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nLo raya geldi tekrar Prağa dönmesi şüph 
Çember/ayn döndükten sonra da vaziyet aydınlanmış değildir ' Çekoslovaky.atla dün hicbir hadise kaydedilmedi 

~~~----------~·----~----~--------

·nesi toplandı Hinlayn Almanyaya kaç ı 
Hitlerle Çemberlayn arasında ikinci ve kati ·Südet partisi ihtilalcı· bir teşekkül olması iti-

mülakat Salı günü yapılacak 1 barile hükOmetçe seddedildi 
Çemberlayn beyanatında: Hitlerle dostane müsahabeler vap· ~emberlayn döndükten SORrB Südet Almanla tık her birimizin ne düşündüğünü sarih olarak öğrendik diyor ! Vazivet 
~em~erlayn tayyare~en iner inmez ~endisine ~ra'ın gönderdiği mahrem bir mekt Up verildi I Hala vahim/itini Silahl~rını 24 saata kadar 

teslime mecbur tutuldu ) D k . 
0 

I . _ . b ki . . t _ muhafaza edivor Londra 17 (Hndyo aŞ\'e ·ıl emberlayn da hemen lıır şey 8oyltımeını e emezsıuız a .,. 
dün tayyare ile Brehtesgaden'den Loııdrnya bii • Sııden ricam seH\hiyettar makamlard6n Berlin 17 cRadıo• Rorter 
geldi . Kendisini resmi zevattan başka knlabn- verilecek haberler harict bir ee11azmamanııdır. bildiri7or : Oembttrlırnin Breh· 
!ık bir halk kütlesi de karşılAdı . 'Çemberlayn Bu akşam kabine arkadaelarımla va Prag· tesgıden'i terkettili eıralarda da 
tayyareden iner inmez şu beyanalll\ bulunmuştur: dan eu saatlerde buraya dönecek olan Lort tazi1e& tahimliQini muhafaza e& 

Almanya Hinlaynin kaçmadığını Eger
de şehrinde olduğunu bildiriyor 

c - Almanyada tahmin ettiğimden daha kısa Hunismanla görüşeceA'im . HiUerle eu bir iki mekte Alman matbuatı Oember 
b . d d'" d- E"ll-er çok meı;;gul ol · · d k ·· - 1\. Praıı 17 (Radyo) Havas bildiriyor : Pragda bu uün necre-ır zaman a on um· 6 .. say gün ıçın e te rar goruşece.ım · laınia ıiraretinden memnuniıe "' w 
dım bu seyahallan bOyük zevk duyacaktım . Hiller ikinci mülakatımda istikbalime gele- tini iıhar elmekle beraber mü· dilen reemt bir tebliğde bütün Çekoslovakyada tam bir sükii-
Hitlerlo aramızda açık ve çok dostaue musaha- ce~iııi ve benim yaeımda bir adama daha fazla ' aet hülıQm sürdüğü bildirilmektedir · Egerdede cuma sabahı 

· - - k d ı~ 11- •• l dı· l!katın bu kadar kıaa olaoaAını . . . beler oldu . Her lıirimizın ne duşundü~üııü sa yol yaptırmama arzusuu a o uu(ljunu AOJ e · h . d·kı . 
1 

h • .k• . Südetler tarafından mıtralyozla Çek polısıne atee odilınesin-
rih olarak öğrendik . Mülfıknt neticP.si hakkın- Sonu ikincide ta mın etme ı erın att .. ı ın· . . . 

· - - - .... d - ü 1 den baeka bir hAdlse kaydedılmemıştır • 

Müdafaa 
Ekonomisi 

A manya seferber 
45 yaşından aşağı efrat 

Kayda çağırıldı 
Bclçi~a ~u~u~una mütemadiyen asker sevkiyatı yapıhyor 

Harp ktllmtsinin sık sık oJ!ız 

larda dolaştılı bugünltrdt, finans 
dlemiflin tanınmış şalısiyetltrllldm 
doktor Şalıtla yakmda11 münasebeti 
olan "Doyçt fo/ksl'il t,, ndwd4ki 
ekonomi ·mecmuasmda "dış ticaretin 

müdafaa tkonomisi bahımmdan va 1 f ransa vaziyet nazik/eşince emniyet ted 
zifderi başlıklı dikdate çok drfftrı 
bir yaz;• çıkmıştır. Dr. \\' Tomberg bir/erini mÜsfem[e/ıe/erine de feşmİI etfİ 
irnzasl»le çıkan bu yazıda ezcümle 
deniliyor ki: Borlın 17 (Hııc1yo) Hoyıor bildiriyor : Almanyada muhte-

Dıe ticaretin müdafaa eko· mel tıır soferl.Jerliği kolaylaşlıracak tedbirlere tevessQl edilmiı
llomisi bakımından üzerine dü tir . Bu ny içinde terhis edilmesi IAzım gelen kur'a efradı 
een vazifelerini iyiden iyiye kav terhis edilmiyeceği gibi 45 yaşından aşağı talim ~örmOe afra· 
rı.yabilmek için, ?er şeyden ~vel dın dn derhal kaydedilmeleri emredilmiştir . Hudut mın\aka
hıç bir memleketın, hatta bırle sına ciheti askeriyoniıı her cinsten kamyonları Üzerleri mu· 
!i.k .Ambe:

1
ika hve So~dy(ltle~ Birli- şamba örtülü harp malzemesi taşımaktadır . Alman7ada bu 

ısının ı e arp ı nresı lı:lzım 
olan bam maddelere kfıfi dere· günkü mnıızara tam seferberliği andırmaktadır • . 
Cede malik olmadıklarım göz Bilhassa Belçika lıududuııda bu harekdt daha barız. ~örül· 
Önün do uuluııdurınak gerektir mektodir . Hududa mütemadi) en askeri kıtalar sevke,dıh1or. 

Birçok devletler, müdafaa Fransada da geniş askeri tedbirler 
bkonomisi müUihazı:ısıyle, her şe Londra 17 (Hadyo) Rabnt'tan alınan haberlerde Pranaada 
Yi kendi memleketlorıııde istih alınan emniyet tedlıirleri Fas'R da teşmil edilmiştir • Paristen 
ııaı eımek ga>·edyle .h?reket et · rnrilen haberlerde uzıyetin çok nazikleşmesi üzerine Fransa 
ltıektevseler de otnreının de ta- . b" 1 · · · · t• . " ' . omnıyet ted ır erını genışıetmış ır . 
hıi bir sınırı vardır, l\aldı kı, -----------~----------------
(ltarşi razıa musrarı ve az geliri Mülakat neticesi Parise bilcliriltli 
'-ltlızam etmektedir. 

Yazının sahibi, alman mü 
liafaa ekonomisi heyetinin şefi 
Qlao General Tornas'ııı fıkriııe 
•etirak ediyor ve diyor kı: 

Ne dünya ekouomiı>İ ve ne 
rle otarşi memleket müdafaası
llın muazzam ihtiyaçlnrını karşı 
lıYacak kudrettedir. Bu düvanııı 
11ııası dünya ekonomisi veya 
Citarei değil, memlokot müdafaa 
•ının dünya ekonomisi ''e otar · 
eiyi istilzam etmesidir. 

ikinci mül&kata 
Fransız Başvekili Daladiye

de iştirak edecek 
Fransız parlmentosu toplanmıyor. Kabi· 
ne düıı gece mülakat neticesini tetkiketti 

Dış ticnrotin müdafaa ekono Pari~ 17 (Radyo) Qemberlar Fransada bekleme devresi 
llıiııindeki vazifesi, bıf harp tak · -
Cliriude, harp için 

011 
çok lfızım niıı Hitlerlc yapacağı ikincı mu- Paris 17 •Radıoı.Resmt me 

Qlan ve yalıancı memleketlerden Hikat Ralı günü olacaktır . Mü- hafiliu kanaati Fransa Çember~ 
~etırilen ham maddeleri, gıda ve Jakat lıu defa hududa yakııı bir 1 layn-Hitler mü!Akatı ne\ioeıı 
~11ee malzemesini, ve kısmen do kasabada yapılacaktır . Siyasi hakkında malumat alınmadan 
•ıaıır mamuUitı eümullü uir su· mehafilcie beyan olundu~una eimdilik bekleme devresi iQinde 
~ette temin etmektir. Sulh zama göre Daladye de salı müllikatı- ~nlun~yor. Kabine müzakere ne 

11lda bu gayeye, ticaret ve dış . ı· Ak d kt" tıcelerınden resmen haberdar e· 
ı> ı na ış ıru e ece ır . _ 

0 itikanın yardımiylo hareket F 1• t dilince faydalı muıakerelerde 
9decek vo ona göre "istikametini ransız par amen osu bulunacaktır . 
taYiıı edecek olan bir dış tica toplanmayacak Malümat geldi 
teııe varılabilir. Pnris 17 (Hadyo) Ecnebi Ç 

Parie 17 •RadJO• ember• 
d Bundan başka harp halin membalarda dolaşan şayia hila- layn-Hıtler müllkatı neticeai 

6l'ken iıhaUUla ihracatı tevzin fınn olarak sellihiyetli mahfeller etın hı1kkmda Londradan Fransa bü 
ek her zaman mümkün ola· Fransız pnrlümentosunun fevka kümetinfl resmen malumat teril· 

cı ve UCUnCU aun e JlOr enıe er ~------------· .. 
. rapılmaıını eandıklırını 1aıa- SOdetlerin silahları • 
rak öoümüıdeki môl4kall• bir topıamyor Runsıman 
Uillt &esbitioi temenni etmek· Praıı 17 (RttdJO) Havastan: 
tedirler . Hôkümet Südetler mıntakasında londraya geldi. ...... ·-- oeeretliii bir emirnamede Südet 

Macaristan lerin ellerinde bulunan silahları Çemberlaynle 
görüşüyor 

Çek hükümetini pro
testo etti 

24 ıaate kadar ciheti askeriyeye 
teslim etmelerini bildirmiştir . 

Bu emir eil:\hçılara da eamildir. Londra 17 (Radyo) Qem

Elleriode infilak maddesi bulu- berlaynin Brehtcsgadeu doııü 
Budape11te ı 7 (Rad1o)Maear nanlar da 2• saate kadar beyan 

v şüuden yarım saat sonra P-
hükümeti Çek hQkllmeti tarafm 
dan sebepıiı 1er :Macar hudut 

!arının kapahlmıaa te aektırt 

tedbirler alınmasını Oet hOkü· 
meli nezdinde proteeto etmioUr 
Diter taraftan Macariıtan ikinci 

bir proteaıo ile Oeko&lorat ,,. 
7arelerinin Çek-Macar hududu 
anlaemaeıoı ihlftl ettikler lni de 
l?_i_ldirm iotir . 

Polonya da basladı -·· ... ..-~ 
Kendi elıalli1etleri
nin hakkıni istiyor 
Varıou 17 •Rad10• Poloora 

ajansı buaün neorettili bir teb· 

lil?de; Hinla1n be1annamesinden 

Bonra artık Çekoslotakf adaki SQ 

detlerin mukıdderatmın yakın· 

da taa11üo edece~ini kaydede 

rek ÇekoşlotakJadaki Polonyah 

ekalli7etlere de kendi mukadde 

ratlarıaa 1abip olmak hakkının 
verilmeaini iı,emekledir . 

Haıayda 

Geniı af kanunu 

ha~ırlanıyor 
AnlAkra - MiUel mealiıine 

verilen takrirJer aruında Halar 
müıtakil detletinin kuruluıu oe 
refine bir affJ umumi kanunu 
Qıkarllmuını tılqp deıa bir ü.k 
rir de tardı . 

Mecliı bu takriri tnifalı'ı 
tanip etoı~ te kanunun oıkR
rılmasını hükd.aıele bırakmııh. 

Adlire teklJe&lmlı derhal faali· 

name vermeye mecburdurlar . 

SQdet partisi seddedildi 
Prag 17 :(Rad10) Hükümet 

Sıldet Alman partisioi ihtillUcı 

bir teıekkül olması itibari1Je 
aeddetmere karar vermiş ve ka 
rar bu 11bah tatbik edilmietir. 

Hinlayn Almanyaya kaçtı 
PraM 17 (Radyo) Havas:Çek 1 

ajansı bu aün neerettiği bir teb 
lilde Oek müddeiumumiliQ'i ta
rafından hokkındo tevkif kararı 
Yerilen Hinlayn ile muavininin 
ta arkadaelarının Almanya'ya 
kaçmıe olduklarını bildirmekte
dir . Diler taraftan Alman ajan 1 
11 da Hinla1nio Almanyada ol-
marıp Çekoelovakyada Egerl 
eehrinde bulundutunu bildir-

mek\edir. 

ragda tavasl'!utlarda bulunan 

f.Jort Ruuisman da ta:Haro ile 
buraya gelmiş vo doğruca baş 

\lekAlete giderek biraz e\'el 

gelmiş olan Oemberlnyııe mü ' 
ilki olmuetur . 

Runisman Pragdan hare
ketinden aval Çekoslovukya 
Cumhurreisi Benee'Je görüş· 

müştür • 
Runisman tayyare meyda 

nında kendisini karşılayan 

yüzden fazla gazetecinin su
allsrine cevap vermekten im
tina etmiştir . 

Praga tekrar dönüp dön
miyece~i sualine karı~n da sa
dece : 

- Bilmiyorum, demietir. 

Sovyetler lngiltereye ateş püskürüyor 

Vihimtehlikelerin 
En büyük mesuliyeti ingilte

re ve Fransaya aittir 
ingilteTenin hedefi ÇekQ.slovakyaya Hit

lerin taleplerini kabul ettirmektir 
Moskova, A.A. - Jurnal dö dan vazgeçecektir. 

Moıku raıııor: Avrupada si1ast Halbuki, Avusturyenın mise 
aerainlik günden gfine artmak- 1i bu nazariyenin lııç te hakika. 
tadır. ôrle ki, 191' temmuzu te uymadığım isbat etmiştir. Bu 
aüolerindeoberi 1eni bir !dünya J kati anlsrda en ~ü!ük m~suliyet 
harbi tehlikesi, hiçbir vakit nu Çekoelo\lakytt hukumetlnın ma· 
lr:adar rakınJaemamıetı. ı ne\liyahnı kıran, onu ellerini, 

lnıiltere hükftmetinin eiyase kollarını baQ'lıyan ve müteca\"i
ti heraün biraz daha e7dınlaeı- ze cesaret verenlere aittir. 

llııyacağı ve dövizle nltına ihfr lüde toplantıya ·ça""ırılınıyacar.ı- miı:ıtir . Kabinenin bu gece top· l'aç h . d . 6 15 "' Jete ıeçerek ba kanuna ene 
lin asıl olat•ağı ıçin. ıe tıcare nı bildirmektedir . !anması muhtemeldir • 

f'Or. Onun hedefi diier memle· Her hddiseye bir takım desi 
ketlerin ıararınıı olarak müteca· sekAr unsurlar karıeıror Hatta 
Yiıle uılaımak te bu bapta ilk bazı İngiliz iyaset adamları, biz 
a-areai Çekoslovakrarı Bitlerin zat kendilerinin hazırlnd 1kları 
melallbatını bilA mukavemet ka cinayetin mesuliyetini Sovyetler 
bol etmeie icbar eylemektir. Birliğine yükl.etmeğe çalıeıyorlnr b aktif olmn ı ırızınıdır. Fak"t .:....::.:.:.:~:__-------------------..,.-- teıkil edecet· te&kikalını rapma 

1
11 \la kafi doA-ildir. Dış ticaretin memleketinin harp ekonomisine, ğu ihtiyaoların temini "ln1a ko· A'• ko1ulmaı H billrmek (ber41 

in illere bu sureUe AlmanJa · SovyeUer Bi.rliğini Qekoslo· ıı'arp ekonomisinin taıbıki müna Hizım olan ham madde yedekle laylaemış olmakla kalmıror, ar · 
!'~betiyle alınacak olan tedbirle rini korumaRı icabetmekledir. uı zamanda ucuza da mal edil 
tı(i dnha sulh zomonındn göz ö· Cihan harbindeki istatiktik· miş oluyor. Netekim, logiltere. 
et hde tutarak. ınemlelrnı dışıu Jere dayanarak mukayes~sini cihuu harbini, Almanya'dan çok 
(J~n getirilen ve lrnrp içiıı çok' yapan, Doktor Tomberg diyor ki: daha ucuza mal edebllmiotir 
ıe 1~1llıni}·etli olan islılısal maddo 1 Dış ticareti sekteye uı;traıma ,,Czate71 usulünün icabettirdıgı 
rını depo etmesi ve k o n d i mak sayesinde, harbin doğurdu -Sonu ikincide-

bulunmuıtur · il d tt k' vakranın manevıyatıuı kırmakla 
Surtii m.ttbtunda ~ndl• reni kurbamnı a ru u .an itham etmek, Nürenbor.rde yapı 

Q'imiıe ıınre af tapunu 9ok ıe· 111ora, onu humetmekle uQ'raea lan resmi geçıdin tad1111 kaçıran 
niı olacak te haUA bası ıar&lar cat te uzun bir m6cl,det iQin, şiddetli ydmuru veya Japonya. 
altında alır cezalı mahkftmlır tnanterenini irl bir parça 'elAk da çıkan bır tayfunu, ona atfet· 
bile bundan istifade ed'eeeklerdir ld eUili mO temlekelere taarruz j -Sonu ikincide -
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Zafer imkinsızdır 1 Sehir Ve M ı k t H b ı · 1 __ em_e_e ___ a _e_r_e_rı-= 
Bu Nurenbergde, Pı ağdıı, Südetlerde de Kültür Bakanhğı i Kış gelmeden 

böyle tli.işün ü·ıo.vor m ı1 Ko··ymektepı-erı·nı·n mu·~ fredat !sosa ve yollar tamir 
Küçük Anup ımızda heı kes H h ld L d d b .. 1 1 ediiecek çılgın dPı:tildir. İııglliz malbuutı-l er a e on ra a oy e programlarıni tesbı•t ettı• ·ı Nafııı \'ııkaltılİ , }' llklışaıı 

ııı okurkc-ıı kendi kendime hn ı d •• •• •• ı •• kış ıııevsiıııı dolayıı;iylo tamire 
illi Öylüyorum. Bir ÇOk İııgİIİ7, \ uşunu uyor 1 

muhtaç yolların ÜZPI iudell kıŞ 
ı 

1
-· A h b · Müfredat programilt! muallı·mlere y ,· er uır vrupıı ar inın AHU Günün politik meseleleri en geçmeden tamiri ve muhafazası 

panın Ollll olacağım hissediyor vazifeler tahmil edilivor ıçın ye11I tedbirler almağa IÜ 
lor. fşçi lid ı ri B. Horbert Mor· YAZAN: PIYER DOMNIK .., zum eörmüs ve faaliye te geçmiş 
ri on, bunu açıkça tot..ıarüz eUirj Aukaı:n !~ (Husu~i) - Kö~ 1 k~ lüııün okuma seferberli~lnde tir. 
ror, Star gazetesinde yazdı~ı şu " Südet Almanları, Oekoslo etmemize müdaade edilsin ki mPkteplerı ıçııı maarıf vekalPlı koy mualliml~ri tarafından ne Cümhuri)·et idnreşi, aııava 
snurlarla hoı·gi uçuruma düş vak hükumetinin kendilerini Taymisrazetesl kemoyun ehem tarafından gP(en seııe bir ıaı:ıjşekilde yardım rörecekleri hek valaııda 1

4 hiıı kilometre eııkaz 
1 cumhurlv t ı' · d h t bı'eıet · tll b' k haliucte "OSO ıle dört bin kilom et 

mek tehlikesine maruz bulundu/ . '. e QID e ra a mı1e ır ısmında daha fazla· lak halinde izhe.r edilen ınüfrn kındaki pratik ean e!arı ihli'a et " ğnmuzu açıkça göstniyor: medıklerıne hilkmetmemet IAzım llnı temıll eder. Onun dünkO dat proğramı bu yıl nihai bir mektedir. re toprak yol tevarüs etmıştir. 
1 a ı · B t kd' d ç k ı k Ş h' Cümhuriyetiıı ou beşinci yılı kut 

" Felülrntlen hepinizin hisse 1 .e ır. u a ır e, e os ova mQteleası ne kadar, kabacıt ifa tedkikten geçlrildikten sonra tat e ır mekteplerinde ikti· ı ı · ku ı· · ı b 
1 

f k lulaomazdaıı evel ise şose ve 
si olacaktır. Zaferin bah-ı sı öyle·l ya ıu me 1 ıo n, 811 ma 1 il de edltmiı olursa olsun Çe bi mevkliııe koııı.ılmuştur. sad dersi de verilecek ı · ü · ı toprak yollar ınşa edilmek su· 
sivo olacaktır ki galıp ayni za 1 erın d ş'1neeıı mucib nce• ya koslovakyanııı bu günkü şeklly Yeni müfredat prosrr:ımı Maarif VekAleti,•önümüzdeki retile 101 şebekı>miz 38 hin ki 
m:wda mağlup olacaktır.,, 1 hancı ismine lftyık olan ve ırk le yaeeyabitmesi delil (yirmi c;e· köy muallimleriııi mHktebdeki ders yılından itibaren ilk mek lometreye çıkanlmı~lır. Bu mik 

Zafer inıkAnsııdır. Prağ'da ça baa?lı oldugu milletin hudu ne yaıamııtır.) fakat Südet Aı 9azifeleri haricinde köylüyü ten leLler m~fredal proğramlarına j tarın on bin kilometresi yeni 
bu düşünülüyor mu'? Südetler dunda yaeıyan Sıldet halkının manlarını mubafaı.a etmek iste· vlr etmek ve muanen bir proğ haftada bır saat olmak üzre . şose, yedi bin küsur 1 kllometre~i 
de bunu düşünüyorlar mı'? Nu· 'ayrılması suretile Çekoslovakya dili takdirde Avrupa ittifaklan ranı dahilinde konferanslar ver bir iktisat dersi ililvesini !uzum 1 tamir halinde veya tamire muh 

rember
o'de bu düau-nülu·yor mul / yı daha mıltecanis bir devlet · · d r ; ·"lt h'l b' I mek gibi yeni vazifeler ifasına lu görmüetür taç şose, 14 bin küsur kilometre 
r. " ıçıu e Je . a an mu e 1 1.r me"bur tutulmaktadır. 1 

b dü 
- "' yapmak proJ"Hini reddetme 1·n d 

1 
t h 

1 
d 1.. 1 d " Haı.ırlanarı p rox.rama go-re s tasfiye ve inşa halinde şosa 

H er halde Londrada u şuııu n e9 e a ın e aa amaması en ı· ı M .f V k 1 t' b 1 d & • t · k 

1

- dotru olup olmıyacaa.ını •eni . . . . aarı e ıt e ' uıı ıır an iktisad derslerinde talebeye ikti- ve sekız ıın üsur kilometreıli 
u yor. 1 • ı ıeıını d'1r0at bır . eekılde ıfade 1 baeka •·öv muall'ıml .... rln 'ın ı'aler·ı d d- eltil . b 1 d 

1 
den • t 1 t k h • 1 " " sad terbiyesi verilecek yerlı ma e uz mış ara a yo u ur. 

Loııdı·a biliyor ki Çekoslo 
1 
d 

1 
m~ a :a e me za metine etmekteu t.aıka bır ıey yapmı İni kolAylaıştırmak ve köylüyü lı kullanmanın fa d 1 1 _ğ t'l Kı~ gelmeden eve! bilha.ssa 

vakya v a t a n J aş 111 r ı n dan J e er o aca lır. ror. . . l her bakımdan tenvir etmek için kı· Y a ar o re ı e şoselerın yRn tarafları tomızlA 
3 2000 000 ini icabında Almanya 1 Rer halde, bu halkın anula Her halde, l\u fıkırde olan duvar gaıeteleri ve afişler hazır ce ıtr. . . nerek açılmakta su hendekleri 

' ' . rı kati 
1 1 

b'I k b' ı ktısat derslerınin ilk mektep l t 1 d 1 ki 11 . 1 
yn karşı uir harbe gitmekten im 1 om. aeı umu a ı ece ır ve Ta7miıin düeOnoelerine tercü latmaktadır. 1 d b k 1 anz m e ı me e ve se erın yo h l kil 1 er en aş a ortamektep ere de ları tahrip etmemesi için terlı 
ti na odecok ve daha şimdiden ı ~ ee. ııııı araştırılmasında mü man oldulu ln.ritiıler, eulh mu Yeni müfredat pıoğramı teemili için tedkiklre başlanmıştır bat tılınmaktadır. 
Almonrnnıııkine muhalif ,.aban hım hır unsur olmalı a~rılnmek l abedeeinin 86 ıocı maddeRini hd 1 

cı bir politikayı kabul etmek 'ı tedir ve Çekoslouk1Aum daha lırlatmaktadırlar. Bu madde7le 1 y • ı G •• •• k M h f t k• ı.,. t 
i temi en Almnıılar teşkil eder. mütet·anis bir devlet olmsk sure· 1 Çekoalovak1a hükömeti •Nüfu ini vapur anınız , Um ru U a aza eş 1 a I• 

y 1 t'I . d . . 1 k . ı· d k ·ı 
Bu bir takıadır. Bu Alnı an ı e t ı mııı e eceQ'ı aunteıların ıun e aerıye ın en. ır es, dı Of ld''"'' k't t k • • • • ları il vücudo g• IİI diQi topluluk 1 Südeller mıntakaaının kaf bedii •• dince !arklı olan halkın' ıe ıaı H 1 n 1 n a VI ye Si 1 çın 

eıı az kültürel ve idari istiklAli 
1 
mesinin teıkil edeceli aıikAr menfaallt'r~ni. himaıe etmeyi. ta la b B J. . 

. d' b' tedbirle muhlari eli zarardan üstün oldutuna hOk l ahbüt etmıetı. am urg, eren iZi ~~ h .E k J h J / nı, ~ğe I~ • 1 'fi metmek kabil olabilir Gerni af Bahsettilim 98 miktarları M ·ı d ıri u aı-aza umum umana anı u ut ar-
ni. dı[ter uır tedbırle mu ıtar re .• y b .. l araı yaya a se- 1 d . . 
tini vo üçüncü Rııyh'a karşı nı akeam Lö Tau'ın husust mu sanıldılında~ ~k da 8 aa aba i O yeni bır teftiş seyahatine çıkacak 

- d ı hubirl Londradırn telefon edi1or lık olan inaıllzler, Çekoslovak fer/er yapılacak ' 
madde ten vo manen muca a e ' · f 1 1 Almeml'k hakkını isliyor. du: Ja hükQ~el~ ederal 0 sa ve İstanbul Öğrendiğimize Ankara 15 (Hususi) - Güm mandanın şrhrimizde meşgul ol· 

ı 1 k 
d 

1 
1 " Sellhivettar mahfillerde ma~ir bır bıtarafhk mu~alaza göre Denizbank Almaııyada yap rük muhafaza teşkilAtı umum duğu meselelerin başında .ıt·I 

:Juu arın ıırşısın a yanız etnııı bulunaaydı vazlyetlnın bu . ı · 
01 

ların dex.il fakat ayni zaman·' Bohemya budunun revi17onu11a k k . i "'' lırmaklıt olduQu gemılı rden 1 kumandanı General Seyfi Düz diği anlaşılmaktadır. TeşkilAtııı 
ı 1§ , 1 . . . ınn 6 oı mctıa ~ırm yece.ı d'1 b k ı · · .. T k da .Macarların slovakların Rü·, tavsıye eden Tarmııın bat ma aı a ngıltere tezgAhlarına da goren ra ya ve Marmara hav kara kısmının seri motörlü v ı · 

• • . ıtınceelndedirler. b"' "k t ı · · ' ü - · te ler·n ve Polonyalıların muh kaloıı kaU ıurelte tenkil edil· k . uJu oap a vapur ar sıpaı ıe eı 1 zası il mruk muhafaza teşkıla· sıtalarla takviyesi için evelce v~ 
n 1 k d" Bö 

1 
bl Ta7mlı ma ıleai - inkıtaı mi7e karar termiıtir. Bankanın lında t1 .ı.. ı ft' ı d rı'lmı·ı olaıı kırar talbı'k edı·ı · 

tariye t taleblerile karıılaeau me te ır. J 8 r fikir hOkft iılirenlerio aayretlerine ratmen f h ,. b 1 1 b' ı Jap •' e 
11 

er en l" d- • · t ·ı .,. . . . en eye ı u ıusus a ır ra sonra şehrimizde teal:ilatıu te miş ve alınan motörlü ~vasıtaı:ır 
Çekler, asırlarca sürmüş Lir esa· me ın uşuncesıne amamı e 7a - f .. derahzm ve bıtaraflık flkrı por hazırlıyarak umum müdür· k - - · '"' 
ret behaeına pek pahalıya male hancıdır. nin yarın almanlardan bafknlsrı _ . . c ınmulune eıt bı\zı hususlarla getirilerek hudut muhafnza tef 

Tabii seltlhiretli batkı tilrlil BÖJ tarafından açıkça formüle edil lute verıtmietır, ~ . meşgul olmaktadır. ÜğreııdiQ'i kilAtı kıt:ılarına leni edilmiştir. 
dilmiş is\iklAllerinin muhafaza . . . i Bu rapora gore lngıltereye mize göre General Seyfi Düz Ayrıca bir mmtakanıu dile r 

1919 d kil 
tulmua olan liyemezlerdi fakat burada ııaret dılıne mı delAletı r. · · d'I k ·ı l · d ıını, ve a r v sıparış e ı ece gemı er mız en göreu şehrimizdeki meşguliyeti· mıntakaya süratle haher gönd" 

Çekoslovakya devletinin idaresi M'IJdafaa Sooyetler İngiltere• ikiıi Marnıara tipinde olacakt•r. ol ikmal edince diğer mıntaka rilmeei için muhafua teşkilatı 
ni istiyorlar. I ı Bundan başka Hamburg, ı 1 d k. - "k h f t kı' telsizle de techiz edllmlştir. 

E
l. • • k · . . . ar a ı gumru mu a aza eş 

Taymis gazetegi " cir mer R0nOml81 ye Gfef . pÜ8 ÜriJyOT ~areı.lya.' .Preudlzı ve Fılıstln sa Hiıım teftiş etmek üzere yeııı bir Gjmrük muhafaza tPşki1t1 · ı 
kezi hükünıetiıı, dış ve ieler, Blrlnolden •rt•n ' -Blrlnclden artın- 1 hı~lerıh ıçın dört tane büyük ge· j seyahate çıkacaktır. deniz kısmının müsellAh vasııı1 
milli müdafaa ve maliye işleri· fedakArlıklar, kudre& ve kuvteti mek k..:dar manasızdır. i mı da a yaptırıtacııktır. · Gümrük muluıfaza teşkilatı larındaıı olan motf rlerden oıı 
nin idaresini elinden lmaktıtı azall~ıetı~. Harp halinde7kerı 1',ranıada oldutu aibi, l~ail Meslık okullanna ııın günden güue daha modern ~~is~!le ~~:f;:ıı~~ii~indeyed~:f,İ)~~ 
takdirde ismine IA,lk olmaktan dıt tıcare&ın sekteye oıramıma· terede de baı aOıteren tehlıke· vasıtalar va silAhlarla techizinin çalarının tedariki işıne gir ~·' 
Qıkacağıua,, işaret ettikteıı sonra ıı iQin en birinci eart, ihracatta ııin hakikt mesulldrlni efklrıumu Girme için derece gümrük muhafaza umum ku- mlş&ir. 
Çeklere şu cevabı veri

1
or. bulunabilen ve dDemanm ılaoa ı mlye anlamaıa baetamıı 9e ~u: ----- -----·---- __ ---·-

------------ tı askeri tedbirler neticesinde nan önGne .reomek oareıerını kavdı kaldırıldı b h b 
(s 

r y > - . . araehrmaaakoyuımuııur. .., Kırşeh·ırde lstan ulh~p·ıs ana· ınast 
ove va n a gore gerek sevkıya\ının 11erek11e tedı· H •ı• b' • L d d ç Ankara - tık, Orta, Liı.eler IJ 

• 
1 

• • kl 1.. 
1 

•• • ıııa. on ra a e-A /ma nların Siidet- ye ıe arının a m •• mama1ıoı koılonk meeeleıi hakkında Ame nen mezun olan gençler daha 
istiyeıı biaaraf memlekeUeri te• rikanm da iıtirakile lngiltere, yQkıek bir okula girmek için o 

/er için dilekleri miu etmektir. Bunun ioio de, Franaa te So•re' Birlili arasın kul tarefından aoılan musabaka 
evel emirde, her hangi bir moka da iıliprelerde bulunulması za. imtihanında bazı kayıtlara tabi 

Nürenberg kongresi müna- bil ittifak ve harp tlllfe&ine raı rureıioden bıbsedilmeae baolan tutulmaktadır. i 
sebetiyle Almanyaya giderek d ti · i ·b t il mııtır. Orta okul tahıilıni tamamla 

men, ıe caretıo r&ı a. JO arı 17 Martta Lh9ioof 7aptıl'ı be 
siyasi vaziyeti tetkik eden meş- ne derecefe kadar emnıret al&ı ıınaua, miUeonize kareı kor ııp da bir sanat ve ticaret >"• 
hur lfransız muharriri Jül So- na ılınab.ileoeliDi dGıOomek 98 mak te yeni bir dünra harbi hut diler bır meslek okuluna 
vervayn yazdığı son makalede bQ\do ibtımalleri göz önGnde bu tebllkeıloin önClne geomek iQin le1lf olarak girmek istiyecekleri 
Hitler Almaoyasının Südetler lundurmak llzımdır, Bu balum kendi i9tirakile kararlaıtırıla vakit ilk i& olarak iyi veya pek 

için istedikleri idare &arzını fU 

suretle ifade ediyor : 
Almanlar hulasaten diyor-

dan, bitaraf memleketleain ta· cak kollek&iflere i9tirak etmeae eyi derecede orta okulu bitirme 
kınmakıı oldukları politik uıi· lmede oldulunu bitdirmiıti. mecburiyeti ileriye sürmektedir. 
7etin de 4>0k bQrClk ehemmiyeti Sulh ıi1&1etlne .e eoteroH Bakanlık bu durumu dikkat 
vardır. 7onal taabbGılerine sadık bulu te alarak önümOzdekl seneden 

lar ki : nan So•ıaller birlili battı hare itibaren müsabaka imtihanına 
. · Nibaıe& boıkotaj, te abl11 · · k · t' l d d 

. . Son kararı K ülttif 
Y enıden bır zelzele 8 k l J11 k a an ı5 ı verece 

oldu Ank ırıı, (Hususi) - lı;tımhııl 
haplsune bıoıtsıoın yıkılarak yf"' 

Ankara, (Hususi) - Sehriml· rlne adliye sıtr9y1 yıpılması lçlO 

ze gelen malOmata göre ötey gDn ortaytı atılıtn proje nıerlne bll 
Kırşebir'de yeniden blr zelzele ol binanın ıarlhl kıymeti ileri sQrll. 

m::ştur Zelzele lkl saniye devam 

etmıe ve bıafif geçmletlr. 

ldliye ıyırıa meclisi 

terek alakadarlar tarafından bin• 
oıo aynen mubaf11z881 lstenmlşlL 

Bu meseleyi Adliye Vekaleti 
uzun uzadıya l~lklk ettikten soll 

ra bir dosya hfttırtıyarak her ild 
- Bız Südetleri ıslıyoruz. kelini deliıtirmemlt 98 deaie&ir gırme ıs ıyen .renç tjr en erece 

Onların oturdukları mıntakayı kanın ne derecere kadar teıirli memek azmindedir. '1'•ma uenlüııü kaldıracaktır. O- Ter.Eı· edecek ha"' Lr'm 
maddeten hudutlarımız içerisine olabileoelini takdir etmek meıe Sulh ioin en vahim tehlike kulu bitiren ve mexun olan aenç 

1 
' Ti R 

sıörllş hakkında blr kartır verrr• 
sl rlcııslyle ve s~IAhiyetlne bioa~d 
Maarif VekAleılne vermiştir, şı.
dl MHıH VekAletl lstanbul bapl'" 

lesi aıelmektedir. leri taıı1an bu anda en bGyOk ler bu imtıhana derece kaydına 
almaaı deQilae de hiQ olmazsa MaHlmdur ki, cihan harbin meauliret lnailiılere 98 Fransa tabi tutulmadan airebileceklerdır 
manevi Almanlık çerçevesine itti B ..a 61 · b l de inailiz dıe politik&1ı kıra Ilı ra ı r. u ... n m ecı•ıı e ôaretmen okulu sanat ve ıl , kovmahı ı's•ı··oruz Almanyaoın k k '-ı· d d b d d ı b'l' Ankara, (Husust) _ H"'kı'm saoeslnin yıkılıp yıkılmaması tr.i 

1 5 • 1 • te, kredileri kapama , ontrol te .. e ı ı ur uru a ı ır te 89 oare& okulları askeri okullar di 
11 

" 

leri ayırıyor 

... 

Yanı 
~i 

den 
1•na 
~tu 
124. 
•lrıı 

hld 

da i 
•i p 
diğ8 
bur 
~ba 
'bıa 
~t 
C.kt 

asgart talebi eudur : Südetler saire aibi tedbirlerle bitaraf rupa bir fellkelten kurtarılır. ter leylt mıleseeseler müsabaka te m'1ddeiumumilerdeo 1938 71 son karım verecektir. 

büyük Almaoyanın Nazi teekilAt memleke&lerio Qserinde mili.em Fakat rar•o ihtimal pek ıeç kal imtihanlarını 7aparken yalnız tında terfi edecek olanları seçe· Bir Amerika ticaret heyeti 
Yakında Aiılıarayıı ~~~ 

cek olan adli7e ayırma meclisi 

bugün sabahtan itibaren çaltı· 

çerçevesi içerisine girmelidir . mel bir tazyik f apmaaını bUmie mıı olacaktır. satlık bakımından okula alınma 
Böylelikle Almanlık kütlesinin te Almanıa'J• kareı ta&bik edl P .... ~Jl dindükll 180(8 lan mümkün olmayan talebleri 
mdnen bir parçası olmalıdır.Bun len ablukayı hemen hemen mut ""! mllaabaka imtihanına sokınıya 
dan dolayı her hangi bir &pz· lak bir eekl_e ıokmıJ~ muvaffak llZIJll ıyıııl••llllll .l.1 ... 1.ld'ır caklardır. Orta, iyi, pek iyi dere malarına baıhyacaktır. Ayı.....-a gelecek ~11 
7ike maruz olmamalıdır . Gerek olmuıtur. Oıhfto harbındeo ah· • H cede mezun olan talebeler arzu ınr Clisi bir ve iki numaralı ol· 
harp ve gerek sulh ıamanlar1n- nan aeı tecrübeler dola1ııi1le, -'Birinciden artan- ettikleri takdirde bu imtihanlar mak üzere iki komisyon halinde 

bir harp halinde, kredi bulmak Krahn mektubu hio bir karda tabi olmadan alı da milli hürriyetlerinin serbeı· C nabileceklerdir. iş görecektir. Bir numarali ko· 
tisi garanti altına alınmalıdır . imklnları da ıü•enilir bir Amil emberlayn tayyare meydı- -------~-=-ll!!elll!!!!I!!!~~= misyona Tem1iz Mahkemesi Bi· 

delildir. Dö9iı 98 ıltıotn kar· nından a7rılmadan ha1aıl bir &ının neticesi hakkında mahrem S~detler kardeıleri olan Alman- rinci Reisi B. İhsan Edgii, iki 
lar aleyhine her hangi bir hare nakları tükenmez bır ölçOde ola poıtfCI tarafındın ıetirllen •e hir toptanlı yapılmııtır . 

mı1acatı şöyle dursan, cihan Kral tırafmdan aönderilen mek ~emberlayn Kralın yanında numaralı komieyo.na da Tt·myiz 

Mahkemesi Beşmüddeiumumisi 

B. Yusuf N•hat Berker reislik 

edecektir. Ayırma meclisinin hA 

ket vukubulduğu takdirde onla- • 
L b 

harbinin son ııllarındı ıabanoı &ubu almıetır · Londra 17 (Rad o) ç ber 
r a ser estne ard d ·ı Y em 

v J ım e e 1 me- memleke,ler artık altını da kı· Mahrem _...09meler Jid ir , • avıı larn dGn ıııece eaat 21,5 de Kral 
bul etmemiye bıılımıılardı. Al ı Qemberla7n &a71are meyda tarafından kabul edilmiotir. Mu

Almaolar bo asgari taleple- manya, bi&ıraf memleke&lerdeu nındıo dotruoı baıvekllete ıel halefet lideri Atle de hariciye 
rini atmak ic,iaber ıe1i ıöılerine getlrdili maddelerin bedellerinilmit onda Lort Halifaka, Con nezaretine giderek iki saat Lort 
almııtardır · Hattı harbi de ... maden k6m6r6 ile ödemek mec Sayma, Samad Hor ve diter Balifakıla görüemilet6r. Kabine 

Jll Sowerwaın buriretiode kalmıı&ır. nasırlarla Brebteqadan mill•ka bu san saat ıı de toplanmıııar 

kim ve milddeiumumilerden 

fie !Ayık olanları ayırması 

a7 bdar ıürecek,ir. 

ter 

bir 

Ankara· Enternasyonal ticaret ~ :: 
Iarıreisi Bay Tomas C.Vodsonun fi "\'O. 
yasetinde bir heyet 19 eylul paı•' "-et 
tesi günü ıehrimize gelecekti'~ lll11y 
Bay Vodıon ayni zamanda Aınerl 
kanın enternasyooal Biıinis Maşi••' 
k.orporasyoni reisi buluomaktadıf• 
Bu heyet şehrimizde üç gün kal•~ 
rak bazı tetkik ve temaslarda bl' 
lundu\ctan sonra daha bazı meosll 

ketleri ziyaret ettikten sonra ~ 
rlkaya dönecektir. 
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Mersin gümrük 

l 8 Eyhil ı ~:.S8 

i l A N 
müdürlüğün~en 

S tro tosf er' e bir 
. 

yeı1ı balon ucacak Ku. 
J6 
28 
27 

CiNSi HŞY.\ 
s. ııcu.s. I 

S7 Ueklam lanal 
Kilo gr . 

7 ooo 

28.ooo metre yükseklikte 
başka bir dünya var 

Doktor markiyeviç diyor ki : 

Gökyüzü siyahtır; arz tunç renkte ~ir daire ~alinde~ir. s1eakhk sıfınn altında 
60 de~ecedir. Tazyit se~iz milimetredir 

0/maz olmaz demeyin, olmaz olmaz! 

5,50 
yok 

26 

5 
5 
.f,50 

3,61,5 
yok 

8.62,S 
8,~7,5 

S,l>Q 
7,1 ~.5 

.!,So 
4,25 

130 
18 
73 
10 
lo,5o 

62 
.. 6 
46,50 
51 
80 
65 
as 
110 ,, 

90 
~s 

S6 
90 
70 

11 

47 

48 

!2 

95 

60 
37 

100 

}lisbılııaraıı SllHtİ\· ~ 

Ko~ ~öıııürii 
~am t>Şya 

K ırlasi ) 't! 

Kullanılmış hoş çıı val 
o~nıir civi . . 
Pamuk do~uuıa 
B~nıin i..;pirlo 
tuha(i y~ 
Demir sapanı 

Kahve 
E• t>Şyası 
Biliim~n 

tarağı 

ı ()() 000 

9 00 0 0 0 

!5o 0 0 0 

176 ;) 0 0 0 

36 2ao 
5584 000 

ı 4 5o 000 

~ 300 

44 fi oo 
!) 600 

3510 000 

60 000 

17 ( 80 
1494 000 

Mersin Glimriiğii :tmbar11ıda nıua~ )'en mü(l
dellen (azla kalan yukarıda cinsi ve mıkd a rı 

yazıla (on bP~) kalem PŞya 4 . ıo - ~38 ~ali giinii 
Saat dokuzda ~çık arlırnıa ile s~ lışa çıkarılmışlır 

islekli olanlarm yHzıh giin v~ saatte ~atış 
yerine lıaıır luılunnıaları v~ pey siirt>ııltırtıdPn 

yiizde 7 .50 teminat akçelt'rirıide Jardaruıa alnı :ı 
ları ilan oluı ı ur. 15 - 19 · 23 - 29 

1 L A N 
lçıl Vakıflar Mü~ürlüğün~en : 

Ketif bedeli Muvakkat Mevkii Nevi Vakfı 
teminatı 

Lira K. Lira K, 
493 86 37 03 

Çarşı Furun Hacı Zeliha 

Yu~arula mevkii v~ kf-lşif bedeli )'azıh hir 
kıta Yakı( ~karın t<ınıiralı 24~0 s&~· ılı karnına L•· v
fikan açı~ eksi!lmeye konulmuştur . ~Hitld t' tİ mii
zayede L:i -9-938 clPrı itibaren ~ı irnıi oiindiir .. 
3-10-938 pazar ~rt .. si giiuii ~aH l ıo ela ih a ltıs i 

yapılacağandan tali plilt~ ri n ta rsus vakıflar meuıu r-
1 uğn na müracaatları ih\n olunur. 

ı 5 - l 9 - 23 . 29 

Isı yuva oktıltı 
direktörlüğüı1den 

Okulumuzun Ana ve ilk kısmın birin
ci ıınıflarına talebe kayd ve kabulüne 
20 eylul tarihinc/e başlanacaktır. 

. l - 6 

Zayi Şahadetname 
Mersin 

936 -· 931 
ıavi enim ., 

olmathğını 

Arp~ç ilk okulundan almış olduğum 
serıei dt1 vri y~si rı~ b iı şala :.ı dtı Lııanwnıi 
,· erıisiui alacai!ıuulaıı eskisinin hiikmii 
• ~J 

ilan ~drrim. Mersin resiil köyii11d e11 
()adalı hiisp,~· in oğlu ~1 ehıu.-t 

As. sa. al. ko• nuuda mevcul 
11 - 14- 18- 22 

• 
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&AY F:\ 4 18 Ey iti 1 1 9 a 8 

huskuvarna dikiş Makinaları 
Düı1)1anın en sağlam en l(uilanışlı e n UCUZ 

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

Elektrik ve hulasa dikiş makinalarının 

her çeşidi ve iste nile.n yedek parçaları 

mevcuttur. 

Yeni Mersin 
Gündelik Siyasi Gazete 

DİKİŞ MAKİNALARıDIR. 
Hnskuvarna ; /svec celiğinden mamul , , 

biJt{ın aletleri garantili dünyanıu en ta-

nınPl•f ve· en eski maı kasıdı. 

· ıçten ve Dıştan 
günün en mühim ve 
en taze haberlerini 

i L A N 

içel Defterdarlığından 
Gayri mübadillere 

-

lı 

Yeni Mersin ; 
Cenubun en çok 

okunan ve tutunan 
gazefe[)idir. 

1 • , =xs::z Fl ... 

Yeni JVIeıısin 
de bulursunuz. 

ı - 352•i l\'ı. rnı 41r alı k~rıuıııırı lıil'İ• ci nıad 

cl•·:-;İ rnucibi11ct~ istıla~ak h :.ı~ İ\ t· ıı1İllt' nııd.rdııl lıazi .. 
;!.- tahvili alciCa k ohuılar uıa.lrn ll i n •·11 hii~iik rnııl el 

. ı ı ı t> ı ı ı tı r 1 a r ı rı a , 

en •I mersı·n • 11 Yıllıh fasılasız intişarında muvaffakiyetini 
• halktan 6Ördügü rağbete borçludur. 

~ - Ellerinıl.-ki lıo110 uıu~alıiliııdP. L<ifı vıl ~· 
a 1 c a ~ ol a 11 1 a r 111 111 :ı 1 w il t' r i t' n h ii ~ ii k 11 w 1 111 •· m 11 r • c\ 

larırıa nıiinıc~ı<al P.lm+-'lt>ri laıımclır . 
:) - llak ~ahip l~ri larafıııdaıı dolıi"urulıwı~ Y E N İ i M ER S İ N : Sizin Gazetenizfa. Dertlerinize dileklerinize YE H 1 M E R Si H sütunları açıktır. t 1 il i $ l 1 il 2 1 il 

iizr't' v.-kftl.,tcP. nı:ıl m. 11ıurLırııw lı•• v ;11ı ıı :ı uıt l"1 oı . . .. . 
git11dt>ril ınişll r. Bu lw ~· a 1111a rut>lt>r ha:, sa lai plt•r1 

YENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmıya çalışınız. 
il•• bono hanıillt•ri tarafıtıdan clold•ırular:ık 111iir:ı · 

el 
c :ı al vrsikası mu~abiliııde mal mP111urluğurıH H'" c 
ya lasfıyt~ bürosu• u v .. rilt·crk tir. 

4 - K~ nu u 15 . 7-938 la rıhi nde ntışir f•ıJil m : ş .. 
Lir. Hu tarihten itiharmı hir se11P. zarfında mür:ı" 
caal el mi v~nleri n h~ ki arı sak ıl olacaktır. KP" fh·e ı 

~ . . 
ilan olunur. 

(~YEN i M ER S 1 N MATBAA S 1 ~, ı~~~~~!y~~.:~!~~!o~~:.~k~~~~ 
Pd Taba Ait bütün işleri ucuz ~ ve körüklü mokinelerim~~İı:~= r~~·~'.::~::~::· 
1 ıe. •• t 1 r J bir kine elde edebilirsiniz. 
.~ı ve sura e yapar ~~ Foıo~rHftılar!a c.ını:llÖrlt>r ic ; rı ı, .. ,. :lt>Vİ fılı!l 
~~ . . • f j :::~!::·::~ .. ;ı·;;'.ıaçlar lıı·I' Y"'"P;I ttC z "" bil. 

'~ En yeni ve çok çeşitli harfleri Veni Mersin ~ Her~:~~p.~~. 2,~~!~u~ar saatlerimizi IDV>İ)'etdtriz, 
~~ Matbaasındcl bulabilirsiniz. ~ ~~·~:':.:~:::tt:~~r;:·:,~:0:·~k·~:~~~·';;·y::c: J!Ü· 

l!) Uray caddesi No. 41 - Merain ~) $ m l ( 2 Mi fi fi ti 1 ~ 1 
r rn Taşra siparişleri acele olarak gönderilir. 

# G A Z E T E ive M EIC M U A Tabı yapllu~. i ' UVeO sosyetesi 
~~ rJ Sümerbank Emlak ve Eytam 
rJ ~., bankalarının kurumudur 
~~ Resmi Daire ve Müesseselere t1caret- rJ TAM TÜRK . 

~ hanelere ait her çeşit Defterler Evrakı ~ 
r~ b F . f. b. ~~ ~~ mat ua atura ve saıre en ne. ıs ır (d 
~ tarzda ve beğendirm·~k şartile ya~ullr. (~ 
~ . ~J 
rJ ~ Hariçten yapılacak aiparişler kabul ve tez elden gönderilir. ~~~ 

~\~~~~~!'ft~~~~~~~~~~=-=~*~~~~~~~~~, 
MeNİD: Yeni Melıin Baaımevinde Buılmlftıı 

Ve en güvenilen sigorta şirketidir 
u ~ )' 3l, yaııgııı, l'a~lı:,· al. kwza, oromohil si~or 
lalannızı .-u mk~ait şartlar v~ lt~cliy~ ~olay · 
tıklarile yapar. 

Vurtdaş 
Kızı laya 

Mcuinde Mümessili 

VASFI ORGUN 

aza olunu 

iç 
(l 

h 

u 
ç 


