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Türk müessesesinde kazanan fakat 
zaruı·t ihtiyaclarını temin için dahi olsa 
parasının Türk esnafına gitmemesi için 
teşkilAtlanan yalıudi vatandaşlara karşı 
iş evlerimizin tavrı ancak milli vicdanın 
müsamahası şeklinde telAkki edileb:lir, 
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Yılı; 1 Sayı 
ıo 3034 - Yazısı Batmakalede-

At t •• k•• H t 11 b Sizin için artan saa-8 ur un a ay 1 ara ceva ı: de.t ve refah dilerim 

M ü es s e s e 1 e r i m i z ~ e Ask · · ·ı b d 
Yahudi Çalıştırmak Modası erımız vazı e aşın a 

••• 
Bir çok memleketler deroce 

farkiyle ant!semit ceryanın tesi· 
ri altında bulunuyor. Bunda Ya· 
hudilik tesanüdünün ve Yahudi· 
lerio :vaeadıkları memleketlerde 
baeka •vatandaşların üstündf' 
kdr ve kazanç temin etmeleri 
kuoetli Amil olarak gösterilmek 
te ve Yahudinin kan <ekseriyeti· 
ni yapan ırkla müsa~i hakka 
mAlik olmaması U\zım geldigi 
ileri sürülmektedir. Bu ceryan 

Antakyaya 100 bin kişi toplandı 
Askerlerimiz tesbit edilen mın- Bütün 

tokalara yerleştiler 

Hataylılar tek bir cüm· 
le konuşuyor 

'l'ÜRK ASKERi 
Hataym ~ütün resmi mmtakaf arma hakim. 

Motörlü kıtalar irtibat temin e~iyor 

Y J\.ŞA ATA~fÜRK 

Atatürkün ceva~ı okunur~en Anta~ya en 
~eyecanh saatlerini yaşa~ı 

tabii olarak siyonist muknveme· ( 
Antakya 8 Husuui muhabirimiz Antakua 8 •Hususi muhabirimizden•- Baa· 

ti doğurmuş ve mücadele nşağı d ] A k 1 • • d" d •t•b es v 
yukarı bir dünya meuuu halini en - s er erımız un en 1 1 aren ta Antakya olmak ÜZGre Hatayın bütün şehir· 

tesbit edilen bütün mıntakalara dağıl ıeri ve köylt!rl mütemadiyen bayram sevinci 
almıştır.Bir münaE-ebetle de kay 

mış ve yerleşmişlerdir. Hatayın bütün içinde çalkanıyor. Sokaklar i~no ııtııse yere düe 
dettiAimiz gibi huzur içinde ya· · ü d- d resmi noktalarında Türk askeri hakim meyerek kadar kalalıahk, gecenın g n uz en 
şayabilen memleketler bu cer· f k k H f ı ı M'lli bulunuyor. Alay merkezi Beylandır. Mo ar ı yo · er tara · pırı pırı yanıyor. 1 

fonların önüne sed çekebilen· k f ı · ı kö ı d 1 ı d 1 d törlü kıtalar irtibat temin ediyorlar As ıya et erıy e Y er en ge en er mey an ar a 
lerdir ki An baeta Türkiye gel· kerlerimizin bulundukları yerlere tele milli oyunlar oynayor. Bttyrak ampülden gök 
mektedir.\ yüzü görünmüyor. 

Kendi ~kuvvetini milli bün· fon hatları çekildi. Albay Şükrü Kanatlı Antakyada yapılan şenliklere iştirdk IQlD 
1 edon alan Türk rejıminde şu· Beylanda bulunacak Fransızlarla irti toplanan halkın sayısı ıoo binden aşağı deAil· 
urlaşmıe olan proıısipler bugiln batı temine memur Albay Fevzi Men dir. Bütün Hataylılar tek bir cümle konuşuyor 
milli iman eartları halinde ka güç Antakyada oturacaktır. ve durmrıdnn haykırıyor : Yasa Atatürk • 
falarda gönüllerde yerleşmiştir • Atatürkün cevab' 

Tarih önünde bütün tecrübele· su rı ye ı ı• ı er , 1 okunurken 
rini geçiren Türk rejimi milli· , Bu gün Valinin, Partinin ve 
Jetçidir. Fakat bizim milliyetci • Belediye Reisinin Atatürke çek 

liQ'imiz başka milletJerin sarıldı· Bayrağımızı selamlamak tikleri minnet, eükran. tazim ıeı 
eı nasyonalizmle bir beıızerlik • • H t ı· 1 graflnrına Büyük kurtarıcının 
ifado etmoz ve Parti programı- ıçın a aya ge ıyor ar verdikleri covaplnr okunurken 
mızın ana yasamızın vataııdaş Antakya tarif ve tasvirineimkt\n 
hk kanunumuzun eumulü için· Gözü yaşlı bir ihtiyar Halepli 1 ürk bay- olmayan en heyecanlı, en seviçli 
den aslü ayrılmaz. Yurda vaıife anlarını yaşadı. Cevaplar teker 
bağını dU)'aD her vatandaş l;u rağıni öpmek için müsaade istedi teker okundu Ve :her okunuşta 
yurd üslQudo müeterok vnzifeye alkış şehri Qınlatlı ve herkes 
oldu~u kadar mfişterek hakka Antakya 7 c Hususi muhabirimizden» - Şanlı sevinç göz yaşları döktü. 
da sahiptir. Prensipler vazıh Türk bayrağını ve kahraman Türk askerini selamla , Atatürk'Qn 

gayemiz aQıktır. Hudutıarımıı mak icin Halepten ve Suriyenin muhtelif yerlerin tazim telgraflarına ver 
dışardao gelecek her türlü mor. den kamyonlarla yüzlerce Suriyeli Hataya gelmek dikleri cevap şudur: 

Filistinde vaziyet çok gergin 

ihtilal genişledi 
İngiltere Filistinde üç fırka 

asker topladı 
Hayfada 300 kişi tevkif edildi. ihtilal
ciler deveci kılığında şehirlere sokuldular 

Londra 8 (Radyo) Filistin Deveci kıyafetinde fngilizler 
deki karışıklıkların son hAdise Kudüs 8 (Radyo) Bu snbah 
lerle bir iblilıll mahiyetini alma' Halepli meı:ıcidi önünden Bedevi 
sı İngiltereyi yeni tedbirler nl· kırafetinde yedeklerinde ÜQ d 0 • 

maya _set kelmiş ve b~raya. yen~ I ve olduğu halde giden iki kişi 

1 
den bır fırka daha gonderılmesı yakalanmıo Üzerlerinde v -k-
t k - · t' B 1 F 'l' 1 e ru a arrur etnııe ır. ununa ı ıs )erince arao.tırmal r ı t 
f d k' ı ·ı· k 1 1 v a yapı ınış ır 
ın e ı ngı ız as er erinin mik Bunların üzerinde bozı şüpheli 
darı 3 fırkaya baliğ olmaktadır. mektuplar bulunmue ve tahki· 

Geniş tevkifat yapıldı il ~a~ derinleştiriliııce ikisinin de 
Kudüs 8 (Radyo) Çarşembn I ıhtıJAlcılardan olduğu aıılaeılmış 

~ünü Hayfada patlayan bomba tır. 

1 
ve onu müteakip Yahudilerle 1 Baş mOftünün mektubu 
Araplar arasında yapılan silılhlı j Gene bu ihtilAlcıların deve 
sokak muharebesi üzerine Hny ]erinin hAnımudu içinde Filistin 
fndaki İngiliz kııaları takviye 

1 
bae müftüsünün Suriyeden bir 

edilnıie Araplar ve YnhudiJerden 1 ay evvel Kudüsteki bazı kimse 
t 

300 kişi tevkif edilmiştir. Mev· iP-re hilabon yazdığı bir mektup 
kuflar Filistinde tutulmayacak bulunmuştur. Müftü bu rnektu 
ve lngiliz adalarına göndt rile· bunda grMlere ve itaatsizliğe 
cektir. devam tavsiye etmektedir. 

Londrada kabul edilen plana 

İspanyadaki gönüllüler 
geri alınacak 

. 
göre 

nasıl 

Yabancı muharipler londra, Hamburg, 
Marsilyo, Cenova üzerinden sevkedilecek 

rit L·erynulara karşı eım sıkı ka t d" B 1 
palıdır. e ır. un ar arasında bilhassa eskiden zabitlik ve Sizin için artan saa Londra B ( Rad)'o) - Ka-,gilizler Londra'ya ve fraıısızlar 

Dünyaca bilinen bu hakikat askerlik yapmış ve türk ordusunda çalışmış olanlar det ve refah dilerim. rışmazlık komitesinde hasıl o· Marsilya'ya çıkarılacaktır 
Ve monevver Suriyelı·ıer go··ze çarpmaktadır. lan itiııır üzerine İngiltere, Fran lsp n 0• h . • . . . lora burada kısacı\ temastan ı - . 8 ya um urıyetı ıçın 

Bu sabah gelen kafileden yirmi kaddr mektepli r Alman uazetelerı' ne dı'yor· sa, Almanya ve lalya hukumet· ı harp ed . ı- A nıaksat bu gıln üzerinde dur· ' leri, ilk yapılacak masraflarm • leketıe/n !ı~~l~I ~ru;a dme.m· 
mak ietediQimiz bir memleket çocuk türk kumandanına bir buket takdim etmişler mukabili olmak üzere 12,500 zer _ 1 gonu u erı, .. on raya 
rnesoleeinin her hangi bulanık 1 dir. Bir ihtiyar Halepli kumandandan türk bayrağı İskenderun İngiliz lirası vermielerdir. Ho9 kedılecek ve oradan memle· 
bir te(sirine mahal bırakmamak nı öpmek için gözleri yaşlanarak müsaade istemiş Komite, bu plftnın metnini iki ketlerine gönderilecc,ktir, 
tır. . . d b.lh H 1 her •aman Tu"rkıive- ispanyol tarafına tevdi edildik·· Cenubi Avrupa memleketle 

tir. tark askerinin Hataya girışın en ı assa a ep iti .., • 5 - 11 - 1 • Mesele şu: ten sonra neşredilmesini lngil· rı g nu u erı, l\lnrsilya'ya çıka· 
Mersinde son iki yıldanberi liler çok memnundurlar. ye ait bulunmuştur. tere hükumetinden istemiştir. rıl.:caktır. . . . 

aözdeıı kaçma7ocak kadar geniş Berllo, 7 a. a. - Folkişer Gönüllülerin geri alınması F~arık.o kuvellerı ıçın harbe 
bir Yahudi hareketi vnr. Hemen Hatay davası ve Fransız gazeteleri Beobahter gazetesi, •Fransa TDr· hakkındaki ingıliz plılnının Bar den şımalı Avrupa memleke~leri 
her iein başında bir Yahudi va T •• k• Ş k" Akd • d b• klye'nlo metallbıttını kabul etti,. selon ve Burgos'a gönderi.imiş gönüllüleri de Cenova'ya sevko· 
tandoş görülüyor. 'fürk ticartt· ur ıye ar 1 enız e ır b 1" altında yazdı"ı bl k t• M t' b' b k" b h ı · lunacaktır. aş 16 1 ,. r ma a· ır. e ın. ır eyaz ıta a ın Bu gönüllülerin meneub ol-
haueleri ve müesseseleri için .. k t•d• Jede Wrk · frensız dostluk mua· de bugün neşredileııektir. • 1 k 1 • 
Yahudi çalıştırmak udeta bir iş muvazene uvve 1 ır hedesinden bahsederek diyor ki: Tasvib olunan plilııa göre dukları meme et erın bunları 
icabı ve bir moda halini aldı.Bu "lskenderuo sııocağı her zaman yabancı muhabirler Londra ekser ahvaldA, geri kabul ede· 
temiııi kimler ve nasıl hazırla· Fransız gozeteleri Hatay Javasının hal- Tarktye'ye nid bulunmuştur. Fa Homburg, Marailya ;e Cenov~ cekleri tahmi~ ve ~mid olun-
dılar bilmi7oruz. rnilinen hak :. , • k d b • • h l b •k d • k11t Fransa Suriye ile ' bozuşmak limanları üzerine sevkedilecok· maktadır. Aksı takdırde, bunla" 

ı arşısın a ızı araret e te rı e ıvor 1 r · · t h ·d r ı kat hemen her ay ÜQ beş Yahu· ._, istemiyordu. Ancak Akdeniz vaz ır. rm vazıyeu, a ll' ıman orıua 
d' J 

1 
yetinin gösterdi~i inkişaf Fransa Alman gönüllüleri Hıım- 1 yapılacak sevkiyatııı hitamını 

ı ailesinin Edirnedeu, stanbu Paris, 7 a. a. - TUrk • Fra· j frunsız slyaseU hem bizim l~·ln ve yı tUrk dostluğunu elde etmeğe burg'a, halyanlar Cenovay'a, in· müteakib tesbit edilecektir. 
dan lzmirden Mersine göç etme sız dostluk muahedesini b11bls hem de sulhun hm;lnl }'Olunda sevkettt. Hususiyle kl Hatay'ın 1 
sidir. mevzuu eden Deha gazetesi dl· pek ziyade memnuniyet verici TDrklye'nlo elinde bulunmasl in 

Onlar [ioln .bu.ra~a işsizlik yor ki: bir veçhe ulmışhr. glltere'nlo de menfaati lktlzasın 
ıneuuubahı deAıldır. Daha Mor Bu muahede gösteriyor ki sonu ikincide dadır.,, 
•ine a1ak b11madan ajanlar on· _ _ BOrReo Zeitung ve umumiyet 
la Tü k Ü ı . h d her zaman 9üphe7e duşurecek 1 euuu veya ,bunu çalıştıracaksın 

rı r m esseee erme eoı e . • . le diğer bD lUo alman matbuatı 

d 1 Ü tl J , .. 1 H t kadar ehemmi1et ve mahıyelte· den~mez. I~akın Lise7i, Ticaret 
o aun ere e 7er eş.ırır er. n . . l'Orkiya'yl tebrik etmekte ve Ha 

lA çok zaman Türk müessesele· dir. Türk müessesesinde k:ıza· mekte~ını ve h~ıtıı üniversiteyi tay iht114fının TUrklye lehine ola· 
tind T~ k memurlarını allat nan, fakat zaruri ihtiyaçlarını bitirmış gençlorm kapı kapı ie rak bu suretle halledilmiş olma· 

en ur . . . ki .. - k d lllak t'yle temıo ıçın duhi olsa parasınııı aradı ıtrıoı gorur eu eura an sıodan dolayı memnuniyet göster· 
sure ı . y h d' · · 

Bu utandaşJar bilinmez na Türk esnnfına gitmemesi için burGdan a u ı getırıp çalıştır· mektedlr. 
eıı bir zihniyet güdüJorlarsa az &oşkillltlauau bu koloniye karşı mak ve bu memleket çocuğunun , -

1
---f--

ıamanda terzi bakkal kasap,fu· iş evlerimizin tavrı ancak milli sefaleti ıpahaeına onlara refah ıta ya - ransa 

Çinde müthiş hava muharebesi 

Japonlar Şanside büyük bir 
taarruza geçtiler 
----~~~~~~~~~----~---

Çinliler beş Japon tayyaresi düşürdüler· 
Hava ve deniz muharebesi başladı 

Tokyo, 8 (Rnctyo) - Domii 1 Çin tayyareleri dün, japon 

tuncu ve hultl,sa her i'htiraçları vicdanm müsamahası eeklinde hazırlamak da kalpleri eız1ata· 
ıu temin edecek her vasıtorı tell'ıkki edilelıilir. cak bil' meseledir: . . 

ajansından: 1 gemilerinin bulunduğu anklng 
hudut hadisesinin Şansi C!yaletinde tahaşşüt e (üzerinde re~i bir cevelan yap· 

den japnn kıtaları çinlilere kar· nıışhır ve bıdayette üç düşman 
kendilerinden temnmledılar.Şim· Yahudilere müesseselerimiz Eğer bir kabılıyet meselası 
di hiç birisinin kötü ve pahalı· de iş verilmesin demek aklımız sayıltyorsn bn meml~ket ~ocuğu 
da olsa Yahudiden gayri hiç bir dan geçmez. Fakat bu kadar her iş~ _ropar, o~a. ~na_nı 1~ o~a 
esnafla ahe veriş elliklerini göro Türk genci bir uşak gibi en az güvenılır. ~l~erırkı onune 10 ım 
llıezeiniz. Vatandaşlık samimiye· bir para ile çalıotırılırken ve bir kanları se~llsın. Ü . d 
t• k k b·ı· ı· "'O k ,.., Bu bır 1aradır. zarın e •ne iyi bir ölçü olan bu hal o adar a ı ıyet ı t t çocunu . M . d 
80phesiz Yahudi vatandaelarımı ış ararken daha Mersine dOn a· daha fa.ıla ı~lem~den ·w er~ı~ e 
tın kendilerine ayni hakkı balı · yak basan Yahudi gencini hem şuurlu ış verenlerı~ mı ı vıc an 
teden Tfil'k camiası içinde ht\lt\ de dolgun para ile tercih neden larlınınd muhaklemesıne terketmek 
b h 'l'k "d- k 1 · ı . 1· 9 de ıa oaru o ur . 
"B udı ı tesanu u urma arı ı erı ge ıyor ' R At ·ı 
bizi hakiki vatandaelıklar ındao Hiç bir müesseseye ZOJ'la ıea ı a 

akisleri ŞI umumi bir taarruza kalktılar ı gemisini hasara Uğratlıktaıı aynı 
Paris, 8 (Rndy<.) _ Fransız Muhnrelıe dündenberi ta)'yarele· gün içinde akşam bir kere daha 

- halyaıı hudut hlldisesi hakkın· rinde ietirakiyle devam ediyor. gelerek başka dört japon gemi· 
da halyanlarca yapılan bütün Çinliler yeni takviye kıtaları al- sini batırmıya muvaffak otmuş· 
tekziplere ragmen fransız gazo mışlardır. • lardır. 
leleri ltalyonları Fransız toprak 5 Japon tayyaresi düşt~ Vuhu'daki düşman tayyare 
ıarıno girerek ateş ettiklerinde !lankeu, ~ (Rad~o) - _D~n karargdhıııı bombardıman eden 
ısrar etmekte ve mezkur hadi· Ankıng ve l\anşang da muhım bir Çin hava filosu, anuharclJe 
seyi büJOk baıslıklarla vahim 

1 

hava muhar beteri olmuşlve Çin için kalkan dört iapon tayyare 
mahiyette görtermektcdir. avo1 teyrareleri, 5 japon tan•a sini düşürmüştür. Çiııliler de ba 

Sonu ikincide- resini düşürmüştür. zı zayiat ~ermişlerdir. 
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hattıüstüvada meraklı bir 1öpo1toj Umumi ve hususi za~ıta 
kanunu 

Dış Haberler 
Ekvatör'de bir balo! lıpanya harbinde son safha 

Vilayetlere tebliğ --
Gece yarısı olmuş, cümbüş büyümüştü, homurtuıar geliyor. edildi Lejyon tayyareler hükumet 

Bu anda büyük rakkas ' t•ı J d f Şİmdi zil/er daha ziyade şakırdıyordu... muhteşem Tafi süratle sıQrıya Zazıta teşkilAtınrn umumi 1 osunu yara a 1 ar 
rak bu ölülerin baeına geçti, Bir ve husust olmak üzere iki kısma 

Asıl Avrupalıların bulundu Sıcak bı· r c ayrılması hakkında Büyük Mil· M ·ı· l K .,, t k d h.n.k ... gQ 9 aya4ıoı kıvırdı, bir aya~ının Jet Meclı'ıı·nce kabul edilen ka· 1 IS er amı ıon mın a asın O u U• ~u yer, Bondo isminde küçük d H - ı 
bir kasaba .• Bizim burayla aı a b k k üzerine otur n. atta duşman a nun vilAJete \ebliA edilmiştir. metçi/eri ricata mecbur bıraktı ag""" } f j f Q ll rının kokularını bile kokluya Umumi zabıta; silAhlı bir kuvet 
mız beş kilometre ya var ya k f ı kt ı · d H 

re ne ese ma u erı sar ı. olan polis ve jandarmadır. u- Roma, 8 (Radyo) - Messa- manı durdurduklarını bildirmek 
yok .. Topu topu on l>ee kadar V 9 V 3 h Ş i b İ f Seyirciler sevinQlerinden çıl susi zabıta, umumi zabıta hari· gero gazetesine Saragos'dan ge tedir. 
da insan var. •• dırıyorlar, Ve periler depinirler cinde kalan ve mahsus kanunla len bir habere göre, ı 7 haziran Talee mıntakasındll milisler 

Dört tarafımızda çeeit çeeit .Q'U reş ken koca rakkas da me7danın rına göre teşekkül edip mua1· da Kartajen limanının bombar· taarruz eden frankistleri Ayodar 
bir sürü köy var. Bu köylerde c.J içinde koeuyor. yen vazifeler gören zabıta kuv dımanı ııeticesinde, Bareeloıı hü istikametinde ricat etme4e icbar 
l•ayram hiç eksik olmaz Birinde Eve mecmuasında O. dö Her taraftarı alkıe kopuyor, vetleridir. Jandarma ve hususi kumeti filosunun başlıca cüzü· etmişlerdir. 
biter, birinde başlar. Her akşam: Labruhe imzmsiyle çıkan bir Bu sihirli hareketi teşvik ediyor zabı'a teeki!Atı kendi kan9nları tamJarı atır surette hasara uğ· Beki mıntakneında düşman 

Bum baba, bum bum .. çın hattı üstüva röportajını aşığı- lar Sihirbaz rakkas bir bira fıçı na ve emniyet teşkil!tı bu ka· ramıelardır. 1 Villa Vieja'1a taarrua: etmiş İle 
"ın.. · • d ,.., · t h t t k 1·çı·n nun hükümlerine tAbidir. Jandar Bu gazeteye göre bombar· de durdurulmuştur. Frankisi ttJ " da okuyacaksıntz sına Oa;ru ıs ıra a, eme . . r 

Güm güm • Ah, oh oh .. ooo! ' . . . ma ve hueuıt zabıta ıJe emnıyet dıman Balear adalarından hare yaJ:OJeri dün Barseloô'u bombar 
Zil şıkırtısı, def gürültüsü oruna bakmak istiyor. ~i~lyor. K?ndıslnın talebe~ı ola~ teşki14tının merkezde ve vilAyet ket eden "Şahinler,. hava filosu dıman etmiolerdir. '10 bina ha-

eksik olmaz. Herkesi o maruf Bnşında uzun tüylü şapkası ıkı genQ dıkkaUe onu takıb edı Jerde rekdiğerile irtibat muhare na mensub lejyoner tay7areleri rab otmuştur. 15 ölü, 25 1arah 

eehvetli danslarla çaı?rıtıyorlar. ile bir adam ağır adımlarla ' geli ror. Biri bir Qanak dolusu bira be ve çalışma tarzları nizamna tarafından 7apılmıştır. Yarala vardıi. Jfrankistler diller bazı 
1 ı veriyor. me ile tes~it edile:ektir. ~e!edi nan gemıler Libertad ve Migel'- kasabaları da bombardıman et· İşte bu akşam gene zi ter y.or. Bir oyluQ-unda faban deri Ziller artık kesik kesik de ye zabıta ıelerl, luzum gorulen .. . . mişlerdir. 

eakırdamıya, oyuncuların çıngı sı, Lir oyluğunda maymun kuy .ı.·ıı muntazaman çınlama"'a baı::ıtı 1 d .d _ ors kadrosun· de servantes kruvazorlerı ıle Al· I bl·ğ· 
Al ,. k a 6 

" yerer e ı arı P 1 .1 . . h ·b·- Frankocu arın te ı ı rakları çınlamıya başlıyor. aca ru5u sallanıyor. Topukları sar ı j Jor. Kadınlarla erkekler halka dan ayrılan ve tahsisatı beledı 
1 
mırante Valdee torpıdo mu rı ı 

1 ti E k Burgos radyosu tebliQ' edi· karanlıkta, ağır ağır, tat ı ta ı yor. dan ayrılıp topuklarrnın üzer;ı:e yeterden alınan bir kısım tara ı• dir. n ço hasara u4rıyan ge 
esen meltem, yapraklar dalgah: Bu adam kadınlı erkekli bü çömeliyorlar. Yavasş yavao ha fından ifa edilecek, bir kısım mi, ~or~antee kruuzörüdür. ~u yor: Galie'de bulunan kuvvetler 
nırken Sa""anak halinde earkılar yük dairenin tam ortasına kadar ha. ho. tıo. dive baaırırorlar memurlarda bu kanun hükümle gemı dort beş aydan evet denıze 

" 
1 ı Burriana ile limanını zaptetmi•· k tuhaf tuhaf eovularak vürüyor Ne oluvor?. Uzun bo•lu, adaleli rı·ue tabi tutulacaklardır. Beledi. Qıkamıyacaktır. Libortad ise hiç 

geliy r. 
1 

# ı 1 lerdir- Frauko kıtaları ile hare· 
NibalA hazırlanma~a baeta ve orada duruyor. Bir şeyi düeü iki erkek ortayıl çıkıyor. Dirsek 1elerden verilecek tahsisat nir. '. olmazea temmuzun sonuııa ka- ketlerine devam ederek düo ö~ 

dı. Bu kadın benim hambllardan 'lÜyor gibi oluyor, birdenbire fer yanda. Eller açık. Burun bu betinde emniret umum müdürlü: dar havuzda kalacaktır, leden sonra Nules civarına fak 
birisinin karısıdır. başını önüne eAiıor, ellni kula runa gelecek kadar biribirine ğü kadrosundaki eube müdürü Franklstler kaçmağa mec- laemıelardır. DiQer bir kol dA 

Yoldan geçen arkadaeları ğına götütürorek bir gürültü doQ'ru yürüyorlar. Sonra bir kaç emniyet Amiri, baekomiser, ko·' bur kaldılar Villa Vieja'ya &aarruz etmekte-
olup olmadtQını soruyor, Nibıllfı dinliyor gibi duruyor. Hayır ses metre geriliyor ve dizlerini . bü miser ve komiser m_uav~ni •e P~ 1 Barselon, 8 (Radyo) - Nee- dir. 
\iz bir seste: ıer ve hısırtılar ön ·tarafdan küyorlar: İele bunlar pehhvan lis sa7ısı tere \'ekıllerı Heyetı redilen resmi bir teblil'da, milis Frankis\ler Taleı'den denize 

_ Ne gezer, di7or, daha değil yandan, safımızdan gell dır. karariyle tezyid edilebiJecek_lir. ~ lerin kompilJo mıntıkasında düe dog-ru ilerlemektedirler . 
. d" b"t"rece vor. Derhal yu·zu· gu·ıu-Jor. C·m Vücütları bir cam gibi _par O zamana kadar be1edıye 1 • 

1 
• . 

hazırlanmadım, oım 1 
l 

1 
I ... a lA t . d 1 l 1 Al b d t d h 1 berin üzerine oturuyor ve uyuk hyor. Bütün v cut rı zer_ ıny~ zabıtası ielerın. e ça ıean_ ar. a manya ır ev e 1 a a m 

~ım! _ gı ile 1atlanmıe. Yalnız yuzlerı dıkları maae mıktarıoa gore ıl4 
Biraz sonra NibalA en guzol lar gibi yapıyor. elleri ve a7akları beyaz boyo ile ve edilen bu kadrolara tayin\ ortadan kaldırıyor 

olbiselerini giymiş hazır bir va Bir ~ürül&ü ieidildi, kolsuz boyalı insanlar tuhaf te müthiş edile<~eklerdir. Lüzum görülecek 1 
ziyettedir. Kocası Kito da hazır. bacaksız yaluız kuru ottan iki bir tesir bırakıyorlar. yerlerde bu modde hükümlerine l . . , . . 
Çocuğa gelince, gece takyesi gi büyük çizme gibi eeyler üzerin Reislerinden birinin emrile göre emniyet kadrosuna alıaa svıçrede Lınhtenştayn a karşı bır cebır 
bi başıuda rengarenk bir eapka de kan kırmızı bir başla yap ansızın biribırinın üıerine atılı cak belediye zabıtası maae ve, h k • l d b h d•t• 
Halbuki baekll günlerde böyle rak gibi şekiller büyümeğe sıç yorlar. Bir kaç saniyede kollari masrafJarl icra Vekilleri Heyeti, are etı yapı acafın an a Se ı ıyor 
ıey giydirmi1orlardı. ramaQa hazır vahei bir kaplan le yuvarlama yapıp top haline karariyle Emniyet umum müdür ı Bern 8 (Radyo) Ila•ıas ajan mektedir. Böyle bir hareket Is 

Bonl·m do caııım "ekti. Kaç aibl llerleme""e baı::ıladılar. geliyorlar. Biribirinin üzerine 
1 

lüQ'ü büdceainden ödenecektir. . . . . . .
1 

b k 
" • 

5 
v atılmak ıçin "Özülüvorlıl, Yerler Lise dereceıindeki polis kolleji ıınan muhabırl bıldır17or· Res vıçre ı e u pren~li arasındaki f k g·ıde.,·ım dedim, Saldıracaıc..ı sırada dansedeu " 1 J hf - ·k k 

de a yan Ofa ı , li de sürünüyorlar, müdhio bir şe' ne liseler hakkındaki kanun ve mi sviçre ma illerinde Lihiene gumru , J>Osta ve para mu ne 
bl'zdo balo ne ise, onltırda da adamı derhal havaya kaldırdılrr. 1 

1 
.. "h k 

kilde soluyorlar. niumlara tabi olarak ortamek tay'ıh Almanyaya ilhak edileceti. esını ı 141 edece mahiyettedir. d Zaten na zamandır Bilek ve topukları binlerce çıngı 
1ango o ur. '"' Seyirciler heyecanlanı7or, tep mezunları alınacaktır ne daır malumat mevoud deA'ı ZannedilJIQ'ine göre Alman 
aıörmemişlim. rak birdenbire şakırdRmllA'a kadınlar haugisini ~eviyorlarsa M t Ak e al taks'ıtler'ı dir. lniçr~nin ~itaraflı4101 tanı~ yanın Lihteoetay'a kareı bir ce 

Hemen peelerine takıldım . basladı. Kötü ruhlularda birden yendiği takdirde hedıyeler vade e ru mv mak suretıle bır dostluk eserı bir harel>e i yapmaaı ih 1 nalleıi 
Artık önümden, nemli patikada bire bir panik görüldü. Fakat si diyorlar. -.•=•....... göstermiı olan Almanyıının tarzı hakkında lsviçrede çıkan yazı 
yalın ayaklarile tok bir ses çıka hirbaz olanltırı kendi putlarının İkincisinden birisi diz ka Kanun meriyete konulun hareketine ielince bu devletin lar bu prenslikte tesir uyandır 
rarak gidiyorlardı. hududu !çinde hapis ettiriliyor. paklarının üzerinde sürü?üyor: caya kAdar borçlular bir UQtan öbür uca geçerek Lin· mıştır. Bu tesirin yarı resmi 

Bir gül baharı aA'açların üs Cinlilerin üzeriue ansızın aUıl dişlerini gıcırda!ıyor v~ eıddeth sıkıştırılmıyacak 1 tenetayn'a bir cebir hareketi yap akisleri lsv:çrenin siyAsi makam 
tane sini•or, haykırışlar giddik mak için yosun gibi yumueak bir tazyik ahın a omuz arı yeıe ) H . k t' lht" 

1 
.
1 

larına kadar gelmı'ştı·r. 
# ıı Ankara 7 (Hususi -- azı masına a ıyen ıma verı me çe yükeeliJor. Her adım atışta kollarını bir sopa gibi kaldırı ge yor. . . 

kızıl atee ıeıkh r, ot'a"ınuasında yor. Ağzından buğular çıkararak Bunların sesleri bütün gü nenın taksıtle sattığı metruk Ç k 1 k J 
aımıltılar ve gürültüler daha faz ıslıkla soluyor. rültüleri bastırıyor. 1 em vale laid ~o •. rclhunkuk J5 k" se~e e os ova yaua 
• f ate: Halta galip geldi müddet e tecı ı a ı~ a ı a Japonlar 
lalaemaA'a baslıyor. Periler, bu adamın sihri ile v bu ünlerde Resmı Gazete Ek 11 · l f tü Ü 

Sa"'lıan keskin bir earab tepini7or, gevşiyor biti7or ve ni Sevincinden ÜÇ takla atıyor, DUO g d"I k . ete konu a ıyet er • a s 
" Mal'rlup olan, seyircilerin ara dl e lJketşre ı ere merıy 1 • • h l 1 k ., it •ki • R kokusn burnumuzu tırmalıyor hayed ölümün arkasından ielen 5 aca ır. pro••e•ı azıt anı"Or ev ı e l erı UI 

sına kavueu1or. Her kes gölge l Kanununu neşrine aid for "" G '-' 

Birdenbire aAır hir koku ha~a ı ha)·vanlar gibi çırpını.yorlardı. ar17or. l maliteler lkmal edilmek üzere! P_ r.ag 8 <_Radyo) N.azırla~ VanurUnU bıtaktıln. r 
landı. Evet 81'rır bir koku. Çun Rakkas artık bu cılerden çe b 1 ı 1 

b k 
1 

11 d ı s- r v. 15 
Balo içkinin verdi~i eevkle bulundugundan, u muame e er I mec ısı seve ı o za ı e u 

kü bunların hepsi üzerlerine kindi. Qünkü onlar ancak top tekrar canlanıyor. Ö1le adamlar biılocere kad· r bkrçluların ııl detler ve diğer ekalliyetler mü 
zeytinyaQı, biryautin, kabakla rak üzerine indikleri zaman öl nr ki bir gecede 15 litre bira kıetırilmaması Mali7e VekAletin . . 
birayı imbikten çekerek çıkar dürüle bilird~. . . içiyor, fevkaUlde deseıt veyler. ce alakadarlarıl bildirilmietir. meseıllerı arasında cer7an. ede~ Bundan bir ay evel Japonlar ta 
dıkları bir nevi yaıt sürerler. le ~lbayet ıkı perı alır adım Fakat tam sarhoeluk hali Jok. Diger taraftan VekAlet, mez müzakereler sonunda tesbıt edı rafından tevkif edilip Sotyetler 

Viladivosko 8 ( Radyo ) -

te bu koku odur. !arla yürüdüler. Ölümle vurula Her kes de bu kadar içemi7or. kur kanunun tatbik suretini gösı' len eı.aslar üzerinde görüşmüe Birliğinin şiddetli teeebbüsleri 
Artık varmıetık. Hep halka rak çöktüler, Up uzun Jatmıelarl Velhasıl; b_unalmıe, hareket teren bir izahatname de hazır tür, Par14mentonun iç\imaa da üzerine serbel bırakılan Sovyet 

olmuelardı. NibalA ile Kito da titriyorlar, saralarla sarılarak sa siz vücudlar. OtJmle mest ol laumıetır. Bu izahatname kanu vet Aününü teshil için parJAmen Refrigerator uporu 30 günlük 
bu halkaya girdiler. Ve ötekiler rıh7orlar, eekilsiz 7apraklardan mue bir halde, nun neşrini müteaklb' alakadarla to reisi11e temBI edilecektir. Mü bir mevkufiyetteo sonra bura1a 

~ö:!~~:.te ::rs~~rp:::~eı:h::~;.ı Hatay davası ve f. gazeteleri İtalya • Fransa teblsigı'vcadsi-le(crezkutrlru.m Lattın.la zakereler bu günkii normal ee gelmie&ir. 
J N il U kilde devam ederse ekalli7etler Gemini kaptanı ras ajausı raksetmeğe baeladılar. He e ı Birinciden artan (Birinciden artan) 

- · ibi belini Bu tafsilAta göre, ranlıelık statüsü IAyihası 21 temmuza ka muhabirine yaptığı beyanatta 
Hlnrn tıpkı otekıler g Lö Tan gszetesl de şöyle yn la ltalyan topraklarına giren iki J 3 00 metrelik bir dar hazırlanabilecektir. tevkif hadisesini anlatarak 30 
kıra kıra, a7aklnrını vura vu~a ııyor. fransız seyyah, faoist milisleri 
öyle bir oyun oynayışı ur kı. Nazik bir safha arzetmlş O· tarafından Franııız hududunun tönel daha açıldı Moıo·rsuz tayyare ile mayıs sabahı kesif bir SİB altın 
lete eQiliyor, arkaya bükülüyor, 1 0 bir işi iyi suretle neticelendir içine kadar takib edil~i~l~rdir. Erzı"ncan _ Sıyas • Erzurum 1 da Sakaliuin eark sahillerine do4 

ı ıı Milisler seyyahlardıln hırını ~ a l d ·d k L b dl 
ellerini parmaklarını sa~a ~o a mlş ve bahis mevzuu meşro men ralam1şİardır. hattında inşaat faaliyeti! büyük bir Bir A man ünya ru gı ~r en aperuz og~zın 
hareket ettirerek, aman ne guzel faatlerl anlamak hususunda gös- Populer gazetesi bu hususta hızla devam ediyor, Cümhuriyet k k d karaya oturdu4unu, çünku bey 
oynuyor. terdiklerl realizmden doloyı ve diyor ki: bayramında ilk tiren erzincan istas re OrU lr I l nelmilel ahkAm mucibin~e Nosi 

Bebek ise, Antilop deriein k Uzttkerelerde mülhem ol· "Fransız hükumeti tarafın· yonuna ğirecektir. Sehirde bu bü Bertin 8 (Radyo) Alman taJ aküoiısoki burnundaki fenerin 
· d "dd ti eza m . 1 eti 1 in e dan yapılması emredilen tahki · k . . b- -k 

den beei~i içın e eı e e sarın dukları dostluk zibn Y ç g kat ne&icesinde bu hadiıeniu ay yük tüne kavuşma ıcın uyu 7arecisi Feniks motörsüz tayya 
la Hrsıla uzun zaman uyuyor rek Bone'yl gerek RUştn Arası dınlanacaQını ümid ederiz. Halk bir sa~ırs~zlık v_ardır. . 'l re ile dün7a rekorunu kırmıetır 
Zaten yavrucuk böyle şeylere da tebrik etmek 14zımchr, TQrklyenln böyle bir hAdisenin tekerrürünü Şımdı en zıya~e Erzıncan ı e 
ha dünyaya gelmeden alışık. Balkan antantında oynadığı rotu kabul edemez. Erzurum araaındakı kııı~da ~alışı 

Yavao yavae Kilo da daya 1 ki kHvgaları- Övr söyle yazıyor: yor, inşa işi dev adımlarıle ılerle 
Yunanistanla 0 an es "Bir hudud hlldieesi mi? Ô~ mekıedir. Cukurla Kemah arasın namadı. Ceketiui, yakasını Ql nı nasıl hallctllğlot ve kiyttsetn ıe olsun. Fakaı iıal1an milislerı 

1 
da 

1300 
metrelik bir tünel daha 

kardı. Bürük kırmızı ayakabılıı siyaseti sayeslode şarki Akdeniz· de atee etmekte ne kadar acele j 
1 

t 
rını ceketinin arkasına sokup el de nasıl bir muvazene kuvetl ol · ediyorlar. açı mış ır. 
biselerini diirdü ve kueaQ'ma duğunu herkes blllr. BQlQn bun / 
bağlı7ar11k sırtına aldı. ıar tUrk dostluğuna Ulyık olduğu ooMırM~ ~ıg~~O~l6DIL~~ 

·Gece 7arısı olmuştu. Eğlen hakiki kıymeti verdirecek hlrer 
cenin eıı harAretli devresi idi. unsurdur. Hiç bir suylterebbllme 
Zıller daha eiddetle takırdıyor, meydan barak.mıyacak bir şekilde 
hokkabazlar çıngıraklarını daha bugllo tOrk trensız mukurenetl 
fazlo Qınlatıfor. fete halka olu glbl artık bir hakikat olumş bu· 
7orlar. lunm1ısı umumt vaziyette bir her-

FevkalAde tuhaf ~e güzel cllmerç vuku bulduğu gon· lesi· 

01 unlarına baelı1acaklar. rint göstermekten baJI kalmıya· 

Çember büsüror, herkes caktır. 

IZMiR ENTERNASYONAL FUARl'NA 
DAVETLiDiR ! 

Gnzel Mersinin çeellll mallarını Izmlr Enteruaeyonal Fua· 
rmda teşhir etmek ve satmak için bu, bir fırsattır. 

Bu ucuzluklardan lstırade ederek lzmlre koşunuz; lQrlU 
eğlenc~ler, gUzellikler, yenilikler ve karlı alışveriş sizi be~llyor. 

20 AGUSTOS- 20 EYLÜL 

Ta7yareci Bremen tayyare ıpey 
danından kalkarak Lobete git 

mie ve tekrar 314 kilometre kat 
etmiıtir, 

I 

Tapu teşkilitı 
Vila,.ete bağlı kaza 

lardcı teşkilat 
yapılacak 

Ankara 7 (Hususi) - Tapu 
ve kadostro umumu müddürlütü 
yeni teşkilat kanununun tatbikatı 
etrafinda ki calıAmalarma devam 

yanması icab ederken bu fene 
rin Japonlar tarafındım lÖndO 

rillmOe oldugunu anlattıktan 

sonra ,Japonların gemiyi tavkif 

ett!ti ve gerek bizzat kendisiolP 

gerek tayfaların birçoklarını it 
kence edildiklerini söylemietir. 

etmektedir. Önümüzdeki atustos 
ayı içinde 28 viliyete batlı kaza 
lardaki tapu teşkilatı yeni kanun 

hükümlerıne göre teşkilaUandırıla 
cak tır, 

Bu sene Tapu ve kadastro 

mektebinden mezun olanların mÜJJ 
hallere tayinlerine başlanmıştu. 

8 

bı 
d 
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Dnnyada Neler oldu Neler oluyor 
i L A N 

ioel Defterdarlığından 
Muhammen bedeli HUDUDU 

Yavaş büyüyeıı Qocuklar Sıcak amma ne sıcıkl 
. . . . • . Pansilvanya ağırceza mah 

Mıyıdıa elde edilen an. ma kabılıyetıaı pek mübım kcmesinde bayii tuhaf bir va· 
tiraıidik "O,, vitamini So,yet ıurette ıratbrmaktadır. ı ka oldu ... 
ler buli;iade ıenit tatbikat Fabrik•, balen, metabolizm MOhim bir davaya bakı· 
ıabua bulmaktadır, Bu sene için lnzumlu 1'8.1,, vitaminini· hyor .•• Havada sıcakmı sıcak 
S t diilt İIİ içinde ''D, de iıtihraca bqlımııtır. Bu Gölged~ k1rk ik! ~erece ... ~vye .. e• r .' . . ' . . . • . Ra1s ceket1n1 çıkarıyor, 
YJtımıaı elde edilmıt milbım vıt•mıa, alkobkler ıçın, kalb maznunları ve dioleyicilerede 
mikda~da bbbi babk !•it. ve faaliyetinin azalmuıada çok I ceketlerini çıJl.tırmılarmı söy· 
recektar. Moıkovadakı vıta· f•ydalı olac•kbr. IOyor. b r 
mia fabrikua, /938 senesi Diier tiraftln, miya va- Herkes soyun~y?r. 
zarfında D Yitamiaiaden 120 . 1 2 1 • • • l'alıat sıcak gıttıkçe arlı· 

ıatauy e ''15• Fa vına vıtamı- k k b' k k i ... · a. k milyon doz 11tibaal eyli1ecek· . . • yor, ır ır. ır ••• aır 
. aını!I bazırlaam111 ve ımal o· Qç, kırk dört •.• 

tirB. f b .1_ • d lunmaıi için t~crllbevl faali· Bulanıyorlar.. Mahkeme 
D a flaa 8)'111 ~AD 8 t • f b • • 

t ki • . lllt . 1 yet programı ımamıy e •· azalarından biri nasılsa ehnı ava ar ıçın ravıyo e ıua . . . 
1 ela ·r11m· 18 il zırlanm1ştır. Yakında tatbikat kalorıfer1n radyatörDne dayı. 
arın n ıeçı lf m yoa al ... L- 1 . h yk . k k·ı· . 

b h kb aablımda çalıf mıga ... , ana J or ve a ıraı a çe ı ıyor. 
doz maya da azar yıca r. L • R d t"' ı · b' ı . . b la c•kbr. Bu vitamın; malim ol a ya vr a eş gı ı yanıyor .. 
Filbakıka, k&mea ayv•n n d ... il bn. n Kalorifeirn ocarrı hapİS· 

bel UfU ue, yavaş uy yen ÇO· e 
araaıada yapalın tecr6 er . . d hanede imiş .• Mahpuslar oca· 
neticelİDde. llltraviyole ıuaın cuklir ıçın çok faydalı ol u ğı doldurup yakrmşlar, bOtOn 
din ıeçlrilmif mayalar tavuk iu gibi, ıaçların çıkmH1na da musluklarıda açıp mahkeme 
lana hıcmiai ve yumurtıla· yarmm•ktadır. salonunu ısıtmışlar!... 

Yıldıza aşık bir katil 

Kazası Maballesl ClD81 Miktar lıl2. Ura 

Mersin Camlşerif Arsa 156 225 

" 
,, " 250 500 

Mahmudiye 
" " 

183 200 

,, bahçe ,, 120 60 

,, 
" ,, 215 llo 

,, 
" 

,, 215 llo 

" 
,, ,, 250 125 

" ,, 
" 

280 115 
• 

,, 
" ,, 200 100 

,, ,, 
" 200 ıoo 

Barıun konağı ıı kapıcısı 
V b ,, bamidiye ,, 

1 l i aıd·şov~banın mSteş urb. ze~-I Mnddciumumt başını ka· ·göre ayar edilmiş değil mil.. 2l 
225 125 

Doğusu batısı güneyi ~·ol kuzeyi 
Fuad arsası ile mahduı 

Doğusu rıhtım bausı gümrük anha_ 
rı kuzeyi gece okulu güneyi kumluk 
ile mahdut 

Doğusu Ali evi batısı yol kuzeyi 
Ankiliko evi güneyi doktor Varil evile 

Doğubu yol ba111sı Lamile kuzeyi 
Mahmut ve KAmile güneyi ibrahim ve 
Beddur ve Yasin ile 
Doğusu belediye arsası batısı Mf'h

met Nasur veresnsl kuz~yi hark ve 
)'Ol günt'yi Süle)m&n ile 
Doğusu yoJ batrsı hilani kuzeyi A ıi

na gfineyi )·ol ile mahdut 
Doğusu hilani batısı lfehoıPI kuze

yi Atina güneyi yol ile 
Doğusu yol butısı bt-IPdiyPye ait 

arsa kuzeyi bark ve yol ile 
Doğusu )Ol batısı mehmet kuzeyi 

ümmi gülsüm ~üneyi mehmeı kimu ile 
Doğusu Nadir batısı t~emaliye ku

zeyi yol güneyi ali \'e basur ile 
Sağı halil sulu abdullah önü ~· ol ar 

g n er n en ~ y ram ı os.. 1 E Ş 
ı ııdı· vet •.. Hayır... ey.. • _ . • 

ö do. • _ K u dile Astronom ·Size bunun sebebini ben Yukarıda huduı 'e e\'sarı yazıh on hır parça arsamn mulkiyetı peşın 
kası sema \'e kAmile ile mahduı 

. Bu adım baron Va~:~•v hadisesi ;ke gar~. Bu sabah söyltyeyim. Makbul meslekta· satılmak üzre müzayedeye konu)oı uştur. 21 · 7-988 günü saaı 11 de sürü
zenıo91ıonıtbm~ıd kapıcı 1 

b.O , mesai arkadaşı ve meıdekdaşı' şınızın not defterinde okudum len r.ehler haddi IAyık ofirüldüğü takdirde ihalei katiyeleri ,apılacağından 
aron ar ı • • aonrı · y d f d t' " k 

ton ae"ettnl lrıybettl. metelik bay Akosta cinayeti ~·~er .'1 ızı •tn~ keş e .en oy~uş. talip ola11ların yüzde 7 buçuk ıeminaı ya&ırarak Defıerdarlılıa müıeşek il 
siz kıldı Buna mukabil kı· verdi. Hemen koşup gıttlm. Sız keşfedılen yenı yıldızı çal komisyona nıüraeaatları ilAn olunur. 9-12- 15-19 
picııı altın para birildirmtşti. Ceseciin yanında serseri Ju· mak için meslektaşınızı öldür • l 1 1 
Baron koneğıoı kıpıcımoa sat ragooun bıçağını buldum, Ju· ' dDnOz. Siıi tevkif ediyorum. 1 A 
b. Kapıcısı Slrambinllri baro- ragoyu tevkif eltim... 1 Bu hadise Lima l'llldha· ı·cel Defterdarlığından 

nes!nde cereyan etmiıtir. nun dairesine yerleşti, kendi Ve birdenbire sustu, Alıosl Mobammen bedeli 
kapıcı odasını da Ocretsiz ba· taya döndo:. . . . Bir buıenin kıymeti Kazam MevkU ClD8l Mıktan Ura 

ron• terk etti. Baron lSIDnce - Yenı keşfethğınız yılı G ilenin Bab M Ana 1100 112 1100 Şırku yol ıırben bark ve Ahmet ıima 
.,e ._ıdır orada otura- '-tı. dız ne Alemde? eçenlerde, •0 • derece çe • • 
J .. '""'" ıık bir otomobil mlltemadi- Bocla .. kıdea len avukat Fuat cenuben çadırcı YtıiD ve 

Donya bu.. &iki kapıcı - iyi. ı trOk Abdullah ile 
Strambinskl barondan evvel - Görebilir miyim? ı yen ••i• ıola zıkzaklar yapa- ,. ,. me ,. 1160 il 1160 Şarku yol ıarbea bark Ye jaaHlame fi• 
öldO. Fakat arkas1ndı bıraktı Akostı glSzDnü dOrbOne rak Londrada Uper Rişmon malen y UİD Ye Abdullah ceaabea yol ve 
ğa vaalyetnıme ile konak ge· yaklaştırdı: 1 caddeaini reçiyordu, Seyriise- Şqati evi 

1 

ne barona kıldı. - Durunuı iyi göremi·, feri idare eden memurlardan » » » 2760 112 2760 Şarkaa Şevket ve diierleri evi ıarben 
Baron yirmi sene sonra yorum ... DUrbOnU ayar edeyim birisi motosikletle otomobilin yol ve Huu kavu evlatlın ve lbrabim H• 

yeniden konağını yerleşti. - DDrbOoOoOz glSEDt.JOze k (Kiriatimam •aclamua Mariko bib vereaeai fimalea Silifke yolu ceauben An· 
1 
ta ibiae koyular. Memur ar· 
k ki Manumatidea metrOk 4 puça doa Akıl ve Huaa kavaı veresesi Meryem İ ada · pençereden, direbi· t t L!d ) Fatma ve Feride ile 

d k k • . i b. k apu evaa ea 
1 yoa a ço ·~ aıyınm' IJ' ~ GaJri oıübadillerden metruk )'Ukarıda hudul ve evsafı yazıh üç _parça 

Eotraosijc\rr gazetesi 1azı-1 Camları te~izlemek, .. Mi-1 dıaıa otardaguau ve bu kadı arsamn mülkiyeti peşin satılAeajmdan müıa.yedeye Lonnlmuştur. Surülen 
yor: mart şubesi dırekUSrlOğunnn, nıa J~nıba!1nda bulunan g&· pe)ler haddi IAyık gGrüldüiü &aldird~ 21·7-938 perşembe günü saaı onda 

Adliye sarayının pisliği vazifesidir senede iki defı, ıel bı~ d~lıkınlıyla sak 11k 8 ihalesi yapılacağmdan ıalip olanların yüıde 7 buçuk ttminaı yatırarak dff 
her gDo biraz daha ttrenç bir pHka'ya yurtusile, Adliyenin ptiftliğiinLJ görnr. lerdarhkta mÜlfŞekkil komisyona müraeaaıları ilAn olunur. 9 12-1ô-ı9 
manzara alıyor. Camlar sanki tatil devrdsinde_camlan ıilJi·; Polis motoıikletini daha j 
~~~~!:'r.;:_.. .. blrllren rlyor'Blr lemizllk 19bek~si. buh sürer ve otomobilin ÖDÜ- Mersin Mım " Sin . i l • 

up ne ıeçer, F•kat buna rağmen • tozların oatOae geHp pcenler muhtelif Adliye dairelerini te· Sil 
Yazı yı•ıyor. Bu yuılarda kO mizle .. ; her daireye senede İki de ıeaç kızın delikanlıyla Ö· pıya 1 Mııin inhisarlar ıü~ürlüğündın 
fürdOr, Uç keıe nnbet dOşOyor. plımekte devam ettipi ıö 8 Temmuz 938 

Taş merdivenler neden Merdivenlere gelince mer rllnce derhal bir zabıt vara- inhisarlar idaresinin Mersin ve Taşra a~ıbar-
r b ık ... tutar' Kuruş d . t 1·1 b. ne ı ,, d •ilinmiyor.? diveoler ha tadı lr defa hor- ları icin f nız ,.e aatra yo ı e ır se. ar11n u 

Sen Belediye relılne iki tumla yı,anırl • ..f llalake•e, ıenç kızı bu S Domates Mersine ~tlfeek ıuzdan gayri tahminfn 14,000 ton 
lleıecıı:re Alııaı ıuıı ııordu ve Bundıo i7lllol l.U:reııı.r lllÇllD.ı.ı. ltllrtı bet filin pa 

3 BDber · yaprd. ve mamul ıütii11,, içli, ispirlo ve _sair n ıa 
ıu cevabı aldı: teşkilt\tı genİfletalolerl.. ra cez•aına mibkOm etmiftir, : Ay::,!:,•:;!• mul ve gayri mamul enalla ve eşyamn ıslelede 

i L • - ..... -..~ 1ok Yer çalı mavunalardan vaganlara ve idare a11barlar11•a ve 
~inli ilı 11lllliii içiı lırk ... all S11yıll11 Biliiindı JÜZ elli :rok San faıulyı idare aıılıarlarıııdan ve istasyondaki vagonlardan 
Doktor 'Kroa Harold. ne '11111'1 'Jlfl.L 1 L- 4 

Kabak iskeledeki mavunalara nakil VP. isti( araba. ve ham • ı JI 1 Hıyar ıd8di 1 k k 1 betat hastalıkları mDtabıssısı 7_10 Erik maliyesinin 7 _ 7. 938 d~ açı a.n açı . e sı lmesiııe 
dır. Trinidat'tı da dOoyanırı .Geten hafta Budlpettede Man • •• dlflace ~nıli 6 lO Oztım beyaz talip zuhur etmPdiğinden eksıltmemn daha ongün 
en bOyOk pamuk istasyonu haylı entere11n bir nlkAb lrı· tisi, SOYJ911er Birliji milletle. S-5 Ozam ıiyah uzatdarak ı8 7 988 pazarlt1Sİ saat ana talikine 
'•rdır. Bu mDtah .. ısı on ilıi yıldı. ıiaia dilleri halduacla bir liıte 3 Patlıc•a Larar verilıuiatir. Tahmini kıymeti 14 700,00 lira ilene ..alJemak ozere bu ıstas Yerıl evliler birbirlerini • " 

v- · ı k ,_ 1 a. ı huırlımıt ve ba llateyi buıl 7-8 Sarmısak olan bu 1·a 1·.~in ıehnateak mu vak kat _lt»wina.ı 1 l o2,5o )'ona memur ediyorlar. Sene- ıra sene evYe ıu1oımıı "• " T 

de 2so.oo0 frank Dcret alacalı fakıt erkek e.11 olduio iein mai• vermlftlr. Ba liatede mın --~-11------ liradır. Taliplerin muvakke1I ıemmatlarıle her~. 
1935 aenesinde doktorunık~~ısını boflJamımıı •• •• takılan•• alfmlan ile bera bt!r tayin alunan gün ve saaua. Mersin inhisar-

'•zifesloe nihayet veriyorlar. dığı ~e ev~~meotmif ..• do.. ber memlekette kOllUfulıa flln lar müdürlüğünde bulunmaları 11:\n olunur. 
fıkat sel'ebinl aöylemlyorlar. •rl81 ıu1m us am 150 dil bakllmda mafU1&l 
Doktor Uç senedenbeıi aceodi·ısen: soora olkocaı1Dd1D ayrıl •al6mat yardır. Zayi raııl IB~ür 1 
ı . . ma15ı rısı muş. •• 8 
ne oedeo yol verlldıl•nl araş Adam, kır1S1n1 bopr bo· T araaa idman Yar·• 

trıyor.. oihıyet geten hafta aımaz, kırk aene evvel tanıdı M Ürettip J f 

~ y Ju r•"aaetinuen ı • · ı · .. ~·enıyor. ğı sevglliıilenlklblandL Adem • ı· v . . ! MersındP. Mahmudıye mahıtl tsuıde Kuçük Ha-
Doklor daktiloaile evlen• 1elıaen, Udın yelmlt yedi ya- 18 1 y o ruz l 1-~ 938_ '~ rılıırıde Yu r - 'mauı ei varında 151 nuıııarıı lı Eolakıa ' 5 il u nıa -

ibiş. Yedi aenedenberi yanında ııodadır... llatbaamazcla ıuete ve Ja aıt muhur ~ıza .. n za- t rah ev satılıktır Burası 192 m~ıre mural>baın..1a tahşan bu kız Çinli imift Çin Kırk sene evvel sengin cebel ifleriacle çılıımak il•· " 
li bir kızlı evlendi diye itin bir adım olan yeni dımad, re iki mlrettibe ihtiyacı· yi edilmiştir. Y _.nisirai 1 dört oda bir mulbahtan ibareUir Evin bahcPsi su 
den çıkarmışlar. bGyDk harpte bouın servetini ma vuclır. Çahfmak anu )aptıracağıouzdan eskisi! 1 tulumbası ~e çı•şmesi, tlekırik tesisatı Yard.ır ' 

Bu hafta doktor bir davı kaybetmiş, metelikıtı kalmış· edealeria mlclllriyete mil- nin hükmü kalmadıAım .\lmak istt.yenlerin \·fni Mersin idare memu-
•~tı, bu davaya Lonbnda ha- hr. BugDa Belediye temiıltk racaatlan. ilAn eyleriz. runa ruüraealları 
~lacak. amelesidir. ·----------

Parisin AdliyA sarayı pistir 

HUDUDU 

Ev Satllık 

_ _. ..... ______ _. .............. ..._....._ ......................... .-......_ ...... 
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Ait ı n r uya !81 ~ oRNEk K~JBAP EVi ~d 

M tf k ki 
Kolonya ve Esansları iS1 ~~ Ahmed Kayaselçuk ~ 

u a oca a rl il !lif Yaz geldi, her zaman size lazım olan kolonyaları-ısı fJ KURUŞ KEBAPLAR i KURUŞ KEBAPI.AR ,.; 

H E 1 D E N 1 A ı= lnızı AL TIN RÜYA Kolonyaları satışevinden temin ediniz . ~ 15 :ı~·~~ k•b•b• koru• \ : ~~ ~~~.~~1:~b:~ç.1ı k•. ~ı 
~ ~ cıı 1 25 Yoğurtlu kehııp sade i 20 Kt?me kebabı ı~ 

Dünyanın tın iktisatlı ocaklarıdır. iJ lfl!llolonyalarımız en güzel, temiz esans~ 'aı~ Y•I! h•ştama et suyllo i /1 20 Patatısn kebap ~~ 
a li /ardan yapılır, derecesi kuvvetlidir. ~~ !~ ~~~8~~;11l ~:~;;, [ 1 ~~ ~:::r~:;:::uzıu ke. ~J 

Dumansız 

1 s 1 1 essız 
i Pompasız 

=ı .. FiyHtlarıwız her kistıye dverişlidir. F.sans r~ 20 Patlıc:rnlı Urfa usulu il 2~ Yağlı hamurlu et tep ?,~ 
Borusuz la·· ımız ise lf~minathdır. ı~ 20 Sulu kebap Adana" 11 side 

Toptan satış yapılır. Sipariş kabul edilir. ~ :;~ 20 Sarımsakla Antep ke. l 20 çıg korte 
=1 ~ f l'b 20 Klllbash j j 5 Sıılala, Cacık, Turşu ~~ 

K k m B Lütfen bir defa tecrübe ediniz. ?J ~~ 
0 USUZ 1 m Merıin Uray caddesi No. ~ & l!') ?aka rya lokantası karşısında 37 1'.lo. ?J 

• &m' Bil • rl W ~~ ORN EK KEBABEVI Vf~ Lokantasında ~~ 
Enjektöesuz ,~ ~ r~ Yukarıda yazalı kebapln ile daha birçok yazal· (~ 

1 1 Liraya Fot0graf makinesi ı ııe. mayan kebaplar sırf koyun etite yapılır ve muhtı-lif ~· 
~ 1 YEMEKLER bulunur. ı ~ 

Haftada bir lira vererek bir fotoğraf ku ~~ Saym müşlerilerimizi !}•~mrrnn etmek için ~~ 
a.ı . 1 l '· -k k .. "k l>. t k il tu makinesinesahip olabilirsiniz. ı1e ~·apılan bu taahhiillen Orne.,k keba .. rcısı Alı.~~ 

.. lf avı a ev, nıyu. "UÇl~ . ır a t'Ş verme • Haftada iki lira VIFirsıniz size son model bir lt~rüklü (KO 'aıl 1' 
uzre derhal avar edılt·bılır. ı= DAK) makinesi takdim tdtrlz. Sınıf terfi tdtn ve iyi not alan (J mel çekinnıflZ. BiR TECRÜBE KAFiDiR ~ 

"' ltı altbtye veriltctk tn kıymetli htdiye Fotcj,·of Mokintsidir ~ # 
7 dakikada bir teneke su kaynatan ~ Fotogıafçılarla AnıatlJrltre ait her cins malztmt, cam, kar \ ~~"""\e~-~~~~'i:'~Y:~~~;ı:gr;; 

ki k 
ton, paspartu ,ye IUJçlar bütün ctnup vildyetltrlndtki satıcılardan .. ~0'-u' "'--'"u'--"'-1::.1"'--'"-'"v--.;; ~..__, ... _,., 

oca arımızın saatte 1 uruş daha ucuz ve tazedir. = Kodak, Oevart, Fog/ander, Mimoza, Ltontırd, lomberg, Ka 
masrafı vardır lll pılli, Agfa m11rkalı malztme, film ve sinema mm/erile Rontktn = filmleri bulunur, 

-

DOK.TOR. OPR.ATÖR. 

Satlt yer'ı· llik~et lfrmın - P?sta Kutusu No. 71 = SEDAD SAHİR SEVMEN = 'I , MersJD Zıya Paşa cıvarı No. 8 6-tS;ıa 
~ = Uray caddesi No. 41 - Merı:n 

SAF.,A BORBOR 
hastalarını her gün 1 Sden ıonra 

kabul, muayene ve tedavi eder. 

Porta~al ağaçlarmm sı~~atı nasıl temin e~ilir? 

VOLK ile, çünkü: 
1- Portakallara ~rız olan h~şeralve lıasta 

hklarla en kolay v~ pratik Şf1 kilde mücadele 
etmek arn~ak VOLK ile kabildir. 
Volk ilacma yartfırucı liir madde karıştı . 

* ........................ . 
ı Türk Hava Kurumu 1 
0 Büyi1k Piyangosu : 
g 3 Onca keşide: 11 Temmuz 938 dedir : 

o Büyük ikramiye 50,000 liradır o 
! Bundan b"şka 15{)00. 12.000. 10.000 Jlrahk ikramiyelerle ! 
O ( 10.000 ve 20.000 ) liralık lkl adet mokarat vardır. O 
O Şlmdlye k!ldar binlerce kişiyi zenglo eden bu piyangoya O 
O iştirak etmek suretlle siz de tallbinizl deneyiniz @ . ........................ . 

ADRES: Camiıerif mahallesi 
sabık Müftü evi yanındi 

@;>000~~~~~~~oooooooooo~~~~OOOOOOOOOC?OO~ 

ıl D O K T O R. sı 
ı · Mazhar Cemil Esen 8 

8 Sinir haatalıkları mütehaa&ıaı 
8 Adana Reşat bey mahallesi ordu evi 

civarı Savatlı Bay Halil evi ---m~oooo~ooooouoo~0200~~9Q0000~000Q~~oooooc~ rılmasma liizuuı yokıur. 1 
volk Mevcut ilaclardan Nı tmıni vellisidir. i Saym Mersinlilerin -----------------------------------------------------------. ~ 

volk Hesuıi miie~. e~Pler larafmdaa her 
ilacJ tercihan lalbi k VP- l~ vsi ye edilmektedir 
volk Ve Volkun kullanılmasına yarayan 

Piisk iirgt)çler her zaman ba lıçecilerin emir· 
lerine amade bıılundurulmaktadır. 

ı Nazarı dikkatine 
' 

Sıcaklar başladı, kışın : 

volk ile iJaçlama işlf'l'İ Hlt ehven şarılar
la ıicaretharıemiz tarafından deruhte edil
mektedir. 

1 

yiyeceğiniz yağ ve peynirle· 
rinizle bunlara benzer gıda 

maddelerinizi Soğuk hava 
deposuna vererek muha-
faza ettiriniz, 

Mersin: Azak zade Han No. 20 

VIKTOR BOTROS 

Adres: Selim Şemsi 

l9ba9aran 
Soğuk hava deposu 

13- 30 
= 
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°" SIHHATİN İZİ KOR. UYUNUZ t 

* • 
>f 

- :!''1 ASIL MI 

KAYADELEN 
SULARINI IÇMEkLE 

81 Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

mı TAHLiL RAPORU 
• Gfirüniiş: Brrrak Ku!eviyet; "loo sm3 suya sarfolunan N: lo 

ıuikdarı,, 0.2 sm3 . 
n~nk : Reuksiı Mt·cmu sertlik derecesi "Fransız,, 1.5 
Koku ; Kokusuz Uz,i mat.f<foler için sarfolunan müvelli-

dülhuıuuza litrede o.4o mgr. 
Sülfat "SÜ 4,, litred~ 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Nilrat ''No 3,, ,, 0.0040 
Nitrat "No 2,, yok 

• 1 Tadı ; LAtif 
• Teamiil; Mutedil • 

Aıuonyak ''Nll3,, Yok 
Fennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden ililıa· 

ren istasyona kadar içi kalayh kAlvanizli borularla içi mermer döş~li 
belJurhavuzlara dökülnwklP-dir. Oradan d3 bütün Fizi~i ve kimyevi 
evsarım muhafaza edenık ve hiçbir suretle ~ı dtığmeden hususi kim
yetgerimiz~ ve Adana ıhlıat lfakarılığmın ta)' İn ettiği Sıhhiye nrnmu
ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAYA DELEN suyu ile ! yıkandıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhhat memuru tarafm· 

"' dan miihürlenP.rek şehrimize gelmektedir. 

.. 
* * * ... 

• • • 

* * • * 
*•~*n~ın~mwın~~H~~cn•••• .. •a••111111111111•••*~* 
Merıin: Yeni Mersin B11ımevinde BasıJmııtır 

. ~. , 

IHTIVARLIK 
! . 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI ; 
/ 

Hazırhkh Davrananı 

/"'" ·"6 .. ,. . ... , 
/ .fr 
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