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Alman orduları ÇekosloVıakya hududuna dayandı 
. - -
()ekosloval{J'ada tam bir dahili harp başlamış gibidir 

- ---·---
Hüklimet örfi idare ilin etti Harp başhyor m 

....... 

Hitlerin 
Nutku . 

IlitlP.r, bütün rli\nyanın he
Yecan içiııdo bekl•.ıd ıği ııutkunu 

Nürenıberg eehriııde söyledi. Bu 

nutuk bir hafıadanberi devam 
etmekte olan bü~·ük Nazi kon

gresi do k a po ııııı ıştır . il ı tler in 

lıu nutkunu geçeıı pazartesi ~öy 
lenıesı bekleniyordu . Fakat Çe

koslovak hüküıneti de Südet me 

Südetler hükumete iSifı imkansız j7örülen Alman orduları Çekoslovak-c 

şidde!li bir ültimatum verdiler ya hududun~ !oplandı 
-

Vaziyet çok gerginleşti 
Henlayn mensuplarına bir beyanname neşrederek hühümete 

itaatsizliğe davet etti. Çekler müdafaa tedbiri alıyor/arı 

Harp olduğu takdirtJe Sovyet ta~yarel~
ri Romanya art.Jzisinden geçecek 

Paris 14 (Radyo) - Bugün akşam~ doğiu Çe
koslova kyadan alınan haber derin endişe uyandır 
mışttr. Akşam gazeteleri hususi nushalar neşrede 
rek mutlak bir harp arifesinde bulunulduğunu ilan 

Prag 14 (Radyo) Havas bil- rıımamaları bildirilmektedir • k!lışı mukavemet ve müdafaa t · 1 d' 
Selesi hakkındaki sonuncu tek- diricor : Düıı akşam Çekoslo-' o·· rfAı ı'dare ı"IAn edı'ldı' e mış er ır. 
lir · · · - ,. · · 1\.. • " a hazırlığı görmeleri için emirler Verı'len maluA mata go"re dün sabahtan itibar~n 

ını ayııı guıı yaplııısı ıçın .bazı vakyaoın bilhassa Südellerle verilmiııtir • 
Def · k . 1 d .. 1 Düu gece yarısı nazırlar v Al k t' 1 "k" k ld Ç k h d duna sevk d"I 
il ı, ongrenın açı ışın a soy e- meskun mıntakalarında Çekle ı· . . . k'k d k u-ıtı'matoma cevap man 1 a arı 1 1 o an e u u e 1 • 
11'1 . k - mec ısı vazıyelı tel l 8 ere d' a· h ç k 1 k . ,. b. 
il 
esı mu_tnd o.lan nutkunu apa-. Südetler arasında çıkan kanlı örfi idare iltııı etmiııalerdir. Praa mekte ır. ıl assa e os ova yanın şıma ı gar i 
ışa telıır euı . , ı d b. k 1 . v • • Prag 14 (Radyo) Dün gece . d ğ d t b" k h lzeme . 

; çarpışma ar a ır QO gama l sokaklarında polıs ve J8ndarma yarısından sonra başvekil Hotza Sine O ru a 0 a lr as er Ve aro ma Si 
Açılış nutkuııda Avrupa sul· haçlılar ölmüştür Yahudiler ~i 1 d · l d 1 k d H lk F t akını müşahede edı'lı"yor . b . . k ' ç · · · ı evı ıye erı o sema ta ır . a ransız ve ngiliz orta elcilerile 

ı.u ıı,;ın tehlıke lf'Ş · ıı eden e- var eehirlıırden ve ka!'abolardan derin hevecan içindedir . go"'ru~şmt·ı·ı:ı bunu ınu·ıeakı'p Cum· 
1( ı k ı • " v Sovyet tayyareleri Çekoslovakyayamı geçecek 
os .ova nrnse es ı ııe temas ıı.n:e mağazulıırıııı kapayarak p, aga t Südetler·ın Oltı"m t u 

ınesı menıııuıııyetle karışık lıır k 1 d j a om hurrt'isi B~neşiu nezdine gitmie Paris 14 (Radyo) Akşam gazetelerinin verdigi bir 
na 1 k d t 1 açmış ar ır · Südct partisi hükümete bir tır • Kabıne gece yarısından f 

}'a ~u uıu uyan ırmış ı . Bılhassa Egerdede vaziyet ültimatom vererek &unları iste- soord Beneşin riyasetinde top· habere göre Romarıya hükümeti bir harp halinde 
HıLler bu defa Çekoslovak ciddileşmıştir • Şehrin bütün te . t. l ı S"d • üıt - t Sovyet tayyarelerinin Romanya üzerinden geçmele . ı · mı~ ır : .. anmış ve u e. ıma onıuna 

ınesel~sınden uzun uzadıya l>ah lefon ve posta telg'raf muhabe· ı - Orfi idarenin derhal b 1 b"t d'I · t. rine müsaade etmiştir . 
8 • . ı lceva ı es ı e ımıeır. 
atmıştır . Fakat bu nutuktan 1 ratı kesilmiştir Ancak telsizle kaldırılması " B t S"d l ı· · · 

8 • • I .• u cevap a u e par ısının ı •ıt F d k " 
s~nra da V8Zl)~et .t"avnzzuh etmış m~haLere. tem.İli edil~ıe~tedir . 1 2 - Südet ınınlakasında 8Ü mensuplarını kanun ve nizam ngı ere ve ransa a as erı 
Yılamaz . Çunku Çekoslovak Hınlaynın bır tamımı kun ve nizamın temini için Çek dairesinde harekete davet ı·denl h k t b 1 d 

meselesine ancak afaki surette Ct k polisi Hiıılayn partisi 1 poliıt ve devlet adamlarının u- bir beyanname neeretıiQi ve Sü are e aş a 1 
lemaı:ı edel'ek büyük Almanya-

1 tarafından parti mensuplarına zaklatııırılmuı •e llHJioln te· del delegeleriyle mOzııkel'elere 
nıı.ı orada yaşayan Almanlara 

1 
daQ'ıtıtan gizli bir tamimi ele mini işinin SOdıt mmılerine bı- tekrRr başlandığı takdirde alı- • g • ı • k b • • 

rlııınıa yardımcı olacağıııı söy- f.{eçirmiştir . Bu tamiı.nde Südet rRkılm~sı, nan emuiyet tertibatının kaldı- 1 n 1 1 z a 1nes1 
lenıııs, raket Ot ko ıovakyauııı - h 1 k Almaulorına derhal sılAhlanma- Askerı azır 1 rılaca~ı bildirilmişıır . 
Südet ınoselesı hakkıııda yaptı- 1 1 R · f ı· t• 
1\- ları emredı mekte ve şehırlerin I Çekoslovakyadski aıkttrt gar unısmanın aa ıye 1 ~ L ... t k 'k f[ l t k 
" 1 teklife temas etmemiştir . IRerı e nı şe 0 r e gece yarısı e rar 

muvaPnle yollnrırıı tutmaları •e ui7.onlar ve karnrııAhlar civarıo Başvekil Hotza ültimatomu ~ 
Hıtler nutkuna Nazi parti- Südt>t mıııtnkasıııdnki dtn·let me dııki eıvıl halk uzakt11,tırılmış l imzalayau Süde.l mümeuillerioi "bir top/antı yaparak Vaziyeti tetkik el ti 

Sinin kısa bir ıurılııııı yapmakla mnrhırı polis \'e jendarmıtyı &a- ve halka her hangi bir tecavüze• -Sonu lkloclde -
başlamıştır . Evelft 1923 senesi-

ne kadar geri giderek partinin 

ou bes seue içindeki inkişafını 
Çifçi büyük teessür içinde Uzakşarkta 

izah etti . Burjuva partileri ve D •• k •• y V 

~:ıni:~::~~; ·:~:;;::d·:üç~·~il·~:: un u ____ agmur Sovyet Japon ihtila
fı hallediliyor 

fransız Başvekili Daladiye gece yansın~an so ıra Hariliy e 
nezaretin~e ingiriz elçisile ğörüştü. 

Loııdra 14 (RRclyo) Çekoslo buluudugu sırada lııgılız olçıı.ido 

7.Ümrcııııı. o•ı lıeş sone 11.:•ndı~ Ki I d klar n .. zde 
.\lıııaıı ınııloııııiıı mukaddeıatıua av an pamu 1 1 yu 1 

Tokyo, 14 (Rartyo) _ Hari vakyaıiaki soıı rnı ı )· ı•t do l ayı s•l e harbiye ııezanı tıııl3 g eltır« k ıı Rzıı 
ciyA neıar~ll ll8ffilllU ı;()z sıöyle· kalıiııo dün gectı Qrnıltl'rl :l ~' ll İ n rdte UUIUll ll ll lI ırlıİ)•• 1107 11'1 J) l 

me~e ııo l ılhiyetli bır Zat Sovyel rıyaırnıiııde tekrar h ir ıop!aıılı ladiyo ile 20 d akika görü~nıü ş 
- Alauçuk'> hududunun tııhd di yapmış ve gece yansı Prog ul- tür . Jlüküın et s ı y o "İ \'flZI )'• t do 

il)iıı Moskova'da cereyan eden çiliğinden geleu raporınrı ıetkık Jnyıı.iyle her türlü mıt nı g ~ e t e 

lıfıkirn büyük lur orgııııiı.:.ısyou 1 

haline iuıikaliudeki sırrı anlattı 1 
~azi şefiue giirc bu sır da par

lisiııiıı, lınlk ıçıııd e ıı do!lına~ında 
~e zümre menfaatlerine değil,sı
tııfsız milli menfaatlere hadım 

7 5 hasara uğrattı 
Yağmur mıntakanın her tarafına yağdı 
dağlarda bazı yerlere yıldırım düştü 

müzakerelerin muvaffakıyetle ne ı a hü rleri y ns :ı k e t ıııı~t ı r 
ticelenmek üzeıre hUlundu~ıınu elmi~tir · Efk a· rı 

S b t k d Ç b 1 umum iye h e> cıı ıı beyan etmietir. Bu zat hududun a a rn arşı n em er a) n . . . . . ~ . 

01ına:ıındadır • Dundan sonra ka Evelki gece saat birde bir-l Ierine göre hemen umumiyetle 

~İlalist demokrasiye \'e enterııas deı·ı· bire siddelli gök gürüllüle" 

1 

klevland cinsi pamuklarda zarar 
)onat komünisılıge Keı;tı · Hun- rini mıiteakip başlayan sürekli ve ıiyauı yüzde yelmie bee ola· 

lar \'ekliyle Almanya içinde ken yagmur dün de fasılalı surette rak tahmin edilmektedir . 

Çaog · Kufeng hAdisesinin ce~e Lorl Haliflıkı;, Con SaynHın ve 
1 
ıcıudedı~ · Sıi!~ s1 melrnfılıu ka n a 

yan ettiği mahalde yalnız sekız ' milli müdafaa daire ler i uiıı ınk- a t ıııe gore tiud e tler Berlı ııd e ıı 
kilometrelik bir kısmının tahdi .k fi . . d . . Ak ' 1 1. · a ldık ları dlrektıflC1 hükume te ül · 

Dl ee eruım e ı ştırıı · ıy e uır . . . . . 
di bahis mevzuu olmasına rağ· 

1 
tıınatoııı vermı~Ierdır • Il ıç hır 

men bu işle meşgul olıuı komie toplantı yapı rnıştır · : hükümet hükümranlık hnkuku 

yonnn iki mille~ ~rasında mu~l- , F?ariste vaziyet 1 na tam maııasiyl e tec :ı \'ü z malıi 
dıleriııe rlüşman iken, milli hu- devam etmiştir . Yağmurun baş 
dlıllar ıçinde tasfiye edildiklen 

Zira bu cins pamuk kozaları lakt~ . kalan butun mesele!erın 1 Paris 14 (Rad1Yo) Londroda yotıııde olaıı bö)'le tı i r ült• ıııato 
hal ltD ı de hazırlı y acaA-ını ılhe . . . 

'onra şimdi demokrasilerin ve 

kornüıııstlerin aleyhler!ııe birleş 
~iş olduklarıııı bildirdi. Hıtler. 
enıokrasileriu hakikatte d a mok 

"at olmadıklarını uzun uzadıya 
iıah elli . Ve bu demokrasi yo

l11yıa da asıl meselc)' e geçti . 

Şımdi Çe ko lovak)·a'ya 

~~ l ıyoruın : 
b Ded ığı zaman bu sözlerini 
ır ka1,1 rlakika süreıı bir gürül

IQ takıp etti . Hıtler gürültü ke 

lilldıkten sonra istihza ile : 

11
• - Bu memlekette demokra 
'dir dedi . Fakat burada mil-

l'onlarca ırkdaeımız söz sahibi 
01 nıak şöyle dursun, işkence 
ıç 1 llded ir . 

b· l:liııerin bu sözlerini g ene 
t ır kaç dakika süren gürültü 

akip etti • Nazi şefi. Çekoslo
~8kl'anııı hikmeti \'Ücudunu Pı-

b)~r l\oı'un söyle izah etliQ'ini 
11dird · · 1 • 

.\ - Bir harp çıktıA-ı zaman 
b 1 ınan endüstrisini havadan bom 
8l'dıman etmek için meydana 

f.tetirilıniş lıir memleket ! . 

Buııdnıı sonra da şiddeti 
~ıttıkçe a nan bıl' ıfa<le ile Çe

!Jslovakyaya hiicum eUi . En
&onu ikincide 

lamasından biraz Roura hava 

fırtınaya çevirmişse de çok sür

memiş ve ehemıyetli bir hasar 
kaydedilmemiştir . 

Yalııız henüz toplanmamış 

olan pamuklara mühim nisbeue 

zarar verdiği anlaşılmaktadır . 

Anlayıelı çifçilerimizin söyledik 

henüz açmış ve toplanmamış 

bulunuyordu · 

Bu vaziyet karşısında çifçi 

derin bir end!şe içindedir . 

Gelen haberlere göre yaa?mur 

mıntakanın her tarafına yaQ-mış 

ve daQ'larda bazı rerelere yıldı· 

rım düşmftştılr . 

etmietir. 1 lngiliz kabınesı toplantı halıııde mu kabul edemez . 

fransız D1111an1aS1 Ordumuzun cenupta yaptığı manevralar 

Manı JenizinJe 
manevra ydpacak 

Gaziantep manevralarının 
ilk saf hası bitti 

Belediye seçimi hazır'lıkları ilerledi 

Paris 14 (Radyo) - Fransız 
donanması Atanı denizinde bu 
günlArde bir manevra yapacalc 
ıır. Uane manevralarına mensup 
deniz aiti gemilerilfll müs:ahkem 

Kahraman ordumuzun göste~diği kabi
liyet her türlü takdlrlerin fevkindedir 

Partide seçim için geniş 
faaliyete geçildi 

mevkiler zırhlıları da ietırak ede G . t 13 _ nu· 11 l 1 1 K ta 1 suhııy vo erle-

' 

azıaıı ep, a.a. m şer, oınu ı, 

ceklerdir. kA · ı G · ı · · · kd' gece yap l.ın haro ut ı o azı · r mizin muvaffukıyotını tn ır 

Halkın seçime tamamen iştirakini temin 
maksadile bircok tedbirler alınmrılttadır 

Eden divnr ki· aatep manevralarınıu ilk safhası buyurmuşlıırdır. 
~· ~ • bitmiştir. J{ırmızılar ı;oldan h ir Manevralara ait tafsilat 

, 
Belediye seçimi işlerine e· 

hemip•lle devam edilmektedir. 

Belediye ioıihap encılmeni tayin 

edilen günlerde muntazaman top 

laoarak kanunun encümene tev 

di ettiği mevzular üzerinde ka

rarlar almaktadır . Seçim defter 

lerinde isimleri hü9iyelleri mü· 
kerrer, yanlış veya hiç yazılma 

mış olanların intihap encüıneni-

·ıng:JİZ frlD'IZ doslfuiit1ı Ol 1 kuşatma . ııaı:ekeı_iyıe muvııeri 
il 1 it" çekilmek ısıedıklerı Akçakoyuıı 

1 buzulu e zayıflar lu yolundan gar be atmışlardır. 
E 1 d Y ıd "' .b. . r D ı Uzun yürüyüşlerdeıı ve çok te ce e azı ı.ı gı ı ıo- l · 

. Loodıt, 13 (Radyo) · Taymls çetin bir arazide yspılan doğu 
tıhllp ı Teşrltienelde bati~ gazetesl 'Edeo'to Çek'Os1ovft')'a 1 1 

d k 1 ıb k ı... d ~ ı..ı.:. "' •• h •• _ ..r..ı..:: manevra arın an sonra a ıra · 
6 T · ı - - t ı 6 d a .. n a yaz .ıtı _. ıoe l.nlV" ~v eşrınevve gunu saa 8 e man askerlerimizin bu g ece nıa 
l. • t k ı · t T d relmektetftr. 
l)ı ece ve rey erın asnı 1 e Ed b mekt"·hundıt• şöyle nevralarrndaki ziudelıği ve gö · 
d ~ " d b" · ·ı k · en u r """'"' 

ort guo e ılın ece tır. . demektedir: terdikleri yüksek kebili)·ot her 

Diğer taraftan Partide de •Iugiltere ile FttlDSll arttsında türlü takdirin favkindedir. Ko 
talimat mucibince. geniı füııiitr· )d dostluk ve anlttşma ne bozulur mutan ve &ubaylarımızrn sevk 

lıklar görülmekte te bılhassa ve ne ,de zayıflıyublllr. Ne zısrna.o 90 idaredeki mümtaz ehliyet ve 
fişler teni edilmek 11uretiyle Fransa oın emniyeti teblllCeJfl l•r iktidarları t>u manevra veailesiy 

ııe yapacakları itirazlar önümüz halkın secime heraen 

d e kı cumartesı günü saul 18 e ıştirlikiııi temin iı,ıiıı 

se toglltere neticesi ne olurıaa ol k h b il t · 
tamamen sun dtllma 0000 f&Dıoda buluna le bir ere da a t~ ar z e mış· 
tedbirler caktır. logilterenio emniyeti Fren tir. Maı·eşal Fevzı Çakmak ve 

kadar kabul edilecektir , ıllınmaktadır , aama emairetiue batlıdır, mai1eUeri maoevraları takip et 

Antep, 13 a.a. - Dün g' ee 

Auteb'ın ş i malinde d e vam e d e n 

manevralar çok entel'esau saflın· 
Jar arz e tmişlir. Kırmız ı l ar şi mal 

den cenuba yaplıkları baskın "e 

çfwırme h areke tİ)·lo nı n v i l eri A ıı 

tolı'ın ce ıı up sırl l arıun al nıışla r 

dır. Sayın Mareşal [l>e rnbcrler in · 

de orge neral Aı:;ım Güııdü z , Ko r 

general Galip D e niz olduttu hal· 

de manevraları gece 1 a rılarıua 

kadar yakından takip buyurmuo 

Jar ve va1.iyetteıı çok menıııuıı 

kalmışlardır. 

- "Sonu ikincide -
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Andre oruva'ya göre: 

i · 1 o~i l izlerin 
t") 

değişn1eyeı1 
İ\:a ı al{terleri 

Vasıtqsız vergiler kanunu p1ojesinde Endüstriınize 

Bina vergisi Yeni muafiyetler 
koııuluyor 

Sahibinin oturduğu yerlerden yüzde 12 Teşviki sımftyi kannnıındıın 
sair binalardan yüzde 16 vergi alınacak lstifttde edt-n ikınci sınıf mıııtfiyet 

1ugılizler ile herhangi blr ruhsııtmımeslni bttiz ve iktisadi 

meseleyi müzakere ederken lngil ı Vasıtasız vergilir kanunu olunacaktır.~ faycialım iktisat vekaletince ktı-
toreııin hiç değiemiyen karakter projesi, ü~Juc.,ü kısım olarak, bi · ıı - Hususi kanunlarla ve bul edilmiş ohın sını:ıi mUesszler: 

---- - - -

S:ı yJa: 2 

Dış Ha erle 
ll1illetler Cemiyeti dua ediyor 

Allah dünyayi ve medeniyeti 
h .rp tehlikesinden korusun 

lerıoi aslıı hatırdan çıkarmamalı nR vergisine aid hükiimleri tes ya imtiyaz mukavelenamelerile 1· • Kazanç vergisinden, Avrupadaki hadiseler dünya milletlerini 
d A k ·k b" ı k t 2. • lmı.ılııttt tahsis e"ledikleri 1 ır, rısto ·ralı ır mem e e lıh etmiştir. Türkiye cümhurİ}'e daimi surelte vergiden muafiye " d • d k 'r'e 

1 1 k ı k mebanlyc mOnhasır olmttk Ozere ertn ÜŞÜnceye SeV efmektedı·r d o an vo daima da UÖ}' e a aca · ti hurludları dah ·ı ıı·nde bulunan tı' kabul edil · d ·ı k b" is mış ve e 1 ece 1• mlls11kk11Cııt ve rgisinden ve bu ver 
bulunıın İngiltere amatörü pro hor ııcvi binalarla mütemınimle· nalar. il · c ko 
f 1 t ·ı d B ıem g erirı hususı ldııre ve belediye-, enevrc, 13 a a.· Mılleller leketlori dıişüııdürmiye devarıı 
esyone e ercı 1 c er. u 0 rindeıı sayılan yerler, bu hüküm Ye "d 1 b . 1 

leket büyük tasavvurlar peşin nı Pn yapı an ına ar ve lere ait munzam kesirlerden ve Cemiyeti yeni lıışft ohınnn sorny edeceğıui bu kürsüden aleneıt 
do koşmaktıın çekinen mütevazi lerine göre bina ve rgisine tabi ya mevcut binalara ilA.ve edi maktu z11m vergisinden, da umumi heyet belinde toplan· söylem 2 k ısterııo. Sullıuıı rııuha 
vo sade ııdamlar vasıtasile idare olacaktır. len kısımlar üç sene, hususi ka 2. - Belediyelere ttll inşaat, mıştır. Halk ve matbuat mümes frza cdılt.Ceğıııi ümit edi}·oruı 
edilmekteu hoşlanır. Bu kanunda sözü geçen bi· nunlarla veya imtiyaz mukavele bııbsr, kazttnlttrı, mölerler ve in silleri her zamaııki kadıır çok de ::sulh iiılal edildıği ınkdırde 

Aısla şunu unutmayınız ki nadan maksat, inşa edildiği mad lerıle muvakkaten vergiden mu biklerruhsııtlye resimlerinden mu- ~ildir. bunn cüret edeııin cıı uzak göril 

lngiltere dindar bir memlekettir. de ve kullanıe tarzı ne olursa at tutulmuş olaulardıın, tayin aflırlar. Yeni Zelaııda murahhası .Tur ueıı memleketlerin tJitaraflığııııı 
Disraeli uonkoformist vicdan olsun gerek karadan ve gerek edilen müddet ve şartlarla ver Şimdiye kadıır iktisat Vekd-ı dan reiı:ıı ısı fa tiy le içtima devre· güveııınesiııe inıkliıı olıııod ığıııı 
aleyhine olarak lngihereyi idare su üzerinde tesbit yapılardır. gi alınmıyacaktır. !elince lkllsııdi tııydaları kabul e· sini a ç~rak lwı pçi hislerin \'f' lıopimiz bıliyorııı.,, 
etmek imkfınsız bir şey olduau istisnalar Vergi, yeni~en yapılan bina dilerek yukarıdaki muafiyetlerden harp korkularının dünyaya lıa ikinci celse 

1 istifade eden sımıl mııesseseler kim olduğunu sö)·lemış, buı.unla 1 J d · k d 
8 nu her vakit söy erdi ve zama Aaa"'ıda vazılı bı"nalar kı·ra )arla me"'cut ı... 1·aalarn oapılaıı ur an ııı nut un ·ııı soıır 

v " " .. 
1

' " şunhıidır: beraber bütüıı milletlerin sulhu ı·ı · ti · 1 k"k '· 

ınu 

hte 

kra 
l\es 

da 
bir nımızda dini itikatlara en az ya Vl.rilmemek Ve kiralanmamıe ilheler için inşaatın hitam bul Trlkoltıj, ımıb!!, ipekli mensu samimiyatlcı istediklerini iHho \ se a ııkye ~rı oı ·ı elmıye nt1e. 

bağlı olan İngiltereden bazıları olmak eartile daimi surette ver· du~u eene1I takip eden mali se t . k ıa . . . . mur omısyoııun raporuııu ıs \'e 
hal "', gene fı"kren ve kalben Pro· ca , ıpe , 11 tı zıraıye, çeltik, çini etmıetır. 1 b'I . . . 1 .1 d·ı u d .d . . . . Z!r ıya ı mesı ıçııı ce se tatı e ı h 
testandırlar. giden mutuftur: ne en . yenı en ınea olunup m hurufat, 'halı yıkama . gnlvanızli Hatip, Milletler •!emiyetinin miştir. Müteakıı> celsed~ kom is· a 

1 U • -ıhak v h aaatın bitmesinden evel kısmen s ç fındıK kırma kons ... rve tas·ı d, mezhepçe büyük kütleden a1rı - mumı, mu e u · " a ' , ~ · • r eskisi gihi rnüessır olnıasıııa ça yon roisi Peru murahhası Gıtf 
olrın bu lngilizler eski zamandA su&i büdcelerle idare edilan da· istimal olunan yerler, istimıı :a:ek boytb11ne, sabunhane Ve lışmak !Azım geldığlni kaydettik ı>iya Koldlıriıı, mevcut 48 murah k. 
inlere benzerler. Bunlar her tür ireler ve köylera aid olup irat le basladığı seneyi takip eden ° a B ha:e er.T "ki . k ten sonra Cemiyetın, muvaffakı· h.:s heyetıniıı usulü Vl•t;hile taıı ke 
lü kollel,tif düşünceye karşı .ce gelirmiyecek bir cihete tahsis mali seneden başlıyacaktır. u e~e ~şvı · sıınııyı aou yeıiııiu lıurado, Cenene'de gös zim edılıniş vesikaları hamil btı 
lider. Bunlar ferdi \'İcdan için edilen binalar, Bioalarla bu hükümde olan nuounun 1v lncı ve kan~nun tnt terilecek Caaliycıte dl•ğil. huku- ıuııduğuııu bildirmistir. 
kendilerlııe mahsus metafizik 2 - Yabancı de"'letlerı·n yerlerin vergi masrafına veya blk suretini gösteren talımatnume metlerin ma'lsup oldukları meın S 1:\I · ıı · k k · , 

" oin 10 uncu maddeleri mucibince 1 1 ti d .. te c k i . . 'd ı j • ıırrı. erı tet ·ı etmı>·.~ 
ekonomik ve politik fikirlere sa mülkiyetinde olup elçilik ve kOn bu sıfatla idare edene aittir. Şu e ıe er e gos re a erı ılı a memur koınısyoLıuıı raporu rn11 
hip olmak hakkını isterler. Bun eoloshane olarak kullanılan bina kıtdar ki, çıplak mülkiyet ve lrn lktısbt vekAletl t~rafından daha ve iradeye ha~lı bulundultunu nakuşnsız kabul edilıııişlir. 
Iar büyük İngiliz kütlesinden lar ve mücıtemilıltı. (Mütekabili· nuni intifa hakları başka baeka fazla gıda şıınayllnı ihtiva eden tebarüz otlirmış çe demiştir ki: Celse ı:ıaııt 12 30 da ıl'ltıl edıl 

v t'lban, helva matbaa, un, çırçır ' 
kendilerini ayrılmış görmekte yet earlile) şahıslara ait bulunan yerlerin elektrik. maküroa, kimyevi ve Avrupa hadiseleri karşı- mişlır. 
"iddeıli bir zevk duyarlar Bun · l · t 'f h kk h"b" d Asamble ikinci aleııi cel:-" .., · 3 - Münhasıran dint biz vergıs ın ı !l a ı sa ı ıne, tıbbt mostabzarat fabrik11lurınio 8 sın a 
Iar tııban ser hoea git~e~ metlerin ifasına ta.hsis e:iilen ve müşterek mülkiyet halinde ta· 1 eylQl 938 tarih\nden itibaren iktı " Bu gün hu kadar ağır sini saat lG, 45 de akdetmiştir. 
ndomJıırdır Fakat kendılerı ı ı 1> · ı·1r · ·ı 1·1r· o \'• ' b 

1 
b. umuma eçık bulundurulan lba ea_rruf o_lun_ nn .yerlerin vergisi sadi faydaları kııbul edilmiş oldu meH uliyetlere girmiş olanlarıu "eıs ı,.e tııt• 18 ı> eı '"'' e 

l·ı mu·znkerede u unan ır ıe ' t · ·1 ·ı · t ı " d t ı b ı - t ·ıA bısselerı nıebetınde olmakü zere ğundan bu nevi imalatta bulunıtn endişelerini artıracak mahiyette ra f 1 o yıı ıı e nın ı e ın ı ı r 
Ocn.,bi İ"tn bu oüksek şahsi e ane er ve un arın muş emı . 11 1 d ıı 

" v 1 hiesedarlara kanun veoa muka ikinci sınır teşviki saoayt muafı b ı· tek söz söylemekliğ_ lmi iste etınış ve 0 wşıstaıı n ayııı 
Yetli adamlara hürmet etmek tı: " d'l't " ı ., ,, ı valeler icabı ol"k 1·at1·rak h"lı"n vet ruhsatnamesini haiz mOesse· miyeceğinizden eminim. Avrupa ıe;er ••Zn nr gıııı Çııt;ırı ınıştır. 
Oııları anlamak kalplerini ka 4 - Parasız olmak şartile a " a " 1 l 1 d il k·ı· D \7 1 rıı 

de kutlanılan Yerlerı·n vargısı seter de buodan böyle yukarıdıt da cereyan eden hudiseleriıı yal r an a :ışve ı ı e a e 
zaıımnk Jfııımdır. Zira bunlar hastane sanatoryom ve hamam . bl · 8 bu aahısların himaveaine bina gösterilen muafiyetlerden istifade nız doğrudan doğruya aalkadar Milletler cemiyetı nsıı.nı esı rı) 
biı· kere size kalpten husuruet Jarla ortamhane, darülacze sebil .

1 
v b k b ~ ~ 

1 
edeblleceklordlr. ları detlil, büyük ve küçük bü setino 8 muhalife knrşı 39 rn> ıe 

l>ıtğJıyacaıı olurlarsa hiç bir va ve çeşmeler. (Bu müesseselerin 1 e ar~St aş a aş 8 şa ıs arıu lÜn dünyadaki milletleri ve mı m intihap oc1ilrnietir. 

kit bu memleekette muvaffak masranaruıa karşılık olmak üıe malı ıse bina sahibine, bina ile SelaAnı'k panayırın.la 
olınaııııo ilııimal yoktur. re bir miktar ücret kabul etme· içindeki sabit alAt ve makinalar 1 U Çindeki harbin son saf hası 

Nihııyet şunu hatırlamalı leri meccani vasıfları deQ-işLire I ayrı ayrı şahısların malt oldu Türk b 
dır ki lngiliıler başkalırına miyecektir. Bu tıtkdirde müesse · ğu takdirde her birinin vergi pavyonu Ü· çı·nıı·ıer Japonları arkadan 
fenolık yapmaktan hoşlanır l senin meccani vasfını muhafaza l si kendi sahiplerine ait olacak yük ro ğbet kazandı 
kımseler degildirler. Şıddet ve 1edip etmediQi Dahiliye ve Sıhlii tır. SeJaıılk l3 (Radyo) _ Bey vuracak bir plan hazır adılar 
bu umet hemen daima gerek ı ye Vekıllelltırinde müştereken ta Verginin matrahı oelmilel Onuncu Sclftnik panayı 
eahıslıırdn ve gerek milletlerde yin olunacaktır. 'J ver .Jı"ler. 
gizli bir kinio alAmetidir. 5 - Her nevi abidelerle Bina vergisinin matrahı, bu rı bu ~ün saat 11 de mutat me aponfar :)ahoda ağır zayiat u 

kanun mucibince tahrir veya rıtsimle Makedonya Umumi va 
Bir takım seviyece düekün umumi maarife hizmet Qeıtikleri lisi B. Krimie tarafındau açıldı . harp hala devam ediyor 

lük eserleridir ki insanlar ve mil : Maarif Vekaletince tasdik edi tadil usulile tesbit olunan gay Merasimde şimendüfer nazırı B. --· ------
!etleri zalim yapar. İngiltere bu len mektepler, kütüpaneler ve riaafı iraddır. Ancak binanın il Sprinoe matbuat ve turizm müs , Uonk · Koııg 14 (Rad) o) - man tayyaresı düşürülmüştür. 
tartda düekünlüklerdeo uzaktır. ' emsall müesseselerle müzeler ve fa ve idame masraf karşılığı oı teşarı B. Nikolüdis, Polon yanın 

1 

Yaııgtrn ccphetmıde bnşlı) an ve Çinliler Japonları arkadaf'l 
Bu memleket gerek dahilde ge 

1 
umumi menfaatlere hadim ce· ınak üzere gayri sAf iradın Ati na elçisi Edirne belediye re 

1 

Yau~tzo'ııin şimalinde Uıınııg· vuracaklar 
rek hariçte uzu~ bir refah ~eH~ : miyetlere ait binalar. (Kazanç yüzde yirmisi tenzil edildikten isi B. Şedf Bılgtrn, konsoloslar i ıııoı'de \'O ııehrin cenubunda Jui· Iloııg • Koııg, 14 (Radyo) ""' 
yaşamıştır. lngıltere bahrıyesı I temini gayesi bulunmamak şarti sonra bakiyesi vergiye matrah sergiye iştirak eden ecnebi mem 

1 
şııng ve Saho'da çini ilerle jHpon Şuşov vo Yunghny lıııttınııı ın"' 

sayssiııdc şimdiye kadar hiç bir le.) ittihaz olunacaktır. leket murahhasları hazır bulun' lar arasında h!iltt devam edeu kez kısmının japonlar tarafııı' 
zaman ecnebi istilasına uğrama 1 6 - İster bizzat, ister bilva· Bu kanunun yürürlüğe gir dular. mulrnrebeler esnasında jRpoıılar dan işgalinclenlıeri Suşov'd 1 ıJ 
mıştır. fngi1izle~in ecnebi ~illet eıta veya eirket hanlinde olsun diQ'i tarihten itibreu her on ~e B Matbuat ve turiım müstE-şşrı fevkal5.do 11ğır zayiata uğrnmak lunaıı nıPşlıur genernl Disoııf 
ler kareısındakı yegane hısleri çiflikle iştigal edenlerin mülki e nede bir bOtün binaların te bu ' Nıkulıdis tören münaselıetiıe tudırlar. yen'ııı yüksek kumandası aıtıı> 
büyük bir knyıtsızlıtan ibar€4ttir ti altında bulunan b"ınalardan,Y kanun mucıbince lıina mefhu bir dnutl~k ~ısöykliyerok .. !~nafnis Her gün muharebe sohala· o ·ı e1 

tan a )• il ata ı;as rt\]lmının ay . . dn takrıbcrı l fırkadan ı rnr 
muna dahil edilen yerlerin umu d 1 d t t 1 rıııda uıııduıı beş uıııe kadar ölü olan c;iıı ku\'\(•llori Şuıııuııg, Ho' 

Hitlerin nutku .. 
- Birinciden artan-

Zahire ambarı, samanlıklar, 

korunma rerlerl, fırınlar, ipek 

böceA'i 1etietirmiye mahsus bina 

torııasyonal münasebsllerin tari lar, ahır, ağıl kümes ve güver 

hinde bir devlet namına, komşu 

ve sulh halinde olan bir devlet 

cinlikler, bekçi ve işçi knlübe ve 

binaları, köyün manevi şahsiyeti 

ne ait köy misafir odaları. 
hakkında hu derece aQ'ır sözler 7 - Balıkoıların deniz iatih· 

söylendiği görülmemişti · Fkat &alinde kullandığı Aletlere mah

N nzi eefi, bu eiddetli sözlere 8U8 depolarile kayıkhaneleri de 

rağmen Südet meselesini sulh- niz ve göl kenarlarında işçi ve 

tan baeka 1ollarla halletmek ça balıkçı bina ve kulübelı;,ri, 
resini aramakta oldueunu söyle 8 - Sahihlerinin ikametine 

mahsus olup senelik gayri safi 
memiştir • Hitler bilakis bir kaç 

. . iradı yirmi bee lira vera daha 
vesıloyle Alman1anın sulh sı1a· aea~ı olan binalar • m r· 
8 • d '· h . . 8 lh . . 5 ua ı1et 
atın en ua eetmıştır. u ıçın hükmünden istifade edebilecek 

mi tahriri yapılacak ve vergiye 
tdbi yerlerin gelirleri yenidon 
takdir olunacaktır. Her kaza 
da mevcut binaların ve bu ka 
nun mucıbince bina mefhumuna 
dahil edilen 1erlerin tahriri ve 
gelirlerinin tahmini üç kişilik 

komieyanlar tarafından yapıla 

caktır. Tahrir komisyonları va 

liler tarafından tayin olunacak 
bir ıatla vilAyel umumi mecli 
since kendi Azaları araeıodan se 
çilecek bir zatın terekküp ede 
cektir. fetanbul tilAyetinin bele 
di1e hududu dahilindeki kaza 
tarda yapılacak· tahrir için be 
Jediyece seçilmesi !Azım gelen 
aza dahi, umumi mecllsce kendi 
Azası dışında seçilecektir. 
Umumi meclislerin toplu ~bulun 
madıQı zamanlarda bu vazife 
intihap enc6menlerince yapıla 
caktır· Köylerde rapılacak talı 
rirlerde belediye Azası 1erine 
köy muhtarı ilza olarak buluna 
caktır. 

ar arııı an vo ıcarP ıı; erıııe 1 • 
~erdığı istikrurdon lıahselti. ve ıkı bıııdtm altı lııııe kadar ) a pey ve Jlorıaıı'da tıuluııan hütiil1 

Geçen ı;ene panayıra gelen ralı terketrnektedirlor. :Uu zayi Qiu kuvvetl erinin işlirakiyle gı• 
Arnavutluk, Alınaııya, Yugotolav alı telafi etmek için japoıı cop· lice jnpon CEıphosıııııı arkıısııı' 
yadan blişka Bulgaristan, hal· hesinin kumaııdanı Naııkiıı'den doğı ıı uır uuırruz ı. lfiııı haz11 l1 

ya Romanya çe Polonya da işti ve Şangha)·'daıı üç fırka igöııde· maktadırlar. ,Japoıı lar hemen IJa 
rak etmlelerdlr. En modern eks rilm esi ııi talf!p etmiş tir. Takviye tüu kuvvelloriııı Y1111gıze cpph6 

posizyon tekniğine uygun bir kuvvetlerı gelir golnıez alLı bin ı<ine yığar yığııınz Q nlıler der 
eekilde tanzım edımiş olan pa9 j .. pon ,Juwhang'ııı şark Ceııubııu hı;l ŞııııLung, Hope)'ı Şı:ııısu .,e 
yo~um~z _çokk beğdenılmiştir. Mel da Ş~kiyantuıı'da bulunan Çııı Suyusııg şehirlerini ışgal edere~ 
rasıme ıştıru e en ze\'at pnv · kılalarrna taarruz elmeğe başla j apoıılar tnrofıııdAn kullanıl8ıı 
yonumuza geldiği zttman mü· • h· 

mışlardır. 
1 
bütün şimendıfer hatlorıııı uw 

messilimiz A tinR elcıliği licaret 
ateşi Dr. Naci Aday ltarafından Çinli_le~in ~ukabil taarruzu ırip etınişleıdi r. Gtıneral Liduıııf 
karşılanmış ve kendilerine iza Qınlıler şıdrtetle mukabıl ta· yen 5 eylülde mukolıil tanrnıı.' 
hat vermietir. Nazır B. Krimis arruzıı geçerek mütearrızların f,?eçmiştır. 
le B. Spridontts hor sen(' artan yarısından fnzlasını imha etmiş· Üç kolda!1 taarruz 
terakki eserlerinden dolayı mü lerdır. Kıaııgsuııud şarkıııdaki kll~ 
messilimizi tebrik etmişler ve Snğ kalnıılıır şehrin civarın vellor Şuşov üzerıııe yürümek e 
ihracat muuzenemizle demiryo da bir tepeye çekilmişlerdir. Şa dirler. 
lu faaliyetimizin arzettiği büyük ho'nun r.cuubuda birçok tayya- ş t , b·ı d kı· •·u~· 

ı an ug un gar ıı e ~ 

inkişaftan dolayı da ayrıca tak· releri~ iştirakiyle cereyan eden \'etler iE.e 1\ayfeud ve Layfeııd'8 
dir hislerini beyan etmişlerdir: pek sıddetli muharebeler netice t 

1 
kt d le 

P b ık k . aarruz e me e ır r. 
avıonumuz 11 ın ço sınde 11 japon tayyaresi düşü· ı 

11 
, kmd geırıı 

candan Qlaka ve rağbetine maz ona ııııı şar an 
har olmustur. rülmüştür. . . _ . bir yürüyüş kolu kuvveı üzt~r1•10 

yaptı~ı ağır fedakArlıkları eay-1 müteaddit yazlık veya kıelık ika 

mış. Ve bu bahiste Franea'ya metgahları olanların en 'fükeek 

Alsas Loran'i terketmek ve in- iradh binası vergiden muaftır. 
giltereıle de deniz silAhları re- 9 - Ticaret kasdı olmamak 

kabetine giriememek suretiyle eartiJe: Devlet ve beledi1eler ve 

yaptı~ı fedakArhğı zikretmiştir. ra umumnıı menfaati için aoııan 

Bitlerin bu sözlerinde lngiltere daimI sergiler ve vücude Ketlri 

ve Fran aııın Çekoslovak1a iei- len her nevi su tesisatı ile ba 

ııe karışmalarına karşı çok acı taklıkların kurutulmasına mıh 
Lir sr:rzeniş sezilmekteydi • sus tesisat ve binalar' çiftçilerin -Sonu yarm- , Ordumuzun cenup~a yaptığı 

Alman or~ulan Çekoeloıakya manevralar 

,Japon \ayyarelerını dun Kı- yürümekte, diğer bir kol ise p..fl 
kuang'm garbinde k6in Matu · 1 t. . k . do"rı.ı vay eyn e ıııııı mer ezme ti 
şen kalelerini bombardıman et .1 1 k d. 1 . ı er eme le ır er. 
mişlerdir. Üç büyük bombardı- Bu ınuk rı.bil taarraz, ı-;ürat 1 ~ Nu&uk Çekoslovakya aley- kendi er11zisini sulamak ıçın 

hinde ağır sözleri ihtiva etmek- münferiden veya müotereken yap 

le çe Südet Almanlarına kortu· tırdıkl11rı tesisat. 
10 - Yangın, eu baskını, 

zelzele hastalıklar, umumi sergi · 

ler fuarlar vesaire gibi içimai ve 

iktisadi ihtiyaçlar dolayısile inşa 

edilen muvakkat mahiyetteki bi 

hu~u~una dayandı 
• -Blrlncfden artan-

vaziyeti tetkik İQİn Praga davet 

etmiştir . İngiliz mutahassıeı 
lort Runieman hükümetle .ve 

lu~ mücadelelerinde 1ardım vA

dinde bulunmakla beraber, heye 
ti umumiyesi itibariyle, beklen
diJ,'ti kadar sansasiyonel değildir 

Ve denilebilir ki Südetler mPse-

lesi bu nutuktan sonra da oldu 

~u serde sarıp durmaktadır • 

nalar {lhtıyacıu devam müddeti Südetlerle ayrı ayrı temaslarda 
alAkalı vekdletlerin teklifi üze bulunarak tekrar m\lzakerelerio 

rine Dahiliye Vekalelince tayin baolamasını \emine Qahomaktadır 

Birinciden artan 

Ordunun sıhi durumu 
mükemmeldir 

Ordu sıhiye reisi Tümgene· 
ral Mazlum ordumuzun sıhiye 

durumu hakkında şu malümaıı 

vermielerdir: 
•ordumuzun sıhi durumu 

fevkalade iyidir. Kıtalar her tür 

lü sı lı i vasıtalarla ci hazlaud ı rıl • 

mıetır. Kıla tabipleri komutan 

ve subaylarla birlikte aRkeri:ı her 

hali ile yakından nJAkad:ır ol· 

makta, en ufak bir vakaya bile 

müdahale etnıakledirler. İki gün 

dür devam erlcm gece nı aııevra 

larıııda bir er bile hastalanma 

mışhr. 

inkişaf etınektedır, Şı.ışo ... 'u iı:ı 1'r 
dal .ıtmeğe memur eaıleıı kll" 
vet bu şehre ynklaşııııştır 1 

Hoııan'ın şarkıııciuıı tınrek~· 
edeıı kuvveller İBll ŞuŞO\ 'a ge 

mişl erdiı·. . ıJ 
Velkaze Şlıklin<le yrıpıloıı u 

kil 
hareketler ikı nleş anısıııdıı ,, 

""' hm japoıılnr aılisıııdn hnyıet 
panik ıevlil etmektedir. 
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i L A H 
içel Hususi Mu~ase~e müdürlüğünden 

14- 9 - 938 Mikdarı 
ki 

K S 1 I< öyü Cinıi He. A. M. Tapusu 

Dun. ada Neler oldu Neler oluyor 

700 yıl evvel yapılan bir lastik ka~ar Sert çelik Pamu ar -;~ ~ Kara duvar Tarla 11 02 80 Kanuosani 9 3 3 
Kıevlant 

28 
37 j 52 No. Ju tapu 

ka.lar elast'ık'ı Dağmah 27 ' Hududu: Şarkan Çalış oğlu ve hendek ve Habib oğlu 
U . Kapı mah , Garben şif timaıen t.rik ve bacı Ömer kerimesi ve Habib 

lngilterede 700 sene ev-ıikisi şimdi ilk defa elde edil· Sarltıvhayı yanlış dizil· Koza 
5

,
5

0 oğlu cenuben babib oğlu diyap ve evlatları ve çahş ev· 

l{alpazanlık 

\'el yapılan bir kalpzanhk ha miştir. Zamanımızda bu sahte 1 miş (sanmayıniz ( .dostoğrudur ~ırma 1 v 'i~ok latları. 
disesi keşfedilmiştir. Esseks paraların erbabı için sahih pa : Bundan sonra pek.:<\l:i l{ıstik 9ozğ~ıap:rç:~dar K:-.ra duvar kö}ii11d•·1t ilıralıiıu lıahip ve t>SP.-
kontJuğundan bir kilisenin te ralardan ziyade kiymeti vard.,.. j' kadar sert ve çelık kadar elas

15 
u yd 1 5 ~i11in 70f> lira hir kuru~ anızı Vt'rgi~i Lıorcunıfarı 

t.k. d. b·ı -· B # • ert aoa o f< 1 ı J ı . t . llıelikazıldıg-ı sırada amele5oo Eski hakiki paralar sık sık ele 1 ı ıye ı ecegız n muc1ze y k 5 '> ·•YI yu";ır· ıııa l•pu "a.\ll ~IJrPllıtc ı• ,:ıü~ttıril .. ıt 
t · k · d ld d· ı · ı umuşa ~•ki sikke bulmuştur. Müte- geçmektedir. Fakat eski sahte ~zzı sayesın e e e e 1 mış ~,Yerli buğdayı .1,50 11 lw~lar 2 ::lr 80 ıuı • ll't' ııııındıh:ıı l:ırlaıım hac -

aıısıslar tarafandan yapılan paraları anlmak çok güçtür. tır. ~ . ·n Çavdar 3,6t.5 Zt>ll S<ilıfdrak uıt-hf~\i!ı uı:ızlııır t:dısilı icirı l:ıhsi13t 
lııuayenedebuc.ılarm ikisinin sa Bu sahte paralara baka · 6000 hava ~taızıkt e mu A d ı laf yok koınis~oııru ı c.ı 16 6. 938 Litrılı l • o.ı. N;). L1 ~ara-
hte oldug-u anlaşılmıı:ıtır. rak yedi sekiz asırevvel kalpa adil bir tazzik altında lastik na oAyu . l .. l 1 -. rpa rı) P. tutJP\' ~· t't Hı uııruı ı ş oldıı,ğunıhuı ahi' a.ı:~r111ıu 

1~16 senesinde bu kontluk zanların sınat kudretlerine çelik kadar sertleşiyor Ve çe A d 1 3 62 5 
k k d ·ı l ı·k ı t"k ·b· y na 0 · • 21 9 938 ~iirıü saat 15 cl ı ~ .va 1,Hl:ıcak 111iiza\r.ı\f'\~ 
ral üçüncü Henrinin ınalika .. bü me ı ecektir. kisi sahte 1 as ı gr 1 umuşuyor. y l 1 • !'>' 3-,· ,ı• ~r i a ivre yenı M u .., • t" k l k · l · 1 · ·· · 1 · 

llesi idi. Bunu isticar eden a olmak üzere elde edilen Soo Bu kadar da değil Yük Nohut ekstra 5/•0 ış ıra t' uıt-• 1 ~ ıy.,ıı t•r·ırı 'uzdt> 7. 5 fH>~' akça :tl'I 

dam krala az para vermeK için eski paranın sahibi ve bunun sek tazzik mayileride değişti f 1 7 , 1 ~,j ile miiraca:ıtları ılaıı ol11rıur. 10 · t f> 20 
b. 1 • A t "kt 1· "' asu ye 
ır hayli sahte para yapmış veresesi kim olduğu maliinol-:' 11.YOr. ynı azzı e .zey ınyegı Yulaf erli .'1,3o 

\re Londraya göndermiştir. Mu mıdıgv mdan müze irin ayrılan bır cetı k levhayı cızecel< ka M . y k k 4,·>.5 ,. d t " b. ı · · " ) ercıme ı•r -
lhharcn bu sabtakirhk mey .. bir kaçnümuneden başkası pa· ar m~ ıu . 1: su P .. cısım. l.0 u .. Sahlep 130 
dana çıktığından o zamanki raltrı bulan ameleye verilmiı ybork.Kdtm tbılırbglUln~n . ~ırınde Tatlı " gv en 18 
k ı · · k k . h'b" k 1 et ı e o orao ı t-rımızın ce.. To 
•n~n .ar. mucıbınce ula lan ~ır .. ~· 1 1 çı mıyan. ~ervet er, lik kısımları yerine lastik llas Balmumu 73 

kesılmıştır. ıogılız ka~unu mucıbıoce bu· tikler yerinede çelik kullana Cehri 10 
işte bu sahte paralardan tane aiddır. cağız Susam lö,50 

Kanada~a zengin altun 1 iki hintli Prensin harbi Siyah Yapağı 
madenleri ~UIUndU Hindistund:rn gelen haber' İkinci hususiyeti de şu: ~::ıoJ 

lero göre Hindistanrn şimah bu cıvarlarda yalnız Halımzai . 
. Şimali Amarikada İngiliz garbisinde her sene muayyen hanının bir tek topu vard1r Aydın aıyab 

52 
46 
46,50 
51 
80 
65 
85 

ıınparatorlugu dominyonu ka· bir mevsimde başlıy'.!tJ ve yi Hu han her sene bu bir tek to Yıkanmıı yapalı 
lladada Albertanın şimalınde ne muayyen bir mevsımde bi· pu vard1r Bu han her sene· Güz yuou .. 
tengin altın madenleri keşf ten bir muharebe bu sene de bu birlek topu iki taraftan Konya malı tıftık 
;dılmiştir. Bu madenlerin keşfi vam etmektedir hangisi daha fazla kira verir 1 Yoz~at llO 
"'Yyareye medyundur. Hındıstaoın simlA havali se ona kirHlar Keçı kıh 47 

1908 sencsindenberi altın sinde iki hanlık vardır. Kar » dabağ 2
5 

47 

İLAN 

D. D. yolları Adana 6 ıncı işletme ınü· 
fettişliğinden: 

1 . ~üfe salonu işçiler kahvesi. büvet, berber salonu ve 
, mısafır salonundan terekküp eden ve aylığı 60 lira tahmin 
edilen Yeni Adana garı büf, si 3 sene müddetle ve pazar
lıkla kiraya verilecektir. 

Pazarlık 21 9.938 T. çarşamba günü saat 10 da Ada · 
na işletme müdürlüğü binasında Artırma eksiltme komis
yonunda yapılacektır. Muvakkat teminat 162 liradır. Kira 

ı ıartnamesi Adanada komisyonda görülebilir. isteklilerin 
1 2490 numaralı artırma ve eksiltme kanunu ve şartname 
mucibince vesaiki Jizimeyi ve muvakkat teminat Vezne 

' makbuzunu hamilen saab muayyeode pazarlıkta hazır bu-
48 luomaları . 4 · lO·l!i-20 , ______________________ ...... __ _ 

tnadenleri aramakla meşgul hanlığı vo Navagal hanlığı Bu Asri Her külün Pirinçler ~2 
1'ornsoo isminde bir İngiliz şim hanlıkların başlarında bulunan • • • Birinci nevi mal 21 f [ A N 
diye kadar iosan ay•ğı basma· h l .. IU d U heykelı dıkılecek ikinci nevi mal 20 1 Y 
lnış vabşetabad yerlerde tay- :ann~:rd~~~er~ab:~~dan zu:v~: 1: Cenubi afri kada Kruger . Çay 26ıJ 280 çel akıllar Müdürlüğün~en : 
~are ile tetkik atta bulunma· da in ti kel eden bır düşmanlık ş~hr~n~e mi ili ~arkt.a orman Kchve . l lO Keşif bedeli Muvakkat Mevkii 
gı dü_şümüştür. ~ir gün tay - yilzilnden birbirleriyle sulh ~ek~ıs_ı Vokl_uterın bır heyke Bade?1, ç~kırdek teminatı 
raresınden uçurumlarıntabaka halinde yeşıyamazhır Fakat 1

8
1 dıkılecekbtıkr ... b d t l l bıçlderı . . 

90 
9S Lira K. Lira K, 

Nevi 

Çarşı 

V•kfı 

Fuıun Hacı Zeliha 
arını seyrederken altın da· senelerdenberı mücadele eden u orman e cısı un an o uz Tat ı a em ıçı 36 ltı•rlarıom açıkta durduğunu bu bunlar hel' sene hertin Rene evel kulübesi önUndelAcı • » 55 60 4

93 
-'

7 
03 

\'e uçurumun dibindeki ça~da başlıyacağı ve harbın bitecı>ği kendisi~e tıncum ederı bir as Acı çeki~dek 36 37 Yuk~rıda uıev~iı Ye kt>Şİf hecldi ,· azılı bir 
•ltın parçalar ının parlıdıgını gilnü evel deıı Bılirler ÇUnkU lanı bogmuştu Urfa Yagı 90 ıool kıla vakıf akarın l<ıuıiralı 24HO seıyılı karnına l tl \'. 

heyret ve sezinle müşahede et bu havalide kı~ her tUrlU hare Bu vaka 0 zaman dünya İçel ,, 70 fi~arı açık eksi ! lme~·e ko11ul111uşlur. lliiılılt'tİ uı İİ-
ıniş. kata mani olacak kadar ş:ddet de büyük bir heyecan uyandır -----------

Tayyaresini münasip bir Jidır O nun için kış yaklaşır mıştı Çünkü ilk dara olarak zayrdr l:i 9-938 dtın İlilrnr~n yirmi gıinıliir. 
Yere indirip tetkikat yaptığı yakl8:?C08Z her ikı taraf harbi silahsız bir adam yalnız kolla Zayi Tasti~name •S-l<•.938 p<t18r t·rlt'~İ µurıu :"'ıaal 10 da iltalt-si 
Zanıan burasmın dünyanın en bitirirler Ertesiyaz tekrar baş rınm kuvveti sayesinde hay.. O ~apılacHğınllan laliplilt·rin Larsus vakıflar memur-
teogin bir altın madeni oldu· ıamak u··z,Pre vanların şahını yere sermişti Mer~İll Orl~ kul1Jn- 1 - ·· 1 · ı 1 . uguııa nı11r:ıcaaı ara 1 an o urıur. 
ğu netice ine varmıştır. Bu su· Ru harbin iki .hususiyeti Parka dikilecek heyke! .bronz dan aluıış ol,luğ ı. 111 tas-
l'etle tayyare artık altın ma· daha var h~r ikı tarafın dan yapılacok ve bekçıyı asla . . 
denlerinin keşfi~de dahi mü· askerleri haUl çakmakmaklı nı boğar vaziyette gösterecek .. dıkuanıeıuı zayı ~llim 
biın hizmet göstermiş oluyor. tOfeklel'le harbederler. tir. yt-nisini alacağımdan es-

Akardeon çalanlar arasında ~ir musa~a~a 
Pas dö kalenin yanmdalre bir musiki kasabası açma 

Kanala düşen 
tü~ 

kisinin hükmü olmatlı-

ğım ilan eclP.rim. 
Mersin mahmudiye mahallesinden 

Memtlt oğlu 
Hus~vin Cinar . . 

No. 630 

Aviyon isminde küçücük bir ğ'n karar vermiştir Bu mUsa- Geçenlerde Honaver bas 
Ş~bir vardır Bu ŞAhrin beledi bakaya Fransız, Belçika, LUg tanesinde 4o miligram rad• 
~e reisi Andri! Par:.ın geçen senburglu ve isveçli olmak U· yum birdeu kaybolmuştur. Ya 
Sene Fransız ve belçikanm zere looo akordioncu iştirak pılan iahkipat neşicesinde kO
bUtun akardeon çalımlarını bu edcci;j klir. Bu bin akerdioncu çilk bir leşlik tUp içersinde ----------
!'aya toplayıp cnıara nkorde muayyen parçalan hep. bera- butunan bu coıc kıymetli ila · 
<:ırı çaldırmayı dUşUnmUştU be.r ~al~cakler _ve haktkaten cın bir hadta tarafından yan i L A H 

Belediye reisinin daçeti mısh gorOlmemış olan_ bu kon lışfıkla kenefe atmış olduğu 
her taraftan memnuniyetle ser 12 eylO.l ~unu p~rıs radyo aklaşılmıştır T. C. Ziraıt Bankası 
~arşılannıış ve bir çok akar su il~ .~eş~·e~ıı;cektırk 1 BiX!m paramı1.la 20.000 

deoncular bu şehre tophmarak k usha a va a Hak~~ 0
.a lira kıymetiude Colan bu tUbU Tarsus $u~esin~an 

1 ra meş ur an er m reıs t k . . b" k b 
atıı bir konse r verm i şlerdi liği altında Fransız ve Belçika araş ırma ıçın ır ço . teşe 22- 9-938 tarihine 

Bu senede an'Qnt.yl devam d . k . rı . d b bUslere başvurulmuş nıhayet 
~ltırmek ıstıyen Aviyor kase ot rk ~slu md usı ı şe ehrın enk ed~ Har.ovAr mühendis mektebi a Rastlıyan PerşenahP- giinü 
L e ar ar an ve meş ur a or ı . . 
ası Eyıuıun onundan on ıki onculardan birkaç ki§i buluna sıstanlarındırn bir genç rad- şubemiztl~ yapıhıcak imli 

sırıe kndar d 1-1vam e tmek ilze caklır yuma karşı çok hassas olan I I l . J ı . . 1 .. f . I 
bir elektrometre vasıtasıyla ıan a ur hOıdl ogı <ı a 1-

T utll ke~a~ı ve 
haşlamast 

\htİJ8fl8UO tayyaresi radyum t0bununun kanaı içer rıaca~ıruhn talip olauların 
lsviçrede suissaı· tayy8 re sinde bulunduğu noktayı keş . . _ k . 

kumpanyası oldukça garıp bir retmiş ve tUb dalgiçlar vasıta şeraiti ögr~nıue ve uutı-
tayyare seferi yapmıştır. sıyla çıkarılmıştır hana iştirak etnw~ iiz~re 

- ~ ~'>- • Bu fabrika mUdUrU fsviç 
Dnııyanın her hangi bir renin en yaşlı adamlarını top 

larhfıııdan Kalkıp Kongoya l ıamağı ve bunlara_ bir tayyare 
gıden b" h K 

1 
gezintısi yeptırmegı düşilnmüş 

le . . ıra çının OnJ!O yeri tar. Bu maksatla en ihtiyar 
" 1nden birisinin y~nına ke kırk isvec;li vatsndl\Ş seçilmiş 

~ılanctığını farzediniz Bu ahçı tirki içlerinde en yaşlısı 96 
tıın ilk karşılaşacağı sual şu yaşında ~lan mdtmazel Barba 
aı ra Lozerdı r. 
ac • ktı r Bu ihtiyar Uç d.,fa da ve 

dünyanın her tarafından gelen 
l· - Kaç tU f\IU lırlll p i şirme sinemacıların önünde tayyare 

1 bilıı·siniz? ye binmişlerdir 

Hitlerin hapse çeıir~iği 
idam cezalan 

şubtımiz~ miiraea<\lları 

Adolf Hitlel'. bunların ce· 

ıalarını idama bedel 15 er sene 

Almanyade Stendal mah hapse çevirmıştir! dayandığı 

kemesince katil maddesinden sebep de, karı kocnın sabılla· 

muhakeme edilen Altmarkta ları olmaması ve cinayetlerini 
Osterburşlu kuule aile adh . . 
karı koca idam cezasına mah cUrmt teıneyUlle ışlem1ş bu· 
kım olmuşlardı bal·& ile kafela lunmamaları uoıctalarmdan bir 

ri kesilecaktı esastır. 

Mersin gümrük 
i l A N 

müaürlüğün~en 
CiNSi ~ŞY.\ 

Rt>klam İlanaL 
Kimy~vi gühre 
llistahzaratı sınaiye 

Kok köm iir·ii 
Cam tışya 

Kırtasiye 

Kullanılmış boş çuval 
Demir ci vi • 
Pamuk tlokunut tarağı 
n~nıin i~pirıo 

tuhafİ)' e 

Oenair ~ap;uu 

Kahve 
Ev ~şyası 
BiHimeu 

15 - 19 - 2H · ~9 

Kilo 
7 

loo 
900 

l 5o 
l76D 

. 36 

5584 

1450 

44 
5 

3510 

60 
77 

1494 

"r ti • 

ooo 
000 

000 

c•oo 
000 

2~0 

000 

000 

300 

f>oo 
600 

000 

000 

880 
000 

\!ersin Giimrliğii ambarında muayyen uıiid-

delleu fazla kaliiu ) ukarıtla cın i \'e 11 ukdaı ı 
yazılı (on be~) kalem eşya 4 - ıo - ~38 sali giinii 
Saat dokuzda açık ~Hlırma ile Salı~a çı~arılmıştır 

hstekli ol:uılarm y:.zıh giin ve saatte !'iatrş 
yeri ne hazır bulunnıalan ve pey sürt> ıı lflrf d~ n 
yiizde 7.so teminat akçtılt>rinidr yanlarına alma

ları ilan oluuur. 15.19-23-29 



15 E~hil 193.8 __ 

huskuvarna dikiş Makina arı 
1 Dünyanın en sağlam en kuilanışlı 8 n UCUZ 

H IJ S K U VARN A: DİKİŞ MAKİNALARıDIR. 
El , Ayak , Dikiş ve Nakış , salon 

Elektrik ve hulasa dikiş makinalarının 

her çeşidi ve istenilen yedek parçaları 

mevcuttur. 

Hnskuoarna ; İsveç çeliğinden mamul 

bütün aletleri garantili dünyanıu en ta

nınmış ve en eski markusrdı. 

h U S K U V .L\. R N A Nakış makinaları ayni şekilde ve ayni büyüklük~eki diğer Dikiş 
makinalarından yüzde elli ucuzdur. 

1 
Tediyatta Büyük Kolaylıklar Gösterilmektedir. 

Mersinde satış yeri Gümrük meydanında No. 12 ~a 00 /A lQ) ~ ~ Türkiyenin belli başlı merkezlerinde şubeleri vardır 

;J 3-30 

========================================::::::========---------------------------~--a-.--

Yeni Mersin ; 
Cenubun en çok 

okunan ve tutunan 
gazetesidir. 

Yeni Mersin 
Gündelik Siyasi Gazete 

içten ve Dıştan 
günün en mühim ve 
en taze haberlerini 

Yeni ]Yle11sin 
de bulur8unuz. 

en ·ı Mers·ın • 11 Yıl/ıh fasılasız intişarında muvaffakiyetini 
• halktan g6rdütii rağbete borçludur. 

V Nİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmıya çalışınız. 

YENi MERSiN MATBAASI 

-

Taba Ait bütün işleri ucuz 
ve süratle yapar. 

;;v;;~ 
~~ 

(~ 
~ 
(J 
~ 
(J 
~~ 

n yeni ve cok çeşitli harfleri Veni Mersin 
(~ 
r:i 
I~ 
~I Matbaasında bulabilirsiniz. (~ 

~ ~ 

# Her boyda istenil~n h rfle . le K İ T A P # 
~ G A Z E T E ve M EICM UA Tabı yapllır. # 
~ ~ 

'~ Resmi Daire ve Müe~esele~e ticaret- ~J 
'~ anelere. ait her çec::.it Defterler Evrakı ~ 

-sf ~1 
(~ matbua Fatura ve saire en nefis bir rJ 

~J · tarzda ve beğendirmek şartile yapılır. (~ 
~ :;J 
(d Hariçten yapılacak aipar.iıler kabul ve tez elJen gönderilir. ~~~ 

~\~~~~~~~~~=*=~~~~~~*~*~~~~~~~ff' 
MerlİD: Y eDİ Mera1n Baaımevinde Baaılmıtbr 

i L A N 

Tarsus icra Memurluğun~an ; 
l>mH a N o. H ;{ 8 - t ~ l f> 

T pu No. 
41 

Tarilıi C:irı... ıııt•lrt' ~l\ııwıı 

,\ğu~lo.; ;14.0 llalıuıul .17,öo L1ra 
p~şa v~kfıııa :!:100 
nı ii 1 h;, k ha rı .. 
rıı a a nı ii ~ ı ... 111 ı I :l l • 

SINIHI 
Y., nı i ıı i lı u ,., ı 11 h ii v ii k tı ar w ~ i 

ikt>tt .. l\•'"11• \tıı!'l;ıf,,~, İ..;a.lut 

t•dt-ııı lı •İIP ·' ..... ili ark:ı .. ı C,...f' 
lıtl~İ lu r k İ ;ı 111 

V .\ Z 1 Y E T 1 il .\ Z 1 ~ :\ ~ 1 
i!\i kapulu fe\'kaııi cWrl oıfa bir sof.ı ıaht·111İ 
h i r od a ve lı i .. et Ü k ~ a ; ? <hı il i ha r t· tt i r. 

Alacaklı ; .tl usl:ıfa Halam vekili llakkı EgP. 
Bor·çlu : S·ın .\Jt-lıı11f-'l <1ğlu )1us:ı 

Birinci arhrmamn yapılacağı yer; gün, saat 15 - /11-93S 
Cumartesi günü saat 9-10 Tarsus icra O. 
İkinci artırmanın yapılcağı yer gün saat 3 ı-t O 938 
Pazartesi güoü saat 9-10 Tarsus İcra O. 

i - t,bu glyri menkulün artırma tnrtnameıi 15 - 9-938 tarilıı ı.· 
den itibaren 9~8 1215 No . ile taraus icra dairesinin muayyen numr" 
aında herkesin görebilmesi için açıktır . İlanda yaıılı olanlnrdaO 
fazla malQmat almak istoyenler ifbu şartnam~ye ve 938 -121!5 dosyıı 
numarasile mcmurıyetimiz:e müracaat eımeıidir. 

2 - Artırmaya iş~irak için yukarıda yıuılt .k.iymetin yOz:de 7 ,5 
niabetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevd• 
edilecektir. ( 124) 

3 - İpotek sbhibi alacaklılarla diğer alc\kadarluın ve irtifa le 
bakkı ınhip:erinin gayri menkul Qzerindeki haklarını hususile fai~ 
"'" masrafa dair olau ıddialarını işbu ilan tarJlıindeu itibaren yırın• 
gün içinde evrakı müsbitelerHe birlikte memuriyetimiz~ bildırwelert 
ı~ap eder . Aksi balde hakları ıapu sicilile ıRbit olıuadıkça 11tı11 bedelı 
ııin paylaşmasından huıç kalırlar . 

4 - Gösterılen günde artırm.ıya iştirak edenler artırma şarl 
nameııni okumuş ve 1Uzumlu malumat almış ve bunları temameıı 
kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

6 ~ Tayin edilen zaınanıt11 gayri menkul üç def.ı bağırıldıktaıı 
ıonra en çok arhrtna ihılle edilır. Ancak artıma bedeli muh .. m meı> 
.ır iymetin yüzde yetmit beşini bulmaz veya aatıf isteyenin alacağın• 
rOchani olan diger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri men· 
kul ile teminedilmi' alacaklarının meomuundan fazlaya çıkwaz:sa en çolı 
artıranın taahhüdü baki kalmak üzre artırma on beş gün daha temdit 
ve on beşinci günü ayni aaua yapılacalt artırmad" 
bedeli lllhf hteyenin alacağına rüclıaoi olan ıiiğer alacaklıların o gayrı 
menkul ile temin edilmi~ alacakları mocmuundan fazlaya çıkmalı 
şartıle en çok artırana ıhnle cdııır Böyle bır bedel eıde edıl~ıııezse 
İhale yapılamaz ve satış ıalebi düşer . 

6 Gayri menkul kendisine ilıale ol11nan ltinıso derhal veY" 
verilen mühlet içrnde parayı vermezse ihale kararı teııholunarııl> 
kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğll 

bedelle almağa razı olursa ona, raz:ı olmaz, veya bulunmazsa hemeO 
on beş gün müddetle artırmaya çıkarıh p en çok artırana ihale edilJt 
iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde '5 den hesa.P 
olunacak fab ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın ın 11 

muriyetinıizr.e Alıcıdan tahsil olunur. "133., 
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riç kalac.ikları ciht!llı~ alakadarl.ınıı i~uu ıuadcft:"' 
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