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namına Çekoslovakya 
İngiltere - Fransa harp mesuliyetini almayınca--------

r eti toprak fedakcirllğın 
------~----------------------------------------------------------

e neşredildi . çemberlayn 
• i ~~~~~~~~~ 

Çek hüküme · .ngiltere ve Fransanın muka-.Gadesbergde Hitlerin misafiri ola ~üç gün 
vemet imkansız tazyıkı altında kaldı i kalacak. Mülakat dün baş adı . 

Prağm ~eynelmilel mahkemeye müracaat te~lif ini re~deden londra Par is çıkacak ~ir har· ; ispanyada ~arp vaziyeti 
11.,ran k~ stl er 

l ()8 l I 11gi 1 iz 1-=>a rl ııı 

Çemberlayn dö d ·· _ .. e ~ 

ra fevkalade iç ima edec 
~in de mesuliyetini ~a~ul etmiyece~1erini teh~id mahiyetinde ~il~ir~iler ı n-

Prog 22 (Radyo) Q~ko vakp hüküme
li lngiliı-Fran ız teklifle ıııi kabul t•tmiş 

ve şu tebliği ııeşretmıştır : 
Çek hükürneti Londra rn P rısııı nıu

kn~omote imld\ıı hulun ını) an tazyıklr rı nl
lıııda knlmış v lngıltc>ı Fraıısnıııu Lo .
dradn hazırladıkları tC'klıflerı büyük b•r ıwı 
ıle kabul etıniştır . . 
Harbin mesuliyetini almadılar 

Bu tebli~ rad>orlı nı> rPri•I kı>n 

1 

kn deme yapılmıştır : 
c Çeko lovak hükümetiııin be7nelmilel 

mahkemeye müracaat teklifi reddedildikten 
başka lıı~iliz ve Fransız lıükümetleri de çı
kaf'nk bır tıaı bin mesulıyetiııi kabul etmiye
cek lerııı i Lilrl i rm i şlerdir • • 

Dundan ı:;onra hükümetin selahiyetli me 
muru halk ı sükuuele davet etmiş ve Çek 
Cunıhurreisi ııarnına Qokoslovakyarıın mev
rıııiıyAtini mevcut şartlar içinde idameye az
mAclılri111"ını bı>y· n etmiştır . 

~--~~----------------------------------------------
er olm dığıru dunyayc.. ilanediyor 

Yaş iktatörlük 
Askeri kıyam korkusile askerler kışlalara kapatıldı. Birçok 

.zabitler gar uizonlardan uzaklaştırıldı 

Ha 1 
Hükumet çekilsin vatanı par
çalatmıyacağız iyorlar 

Cumhurreisinin ş tosuna girmeye çalr 
şıyorlar A iman elçiliği abloka edildi 

·çem berlayne dörtler 

paktı mı teklif etti 
Londra 22 (Hodyo) iyi ha 

ber nlan mahfellorden beyan 
o uağuna göre Hıllerin Breh
lf.sgacteu mülAkatmda Çem
barlayne Çskoslovakya mese-
lesinin istediği eokilde hallin· 
den sonra Almanya, ltalya, ln 
g llere ve .Fransa arasında 
bır Dörtler paktı akdını tek-

Prag 22 «Radyo» Havas bildiriyor : lif etınıştir . 
Sovyet RusyayJ yalnız 

Londrada hazırlanan tekliflerin kabul edildiğine bırakmayı istihdaf eden bu 

dair hükümet tebliği radyoda neşredilir edilmez on tflklif karşısında lııgilterenin 
binlerce insan sokaklara dökülmüş ve hükümet a- vereceği cevap nazırlar mec· 

Cephelerde yeniden 
taarruza geçtiler 

Bareelona, 22 ( Radvo ) -
Cumhuriyetçi karıırgAhı tebliğ 
ediyor: Ebre cephesinde nasyo 
nalistler hücumlarını bilhassa 
Oaeta mıntakaeında daha büyük 
bir şiddetle artırmıelardır. 

Fakat düemanın bütün hü· 
cıımları püskürtülmüştür. 

Toleda cepheeınde de, keza 
düşmanın bir ba"kııı hareketi 
akim bırakılmıetır. 

Teruel cephesıade, kıtaatı

mız düşmandau birçok mevziler 
aeri almıetır. 

-Sonu ikincide -

Südetlerden sonra 

Gadesberg dönüşü aşvek · lın n 

rar ları radyo ile bil irecek 
ka-

Londra 22 <cRadyo» Liberal parti liderı milli 

konseyi içtimaında hOkümetin orta Avrupa vazi) eti 

hakkındaki hattı hareketi ve Çekoslovakyaya yapılan 
tekİiflerin çabukça neşredilmeoini ngiliz milletinin 

her şeyi zamanında öğrenmek istediğinı biJdirmii? 

ve parlamentonun derhal içfmaını ıstemiştir. 

Kabine toplandı 
Loııdra 22 (Had~o) fngı z 

kabıneei dün saat 15 ten 17 yrı 
kadar toplanmış Çekoslovok1 a-
nın teklife \'erdıği cevnp ve 
beyoelmılel \•aziyet üzerrndcı 

Rörüemüelür . 

fd n ~iyor Kİ 
icat d ğil muka

vemet lazım 
Londra 22 (R <1~o) J:i"; kı )ıa 

E u u p,ün rad-Macar ve Polonya Çemberlayn Almanyada 

il l . Loadra 22 (Radyo) Başv kıl ut t de· eka iyet er:ı Qemberlayıı bu sabah tıant ondn mışl kı : 
Londra 22 (Rad70) Hıtriciye yanıııda hariciye hukuk nıüşo-

,... L • H ı·ı k b b h viri, baevekdlet müşaviri \ p hı -
.nazırı or. a ı a e u sa a . k A 

1 • • eusi kAtıbı olduğu halde teyyn· ·ı rıc t 11 

Qemberlaynın hareketınden eoıı re meydanından Gadesuer"'e h rıcıklıklar ı t l ra doA'fuca hl\riciye nezaretine rekat etmietir . h a m:lleh rıcat d ıl 
gelerek Polonya ve Macaristan ı Sonu ikincide 1 zım olduğunu bılmektedıı . • 
elçilerini kabul etmietir • - ·~-----

1 EIQiler hükümetlerinln Sü- Litvinof Cenevrede hayret içınde 
1 
det Almanları meselesinin halli 

kareısında kendi ekıtlliyetleri Fra ns 
hakkında noktai nazarlarım bil-

! dirmielerdir . ----

cArLık 

Suriye kabinesi rd 
1 lisinin son içtimaında teabiı 
eyhine tezahürata başlamışlardır. Çek milleti derirı "edilm işse de metni hakkında J d•k 

üç gün evve 
yardım· 

bir teessür ve sonsuz bir heyecan içindedir. çok ketum davranılmaktadır. Muaheue tas ı ı 
~lrnan elçiliği abluka ____ __..:========~ edilme~e çekilecek Şimdi İse kurtarmaya çolıştığı Çekos-
~"" Çek Propaganda Nazırı söylüyor: l 
1.1i!di ' l'erut, 21 (A.A.) - Gazete· OVakyayı parçaİamak için tazyık ediyor 

Bu subnh 10 h n kıeı Alman azreti isa beşeriyet için l lar, Fraasız Suri1e fevkalade 
lllcılıgi cıvnrıııı ışgnl C'lmiştır . komiııeri de Martel'in beyanatını Cenevre 22 (Radyo)Mılletlor t yeto tenıaı. ettırerek demıştırki: 
~içilik binası polis tımıfından fedakarhgv a katlandı neşretmektedir. Cemiyeti asamblesinde Qekoslo- - Dııh ı üç gün evel Frnn-
llıtıhaCaıa edllınekLl dır . Halk Bu beranata nazaran, Fran- vakya meselesi hnkkıoda bır nu sa hükümetı Sovyfıtler bırlığın-
:lınanya nlo}hıııde bir sôz sar- Çekoslovakya da Avrupa mabedi üstün- ıız - Surire muahedesi reni tuk söyleyen Sovyet Hartı iyo d,..11 ç ko o k)n m sel ınde 
0ltnemekle sadece ıı;lık çalmak I . • . . • müzakerelerden ve ekalliyetler Komiseri B Litviııof : lürıü yardıma a-
la iktıfa etmektedır I de ay nt m aksat/a kendtstnl feda effl meseleıinln hallinden sonra . i~· Silahlı bir ihtılafın önüuo d ı ıı ormuelu 
A. 1 za edilecek, Lübaa~ devl~ltnın geoebilecek çarelere bacı vur- ı sadık bulunan 

Sker kışlalara kapatıldı Pnıg 22 (Hodyo) Çekoslovak)·a PropaQ'anda Nazırı rad70· hudutları da deA'ıemırecektır. . . \/ bı lığı hıQ tere~düt 
~a.bitıer uzaklaştırıldı da halkı süküneıe davet ederek ~unları söylemietir : Bu beranat burada hoenut· ma~ ve kollektıf. ~mnı~et tedbır elmed 

11 
huna ev t d mıştı 'o 

l\ f 
- Hiikümet kanlı bir harbin önülle geçmek İQin bütün a- su•luk urandırmı~tır. surire ka· lerı hazırlamak ıçın bır konfe- garıptır ., bu gun lir nsaııııı 

filli müda aa nezaretı ııeş- .. ti 
teı cılıklnrrna tahammül ederek toprak fedakArlığına katlandı. binesinin istifBBı bekleniyor. rane toplanması kaııaatılll mu- Çeko O\ ak) ı p rçalamak ıçııı 
b 

li~i bir emirııamede a kere d t 
Ulundukları kışlalardan dışarı Hazreti lysn beşerıyetin selümeti için fedakArlıklara katlandı. a aa etmie ve sözünü son vnzı- ıazyıklA r ş hıt olu) oruz • 

~lkın k . t ~·· Çeko~ ovnk)'8 da Avrupa mabedi üstünde ayni maksatla ken- AvusturyaJa 
1 ama emrıııı vernıış ır . ...,O)' clııııııı ff d 

1 
attı . • U 

eudıQine göre bir çok l uksek * 
;:lb01ı Çek zabıllE>rt t klıfın 1 - H_uküınot çekılsııı, askeri 1 vaıam par~ıı~_aımıya_ca~ıı . Naz.ilerle kiliıe ara· 
.ddıııi istedıkl eri ıcın ılıtırnıi dıkıato luk ısu,oruz dıye ba- Mazarık ın buyuk kıtada 

~ır ledlıır olarak kışlalardan u- ~ııınnktadır . yüzlerce roto~rafı siyah korde- ıında ihtilaf 
' "akıaştırılnıışlnrdır . Öleceğiz vatanı lalarla ovlerin pencerelerine a- Viyana 22 (Radyo) • Kardl· 

Sovyetler 

Litvinof mü.. i ran 
şiddetr bir nota v r • 

1 
~e , sılmıetır . nal lnnitzer ile Nazi makamları 

. neşin şatosuna parçalatmıyacağız 
gır Komünistlerin nQmayişi arasında yapılan müzakereler 

rtleye çalışıyorlar Proğııı _ . . . akim kalmıetır. Kardinal Royter 
Hıııleı co ç kteıı müı ekkrp k lllP) d 11 ıı t toplan:ui Qek komuuı:ıllerı ellerınde ajansıam muhabirine eunları 

ltıuazı anı lnr aloy ollormde sı- 1 ı bıu itoıı f zlu (.'uk hu mllıng kızıl bayraklar olduQu halde ıöJlemiotir: 

Hitlerin açlık derecesi karşısında Çe
koslovakya bir kahvaltısı hükmündedir 

l'ab lıay ki ld l'r t ld b yapmış lı )ecanlı uutuklar söy- Alman sefareti önüne toplanmıı Avuaturra katolik kilisesi Iı.ondra 22 (Rndyo) Rorterııılkeııdılerıne Elab ra ar o u15 u ı e u 
h Dhtan itıbaren Cumhurrei i lenmış \0 eu eokilde .aııd içilmiştir lnrsa da polis bir hildi_se~e ?1ef n~zi makaml~rile aulaemak içrn Moskova muhıtbiri b1ldıriyor : eUıklert yo 
ş eneşııı şato una gırıncye uğra - A d ıcıyoruz son damla dan vermeden nümayıeQılerı u- elınden aelenı 7apmışlır, Fakat Sovyet mehafıli Çekoslornk- lıkeye o 
~ 1l'Orlar . Polıs şatoyu muh fa- knııımızı akıtıncayn k:ıd r vo- zaklaştırmıetır . Pragda here· aa1retlerımiı boşa Qıkmııtır. Ev ya meselosırıin aldığı son et>kıl 
; altında buluııdurul'or . tanı mudaf ıa edeceğiz, öleceğiz, can son haddini bulmuotur • lenme kanunu kiliHeye aıt mal kareıeıııda cok asal>i görünmek rıuı 
aşasın askeri diktatörlük S :a:ın ~11881de~e. edilmesi ve ka~o tedir . Bilhassa Qemberlayn iıı 

Beıı k On d kika ı me tep arının kapanması a G"'d"sl>erg'te vapnca..,ı ikincıı 
b eşııı şato unu ·uşalau t·h d - k · k4 ı " "" ., 6 

111 10 P ğ 22 {H b"ld" · ] B k"I H t b • t 13 d 1 azır a muza ere7 e ım 11 0 b 1 d Pr 0 v sofrasınd dıkt rre ııısnn ~ nşaı;ııı a k~ri rn avas ı ırıyor aşvc ı o za uıun saa e madıgını aöstermf ktt1dir, nıü •Akatı m"vzu a IR0 l'O " 
darı oııuı 

söyl yelim ki takıp 

Ç m ı rlayn 
u 1 k ç 

hntçı 

ı af n -

A aıorluk ctı\ (1 l ~ rııı b:tadır kabinenin istifasını Bencşc vermiş istifa kabul cdilmiftir Yeui ka· Kardiu:ı luuıer tarafıııdıııı da şö ·lı• d..,mektedır : 
"l'ı ı bin temerküz: kabinesi olacaktır . 
"ekk c.-ı luıı c ııı ıd ı mü· Gadc oerg 22 [Radyo] Hitler bu sabah buraya geldi, saat 1',4~ ne~redılen bır kararuamtide nnıı' Eğeı Loııdra H> p ı 

, ıı~ ep alı Y ar oka ki ırd l za- geçe Çc nberhı.ynin tayyaresi tayyare meydanında yere indi Hen· tere sempalisi olan ve • dini sulhu kurtarmak için çalışıyor· 

y ıın o >•k H
lerııı nçlık d r ce ı kaışusıuda 

Urat Yaparak : dorson ve Hetza tarafından kartılandı. -Sonu ikilloidı- . laraa 'e bun taraftarlarsa biz -Sonu ık ncıde -
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Günün politik meseleleri" 

Asamble talihi 

VENi MERSiN 

11 ..... S_e_h_ir _V_e_~_em_le~_t _H_ab_e~rle_ri __ l 
Belediyo seçimi haurhklan Nafıa Vekilimizin mühim beyanatı 

Sayfa: 2 

iş iMilaf lan ~ e işçi 
sigortalan , 

iş kanunu Gene bir l{eşmekeş içinde 
y11varla11ıp rduruyor 

Milletler Cemiyeti sarayı şimd;lik turis
tik bakımdan ehemiyet almış bulunuyor 

Kazalara ı Doğuda şimendifer si}1aseti-
Vilayet heyetinden\ 111 iz muvaffak:iyet)e ilerliyor 

Nizamnam~leri ya .. 
hıncla hazırlanıyor 

1 l s ı nnbul, 20 (Hususi) - Bir 

birer müşahit C h :- t" 15 · · ld" .. .. d b" .d um urıye ın ıncı yı onumun e ır 

gı ecek k · · l · · ı k . ••• ço yenı tesıs erımız açı aca 

ik i gündoııbfl ri lslnıılıul'da hulu
ııan iş Dairesi Reisi B. Enis 
Beh iç Koryürek hir hafla sonra 

Gecen kıe, MonmArtr'ın epri zincirlerinden boşanan ve fon 
tüel olduğu kadar hüsnüniyyet nin ölümünün emrine vermiş 

len mahrum bir revüsünde o olduQu materiyal vasıtalarla ma 
Belediye seçimi hazırlıkları 

seçim gününün yaklaeması dola 
yısiyle hararellenmiştir . Cum
huriyel Halk Partisi yoklama 
talimalııamesiue tevfikan baş

kanlıkları al\rnda belediye O.ıa 

lstuııhııl 21 (Hususi) - Na l tesbit ettik, Ayni günde Etimes· 
fia Vekili Bay Ali Qetinkaya tel gutta iıışa edilmiş ohtn radyo is 
kiklerrte lıu l ıınmak üzere Ege tasyonunun da açılması mukar· 
mıntakasıııE hareket elmiştir. I rerdir. Bu tarihten itibaren An 
B, Vekil hareketinden evel verdi kara radyosu h ıı zırlaıımış olan 

telkikle rde bulunmak üzere Ada 
na, l\lersiıı ve Aııtal)· a'ya gıde· 
ceklir. B. Enis Behiç dairenin 

pek güzel ve çok büyük millet lik olan imtidai kuvetlM bizi 
ler cemiyeti sarayı, terkedilmiş, iıısanltk tarihinden ihraQ edil 

muhtelif işleri hakkında şu be· 
yarıntta bulunmuştur: 

ı~sız bir halde gösteriliyordu. miş olduğu sanılan devirlere ir 
En yukarıda )'&luız küçük bir ca ediyor. 
pencerede ışık vardı. "Vay! di Kareı koymak IAzımdır. namzat yoklamasıııı yaptırmak ği beyaııatta muhtelif nHfia işle 

üzere kazalarımıza vilayet idare riııl anlatmış ve ezcümle şuula 

proğraın duhiliııd u çalışnıağa 

başlıyacnklır. 

04
- Hazırlanmış olan nizam 

namelerden iş ihtilafları ve uz. 
laşmn nizaınnamesi pek yakında 
cıkacaktır. Bunun üzerinde son 

yorlardı, kim oturuyor orada'? Fakat mukavemetin bütün 
- Ha, o, Pol Bonkur'dur, bir aQ'ırlı~ı Fransa da dahil oldu 
t~rlü gitmek istemiyor,, Evet! gu halde bir kaQ büvük devle 

·· ı Doğu mıntakasııı J a Sıvas-
heyetinden bu gu·nıerde birer rı ı,;oy emiştir: Erzurum ve Diyarbakır - Ciz 
aza gönderilecektir . Eskişehir • Kütah)·a - Balıke 

· B d l re lıatıarıuın inşasına devam 
Enelce de yazdı~ımız aibi sır · an ırma rollarile zmire 

rötuşlar yapılmaktadır. Nizamııa 

me kanuni müdılel olan birinci 
kanunda meriyet mevkiine ~ire 

Biz bir kaç kiei hakikaten ora tin omuzlarına yükleniyor, dl 
dan ayrılmak istemeyiz. ğerleri çekiliyor veya bir çok fır 

Fnkat halkıa bizi haksız eatlarda eikiiyetlere sebebiyet 

~ tS a oluıımnktadır. Erzurum hattır.da 
•ı . ·k . d . t"I b gideceğım. " ersın mor ezın en m ı ıa a l . ray tefrişatı El'zincana 20 kilo 
1 Teşrinevvel Cuma günü sabah zmırdeıı sonra Aydına ge metre mesafeye kadar ilerlemiş 

cektir. işçilerle iş verenler ara 
sında çıkacak olan tek veya top 
lu iş ihtılüfları kaııunun bu hu 

göreceği muhakkak mıdır'? O vermie olan bir kollektif emniye 
hakiki hal ki krallarımızdan bİ te itimat edemiyorlar. Almanya 
ri porterde ki yerinden başka ile İtalya ayrıldıktan sonra bıle 
bir şey istemediğini söylemiştir. sulh mualı defterlerinin Avrupa 

Haberleri okuyalım: "AQ'us· )'ı harpsiz idame ve ielAh ede 
tos ayında milletler cemiyeti sa bilirdi. Kendisiııe karşı sulh kuv 
rayının galeri ve salonlarını 50 vetlerinin yüzde 90 nın birleşti 

bin ziyaretçi gezmiştir.,, Ve illi Q'i mütecavize harp o kadar za 
ve ediyor: "Bu rakam kılfi dere· rarlı bir ie görünecekti. 
ce beliğdir.,, Asla terkedllmemesi icabede 

Bakın! Hiç olmazsa ziyaret· de dönerek bunu yeniden iııea 

çilerin tecessüsünde milletler ce etmek IAzımdır. Ancak bizzat 
miyeti pek o kadar itibardan 
düşmemiş demek. 

Yok biliyorum ki bu eara1 
turistik bakımdan inşa edilmlıı 

değildir. 

kendilerini hariç bırakarak her 
kese açık olacak o büyük sulh 
ittihadını vücuda getirmek lAzım 
dır. 

• Fakat bu öbür günün işi 

dir! .• Bundan emin misiniz'? 

leyin baalaoacak ve 6 Tearinev· ı:ecek ve burada yapılmakla olan 1 tir R t l · t b. ·ı ·t · ·ı v v 1 ır -k A . . r . . . ay e rışa 1 ır llCI eşrın n 
vel günü akeamına kadar re)'- ı uyu k " kzızdıye ~une 1~11 ınşa~tı lilk hafüısıııda tamamlııııacaktır. 
1 1 

k uı tel ı e ece~ım ueçecf.lgıın 
er top anaca tır • 1 yerlerde devlet dtınıiryollarının Doğu lıölgemizdo sürıHle 

Belediyeler kanununun rey gerek hat kesaf ti g rek .d • ilerliyeıı şinıendüfer siyasetimi 
vermeye dair olan maddesinde personel bakımı~dan :ıncağı' :~ mizin mühim bir eseri olan bu 
reylerin nasıl kullanılacağı eöy- ı mütekA.mil eekli tesbit ellikleıı h_attın aç~lması d~ 29 birinciteş 
le tarif edilmektedir : sonra bazı tadilat yapılacak ve rınden bır kaç gun so~ra >"apı 

ı - Her müntahip kendi lüıumlu tedbirler alınacaktır. lacaktır. Açılma törenıne sayıu 
reyini intihap sandıQıoa bizzat : Şimdiki halde devlet domir· B.ae_bakaıı_ Bay . Celal BayRrla 
atacaktır. •yollarında yapılmasını istediği hırlıkte gıdece~ız. 

2 - intihap pusulasının al miz rteğişiklikler bu ıetkiklerim Diyarbakır · Cizre haltına 
tında müntehibin adı, adresi. den Ronra kati şeklini alacaktır, gelince bu hat 30 kiloınelrelik 
imzası veya mührü bulunacaktır. , Ankaradan modern tarzda kısımlara ayrılmak suretile ik 

3 - Her müntebibin elinde vücude getirilen Ankara isıasyo ınal edilecektir. Ayrıları lahsisnl 
nufus teskeresi oldugu halde iu nunun küşadı lçiu 29 birinciteş la tıu yıl içind9 hat yüz kılomet 
tlhap encümenine gelecek · evela rin Cümhuriyet bayramı günü re claha ilerlemiş olacııktır. 

musaddak intihap defterindeki 

ad• hizasına imzasını eğer oku Vilayetlerin 
yup yazmasını bilmiyorsa par 

1 

mak izini koyacaktır. B undan Gelirleri nerelere 

Sovyetlrar Birliği 

asabiyet icinde , 
sonra rey pusulasını alarak inli r d"/" -Birinciden artan -
hap olunacak iiza miktarının iki sarre ı ıyor 1 
misli yazacak veya yazdırarak 

1
ı ....... .,_.,. . I hu zi.yafet ~ir. kahvaltı hükmün 

sandığa atacaktır. Devletin halk işlerini gören de bıle değıldı r 

Fakat eylül eyı zarfında da 
ha başka turistlerin ~eleceAi ve 
onların aralarında bir kaç düzü 
ııe dış bakanı da bulunacaQ'ı, in 
giltere, F'r~nsa, Rusya ve bugün 
mukadderatımızın üzerinde oy 
nandığı küçük itiUH devletleri 
nin dış balrnnlarile mümtay mü 
şahidlerle l•urada kendilerini 
temsil edecekleri düşünülürse se 
rahat acentası yollarile diploma 
sinin rastlaşması bir aktüaliteye 
delalet eder. 

Bu kadar fena eArtlar içinde 
açılan bu asamblenin kati bir 
safha olacağını sanmıyor musu 
nunuz? Ôhür gfin için dealil, fa 
kat yarııı için olan tehlikenin 
yakmlığı önünde, İngiltere Rus. 
ya ve Fransanın daveti Atlanti· 26 EylQI 
kin öte taraf111da genieliyen sem' --<..- <.,.... _ 

teşkilat ve tesisleri yanıucta ve Gizli madde hükümleri 
onunla muvazi olarak giden ho- \ Londra 22 (Hudyo) Cenevre 
kOmetin bir iki or~ttnlzasyoou de hulunan T.itvinof Fransaya 

vardır: Hususi idareler: Ve busu şidde tli bir no a vererek Fransa 

st idareler, daha fazla mahalli iş - Sovyet aıılaşması Ü7.eriırn na
lerle uğraştıklHrı için, r~aliyetıerl zarı dikkati celbetmietir. Akşam 

patik aksisadayıa birlikte karar Dil bayramı hazır-
ıarın ın yüküne tek başlar111a 

tahamületmeleri icabedenlerin et lıkları görülüyor 

Halbuki! Herkese rağmen 

rafına gevşek idareleri toplamı 

1a muktedir değilmidir! 
llk Türk dil kurultayının VHlandeşları daha yHkından alllka gazeteleri bu nota hakkındaki 

toplaud11tı 26 eylül günü dil bay 
1 

d \l'IS ti . ilk t h 
1 

1 ınütalealarında Lit\'iııofun ş i mdi 
ölmemekte ısrar eden o zavallı Beklenmedik bir manevrayla 1 k b d .. 11 an ırır. ı ye erın a st , sı . 

ramı o ara un an once yı ar . . . ye kadar Faşı~t maıbualı tarA-
da olduğu giul Türk dıl kurumu bat, nafıa ışlerı, ziraat ve saire f 1 "dd' d"I L ' S milletler cemiyeline ne kadar bizzat mütecavizin kendi gayreti 

hakaret küfür ve hıyanette bu Te bizim müzaharetimiz sayesi11 
lunmuştur. de kuveten düşmüş bir milletler 

. ııH an ı ı e ı en ... raıısa - o 
nun üyeleri, Halk evleri gazete 1 gıbl, çoğu VBlıındaşın ~tlnlOk ha- \')'et Husra anlaşmalarının gizlı 
ler ve yurdun dilseverleri arasını yatına giren mevzularla uğraş · maddelerini me\'zu b:ılısetmiş 
d~ kutlanacaktır. Haıkevimiıde mak ve bunları hnzim etmek, olduğunu kayılediyorlar . Eğer bu cemiyet mevcut ol cemiyetinden istifadeye kalkıemı 

masaydı onu icat etmek rn.zım yacağından emin misiniz? Harp 
gellrdl. Asırlar imtidadınca üze· ıamanım1zda türlü kopmleks ri 
rinde üç kere Avrupanın mukad yakür ve nüanslı şekillere , bürü 
deratı O)'namıe olan Bohemyaya nüyor. ispanya, Çin, Avusturya 
gözlerimiz dikili, ısimdi trajik v. s. bunun eahididir. Hukuk ga 
bir \'aziyette bucalıyorsak bu rantilerini kendisinden aramış 

nun Rebebi ayni kamoyun taz)'i· olduğumuz fakat saksiyonla sü 
ki altında sulh muahedelerinio ratinl sonuna kadar ..röıüreme 

elimize vermtş olduA'u bu mües· diğimiz enternasyonal kaidelerı 
seseden i:;tifade etmesini bilme kendi lehlerine çevirmekte en zi 
miş ve istmemi~ olmamamıdır.

1 
yade maheret gösterenler bizzat 

Biz anlamadık anlamak isteme· bu harbi yapanlar değildir . 

dıl bayramı için hazırlıklara lıae vaılfesi, hususi ldnreıere veril- A t J 
larımıştır. miştlr. vus uryaua __ _.. 

Beynelmilel ticaret ~eyeti 
Ankaradan istanbu

la gitti 
Ankara, 21 <Hususi) - iki 

Husust idarelerin gelirleri, 
bir yektln bı.ılinde h iç uwnsımmi 

yacak kadar }' llksektir Son meli 
senede bıı mıktar, kırk milyon 11 
rayı HŞmışlı. YHni blHOn devlet 
bütçesinin altıda birinden fHzla 
olan bır uııktHr. 

Acaba hıısus1 idareler, bu pa 
rayla ne gibi hizmetler görmek· 

- Birinciden artan -
sul.ı için bir tı rl ı k ,, ısmini taşı · 

;·an teşe kkülüıı katolik kılis< sı 

tarafıııdnıı tan ıımadıgı hilt1irıl 

moktedir. 

A \·usturya peskopo larınııı 
bütün kılis lerde okunıın mektu 
bundu bazı ıedhirlere itinız ve 
kiliseniıı ııoktaı uazarı izah edıl 
mektodir. 

dik ki size hazırlanmıe oldukla Bu gün geçmekıe olan hadı 
rı Avrupa, pek natamam olması &eler ve belki yarırı için hazırla 

gündenberi ~ehrimizde bulun

makta olan beynelmilel Ticaret 
Odası Reisi B. Vatson beraberin tedirler? Memlekette okuma arzu 
de umumi kAtip B. Piyer Vusör su, blr heyecan dalgası lrnlinde rafları, hususi meclis tP-Şkilüt mas 

na rağmen evelkine müreccah nanlar faal bir milletler cemi1e 
ve id'ameye lilyık olan Avrupa tinin Avrupaya ue kadar elzem 

Ve Ankara Ticaret Od ası umumt köylere kadar uzııoırken, rt>jlmio rıtflHrı, mıtarir, ziraa, sıhat, cemi 
kAtip vekili B. Paruk Süııter ol vatandaş bHyBtına vMdiği hudut veı ve hayır işleri, muhtelif ve 

nıUşterek lllHSrııflar . 
ancak milleller cemiyeti tarafın· olduğunu olçmek fırsatını her duau halde dün sabah Hariciye 
dan idame edebilirdi. Onan ku zamandan ziyade vermio olmalı VekAleti Vekili B. Şükrü SaraQ· 
surlarını düzeltecek boşluklarını 1 dır. oğlu tarafından kabul edilmişler 
dolduracak, haksızlıklarını tamiri On bea 800 d b . .11 t ve muhtelif meseleler etrafında . . . " e en erı mı e .. _ _ 

1 
. 

edecek. Ya m_ıı_let!er cemıyetı ve· far cemiıetinin aayretlerinl ve ioruemuş erdır. 
ya harp olabılırdı. ki b d 1 F Maruf iktısatçıhtr diin mih 

1 
a ı aeın a o mıyan ransızla· 

Şu satırları 7azdığım anda k f 
1 

mandarları H. Faruk Sünteı'Je 
. . . rın ona arşı ası ae11. hücum 

-Allaah vere de ıntiear ettılı d' 1 . b' d t . 1 birlikte Ziraat, Sümer ve 10 Ban _ . tarını ın emıe ır a am eı atıyle 
esnada aktuelıkten Qtkmıe olsun . _ _ ! kalariyle Orman ÇiCtliQ'ini ziya· 

D - k dd At N- bır zaman onları dueünurken - unyanın mu a era ı u . . . ret etmielerdir. Ankara Ticaret 
remberg oparlösüne baQ'lı kalma bır romanın tasvir ettıQı kendi . . . 

81 
keyfiyeti sizi t 1 ayaklarını kendisi kemiren ah Odası, mısafırler eerefıne Anka 

ıaeır m yor, mak hayvanı h t rlatmıetır. ra Palas'ta bir öılle ziyafeti ver 
mütessir etmiyor ve telif etmi 11 1 

_ mietiı·. 
1or mu '? p b ı Al ,l Beynelmilel Ticaret Odası 

Avrupanın bir adamın karnı ,em er ayn manyaua Reisi B. Vatson her vesile ile 
na bağlı kaldıQ'ı bir devir ol Blrlncld•n artan Türkiye'de gördüğü kalkınma 
muştur. Bu addmın adı Napole- hareketinden takdirle bahsetmek 
ondu. Hiç olmazsa ltıtın dehası Oç gQn kalacak te ve bu memlekette gördüğü ik 
ve Fransız muvazenesi onun · ba Cemberlayn Gadesbera'te tis.adi düzenin hayranı olduğu· 
zı ifratlardan korunmuştur. Ta Hitlerin misafiri olarak üç aiiu nu ve Türk • Amerikan ticarnı 
diktatörlüklerin kaderile sürükle kalaca~ı zannedilmektedir. Bııı münasebetlerinin sıklaetırılması 
nerek Taleyranıo ihaneti denil vekil Londraya döner dönmez iQin memleketine dOndüıtü zaman 
mesine rağmen aklıselim inden parlAmento içtimaa çağırılacaktır alAka•iar mahfilleri harekete ge 
baeka bir eey olmı)'aıı müdaha Oemberlaynin dönüeünde tirece~ini söylemektedir, 
lesine rağmen Rusyanın içıne rad1oda bir nutuk söyleyerek Missfırlerimiz bu akoamki 
ıokulduğu güne kadar. Şimdi ie alınan kararları ilAn edeceai sa trenle letanbul'a hareket etmie· 
daha beterdir. Bitler miıtltiylı nılııor • !erdir. 

suz kıymet, her tarnflu sıhhi te is 
teri bir zaruret bııline korken ve 
nihayet ekonomik kalkınms, iç ti 

cıtret, dıtlma genlşliyeo iş sHlıası 

coğrafya bakımından memleketin 

bölUnmez bir botun hHline gelme 
sini emrederken, bu vıızifelerin 

mObim bir kısmını Ozerlne alınış 

olan husust idıtrelerimiz bu işlere 

ne kttdar para tıarcıyorlıtr? 
Bu ral.rnınları tetkik ederek, 

vilt\yetlerlmizin coğrati, iktisadi 
kUltUrel ve sosy81 lbtiyoçlerı hıık 

kında bir fikir elde etmiş olııbl 
leceziğ. ÇUnkD nisbetler ornsıııdtt 

görlllecek ohm hUyUk fıırklar sırf 

bu thtiytıçların değlşnıesihden ve 
şartların birlblriue benzemesinden 
doğmuştuu. 

1936 malt yılında 62 vill\ yeti 

38,081,496 liranın bu lşlt!r Uze 

rioe surf şPkli şudur: 6 202,001 li 

ra nafiaya. 651,164 lira umumi 

meclis encUmerıe, 4.976,063 lira 
hususi muhasebeye, 11,789 514 li 
ra kUltUr işlerine, 871,231 lira zi· 

raat ve b11ytar işlerine; 2,384,578 

lira l'ıhat ve içf mul muavenet iş

lerine; 882,454 lirıt cemiy1-1t rn ha 
yır işlerine; 5,46i,60• lira mu~tellf 

ve müşterek masrurlar için bttr 

cımmıştır . 

Bu paralurıo yekOnıı 100 ııze 

rinden ktymctl( ri şudur: 1 • .. Hfıa iş 

lerin€ umum yı konun 13,8; umu 
mi meclis ve dıılmi encumeo mııs 
rHflarınu yllzde 2 O; hususi nıuha 

ı>ebe teşkiUltıua ve masratııırıntı 

yUzde 15 ğu; klilttOr islerine 35,4 mizde hususi ldHre bUıçelerlııln 
yekQou 38.081,496 liradır . Hu hu· 
susl idarelerin yttpmııkla mokel do; zlruat lşleri oe 2.6 sı; sıhat işle 
ıef olduğu balk hizmetleri arnsın rine yUlde 7.2 t I; cemiyet ve bıt 
dtt grup bııllnde toplauabilf'cek yır işlerine gent :?.6 sı; muhtelif 
olan şunltır vardır: Nııfiıt, umumi ve mUşterek masraflara yOzde 
meclis ve daimi encümen mas- 116.4 f1 ı;arfedilmiştir. 

suslaki hükümleı·i dahilinde VE\ 

yapılan nizamnamede tesbit edi 
len usul ve şartlara uygun ola· 
rak 15 haziran 939 tarihinden 
itibaren hnl ve ta ufiye edilecektir 

iş sigortası iş kanununa ek 
3516 numaralı kanuula 15 tem· 
muzdan beri meriyele girmiş bu 
ıunmakladır. Ancak birinci macl 
desinin 7 inci fıkrası mucibince 
işçi sigorta idaresinın 15 hazi· 

fra ran 939 da kurulmuş bulunması 
lüzımgelınektedir. Bu sigorta ilk 
önce iş kazalariyle mesleki has 
talıklar ve analık hallerine kar· 
eı faaliyetle bulunacaktır. Vazi-
yet inkieaf ettikçe sigorta idaro 
si karne mucibince işten kalmn 
hallerine karşı da sigortalar ya · 
pacaktır. 

Mer'i iş kauunu fıkreu çalı· 

şanları, meseli\ gazele muharrir 
leriııi, hem bedenen hem fikreıı 

çalışan muharrir v~ muhabirlerin 
istikballerini göz önünde tutmuş 
tur. Bunlar111 ııe gibi haklara sa 
hip olduklan sigorln idaı·esi fan 
liyeto geçtikteıı soııra ayrıca bir 
nizamname ile tesbit eclılecektir. 
Sıgorla idaresi ış dnıreE.ine bağlı 
bir devlet müessesesi olacaktır 
Gere k sigorta teşkilatı ve faali · 
yet tarzıııa, gerek ilk devrede gı 
rışilecek olan üç sigorta koluıııı 

ait kanunların avanprojeleri iş 

daire :ı i genel merkeziııçe hazır· 
lanmıştır. Sıgortaurn kurulup iş 

letilmesi için ecnebi memleketle· 
rin ışçi ve sigorta idarelerınd t• 

bilfııl çalışmış mütehassıslnrd a ıı 
birinin getirılmes i kuvvetle mulı 
temeldir. 

iş kaııuııunun hususi madde 
!'li mucilrnıce ıs ve işçi bulnıu uş 
kiUilıııııı da 15 h azıran 939 dan 
ıtib a reu i şl emesi liizınıgelmekt6 
dir. Teşkı ıiit yapılırken işçileıiıı 
de işlere > orl eşurılmesı iş yerle· 
rıne ılıtıyuçları buluıımnsı keyfı 
yeti bu mzam ahında ve beledi· 
)'eleriıı ıştıı ilkıyle )'Ürütülecıekıit 

Kanunun bu fasıldaki hükümle 
ri tatbik sahns111a çıkmamış bu 
lunmasrna rağmen ış dairesınill 

muhtelif bölgelerdeki teşkilül• 
şiındi)·e kadar işsiz işçileri yor· 
leştirmok hususuııdu ınü~pet ne 
ıiceler almıştır -----

ispanya~a harp vaziyLti ,~, 
-Birınciden arlan - ıı ı· 

A ı. 1 
A~ilerin tebliği ~ll 

Salamauka, 22 (Iladyo) ,..,.,. ~er 
Franko karargahmın telıli~i: JJ]ll ~Ok 
dülüs cephesinde, düşmanın Vı! t 
lanneva ve Villadelrio ınıııtakalll' 1 C 
rında müteaddit lrar ruzlarııı 1 

püskürttük. Düşman ağır zuyint!I Ur 
uğramıetır l 

'feruel Cephesiııde de, dÜf erı 
manın Sarrioıı l~elerine kaı ~1 l~i 
yaptığı hücumlar da tarded 11 tr16" 

mietir. 1 
Ebro cephesinde, düşınaoıll 

mühim bir çok mevzılorıııi oır; t'tu 
aeçirdik çe ağır zayiRt verdırd "•İtı 
Hava bomüardımanı a. 

Alikaııte, 22 (Uad) o) - S~ 
ut 11 de iiçor motörlii 10 ıaYf 
re Alikanto'ııin 45 uiloınetıe e9~ t~ 
kırıdn bulunan A)'lol kasabasıP bır 
bombardıman ederek 12 kişıııiı1 ~ I 
ölümüne \'0 51 kışıııin yarol0 11 

maımıa sebep olmuşlaıclır. 

Homlıardım ııı rwı ce~ıııd~ k 
biri men ucat fal.Jrıkas ı oını 0 il 
üzere bir kaç binn harap 01ıı10efke 
tur. 
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ilk denizaltı~a~losu Meksika· Amerika K•·~:~ukıar Ku. s. !Kus. 

ne zeman yapıldı 1 H 11 dudun da ç·'o k k I b · ~:~:°~~" 
! Denizaltı kablosu bundan 

1 
311 ] } f Koza 

Uı sene evvel keşfedilmiştir ~arp 1 Ş ffi a Kırma 
ıı b t B Y Kozacı parlağı la nu uları bır n~ilizdır. u _ Buğday-Çavdar 

h Şif f'Vvela, kahlu ilel yeni Fakat çarpışma k 1 ,1 ol 11Urıyayı eski dünyayn bağlı· 8flnC8 8f 8f8SIOua UJ0f Sert aoadol 
tan bır plan yapmış. sonra Yumuşak 
~rıu t k lJ 

1 
ıt· . f k Son günlerde amerıkan gelecekleri zannedilmektedir yerli buğdayı 

e emm e n·mış a aı . . F k b b k 1 d a.ıbik 
1 

d k alımıerı tekass mantakasına a at .1 gün u aoaa e. Ça•dar 
" sa ıJsma on an ço d"g-ru akın etmiye başlamış- - · · f Ç" kü 'l l A d 1 •ıraları ı,o•.abilmiştiı·. gıımış ır. un mı yon arca aa o yulaf 

İlk kublo 
1850 

de lardır, çünkü orada harikulade kırmızı karınca guruplar halin Arpa 
Manş bir hadıse seyredoceklerdir. de Amerikanın muhtelif mın- A d ı 

erıizinin altında yapılmı~ A 'k b. ı ·k d ı t na 0 

rans ·ı ıe l · ıt ·e'y· l ·ı "' . . merı o ır eşı . ev e - takalarıudio çenup ha dutları y ~rli alivre yeni M. 
a ngı eı 1 >il eş- lerının garp hudutları ıle Mek d - " ü b l r • . . f • f . na ogru yur meye aı amıı- Nohut ekstra 

ınıştıı · fondakı enni güç- sikaoın şimal vilayetlerinde bu t 
O~ıer düşUnUlecek olursa o güo şiddetli bir karınc• mu- ır. • fasulye 
~Virde hövte bir işin çok b b . b 8 lndıya Utah Oregan ve Yulaf yeril 
Q J are esı aşlamışbr. u mu K d 'b' b' l k.l t M · k k 
~Uk bir eser olduğu kabul harebe Meksikaoan siyah dev al.oka a gıf ıd ıo ercke ı ome ehrlcıme tar 
llmeue dt>g-rer k 1 .1 A .. 1 re ı mesa e en te as mınta Sa ep 

t) , arınca arı ı e merı"an o k k ,, k , k -
Manş Penizine keblolar kırmızı kanocaları arasmda asına a ın l• ın galea ır· Tatlı çogen 

~ saatte serilmiştir. 1858 arasında cereyan etmektedir, mızı karıncalar hu~od~ geçen Balm~mu 
·llcnesinde de Fransa ile Dev karınca denen Mek- dev kanncalaranın uzerıne abt Cehrı 
rner!ka Bi"1oşik Devletleri sika karıncalarından büyük maktadır. Susam 
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tasında kurulmuştur. Bulha~ bir kütle hudutdan aşarak Haşerat aleminde ıimdi Yapalı 
ıııe Nevyork'tn bUyUk bay- Amarikaya geçmiş ye kırmızı ye kadar bu derece büyük ve Siyah 52 47 8trı yopılmasınn vesile olmuş karıncalara taarruz etmiştir. kaolı bir muharebe kaydedil Şark l 4

4
6
6

,
50 1ur, Şimdi Amerika Meksika mamiştir, hayvanat mütehH- Anadol ı 

f 
, k l,

1 
hndutlnrıoda kanlı l>ir çarpı~ sıslaraoıu fikrine göre bu mu· Aydın ıiyab 1 51 

ransa nm en ÇO çocu~ u ma olmaktadır. önceden dev 1 hare bede nihai zaferi kırmızı Yıkanmıı yapak 1 80 

b
·lr nah'ıyn1 S•I karıncaların bu savaşta galip karıncalar kazanacaktır. Güz yuou ! 65 

rı Konya mab tiftik 1 SS 

Fı ansa'da 815 nüfusın ÇQCU~l8fl0 UZ8k ~lt818f8 S8J8~8İI Yozıat t lO 
Q~Uk bir nahiye vardır. Bu Keçi kıb 47 
~biye,' ötedenberi kadınları- A"'rupnda çocukların gö-ıyUk millet, çocuklarının bir ,. dabai 25 
1rı çok çocuk doğurmalarile rnşıerin~ .ve bilgileıiui gımiş· birlerini ya~ındd~ tanım~ları •. P!rinç~er 

22 eşhurdur. { letmek ıçın. uzak kıta lara seya na bUyilk ehemmıyet . verıyor· Bl~ın~ı nevı. mal 
Geçen mayıs ayı içinde hat etmelerı mitli terbiye ita Şimdiye kadar tngılteredeo lkıncı ne•ı mal , 

'Ul'aka altı annenııı 1 lo çocu 1 alakadar makamlar tarafından harioe giden çocukların ekse Çay 260 
u bulunduğu tesbH edılmiş 1 

kabul edilmıştir. MPseıa bu risi Fransaya, ikinci der~cedel Kah•e • 110 
e keodilPrine mndalya ve·il- S"'rıe kısa kadar lııgılteredeo Danimarka ve Belçikaya gön- Badem,çekırdek 
iştir. Köyde en çok çocuğu 1 

harice göııderı Iecek milhim bir derilmekte idi. Bundan sonra içleri 
18n . aile Dularjal ailes~dir. ı kısn~ı AmPn lrny ~önderile· 811'8 İsveç ve Norveçe geliyor. Tatlı badem içi 
U aıleye ~oooo frank müka c •klır. Seyyahlenn çoğalması mit Acı » » 
~ veri imiştir. Bu ailenin on) ı:aıehu soyu halt ıle. ol:"ı.ka~ !etler arasındaki mUnasebetleri Acı çekirdek 

~ı COl!uğu vard1 r. Geçenlf>l'deıdar lııgılız ceınıyetının şefı ço~alttıği gibi iktisadt cihetten Urfa Yağı 

90 
55 
36 
90 
70 ~. Uçnncü :cocuk dünyaya gel· İngiliz çocuklarını Aıneri kada : pe bUyUk faydalar getirmek fçel " 

ıgi zAman Fransa cUmhurrt>i karşilamak ve bakmak Uzere 
1 

tedir. Kı'rahk ~aireler 

48 

280 

95 

60 
37 
ıoo 

1 bu çocuğun vaftiz babalığı.İ lazımw·den hazırlıkları ikmal Bir de bunun yanında ço 
~ kabul ederek aileye ve nü- için şimdiden Nevyorka git· cukların ecnebi memleketi ve Yogurt pazarı civarında 
~sa karşı sempatisini göster- mfştir. Gelecek sene İngilte- lntalara seyahat ederek başka her türlü konfürü havi üç 
ıştir. reden Amer!kaya) daha ziyade çocukların hayatlarını yakin odalı iki daire kir•hktır, 
MagİnOl İSlİh~aın h&ltl çocu~ g?~ıJerilecektir. . . dan görmcl.eri '..mi lletı~ri daha Arsı!:te~~~:~: ~:r:~0:atl~r~Y 

lngılızce konuşan ıkı bil· yakından bırb!rıne tanıtacakti' 
Umumi harpten sonra da 5- 5 

b~l~~k ve küçük devletlerin Bir ~uyu~an su yeıine ma~en çıktı, f akıt... Zay·ı 'aha .. etname 
ııı ıı·ine karşı müstahkem V U 
...,U'iafaa hatları vücude getir- ..:-- . d"b· d 1 Namrun nahiyesi ilk oku 
·ı.ııı~ f d E Fraıısa'nın Brest şehrınde \ Kuyunun ı ın e ses ge - 1 d 1 ld _ 9, 
\>e aaliyetı urmamıştı. v- iki kişınin ölUmU ve bir kişi- meyince kardeş hemen aşağı u~ tand ~ ~·ı .0 u~utm b~6d ıte 
~ ıa Fransızlar Almanya hu- . . . neı e rısıyesıne aı şa a e -
hııuuııa karşı meşhur Maginot nin yaralanmasıyle neticelenen Jya ınmıştır. Fakat o da orada namemi zayı ettım yenisini 
'ltını Ailende getirmişlerdi bır kuyu kıı~ası olmuş.tur. . kıvrılıp kalmıştır. • . • alacağımdan etkiıiDin hükmü 

So zamanlar da Fransız Bu şehırde küçük bır Bunu gören daha ıkı çıft- olmadığını ilin ederim. 
14ra k:r~ı Stegiried hattını ciftlik işlotmekteolan bir adam çi halatlara bağlanarak kuyu· Namrun nahiyesinden 
~~CUde ge~irmişlerdir.:Maginot t~rlasmın içinde bir kuyu kaz ya sarkmışlar. fakat birisinin Mehmet Ali Ünal 
'lilttı b I 

0 
th t dırmıştır. Fakat kuyudan su bağlandığı halat yarı yolda , 

a· u g n umum me ua ll1 . 1 1 1 n 
g?.ınd . d l U s· . yerine muden damarı çıkmış- kopunca o da kuyuya dUşmü• 
~o n ıse e mnun m es ısı ..... ., 

ktaıı unutulmuştur. tır. ve bel kemıgı kırılmıştır. Mer1inio Ar1lan köyUnOn kuz 

1 İstihkam hatları ismine Bundan son derece mem- HadisAyi haber alan itfa- yaka mevkiiode ıardan hafız 
~~'!et edilen Andre Mllginot nun olan cıftli k şahibi "medP.- iye sUrıttle kaza mehalioe ye· mehmed ve kevik durmoı tar
Slında bllyllk hır general ve ni kendi gözUmle bir de ben tişmış kuyudan iki Oltl ile bir Ja91, garben kara halil ve hacı 

b lltrıandan değil alelilde bir' ğöreyirn,, demiş kuyunun içi.:. yarala çıkarmıştır. •eli tarlası, timaıcn iımir be
~ l!ferdır. Fakat boyu posu bir ne inrnişlir. Fakat daha iner Ôlllleran m1den damarın· kirtarlilı •e bark, cenuben 
~~~ generalları gıptaya dUşO- inmez, edamcagız kendisini dan _çıka? zehirli gazle zehir· çoban döndü tarlasile çevrili 

Cflk kadar iri idi. kaybetmiştıı-. lendıklerı tesbit edilmiştir. eski ölçüye ıöre 26 döniim 
U Boyu bir metre seksen •• tarla hikmet muıtafaoın ecda 

. le~lUr santim idi. Umumr hnrp Alp ı arda u c Kişi Gaip clındın intikalen aenedıiz O· 

lı.ı·ı evvol harbiye müsteşarı 1 d b 1 d bi h tarak tAsarrnfunda iken So ıe· 
· 1 n13 · · Bundan ''o il · el U gün Ur un ar en r aber 1 .. 1 ·ı -1 h'k t ~ o senesinde yenı bır ' g n evv Ç · ne evve o meıı e og u ı m• 

le erkeı oartisi teşkil etmek is dağcı Alp dağlarına tırman·• alına~amıştır. ve iımailo terk ettiii köyün· 
1 ı-.. tn1şu, Lakin ı u teşebhtisOnde mak üzeıe Cenevıc1den hare-! Bır. tucc.ar! karısı ve ar- deu verilen ilmOhaberle bildi 

ı· llvaff . 1 d" Ce , 1 kadaşı ı le hırlı kte eğostosun . • b . ai ak olmayıp 1914 sene- ket ~tmış er ır. n~vre de hu 26 d M t 1,. te . . rılmıı ve u tarlanıa ıenetsız 
llde b' .. bU,•Uk l'ir endişe J Ukü 1 sın a on Je cın pesıoın f 

Hah· ır ııefer olarak orduya g~n J • • Ço kil 1 
.. m cenup garbinde bulunuyordu. tasarru attan tesçili istenilmiş 

1 ıı 01 surme\ tetıı. ıı o glln bu iti - d ·ıı t 'h· d .. ıı l rnuştur. ı 31 ağustosta bunlar Alpların o ugun anı n arı ın en ıtı-
< k~st ~8 '_'Pl' tıllyUk bır yarlll'lık ıOm müstahkem hııttın yapıl· j en yüksek sığna~ı olan Valo baren 4-lo-938 salı günil ma-
1 bi,. fit nut ve hattrt Verdunde masını teklif etmiş ve muvaf -

1 
sığnuğında gOrUlmUşlerdir. fa· halline memur ıönderilecektir. 

11 b1tıcıayağın1 h.ayhetrniş olduğu fak olmuştu. Keııctısi 1932 se- kat ondan sonra nereye gittik bu tarlada veraset ve tasarruf 
1 bıe1 ~ rUtbPsi çavuşluğu geç- nPsindH vefftt f')'lı>diğındPn f'SP.jterı teshit edilmemıştir. iddiasında bulunanlar varsa 

11 n•ştıl' rınin hrnıam oıduğıınu görA· Korkunç uçurumlar era· tayin olunan müddet zarfında 
~ k110. l9,9 Sı>rıesıııde Tardı ı-u men işı . Kıı e ltıms ııııl· si rı da luılnıış olmaları ihtima tapu müdllriyetin~, ayni zaman 
rej~e~n~sinde Harbiye N ızırı you İn~ilız Jırnsıua mal ol-

1 
liui dUşUnen.1 bir arayıcı ker· mahalline gidecek memura 

18Inine izafe edılen ma· muştur. vanı yola çıkmııtır. aOracaatlan illa olunur. 

icel Defterdarlığından 
Mahallesi Mevkii Cinsi Miktarı Kazası 

Mersin Nusr tiye G zh ne Harap 1 00 M~ 
Dükkan ve Arsa 

Muhammea kıymeti 
900 Lira 

Mersin Nasratiye 

Muhammen kıymeti 
830 Lira 

H U D U Dl . 
Şar~an h zioei maliyeye Yusuf 
Fakmden metrük fırın g rbeo 
Erzurumlu hasibe evi şimal n 
Tarsus caddesi cenuben umumi 
mağazalara satılan şioarof t r-
Jasile mabdud 
( Ebesarsd n metruk] 

Tarsus C harap fırın 758 M,2 
Hududu 

Şarkan şeyh bamit veresesi rs 
sı garben hazinei maliye şimalen 
tarsus cEJddesi cenuben umumi 
mağazalara s talan şinarof tarla 
sile mahdud 
( Yusuf Fakiden metruk] 

Miilrndit rumlardH11 nıelruk \tı~HtHhı lıudud 
ve evsafı )~tZılı iki parça <ırsa v~ ehui~Pııiu •ııiil
kiyeti pfşin satılmak iizre 16-9 9.18 taı·ilıirıdPu 
ilibareı• 15 ~üu nıfüldPtl~ miizH~~dt-y~ ~onulmu 
ve 1-lo 9i.i8 wrilıindt· sihiil.-ı pt.ı)lt>r lı· dd l.•
yik göriildliğii laklirdtt: ihalt>i kalı~c~i )apıl t' ğ rı 
dan talip olanların ) iizdP 7 buçuk lPmiwıt p ı H
hırım nılistahsiben tlrflt rrlarhkta miitPşekl-. 1 ko
mı~vona uıiiracaalfarı ilan oluı uı·. 

"' 
20 - 23 27 -;jQ 

1 l A N 
İçel Ya~lflar Mü~ürlüğün~en : 

Keşif bedeli Muvakkat Mevkıi Nevi Vakfı 
teminatı 

Lira K. Lira K, Çarşı Furun Hacı Z liha 
493 36 sz 03 

Yukarıda UW\'kiı VP kt-şif hedPli ~azılı h1 r 
kıta vakıf akarın l'1111ircıtı 24~0 sa~ ılı k< rnırı t l ' 
fi~an ::1eık eksi!lr11P.\1e kouuluıustıır. ~liıddf'tİ nıu-. . . 
zay~dP l:i ~-938 d~rı iliharPrı )İrmı gnrıdiir. 
a-10.938 pazar ~rlfı~j günii .. a<ıt )O da ihalP~İ 
)apılacağrnıtan taliplilerin tar~us vakıf ar ıırnnıur
luğuna rnlirHcaaıhırı ilaıı oluuur. 15 . l 9 ~3 ~9 

i ı an 
fçel Orman Müdürlüğün~en 

Muhammen vahit fıyatı 
Keotal Cinsi Lira K. 
338 karışık kömür Q. ~5 

1--İÇt>l vilayetirıin Mt-ırsin kuza~ı dalııliııd" küy 
pmarı köyü civarıuda sazak haltalık ormauu d. ;. 
338 kental karışık kömlir satışa çı~aralmı lır. 

2- ~luhamnıen bedPli lwlu1 r krrıtalı 25 kuruş. 
tur. 
~- Şartrıam~ v~ mukuvrl.-ıHuut> projPlt ı i11 

görmek istiyrrıh· rin ~lPr~iu ornıan nıiJht>11dıslıA ne 
müracaatları 

4 - salış 3- ll'-938 pazarl~~i giiuii saat 14 ıl~ 
Mersin orman başru lilwud islıği da i re~i nd~ ) : pıla
ca ktır. 

5-Satış unıunıi oluı, 8Çık :ırtırıua u~ulih:• )a· 
pılacaktır. 

6 -Muvakkat temi11alı 7 liradır. 
7- Taliplilerin şartmuaı~d t) ~azıh ve..;aiki g~ıir-

nwleri lazımdır· ~O ~3 27 no 
içel Tapu mu~ürlügün~en 

No. Tarihi Cinsi mahallesi Arşın 2. Hadudu 
21 ~isau 337 hane bahçe 200 Şarkao tarik g r'1e 'b 

rahim bahçesi ik n ely vm 
İsmail bini yusuf muf ez 

b hçesi şimaleo tarikiam ceou 
ben mustafa bahçesi ik n elyevm 
diyap oğlu ibrabım bahçesi 

2i Nisan 337 bahçe 600 arşın 
Hududu : Şarkan sahibi ~enet hanesi ğ ben ve cenu 

ben diyap oğln ibrahimio müfrez bahçesi şlm 1 t rik 
Yukarıda vasıfları yazılı bulıçe ve ha ırn dı) a p oğ. 
hı ihrahirndcu salın almak Sllf'tllİlt- rti~: ıı 337 ooiin 
ve 22 Sa)ılarırıda isn ail bini )U uf 11 uıına t~po 
senedi v~rilnıiş ik~n huııa :ıil hdsıl;tl dt-flt'rı uı ıtı 
lllÜtHirHiğt· gitnıPtlt)rı 341 11\f'I P, 1 1 üktlıufl kon µı 
n111 yaııgrnııula rnpu ka~dı yır i!ı r b ~1111 ı~ P 

b u ~ P r l t1 r i u et t, l ,.. .. c ı l ı l P a h a r .t• !>i H t ı l m a s ı t 1 il i 1 
miştir 6 ıo - 938 pPrşe u bH güuii ruahalfırıe nu u ır 
~öndtirilttcektir. hu ) ~rlrrde veraset ve · sa uf 
iddiasırıda hul1.111anlar vnr~a tavin olu nar ıiiddt t 
z:ırfııuia tapu miid.ıri~·,...titıP ~PVIUİ IUIJH\. f'JHi) 

mahalliue gelect·k memura uıliracaatları ila olu. 
nur. 
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Yeni .\le j . ; 

Cenubun en çok 
okunan ve tutunan 
gazetesidir. 

Yeni Mersin 
Gündelik Siyasi Gazete 

. -

içten ve Dışta11 • 1 
günün en mühiın ve 
en taze haberlerini 

Yeni lYlettsin 
de hulursunuz. 

Yeni• mersin• 11 Yrllık fasılasız intişarrnda murnffakiyetini 
• halktan adrdüaü rağbete borçludur. 

V E N İ M ER S 1 N : Sizin Gazetınizfa. Dertlerinize dileklerinize Y [ H i M E R Si H sütunları açıktır. 

YENİ MERSiNİ : Okuyunuz ve Okutmıya çalışınız. 

,ri~ YENi MERSiN MATBAASI ~~ ~~ 
?rd 
~~ 
rd bütün işleri ucuz 
PJ ve süratle yapar. 
~~ 

~ En yeni ve çok çeşitli harfleri Yeni Mersin 
~~ Matbaasında bulabilirsiniz. 
~d 

~ Her boyda istenilen harflerle K 1 T A P 
G A Z E T E ve M EICM UA Tabı yapıhr. 

~ 
rJ 
!i 
(~ 
~~ 
(~ 
r:l 
I~ 
l!i 
~I 

~ 
* # 
* ~ ~ 

(~ Resmi Daire· ve Müesseselere ticaret- ~J 
~~ hanelere ait her çeşit Defterler Evrakı ~~ 
~ matbua Fatura ve saire en nefis bir (d 
~J tarzda ve beğendirmek şartile yapıllr. (~ 
~ ~ 
?~ ~ Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tez elden g6nderilir. ~~~ 

~l!:Ji~!A~N!r;iil~~~~~~~~~*~*~~~~~~~- "'~(fi' 
1 L A H 1 'I ilk Okul Kitapları 

iktisat VekAleLinin 5-8-93H tarihinde 
eden fiyat listesi mucip satışlarımıı: 

Et,'adı 

Tip il Seyhan bezi 7 5X36 
,, VI Horozlu bez 7 5X36 
,, VI Şapkalı 7 f>X36 

intişar 

F'i 
6,30 
6, 10 
6,70 

1 - Satış peşin bedelledir. 
2 -- Hir balyadan aşHğı satışlar için 010 2 

3 
zam yapılır. 

Sif masraflarile bal ~·a ambalaj bedel
leri miişteriye aillir. 

Tarauata M Raaim beyF. 
müateciri 

Salih Bosna 

1 

: 938-939 Ders yılına ait ilk okul 
kitapları gelmiştir. izdihama mahal 

1kalmamak için kitapların şimdiden
1 

tedarikini rica ederiz. 11 

· ~EOAO SAHiR S(YM(N 
Uray C~ddesi No. _4~ Mersin 

........ *•••••• 1 Türk Hava Kurumu İ 
1 büyfık Piyangosu : 

1 Altıncı keıide 11 Birinci teşrin 9.~8 dedir· ~ 
Büyük ikramiye 200,000 liradır @ 

k 
@Bundan b.şka 40,000, 25000, 20000, t5ooo; 10000 1 

Isı yuva o u l ıı Oliralık ikramiyelerle 50,000 \'e ~oo,ooo liralik iki adeto 

direktörlüğünden. Omnktfat vardır. g 
IO Dikkat: Bilel alan lıerkes 7 birirıci lt>Şrirıo 

Okulumuzun Ana v~ ilk kısmın birinci Sl · 9a8 giinii ak~am11ıa kadar hil.-tlerini dflğiştir O 
uıflarma taleb~ kahuliine başhuua11ştır. Eski la- imiş lıulunnıalııhr. · ' 1 
lehe velileri çocukletrınıu ka)·Ularuu yP.uıl~nu~k 000000000000 •00§0000000000 
için tahriren Ye)la şif<1h~ıı miiracaat etmeleri' H\· . Meraia: Yeni Menin BHımeviade Basılmııbr 
zamdır. Telefon ; No. (120) 3-7 

i l A N 
Mersin gümrük nıü~ürlüğün~en 

Cl~SI ESY.\ 
H•· k lam İlaıı;ı t 
Kİ na\'*'\ İ nü brP. . ~ 

• 

.\li~tulıı .ra:ı ~ırıaiv~ 
Kok k ö m ii rii w 

Canı •"Şya 
KırlaSİ)P 

Kullarnlmış hoş çuval 
DPnıir civi . 
Pamuk dohunıa lan lrı 
Bı-11ziıı i~pirto 

1 uhari \t' . 
f)pnıir srıpı ı 

l\uhve 

1\ ılo 
7 

loo 
900 
150 

ı 16:> 
36 

f)fl~4 

14flO 
~ 

44-
5 

3510 

Go 

oOıt 

000 
ooo 
000 
000 
".)~~ ...,u ~, 

ooo 
ooı> 

300 
f>oo 
6on 
ooo 
000 

Ev rşyası 77 880 
Biliimen 14 g4 ooo 

~tersin Gümriiğü amharırıda mua~·yen nıiid· 
d fl ll e rı fo z l a k a bu ı \' u ~ ;ı r ı d a c i n " i ' H 1111 k ti a fi 
yazılı ( oıı hr~) kalr;11 ... şya 4 - ıo - ~ar> sali giiniı 
Saal doku1.dı1 tıcık :ıl'lırıııa ile satışa <;ıhaı ılııııştır 

İı,le~li oh.ııılarırı yazıla giiu ve ~.ı r1 ttP ~alış 

yPrİrıP- lıazır bulunmaları ve pe~· siirt·ıılııredeıı 
\ iizdP 7 50 lf~nıiwıt akcPlttrirıiıh· \'aıılanrı:ı alma· 
İ nrı iları olurıllr. • . l f>. 19 - 23 - 2~) 

Tarsus icra memurlugun~an : 
No. 938-680 

Tapu No. Tarihi Cinsi H. Metre M. Mevkii Köyü Kıymrti 
38 haziran tarla 17 9263 yunus beher H. 

928 oğlu 165 Lir.ı 
Hndudu ; Şarkan tarik ve hacı garben tarik ~imaleıt 

cumali ve şih oğlu iımail cenuben hatice 
tarlası 

Sahibi: 32 sehim itibarile dörd .. rden sekiz hissesi 
ne zevceleri zaliha ve ha tice ve üçerden 2 f 

hissesine evlatları nuri \'e Ahmet ve keıİ 
ben ve zekiye ve dursun ve sadiye 'le 

dudu ve kendisinden mukaddem vefat 
eden oğlu mustafa evladı mohiddin. 

Alacaklı, Umer hayta 
Borçlu, Hacı boz.an köyünden hacı abdullah oğlu 
Nuri. 

Birinci artırmanın yapılacağı yer; gün, saat ~4 - /•J-933 
Pazartesi günü saat 9· 10 Tarsus icra D. 
ikinci artırmanın yapılcağı yer 2ün saat 8-11 938 
Sali günü saat 9· 1 O Tarsus İcra D. 

1 - işbu gAyri m!!nkulQıı artırma tartnamesi 24 - 9 -938tarihiJ · 
den itibaren 938 6 80 No ile taraus icra dairesinin muayyen ııunıı' 
sında herkesin görebilmesi için açıktır . İlanda yanlı olanlard•' 
taı:la malQmat almak isteyenler İfbu şartnam~ye ve 938- 680 dosr' 
numarasile memurıyetimize mQracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya itlirak lçin yukarıda yazılı kiymetin yOzde 7.~ 
nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu te\fıl' 
edilecektir, (124) 

3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtif:.ı~ 
hakkı salıip!erinin gayri menkul Ozcrindeki haklarını hususile fi#' 
v., masrafa dair olau ıddialarını işbu ilan taribiııden itibaren yirıı' 
gOn içinde evrakı müsbitolerıle birlikte menıuriyetimize bildirmeıot 
ıcap eder. Aksi halde hakları tapu aicilile Sllbit olmadıkça utıf bedd 
nin paylafmaaından harıç kalırlar . 

4 - Gösterilen gOnde artırmaya iştirak edonler artırma şıı 
nameıini okumut ve lQzumlu malumat almış ve bunları temaııı• 
kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - T&Jİn edilen zamanıb gayri nıenkul uç def& bağırı ldık11 

ıonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artıma bedeli muh .. mıtı1 
kıymetin yüzde yetmiş beşıni bulmaz veya satış isteyenin alacağı~ 
rüchani olan diger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri mer 
kul ile ıeminedilmif alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazııa en 93 
artıranın taahhüdü btki kalmak Qrre artırma on beş gün daha teDl d 
'fe on beşinci ganü ayni uun yapılacak artırınll 

işbu alacak ~~80 nuıuaıalı k•·11u11 şrımuluna cJ .ı 
h il olli u ğu nd a u g~ued ~ ~·~tısı iş lie~i ra i bul nı a , ı <l ~ 
si ta~dirdt· ga' ri m~rıkul saıılmıvarak CJI ıcttklı 
ıııu alaeağır;a karşı kauurıi ipr.lek halini <ıl(l)a~ 
şart i le lwş lak ·itle heş seneye Lecil eılilect·k o;ı 
mrzktir k:ıuun şumuhına ~öre nıuamde ~·<ıpıltl 
caktır. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olıınan Jr.imH derhal ~11! 
verilen mühlet içinde puayı vermezse ihale kararı tesholunar 
kendilinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmif oıdııS 
bedelle almata razı oluru ona, ruı olmaz, Teya bulunmazsa he~,' 
on bef gOn moddetle artırmaya çıkarıli p en çok artırana ihale ed1 ,ı 
iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den b•~ 
olunacak faiz Te diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızıP 
muriyetimizr.e alıcıdan tahsil olunur. "183,. , 

2004 11um:ıralı icra ve ıflas kaıınuuııun '' 
iııci uıaıldt•sirıin 4 üncü fıkrdsıııa l~vfikaıı tıtı 
g a ~ r i nı e 11 k u 1 s fi lı 1 p l r. r i n i ı ı h u lı a k 1 a r an a v .- h 11 ~ 1~ 
silt~ fai1. ve masarift• ılair oları iıldialarını ilan l•

11 

hirıd~n itihartın ~o gün icin h! evrakı nıiishiLt•lt' ril 
<..! • 

IJ i 1 d i r n w l t· 1' i a k si 1 ıa 1 de hak la rı t a p ıı sici il t> ,. i it· ~ '1 

hit olmadı~ ca salı~ hedt>I i 11i11 (HH laşnıasıucla rı lı'1 · · ır ric kahıcakları cilwtl P- alakadarl:ır111 i~hu ı11aıfl 
. • ı . • f k .. l k l l 1 : •• ,p nın nwı" ur ı ra~ına gore aa re P .. IUP. Prı " 

haf lZla nı:ihi ııal alm ·~ i~ıiv,• ıl•" 938 680 dıı.: 
1 

ı 
llUllWI a~ile l\tı ~U!') ı c d lllt liılll h.ğu ld uıUI " CJ' 

ları il!uı olunur. 

• 
1 


