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GÜNDELtK. SİYASİ HABER. FİKİR. 

Berlin 13 (Radyo)- Alman mal· 
buatı: İngiltere bugünkü silAblaoma 
da devam ettikçe Almanya silAhlan
malıdır. Bu sil~hlıınma mesuliyeti 
ingiltereye tahmil edilmelid!r. Diye 

GAZETESİ yazılal' yazmaktadır. 

Sahibi ve Umum Ne,rlyaı 
MDdUrU 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
hDI \1 ?alD lıuıcınl • ~lerııı 

Sayısı 5 • kuruş 
Telefon No. 82 

OUMA 
14 

1 ci TEŞRiN 

1938 

Yılı;' Sayı 
11 3117 

Yeni kredi 
Münasebetile 

Muamele vergisi J Fransa • Belçika 

,Hariciye 
Nazırları 

/ Rus matbuatının yazıları 

Çekoslovakya kendini feda
ya muvafakat gösetrmiştir Alman 

F. R. ATAY 
Mılıi iktisat N:ızm 

dokt<ır Funk'un ziyareti, llnha 
ilk güııünde müspet semeresini 
vermiştir: Almanlar Türkire'ye 

Yeniden muaf tutulan 
müesseseler 

Yeni bir kararname neşredildi 

. 

Arlı~ ~arp olmıyaca~ ve barış ~urtulmuş 0'2caU1r 

i 
! Enternasyonal mese 

leleri görüştüler 
150 milyon marklık bir kredi aç _ . , Parls 13 tRadyo) - Belçika 
ınaktadırlar. Hükümet bu kredi· Muamele vergisi kanununun pan muec;seseler,_denız vasıtala· 1 Hariciye nazırı Fransa hariciye Pravda \'e fzç-astia gazetele· ellerinden kaçırmayı istemiye 
yi memleketin endüstri, nafia ve ikinri maddeRine 3535 sayılı ka- rına mahsus kurek yapanlar, nazırlle mulakl olarak eoteroasyo rinin 30 Eyliil tarihli nüshala· cekleri şüphesizdir . Bu suretle 
ınilli müdafaa ihtıyaçları için nunlaekleuen S fıkrasi) le verılen kue kafesi, tahtadan küçük eşya: nal mes'eleler etrafında görOşmOş randa bilhassa Lit\'inof'un Mil- Fransa, son üç hafta zarftnda 
kullanılacaknr. ~alfihiyete müsteniden müteferrik kutu. dolap, cembar, elek ke.ena lerdlr. letler Cemiyeti siyasi komisyo- Avrupa kıtasının muazzam bir 

Böyle bir kredi en baetn ku rf ti bete be)' gire ve günde ça ğı, çıkrık, tavla takunya, mekik nunun 29 Eyliil toplBnhsrnda devleti hakkındaki ehommiyeti 
açan ve açılan ıki de\'let arasın- Jıetırdığı işçi sayısı en fazla oııa kundura kalıbı yapan müessese· Japonlar fspanya delegasyonu tarafından 'ni artık ka)'betmiş bulunmak 

kadar olan mu·osseseleriu mez· ler araba tamı·rcı·ıerı· · · - 1 d da dostluk münasebetlerinin kar ' · teklif edilen karar pro1esı uze· ta ır • 
eılıkh itimat hislerinin kuvetini kur kanonun neşri tarihi olan Gıda sanayicileri Yeni bir taarruza rinde yapılan müuakaealar mü·' Bu günku eeraitteki dört 
ispat eder. Bundan başka Tür l6-7 938 tarihinden "itibaren mu· Arpa kırıcıları · hayvan ye nasebetiyle söylemiş olduğu nut ler konferansı -hir Faşist teca 
kiye'uin inşa ve umran ieleriniu am~le vergisinden muaf tutulma mi · Arpa, mercimek ve sair hu geçtiler ku aynen dercedilmiştir . vüzünün temerküzü, bu tnarru 
daha süratle tamamlanmasına sına dair bir. kararname neşre bubaıı un halinde getirmeksizin Şaogbay, 18 (Radyo) - Ja· Mezkur gazeteleriu gerek zun koordinasyon komitesi ve 

Yardım, türk müstııhsilleri için dilmiştir. eıip parçalı yan müesseseler. pon ordusu ve donanması Şan· bu tarihli nüshalarında gerek ı· bir merkez demektir ki, burada 
Yeni kararnameye göre yu M t anay·1•1 ık· - h ı d F, h b de yeni bir teminat teşkil erler. ensuca S tug vilayeti sahllJeri bayunca ce· bundan evve ı nus ıı arııı a ransn iç ir rol oynamıyacaktır 

llulAsa milli say için her bakım· kardaki e~~afı t~şıy~n ve ~u~ Holıcılar nubi Çine kttrşı askerl harekata merkezi Avrupada hadiseler hak Beynelmilel tenhhüdatı ih 
dan faydalı bir şeydir. mele vargısı muafıyetınden ıs\1· lşlemeciler başlamıştır. kında ancak Tas'ın verdiği ve HU, bütün bir milletin (Çekoslo 

Hiç eüphe yoktur ki Türki· 1 fada eden müess~~eler eunlardır: Mendil için hazırlanmış men ( bu gazetelerin hususi muhı\bir· vakyanın) menafii ne ihanet gibi 

re kendi inşa ve umran faaliyet Toprak sanayıı sucat üzerine çizgi basan müeıı- ! Alman ı'kt'ısat Nazırı !erinin Londra, Paris ve Prag- csantimentah mevzular üzerinde 
lerinin semereli ve muvaffak Tebeşir yapan müessrseler. seseler. 

1 
dan gönderdikleri telgraf hava- münakaşaya lüzum yoktur. Mese 

seyrine :ve bu faaliyetlerle her 1 Maden eşya sanayii Yazmacılar u basmacılar· t disleri neeredilmekte ve bu neş leyi baekn türlür koymak Jtizım 
Rün daha arlan milli müdafaa 1 Mııdenciler, bıçakçılık, deste Hayvan eAerlerinin altına SOfyada riyatta burıdan bir hafta evelki dır . Jngiltere ilo Fransayı böy 
'kudretinin hiç kimse için zararlı recilik, ~a~ıcılık: her nev.i mad· konan keçeleri imal eden müee· ton hissedilmemektedir . le bir kapitülO.syon altına girme 
olınadığıne, bilAkis be)·nelmılel de \'6 dokum muesseselerı, (Ya1 seseıer. Bulgar başvekilile fzvestiya gazetesinin hususi ye mecbur eden nedir ? Buna 
!IUlh \'e emniyet için bir hizmet l 111z dök~m dolayısiyl~, döküle? Müteferrik sanayii aörüJt:fıi muhabirinin Cenevreden telefon bu de\•letlerin siyaseti başında 
tasıtası teekil etmekte olduğuna parçayı ışlemek suretiyle mamu Kağıt ve mukavva kesen 6 l" ~ \ ıa verdiği bir haberde ezcümle bulunan münferit şahısların za 
herkesi inandırmıştır. Cümhuri· ıt\t vücuda getirenler hariçtir.' l müesseseler, Sofya 13 (Rad~o} Alman şöyle denilmektedir : afı veya korkaklığı mı sebebi 

Jet rejimi ile eski .r~jim a.r~sı?· Dövme bakı.r ya~an m.üessesele~ KAğıt ve mukana üzerine
1 
iktisat nazırı Dr. Funk dün öal 1 , c Qemberla~n_'ın. Berhtesg~ yet \'ermiştir ? Şüphesiz ki me 

da ki farklardan bırı, es~ı ı~sız I kangal balmdekı telı am~alAJ çizgi basan müesses.eler, 

1 
leden sonra Sofyeya muveealaı 

1 
dene yaptığı bırıncı seyahat~ sele bilyle değildir . 

~nadolu'nun dneıarındakı sıllih ! sandıklarında kullanmak uzere Konfeti, serpantın ve tufalet t . t• N r BuJaar bacıvekili hakkında haber alınınca bura Yakınlaşan harp, logiltere 
. e mış ır • azı ., v ı k. . - h f"Jd b. · 

•esi akislerinin, şimdi, kazma se muayyen uzunlukta kesen ıma· kli"'ıdı ..,apan müesseseler. 1 .. l f d k b 1 da ı sırası me a ı e ır yeıs ile Fransaıııu idareci grupları 
• & ı Kose vanof tara ın an a u k 1 k h" d"l · -8• akisleriyle değişmış olmasm IAthnneler. Kağıt dantela yapan mües-ı . . · fe şae ın ı ısse ı mış ve mu- önüne ferdi kahramanlık veya 
dandır. Küçükasya'nııı milli \'e Tahta sanayii seseler. Kemik ve boynuzdan ve edılerek hır saat kadar beraber tearrız önünde gösterilen müt- korkaklıktan daha mühim bir• 
CoQrafi bütünlük, birlik ve ta· Tornacılar, oymacılar, sepet plastik maddelerden ağızlık, tes· kalmışlar ve görüşmüşlerdir • hiş müsamabalardan sıkılarak mesele koymuştur , Şimdiki 
lllam\ığıın, maddi \'0 mnne\'i \o , yapa11 müesseseler, ı:armaklık bih ve tarak imal eden müesse· birbirlerinin gözlerine bakmak- hıırp -küçük veya büyük ordu 
h ile hakikatlendırmck, Atatürk l .. ·apnnlar, fırın küreği, merdiven seler (sair pHistik imalııtı hariç. Macar . CP.I. htıdııt tan cekinmislerken, bu ilÜn sı-(ıarın_lıarhi nftöil"''" n.,.. 

f ~ ı 1 lUlgtlUlllt \&ffiaIDlYJ~ OL ~tıuli'u ncuo. IJl:H lJ ~l't n1 16 harbidir , İtıkılfıbrnrn milli olduğu kadar havrnlc rlirAl)İ. VA l""M"rloroini .: .. .) • k • mıetır • Milletler Cemiyeti me- Mademki bu böyledir, ma 
İtıEant eser·ı olarak tarihte lınki· lı yapan tezgahçılar, Fıçı yapıcılar Toka imaHlthonelerı (mensu omısyonu 

k ıı ı ı t hafilinin büyük bir ekseriyeti, demki yakmlaean harpte geaie ki "eref mevk·ıı·n·ı alacaktı'?: Qün- sandık imal edenler, ambalaj cat. tazglihları_nda u aııı an a e J bl 1 lk k ~ . . . 
Y ı ) dörtler konferausmm çağırılma- r ıa utlesı ıştırnk edecektir 

k~ o, yapıcı \'e yaratıcı irades!· ı sandı(?ı, oyuncak ve manken ya l§rı yapan muessese er , Dördüncü loplantı• sını barıe için yapılan diploma- şu halde idareci guruplarm önü 

il~ dokunduruncarn ka~ar, h~çl • A · ş· k t• tik mücadelenin en büyük bir ne: m.ü~e.lllih. biı· halk kendi ta kıınse Ku··çu"kasya ,·"ill boole bırl Hatav /!1 nonrm ır e ı sını vu,ntı 1 1 1 k k 
v 

1 
J Y' J~ ,., ff k" . 1 k kabul el ep erını ı erı surerece ve en 

lıılih tasavvur etmemiştir. b •• •• k b• muva 8 11011 0 ara - di iddialarını arzedecek olursa 
Netekim doktor Funk da eti-, ı·skenderunda uyu ır Prag 13 (Radyo) Macar - mektedir · o zaman ne yaprnnlıY gibi soq 

1or ki: Oek hudut komisyonu dün öğle Qekoslovakyadan artık hiç yal ve siyasi esas lıir mesele 

r· Tür~iyo'nin bu. yapı~ıl~k d~v toplantı yapıldı iden sonra dördüncü toplantısını kimse bahsetmez oldu • Çünkü çıkmış olacaktır, lşte Jngihere 
1nde mı ili ekonomıye buyuk bır ı yapmıetır • Bu gün yapılacak Çekoslovakya kendini fedaya 1 ile Fransanın idareci gruplaı· 
toı iaabet etmektedir. Milli oko· Toplantı va Antakya ve Kırıkhan tüc- toplantıda dostane tam bir an muvafakat gösternıie ve Münih'- 1 harbin pek yakın bir realite 
tıorni, Türkiye'uin kalkınma ha '-' 1 · te de bunun resmi bir merasimi olup durduğu şu anda bu mese 
te1

• ı · ·ıı •ı f hına ve l d • f • k tt•[ ı ıaamaea varıleca~ı tehmiu edil t k k 
ll6 ınde mı e~ n re a car arı a ış ıra e ı er ı v 1 yapılacaktır • Başlıcası ŞU ki arı leden ve bu proptemden or 

de9letin emniyetine hftkim bulun mektedir • tık harp olmayacak ve barış kur I muşlardır. Onlar müsellah halk 
llıaktadır Türkiye'nin her tara· leken derun, (Hususi) - An· odasında saat o~~a ye.pılmıe •t~ 1 d tarılmış olacak , L1ikin bunun, halktan korktuklnrındandır ki, 
tında bütün kuvetler kudretli bir bu toplantı ya Harıcıye musteea 1 a ya a 1 1 

h . 1 kapütilasyonu kendi mılli men 
~illt ekonomi vücuda getirmek takyRda yapılaıı toplautılar ne· rı Besim Tecer ve iktissd müs· j ne bahasına o acağınn e anımı- faatlerine iha~eti ve mütcarrı 
1 tl·cesı·nde resmon teşekkül ettiği· k · t ·1 mektedı"r Dörtler ~in mükemmel bir suretle birleş teşarı CeH\l Akyüre rıre.set ey· ~ l ye verı me · zın merhametine sığmıyı tercih 
tıtilınie ve teekiH'ıtlaudırılmışhr. ai yazdığımız Hatay iş Anonim lemielerdir. y ahudi proresör er 1 konferansının yalnız Çekoslovak etmielerdir. Yukarıkı sualıı çeri 
'l'arkıye'nin vtisi tabii zenginlik- eirketinin şehrimizde de bir top Şehrimizin hemen bütün ta b •t J ·ıd· rayı teslim ve müte~rrızlarm ıecek eıı tabii izahat bundan iba 
~erinden daima artan bir tempo lantı yapacağını haber vermiştim cirlerinin ietirak etmiş olduQ'u tes ı e 1 1 en had ietahasını tatmın etmek reuir 

ile İstifade edilmektedir. Milli ik Bu sabah Antakya ve Kırık bu ıoplantı da şirketin ga1eleri 1 Roma 13 (Radyo) Yahudi değil, battli hakiki bir harbin Mamafih sunu da kaydetmek 
lıeadiyat daima bir yükseliş ar- handan gelen tacirlerin de işti- etrafında çok faydalı miinakaea ırkına mensup oldukları anlaeı bütün esaslarını bile kurmuş o- lazımdır ki onlar dörtler koufe 
~etmektedir. Memleketin sanayi· rakile mukarrer toplantı Tıcaret lar cere7an etmiştir. lan halyan üniversiteleri profe • lacağına hiç ~ims.c ehemmiyet ransını çağırmakla harp tehlike 
08trıe programı süratle ilerle· a·ı · vermemekte, bıH\kıs bu konfe- sini tamamlle bertaraf etmiş ol· 

tııektedir. lstan~ul Toros Gençler Birliği 1 Polonva arazisindeki Pekler 1 sı·ıörrl.e~:inli:::d1~st~s~ np:~r:a~~~~ ransın ayni zamanda diğer mü· mıyorlıır, ancak bu tehlikeyi 
1 Cümhuriyet devri, osmanll J Y him bir meseleyi yani İspanya pek kı&a bin zaman iQin uzak 

,~P?~atorluğunuıı ananevi h~r Bürv.ı=.k b-«ı~r kof ile Çu 1 Bulundukları mın• ismi vardır . meııelesini de halledebilece~i laştırmıe oluyorlar, Dörtler kon 1 •tıbarsızllğınt, yani para pı· 'J U hakkında sadalar yükselmekte feransı Avrupada sağlam bir ba 
~llllalarındakl itimatsızlıkla mem kurovada ve Hatay- takayı terkedecekler Tayyare 11ay~aD1 dir . HiQ eüphe yok ki, bu me- rış esasını teklif edecek diye an 
tlll:e_tin kurtulabilecoğt husus~n • d b l Vareova 13 (Radyo) 1918 selenin de Qekoslovak meselesi- cak ahmaklar veya safdıl inhi 

lcı derin eüphO)'İ evelil tashıh da tetkıkler e U U~ yılında Polonya arazisinin Çek arlar düeünebilir 
lltınie, ondan "'OUrn da onların d Yakı'nda acılaca L nin halledilie tarzından bambıış oo··rtler konferansı hakikat "' "' ki r ler tarafından iegali esnasın a ~ R . 

llUfili""i derecesinde müspet naca a Q ki ka bir şekilde ctıalledilmesi> ııı halde A"rupnyı Bitlerle Musoli ()J 115 haralarda yerleşip kalan e o Ankara • Adana postası uğra • ltı~n kendi itibarlarını tesis et· lstanbul, (Huımsi muhabiri- rin Polonya arazisini terketmek hiç kimse aklına bile getirmiyor ninin carzuları>na uygun bir 
• 'Olir: Türkiye'ye herkes para· mtzden) - Toros Gençler Blrllğl üzere hususi seyahat vesikaları ğı olmak Ozere Mersiodede şehir Dörtler konferansının ça~ı· surette yeniden kurmakla mee 
)'tıı ve malını inanır; ve Türki· dOn toplanmıştır. Gençler 150 Jd almaları bir bl\Yanname ile bil planında gfüaerUen tayyare mey- rılması Fransanfn hayati menfa gol olacaktır • Bu konferansla 
~ tı'oinbeşladığı işi baearacağın· şlllk bir köflle halinde OnUmUıde dirilmiştir • danınıo açılmasına karar verilmiş atleri noktai nazarından ne de ı değil.bu konfer~n.sa i~tirAk. eden 
(): biı; kimse tereddüt göstermez ki sömestre tatilinde Çukurovada k H . • ve bu meydunıo lstlblQkı için bir mek olduğunu Ceııevrede ancak }erin colerslerıııı bırleetırmek, 
ı.. beş yılımız l>eyhude geçme ve Halayda bir tetkik seyahatine f'e ancıye nazın "Ok az kimseler idrllk etmektedir 1 hstld her iki mülaa.rrızın istek 
"'IOti "" k · 1 1 8 V takdiri kıymet komisyonu ayrıl • v k b 1 r: çıkmtı6tt HrHr vermış erd r. u Biz eunu tekrar ediyoruz ıerini uzlaetırma ı e mümkfin 

'l'ü k. , . li vnzi~ eti seyahnt on iki gOn sllrecektlr. b l" •Jecek mıştır. k B k f '•Qı r ıye om ma er ıne gı ki, Çekoslovakyanm Orta A~l'U olamıyaca ·tır . u on eransm 

lea· arn esaslara istinat etmek- Çekoslovak haritası Bertin 13 (Radyo) Oekoelo DAVE r pada müstakil bir devlet olarak neticesinde ~ide edilecekler, bir 
ır d kalkmasına ve onun tarafıan mutearrızların arzuları 
1 Berlin 13 (Radyo) Oekoslo uk1a haricive nazırının Berline orta an d h f ı ı t x. ·b· d" 

a~ Ole bu Türki .. ·edir ki ayni ' 1 na burada artık nı o a aza ae ıraceıısı gı ı, ı 
..,,tı ' k h ·ı sının son aekli Berlin gelerek Alman h 6 rici1e nazırı C H p Camı·fe perçıı anması . f 

1 
• ~() e dolmadan iki büyük ve va arı a v .. • • • • k . t muvafakat göstermış ~er tara. L~n da ~vve ef!lırde 

at dAn Londraya göndorilmietir . Hibentropla görüeecektir . y e serıye Fransa ıçııı ve samyen lnglltere 
ı6,..... lllilletten yüksek krediler ~ rif ocağı . bulunmaktadır • Mevzu esasen . . . 

"'-1111 ı . . E ele "U ki ıçın tamamıyla dayanılmaz şera Itır etmeğe muvaffak olmue- Akdedilecek oıa_n ~redi m~- olduğundan bilılmüşküHit fiil sa 1 L / J bu değıldır • eas mes "' • ı · . . 
· Bu k ·ı T- k. d · ke.neles·ı siasında Turk~yede bu- hasına "ıkacak .. e her ik"ı mem- ba•Ran ı~ınaan O k 1 k 8 , 1 mütoar ıL do~uracaktır . Hıtlerıa Avru 'ıı · redı er ur ıre e ıe • - v ... ı :r 5 Fransa e os ova 1 > _ pada bu son arazi iddiası oldu 

~it 18liheaı davalarımıza yeni bir yük ve ehemiyetli sıııaı ~t~ ask leketin nefine hizmet edecektir 1 18 10·938 Salı günü aksa· rızlara feda etmekle bu gun 

1 

ğu hakkında söyledıği sözlerine 
te 1 keri tesisat vücuda ge ırme Alman zimamdarlarının Tür mı ocağımızm yıllık kongra k b k k 

tjltı. tecek, vazife ve hizmete- mümkün olacak ve bu_ sur~tle t (20) yeni bir ur an verme arsı dayanmak da çok eafdiHinedir. 
)erıtı görmek hususunda bize isııhsalfit, ti•aret ve munakalıH ~0i;i;•1ı~n Y~ı~~dv:n u~~t~s!~:lir:!: ~ıe H~?~~·v~~:ı~~f~~~=~rı sında bulunmaktadır • Qünkü Çünkü konferansın dalın ertesi 
"·ı.~1 ın ve kolaylık temin ede- vfı 1 mıkyasta artacaktır · 13 15-18 Bitlerle Musolininin hAdisatın künü düzünelerle seni ıddıalar 
~"lı · ·h ıat ve liilet eden bu tezahüre, liiyik ol-
~ıu· r Sayın naıtrın dodiAi Bu kredi, labıi ıstı sa bu derece mükemmel cereynnını me:rdana çıkaracaktır · , 

1 : ihracat esasatına istinat etmekte duA"a de~eri vermek IAzımdır. 
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hranh bir gece /EHİ~ 
Berezilyada 
gazetelBr 

Berezilyada 500 ga 

Sayfa : 2 

Çıplak ~ey~eller örtülüyor 
Venüse Japon enta· 

risi geydirildi 

A rrııpada bulıraı1ın son dere
ce valıiın bir şekil aldığı gün 

sıılh nasıl }{urtarıldı 
ıTarsus zete ve mecmua 

çıkıyor. Tokyoda poiis çıplak hey-
büyük bavramda Halkevı· kellerin bacaklarını örttürfirkeu 

Hal~evi Gösteril kolu 
._, Berezilyanın muhtelif şehir 

5 IJ 1 k 1 ld 
? F P ı b" ı k • • kadınlar da bilakis eteklGrini 

U l nası Ur arı l. ransua onseye aCe e ır le avga SOnU ptyesıni ' Ve kasabalarında beş }'ÜZ gaze 
Münihte toplanan koure- graf çekiyor ve Bitlerle göriiş İnşaat ikmal te ve mecmua inştişar etmekle diz kapaklarına kadar çıkarmı-

ranstao sonra memleketlerlnedö mek istemesini söylüyor. Sefir temsil edecek d l dir. Arıcak bunu kaç gazete ka ya başlamışlardır • 
nen İngiliz ve 'Fransız başvekil Hitlere Südet Almanyasının Al· Cumhuriyet bayramında Hul- e İ iyor çı da mecmua olduğunu malüın Faka\ birbirine zıt olan bu 
!eri milletleriııe bunu aıılaUıl rf manyaya ilhakının Fransa ve in kevt göslerid komitesi Bedri Yıl- Tarsus (Hıısuı-.i) Geçen yıl değildir. Bir tahmine göre Bere iki hiidise J aponyada pek tabii 
dört devlet başvekilleri arasında gilterenin temlnali altında esa dırımın bir kısım ve 2 perdelik hirinci k a tı yapılıp üst kısmı zilyada iki yüz gfrndelik gazete karşılanmaktadır . Çünkü polis 
görüşülen meseleler, varılan an· sen reRmen kapul edilmiş oldu kavga soou isimli komedisini ,oy- ııın bu yıl yapılması takarrür çıkmaktadır. Fakat bunların için çıplok heykelleri umumi ~daha 
laşma, gidiş gelielerindeki mera ğunu bu teminatın da Çekoslo mımağtt karar vermiş ve ıazım ge 

1 

eden Hall:evi salonunun inşaatı de belli başlı rol oynıyan ga- mugayir görerek örttül'ürken 
k len hazırlığa başlaomıştır. ııa başlanmış ve üzeri kapatıl zetelerın sayısı 50 yi geçmemek k d 1 d ki · · 1 sım uzun uzun yazıldı, va yoaın sözünü yerine getire t dl G . k 1 150 a ıo ar a ete erını mem e-

F k t 111 t . ce11-· d - h b k "" Bele~ı·~e encunmen·ı· kararı mıştır . lnşaa.'ın diğer kısım.lnrı e r. orıye ·a an ye ya k . _ . . d k. a a rraueız gaze esı ou 15 ın e şup e ıra mıyaca6 ını, km ga t k d. ı etın umuını vnzıyetın e ı za· · ı ı t nın 29 T~erıııevvel Cumhurıyet ze e, en 1 çevre ve çerçe tarihı günler hakkında bazı mü 1atır a acaktır. Binaenaleyh sul velerinin dıcııııa çıkmıyaıı gazete rurete uyarak kısaltmaktadır • 
h 

Belediye encllmeoloin dOnkll bayramından enel ikmal edilme il temmim malumat vererek, hftrbe ü muhafaza etmr.k Hitlerin terdir. Filhakika Japon kadınları 
i 1 

toplantısında Hamidiye mahallesin sine sonsuz gayretle çalıı;;ılmak mauı man olan müzakereleriıı e indedir. de bir odun deposu, lçel hanının tadır • Bu 50 gazetflden, takriben bacaklarını, iktisadi zaruret do-
nasıl cereyan ettiğini anlatıyor: Fransız hariciye nazırı saat ve bllyllk bamamıo açılmasıoa ka onu Berezılyanın şimal şimal layısile açmaktadırlar . Memle· 

27 eylüldeyiz. Vaziyet en üçe on kala FrttnsRnın Londra rısr verilmiştir. 8 M f s k ısmında, yirmisi Riro de .Tane· kette azami iktisada riayet edil 
huhraıılı devresinde Qemberl!\yn elçisi Korbone telgraf çekiyor: Beledı'ye encu"menı' . ıusta a avaşer iro ve civarında, yirmisi cenup 1 mesi istenen bu günlerde kadlll 
Hıtlere yaptığı teşebbüsler bek Hep bir arado teplr.nıp görüşme Terfian Dlyarbakıra tayin edil k.ısmında intişar etmektedir .. se j ıar da entarilerirıı daha az ku 
leuı len neticeyi VArmemiştlr. Al· yi teklif c diyor. Bu konferans dlğial evelce yazdığımız askerlik sıfe, Salvador ve Balem şehırle maştan yapmağı düşünmüşler· 
mnn - Qek hududunda hadise la Musolini de bulunacaktır ve 12 esnafı para ceza şube reişi Albay Mustera Sllvaşer ri, şimalde çıkaıı gündelik gaza dir . Bu gün artık meşhur uzun 
ler birbirini takip ediyor, İngilte bu teklifi kabul etme~i için Al dUnk!l trenle şehrimizden ayrılmış lelerin merkezleridir. Aı:cak bu etekli, bol kollu Japon entarilt)ri 
re ile Fransa arasındaki teması manyaya İtalya müracaat ede sına çarptı lstesyoodıı bir çok dosrları ve ken gazeteler, mahalli. ve . mııı~akav'.i maziye karışmak üzered.r. Tok· 
tarda harp tehlikesini uzaklae- Cektir . Belediye encümenin dünkü di&ine saygı besleyenler turafıa bakımdan ehemmıyell haız bu yo sokaklarrnd 11 kadınlar diz 
tırılmış değil. Bütün Frıınsada Bu suretle o tarihi içtimıırnda kaldırımı işgal etmek dan uğurlanmışlardır. ıunuyorsa da, ne milli vo ııe de knpaklarıııdan aşağı inmiyen kı 

gece suçuyla 22 fazla yük almak su Suyın alh!lyımıza iyi volculuk enternosyanal olarak büyük bir 
ıhtiyat efradı siHih ahına çağıra I Fransanın hnriciye nezaretinden çundau, 11 beyaz ie gömleği gey lttr dileriz. değerleri yoktur. Cenupta ve sa etekli entarileri ile çocuk gi-
rak tebliğler asıldı . İngiliz filo Çıkan iki telgraf Avrupada mil memek suçundan, 12ehliyetsiz ve G Rio'da çıkan gazetelerinin de rol bi dolaşmaktadırlar . 
su da seferber edildi. Alman or· yonlarca kiş:nin ölümüne mani ehliyeti üzerinde taşımamak su Ümrılk iskelesi teri mahllllidir. Polisin çıplak heykelleri 
dusu harbe hazır bir vazi)·ette· oluyor . çuııdan 9 ve muhtelif şuçlard~n tamiratı Diger taraftan nufusu bir giydirmesine gelince: bu, lokan 
dir. M. Bonnenin bu teşebbüsle da 18 ki ceman 72 kişi belediye buçuk milyonu bulan Sao Paulo tadaki Venüs heykeli ile başla· 
27 eylül : Endişeli gün ri muvaffak netice vermiştir. Er yasnklarına aykırı hareketlerin Gllmrllk iskelesinin ve salo- da on iki gazete çıkmaktadır. mıetır . Meşhur Milo \'enüsünüıı 

27 
1-ı b h d tesi sabah, 28 eylülde, Musolini den cezalandırılmıılardır. nun ttbşnp kısımlarının tamirine Buıılarrn arasındn, mesela .. A bir kopvnsı olan bu hevkel se· 

ny u sn a ı uyan ııtı ff başlllnmıştır. t 1 · · · d " " 
mız zaman bütüa Avrupa endlee Hitlerden ültimatomun yirmi astaneye gaze a,, şe ırın ıçm e tutunmuş nelerden beri Tokyodaki l.ıü) ük 
içindedir. Sülhü muhafaza ümid· dört eaaı geç bırakılmasını da· [ ' ~· · hatırı sayılır bir gazele iso de bir lokantanın Ralonunda dur· 
leri nrtık pek azalmıetır. ha sonra da bir konferans top· Bir paV"On daha L~İrne~e~i aygır ~epoları hiç biri "Estado de s. Paulo,, maktadır . Müşteriler bu güzel· 

J mertllbesine varamamıştır 
o gün öğleden akeama kıt. !anmasını temin ediyor. ,·ıa"ve edilecek Genı·_şletı·ıecek. '"'1o- Anayasa \'e lÜmhuriyet ta lik ilAhAsi karşısıııda yempkfp• 

dar Paris, Londra, Çek müstah musolı"nı· telefon edı"yor ıcı rini pek iştiha ile '-'edilderiııi rahaı larıııın imparatorluğa dur " 
kem noktalarıaııı haricinde bazı o gün Bertiude Fransua Hustaııede son yapılan pavi dern bir ahır daha maden hücum ellikleri devirler görmüş olacaklar ki lokanta her 
yerlere Alman ordularının gir Ponse Hitlerle gOrüeme~e gidi yon civarıaa yenidea bir pavl de. 1875 tarıhinde tesis adılmiş saat dolup dolup boşanmaktndır 
mesine müsaade edecek bir tar yor. GörOmeğe daha yeni başla yon daha yapılması için teşebbü .l' apı/ıyor I b Fakat, Tokyo polisi bu çıp· dıkları bir sırada telefon çalı ')an u gazete haha içinde ba 
"lı hal bulmak için proJ·eıeri tel se girişilmiş ve ehar arsaların 1 b ı ~ 1 lak vücullu kadın heykelini alı· yor: Musoliııi Hıllerle konu~mak . 1 • 1 i zanonu tı BZdll Y rmı o arakçık 
kik ediyorlar. \- ısı hlt\kı Q n kıymet takdirine Edirne - Trakya mıohktısmdtı maktadır· 32 sayfa olaıı pazar tfıka mugayir görmüş ve kaldı· 

istiyor. başlanmı tı b 1 t 1 t 1 tll Aksam eaat 6 ., k k ş r. u unau aygır l epo arı gen ş e • 11ushasının yu-zde 50 sı·11deu faz 
rn .utj:sıl'\..,, ..... __ ~~"a çeyre a· Bu telefon muhaveresi Fren k ı • . - • • r I'' lr 1 ~ \ 1 1 me tedlr. oanlı aygır dt>posuoun lası ilündır. Bu iliiuların çoğu 
Erik Fipps l{ellyor, hariciye nazı bir şekle sokacaktır. fransU'8 ":'AP"0" .. rttırılmıc:ı ve deDO\'H ye· 1 

rılması, hiç olmazsa üzerine ör• 
tü örtülın~si için tebliğatta bu· 
lunmuştur • 

B Y l · b / nıden modern 50 ııyoırlık l>ir b- a i ııamıtvA. l vatro)·a deçlet piynıı 
on ne ıle görüşüyor. Fransız ha ponse bitlerden a~rılıp L~ran apı ması na aş a- ., ko u . " r hır dtıha IU\ve edilmiştir Damız· 3 na , \'apor ve s go ,. ta kum l.ıokan 1 a sahibi dükkanııı 

rıciye nazırı o zaman öğreııi sız sefarethanesine gelir ~elmez nı/ıyor lıkhır orablslundnn sat 1 p:ıııyalnrına aittir. Bızinı para şöhretini temin eden L>u heykt -
yor ki, ertesi gün saat ikiye ka· Alman hariciye nazırı Ribentrop aygırİıır ttrıısmd m temiaıned~ı:::~ mız l ıı. yüz paı·uyn sa tılan bu ga liıı örtülmesi emrine itiraz ed·-
dar Çek bükfımeti Berline mü ken_disini telefona çağrıyor. (atı Cumhuriyet bayramı lçlıı şeb ledir. Vıhıyet depolttrında bulumıa 1 z~1te 100,000 basılıuakta \"e Bere· \'Or. bnnnn bir sanat eseri oldıl 

ğunu, bu gibi h ykellerin hiçbir 
yerde örıülmesinııı adet otmıı• 

messillerini göndermezse vera a\ uçe çeyrek var. rln muhtelif yerlerinde yapılmusı aygıtlarıı füıracabey b.ırasından 1 zı ı amu eı.ı ç~k basan gazetesi 
Alman murahhasını kabul et Almaıı hariciye nazırı dala kurnrltıştırılaa tııklısrm inşıısıaa .va sutıu alıa acıık 9 aygır llıive edlle oldu~uııu ıddıa etmektedir. 
mczse Almanya seferberlik llAn diye ile Qemberlayn yarın .Mü· rından itibaren bıışJantıctıkdır. Ge cekt"ır Estado dA S Paulo ,, \'Üz "h ı · H · d ığını söylüyor, fakat diulettı' 
edecek ve sonra harekete geçe nı e ge ıp itler ve Musolini ile çeo yıiltıra ntızaran bu yıl yapıla Tekirde" vilayet '"merkcziade bin nüı:ılıasile Ber.ezilyaıırn en nı iyor .. 

görüşrn6""'e davet edileceklerı·nı· cak takl d b ı ı k 6 
r k b t l cektir. bildiriyo~. ar a a can ı o ara ter· yı:ıpılaa modern bir aygır deposu ,.o . nRan gnze .e~i o du~u~u 

O gece saat 10 da Çember 29 eylül perşembe, çember· ı tip edilmişlerdir. gibi bu sene de Edirne vllllyet l~d.ıa ede_rken, Rıo da çıkan A 
layn radyo ile neşredilen nutku IAyn, daladiye, musolini ve hitl M a ~ yapı 1 a ca k merkezinde bı· loa fenai ~ıırtlnrı Noıtf>,, yuzbından çok fazla bııs 
ııu söylüyor ve: Bir netice ala ler Münihıe toplnnıyorlar. Bu V .. 1 haiz olmak Ozere bir aygır depo maktadır. Ne var ki, ~oite, l.ıir 

Bunun üzerine, lokanta sn· 

hibi Veııüsün vücuduna gü?EI 
bir Japon entarisi diktirip geçi' 
ri~ or. Hundan sonra lokanta eııt' 

t t 1 Bu htıtttt stadyumda ilk bari su yoı>ılucaktır. bulvar ~azetesi lrnraktArinı haiz 
bileceğimi bilsem Her Hitlerle op aııtıııın neticesi de malum .. M 
gider üçüncil defa olmak üzere sulh yolunda fedakArltkla_ bu~u· ci Adanıı Seyhun spor kulllbu ile Bölgenin boğa ihtiyacını ge dir. aamafıtı, "Şıkııgo deylı Tri hıbine tekrar itiraz imkanı çeı' 
görüşürüm diyor fakat 

0 
a da nuluyor ve Rransaııın mühefıki Adana Toros spor kulUhu arasın niş ölçUde karşılıyubilı~ek için büıı,, de yalnız Birleşik Aınerl 1 memek için .lapoııyadaki büıiiJI 

şeratt dah·ıİ d b' d b" . ~ olan Çekoslovakya mah11 bir da bir mtıç yapılacaktır. lnunlı ln~khaneslnde yeniden 160 kada değil, bütün dü .ıyada en çıplak heykellerin hu şekilde 
l D e un an il ay hale getiriliyor. e·ıs·ıKlet inekle modern iki tıhır dubtı ynpıl büyük gazete olduğunu iddia 

1 
giydirilmesi kararlaştırılıyor. 

da çıkacağını ümit etmediğini Fakat, fransız hukume•inin mışlır. Tllrk geldi tohum ıslııh ve ederken, Nevyork'ta çıkan dey 1 N . ' 
ıltive ediyor· işaret elliği gibi Münihte yeni üretme çiftliğinde ve fmınlı inek li Nürs, Londrada çıkan 6 gaze a po 1 yon g 1 bl 

Yine o gece saat on birde bir ruh doğmuetur. dört garp yarışları hanesinde ve Trakya boğa bllyllt te ve Pariste çıkan iki gazete! 
İngiliz hükumetinin filosunun se devletinin izhar ettikleri anl.:ş me çiftliği ile birlikte yılda 200 ondan ÇO~ fazla basılm~ktadır. Edenin müsteşarı 
ferberlığiui ilan etmietir. ma ruhu. - Jean Thour - ve· ÔnllmOzeekl hufta fdmaa yur kadar boğa yetiştirilmiş olacuktır Uerezılyanııı eu eskı guze 

Vaziyet gittikçe vahimleşiyor · nin (fnlran) duoda bHşlıyacak olan bisiklet yal lesi bundaıı yüz on bir yıl eveı diyor ki: 
Fakat Fransız hariciye nazırı TarS t rışlarmda birinci ve ikinci ııçonco Savın tesis edı lı:niş olan "Jornal do Us a 1 

.., O · ı Edenin Hariciye nezareti 
kendisini görrueğe gelen İngiliz ge enlere verilecek madalytılar A k d / ommercıo" adrndak gazetedir 
sefirine •cesaretimizi kaybetmi gelmiştir. Yarışlar serbesttir her. r a QŞ arı ma Bu gazete, Berezil)'a Portekiz zaman tııda mnsteşarı buluntı~ 
yelim, sonuna kadar devam ede· Cumhuriyet bayra• kes lştlrtık edebilir. «Yeni Mersinde> çıkacak ya den kurtulduktan sonra çıkma zat mUntehipleri önünde bir 
lim, suııı henüz kurtarılabilir, di mı hazırlıkları Yenı· gazı'no~a zılarım ne bir ramnn nede bir maga başlamıştır. o gü·ılerde nutuk söylemiş ve demiştir "': hikılyedir bunlar Mersinin işgal ı Rio bu güııkü gibi, iki milyon İngiltHe madem ki harbt:1' 
yor. d Hariciye nazırı Bonne şimdi evam ediyor Fiat listesı· tesbı•t ve savaşile ilgili acıları, yiğitlik· nüfuılu deği l , yüz bin nüfuslu mek istemiyordu Çekosıova~' 
çalışma odasında yalnızdır. Uyu· Tarsus, (Hususi) - Cumhu· teri gösteren birer hakikattir. olan bir şehird~ . ÜLUZ _bin be vn iciıı kimseyi öndermerne

1' 
riyetim 011 beşinci yıl dönümü edildi Elimdeki not va vesikaların zen san bu gazetenın de yuzde 50 . . .g. 0~, 

muyor .Birdenbire telefon çalı nün çok güzel bir şekilde kut ginleşmesi, yazılnrımın genişle sini ilô.n teşkil etmektedir. Mu 1 1dı. Ve bu polıtıkası şu 
yor. Hariciye genel sekreteri M. !anması için hazırlıklar devar Liman şirketi alhodııkl sazlı mesi iQin elinizdeki vesika, foıo~ hafezekfi.r olduğu içiıı hemen he mal ; 
Leje kendisine avrupanıo her k · K ı n gazinoda saz bulııaduğu zaman· raf ve notlarıuızı adresime gön m. en ş. klini hiç ne""'i"lirememicı · Sıl""hlanına. s·ıı~hlanms' 

etme tedır. ut ama programı lar k h d"" dererek yardım edı·nı·z T s il il cı a 
tnrarındnn aldığı son haberleri tesbi& edilmic\ir. Kaza kayma- 8 ve çay ve l5er emsalinin tır. v 15 k t ı M · u dd · N ~ene silahlanma. 
bildirmektedir. Hariciye nazırı kam, C. H. Partisi başkanı ve uruşa sa 1 masına belediye ersııı: ray ca esı 0 • 

41 Yeni basın karıuııu Berezil -- / 
da bunları baavekile haber L·veri. Belediye reisi bu işle pek yakın encnmenlnin dOnkll toplantisında Şeref Gene ya gazeteciliğine yep yeni bir gal'anti olmak üzere hükume'' 
ror. v dan aldkadar olmaktadır. karttr verilmiştir. 1 ~ığır eçmılftır . kareılık gösterilmietir. Mamsr 

Baevekil o sırada Amerikan e· •b ~ f. . . Cumhur rs Si doktor Getu· bu garanti parnya da tahvil e
0 

sefirini kabul etmi~lir ve ona uyui ye ımızm i 1 a n lio \'argas, oıı ikiucıteşr in 937 le bilir. Ancak pnra gttratisiııl# 
Avrupaoın Ruzveltten yeni bir Büst, portre ve yaflı tarihli ana yasaRile birlıkte çı miktarı gazetenin llhemmiyeL ır 
mektup beklediğini söylüyor.. Ha i kev i Başka ı1 Iı g~ ın dan kttrdıl}ı basm kanununm1 ı22 1 fJıjına göre her yıl başındn ,~ 

bO"a resimleri İnci rnaddesirle gazetelore res i . , . ~ I 
Fransız hariciye nazırının 'J Cumhuriyetin 15 iuci yıldönümü büyük bayramı onuruna mi bir mahiyet vermiştir. Oa 1 dnlılleıı ,ekdır ve teshıt edilme 

tecebbOsQ Cumhuriyetimizin on beeinci · k r • :r neerı ararlaştırılan Ev dergisinin ve Mersinde intiear etmE:kte zeteler sıkı lıir kontrola tnhidırj Sermauedarları ..ı 8 1' 

H 
· · k b rıldönümOnde alınacak en gü 1 "k" H. b" • " arusınu arıoıre nazırı ıe aeına zel hatıra Ulu Ôvder Atatürk ün o an ı ı gazetenin fevkalllde nushalarıııda neşredilmek üzere ıç ı~ g.~z~ıe_ lıükumı..tin / ı ı UI}' I baııcıların da bulundukları 111

1 

dOeünfiyor, verilecek kararları büst, portre ve yağlı boya resim Cumhuriyetimizin ve büyük inkilliLımızın yurdumuza ve mil yen bır olçusu olan haber ~e ııım sosyeteler ga7.ele ve ııabı' 
birer bırer tartJyor. Uzun nzun teridir , Türk Hava Kurumunda !etimize bağışladıılı sayısız büyük eserleri ve eşsiz yenilikleri yanname veya buna benzer bır alma müesseselNiııe sahip oııı1 
düellndilkten eonra gece yarın canlandıracak mevzularda yazı vazmak ve şehrı"rı ınuht.c.ıl "ıf yazı veya rıkriııi ııceredemem yacakları gilıı hükmi şııhsiye 11 

büyük yağlı boya resimler 2, kü ' "' d" G t d k ı ıe dnn sonra saat birde nihayet bir }'erlerine konulacak Halk kürsülerinde söylev vermek 1-s•enen ı1·emez. aze e 0 çı aa yazı ar yahut yabancılar gazete fl1
1 

çükieri 1, portreler 50, büstler 2 • " dol s·ı t ıt-l d k ı 6ş şeye karar verlror: . . . . d ı ayı 1 0 ere u ' e ece o an sese(eriı.in hısse senetleriııi 
. . 

lıra mukabılınde ısteeoenlere ve yort ae arın 1azılarıııı ve hazırlayacakları SÖ)'levlerıni yazılı 1. t 1 1 
B 

s lh k t k " mesu ıye ıap s \"e para ceza sile tıu uloınazlnr 
u u u ur arma ıoın JB rilmektedir. Hu oüzel vesile ile olarak Evimizde çalışan Neşriyat komitesine çernrnJori rn • 1 

1 k 
. H e cezalandırılır. l'uakıııeler de da Hır g.ızetenin gerek fıkir 

P1 eca son gnyrettır. ariciye hava kuvvetlerimize de yardım hatiplerin şimdiden adlarını yazdırmaları rica olunur . hil olduğu halde matbuanıu bü rek idaı 1 ışl"'ı t ~·c lııız 13tırcziU 
nazırı, Fransauın Berlin sefiri 1 etmek fırsatı bulunaraktır • - . 

1 ~ "" tun tesısatı par l cezaı;ına b!r idare eder 
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Cenubi Ameril{ada medeni
yAt neden mahvoldt1 

8 · I h "k .. · Pamuklar Ku. s. ı~ i6 ha rıP 
ır e masın ı ay esı Kıevlant Jfı 50 IHlflPUİtl le-

Rejan a~m~aki elmasm geçir ~=:~~~.I ~~, · 
diüi ~üyük macera ı ~~:a ;~k 

llltlUH 3000 

l...iru 
garlrnn ali 

Avrupalılar cenubi Ame· de icki kullanmak icab etmek , ... - ...... 

1 

Kozacı parlağı 27, 
rikay1 keşfettikleri zaman bu-

1 
teymiş. Bir adam ne kadar Fransadaki taçları süsle- Buğday- Çavdar 

ras11!1 medeniyetsiz ve vahşi çok iÇerse o kadar sevaba nail miş olan son derece kıymetli Sert anadol 4,50 
bulmamışlardı, Cenubi Ameri olurmuş. D.ni ayinlerin so· mücevherlerden yalnız rejan Yumuşak 4.,50 
kr kıtesının bugünkü Peru, nunda herkes körkütük sar- adındaki elmas frinsızların e- Yerli buğdayı 3 . .50 
hattıiistüvs, Bolivya tarafların hoş olurmuş Kokainin çıkarıl linde kalmıştır. Çavdar 3,, 
da hfikim bulunan inkes is- dığı Koka nebatinin yaprakla Rejan 138 krat ağırlığın· Aaadol yulaf yok 
mindeki Hindli yanı kıııltenli rıııı çiğniyerek keyif sürmek dadır. Hu elmas 1715 tarihin Arpa 

Hu d o ti u, Ş a r k a n v t~ ş ima len ha 1i1 
1-;öl CPrıulwrı kum 

ll~vkii, Ad<tu:ılı oğlu kö)iİ 
v, ziydi laazırası, B dıc~ d..r·urıurula irıcir, dut 
~ar," luruoç \e he ğ U~t çları ile tahl:uıi hir 
oıta ve hir <thır sair harıe kısnıı ~ıkıln,ışrır. 
ve lıarMp lrnldt~ 

llu~asarrıfı, IJadırlı oğullan s(jclık \'e reşit ve 
lnısan ırk gerek devlet idaresi teşki· dahi umumi bir Adet hükmünü de Hindistanda bulunan To· Anadol 

l~tında gerek umran noktasın almıştı. lnkeslar yüzlerce ke maspit 312.Soo franga Mad- Ye-rli 
dan yüksek kudret sahibi bu- yif verici maddeler ve nebat rasta ıatm almıştır. üzerinden 1 Nohut ekstre 
lunuyorlardı. lar bulmuşlar ve kullanmışlar iki yıl geçtikten sonra onu' Fasulye 

Bu nlPdeniyetin İspanyol Neticede butUıı milletin Rejan Filip d'orlen iki buçuk 1 Yulaf yerli 

a.,so 
3,t5, 
5,50 
6,9,=lO 

,,,25 

Alaca~lı, Es;r z:ıde ibraltim elçe 
6

1 
Borçlu, Atlarıl11ı oğlu kö. 'adık, hasan, hulır 

Birinci artırmanın y•pılacağı yer; gün, saat 14-11-988 
pazartesi günü saAt 9-10 Tar5us icra D. 

fatıhleı·ın ateş ve kılıç içinde cilmlei asabiyesi içki ve mU· milyon altına sdbn alarak ken 1 Mercimek ıark 
m~hv?lu~ gittiği ve y~ksekbi r nehbih ı~addeler yüzUnd~n ~o di ma.~amı?ın adanı takmışJ Sahlep 
nnlletın 10k1rez huldugu hak- ıulup d1-11 mera olmuştuı · Ha· tar, Muteakıp yıllarda bu mu Tatlı çoğen 
kında mUverrihlerin umumi kim sııııf e asında en yakın cevher on beşinci Lüinin ta-! Balmumu 
~aııaati vardır. Fakat ilim ve akralıa arasında izdivaç cari c•nı sooralarıda evveli broş 1 Cehri 
fen bu millet ve medeniyetin olduğundan birçok tereddi hal- bilahare diyadem olarak Kra ! Susam 
sönüp gitmesinde daha büyük leri olmuştur. liçe Marioin göğüs ve saçları Yapağı 
bir amil bulunduğunu keşfet· Bınaenal"yh Avrupalılar na siisle-miştir. Siyah 
rniştir. Puruda Lime Ş".~rirıde cenubi Amerikayı keşfettikle· Rejan 1791 de f,an\ıZ hü Şark 
ki tıb fakültesi pıofesöru Last rı zııman siniri bozuk i1Jkas kumeti ihtilal meydanında Anadol 
l'es uzu.n müddet tababet nok milleti yü •8ek medeniyet ve şimdi konkort mt>ydanı teşhir Aydın 
tasından aruştırmalar yapıyor- dev'et t .. şltiUHı sahıbi bulun- etmiş olduğu 9547 tane el· Yıkanmış yapak 
du. Son bulduğu netice şudur; masına roğm0n mukavemet mas arasında bulmultur. o Güz yunu 

fnkaslar son (d(>rt'Cede ic ederllemiş ve Avrup·ı medeni· günlerde her pazart"si günü Konya malı tiftik 
kiye ve uyuşturucu maddelPre yeli ile temas ne!icesinde büs binlerce kişi bu elmasların Yozgat 

4, 

11 1~ 
15,75 16 

50 
yok 
47 
46,50 
51 
80 
yok 
110 

48 

ikinci artırmanın yapılcağı yer g~o saat ~9-11 _ 938 
sali günü saat 9·10 Tarsus icra O. 

1 - ftbu g!yri menkulün artırma tartnamesi 15-1o-988tarihln· 
aen itibaren 938 321 No. ile tarsus icra dairesinin muayyen numra 
sında herkesin görebilmesi için açıktır . İlanda yaaılı olanlardan 
tazla malCmat almak isteyenler itbu şartnameye ve 938- 321 dosya 
numarasile memurtyeıimi:ıı:e müracaat etmelidir. 

:2 - Artırmaya itLirak tçin yukarıda ynıh kiymetln yüzde 7,5 
niıbeıinde p·ey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevda 

edilecektir, ( 124) 
3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak 
hakin uhip:erinin garri men kul üzerindeki haklarını hususile fa iz 
v<t m&Brafa dair oıan ıddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
,on içinde evrakı müsbitelerile birlikte memurlyetimize bildirmeleri 
ıcap eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sııbit olmadıkça aaıış bedeli 
nin paylaşmasından harıç kalırlar . 

4 - Gösterilen günde artırmaya ittirak edenler artırma şart 
name11ni okumut ve lüzumlu malumat almış ve bunları temamen 
kabul etmit ad ve tıibar olunurlar. 

dUşkUn imişh~r. Dini ayinlerin bUtün sönüp gitmiştir. 1 öoünden geçmiştir, Keçi kılı 

Bir insan kendi evini kendisi yapa~ilir mi 1 mış ~~:~~~um::ı!::·n::rg:~~: Pirinçler 

47 

5- TaJin edilen zamanda gayri menkul 09 defa bağırıldıktan 
ıonra en çok artırıına ihale edilir . Ancak artıma bedeli muhdmmen 
•iymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz: veya satıf isteyenin alacağına 

48 rQchani olan diger alacaklılar bulunupta bedeı bunların o gayri men
kul ile teminedilmif alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın taabhOdO bııki kalmak Oı:re artırma on bet gOn daha temdit 
ve on beşinci gOnü ayni aatıa yapılacak artırmada 

işbu alacak ~280 numarah kaoun şumnluoa dahil olduğun 
22 ı Pol miet adında bir haydut Birinci nevi mal 

Bir adam mimar tutmak olm1yan bir adam tarafından çetesi mu!lallat olmuş sergide ikinci nevi mal 

sızın kendı evini kendi yapa· yapıldığı vo binaenaleyh yık~ ki emniyet tertib.ab~ı~ .iyi ol· Çay 260 
bilir mı? Şımdi bu Oanimar· tınlması icab eyledığinı ileri mayışı bu çetenıo ışını kolay Kathve 110 

23 dan genede yetmiş beşini bulması aksi taktirde gayri men 
kul sablmıyarak alacsldının alacağına karşı kanuni ipotek 
halini almak şartile beş taksitle beş seneye tecil edilf'cek ve 
mezkür kanun şumuluna göre muamele yapılacaktır. 

280 

. b . 1. . 1 laşbrmıştır. Badem, çekirdek 6 - Gayl'i menkul kendisine ihale ohın&n kimse derhal veya 
verilen mOhlet içinde parayı vermezse ihale kararı tesholunarak kada gUnOn en mUhim mesele sürerek eledıye mec ısıne M' t• 1 b 1 v .1 b 

. . 1 ıe ıo c e •şı ıgı ı e a içleri 
si olmuştur. Fredericia şehri müracaat etmışlerdır k d · · re et e en çete sargının pen· Tatlı badem içi 
belediyesine ait Pl~ktri k fabri Şimdi mecı:s her hangi 1 ceresinden içA.ri girerek Re· Acı » » 

90 
55 

kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş oldu8u 
95 bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz, veya btılunmazsa hemen 

on beş giln müddetle artırmaya çıkarıli p en çok artırana ihale edilir 
60 iki ihale arasındaki tark ve geçen günler için yüzde 5 den hesap 
36 olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın me l<nsınôa ustabıışı kendi başına bir adamın kendi evini ynp ·: janla birlikte daha bir çok el Acı 9Ckirdek 

fabrikada bir işçi o in harç mağa salahiyeti olup olrnadığı • musı ezcümle Naoıi ve Mavi Urfa Yağı 
Yapmak ve tuğla taşımak gi- hakkında bir karar verecektir 1 elmas adındaki cevheri ahp İçel ,, 

35 
90 
70 

100 

bi ağır işlerdeki yardımı ile verereği karar bOtUn Dani·ıgötürmüştür. 1 

bir ev yapmıştır. marka memleketine bir misal ~o!i hırsız.lığın izi ~zerin- ı ~=~=s=,~C!loı=!!!===~ 
Ev btıhte ortasında ve teşkil euecPğinden naziktir.ide yururken nıha~.et bar çık·ı 81 lk 8pQ 

ıevki selime uygun latif bir Bunun için meclis azaları çok 1 maza sap~ış·v~üt~n. ar~ştırma 
köşk olduğundan but Un şehir dUşUrımektedirler. Meclisin !I l~r boşa gıth!'ı gı.~ı bır anda I istasyon karşısanda Ford 
h . . - lb t • t' h . bır kadın polıse muracaat ede . 'tt' 1• d k' 'ft d' atkının tııkdtrını ce e mış ır kararı le te olurı:;a mımarlar f d' 

1 
b' 'k garaıı ı ısa ıo e ı çı e ıvar 

. . _ lrek çete e ra ıy e ırlı te mü .• 
Yalnız şt-hrin mimarlar cemı· sınıfı içın agır bir tehlike ola- b 1 . _ .ı 1. ld lı ve zemmı beton Depo sat-

• . . . . cev er erıo oerCA;le gız ı o u· 1 • 

Yetinin hoşuna gıtmemıştır, ca~t~r. O ı~~an her~es ke_ndı ğunu haber vermiştir. ı hktır, fsteyenlerın Mustafa 
Mimarlar binanın mütehassıs evını kendısı yapabılecektır. Rej•nla birlikte diğer el- Nuri elbise deposuna müra· 

maslerda şehrin muhtelif yer-ı caatları. 13-19 
~ampiyonnn ~aşma A 11 ç ı l ı l{ tan ıerinde aranıp bulunduğu gi- i ==-

1geIl9 f c'l I 0 l d ll bi çete de yakalanmıştır. yıl· j müddetle cevahirci Bapıtin gelenler oıı Mavi elmas bnlunamamış kasuındA du.rm~ştur. 
---,, · i . tır. J " .. Cu~burıyetın ~u~akk•~ 

Sahık cihan şampiyonu Bel Avustralyada Çınli hır Bu hırsızlığa yirmi kişi hukumetı bu taşla bırhkte dı 
CHratı Jozef Schercns hem tay. bahı;ivanın oğlu Büyük harpte iştirak etmiştir Yakalanıular· I ğer elmasları milletin malı ol· 
Yarecte hem de motosiklette asker oldu. iyi yemek p:şirdi· dan btşi heme.o idam edilmiş duğunu İlin ederek Finans 
Gllnyanın soyıh adamlarındırn ği için mutfağa verdiler. tir Hükümet komployu haber bakanıuı taşı satmıya memur 
bi · f b' vermiş olan kadına 1797 de etmiştir bunun üzerine eks· rıctir. Ahiron başına sır ır Harpten sonra Çine gitti. 
trı 6ooo Lüi altını mbkifat ve- perlerden mürekkep bir ko-~rak yüzünden bir kaza gel gUmrUkte bir vaıifeye tayin 
rtııştir. edildi. rilmesioi ku bul etmiştir. misyon teşkil edilmiş fakat taş 

Ş d 1925 de genel·aı Çan·ka.)' ihtilal devrinde ve batta bir türlü satlığa çıkarılmamış 
ıtmpiyonun BrUksı:ıl en 

Stockele gitmesi Hiıımgelmiş· Ş 'k gümrük memurunu gene- monarşı sıralarında bu elmas tır. 
r ı lar istikrazlarda terhio edil- Elmasların çoğunn impara 
ır. Buraya tayyare yahut mo ral ) eptı . miştir. toriçe Ôjeniyi süslemek için 
losikletıe gitmekte terf'ddat 1 1930 da Alman Buerin 
eQ v Mesela Rejan frausız ordu knllanmış olan üçüncü Napol. 
.~rken tayyar('lyi tercih et-

1 
kumandasındaki orduyu mag- suna müteahhitlik eden bit a yon reı·ana el sürmek cesareti 

ll'ııştir. 
ı IOr etti. Şimdi de Mogolistan damda bir kaç yıl rehinolarak ni gösterememiştir, 

1,. Tam Stockel stedyomu Oze ordusunun başkumandanıymış kalmıştır. Alm"nya - Fransa harbin 
'ilden gPc;erken bumda at ya l 

1 
LI . Miicevheri çok ıcven birinci d<J fransız devlet bakanınm 

;ışı. 0.lduğunu görerek ta ... yy~· ey eı er gelmıyormUŞ Napolyon bor~u vererek Re· haznesi ile birlikte Breste ve 
d~:'n.ı 300 metreden aşsgı ın ı Alsas köylüleri mUteessir .• janı müteahhıtten kurtarmıı 1872 de tekrar pariıe getiril 
b rnış hemen hava zabıtası K Al t t . . ve meşhur asasına takbrmışbr miştir. Elmas bundan sonra u hactı . .1 t . t' , oca sas H opu topu yırmı k' . . L... k 1 , 

1 
. b 

seyı lescı e mış ıı. On se ıııncı uı açar- evve a on oeı yı Fınans a-
M h . . Uç leylek yuvası kalmış Lev k b 1 d 1 b b k 1 • b • d ' 1 . a keme eskı cıhan şem . · ... en u e ması a a ıp era er an ıgının ma zenın e ka mıı 

:'Yonunu 182 frank para ceıa fekler S a~lı\ köylerırıe gelmı- götürmüş fakat avdetinde tek tır 
1118 rnahkOm elmiştır. Şampi yor... e .t:1p . rar Parise getirmiştir. Franıa parlementoıu 1886 
~~n mahkemeden çıkar~en·de Yanı açılan fabrıkaları~ 1830 ihtilalinde diğer mil da bir kanun çıkararak baıı-
rtııştiı· k'ı "·[ h d cıürOltUsU • Leylekler kendı cevherlerle birlikte Rejın da lan müstesna hazoedei<i bü ; nsaıı ava a me· 0 

t·a1c1ı ol 1 . . M t ' k gagalarının gUrUltilsUnden baş rambuye sarayında muhafaza tün mücevherleri satmıya ka 
1 mama ı ımış. o osı . ,. 
et Yal . . ıca gUrültuye dayanarnaıhsr. altına alınmış ~fakat bılabare rar vermiştir 
clırn ;ut yaya gıtmış olsay Sonra de Aısasta bataklıklar Lüi Fılip tarafından Finans Anlarında Rejanın da 
bah 82 fr1 ngı mUşterek rnrutuldu, kurbağa kal medı. bakanhğına verilmiştir. bulunduğu bu elmaslar o ta-
gi se koyardk belki de ıen LAylekler ise kurbağa ile ka Ondan sonra Luvar mü ribten beri Luvar müzesinde· 

rı olurdum rın doyuruyorlar. zesine ieçioceye kadir ikiyıl dir. 

muriyetimizr.e alıcıdan tahsil olunur. "188., 

2004 nuıııarall icra Vfl ıfJas kanuuurıurı ı~ 

irıci maddesinin 4 iirıcii fıkrasına levfikarı lıu • 
gayri nıenktil sahipleri11i1ı hu haklaruıa vt• husu
sile faiz ve masarifo dtıir oları iddialarım ilura lari 
hinden itihan·n :?o giin içinde t>vrakı miisbiteltirile 
biltiirmelt·ri aksi halde hakları tapu sicilleri)~ ~a

hit olmadıkça satı~ h ı• d•• li ni ıı pa) la~masında n ha
ric kalacakları cihPLI~ alakadar!arm i .: hu rııatlde-. . 
nin mezktir fıkrcısırrn göre hareket Plnwleri ve da -
ha fazhı mahinıal alma~ istiyt•rıler 938 321 do 'a . . 
uunıarasile Tarsus icra nıemurluğuua nıiiracaal-

ları il~n olunur. 

Mersin tecim ve en~üstri odasın~an 
Sicil~ No Sınıfı 

~lersi11iu kircnıithurıtı nwlıallı·sinde 122 soka
ğ111da 27 ı ı olu e\'ılt~ otura11 T. C. lalıaasıııdau o 
lup Jlatıf'!'İrıiıı mahnıudı~t· maliallP1'İlldtı ofur:uı 
103 no. ··ttk ağırıda 2 110111 ytı ıi k a ıı u ııi Lic ıu·,..ıgah 
.-dirıerPk 9-ö·93o laf'ilıiııılerıhPri ıoplau ptıı a~erı- · 
d~ ~aııtlalya '~ SPhZP saıı<lı~ı imali ve lPtıhhiiı iş 
( .- r i 1 e ıı ğ r aş :ı " ha y il H k ~ ı o ğ l 11 n ı ... l ı m P t l w ~ p ,u· -
ruak ti<'Hf'Pl lakahırıı ı ıHPrtl t> ıı la!'lt ı kli l! •tirnı 0~i 
iizPrine li~ - 1 '· 38 ~ .ıı ilıinılt ı ] '!2 nuıııaralı sicıiP. 
Tic<ırt>l ka11u11t11111 madd .. siof' görı· ka~ ıl vt· lesc l 
~dilci iği hiltliı iliı·. ' -----

Zayi ı11akbuz 
~tersin giinıriiğtinderı almış olduğum 29 9 ·38 

tarilıli ve 19882 l ııunıaralı ruakhuıu zayi ettık. 
y~nisini alacağ11uıztla 11 eskisinin hü k nı ii ·kalmadı .. 
ğrnı ilan eyleriz. 

Sail A~ınrı - Sail lloruwn 

Kelepir Uir Mülk 
Menlt•ş dt•ğirmt'rıİ hahcfl iln hirliklf' satlıktır 

• 
Kereslr. kutu fahrikası masara ~·apılruaya çok t1 l-
v~rişlid11" talip olaıılarıo değirmene uıiiracaallar ı 

t 1 - l 5 



5,1 iFA 4 Y KNI m r..t\~I ~ 

• O içten ve Dıştan 

Y Dl ersın günün en mühiın ve 
en taze haberlerini 

Y ni mersin 

Cenubun en cok , 
oltunan ve tutunan Gündelik Siyasi Gazete Yeni ]VletTsin 
gazetesidir. de hulurRunuz. 

Yen •I mersin• 11 Yıl/ıh fasılasız intişarında muoaffakiyetini 
• • • halktan gördüğü rağbete borçludur. 

VEN 1 M ER N : Sizin Gazetenizdir. Dertlerinize dileklerinize H N i 'H R Si H sütunları açıktır. 

YENİ ERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmıya çalışınız. 

~~YE ı iN MA BAA ı~ 
t~ Taba ait bütün işleri ucuz ~~ 
\I ~~ 
(~ .ve süratle yapar. 'j 
~~ En yeni ve çok çeşitli .harfl~~i X e~i Mersin ~J 
(~ N.atbaasında bulabıhrsınız.. ~ı 
(~ Her boyda i tenilen harflerle K 1 T A P \ 
i GAZETE ve ME:CMUA Tabı yapıhr. * 
~ ~ * Resmi Daire ve Müesseselere ticaret- -» 
4t hanelere ait her çeşit Defterler Evrakı ~ 
~ matbua Fatura ve saire en nefis bir ~ 
(~ tarzda ve b~endirmek şartile yapıllr. ~ 
~ ı:r&" Hariçten yapılacak siparişle_!_ kabul ve te~ elden gönd~rilir. 3, 
~~~~!j;~2ft~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9 1 

, . l *•~ .. nn •• n 

14 Birinci~Tt•şrinı-: 1938. 

G•• Sigort.a ı 
UVeD Sosyetesi 

Sümerbank Emlak ve Eytam 
bankalarının kurumudur 

TAl\1 1.'ÜRK 
Ve en güvenilen sigorta ,;, kelidir 

ll 1 yaı, y:ıııgırı, rıa~lıJal, kwz;ı, ororuobil sigor
t;ılar111ızı P fl mksail ş:.trtlar ve l~ıliyP. ~olr•)t· 

l
lıkl a rile yapar. 

. Sağlık 

Mersinde Mümessili 
VASFI ORGUN 

Eczanesi 
Mersin Gümrük karşısm~adır 

• 

e her nevi Avrupa, Yerlir eczayı • 
, ve tıbbiye müstahzaratı bulunur. 
~· : : !? 91 31 ==-!l• ~ •• 

kış geldi 
l{ol{ kömürlerinizi şimdiden 

tedaril{ ediniz 
Toptan ve perakende satış yeri : 

Mersin Soğuk hava deposu bitişiğinde 

Necmi Genç 
9-15 

:UilltiltU\llillBB &18 * * * • -1t .. 
,, : ~"- ~-.'\. ... . . .. .. . . IHA~ 0

\ * Si' ı • SIHHATİNİZİ KOR.UYUNUZ! « 
*' 1c 

·. , ... 

"" 1 
- l'~ ASIL JMCI 

K.A.YADELEN !: in~•~ : 

, 

1 .., 

~ ~ 
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Sılihat ve İçtimai Muavenet V ckiletinin 672 numaralı raporu 
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Görüniiş: Bt1 rrak Kaleviyeı; ''loo ~m3 suya sarfulurıan N. ıo 1 

rnikdarı,, 0.2 sm3. il 
RPrık : Herık~iz ~ıecmu sertlik dt· rect·~i "Fl'ansız,, ı .5 iÇ 
Koku ; Kokusuz LZ\İ madd~ler içiu sarfoluuan müvrlli- 1 

) li d fılho muza litrede 0.40 mgr. ! 
&I Slilfat "SO 4,, litn'dP. 0 .0033 gr ~ 
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Ftmrıin ~11 son usulleriı;e riayr.l t-•dt>rt>~ kaynadığ ı yeri111l~n itıba- 1 
ren istasyo11a ~adar içi kahı)' h kfıl va rıizli horu la rla içi nwrnıer döş+'li • 
lwllurha,· uzlar~ dökülnu~klt'dir. Oradarı d·-t hüliırı Fizi~i "'~ kinı)t·\!İ = 
evsafını muhafaza ederek v~ hiçbir ~urt1 tlP- f'I dt>ğmt>drrı hususi kim. tıl 
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C )Hgerinıize ve Adana Sılıhal HCikuıılığııırn tayin e.ltı~i Sıhlıiye mHıuu- 1 
' ru huznrlarrnda damacanalar ve vagorılar KAY ADELli.:N su~1 0 ile ~ 'ar 
._ yık~ıuhktun sonra doldurulmakta v~ i\ğızları Sıhha ' nıemuru tar:lfm- ., ötre 

lf dan nıiihürlenerek şehrimizP. g~lnırkledir. * 11 
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I _ :NisHiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı: lıal'a 
Nüshası 5 Kuruştur + D o K. T o R. • 

Abone ) Türkiye Hariç • A y k A 1 • 
Şerait ( için için . : • - a u p s a n : l) 

Senelik 1200 Kr , 2000 Kr • Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı • 

Albaylık 600 1000 • Almanyada tahsilini ikmal etmiş ~ 
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Pl'eşini den Geliyo~ 

ONA KA 1 · 

HaEn"hkta Oavraruni 

, 

Oçayıık 300 soo • Hastalarını her gün 8-12 lf> - 18 e # 
Bir avlık ıoo Yoktur. •• kcı d J r ktt bUI muayene ve tedavi eder. ı 

Resmi ilinatın satırı 10 # Kuruştur. • ADRES: Mersin Bozkurt caddt>sİ _. 
• Yoğurt pazarı No, 1 ı•-

~erain: Yeni Mersin Basım 
evinde Bastlm1fbr ••••••••••••••••••• • • 


