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emberlayn dünLondraya döndü-
tekrar Hitlerle görüşmeye gidecek iki •• gun sonra 

Berlinde bir reşmi tebliğ neşredildi 
------------~-----------------~-----------------

Vaziyet etraflıca görüşüldü 
-------

Hitler kati noktai nazarını bildirdi, Fakat 
henüz anlaşmaya varllamad.ı 

Hitler Çember/aynı sarayının önündt! karşıladı. İlk mülakat 
iki bucuk saat sürdü. Almanya ziyaretten memnun 

' 
Ya~ancı maMeller vaziyette sala~a doğru kısa bir adım atlldığım beyan ediyor 

Müııih 16 (Radyo) İngiliz başvekili Çember- , Hillerle Çemberlarn do tane bir surette iki 
layn dün saat 12,25 de Münib tayyare meyda- buçuk saat görüşmüetür • 
ııına inmiştir . Çemberlayn tayyare me1dnnın- 1 Resmi tebliğ 
da llilleriıı yaveri, Alman Hariciye .Nazırı Fon Bertin 16 (Radyo) Alman istihbarat bürosu 
Hibeııtrop, lııgiltereuin Barlin Elçit-i, Almanya- bildiriyor : 
ııın Loııdra elçisi ve hariciye erkanı tarafından Dün Alman Devlet Reisi Hitlerle lngiliz baş 
karşılaııınışlardır . Çemberlayo tayyare meyda- tekili Çemberla1n arasından Japılan mülftkat-
11ındaıı Hillerin otomobiliyle Ilitlere mülı\ki ol- tan sonra şu tebliğ neşredilmiştir : 
mak üzore Berthesgane gitmiştir Führer İngiliz başvekili Çemberla· 

Bitler misafirini sarayının önünde karşıla· ynle görüştü Siyasi vaziyet Ozerinde 
mıe rnusafahadnıı sonra Çemberlayn hususi is- geniş ve halisane noktai nazar taat~si 
tiralıat dairesiııo alınmıştır • yapıldı. Çemberlayn bu gün tayyare ıfe 

Biraz soora Bitler Çemberlnyni çaya çağır- irıgiltereye dönecek ve bir kaç gQn son 
mış çayda Alman Hariciye Nazırı Almanya ve ra tekrar gelerek ikinci bir mQIAkat ya-
ve lııgiltern elçileri de hazır bulunmuştur . pacaktır • 

Çemberlayn döndü •ı il• -=--, --t----f----k-1_" __ 
Müııih 16 (Radyo) lrıgil i z ng iZ par men osu ev a a-

lıaştekili Çemberin ~ ıı lıu sabah d • t• """' ld 
Müııih tayyare ~eydauıııdan Loı~ e iÇ ımaa çagırı 1 
d raya nıüteveccıhen hareket ettı ___ _ 

Çemborlayn Hiıleri ıı hDSURİ oto K 
1 

t 
1 mohi_li>' le. t~)' y n ro m_eyd anınn ra 1 n em as arı 

gelmış Hıtlerın yaverı, Alman 
Hariciye nazırı ve elçiler tara-
fından teşyi edilmietir . 

Ribentrobun beyanatı 
Herliıı lG (Radyo) Alman 

hariciye nazırı Fon Rilıentrop 
Çemlıerlaynin ziyareti hakkında 
Deyli ~leyi gazetesine şu lıeya-

ingilterenin hattı hareketi parlmentonun 
fevkalade ictimııinda tesbit edilecek 

' 
Kral Nazırlarla ve Kamara ·reisile görüşmeler yaptı 

tıatta bulunmuştur : Londra 16 [Radyo] Başvekil l sonra milli müdafaa ve dahiliye 
- Çemberlayııin bııra1 a ge Qemberlayın bugün Brehtisgaden nazırlarını kabul etmiştir. 

lerek Hi&lerle görüşmek kararı-
den Londraya dönecektir. Çem-

1 
Parlemento içtimaa 

nı vermesini samimi ve dario 
memnu.niyetle karşıladım • Öte- berlayin Londraya döner dönmez çağırıldı : 
denheri iki hükünıet şefinin şah l~ğiliz parlcmentosu fevk~lade i~ 1 Londra 16 [ Radyo ] Siyasi 
ei müldkatlarıııı candan temen- lımaa çağırılacak ve lngılterenın mahafilde Cemberlayinin Alman· 
ni ectiyorum. Bugün temenninin kati noktai nazarı tespit edildik· ya ziyaretinin uyandırdıtı heyecan 
tahakkuk etmiş bulunuyor . Hıç ten sonra Çemberlayin tekrar Hit devam etmektedir. Parlementonun 
şüphesiz ki lıu mülakat ıki hü- lerle görüşmek üzre Almanyaya fevkalade içtimaa çağırılması ise 
kiirnet mıinasobetleri üzerinde ?idecektir. bu heyecanı artırmaktadır. 
büyük bir ehemiyeti hl\izdir · lngiliz kralının temasları : Bu gün öğleye d1.1ğro avam 
Alman matbuatı ne diyor Londra 16 [ Radyo ] Ingiliz kamarası ve ptırlemento reisi Çem 

Berlin 16 (Radyo) Alman kralı bu sabah Çemberlayinin berlayinin vekili Con Saymeni 
rrıatbuatı Çemberlaynin Hitlei zi vekili maliye nazırı Con Saymcni ziyaret etmiştir, Bu ziyaret par· 
Jaretine bü1ük ehemiyet atfet· kabul ederek yanında bir saat 25 lementonun içtimaa çatmlmaıile 
rnektedirler . Gazeteler Südet dakika alakoymuştur. Kral bundan ali.kadardır. 
ıneselesinio cezri bir eekilde hal 
lini isteyen hararetli neşriyata 
devam ediyorlar . 
Vaziyette hafif salah var 

Berlin lô (Radyo) Havastan 
Yabııncı mııhfellerde be1an olun 
duğuna göre Hiller-Çemberla-
Jn noktai nazar taatisiude he
nüz bir aıılaemaya varılamamış 

tır . Hilleriu Südetler meselesi 
Üzerinde noktni nazarını sarih 
bir surette Çemberlayne bildir-
cliQ-i ve Çemberlayniu kati bir 
cehp icm Londrarta tekrar bi; 
görüşmeya lüzum gördü~ü an-

Fransız parlmentoıu da toplanıyor 

komünist partisi 
Çemberlayni tenkit Daladiye 

ye şiddetle hücum ediyor 
Çember/aynin hitlerle. görüşmeıi İngilte
re ve Fransanın aczi diye gösteriliyor 

Çekoslovak parlmeı1tos11 tatil edildi 

Vaziyet çok vahimleşiyor 
5 bin Südet Af manyaya iltica etti binlerce 

Çek Yahudi Sloven Prağa kaçtı 

Çek - Macar hudııdu l<apaı1ll1 
Hinlayn Almanyaya ilhak istiyen bir beyanname neşretti. 

hükümet Hinloyn hakkında takibat için emir verdi 
Prag 16 (Radyo) Havas mu 

habiri bildiri1or : Hinlayn dıin 
akşam bir beyanname neşrede
rek Südet mıntakaaının Alman-
1aya ilhakını istemiotir. Çek hü 
küıneti bu be1anoame üzerine 
Hinla1n hakkında takibat ya
pılması için alakadar makamlara 
emir vermiş ayni emir Südetlere 
do tebliğ edilmiştir . Çek kanu
nu esasiııirıe göre Hinlaro Çe
kuslovakyanıu mülki temami1e
tini parçalamak ve Çak toprak
larını yabancı bir devlete ba~la 
ma1a teşebLü:. etmekle itham 
edilmektedir . 

Türkiye -İtalya ticaret 
müzakıraf ıri 

Heyet reisi 
B. Menemenciotlu 
beyanatta bulundu 

J 

Çek parlAmentosu tatil 
edildi 

çekoslovaky ıuıın ekseriya l\1aca
ritıtaıı d aıı gelen tahrikleri ve 
muhtemel lıır tecatüzü önlemek 

Prag lG (Rad}·o) Çekoslo- maksadını islihdaf etmekted ir. 
vak Cumhurreisi Beııeş bu gün Südet mıntakasından 
neşrettiği bir ~mirııame ile Çek kaçanlar 
parlAmentosunu tatil etmiştir . Prag ı G (Rad)·o) Havastan : 

Sef~rberlık yapılmadı Son karışıklıklar üzeriııe Südet 
Çekoelovakyada seferberlik mıntakasından çek, elovak ve 

yapıldığına dair Alman memba- ekserisi Yahudi olmak üzern e
larından neşred i laıı haberler Çı:ık velki gel'!e onhuı:;usi treıı :e b i ııl 1:J r 
hükümeti tarafıııdılıı resmen tek ce kişı Prağa kııçnııştır . 
zip edilmiştir . Dün ırnlı ah da 800 mülteci 

k M h d d k d Praga gelm iştir . Dığer taraftan 
çe • acar u u u apan 1

1 
karış ı klıklar üzerine Südetler 

Diğer taraftan Çek - Macınr 1 deıı 5 birı kişinin Almanya~ a 
hududu kapanmıştır . Bu da ilt ica ettiı;ti bild iri lmektedir . 

Romanya da derin endişe içinde 

Romayagöre 
Sovyetler Birliği !Romanya 
hüKOmetini tazyik ediyor 

lstanbuı 16 •Radyo1'Türki1e Kral Karo/ Komen'e Milletler Cemiyeti 
hal1a ticaret müzakerelerinin 
baelaması münasebetiyle he1eti reisliğini kabul etmemesini bildirdi 
mize ri1aseı eden Hariciye ve
kAleti genel sekreteri B. Numen 
MenemencioA'luverdiA'i beyanRtte 

hal1a ile ticaretimizin bir kaç 
senederıberi inkişaf etmekte ol· 
duQonu eimdi ba,ıa1ao müzake 
relerin hilllta müsait mahi1ette 
olduğunu, iki tarafın iktisat sis 
temine göre mütf>kabil bazı ted 
birlariodeın doA"an ihtilafların 
keodili~iudeo zail oJacaQ'ıııı, hü 
küm&tirnizin ıktisadi siyasette 
azami randımanmı &rendi tecrü 

belerimizle almakla bulunduğu 

nu söylemif ve Türki1e- halya 

1 
müzakerelerinin iri oatieeler te 

I receA'indeo emin bulundutunu 
sö1lemittir , 

Suriyede 
.)iddetli bir buhran 

baıladı 
............... o ......... 

Ban~alar krediyi kmilar 

. Roma :6 (Radyo) Stefa~i j Sovyetler birli~i Roman1aya taz 
aıansıoın Bukreşten aldığı bır, yikte bulunmaktadır . 
habere göre Kral Karol çek cu- ' Romanya hükümeti Roman 
marreisi Beneşe bir mesaj gön- yanın Kral Karol tarafından çi
dererek ihtilAfın muslihane bir zilen esaslara sadık bulunduğu 
şekilde hallini txvsiye etmiştir. nu ve Sovyet metalibatının isaf 
Kral Karol Cenevrede bulunan edilemiyece~ini bildirmiştir . 
Romanya h~ri~i1e _nazırı ~ome 

1 

Roman yanın harp hazırlığı 
ne son verdığı talımıtıla Mıllet- Bükreş 16 •Radyo1' Roman 
ler Cemiyeti Reisliğini kabul et ya kab!nesi neşrettiği bir karar 
memesini bildirmiştir• la milli müdafaa nazırını depo-
Sovyetler Romanyayı ları imalAthaııeleri ve sanayi 
tazyikmi ediyorlar müesseselerıni kontrole ve ordu 

Diğer taraftan harp halinde , nun ihtiyacını [temin için sana
Sov1et ıa11areleri ve askeri kı-

1 
yi müesseseleri üzerinde icap 

talarıoın Romanyadan geçerek edı:-n tedbirleri almaya mezun 
çekoslovakyaya gidebilmesi iQin kılmıştır . 

Filistinde isyan umumileşti 

Yeni hidiseler 
Tethişçller Yafa polis kara· 

kolunu zaptettiler 
Halep, 15 (Husust) - Suri• Aailer Lut gölü kenarında karargah ku

'°arak etrafa dehıet saçmaya başladılar 
~aşılıııaktadır • Mamafi vaziyette Paris 16 (Rad)·o) Fransa ha 1 neşrntliıli beyannamede çemb!r: ye ve Lübnandaki öütün ban• 
~:~'~ı~~~t~~~;ı. olduğu da kay· riciye nazırı B. Bone bu sabah laynin Berehtisgadeıı seyahatını kılar Atrupadaki taıiyetio k(S&O 

":"""'------------ baevekil Daladyeyi zi1aret etmie tenkit ederek bu se~ahati aciz 1 . _ . 
1 

d" t kesmia Londra 16 (Radyo) - f<'ilis netme~e ve umumi binalara gi S D k .k k f lmekte eşmesı uzerıne e 17a ı v • • 
On 8 1 8 ve bir l.ıuçuk saat kadar görüş- ı alômeti olara Lavsı .e. . _ b k tinde hadiııelar faeılaeızca bırbı recek şahıı:;ları nezaret altın· 

- - tükten sonra Almanya ve lngil- başvekil Daladye 98 ha~ıcıye na lerdır. B~ yuıden eaaaeo . o~u. rioi takip etmekte ve v~ziyetin 1 da tutmağa kara~ "ermiştir. Ya 
Prağ· 16 <Roy ter den) ıore elçilerini knbul etmiştir . zırı Boneye şiddetle hucum et- olan Sarı1e ve Lübnandekı ıktı vahametini gc.stermektedır. ls. fada asiler beledı1e1l ve mer 

1'0'e nahkemesi Hı·n .. L b mektedir • Diğer taraftan Fran- i . k k 1 t 
... h r l Fransız Cumhurreısı e ron sız parJAmentosuoun da fevkalA sadi vaziyet bir kat dflha bozul· yan timdi umumileem etır "e kez polis ara o unu zap .a 

layn hakkında tevkif saat 10 da başvekil Daladyeyi de içtimaa çatırılmaın mevzu muştur. Tüccarlardan ,mürekkep merkezden muhitedoğru yayılma muvaffak olmuşlar ve ancak bır 
kararı vermiştir. zabı- onu müteakip de a1an ve mE.- b h 1 kt d . . h k . ktadır. Şimalde galile ve cenup kaç saat mukavemetten sonra 

Aanls~ :a aaır • bır heyet Surıye ü Qmetı oea· ta jüle mıntakalarına sirayet et hükumet mümes~illeri~e mev ta 11. 1 · • °' iır·yor buHan reislerini kabul etmietir. iş Y k ? dinde teşebbüslerde bulunmuşlar miatir kilerini terketmışlerdır. Çete ın aynı ara:;; .... Komünist partisinin varı amıyaca mı • . . " • · b b 
Alnıanyaya kaçtıgı tah ( . ) b 1 sada arzularının ıı'afına ımkAn Hu·kr:. met ih\ivat tedbiri ola ler memleketı aştan aea ka beyannamesi Parıs 16 (Rııd10 çem er a- u . ,, •. 

• d k b ı· t ül rını me - Sonu ikincide-ın Adiliyor, bu aao -Soau ll'1Jıclde - 4olmadıt1 cevabını almıılar ır, • ra a a ınıo ecemm e 
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Gün~p~~~anyası 1 1~ ~Ş~~~h~ir~V~e~~~e~m~le~k~e~t~H~a~be~r~le~r~i~I ~e~~~~u~ 
M e vz i i k a 1 a ca k h i r har be ha. 1 y ampaT lı6yünde feci bir cinayet Belediye'. seçimi hazırlıkları Bulgaristanı himaye 

zırlanmış bulunuyor Karım Cenneti öldürdüm İtirazlar on•• «~:~?:;0:,em•k•'• •Ü 

ı ben j teV kif edin İZ tunlarında hıılyaurn Selaııik pnk 

J 
1 Bugün saat 18 e tı mucil.ıinco Bulgaristanın Neu· 

K ' • l b M h dd • d k d k b / illy mualıı>dı sin in askeri nhkil· 
ı arısını .ıp e otan u i in ıan ar- a ar a u 1 mından kurtuluşuııu tanıdığını 

Bu takdirde hicbir devletin müdahale , 
etmiyecegine de kanaatı var 

Yazan; Madam Tabui 
İ mava böule müracaat etti edilecek bildird iğini yazmaktadır. Gazete 

'J' 'J ye gGro ltalya hüküıneti, SoCya 
Mebuslar, l!ankerler ve orta vaff<ık neticeler verece/\oine uü M · · y Belediye seçimi hazırlıkları tefiriııo Buluar bıışvekiliııı· go-ro 

sınıf Fransız h u lkı. vük bir itimadı vır. Bu da D "' kanunun tııyin ettıği işler üze· rek İtalyanın bu husustaki mu 
• ersının ampar köyünden 

1 

da iple boğulduğn anlaşılmıştır. "' 
, .u~~uş Oglu Muhittin adında Suçlu Muhittin adliyeye verdiği 

- H iller oynadııtı pokerin fiillerle Göringin harbin menii bmsı salı i günü akşamı jandar ifadesinde: ~ rinde normal seyrini takip elmek vaffakıyetini bildirmesi emrini 
son oyııuua geldi! diyorlar. kalacağına dair kati eekildeki ma merkez karakoluna mürrcaat ı _ Karım Cennetin bana iha ledir. Socim işltJrini vo rey lelerin v erıııietir. hal ya lıükumoti lıun· 

~ · d' k ' 1 11 .. 1 O" kü ederek sandı~a atılm a sırı1 kolaylaştır· dan maada Lozaıı muahedesı·uı·11 
..,ım ı · ı ıo c P, oy e. un kanaati ortadan kaldırmak için c : . . _ net ettiğinden şüpheleniyordum - Ben karım cennetı öldur· Bu au"ph m· k d . . .. 

1 
d . mak maksadiyle PRrti tarafın· Trakya hududları üzerindeki ga)' 

aşağı yukarı 6 hafadan beri, Al · mücadeleye sevkedecektir. Berlin " e ı en ısıne soy e ı· · k i t düm.Kanunt muameleyi yaparak dan hazırlanan fıelerin doldurul rı as er mın aka hakkındaki 
manyadaki resmi mekl< plerde dok·ı '·u" .. ·u"k eı ... ·ılerı'n fikrı'ne g 0•• ilim zaman yüzüme karı.ıı itiraf b ık,., · ı d k u ' " beni tevkif ediniz,> demiştir. . "' ruasına aşlanmıetıı·. a 1 ltmın ı gasıııı a tanıma tn · 
" 1950 do büyük Almanya " uın re Alman ordusu Südet mıntaka Muhi\tiniıı bu itirafı derhal ta bulundu. Yerden hır taş ala· Diğer taraftan se;.:im defler· 1 d.ır. ~azot~, ltal_yaı~ın bu jestin• 
haritası dolaşıyor. 1938 deki bü sına serbestçe Q'ireceklerdir. Bu· Cumhuriyet müddeiumumiliQ'ine rak kafasına vu~du~. Ondan !erinde adları mükerrer, yanlıe sıtayışkarene hır Jısanla karşıla 
yük Almanya,, dun sonra eimdi na mani olacak yeğAne eey, bildirilmiş ve tahkikata baelan· sonr~. ne_ yaptı~ bılmıyl)rum. Ka 1 veya hiç yazılmıyanların intıhaı:· makta ve "Seli\nik paktını tanı· 
bir de bu çıktı. İkisi arasında - herhangi bir vasıta ile- Al mıetır. rım olmue demıettr. ı encümenine yapacakları itiraz yon ilk bü1ük devlet hal ya ol· 
ne büyük fark var! manyadaki bu ruh halini deılie Cesedin merkeze getirilerek Muhittin derhal sorgu ha · bu gün Haat 18 e kadar kabul muştur,, demektedir. 

9 
, Japılan muaoenesi neticesinde kimliğine sevked. ilerek sorgusu ed·ııecekıı· r, Eski diplomallardaı1 Rnd. ef 

1 50 büyük Almanyada Çe tirmeğe muuffak olmamızdır. 1 b ~ b ı S 

1 

Cennetin eveııı kafasına taola yapıldıktan sonra tevkit edilmiş H .1 . .1 h kk a mıınase ete lova gazetesıne 
koslofakya, Romanya, Ukranya Bunun da yirmi veya otuz eyh1 vurularak 1aralandıaı ve sonra- tir. Tahkikat devam ediyor k bemeerı ekre., . ıntdı ınfp 

1 
a. ·ın~ yazdığı bir makalede 1923 sene 

Almanyanın eyaletlerini teekil le kadar olması lazımdır. Çünkü ' ·ay etmeme ıcın e ter erı te sine ait bazı hatıralar nakletmek 

ed iyor. Lohisıanın bir çok yer· o tarihte Almanların Ren sahili· . ı·zmı·r fuarı' Dı'narlı MeLmet kik etmeleri, adı yanlıo veya hiç tedir. Muharrir o tarihlerclo Ro 
lori, Lehistan koridoru, LİLVan ue yaptıkları tahkimat bitmie il yazılmamışsa medeni haklarıw ma sefiri olarttk bulunmakta iken 

. 
1 1 

dan Lirini kayl.ıeJeceklerini ha Sofcada komünistlerin Sen -
ya, Lelonya, Estonya da ö J e. olacaktır. S J Ü Ü bü ük V k h ı ~ 

1 
· d 

1 
O 1 g n l)' ı arın mınta a pe • tırlatırız. Sofya kilisesini bir cehennem 

E sasen diğer ıarıta a da A · Berlindeld elçiler hükumet 
l d 1 . . d o -ı t6renle kapanacak ıı·vanları·ıegu .. reşecek Daı· ı·elerde makinesiıe lıerbava etmeleri üze man ıu ul arı ıçın e g ru en leri tarafındaıı fikirleri sorul . rine hükümotinden Bulgnr:sta 

Alsas Loren de bu haritaya da duğu zaman şu kanaati ileri sür lzmir, 15 (Hususi) - lzmfr Memleketimizde serbest gü nııı sil8.h altrna bir kaç sııııf as 
hiı. düıer: yüz bin kadar ihıi1u er ruarı bir hafta sonra, saıı gecesi reete tanınmıe pehlivanı arımız- Mesai saatleri dün ker aımasına muvafakat etmesi 

Demek oluyor ki, Hitıerln radrnın siUih allına çaQrılması saat ikide kapanacak 9e muhte· dan Dinarlı Mehmet mıntakamız ı iı_:in .Mussoliniye başvurması eoı 
d ~ ı · b h kk b't b' k pehlivanlariyle güreş yapmak d ğ • t · 1 oyna ısı oyunun sonuna ge mış ·Yalnız unun a ında, ta ı eem ır apanıe töreni yapıla· e iŞ l rini . almıştır. talyıın başv. ekili hıı 

F.l ı - ı · /\o· üzere eehrimize gelmielir. Yarın değiliz. iller, ta ıan u ettı11;ı büyük bir ketu:niyet muhafaza caktır. 20 Eylül salı günü fuar Resmi dairelerde mesai sa· teklıfı derhal kabul (' tınış ve hat 
stadyumda Silifke ve bazı köy 1 l 

muazzam Almanyayı umumi bir edilmesi lılzımdır ki, Almanya komitesi reisi Dr. Behçet Uz ta !erden gelen pehlivanlarla güreş dleri dünden ilibaren değiş 1 ta t rı lyaıım Paris ve Londra el 
harp cıkmasma meydan kalma malumatı Fransadaki bir çok rafından fuara iştirak eden Türk yapacaktır. mişlir. Buna göre ı;abah rneea· çiliklerine emır ver~rek bulun· 
dan kurtarmağa muvaffak olaca· "muhbir.lerden alsın • İngiliz ve ecnebi firmalar mümessilleri 8 k ı ı · · 830 d 12 .. ~ 1 d l dukları memlekellerın de muvak 

Ozu Yo Yapı lyor ısı , an ye o5 e en son ı i . . . . . . 
ğım gitııkQe daha büyük bir vu filosunun teksif edilmesi Alman ne, ekspozanlara fuar gaıinosuo raki mE-sai ae 13,30 dan 17 ye 1 katlor nı alm..:larıuı bıldırmıştıı 
ıuhla görüyor. yaya nihavet (hakikt) vaziyetin da mükellef bir ziyafet verilecek Tarsus ile Hacı Talip arasın 'Mussolioi ayni güıı zarfırıdıı 

J kadardır. L d h-k~ · · R f 
G 1 d B hl .'ı i D h u b r d k. b k·ı t ı·k ı b ou ra u umetının oma so ı eçen eı e, er esgaueıı ne olduğunu anlatabilir. t r. r. Be Çet z u ziya et eR a ı ee ı o me re ı yo un o 

b 
zuk kısmının yepılmasıiçin nafıa ı- I " rini de kabul ederek keııd i siııi 

de Bitler Videmana a7.ı Alman Şimdive kadar Fransız ve nasında bir kapanış nutku söy· Dlf ceza aza ını ı müdürlü~ünce evrakı keşfiyesi 1:1 keyfıyelteıı haberdar etmis ve bu 
şehirl erini nasıl güzelleştirmeyi İngiliz hükumetlerinin sözlerini liyecek ve bir ay içinde fuarın hazırlanmaktadır. husustaki ltalyan noktai nazarı 
düşündüğünden bahsediyordu. yalnız 11.\fta kaldığı hakkında· Türki7ede ve lzmirde 7arattığı B lh H 't Adliye Vokflletince Bor ceza rıı bildirmiştit·. Goı.podio R a · 
Vıdemaıı Hıtlere - İngiltere ile ki kanaatin ifrata nrması Al hareketleri, fuar ziyaretçilerinın , san amı hakimi Bay Bedreddine, Hakim def 0 gece tesadüfen ~ koııdisiy l" 
Frnnsamn Çek meselesinde al man hükumetinin notslara en sarısını, yapılan ieleri, ziraretle Bay Mazhar Okcunun rahatsız görüşen lngiliz sefirinin de eu 
dıkları vaziyet üzerine - Bu ufak bir ehemiyet bile 9ermesine ri, muhtelif vasıtalarda ve oehfr Dün şehrimizden lı1tına binaen ona nid ieleri sö?.lerini nakletmektedir. 
şehrin bombardıman edilmeleri de meydana getirdiği muvmanı a'"Tıldı görmek ve ax.ır ceza mahkeme - Biz Bu l J'nristnnıu munta 

mani oluyor. .., & ~ 
ihtimalinden bahsedince Führer rnkamlariyle anlatacaktır. sinde aza sıfatile bulunmak üze zam bir ordu bulundurmasııııı 
omnzlarıuı silkti, lslilıza ile 1ıül Almanyada, meuii kalac11k lzmir fuarına ietirak eden Uzun zamandanberi şehri- re "elalıiyet verilmiı:ı ve muma itiraz etmiyoruz, Fakat Bulğaris 

b 
· · b- h miz Ziraat Bankası Müdürlüğü- 0 

"' 

dü ve: bir mu hare e ıçın utün azır· müesseselerden iyi \eshir, mu· nü hüsnü suretle ifa eden İhsan ite~ b şehrimizo gelerok yeni va taııın büyük devletlerden ovvt>I 
- Harp ancak Rus .... a ve . !ıklar yapılmıe bulunuyor. Bir 1 vaftıık teehir, tvi vitrin meydana Hamit Tigrel Trabzon Ziraat 'f . b 1 Halkan devletl erinin mu~afaka· 

z 1 B k •t-d" 1- - t · ıı esıııe aş amıştır. tini almıısı ldzımdır. Qüukü, bu 
.Fransa bana hücum ederse Ql· iki saat içinde bir mılyon as getiren ve muvaffak olan mües an ası n u ur uğune ayın e-

dilmie ve evelki gün lstaubul e· 1 ~· k h t 1 ki işe ıısıl itiraz eden onlardır. 
kor! dedi. İııgiltereye gelince, ker de Ren boyunda nöbet seseler fuar komitesinin Almıın· e e ıye ÇOCU as a 1 arı Muharrir • hundan sonra o 

ı treniyle şehrimizden ayrılmıştır 
onun yapacağı şey sadecn Fran· bekliyecek vaziyettedir. , yada yaptırdıılı madalyalar ve· Mumaileyh istasyonda kendisini zamanki Rom anya hariciye vw 
snyı takip etmektir. F'on Ribeatrop, bir iki ııün 1 

rilecektir. lzmir say lavı ve sabık seven bir çok arkadaşları tara· mütahhassıshğı kili Titüleskoııun buna kati yen 
General Vuilemin (Fransız evel İtalyanın Berlin e!Qisi B. ' iktısat vekili B. Rahmi Oökenin fından uğurlanmıştır . muvafakat etmediğini ve uu lııı 

ı b k 1 I'. d t. . - . h t• t 8 S b • LJ Mersin Belediyesi süt çocu susta vaki suallere·, 
hava orkftnt harbiye reisi) Gö· Attolikoya Alman ordusu Südet ae an ı.ın a nr ıurt eye ı ee • a rı S 

1 k
·1 d.l · t' B h t T- k ğu muayene ve rnüealıcde evi - Böyle bir şev, m~vzuıı · 

riııge - icnp ederse - Fransa arazisine girdi'"'i takdirde ltal 1 e 1 mıı ır. u eye e ur o· Mersin Ortaokul Tarih, Coğ-• f ·d • kT B R h · z ı mütalıassıslığrnn İstaııbul Ha bahis bile olıımaz, şeklinde cev.ı p 
nm, Fransız - Cek misakını yanın ne yapaca~ını aormue ıs mu ur ve 1 ı ' a mı 11 

• rafya ÔA'retmeni n. Sabri Us sekinisa hastanesi cıal.ıık cocuk verdiğini anlattıktan sonra şimdi 
latbik edeceğini s01lediğini eöy elçi ou cevabı vermielir: lak, \icaret odası kiitibi B. Meh Turgu\lu Ortaokulu Tarih ve hildlselerin pek ziyade değişmiş 
lediği zamna Mareeal ona: ş- h . k . 

1 
C met Ali • .(4 .. uar bae mühendisi B. Coğrafya Öğretmenliğine tayin hastalıkları asistanlarıııdan Bn olduklarını ve bUtUn komşu dov 

- up esız ı ya nız e 1 . . d.l · · s rı· S t · d · ı · t' Ne manasızlık! diye cevap ık 
1 

k d k 
1 

k 
1 

b" Cahıt ve Mımar B. Ferruh da· _6 _ 1 _m_ı,;.,et_ır_. __________ 0 _Y0 
__ ıı_y_ıı_1 _ayın ° 1 mıe ır. letlerln Bul~arlslanın sulhperver 

. . . os ova ya a a aca o an ır ıh" . 11 
\'erdi. Bir ıkı b~n Hohemyalı muharebeye müdahale etmeyiz. ıldır. ! . '"' - - ı·spanyada fı'lı'stı'n~e ı'syan umum'ıle~t"ı ı liği hakkındu sıımimi kandatler 
için iki büyük mıllet harp eder il • F" k b· ı her 938 zmır fuarını dua 1759a U y basıl ettikleri cihetle kendisini Se 

a.ta ransaya areı ı e mi hiç? Imkfını yok! kiei zi1aret etmie 9e umumt ye Birinciden utan Ulniğe devııt eylediklerini, Seltl-
h ngı. hı'r harp · hareketinde f k • ti A / nı·k p"ktının reel Bulgar dış siyıı Berlinde verilen ' son ziyafet a u kOn 6'5295 kieiye baJiğ olmuştur ran IS er mer• tetmekte ve Lut gölü sahilleriıı u 

Uzak kalırız Fakat Umum bl·r o ~ sasınııı mt•sud bir neticf'si oldu .... u 
esnasında Alman ileri gelenle· • zu·m ırsızları yayı bombardıman de çadır kurnrali Posta isleme 

6 

rıncien bl· rı' (Fransanın Berlin ihtilııt karsısında Şimali Afrika lerini ve Yahudi d a irelerini leh ou kaydetmPkledlr ı-su mak11lede nsıl tebarüz t't 
:Elçisinin karısı) Madam Fransua daki menfaallerimizi düeünürüı hapae mah l . .A.m etti dit altında tutulmaktadadırlar. tirllmek lstentıen nokta, p aktın 
Fonse'\l'e ı:övle demietir: Şu halde Musolini elmdiki HU Merkez dağlarına sığınmış Bulgıırishına nele r knıımdırdığı 

, .., ~ Barse1on rn cRadyo> Fran ı t ı S d l 
iki aya kadar ordumuz Çe halde Hitlerin mevzlt harbini oldular o an çe e er aray ovasın a cihet değil, talyanın bu husustll 

kist tayyareler bu ıcün iki defa kundakçılıklarına devam etmek senelerdeuberl Bıılaaristanı hima 
koslovakoada olacak' tercih edivor. Almanya da mev "' 

' • 
1 Hırsızlıktan su"lu Tarsu I Alme. r7ay.1 bombardıman etmie· tedirler. Yahudilere aid 8 bin B-ı· b ular go~rsıeri0or zii kalacak bir hnrbe hazırsa " ye etmekte bulunduğudur. 

u un u 1 ıun Namrun kOydnden iemaU 
1 
ıerdır . tJc semtle yanl(ın Qık- meyve ağacı sökülmü~tür. Vazi· Mir gazewsl de harptı'n son 

kı·, :ı..,ransız lngiliz ve Rus hükfı da ihtiyat askerleri 7oktur. k · · · ı l m bedelerı'n lbd .. s' 
L' o/\olu 330 doA-umlu Mevlud Ka mıe epeyce hasarat ' 9ukua gel· yetin neza eti ve emoıyetının ra mııs anan ua " 

mollerinin söylediklerinin hiç bi · Petrolu JOk, parası yok, iaıesi " 5 1 ô 1 b bll ı ·ı· t ettiği baksızlıkları ve Almımyanın 

'

a ve Tarsusun ııübek kövün 1 mietir . IQ ve yaralı mikdarı ar ması se e e ngı ız o o 
· · d. k d s-d t ·eine yok 1 

' b k 1 · · - Versay muahedesini : yırl'\Ctık s!-rı şım ıye a ar, u e 1 • den 329 doQ'umlu. Hasın otlu I henüz belli deQildir . riteleri za ıla uvvet erını mu Hlhlanmağa haşlamasının Şark 
müdahale ederse umumi bir Nazi şefi Paris, Londra te Ali Üıün ve Ulukışlalı 329 do Almanyada lhim mikyasta yeniden takviye A9mpasmdakl mnğdur milletler 
harp çıkacağına ikna edeme Moskovanın harekete aceçecekle ğumlu lbrahim gQltepe hakla ve karar vermielerdir. Yakın harekete getirdiğini; bunun estt· 

. . da lnrriltereden yeni polis kuv lb · ı mıştır. rine ve Amerikanın da onlara rmda sulh ceza mahkemesince "' sen devletlerin prensip il arıv e 
Bu gün Vilhelmetrassenin 1 

1 
,1 ı·ılemı;ven çı· ~ıı·k/er vetleriııia gelmesi bekleniyor. Strezll konferaosındıı antant kal 

çok geçmeden llthak edeceQine meohut suç ar hanununa ıevı .., rı 
1 fikri eudur k k kanaat getirirlerse Hiller • ken kan Japılan duruemada suçlu sahiplerinden f ranSIZ par mentosu ~a şd!kyla~::!~ı:.~~r;::1\\0~w1::t~~li s~~ 

Ordumuz Südet Çe oelova • ların davacı Hasan o~lu Reeid 
6 

k d 
ı t a tst a 

1 
ra son Seıanlk paktının da bu 

yasına girerse Fransa Çeklerin disl ealısen ne a ar 8 ers e Ve eıi Vehibenin ba~tarından alını,vor top anıyor ~e mec • .., prensip tarnfındao meydan11 gı+ 
yardımmn nasıl gelebilir'? Fran sin · plAnından vazgeçme. • henüz toplanmamı11 üzfimlerlni 

l 
v B r 16 (R d ) Gıu:e diğini kal :Jetmektedlr, ~ 

sa ile aramızdaki sülhü muhafa bur olacaktır. Esasen Hitler b r çaldıkları suçluların ikrar u Qa er ın a yo - · • -Birinciden artan-
ı · · · ·· ı k F umandan beri Oörlngle ihtildt lınan üıümlerin elde edilmesi ler Almanyada çiftçilerin azamt on- Hitler nıüH1kalın111 nelices\ 

zn et& ğımızı soy erse ransn . O" . .b. d l 1 randımanla çalıomaeı için alı , 
neye muharebeye girsin'? ŞJp halında bulunuyor. orıng gı ı eıı ere sabit görülerek nan ledbirleri ehemmiyeti~ kay siyasi melıafilde ancak müphem 
hesi:ı Fransa seferberlik illin' ouun A9ustur1a1ı ilhak ederken hareketlerine uyan türk ceza dediyorlar. Rejim mahkemeleri tahminlere mevzu olmaktadır . 
edecektir. etsin! Sonra bizimle Oekoe1ovakyaya da yürilmemie lr:anunun 444 ve 522 lnci mad bu hususta en küçük musamahd Gazeteler sarih bir fikir l.ıeyan 
müzakerelere girieir. Müzakere Olmasını asla aftetmemlı\ir. deleri mucibince birer [gOn ha ya bile cevaz vermiyorlar lspi· edememektedil'ler . Tan gazetesi 
ler olup bitinceye kadar da Çe Çükü o ıaman Alman 88kerler piılerine ve o kadar emniıet ot re9 atıa bir köylü geniış arazi ih bu oıülllkı1lı mevzu bahseden 

çekoslovakyaya A9ustur7a budu zareıi ahında bulundurulmaları liva eden çitllgini mükerre 
koslovakyadaki •halı,, yayılma dudundan hemen gireceklerdi. 01 kartr verilmietir. ren vukubulan ihlarlara rag 
hareketimizi tamamlarız! Dnha ı Bunun içiıı Görlng bu gün Al /ı L • k men istenilen oekilde ielelmed 
baeka bir eey do yapabiliriz. manyanın Südet mınlakaeını io t~aıye UT8U ğl 9e çiftlikten alınması kabil 

makalesinde ezcumle diyor ki : 
çek hükümetine hiç b;r devletin 
tahammül edemiyeceği fedakar· 
lıklar ~tahmil edilmedikçe bu 

Halep Maliye mü~ürü 
Vazifesinden cok , 
tahrikcitla meşgul 

Halep, 15 (Hususi) - HalPP 
maliye müdürlüğüne ta)•iu edı· 

Fransaya hava misakı, ııilılhla k 1 . olan randımanı yüzde 50 ııisbe 
galini pek heyecansız arıı ıya tıtanbulda a91lacak olan ıt ı ·ınd b "kt i\o • • ·ı 1 rın tahdidini ve onu çok mem kt • e ıra lgl ıçın reı m ma •· 
ca ır. tııre kuraunda dokuz ay deu kemesi kararı ile çihlik köy 

len mnhut Hasan Ct1bbare vazı· 
fesine başlamı~tır, Fakat uu 
adam Maliye müdürlü~ünc!Nı 
çok Türklük aleyhinde tahrikler 

rr.ülAkatın lıir anlaşmaya mün· yaproakla meşi(uldür. lskeııdeı un 
cer olacağıııa imkıln verilemez. müdafaa ceınıyoli adlı gülünQ 
Yalnız lıu mfilılkat milletler ara teşekkül men~upları dırektifi bu 
sın da yeni bir teşriki mesaiye 1 adnmdnn alarak her gün bir çok 

uun edecek olan bir müstemleke " Harp 9eya sulh,, meselesi görmek ibere Mersin itfai1esin Jünün elinden ahnmıe ve di 
aıılaı;ıması teklif ederiz.n bir kere daha Bitlerin deQil, bil den bir nefer ııönderllmesine ger bir kö1lü1e kiraya verıl-

Demek ki,. ~iman. h~kQmeti· ı 7ük demokrasilerin elinde bulu Beledl7e eacümenlnce karar ve miatir. Gazeteler bu kararıu 
nin harp tahdıdı ueulunun mu 1 nuyor. rilaılttir. ehemmiyeti iberinde duruyorlar. 

zemin olabilir • maskaralıklar yapmaktadırlar. 
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Diri Diri yanan "fayyareci 23 Yaşmdati ~ocasmdan Kıe~:~ukıar Ku. S. Ku.S. 

Havadayken bayıldığı zannediliyor davacı Olan 73 lök ~=:~~~ıı 
fngiltede bi; tecrübe pi-ı ma vakası geçirm;ş, fakat h ~ .. ~idin . 1 ~::a 

!otunun bulutlar arasrndao tay yare yere yuvarlanmadan ev- 73 luk bır kadın ~8 yaıın Kozacı parlağı 
Yaresi ile beraber düşerek di- · vel ayılarak kendisini ve ma- daki koc~ıı~ı, ikmal. evine bak Buğday- Çavdar 
ti diri yandığını yaümıştık. Bu kineyi kurtarmıştır. O zaman mam~k 11d3d6ıasıdle ma1hkde~ketye Sert anadol 
f • . • vermış, 9 a ev en ı en 
tcı kazanın tabkıkatı devam pıJotu muayene eden doktor, ve paralarımı yedikten birkaç Yumuşak 
tlnıektedir. Ka:tanın sebebi Conun 5 bin metreden yukar· ay sonra beni terketti hır da- Yerli buğdayı 
01arak iki ibtimal ileri sürül· de bayı~abileceğini, bu kador ha evine dönmedi de~iştir. Çavdar 
tncktedir. yüksekhğe ancak hususi bir , Anadol yulaf 

İhtimalle.1den birine göre boru ile oksijen teneffüs ede· Beynelmilel fmncııar Arpa 
tayyare, mukavenet edebilece rek çıkabileceğini söylemişti. k . Anadol 
Rtnden fazla bir süratle gidi- Halbuki, Con Hindmarş bu son 00Uf8SI Y t'rli alivre yeni M. 
Yordu Çünkü, kazanın oldugu uçuşuna oksijen meskesi tak- Londra toplanan kırk i- Nohut ekstra 
Yer civarmda t•yyarenin ma madan çıkmış, fakat, tayzare- kinci beynelmilel fırıncılar kon Fasulye 
kine aksamından iki küçük i deki aletin gösterdiğine göre gresinde fngilterede senede so Yulaf yerli 
lct bulunmuştur. Muayenede 6 bin metreye yükselmiştir. mil~o~w.lngıliz liralık ekmek Mercimek t•rk 
b 1 k d I d'' Binaenaleyh pilotun gene bir yenıldıgı beyaa olunmuştur. Sahlep 
Un arın, na an evve uş · • O h 

liiğü anlaşılmıştır: Demek ki bnygınlık geçirdiği ve tayyl- ğlUOUO 0C8 olduğu Tatlı çoğen 
ttyyare son derece büyük bir renin başıboş kalarak yuvar- kt { . k k d Balm~mu 
'Üratle uçuyordu ve bu ıürat lcndığı da kuvvette muhte- me ep e o uyan a IR Cehrı 
İçinde sarsılan makinenin bazı mel görülmektedir. Belki de MeksiH:ada, ünüversitenin Susam 
Yerleri sökülmüştür .• Bundan kan bu şekilde vukna gelmiş birinci sınıfında b~~unan bir . Yapağı 

· b 1 'k' kadın. oglunun İngılızce pro- Sıyah 
•oııra damotor duruuı ve tay tayyarenm o u unan ı ı ma- f .. b 1 d w k d . k 
Yare yuvarlanmıştır. kine akşamı da kazumn ilk' esokrt d~ unt ~gut hufıra ad gır· Şar d 

. . . . . . 1 d d" - .. lk' k . me e ır. şın u a , ev e an Ana ol 
lkıncı ıbtımal ıse pılotun an arın • uşmuştur. 1 a nesine çok muti olan profeıör, dı · b 

b d F'lh k 'k ~ ·ı· · d · 1 d Ay n ııya •yılmış olması ır. ı a ı a, za amı ıoın e aynı zaman a ders esnasında onu her tale· k k 
tayyareci Con Hiodmarş ge· vukua gelmesi ihtimalden u- beden:daha fazla azarlamakla Yı anmıı yapa 
Çen sene de böyle bir bayıl - zak değildir. haılamaktadır, 1 Güz yunu . . 

Konya mala tafük 

Kurnaz bir casus yal{alandı Banker oğlunu Konta Yozgat 

36 37 
28 
27 
5,60 
yok 

26 

5 
5 
3,50 

3,62,5 
yok 

3,62,5 
3,37,5 
S,t>O 
7,1 ~,.; 

·'.so 
4,25 

130 
18 
73 
10 
15,50 

=>2 
46 
46,50 
61 
80 
65 
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110 
47 
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15 senedenberi casusluk yapmış ve tercih elti kaflSIOI kaptıran Keç~ kılıdabai 
k t t• tl'k Pirinçler 

kimseye sezdirmemiş On 8( IS 1 yapıyor Birinci nevi mal 21 22 

· . Ameri kada dede kodu mev ikinci neyi mal 20 
l~gil~erede Robınson Va~- evinde buluyor. Fakat yıne zuu olen yeni pir kahraman. Çay 260 280 

~ea ısmınde 49 yaşında bır anlaşamıyorlar ve bu mesele Varvik kontesi 2f> yaşın• Kabye t tO 
&dam casusluk sucundan do· den sonra casusluklan m1Jyda de gUzel bir ködındır . İngiliz B d m çekirdek 
&y1Jmah1temeye verilmiş v~ na çıkarak ikiside tevkif edi kontu ile evlendi~i zaman aş· a e. İeri 
~endısinin on beş senedenberı 1 liyor. kı ve hayatı dillerde dolaşmış 1 

T ti ~ç d .. 
Casusluk etti ğ i meydana çık- R.,binson Veler mahkeme tı Fakat konttan ayrılmasıda Aa 

1 
a em ıçı . cı » » 

ttııştır de snçunu itiraf etmiş, on beş aynı şekılde gUrUltUIU ve de· A k' d k · d. d ç k. cı çe ır e 
Robinson mühendis olarak senedenberi Almırnyada, İtalya 1 ko ulu olmuştur. un ı w 

bir şirkette çalışmaktadır. Fa· ve Rusya hesabına casusluk k.onte~, kocasından bir bange- U~• Yaiı 

90 
55 
36 
90 
70 

95 

60 
37 
ıoo 

~at bu sıfa tla bir çor hUkUmet ettiğinı söylemiştir· rın ol glUtyl~ evlenmek Uzere iç u 

sa · k 1 • • • k ayrı mış ır -----------nayı mel' ez erıne gırıp çı · Casusuu çaldığı piUınlar· . . p ~ k" ı ı 
ttıakta ve bu suretle birçok as d oh· b. . tayyare Mıstar Fıske, meşhur ve 8 8İ ag"'ıt 8fl08 ne er 
ı. . . arasın 11 m ım 11 çok bU Uk bir ban erin o lu 'erı sırla rı alda etmektedır. lopu i ıa.nı da vardır, pıau ca y k g g · 1 

Robinsou Vatker'ı n teşviki . L· dur. Fa at herhalde kontesı JIZI IJOr 
. . . . . . susun evınde bulunmuştur. ra onunla evlenmeye sevkelen 
ile aynı ışlere gırmış olan ~ır kat dUşnana bir kobyusının gön şey para değildir. ÇUnkU kont Pariste bUyOk hirdavatçı 
a~a~ daha mahkem~ye . verı ı: derİ li p gönderilmediği belli de da bUyUk bir servet sahibi mehazıtsından birisi sattığı eş
~ıştır. Con ~urk ıHm~ndekı ğ'ildir. Kendisi, planı yeni çal adamdır· yayı saroığı kağıtlar şUnlarc 
u ad~m da bır çok ışlerde dığ ını. hiçbir yabancı devlete Varvik konledi, kocasın- bastırmıştır. 
Robınson U\ bera ber çalışmış etmemiş Olduğunu şöylemekte d 11 y . 8 · li le İngilterede mojeste kralı 

lır an ayrı p, enı evgı y . . . 
· dir· evlenmek üzere Amerikaya ordusundakı erlerın mıhverJe. 

Valker, evvel~ Burku ya- Muhakeme. dığer şahit1e gittiği zaman kocaeıda derhal rini tencere makamında kul· 
tıtna mfthendis yardımcısı ola· rilJ celbi için başka bir gUne peşinden onu takip etmiştır. landıklar~nı ve miğverlerin 
tak almış ve kendisine: bırakılmıştır. Birçokları orsda eski karısının kenarında kala~ yağları ıaçla 

- Size vereceğim. bazı plan banker ogluyla evlenmesine rımızı besler dıyere~ ~ıka~a~ 
lıırı çizecepsiniz yctışir' Buna Zevk'ı ı'ç'ın 100 k'lc:!I• mani olacağını söylüyorlardı d~~ taşlarıoa gec;ırdıklerını 

17 Eyh'JI ı ~ ~~ 
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T. C. Ziraat Bankası P sin şu~esinden 
~liirılıal olaıı şu h~nıı. daktilograflığı ıçıu 19 . 

9- 938 pazart .. si gürıii şulwrnizdP musblıa~:ı ıuı
liham yupılacaktır. 

imtilıarıa la~k:ı l ol'la uwkltıp nıtıznrı ıı ol:ıular 
girebilt>ce~ tir. 

1 
Musabakaya girebilecek olanlar 
Tiirk olması 
Yaşırıan 18 clı· n ~ıŞi ğı H· 30 elan ~ nk·u·ı ol. 
nıa~ı 

3- ttan ka nııztia nwnnır· lu k i"'lP v .-aılt>rt• malı ... u~ 
matlın he,aıırıanı tı \İ do l d;ı rr~ıa~ı 

~ . 
4-- K3ıamlığı laktırtlt• n~ıı hH ll ll 'i.111 gö~lfrf ('t•ği 

lwkimdeu rı1ırııuru · ~· ~ ı.ı ~ g ıı rı s ı hhat raporu 
alm :.i ~t 

5- ~ltı~tE>p ŞMhadt'lr ıa ııu•s i , 11iifus lt•;,ktın>.. İ, a~kPr 
hk Vt'Sİkası VP. lıii :'ııii h al ' :1rakas ı mn asıl ve 
ya suretlerini ihraz elrııf'Sİ 

6- Harıkanıızca yapılaeak <l)r ı ca hir tahkik ilt~ 
isl i lıdanıırıa man ı hi r lı ali gö i·\ilnıt>mrsi 
şröllır. 

Mliltınırnim uıahlm :ı l a l ına '~ istPytı nl Prirı ha;~ 

kamıza nıiirac<t a ll ~ ra lüzumu ilan olun ur. 
16 17 - iB 

Is~ yuva ol{tı l u 
di rel{törl üğfıııdeı 

Okulumuzun Ana ve ilk kısmın birin
ci sınıf /arına talebe kayd ve kabulüne 
20 eylül tarihinde başlanacaktır. 

1 6 

i l A N 
Mersin orman mühen~isliğin~en 

.) - Acık orman nwsaha nıennaı·luklaı ı iciu . .. 
musal>aka ile memu r al ın a ca k lar. 

2 - Lise meıu ııları inıtihasız, ortJ ıııt•klf'p 
mezunlarile es~i mu ka vfllt~li orma u r~rı menıu rla-
rı vr. diğ•·rl e ri musahaka ile a l ına caktı r . 

ii - oıusalrnka 26-9 938 pazarertesi gur u 
saat ıo da ilel'i okul IJirı a sıı ıda yapıl a ca kt ır. 

4 - Ta liplt~riu llHHuurin k aıı urın rı 4 cü 
nıaddesi udt' ki ŞP f'{1İl i haiz olma la rı ve dil el ÇPleri ıw 
noksansız t~vrakı müslı i le l erin i ve foto(rraflar ın ı 

baglamaları lazmıdır. 

i 1 a n 
içel vilayeti daimi encümenin~en 

17 - ıs 

lllukabil size b1 ·1n başına 10 'I V . k A bılıyor muydunuz? 
• • • 

1 
' • I~ ~ Fakat arvık ontu me- b" şılıng. hatta ı sterlin verebı· g· u·ren h8Sİ8 8klCI . . . . . . . Almanyada ışık saçan ı· 14-9. 9:i8 Tarihi11de ilrnle t>dil ıuek üzere açık 

1i . rıkaya. kendı ışı ıçm gıtmış· sikletlerin icat edildiğinden 
rım :- . . . d &.• -~ A ~ • • tir. Uzun zamanlardanberi si- ve bunların bir çok kazalarK eksi ilme ye vaz etlilrıı 537. Lira 62. K u rn ş lwde li 

8 Bu karlı 1 ş karşın 8 hayatımda sırf zevkim ı- nemaya buyuk bir heves bes· · ld ğu d haberi i keşifli SiHfke hastanesi taruiralı, va klı mu ayyenin 
"Urk hiç tereddUd etmiyor• çin loo den fazla insan öldür liyen kont. karısıodan ayrıl- manı 0 

u 
0 ~n n z d ~ ki 1 1 

vUnkU teklif edilen iş hem .. . b k b' t .1 t . . var mı. e iste i çıkmadığındarı <lola)' l ıo gün mih ete 
g d h" h dum dıyen sa ı ır ngı ız d•ktan sonra Amer kaya gıdıp Nevyorkta bUyük bir otel 
li~Yet k?laydır, ~~m. e ıç te hasttabakıcısı 81 yaşında ol- artist olmaya karar vermiştir. de yalnız mutfak eşyadından uzatılmıştır. Taliplerin eyluluıı 24 iirı~li Cunwr-

ele bır şey degı ldı r. w _ .. .. Bu Un kont, Holivunda iyi t · ·· ·· t 1 i .. 1 d ı· il ı Cll k ı · 
Fakat Burk daha sonrala dugu halde olmuştur. g . . . K t teşedknl etmek Uzere ne şık esı gurıu saa oııa ıac ar )' UZ• A )'e t • ııs-

~ı Robins~nla beraber diğer 19o2 ıeoesindebir hasta· ::~~c:~~ıs~~aa~::~!ı:·Fis~: ~: ~n:fo elbisesi yapmak iç~o bPlindtıki 40. Lira 35. Kuru şluk lc->mirıalı muv:ik 
1 Şlere de burnunu sokuyor ve nede çalışırken 15 ıene zarfın Nevyokta yAşamaktadırlar. hır -~U~a~aka. açılmış oldugu kal~ fll3 k huıu rıu lı a mil ı• n İÇt>I vil 'P İ D.iİ mi •~n 
~nun casuRluk faaliyetine yar da 31 kişiyi kasden zehirliye· S d'l' I • nu ışı.ttınız mı. ' cünıenin~ miiracaatlaıı ila11 olu rı ur . 

ırr: ~diyor. . rek öldürdüğü için t•ammü- agır ve ı sız enn Tırol Köylüler1 Ve 
. Nthayet bır gUn aralarmda den öldürme suçile mahkeme L3yf8ml s t 

hır kavga çıkıyor. Kavganın . U 8rY8 
Sebeb· k 1 t k . ıd· . ye verılen hastabakıcınm deli . 1 ı, azanç arın u sım. a . w Her sene eyltll ayının ikin Tıro da Ziler köyünde bir 
nurk arkadaşının hesabına faz oldugu anlaşılarak ıerbest bı- ci pazar gUnU Lontrade sağır kaç köylU dere boyunda geZf\J'• 

insan vücu~unda ne 
kadar fosfor var? I H H i ER S i N 

la l t w f k t . b t rakılmıştır. B b b' çn ış ıgını. a a nıs e en ve dilsiz b•yramıdır, u ay- ken ır bUyUk çanta buldular Belin fiziyoloji enstitu· 
aı para aldığını ıddia etmek Bundan otuz sene evv~ı ram dini bir bayramdır ve ki- açtılar şaşakaldılar. sUhde yapılan hesaplara göre 

Nüshası 5 l{uruştur 
Abone \ Türkiye Hariç 

ledir. Ve oudan ayrılıp tek ba Kambriçin en iyi bastabakıcısı liselerde yapılır. Sağır ve dil· Çantada bir lçok tahvilAt 7o kilo ağırlığında bir insen 
Şına çalışmak arzıısundadır· diye telakki edilen bu tehlike sizlere hocalık etmek sanatını altın bir tabaka ile altın bir vücudunda bulunan fosforun 
O gU Bo k eli dek ' ub· . 1 . . . w 3 00 miktarı t•mdm 800.000 tane 
b' . n r , . n ı m . ım li kadın, her ay muntızaman bılen papaz er ışaretle ıncıl egızlık nama muharrer O k b tt 8 mağA kafi gotıycr · 
ır pııaııı Robınsona varmıyor .. .. d" il k d' okurlar ve vaizler ederl~r· İngiliz liralık birde çek vardı~ 1 

r. y p 
" k d' · u dort hatasını o( urm f en ı . muş e en ısı alıp göt ruyor. . ' Londranın altı bUyUk kiHsesi KOylUler çantayı zapıta- _.._ _______ _ 

Ozaın Robinson Valker, lerıne baktıgı hastaların yanın o gUn tamamiyle sabır ve dil- ye teslim eltiler. Ertesi gOnU Kı ı I a a 
Burk,un bir bUkUmct casusu da fazla kalarak baba fazla sizlere tahsil olunur, Bu kilise çsntanın sahibi zengin hir İn· Z Y 
Olmak ihtimalini ve kendisini para almak bevesile, ilaçları ıerde sağırlar ve dilsizler el giliz çantasına kavuştu ve bu 
eıe verebileceğini dUşiinUyor Dl değiştirmiş, hastalıklarını ışaretleriyle dint ilAmler teren dOrust köylWere 800 İngiliz aza olunuz 
re derhal 1ıtdip arkadaşını .azabDıfb, onm ederler. Jiraıı verdi· 

Şerait ( için ıçin 

Sene 1 ik 1200 Kr , 2000 K 

1\ltıaylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir aylık 100 Yoktur. 

Resmi ilana tın satırı 1 O 
Kuru tur. 

1 
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.~ huskuvarna dikiş Makinaları 
1 Dünyanın en sağlam en kuiianışlı 

H JSKUVARNA: 
El , Ayak , Dikiş ve Nakış , salon 

Elektrik ve hulasa dikiş makinalarının 

her çeşidi ve istenilen yedek parçol~rı 

mevcuttur. 

en ucuz 

DİKİŞ MAKİNALARıDIR. 
Hnskuvarna ; lsveç çeliğinden mamul 

bütün aletleri garantili dünyanıu en ta

nınmıs ve en eski markasıdı . ... 

h U S K U V .L\ R N A Nakıı makinaları ayni ıekilde ve ayni büyüklükteki diğer Dikiş 
makinalarından yüzde elli ucuzdur. 

1 

1 Mersin~ees~ı! ~=i tG~=ük Bm~!n~d~ N~ ~ ~ ~. Y ~I ~ ~ ~ ~ G ~k:~n :e~ ~!2~e:z~i!d~~el~r~v:rdır 1 
&.·-----------------------...-...-- cl4-30 .. 

Yeni Mersin ; 
Cenubun en cok , 

okunan ve tutunan 
gazetesidir. 

Yeni Mersin 
Gündelik Siyasi Gazete 

:;;;,,,. 

1 çten ve Dıştan 
günün en mühim ve 
en taze haberlerini 
Yeni Nfetrsln 

de bulursunuz. 

Yeni• mers·ın • 11 Yıllıh fasılasız intişarında muvalfahiyetini 
• halktan gördüğü rağbete borçludur. 

VE N İ M ER S İ N : Sizin Gazeten izdir. Dertlerinize dileklerinize Y EH 1 M E R Si H sütunları açıktır. 

VENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmıya çalışınız· 

,==-53F5"""'"==-~--· . --'-~ 
Remington l 

•ı 

~ 
~ 

Hor Daire(le .. 
1 

fier ticarethanede 1
• 

Her YArde rı 

~ 
n 

fi 

ve Şeritleri kullanılıyor ~ 

,~ y EN ı• M ER S )~ N MATBAA S 1 ~~ nı Sizde bir REMİNGTON alm~lı-~ 
o-. 

1 
(~ W sınız. Satış yerı 1 

t 

rı 

hi 

~J Taba Ait bütün işleri ucuz ~ ~. ZL3• @Si :·ıya::k_:_rj 
~ ye SÜratle yapar. ~~ iT Liraya Fotograf rnakinesil :: 
~~ (~ 1 Bütün Dünyaca tanınmış (KODAK) markalı kutu d 

r~ En yeni ve çok çeşitli harfleri" Yeni Mersin ;~ ve körüklü maki •• J.,im~:ıı:~= fı~::\~:r~~;[~~~ ~ 
0-. ' bir makine elde edebilirsiniz. de 

~ Matbaası~nda bulabilirsiniz. ~ Foıoğnıfçılal'la ıııııatörler ic;iıı lıeı- nevi fılııı ~; 
~1 1 l l t: llH'IZt'll>P. ve ilaçlar la P. r yc~rde11 ucıız Vt> uil es 

r~ ~') lıaSl'3 lazedir. Ot 

t Her boyda ı·sten·ııen harflerle K ı· T A p t Her~:~~.~~. !::~!~!:ar saatlerimizi lavsiyeedtriz, ::: * -fr ~~a~:~~;ı~;:ı~::~~r;~n:eff/ss maılcalı nu~rolu ve aJrıca gü- ~· 

i G A Z E T E ve M ~ C ~ lJ A ="T ahı yapıhr. J T•ş•• ~;J.~!ı:~~:~E~.:r;~:r::7ı;,_ ~ 
'~ Resmi Daire ve Müesseselere ticaret- ~ G•• Sigort;ı 1 ~: 
'~ hanelere ait her çeşit Defterler Evrakı ~ uven Sosyetesi '• 

~ Sümerbank Emlak ve Eytam :: 

~) matbua Fatura ve saire en nefis bir t~ Tr;t~'i5i~~urumudur ~ 
~- tarzda ve beğendirmek şartile yapıhr. ~~ 11 .~~.~7.11~~~:::~~~ 1~ik~~ı~.'7,,;,~~~~t~:~~ r- ~ 
~ ~~ lalannızı •·n mksail şarllar ve lt~diyc kolay - tıt 
~ ~ Hariçten yapılacak sipariıler kabul ve tez elden gönderilir. ~~~ lıklaril~ yapar. :~ 
~ B Mersinde Mümessili leı 
'1~\!A~~~~~~~~=*:;~:*;;~~~~;;l;:~*~~~~~~~~~~f.r . VASFI ORGUN 

Menia: Yeai Menin BaaımeYiade Bual•ıbr 


