak K~leviyel; "loo sm3 suya sarfulunan N. lo 

• Herak 

ı Ko~u 
: Henksiz 
; Kokusuz 

ruikdarı,, 0.2 sriı3. 
ftlt• cuıu ser llik drrecesi "Fransız,, 1.5 

z, i madc.foler icin sarfolunau müvelli-• 
düllıumuza litrede o.4o mgr. 

Sülfat "SO 4,, lilredP- 0.0033 gr 1 Tadı 
• Teamül; ~ltıleJil 

• Latif 
' Klor "Cl ,. ,, 0.007 4 

• 
1 
i • • 
""" ~ 
Jf 
~ 

Nitrat "No n,, ,, 0 .0040 

1' itrat "No 2,, ,·ok 
J 

Amonyak ''Nll3,, Yok 
Fennin t~ n son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itiba

ren istasyona kadar içi kulayh k~lvanizli borularla içi mermer döşeli 
bellnrhavuzlara dfikülnu~ kledir. Oradan da bütiin Fiziki ve kimyevi 
evsafını muhafaza ederr.k ve hiçbir suretle el dtığrneden hususi kim
yHgerimizµ, ve Atlana Sıhhat Hakarılığrnm tayin flltiği Silıhiye ornmu
rn huzurlarında daınacaualar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile 
y1kaıuhklan sonra doldurulıuakla ve ağızları Sıhhat memuru larafm
dan miihiirlenerek şehrimize gelmektedir. 
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Mersin: Yeni Mersin Ba11mevinde Basılmııtır 
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~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
(~ ~akarya lokantası karşısında 37 J\ıo. ~ 
~~ ORNEK KEBABEVI V~~ Lokantasında~ 
~ ı Yukarıda yazılı kebaplar ile daha birçok yazıl· İ~ 
[ ~ mıyao kebaplar sırf koyun etile yapılır ve muhhlif ~I 
~ l YEMEKLER bulunur, 1 ~ 
~~ Sayrn nıiişterilr.riruizi ~u~mnun etnu•k için ~~ 
~~ yapılan bu letahhiillen Orn~k krbHrcısı Ah- ~J 
(J met t}Hkinmez. BiR TECRÜBE KAFIDllt ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~*-*~*~~~~~~*~~~~~~~~~ 
ffi SAYIN lY.CER.SİNLİLER. ~ : r az gecelerin~zi . ~ 
* ıstasyon Aıle sınemasında' 
:iz GEÇ·R·N·z ~ ~ ı ı ı ~ * iyi bir hava almış olur aynı zaınan- ~ 
$da mevsimin en güzel filmlerini seyret· = 
:ımiş bulunursunuz. İft 
~~~*~~**~~~.g.*~~~~~~-Ef>·~ 
~0000~~~~~~~0000000000~~~~0000000000~~ 

.8 :O OK TOR.. 

1 Mazhar Cemil Esen 
8 Sinir hastalıkları mütehassısı 
8 
~ 

Adana Reşat bey mahallesi ordu evi 
civarı Savatlı Bay .. Halil evi 
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Peşinizden Geliyo.-

' ONA KARŞI ~ 

Hazırhkh Davranını 
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