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İngiliz Fransız Nazırları Çek işinde takip 
edileceK politikada mutabık kaldılar 

------· -
~~~ak mı?. Tebliğ neşredildi 

Yazan: Mahmut Esat Çemberlayn Daladiyeye mü-
Bozkurt lakat hakkında izahat vere!İ 

Bu sorunun knrşılı~ı bugü· 
rıüo en mühim mes'ele idir, 

Kö}·lerde, kasrbalarda, şe 
birlerde herkes, küçüğünden bü· 
l'Ü'lüne kRdar, hep bununla meş 

Tesbit. edilen planın Hitler tarafınila'n· 
da kabul edileceği muhakkak sayılıyor 

Rul • Londra 19 (Hadyo) İııgiliz devlet adamlariyle görüemek iQln 
Yalııız bu soru, biraz kapa· 

lıdır. yApılnn davet üıerine Fransız başvekili B Daladfe ve Rarloi1e 

Doha acık hir şekilde orla· Nazırı Bone dün tayyare ile Paristen buraya gelmielerdir • 

1a konınası foydalı olur. Görüşmelerderı sonra resmi tebliğ 
Harp olııcak mı'?! Loııdra 19 (Radyo) Fransız-logiliz müzakereleri "e~h 1a· 
\'o: rısrndan bir ııont sonrA)'a kadar devam etmiştir . 
Kimin ve kimlerin araunda? l\lüzakeroden sourn şu tebliğ neşredilmiştir : 
Bunun karşılığmı vermez· lugilız - Fransız mümessilleri yaptıkları müıakerelerüeo 

<len önce; . . . sonra Çeko lovakya meselesinin muslihane surette halli iQln ta· 
Bir noktayı tesbıdt ed~mk edlıylız. kip edilecek politikada mutabıktırlar · 
B - kü harp o ı ·o u a· . 

ugun . ç J iki hükümet bundan sonra Avrupıı barışı nefme olarak bır 
t'ıtnn sebebı; Almanı a ıle e-
k d k . (S"d t sureti tesviye bulmaya çalışmı~lar ve mutabık kalmışlardır · 
oslo\'akya arıısııı a ı • u e 1 • • f 
Almanları aıılaşmazlığıdır. ·İngiliz-Fransız planı 1 kısmı Çemberlayum Hıtler 8 ~ıp 

Şu halde, " Loncirn 19 (Hadyo) Loııdra I tığı .mülAkat ~akkı_nd~ . terılen 
Harp olacak mı~ ınahfelleı iıı ıo dün geceki müza- malumata tahsıeı edılmıetır . Ve 
Bu soru, iki bakımdau tahlil kcırelerdl lesbll C'dılen tııgiliz- bu malümat arasında Hitferın 

Olunabilir. Fransız plfıııı hakkında kati bır Almanyadan ayrılan Almanların 
Öne ; malumat alınamamakta ise de ana vatana dönmesi nar.ariyeain 
(Südetler mea'elesi) Avrupa· den bahsedilmietir . Alman) rı tarafından da kabul e-

da umuınt bir hnrbı mucip ola Fransız mOmess"ıller"ı 
dılecek bir h ıl tnrzı tosbit odil

Cak mı? 
Bunun karşılığını verebıl· di~ı muhakkıık sayılmaktadır. döndOler 

tnek için Avruponın bugünkü Hitlerin değişmiyen Londra 19 (Radyo) Fransıı 
lliyasnl durumunu gözönünde nazariyesi mümessilleri bu gün 7apılacak 
tutmak gerektir. Londrl\ 19 (Hadyo) Ha\·as Fransız kabinesi \oplan\ısında 

Avrupa ne halde? bildiriyor : lngiliz-~"'ransız mü bulunmak üzere tanare ile Pa· 
Lrtfın kısası eudur: messillel'i içtıınaıııın mühim bir rise dönmüelerdir • 
Avrupa devletlorinin hepsi; 

iç işleri görümünden, büyük bir 
6tnııiyetsi1.lik içind':!dirler. 

l~konoınik bakımdan; gene 
hepsi, büyük sıkınlılar geçirmek 

tedirler. 1 

Lon.drada heyecan gittikçe artıyor 

Meydanlarda 
nu şarllar içinde, Avrupada, 1 • 

1 
•• • . • k 1 

(Suctet Almanları) ieınden dola)"I Bın erce numayışçı çe os o-
Utnumı bir harp beklemek bence • • 

Qok mevs~ll'SİZ ve çok yersizdır. vakyaya yardım ıstıyor 
Çünku: 

Her hangi u~~mi bir har~ Dün ~uazzam bir nümayişci alayı baı 
İt~~upn devletlerınıo bugünku I .. • '. • 
teıımıerinin yıkılmasım ve bun· ı vekalete bır karar suretı verdı 
1ıır1 n yerini komünizmin alması 

1 

45 bin kişilik tam teçhizath Südet gönüllü 
kıtaları teşekkül etti 

A iman hududunda 200 bombalı Südet gümrük binasına 
baskın yaptılar. Yeniden hadiseler oldu 

bir 

~in~yn; Kurtuluş saatlan yaklaŞtı ümit kesme~in muvaff a~ olacağız, ~iyor 
Berlio 19 (RadJc;?~ ~iman 

ıetibbaraı ajansı bildiriyor: Hin 
laJD bu aün Südetlere hitaben 
nqrel\i~i be1annamede eöyle 
demektedir : 

c txurtulue aaatleri raklaetı 
Kati1en Om!l ltesmeyın. Bu im
tihandan muuffakiyetle çıkaca
~ıı . Yılı binlerce Südet gönül

lü 1ezılmaktadır . :. 

Sadet kıtaları teşekkO 1 etti 

hizatlı olarak dört grubo ayrıl- gelmişlerdir • Mütecavizler kaç

mıştır . Göuüllülerin mikdarı 45 mışlır . Atılan bombnlardıın 2 

bin kişidir· . . J gümrGk memuru }' aralaıımıştır. 
Hudutta bır hadıse Vakn yerinde Almanyada yapı· 

Prag 19 (Radyo) Hava~ bil· lno bomba parçaları bulunmuş-
diriyor : Alman -Çekoslovakya 
hududunda 9d Südel arıızisiııde 
bir hudut b'ndise,;i olmuetur. El 
bombRlari1le mücehhez 200 kişi 
gümrük binasına bir baskın yap 

mıelArdır . Hildise derhal hükü 

tur. Mütecavizlerin toı;ıhi ine im-
kıin hulun<1mamıştır . 

Südetlerin nümayişi 
Bu gün Sıidet pnrtisi Eger

cieıı Almanya)·a koçnn Süiiellür 

Alman iıtihbarat ajaosı bil· mete haher verildiğinden süratle 

tıliri1or : Süde\ aönulUl kıtaları asker ve polis müfrezeleri zırhlı 
resmen teee~ICOI etmıe tam teQ· otomobillerle vaka mahalline 

için bir uümnyiş tertip Hlmiştir 

Nümayişte iki Südet mebusu 1111 

Luk f;Öyleyeceklerdir . 

·Hatay hududunda 
1 

: çapulculuk ve şekavet hala Dün iatanbul liina- . 
mıra t"etHi 1

1 devam ediyor 
lstanbul 18 (Hususi) - n: S . h ,. . . . . 

toahire krutvazörü ile Asriai ve I Utl)'e ukumetının hımayesınde bulunan 
ıakiler hamam ciheti köylerine 

baskın hazırlıyorlar 

Gassak ismindeki muhrij>ler 
den müteşekkil bir tnailLz harp 
fıloau pazar&eıti aünD limanımı 
d gelecektir. Harp ıemileri o 
gün aabahlefi,n saa& ıekiıdtı it Reyhaniye 18 •Hususi,, - olup Hatay hükCıınelinin gözün 
mana tasil olacak. Seliı~i)'e lue Hudutlarımız üzerinde Harim den saklanmak maksadile ıııuko· 
lası Onünde şehri •• te Domabah 1' •e Hamam gibi Suriye kasaba vem etten Halep ciheline gönde 

rilmiş olan Arap ldo üç gün ev 
çe Ooünd,e .de Cil~hur Relsimiıi larında Am>k ovasına karşı ya 

vel 1.ılr kaç avcneslle Hamama 
topla selAmlıyaçaktır. • .ı > pılan Qapulculuk ve eakatel ha 

Filo kumandanı Dol:nabahne reketlerinin gene ahtan aha can döıınıüş ' 0 derhal nahiye müdlı· 
l: ,, rüne mü11iki olarak uzun müct 

sara1ına Qıkacak, attkert törenle lanmağa ba~ladıA-ı haber veril 
"' 5 det görüşmüelerciır, Bu görüşme 

kar~ılanacaktır. Vali OQ'le .. ~zeri mektedir. yi tnkip ecieıı günün akşamı 
P.~rk O.telde ~ir z,ixafeln_~erecek Dün Hammamdau alınan Hamam civarıııdaki J{elı köyü 
sah saba~ı _mfsaffr ku_m_ ondan ı meuuk ma ümata göre, eekn\'et müze y . pılun baskının Arab ldo 
Cümhuriye\ Abidesine Qelenk ko· hadiselerinde medhaldar olduk \'0 arkadaşları tnrsfından }'a ptı 
ıacakt'ır. larındao dolayı başka yere ua ğı ısrarla söylenmoktedir. 

Fılo 23 eylüle ~adar eehri kil edilece'kleri söylenmiş olan ! Merkum nahiye müdüriyle 
ınizde k'.alaca~llr. BJ. ıarihten Xahiye mTidürü Abdülhamit Mü korakol kumandanı [ve himaye 
ıonr-t. kruuıöriln Varna1.a mu~ kav:vetle janrlarma k.arakol ku sindeki ş~kıler lıudutlarımııdnu 
riplerın de Buqıaıa gı\melerı 1 mlndanı onbaşı Cuneyt el!in uzaklaşlıı ılma~ığ~ veyahut •.araf~ 
muiııemeldlr. i Hamamda ve vazifeleri başında ! mızdon sıkı ın~ıbat . tedbırlerı 

Filo1d kare\lAma proAramı 1 ·l ı altnmadığı takdırde bıllıassa Ha 
- • bu unma tadır ar. 1 · ı · d k' k'' l · · · hazırlanmıetır. Törende buluna . • _ _ _ marn cı ıetm e ı oy erımızın 

k l
• H ı 'd" " ' t ı . Hamam nahı ye mudurunun 1 emniretin temin etmek güç ola 

ca o an amı ıre meK ep gemı . • :.ı k. h k ı 
. H 'd • ı.:t u~ı d d maıfetınue ı mee ur ea ı erden caktır. 

mız ar arpa;a aÇ111 arın a e 
mirle\nietir. ----

Ilı ınuciı.:· olacaktır. . Londra 19 (Radyo) Muhtelif 1 baş\'ekftlete giderek baetekil 
. Yahut Faşizme doğru hır gruplar mensupları öğleden son I Çemberlaynin ikametgAhına ka~ 
idare teesHüs edecektir. . ra Londrnda biil ük hir nüma- rar suretinin bir nuahaaını bı.: 

Her ikisi de mo<iern kapı· Jie yabmışlnr hatiplerin eiddetle rakmıelardır . Burada buı hl· J13;a"ıa' ~'dyo"suu 
lalizm için ölüm tehlikesi ifade alkışlanan nuluklarından sonra diseler olmuş ve nümayieÔiler: nı na 

Çindeki harbin son saf hası 

Cin kıtaları eııer. bir karar sureti kahul etmişler- - Çeklere yardım eainiı, 7ecrübe ıieırivatına 
e Kapitalizm buna muvafakat dir . . diye bağırmışlardır . .., 
demez . Bu kararda Milletler Cemı· • t dıx.· b•'f"rlı 

· 1 · Kadınların ıs e "' u u 
Kapitalistler buna muvafa }'eli muka.,.ele ve preıısıp erme Af ' la ~ 

kat edemeyince, onlara doyanoft muğayir olarak Çekoslovakya- Loudra 19 (Radyo) Be1nel~ 1 A a ı, 1 <.!; I ....; An· 
de~letıer de harbe giremez. nın mülki temamiyetini ve istik milel kudınlar sulh cemi1eti Ha karr Radro , lıtasyoou Oç gOoden· 

' 
Mukabil taarruzla Japonlari 

bozguna uğrattı 
Nitekim dalın şimdiden İn· lalini tehlikeye düeürecek her yt Parkta yaptığı iQtimaı m(l\e~ bert saat 12.BO dan 1-' e kadar 

i!iltere, Fraı:sn topraklarına bir türlü harekol ret1dedilmektedir. akip kabul etti~i karardı Çekoe uzt:Ô dalıa 1939. metr ısa dalğıs , Japıon Vaziyeti müşkülJeşt(. Çinliler bü-
tecavaz olmadıkça harbe girmi Bınlcırco kişiden mürekkep lovakya pelebisiti kabul e\meıae 19,75 metre Ol~rlndeo tehUtie • 
l'eceğiui resmen söyledi nümayie alayı Çek sefareti önü· Qekoslovakyadan Qıkaoak Stide netrlyauoa batt5mltfır. tdn cephe ferde Vaziyete hakım .. • 

Bu kadar da değıl.. ne giderek c horrn ! > diye ba- ıere sermaye temin etme~ iQiD BÜ teertfbet~rl 2• eylQle ka- .. .' .... 
Yarı resmi Tayınis gazetesi, ğırmışlardır . lngiltere ı m\1100 hrahk tı\li~ dtır ayoı saatlerdl:t ~e aynı tut·I Hona· Kong, 19 (Radyo) - lbee mühim mevkıı bırıbırını mü 

(Sürıetler) mos'elesiııde Almanya Çeklere yardım ediniz raz tahvili Qıkarmara dan\ e'- me9ç Ocerlnden iene sa\l Hl,30 Tahire kıtalarınm uürudu üze· t~akip işgal etmişlerdir, Uu mu 

h hak vermektedir! Nümayişçiler buııdan ROnra dilmektedir ' lıt 14 ,!f sıg~+ 9~valft editecektir. ı rioe_ Q~n kunet_leri Hsiçe'de şid· harfıbelerde düşman ÜÇ binden 
Ddhası ''ar: -===· - -- - { . ~4 eyllll cumartesi ve 25 pazar ge aetıı bır mulfabıl taarruz yapmış fazla zayiat vermiş ve yirmi mil 

lr Oekof!lovak}·ada Lord Run politikasını açıkça söyledi. \muz sorunun kareılıiını lk tıeı cele~ ıial {1 - ~ arailnaa iene 1 lardır. Çin kuvvetleri şehrin ralröz ile iki top Dırakm1etır. 
~~:~.heyeti de Almanları haklı \'e: bir görümden •ermek iıtııoruı tecrQbe ne rl1ifı Hem kılil vel dörtte i\çilnü iega1 etmieler ve Kırmızı göl yakıuında demirle· 

Şu halde: cAmerika harp etmiyecek· Bu da, ıudur: hem uzun dalıa .erlc\lerimlıle aekiı saat deum aden sokak mu mie bulunan japon gemileri bu· 

lagiltorenin durumu açıktır. tir.:. Dedi. ıevzit, mahdut bir Atrupı yapılacaktır. ı' eylOID takip ed.,o 1 harebeferiode 6'9 den fazla ja· günlerde Çın tayyareleri tarafın 
lııgiıteıo hurbegirmiyccoktir ltal}adan da Almonya .aloy· harbi arefesinde mi7ir.? her cumarteıı ye ber pazar. ıecef poo öldOrmüelerdir. Sağ .. kalmış dan fasilasız suretle bombnrdı· 

. 
Zaton lıal,·anın Habe" sefe hine bir haı eket bekloııemıyece· s-d 1 d "" "' lert dyol saatlerde oefrlyaı .yapıla olan Japonlar eehrin eark mahal maıı edilmietir. Bunlardan altısı 

r J "' ~ine göre· kendimizi Avrupa har u e\ er unsıuıo; l'raDH, caktır Bll tecrDbPltor 2 t*'ır olev· . . '. · -
iı'ıllde, Avustur) anın Almaııyaya t ı nrefesi;ıde görmek fazlaca blr Rusya ve küçQ~ itilH tJelleıle 1»•~ crl 1 d M e~ec~ tll Bu leıınde bır köşeeın~~ tal~ass~n na isabet vaki olmuş ve iki nak 

1 
•ıı.kıncta lınrbı göze nlmt} nıı , . ·ı Al d b' h Y~ 8 8 a 8 · etmi•lerdir Yaoi'llJe nın şımalın liye gemisi derhal batmıştır. 

rı t•dıam olur fıkrındeyız. rı e manya arasıo a ır arp tarlbe ka<t11•r yapıten tecrübeler " · , . · · 
.. Rıltore icin, Südet Alınanları Şu halde: • sebı bi olmasına bihün haberlere 1yl netice verd111 takd1rde ve sa de Tapeea111~ Qtnh kunetlerı, Diğer cephelerde 
~iı;ıcıe ~ıorb" girmeye hayati lııç Cmum'i lıir Avrupa hnrbi l'ağmen biz inanmı1oru1.. otıtk:Arların da yf'ol' tesh;ata alıştı taarruza ge<;mı~ler ve japonları Hong • Kong. 19 (Radyo) -

80 l'p ) oktur. ~oktur. ~eden? rılm1t1arı il\ ııt.ôı'iU edlleblllrsl, ıs Şohooun ıimal sahiline \ardeUik Şantung eyaletinin garbında bu 
tı Hırleşik Ameılka de\·lctleri· i -Sonu ikinoide- -Sonu lklntlde - 'eo ıonrıi YeitİJtlfİ rakrnında Sonu ikincide 6 gelince; cumhurroisı Ruzvell Bu gün, ortaya koyduQ'u 1 
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Şehir Ve Memleket Haberleri 
rp 

olacak mı?. 
ca.~~\"cld•n .,ı." ı·ı·an Ir.ak h- at.ları-n'a-~5~-..1---------.! l~o11olarını tasfi.ve l1al{l{1nda-
nıııer. F'rıınsa topraklarında mı y o 11 Hava yollarında 

gözü Olmadığını aQıkça beyanı ı• h , ki talimatname flilrtı 
elti. ıra arcanacak v 

Almanların garp sınırların·I _ _ _ Geniş inkişaf temin Bono hamilleri nihayet bir ay zarfında 

hükumete bir beyanneme verecekler da nımaklıı oıdukıarı teaarnt Irak hattinın yeni bir güzergahtan gec,. · edildi 
tedbırlero bnk1lırsa; Franseyn le • J / • • • 1 
cavüz elmiyecekleri filiyatla da meaı ao ayıaıle 5 mı/yon lıra AOK.!!ıı•, l~ (HUSUbt) • Nııfia 
sahil demektir. tUBartUf temin edildi Vekaletlnt! bağlandığı Oç seaeden- Gayri mübadil işlerinin tas knmırıııı tustibiyle karorsı lııığltı 

Esasen Südet işirıde Almon beri, dt:>vamlı bir loklotıf fÖ"tereo fiyesi hakkındaki konun .tatbik nır. 
ların Fransaya tecavüz etmeleri Ankara (Hususi) AlAkah ma I gAhın uzunlu~u 4 kilometredir Devlet Havıtyolltırı l~letme idare surotini gösterir taJimatnııme Ba Mülga gayri mü had iller tnkdİ 
ne sebepte yoktur. kamlara ,gelen haberlere göre Bu kısım da hafif meyilltır si, bazlrııo 1937 başındun mavıs kanlar Ileyelince kauul edilmiş ri kıynıet komisyouunoa teıııli1' 

Böyle bir harekelin Alman dost ve müttefik Iran 90 Irak vardır . 1938 soııunn kadarı dokuz ay ıÇın lir. lerin kayt edilmediği devreye ait 

Si 1 1 k d ... Aok f b • F" B k ı b ı· temlikleri teabit etmnk u-zern la!! 
davası aleyhinde oldu~unu Hit· nır arına u_ zatı ma ta olan Di Bu hat Haeap, ZevJin gibi "' &ra ve slan ul arasmd11 ınnns R an ığı da u ta ı- ,., 

b k C 
' 0 oG 1·•1 ıı t · L.·k· · bl fir" bürosu icap edorı ledbirle 

ler gibi bir de\'let şetl herkes yar a ır- ızre •e Diyarbakır- araziyi eulamııa müsait nehir o g u ş Vl· ge ş sefer\ yapmış ma nameııın taluı ıne aıl r ri 1ılacaktır. 
ten fazla takdir eder. lra. n hatları üzerinde inıaat fa- leri olan fte Şamrao kanalı"vle 743 yolcu taşımış ve bu seterler izalıııanıa hazırlım ştır. Talimat .. 

1 
• h • k A Gayri müuadil bonosunu 1111 

mrtin mülkiyetine geçen Yunan mil olanlar lıonolarııı boherinin Şu halde Fransanın harbe alıyetle devam etmektedir • l ıulanma meselesi oraanize edil de 156,620 kilometre mesafe kat~ nllme ve ıza nnnl<' ; e göre hii u 

girmesi ancak kendi ıarafındaıı Hat, Diyarbakır'm 9 kiloma& mie bulunan 1750 metre rakımlı dllmlştlr. .-ıerisiylo sıı·a ııumara~ıııı, kı .... nıe ·ı O lı (firari) etaplı mallıırınc1an mül "' er 
olabilir. re ı erisinde Dicle'nin sol ıahi- ·bu genie mıntakada çok verimli ene bu mUddet içinde nak· tini ayrı ayrı gösteren vo muka 

Fnkat Fransa, Çekoslovakya 
için bunu tek baeına göıe kesti· 
remi yocekti r. 

Fransaııın iktisadi, mali ve 
dahili durumunu buna müsald 
olmadığı gibi üç buçuk milyon 
Alman için böyle bir savaeı ikti 
ham etmesine de hl\yati bir se 

ı dil ga gayri mübadiller komisyo 
lioi takip etmektedir. 70 inci ki bir hayat yaratabilecektir . e en gazete miktarı 1.826,800 bili hazine tahçi'ln·ı ı'c·redeıı lıall nunca ve bu malların bulunduk ' 
lometreye kadar yapılan kısım, Van-Kolur hattında kayda kilogram, bag11j 999,500 kilogram ları bir finans dairosiııce komi 8 gi vlldyt)t veya k!lza ınıılsaııdı 
Sinan köyü civarında Dicle'n·

111 
deler Arızalar bulunmadığıudan ve posta dıt 141.534 kllogramı ~ındaıı nlaca11oını ve sarih adre bur d h t d } ' yon namına henüz satılmamış ts 

kollarıudan Batmant'lavı'oı geçe . 8 8 a • a ıa ucuza mal ola bulmuştur. siul va isim ve sov adlarıııı ı· ııti 
" J b 1 k olaıılar hazinenin cmltlk baka 

rek 105 inci kilometre)'e kadar ı ece_ •e kolaJhkla inea edi- Halkın havacılıQ-a a'ışması sındaki iştirak hissesine muka va eden bir beyannameyi hono· 
gene eark ile &imal istikameti ;eoe~t~ ' lçlo tertip edilen Ankara ve is- bil emlllk Bankasııın clevroluna lar ile birlikte uuluııduğu nıa 
arasında ilerlemektedir. Meseriç 'ı ra attı . . tHnbul llzerlndekl teoezzllb uçuş- ' caklır. hıılliıı en uüyük malmornurunıı 
köyü ciurına varan hat, oradan . Son __ ıesbıt edılmio olan va- larından faydalananların sttyısı 1 Bankaya deHedileook mal vereceklerdir. 

b 
.. l h . . . . ı ıı1ete gore bu hattın güzergiibı 

9 
d 11 ü · d k - 1 Hu be) enııaıne, )' flpılacak erısı ren altı ıçın oımale; dı- Divaru&kıı 'dan baıalıJarak 168 1 9 ur. ar zerın e le evvun elm e da ı J v ı 1 b k ildn tarihinden itibaren ııihayet 

O Fraıısadaki daha dün koe Q'eri lrak hattı için cenuba ıki üncü kilometre civarında Mese- idarenin 1937 senesi içindeki va kar varsa an aca takip oluna bir ay içinde verilmio olacaktır 
kocıı A\·usturyanın Alnı 1 nvoya iki kol ile nyrılmıotır . ric iltisak istasvonuna keder Di geliri, 14 356,80 lira yolcu bileti,· ca tır. . . _ B - ,, ı" ' 1 T d 1 u murncallar üzerine en büyüı{ 

bep yoktur. 

ilhakını tek baeına bir mec1ele Burada araıi, demiryol in· yarbakır-lran hattı güzergAhile 1,553,56 hususi kira. 395,00 tenez _ ayın e .
1 

en muddet içinde malmemuru bono hamiline mürs 
yapamadı. şaatına çok elveriolidir ııe bo1- mıleterektir · znb uçuşlar · 232 73 b · 200 83 muracaat vesıkalarını tevdi et caatı tevsik için resmi mühür 

Rusyaya gelince; bir defa dan boya Dicle vadisini takip Irak hükümetiyle yapılan gtlzete, 201,~'3 po,sta o~!ıı.:k llz;re 1 mi_şbodl~lul~u khald~ mülga gayri hür ve imüalı birer vesika vere 
eden istikamete aöre vaeatt bir müıterek tetkikler ve araetırme 16 943 7r. 11 d mu a ı er omısyonuna malla cektı·r. 

Alınanya ile orasında bir sınır • • " ra ır. h - k t t kd. d"I hesapla 5 mı·ıvon ı·ıra kadar da Iar neticesinde Türkiye - Irok Ad rına enuz ıyme o ır e ı me 1 "'Ok. 1 ana pOstaSI ıtln tarihinden itibaren bir 
' ha ucuza mal olmaktad r hududunu teakil eden Habur mlş olan klmselar takdiri kıy Sonra. 1 1 v Ad 'd b t b ay zarfında bulundukları mahal 

Di b k -1 h t. k ·r ça1 ı kenarındaki Guvara k .. ü- ana a usus ir komls· met için kanunun yürürlü~e gir 

J 
-
1 

· h ü bl r 1ar a ır ran a tı, eeı ıl _ oy yon ta t d t lk.kl . .h. d ·t·b - de beyanname vernıemia oıaıı 
apon gaı esı en z rtara ıere göre 520 kilometre uzunlu- n n Turkiıe ve Irak demirvol ra ın an e ı er yapıhırıık mesı tarı rn en ı ı aran uç ay v , ı kimseler tahvıllerlni kanunun tıı· 

olmamıştır. ~unda olacaktır. EIAııal'dan bae ı !arının birleeme nok,ası olması mUoaslp görUlen şehre oç kilo 1 içinde vereceklerdir. ~Vermiyenle yin ettiği müddetin inkizasııı· 
VA Husya yeni, büyük bir !ayarak Murat suyu vAdisiııi ta·f kararlaemıelır . metre mesafedeki sahada leyyare rin hakları sakit olacaktır. 

'd k ki 1 b" k' H tt O' 1 ' · B B meydanı olmıya çok ınllsııı·t olan 1 Kıymet takdiri, mevcut lali dan evel müracaat etmek eorti 
ı ure ·urma a meşgu ır mem ıp eden di4er bir l(eçek üzerin a ın ıc e nın atman ve a· . . le ancak 1staııbul Defterdarlığı 
lekellir. de de tetkı"klP.r yapılmııatır. Fa- ı' t.an. çayları ar.asındakikısımdan ae bir yer seçilmiş ve sstın alma işl matname dahılındo defterdar ve 1 h • • - v k 6 • • • ma sandı~ından [alabılaceklerdır. 

llülün bun lora göre Rusya kat ilk hat, inşaata daha uygun 1 tıği ta tfrde JDfaatın pek pahalı ne başlanmıştır. Meydandıı han- ya tovkı~ edecegı zat ıle arazı Bir beyanname Rahibi hıhrİ 
nıı: şimdilik yerinde rahat dur görüldüğünden burası tercih ı ~a. mal olacahı anlaşıldıtından bu ~ttr ve istllsyon blnalarmın iaşu~ı tabakku memurluğunda bulun\' llni ancak beyannamesiııde yazı 
nıası bir zarurettir. edilmiştir . j ıstıkamet bırakllmış ve Meseriç il devam etmektedir. Dir tımıftao mue olanlar aı-asında~ı İstanbul lı mahalden alabilir. Beyanııll 

Büyük devleller savaş kad• Irak ve lran hatlarının illi- tisak noktasından cenuba ayrl)an telsizlerin kurulmıısına çalışılmak defterdarlığında seçıl~ce~ _ ~lr 1 me muhteviyatının meerü ve 
rosu lınriciııde kalınc1, diğer Av sak noktası olan Meseriç'ten 

30
1264 üncü

1 
kilometrede Cizreyi' yi tadır. azadan_ veya _tap~ mudurluğun 1 müsbet hir mazerete müslenı' 

1 
_k-'' 

1 
• 

1 
• j ieÇcrck rak hududuna uzanan ırü ld den muteoekkıl l•tr komisyon ta I müracaat ve talep u-zerı· ııe ııakıl 

rupa ıu umet erm n tek başları kıloınetre kadar sonra 1ani Zi· it. b 1 d. . . are, 1\08 meydtınlarda ııave nn irabd l ·r· 
1 

k 
1

... t d . d D h , \zergaır a u c ıJmıştır, olarak lbtlyat meydtlnltlrı d .. klır rafından yapılacaktır. Komisyo ücrell alakadarlara ait olmak şar 
11 asrı 1 o mama uzım l yare _ereeın en u ana kadar Diyarbakır,dan inibaren Mcscri u nun takdir edeceıti kıymetlerden 1 tiyle sahiUiııin bulunduğu nııı 

dır olan guzergAhta Arızal r " ,.. ı k d - k 1 ıntlyı kararlaştırmıstır Aokllra ls· ı · ı a .,.oga - ç,e a ar maştcre o an 163 kilo• • (15000) liraya kadar olanları halle gönc1rılmcısi caiz olacaktır. 
Nerede kaldı ki tek baeları 1 makta~ı~ . . . j metrelik kısım hesaba katılmaks tanbul batlı Ozerindc 10, .lstanbul do~ruJan doğruya (15000) lira Alınmıe ~e alınacak ıstilı 

ıııı ~usya vo_ ~r~nsan)n yukarı j ~ıtlıs dereıı, bır çok yerler I sm Irak.· weseriç hattının uzunlu - lzmlr hııttı llzerlnde 6, Ankara dan fazla olanları vekdletin las kak mazbataları mukabilinde 
dnkı kaydellığımız eart ve sebep de şutler yapmaktadır. Bu gün tu takrıben 292 kilometre olacağı - Adıına haltı üzerinde 6 olmak dikiyle katileşeceklir. tahvil almak Ü:lere kanunun ue 
ler içinde harbe girişmelerine bu kısım üzerinde kati etüdler I na göre Diyarbakır,dan başlıyarıık llzere 22 ihtiyat isttıs~·oaunun yer Temyiz komisyonunda nıev sir tarihinden iti baron bir seıı~ 
imkan görnıemekte)'iz. yapılmıtktadır · Bitlis'in iQifıden 

1 
Irak ve lran hudutlarına varacak lerl tesblt edilmiş, bunlar lşerel· cuı evraktan karara bağlanma içindo tasfiye bürosuna veya nıll 

• • • geçen güzer~ilbı, Tatvan'a ulaş- butların uzunluğu takriben 911 ki ıenerek satmalmo muamelelerine mış olanları milli emlak idare hallln en uüyük mal momuruııı1 

Şu halde nerefe gidiyoruz~ tırmak için barometre ile araı· I Jometre kadar tutacaktır. Bunlara başlanmıştır. since totkik edilerek •eki\let ma mürncaat olunacaktır. 
Su halde ne olacak'! 1 tırmalar yapılmıe ve 30 kilomet tahminen harcanacakpara 51 mif Bal"an Antantı . K -. --,.--.-
Bülün yaygaralara, lıütün re uzunluğundaki lıir mıntakıı· yon liradır. Malul memurların 1\ ısveç : ontenıan ıstesme 

dedikodulara rağmen, uir Qekos ı da ~inde. 25 _me1il bulundu~u Diyarbakır • Mcseriç müşterek 
lovnk vo Almnn j tesbıt edılmıetır . kısmı üzerinde Diyarbakır dan iti 

anlaomazlığı Tatvan'dan sonra \'an göHl . kar ısınd _ haren 156 kılomctrc uzunluğnnda 
5 ayız. . . l nun cenubundan dolaean ııe Van olan 7 kısım müteahitlere ibate edil 
Bu yaygar~lardan Hıtlerın dan geçerek l{otuı-'a giden güzer miş ve inşaata baslanmıştır, 

dostları Ynhudılerle farnınsonlo 1 

ra pay çıkarmamnk haksızlık olur 
lşte bu ktıdar! 

Hazineye ait 
Para cezaları nasıl 

tahsil edilecek 

Yapağı depolan 
Şehir haricine kal

dırılacak 

EğM lohminlerimizde aldan 
mıyorsak,durum anladı~ımız gibi 
ise, işi eninde sonunda Alman 
lar kazanacaktır. 

Almanlar kazanmalı mı? 
Bonce evet. 

Or_man kanu~u ile mülga or Şehrimiz Beledi e enc-m i 
man nızamıı.lmesıne göre bük· Y u en 
moluııan para cezaliriJle eoıadı oehir dahilinde bulunan 1apağı 
kanununa a1kırı hareket eden· depo ve maQ'azalarınm halka 
terden alınacak cezalar ve Dev·! earbon haetahQı bulaımak ihti

Neden? 
Çünkü haklıdırlar. 
Haklıdırlar, zira kendi dille 

rini söyliyen,· kendi kanlarını 
malini nıu:arı dikkate alarak 
bunların ıehir haricine kaldırıl-

taşıyan, kendi tarihlerine batlı 
kardeşlerinin hüriyetlerini isti 

lat Demiryolları zabıta usulQ 
hakkındaki niıamname1e .ıöre 
hükmolunan para cezalarının ta 
k

. maaına karar vermietir , 
ıp ve tahsili ieinin finans dal· 

yorlak. 
Bitler, • Nurenberg • nut 

kunda güzel bir oe1 söyledi. 

relerince Japılması kararlaomıı· 
hr- Keyfiyet alAkalılara bildiril 
mietir. 

ı--~----
•çekler vakti1Je Afosturya Yakın hadlıeler bunun aksi· 

ya ksreı naeıl hfiriyet •e istik ne zuhur edebilir. 

Dedi ki 

lfıllerini istediler ve aldılarsa Buna diyeceQfoiz Jokhır. 
bir. de ırkdnelarımızın hüri1eı Çünkü 
ve istiklAllerinl istiyoruı. Çekler Aklın, manhkm, hakkın icap 
kendilerine hak tanıdıkları bir larına aykırı hareketlere aklı 
eeyi neden Almanlara tanımı 

ı-·orlar'?,, 

Bu soruya ne denebilir'? Hiç 
Bu soru unutmıyalım ki, a1 

ni zamanda Atatiırk ihtilAlinin 
aziz bir havasıdır. 

mız ermi1or. 
Akıl, mantık icapları 

oluraa. 
Harp roktur. 
Ya ne var? 

hakim 

Sadece Südetlerin Almaura 
ya aeçmesine ıahid olmamız var 
dır! 

Baeka tJlr deQ'imle; 

Hürriyet bağlayıcı cezalar 
Hüriyeti ba~layıcı ceza ile 

birlikte hükmedilen para cezası 

n harcın tahsiline baelanmak 
ioin, hüri1eti balla71cı cezanın 

infaz edilmesinin beklenilmeme 
ıi kararlaemıetır. 

............................. _ .. ~ 

Sa~de~ilen lotanta 
Meırret lokantaıının duru

munun sayrl 11bht olduQu Bele 
di7e doktoru raporundan anla
ııldıtından aeddine karar veril. 
miıtir • 

Yani bir muayıne~ane 

Sağlık raporları 
nasıl yapılacak 

Çocuk esirgeme 
kongresi toplanıyor 

Ankara, - Birinci trşriıı ha 
Sdlık \'e SoRyal Yardım şııllla Belgrad'da ikiııcıi Balkan 

BakanlıQ'ı maHlllere maae tah- çocuk esirgeme kougr<.•si topla· 
sisi muameleleriuin t~nhhüre uğ nacaktır. Bu kongreye lıükumo· 
ramaması için alAkalılara itin timizle Çocuk E:ıirgeme Kurumu 

Ü l b
. ddvet edilnıişlir. Çocuk Esirge· 

s ret e ve lam ır iolizam için- K G 1 k · b d . . 

1 

me urumu ene ıner ezı u 
e yapılması tQın bazı emirler kongrede bulunacak murahhas· 

vermiştir. Buna göre maliil ra· I ıarı seçmlşlir. Hükümotçe se~·iJe 

porları iki nüsha olarak yapıla- eek murahlıaslarıu kimlor olaca 

caktır . Raporlarda sorulan su· 
allere kısa ve vlh:ıh cevap ~eri-

tecektir • Vesikalara istinat et-

Q'ı bugünlerde uelli olacaktır. 
Helgrad çocuk esirgeme 

kongresi Balkanlarla ueraber 
bütün memleketleri alAkalandı· 

Yeni bir değişiklik 
yapıldı 

lsvtıÇ ticarol anlaşmasııı!I 

b11~lı protokol<la ynzılı •di~ol' 

imlia,, tfibiri yün, pamuk, jlil 
menaucuı .. yüıı ve pnınuk ipJiğı 

hariç diğer Pmtia şokliııde det?ie 
tirilmiŞtir. lsveç ticaret anıas1nı1 

smın gümrüklere tebliği tarihi 
ne kadar İ!n·eÇtAıı )'Oln çıkaı ıl· 

ınış oldukları tevsik oluııa<·:l~ 
mensucat movcut konteııjaııd:ıll 

knlııcnk bakiyeye inhisar euiril 
mek sureliyle )'Urdrı sokulabile' 
ceklir. 

mek suretiyle memuriyet vazife- ran çok ehemmiyolli mevzularla A k R ,J 
sinin hastalığın faılnlaemasına meşgul olacaktır. Ru mevzuların n ara auyosu 

. heı;>s! kköy çocukla~iy_Je köy an~ıke _Birinciden artan _ 
Amıl olup olmadığı da rapora ıerıoı oruma, yetışlırmo vo yu t k tı 

1 k R 
. . . j asyonuınuz lam adıo ve rau< 

yazı aca hr . aporlarda hat5ta- seltme meselelerıne aıttır. Bun· monltl neşrlyattl başlıyııctıkhr. 'fel.l 
hk kabili tedavi görülmediği tak dan dolayı Belgrad kongresi rllbeler esnıısıoda bazı llrllzle' 
dirde kati te sarih şekilde bil- Balkan memleketlerf kadrosun- p ır 

. . . . . . dan tne81'ak beyrıelmilel mahiyet görlllllrse bunlar da en kıstı tı 
dırı~ecek •e bızzat maıeetını te- almış, Avrupa ve Amerika ınem zamıında bertaraf edilerek ailı11 

clarıkten Aciz olup olmadığı yr.- leketleri de bu kongreye işlira- yet cnmhurlyet bayrtımındıtn ev~1 

ıılacaktır . 1 ke karar vermiştir. mUkemmel bir halde işe başlıınıl 
MalQl memurlara Ait rapor- Çocuk Esirgeme Kurumu mış olacaktır. 

Jar hastah4ın mütehassıs da bu j m~mleketimiz.de çacuk eslr_geme Çindeki harbin sof1 
. . . . mulohassıslnrıyle Sağlık, ıç ve• 

lunmak oartıyle en az üç kışılık ı Kültür Bakanlıklarına müracaat safhası 
hekimden mürekkep sıhi bir he ederek kongre mevzuuııu Jleşkil - Birinciden ttrten-
ret tarafından verilecektir. Ta

bip imzalarına !lit 15 kuruşluk 

puldan başka ea~lık müdürleri 
nin tasdik odece~i yere de 16 
kurueluk pul 1apı~tırılacaklır. 

Dr. Ya~up Aslan 

eden meseleler üzerinde rtıpor ,. 
te tetebbularını islemietir. luııen Çin kuvoelleri Fengşiyeıı 1 

Kurum bir senedc•ııberi bu yeniden işgal etmişler rn Yttnşn11 

sahada Qalışarak memle~elimiz yakınına vasıl olınuşlarc1ır, IJO 
köy çocukları, kiiy hayalı, köy pei oyaleliniıı şarkında vo ŞJıı· 
kadınlari, köy kanunu ve t;tığlık 

1 

sı'ııiıı şim:ıli earkiı::iııde muhıııtl 
leşkill\l! hakkıu?a mü~eh~ssıslar beler her zamankinden zı)'ııdtl 
tarafından tanzım edılmıs çok 1 oic1detini artırmıştır. 
değerli raporlar temin elmiş ve j . . .. --. - . ~ 

Hür ve mılstakil olmak, bir 
kanı taşıyan, bir dili sö1J01en 
bir toriho malik olan her usulQ~ 
münakaşa gôtQrmez hakkıdır. Bütün düo1a reoi bir ödet 

kıreııındadır . 
Fuhuı ile mQoadele komiı- Bir müddettenberi yaz lalili 

Avrupa'daki nıütohassıshırıı lov· ı esır~eme ser gısı açılacaktıı. 
di edilmek üzeto Bolgrad'a gön sergıde yurdumuz idiıı geuie lı f 
dermişlir, stant tahsis edilnıistir. çl)oıı" • • • 

Bir (harp olacakmı?) konuıu 
içinde aklın, mantıkın ioablarına 
göre bir tahlil yıplık. 

Hadiaenln ırolerlilini 11p 
mık!. 

M. Eaat Bozkurt 

ronu tarafından genel etler .ya· ıeyahatlne çıkmıe olan Doktor 
nında ıenel kadınların muaye· Aslan Yakup eehrimiıe dönmüş 
nesi loln iki odactadan ibarelJhaatalarını kabul, muayene ve 
bir muaıenehıoe açılmııtır . teduiye baelamıetır . 

Belgrad ç o c u k esirgeme 1 EsirgMne Korumu burada ıeşııir 
kongresi münat.eueliyle Belgrad 1 edilr~ek üze~·e bir çok malıcrı18 
sergi eYiude büyük bir çocuk vesaık ve saıre hazırlomıştır • 
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oton1obil yolu Bir re~or Pamuklar 
Klevlant 

Ku. S. 'Ku.S. 

Afrika kıtası şimalden ce-l teşkil edecektir' Makine dUnyeyı değiştiri· D•ğmalı 
11 uba dogı ıı başdnn başa olomo Şöyle ki yol Cezayirden başla yor. Bu değişme mutfak ve Kapı mala 
bil yolu ile techiz edilecektir. dıklau sonra Kano U7crinden yemek sahasında da kendisıni ~~:~a 
hansa hOkUmeti ~ endisine Sahı·ayıkebiri geı;ecek ve Çad gösterdi . Bu cümleyi yazarken Kozacı parlağı 
&İd yerluın hissesine düşen gölOnlhı ceunbundaki Fart elektriğin mutfakta gördüğü Buğday- Çavdar 
kisrrınm inşnsı içiı.ı şimdiden Lanc)'de nihayet hulrcaktıı. ışi kasdetmiyoruz ... Ona çok· Sert anadol 
1<\ıım gelen hazırlığı yapmıştır . iki ar::daki mesafe beş bin tan alıştık ve bize çok tabif Yumuıak 
BeJçıka lcongosunda Coster- kilomelredir Bundan da cenu·: geliyor. Yerli buğdayı 
ınanvile şehrınde toplanacak ba doğru temdid edilerek Kon- Şimdi anlataC'ağımız vaka Çavdar 
Afrika devıctıeri konferansın- go hududunda Bangassu'da ni en gımiş muhayyilesi insanla- Anadol yulaf 
da da yo1un cenubY Afrikaya ha yet bulu ocaktır" Bu kısım rın bi ıe istikbal için kurduk· Arpa 
ısabet ed~cek k~smı hakkında iki bin ltilomelreye yakın ola lıırı tasavvurları geçen bir ha- Anadol 
karar verı leceklı ı·. caktır. disedir: Y f'rli alivre yeni M. 

Hu yol tamam olduktan son· Burada helçıkaya aid Kon- lskoçyada av mevsimi 12 Nohut ekstra 
~~~imal~ Afrika~a Akdeniz sa: go ~le İngi i~ f mp~ratol'luğ'una ağustosta başlamıştı, Aynı ak- fasulye . 
J\ lı~ıdekı C.ezııynden Cenubı dah1I Cenubı. Afrıkad.a y~pı; şım Londra ve civarda togiliı Yula~ yerh 

11 
frıkada ~ınd ~~.Atlııs Okyc~ lacak ~olun ımtıdadı ıle bırıe. avcıları birçok yabani horoz- Mercımek ıark 
nsların 1,bıl'leştıgı noktadakı şecektır Mevc t yollardan da tar vurdular' Bu horozlardan Sahlep 
~mid burııu~ıa. do~rudan d?ğ- is~ifade edilecek.tir• Kahire Ü· bir kısmı ayni akşam Lond- Tatlı çoiea 
uya olomobıl ıle gıtmek nn\m mıd burnu demıryolu çoktan- ranın en kibar lokantalarından Balmumu 

kan olacaktır. bel'i dOşiinUudOğU halde halA bırisinde yenirken, diğer talih Cebri 
Yolun hepsi şoyle dursun tasavvurdadw Buna mukabil . k d 1 . d d · t Y"' ı Susam 

Y 
. sız ar eş erı e enız a Ja-

tılnız Fransız müstcmlekelerı Cezayır · Ümid burnu otomobil . d b .. d 1 la . · de Yapalı 
11 

• reıerın e, u.. o ap rı ıçın 
e tesadüf eden kısmı bıle dan yolu pek yakıııda tahakkuk t · ıt . t 1 n. Siyah 

Yanı11en uzun otomobil hattını ejecuktir. ııgı ere ımpara or ulSanun .. u- Şark 
zak mUstemlekcleriııe dogrU Anadol 
yol alıyorlardı. Bu horozlar 14 A d . h y ID ııya 

ağustos pazar s'lhahı Londra- Yıkanmıı yapak 
Bu gun havalarda uçan l ne havada cambezlıklar y1.p- dan 4000 kilometre u1.ak olan Güz unu 

tayyareler bin bir türlü cam· hracak. Kahirenin kibar lo\ıaııtalarm Kon~ malı tiftik 
bazhk yapıyorlar. Bilirmisiniz 21 eylfıl 1913 de sırtüstü lisiesine girdi ve listelerde bu Yoz;at 
layyarelerde muhtelif şekilde 500 metre uçtu bir kaç gün horozların 12 ağuştosa Londra K 1• k 1 
u k" k. . h _ eç ı ı 
çuş yapma ne zaman •mın sonra avııda takla attı Bu dB avlanmış olduğu yazıldı. ,. dabai 

flavada tal\:la ataı1 tayyareler 

J4 
28 
27 
5, 
yok 

26,50 

5 
5 
!l,50 

3,6~.5 
yok 

3,,75 
3,W, 
5,:·t> 
6 1 ~> • ' -,:> 
·',20 
4, 

130 
18 
73 
10 
lö,50 

:>2 
46 
46,50 
51 
80 
65 
gS 
110 
47 
25 

'klına ve nasıl. ge!di? hareketler o zaman çok •laka 0 Un akşam da İngiliz Pirinçler 
Rundan yırmı beş sene uyandırdı ve yeryüzünden göh g B' · • · 1 21 

= 

11 

47 

48 

t~vel 19 Agwustos 1913 de tay yüzünü sey d l b' t"' ı ·· Afrikasında Londradan Booo ı~ın~ı nevı. ma re en er ır ur u . , kt k. N' . tkıncı nn·ı mal 20 
~•reci Pegunun tayyaresi h• gözlerine inanmak istemh·or- kı lomelı e uza 8 1 ırı ve Ç 260 280 
"ada bozuldu Pegu kendini lardı. Pegundan sonra in~iliz ll,ooo kilomatre uzaktaki D~r K:~ve llO 
Paraşütle attı Yere inerken tayyarecileri Hük Şatln. G ro lokanla'im& devam eden boga 8 d k' d k 
düşmekte olan tayyaresinin bav da cambazlığa başladıltır zma düşkiln müşteriler İskOÇ· a e~i Ç~ ır e 
llıuhtelif vaziyetler aldığını Bu gün tay)'arel.,rin bin bir ya horozlarını yiyi bildiler! T tl bıç dert •• 
g.. .. . . a ı a em ıçı 
Otdu ve derhal karar verdı türlü uçu~ları kimseyi şaşırt · eı·s"ıklete b'ınen horozlar 1 A • ,. 

kendisi içindeyken tayyaresi- mıvor arlık 1 Acı k" d k 
cı çe ır e 

R~ it' 1. S L • ti ~ 1 1 Frıınsada Gronöbl civarın · Urfa Yağı 
UlV8 in C8V8U( 8~1Z 8 1 araua 8f da oturan Torka çok sabırlı bir fçel ,, 

BUyilk bir sinama firma- Tmıı otobUs, otomobilden adamdır. Ayni zamanda horoı 

90 
55 
36 
90 
70 

. 

95 
60 
37 

ıoo 

sı <<Kadın ve otomobil» aldı l ü öııcP, şc.hirler arascnda sekiz ve tıtvuk yetiştirmeyi pek çok 
Yük bir filim çevirmek Uzere- atlı büyük arııbHler işlerdi. j sever, Fakat bu zat horoz ve 

y [ HiM(RSIH 
B r· ı· l ' k \7 · 1

1 
AtnıeııyA bu arabaları ye· tavuklarını yemek yahut yu 

u ı ı m Jll' ısım aşı ng. 1 , . . 
tonda <<Beyaz ev» de çevı·i le- niden ihya elli. Baviera, Sak- murta almaa{ ıc;ın veya sat 
ceıc. sonya ve Palatmoda say.vahlar, mak meksatleriyle beslemez 

L"" 
1
. . . .. U b R ağaçlıklı, gUıel görUIU yollar · onlara bir sirkte çalışan bay 

l' 1 ımın l'CJISOI' ay U7.• d k0 t k 1 b ' b. b' t k hU 1 \letı 
1 

d N t ki a se ız a oşu u OyUk ara- vanlar gı ı ır a ım ner er e >aş vur u, u u arın- . .. . 
dan b. .k. r 1. b:ılarla seyahat edıyorlar. ögretır. Fransanın son kllmes 

ır ı ı prrçanın ı ıme b 
~erı . · • t d' Ara alarla karoserisi eski hayvaları panayırında bu zatın 

... nıesını ıs e 1. • 1 • 

A 
. R . . zamnnlnrd kı gıbidir, ancak horozları herkezm takasını u 

merıka eısıcumhuru . f 1 • 
Şu cevabı verdi' l 'RC lhara Jarı1 modeı·n yapıl.mıştır. yan~ıran hUnerler göstdermbı~ 

a at ko tnklar, elektrık ve lerdır· bunların arasın a ı 

1 - Hayır. sinemada fıgüran· tekcrlekleı de Ulstik var. 1 sıklet~ binenleri bile vardır. 

Nüshası 5 Kuruştur 
Abone \ Türkiye Hariç 

Şerait ) için için 
1 

2000 Kr Senelik 1200 Kr • 

Altıaylık 600 1000 

Oç aylık 300 ~ 

Bir aylık 100 Yoktur. 

Resmi ilinabn ıabrı ıo 
Kuruıtur. 

Kirhk daireler ·~ edGo;;ılik ve ~ostan l Amerikan "yalançıları,, MBŞhediyi geçti 
Biı· fspanyol bahçıvan Amerikada ''Yalancılar kaymadığını söylemiıf Ve bir Yogurt paz•rı civa.rıada 

lioıı klUbU,, ısıninde tanınmış bir d b 1 d b. her tiirlll koafllril h•vı üç ivudda yeni bir klinik açtı: arka aşının u muz ar an ır d lı ·k· d · k' il kt 
l1ayUk, asri bir boı:ıtan karJu. cemiyet vareır Bu ce~iyet tanesini kendisine fırlattığını, 0 

a l~t;ldi~::~a ~o~to;r, bay 
Boseanla sinema nrtislig"i· 

tı' 1n arnsında ne munasel>et 
\lar demeyiniz. 

Bostanın sahibi diyor ki: 
- GUzellik mUstahzaretma 

~alatalık, karpuz suyu katış
öırnıak hatadır. Meyva ve sebze 
lsularını doğrudan doğruya 

llşıtaınak lfııımdır· Bunu için
de .. 

guz~llaşmek istiyenler bol 
rneyva ve sehl'.e yemelidir. 

Boı:;tanııı milşterisi gUn 
geçtikçe artıyormuş!.. 

Bir Kötürüm U Saathk 
Bir Bisiklet Turu yaptl 

mensunlarrndan lnyyorecı Ko· ,,, 
· h se e e l 1A - 1 bu suretle bacagının kırıldığı· Aralan Y akuba miiucaatları 
rıgan er n n mul>a c:ıga ı . . 
surette yalan söylllyen cami - nı ilAve etmıştır. . , • 
yet azalarından ikisine vP.riı- D ğer bir zat da ııııcak hır Zayi MOhUr 
mek Uıero bir mUkUfaat koy- gUnde bir çölde ~olaşırlarken Namıma yızılı olan m6h· \ 
muştur. hır a~l(.adeşıoın bıraz ıııe~inle· rümil kazaen zıyi ettim Ye· ı 

işte 1938 yılının mUkAftt- mek ıc;ın so~uk sudolu b1r fı· . . . 1 _ d k' .. . . . d DlllDI a IC agım •D el lllDID 
at kazanan mubatağalııı·ı: M. çının ıçıne gırdığını ve Uç a- bük O 1 d " ·ıı d i 
Dı)'On isminde Lir ıal muz a- kika suyun kaynaması yUzUn• m orm• ııın•. 1 k~' ·n edr m 

• ·' •rtUIUD ID oy n en 
aa,.hrına zıncir nşıladı~ını ve den hoşlanarak öldUğUnU an· M h t -ı M b t 
" ... ' B ı t: me oı u • mu bn zincirlerle aşılamış ağaçlar- tatmıştır. un arın yanında 

da yr·Uşeıı muz kahnklnrı Oze· meşhur ~eşhedi hi? ~Uballğa. Sıym Marıinlilırin 11 
rine bastığı vakit ayaklarının etmiyeıı bır adam ~ıbı kalıyor., 
- N asarı Jiltltatine l 

181 \ 7 U \Ta 0 k \J } ll Sıcaklar .devnm ediyor kıtı• J 

J . •• •• •• yiyec•tln1.1 J•i Ye pf'lyairle-
d ı re k tor} U ğU Jl d 0 Il .1 : riııide i»ualara bP.nıer 1 ,cta 

maddelerinizi Soluk hava 

2 0 E)1 h~1 1 

İLAN 
D. O. yolları Adana 6 ıncı işletme n1ü

fettişliğinden: 
Büfe salonu işçiler kahvesi, büvet, berber salonu ve 

misafir salonundan terekküp eden ve ayhğı 60 lira b.hmin 
edilen Yeni Adana gar! büfesi 3 sene müddetle ve paz r
lıkla kiraya verilecektir. 

Pazarlık 21 .9.938 T. çarşamba günü saat 10 dn Ada
na işletme müdürlüğü binasında artırma eksiltme komi.ı;
yonunda yapılacaktır . Muvakkat teminat 162 liradır. Kıra 
fartnamesi Adanada komisyonda görülebilir. istek ilerin 
~490 numarala artırma ve eksiltme kanunu ve şartn me 
mucibince vesaiki lazimeyi ve muv kknt temio"t Vezne 
makbuzunu hamilen sıah muayyende pazarlıkta hazır bu-
luomalar1 4 ıo-ı:·-20 

i l A N 
içel Hususi Muhasebe müoürlününden . ~ 

Mıkdarı 
k 6yü Cinsi He. A. M. Tapusu 

Kara duvar Tada 11 O~ 80 Kanunsani 933 
52 No. lu tapu 

Hududu: Şarkan Çalış oğlu ve hendek ve Hapib oğlu 
Garben şif şimaten tarik ve hacı Ömer kerimesi ve Habib 
oğlu cenuben habib oğlu diyap ve evlatları ve çalış ev· 
latluı. 

Kara (luvar l.ü)iirıdt·rı ilH"Hhinı lınlıip \P.tt•se-
siuiu 70n lira hir kuruş (Jr<tZ ı vt•rgı"i hoı cuwlcın 
dolayı )' Ukarıda tapu ka~ ıt sıırt'liu<le ~Ö~lt>rtlt·ıı 
l 1 lrnktar 2 ::tr 80 nıt·trtı ıuııraltlrnı tar laııuı lıac
z~n satılarak mehl3~ı maıhur tah~ilı iciu la hsilfll . . 
komisyoıwııca 16 6 938 tarih ı o! No. la k aı a-

ri) le m iiP.)) t'l bulu 11111 uş olduğu ııda rı a lft k aJ<-n111ın 
21 9 938 giiııü saat 15 de yapılacak nıiizaye)c!c·~t
işlirak fllnu~~ istiyflnlerin ) lİZth• 7.5 pt>) akçttlal'I 
ile möracaatları i (aıı olunur. 10· I fi ~O -----------------

icel 
i l l N 

Defterdar] ığından 
Kazası 
Merain 

Mahallesi Mevkii ('insi Miktarı 
Nusratiye Gnhane Harap 1700 M2 

Dükkan ve 

Muhammen kıymeti 
900 Lira 

Arsa 
H U D U Dl. 

Şarkan huinei maliyeye Yusuf 
Fakioden metrük fmn g rben 
Erzurumlu hasibe evi şimalen 
Tarsus caddesi cenuben umumi 
mağazalara satılan şinarof tar-
lasile mabdud 
( Ebesaradan metruk] 

Mersin Nosratiye Tarsus C harap fırın 758 M,2 

Muhammen kıymeti 
830 Lira 

Hududu 
Şarkan şeyh hamil veresesi ıus 
sı garben hazinei maliye şimalen 
tarsus caddesi cenuben umumi 
mağazalara satılan şinarof tarla 
sile mahdud 

( Yusuf Fakiden metruk] 

Mübadil rumlarıhııı rıwlruk )'tıkarıda ltuduıl 
ve P.vsafı yazılı iki parç.t arsa v~ ebrıi) t>rıin •uiil
kiyeli peşin saltlmak iizre 16-9 9n8 larilıirıdPn 
itibaren 15 gii11 nıiitldetlr. miiZtt)Pd~)·e ~onulmu 
ve 1- lo 9:18 tarihiıulr ~iiriil .. ıı p•~)lt•r haddi la
yi k göriildiiAii tak ti rclP- i hal~i "ali ~· esi yapılacağın 
dan talip olanların )' lİZci E> 7 huçuk ttınıinal para
laruıı ruiistalısilwrı d .. ft • rclatlıkta nıiiltJŞekk 1 ~o
mısyona nıiir:ıcaalltıı·ı ih\ıı oluııur. 

i ı an 
f çd Orman Mü~ürlüğünden 

~O- 23 - 27 -öO 

Muhammen vahit fiyatı 
Keatıl Cinsi Lira K. 
338 karışık kömür O 25 

l--icrl vila\' r.tiııirı ,\lr.rsiıı kazası dahilinde küv 
pınarı köyii ci~tırırıtia ~aza"- haltalık ornıaııın<hı ~ı 
338 kental kttrışık könıiir satışa çıkarılıuışlır. 

2 - Muhanırıırrı hedt•li lH'ht•r kPralalı 25 kuruş. 
tur. 

2 - Ş a ı· t rı a m n ve 
görmek isliyt'ult·rin 
müracaatları 

mu k a velPna mP- projeltlr·i u i 
1t·rsirı orruau miihtındi liğiue 

4 - satış i>- H'-938 p :ı zar\egi giinii saat 14 clt' 
Mersin orman başnıiilwrıdi. l iği chıirtısindtı ~ apıltt
caklır. 

5-Salış uuıunıi oluı~ açık llrlıroıa usulile \a-
1 • Eli ile işlettıği Uç teker 
lekıı bısıklet Londradnn Biğh· 
l~I\~ 12 snatte gidebileceği 

Okulumuzun Ana ve ilk kısmın birin· 
ci sınıflarına talebe kayd ve kabulüne 
20 eylul tarihincle başlanacaktır. 

deposuna Yererek muha
f•ıa ettiriniz, 

ı pılacakur. 
6 -Muvakkat temin~lı 7 liradır. 

1
. dıa edilen kötlimun hir lngi 
ıı b 

d u ınesafoye 11 saat 50 
\Jaı( 
k 1kada katederek, ortaya 

0 nan elli ti rayı kazanmıştır. 
4- 6 

Adreı: SellM '•m•I 
l9lla9aran 

Setuk hava dopoau 

7- Talipliler·in şartn:ırııNl 11 )azıla v saiki ~Plir. 
meleri laz11ndır · 20-23-27-iio 
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SAYFA 4 

huskuvarna dikiş Makinaları 
1 Diinyanın en sağlam en ktıilanışlı 8 n U C UZ 

1 

-.,:... . ..-.. -.......... ..-....--.- ------- - - _ ____... --------

El , Ayak , Dikiş ve Nakış , salon 
Elektrik ve hulasa dikiş maki nalarının 

her çeşidi ve istenilen yedek parçaları 

mevcuttur. 

Dİ~İŞ MAKİNALARıDIR. 
1-lnskuvarna ; . lsveç çeliğinden mamul 

bütün aletlt!rİ garantili dünyanıu en ta

nınruş ve en eski mar ka.t;ıdı. 

' 

h U S K U V t\. R N A Na~tf malrinaları ayni şekilde ve ayni büyüklükteki diğer Dikiş 
maltinalarından yiizde elli ucıısdur. 

Mersinde satış yeri Gümriik meydanında No. 12 D. 
:J~ -30 

ç 

------------------------~------~.-----------~------------------------------------.-..--........... 

Yeni Mersin ; 
Cenubun en cok • 

okunan ve tutunan 
gazetesidir. 

... ... 

Y • M • - içten ve Dıştnn eni ersin günün en mühiın ve 
en taze haberlerini 

Gündelik Siyasi Gazete 
c-5 E a· =--= Tiii -- -

Yeni )Vleıısln 
de bulursunuz. 

Yeni• mersı·n • 11 Yıllık fasılaıız intişarında mu~_affahiyetini 
• halktan ~drdütü rağbete borçludur. 

V E N İ iM .E R S İ N : Sizin Gazetenizdir. Dertlerinize dile~lerinize YEK 1 M E R S i N sütunları acıkt ır. 

YENİ MERSiNİ : Okuyu~uz ve Okutmıya çalışınız. 
il El Jtfil 2 il 1 

t~YENi MERSiN MATBAASI~, 
~ ~ 

~J Taba Ait bütü işleri ucuz ~ 
':ı •• ti (J 
t~ ve sura e yapar. m 
t~ En yeni ve çok çeşitli harfleri Veni Mersin ~ 
~ ~~atbaasında bt.1labilirsiniz. ~i 

f Her boyda istenilen harfler.le K i T A P ~ 
# G A Z E T E ve M EjÇM UA Tabı yapıhr.. 

'~ Resmi Daire ve Müesseselere ticaret
~ hanelere ait her · çesit Defterler Evrakı 
~J matbua Fatura ve saire en nefis bir 
~ tarzda ve beğendirmek şartile ~apılır. 
~ ~ 
?~ ~ Hariçten yapılacak •ipariıler kabul 116 tez elden •6ntler.ilir. ~~~ 

~'!A~!ji~~~~~=*-~~~~~~-~-!j~~~~~~~tP' 
lııleniai Y ••i Menin Baaımevinde Baaalmııtır 

i L l H 

içel Defterdarlığından 

Gayri nıfıbadillik sıfotı nıülga uıiilıtalit rniibw 
clt>le konıisyom&:! Ca tastik Pdılnıiş oları fıak sahil' 
lt· rirıden Y ı.ırıa ni~la uda bırak lı k ları gayri merı kol 
mallara kı)· mel takdiri için evvelce gayri mübcı· 
diller takdiri kıynu~t komi·~onurıa vr ya ll-10-934 
Unihiııe k:,uJcır uıüJga ~ayri mfılıadıl!Pr kouıis~o 
111111a uıüraca:ıl titnı is ve • 

A) Ga}'ri nıiibadillik vesik::.sırıı ve l~~urrur r.~· 
rakırıı i hr~z ve l•·vdi fllnwnıiş oldı kları kıı 

tt) Bu vt·sikttlann komİ S)Oııca 11o~sa 11 v.-ıy:ı tıı. 
nıua llel gfiriilertı k kt1 udileri11de11 istenilen nıahi · ,arJ 
mal verrnrnıiş hulunnıaları lıa ~.-bile mallarırıa kı~ a 

nıfll l:ı~ dir Pdı lııı t•rııiş olanlarla taktir • ·dilm iş olu•' 'kı1 
kıynıt'llrrr. ktirşı lt'IH)İı komis~·onuua vt·ya ~ura' 1

iir 

yı tl~vleıe itiraz •~ d i pte lıeniiz hir itirazları neıice ~~e 
leunıenıiş bulunanların i~tanbulda galatada be.ıh' ı&; 
tiyar hamuda ifayi vazife eden ( ·Gayri miilmdil ()la 

işl .. ri lasfİ)'e biirosu) miiteşe~kil gavri miihadille' (Jıı 
takdiri kJ)' fHP-l koıuisyorıu 15 teşrini evv••I 938 : 1

( 

tarihine kaılar nıiir<1caa tla ktıudilerirıdt' ll isterıilt'' ~,~' 
cek vt>sika mahlnıal ve izahatı vrrmeltıri ve nıfı 1ıtr 
r:ıcaatları nıu~a bilinde vesika alnıahırı ilan ollırıtır ~~ 

ra 

:-:-======-~~===-_,.,============~-" ba 
ilk---Ö-kul Kitapları - ~. 

' 
1 

938-939 Ders yılına ait ilk okul ı 

kitapları gelmiştir. izdihama mahal 
kalmamak için kitapların şimdiden 

tedarikini rica ederiz . ~ 

l Şf OAD SAHiR Sf YM(H h
1

a~ 
!, Urav Caddesi No. 41 Mersin J 1t~~ı - - - .1 ~ı, 

'ııı 

1 Liraya Fotograf maki nesil ~,~, 
Bütün •Düoyıca tanınmış (KODAK) markalı kutu :,'ı:k 

ve körüklü makin~lerimizin son modelleri geldi. ııı 11 

Haftada 1 lira ile kutu tıı erı 
» 2 » ,. körüklii 01 

'aı, 
bir makine elde edebilirsiniz. 1a0 

Fotoğrafçılada amaıfirltır iç irı lwr :ı• · vi fılı•ı ~ırı 
nwlzrmr ve ilacla r lırr \' ••rılt~rı uc ıı z VP. bil . llııı . . 
tıa~~a ıazt->d iı·. 

Saat ve Gözlük 
!iti' rins ap, kol, masa vt duvar saatlerimizi tavsiye tdu/z, 

fiyatları mutedildir, Ftnnl Zeiss maılt.alı numrolu vt ayrıca Eii· 
ntş vt toz ~IJılükltrl dt Etldi. . 

I SEDAD SAHiR SEVMEN 
Uray caddesi No. 41 - Meu o 

Taşra ı " paıişleri •c"le olarak göndetilir· 

Vurtdaş 

Kıztlaya aza olunuz 


