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Alma yada tam seferberlik hali var 
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Hatay Senelerdenberi beklediği bü- 1 

yük sevinçli gün(dün kavuştu 1 Hudutta tahşidat yapıhyor 

Hatay Millet meclisi açlldı 
Garpte ve cenuptaki yollardan gelip geçmek 

asker ve malzeme naklediliyor 
mennedildi 

------------------------
[n ~üçüğün~en en ~üyüğüne ~adar ~ütün Türklerin ~alisane arzusu Hatayhlann 

müsta~il Hatayda refa~ ve saa~eti~ir 

İtalya da 
Bekar memurlar 
terli ~edemiyecek 

500 bin amele 
Hatay millet meclisi cün 

açıldı. Geç vakit bu satırları ya· 
zarken henüz açılış tafsilfltı gel 
nıomi . .lir, Fakat iyi biliyoruz ki 
bütün Hatay senelordenberi l>ü 
Yük üzüntü içinde beklediği gü 
ne eıı asil en temiz bir sodnçle 
kavuşmuş buluuuyor. Artık tıu 
güzel topraklar ve Türk kanını 
taşıyan Hataylı kardeşlerimiz 

kendi idarelerini kendi ellerine 
almanııı sevinci ve gururu için· 
dedirler. 

Hataydaki Türk ekseriyeti 

mefhumunun geniş surette lanın miş bulunmaktadır. 

dığ'ı rn hürmet edildiği bir : teş
rii müessese olacaktır. 

Türk milli davasının bu bü 
yük zaferi karşıımıda iflihar du 
yuyor ve seviniyoruz. 

Hatay müstakil pir varlık 

olmuş esas prensiplerini halktan 

Türkiye ile Fransa V9i'Suriye 
arasındaki dostluk hiıderini bu· 
gün her zamankinden kuvvetli 
hissediyoruz, 

Şu dakikada, IIatarlıClan 
beklediğimiz hareket, yeni rejim 

alan bir cumhuriyet idaresi kur için dost ve sadık bir Hatay va 
muştur. Bu müstakil varlık, kom tandaeı olmaktır. Ve bizim kanı 
şu Suriye hükumeti ile aramız mızı taşıyan mert ve asil insan 
da.ki doslluk rabıtalarını bir kat ların bu yoldan ayrılmıyacakla 
da_ha kuvvell.endirmek için en il rından emin bulunuyoruz. 
mu~e.mmel bır uıısur olacaktır. En küçüğünden en büyüğü 
Bu ıtıbarla da ayrı bir zevk du· ne kadar ütün Türklerin samimi 

1 

Roma 2 (Radyo} Duçonio ri 
yasetiııde toplanan nazırlar mec 
lisi bekar memurlar ve iş haya 
tında çalışan kadınlar hakkında 

yeni bir kararname kabul etmiş 
tir . Du kararnameye göre; hal 

Fransa hududundaki istih
kamları tahkim ediyor 

Almanya her ne bahasına olursa olsun 
mutlak bir harbi göze aldı 

yada yüksek memuriyetlere ta Paris 2 (Radyo) Almanya
yin edilmek ve terfi edebilmek dan bu gün alınan haberler 2 
için evlenmek earttır · 30 yaeını hattadanberi efklirı umumiyede 
geçmie olan bekAr memurlar hiç bariz surette görülen heyecanı 
bir suretle terfi edemiyecekler bir kat daha artırmıştır . 
dir • Terfi ettirilecek evli memur Dünden beri Almanyanın gar 
lar da çocuA'u olanlar tercih edi b. d b d k. b' k 
1 

ın e ve cenu un a ı ır ısım 

ecektir . ıı d l' · ·1 · 

rası müşahede 'edilmektedir . Si 
mendüfer hatları ve kara yolları 
asker ve harp malzemesi nakli
ne tahsis edilmektedir. lstihkilm 
işleri ne garpta 500 bin amele 
ile hararetle devam edilmektEdir 

Yabancı nıahfellerde Alman 
yanın her ne bahasına olursa 
olsun Çekoslovak1a işine başka 

secim hazırlıkları münasebetiyle 
bir daha meydana çıkmış ve Ha 
tay milli meclisinin 40 mebusun 
dan 22 si Türktür. Fikir, düşün 
ce ve ideal itibariyle ayni yolu 
takip edeceklerinde şüphe olmı 
Yan Alevilerde 9 mebus çıkarmış 
lardır. 

ruyoruz. l ve halisane arzusu ha tay halkı 
Türkiye ile Fransa arasında nın müstakil hata hud ı 

ki dostluk, Hatay clolayısiyle ta Y u arı 
h 

~ ü yo ar an ge ınıp geçı mesı men 
Resmi ve usuaı m essese d'I . . ş· ld k' k 1 

l 1 l k d 
e ı mıetır . ıma e ı ıta ar ge devletler müdahalelerini önleme 

erde Qa ıştırı an a ın memur · F h h · . . . . celerı ransız ududuna ta ıııt ye gayret ettiği ve bunun İQin 
rihin büyük imtihanlarından bi· içinde refah ve saadetidir. Bu 
rini geçirmiş ve muvaffak çık· arzu flirkiyenin olduAa kadar 
mıştır. Do::;t Frnn sa, llatay'ın ie· Türkleti seven ve onlara candan 
tıklfılini tanımakla Türkiye dost dost olan herkesin samimi te 
luğunu verdiği kıymeti göster menniııidir. 

nıebelı % ona geçmıyeceldır . . . 
edılmektedır · 1 bir harbi göze aldığı beyan edi 

T ıı kk SelfthiyeUnr makamlara ge- liyor , Bu sabahki gazeteler Al-
Ur UŞU len malumata göre Almanyada manyadaki askeri harekatı bü-

Hatay milli meclisi lıüriyet 

l
inönü ve Etimesut 

şimdi tam bir seferberlik manza 1 yük bı\şlıklarla kaydediyorlar. 

Nurenberg Nihayet ltalya da kararını verdi kampında uçuşlar 

Kongresi Y 1\.HlJDiI"'ER K OG ULACAk 'şunun~~~~~a v2e ~~~~~trn~:m:ı~ 
Uir kaç güu sonra Alınan- 19 d / [ b rında 1 temmuzdan 31 aA"ustosa 19 an sonra ta yan ta iiuetine gı·- k d 16 G 2 ı t B Yada Nuremborg kongresi noı l a· J a ar , 7 uçuş yap; mı,:ı ır. u 

Cııktır • Malumdur kı bu kongre ren y ahudifer fabiyetfen iskat edilecek uçuşların geçen aylara nisbetlefaz 
llnsyoııal sosyalizm parlisiı1in lalığı yetişmekte olan gençlerin ha 

urnumi konı.cresidir ve Hitleriu N 1 ı· • it 1 k varla daha çok kalmaga muaffak 
bnşkanlı~ı ı\ltrndıı topl anır. Hit azır ar mec 151 a 1 ay 1 olmalarından ileri gelmektedi 
lcr bu kongrede her va kıt mü- b• h 1 d 1 39 gencin bu k.adar yüksek ra 
lıirn lıir nutuk SÖ)'ler . ır m Ü et ver i kama baliğ olan uçuşlarında Türk 

Önun için haddizatında Nu "' ' genlerinin kabiliyeti neticesi en 

Almanyanın Paris Büyük Elcisi , 

Berline çağırıldı 
8. Bone Alman Elçisine Parisin Çek işinin sulh yolile 

hallini ıi~~etle arzu ettiğini ~il~ir~i 
Südetler Çek hükumetinin 

tekliflerini reddettiler r~ınberll koııgrosinio toplanması . Ro~a. ~(Radyo) Stefani a · ıra ltnlyan tabiiyetine kab~l o~u 1 küçüh bir arıza bile olmamıştır 
bütün Avru a i in mühim l.ıir ıansı bıldırıyor : nan yabaııcılardan Yahudılerın 

1 

,. .
1 

A 'k 
ijıyusi hfıdis~ sa~ılır • Bu saue 1 Dnçenin riyasetinde topla 

1 
tabiiyet hukuku ıskat edilecek ngı tere . mefl 8 Paris 2 (Radyo) Ilavnstan; f eyyüt etmeyen ~ir ~a~ere gör~ 

iso bu 1 fıd . 1 • c1 , . Çe nan nozu !ar meclisi lıalyadaki 
1 
tir . ftalyada Libyada ve Ege I Ilaricive Nazırı Bonenin dün j Almanyanı.n Parıs buyuk elçlaı 

l ısenıu c ıemı1 e.ı - r· l 1 

kosto\'akyacia '·Südet Almanla r ı Yahud ı l e r lıakkıuda şu kararı müstemlekelerinde oturan ve
1 

ICaref an aşması Alman elçisiyle yaptığı görüşme acele Derime çağırılmıştır. 
ıııeselesi \'e Almanyanın büyük al mı ştır : burada ikamete başlayan Yahu f,h _ı0 ıer fevkalA:Je mahiyeti hüiz bu- Südetler teklifleri 

ı I,. , · ını9 d · d'l b k · · son sa aa, d · tt"ıl r a.sker·i manevrası ile bir kat da- \:ıın~ıısanı " an son~a ı er . . u ararnamenın neerın - t i ha lunmakladır . Görüemeler Haı:i- re mı e e 
ha artmıştır . Her tarofta caca- ltalyada, Lıby ada \'e Ege mus den ıtıbaren altı ay zarfından Londra 2 (Radyo} . Y . cife Nazırının fabancı devlet el Berlin 2 (Radyo) Huastan: 
b11 Bitler bu defaki kongrode temlekelerinde yerleşen Yahudi bulundukları yerleri terkedecek b~r. alan_ mem.bal~rdan ö~renıt ·ıeriyle mutaı görüşmeleri çer- Verılen malümata göre Oekoıılo-
h k b l b 1 a· dığıne gore bır tıcaret anlaşma çı . . k d s-d t d l 1 . hfik-
~Yecan içinde bekleyen Alman ır ına mensup y.a ~ncı arın u er ır • . . . sı akdini istihdaf eden İngiliz QİVesini tecavüz etmiş ve elçı ıle va ya n u e e ege erı u 

llıılletiııi memnun etmek iQi 11 no mahallerde yerleşıp ıkamet etme Bu mecburıyete ,tebaıyet et . _ 1 . fikir taaıieinde bulunarak Qekos metin milliıetler statüsü hakkın 
.. 1 . 1 - . h' - Amerıkan muzakere erı, an . k' kl'fl . 

r:ıoyti ' ecek '? Ne "npncak ? > di· erı m<'mnudur . meyen er muddetın ıtamında 1 • • k t• tt t s'lotakva meselesinin sulh zihnı- da ı te ı erıni reddetmişlerdir ,, K · . . .1 . a"ma metnının a ı sure e e ., . 
~e mertık \'o eııdişe alfım e ti iz- 1 auuosanı 1919 dan son hudut harıcı edı ecklerdır . biti safhasına girmietir. . yeti i~nde halledilm~s~n~ Parı- Bu ani hava değieikliiti Sü 

ar Odilmektedir . Filistinde tedhiş a.ittikc, e artıvor Kuvvetle tahmin edildiğıne sin eiddetle arzu attığını beyan detlerin müzakerelerin inkitaa 
Her şeyden eve! lıntıra şu - .., göre son güçlük de pek yakın etmietir • uğramasını İRtediklerinden ileri 

~elir: Almanynııın sömürge mc N•ısır hu·· ku" metıl Fııı•ıst·ın hudu- lda hallolunacak ve anlaşma Parie 2 (Radyo) Henüz ta- geldiği de beyan edilmektedir. 
r:ıoıosi var . Nıtekim geçen kon- ~I eylül sonundan evel imza oluna 

Rrocte Bitlor bu bahse temas et duna asker sevkedecek lıcaktır. İspanya harbinde SOn safha 
ntışu . Bu defa gene bu bahse ' 1 ., f t • k es' 
~'~:·:"u~~::ı~ ~~~ .. ~~~:1i~:~ ·g~: Çeteler bir ingiliz subayını esir aldılar. 118• ya 1 e ıcare muza er 1 Frankist tayyareler müthiş 
bük rnesoıe oımadığı, eıı . aşağı 30 Arap salaverilmezse öldürecekler ızınir tüccarlarile faal·ıyet go·· steriyor 

ee, altı sene bekleııebılecegi temaslar yaptı 
~anıau ıaman mevzubahis o dil- Kahire 2 (Radyo) - Mısır 1 O 1 f • İ 1 
Qilıi için Hilleriıı Çekoslovak mo - Fılistiıı hududunda iki istas o ar ta 1 lzmir. (Hususi) - Barselon hükumeti dün esirlerin müba-
81lleaj üzerinde bir sürpriz yap- yon asıleı· tarafındancian yakıl • eylUl ayı içinde bir italyan • • • 
tlıası dalın. yakın bir ihtimal di- ması üzerine mısır hükümeti Sterlınge nazaran ticaret he1etinio klering Ve tica-' delesi hakkındakı notayı tasvıp ettı 
h hatırlara gelmektedir . Bu filistin hududuna asker sevkine yükseliyor ret anlaeımaeı:üzerinde görüşme· b d I . 
~ün.terde bülün Avrupanın dik- karar vermiştir. Mısır - Filis 

2 
( R d ) _ D tere devam etmek üzere Anka- Alikante (Radyo) - Bir/ Esirlerin mü a e esı 

l(at tin hududu şimdiye kadar hiç Londra .. 3 ~o 0 raya geleceği malumdur. Frankist taııaresi bu sabah Borselon 2 (Radro) - Dün 1ni bu nokta üzerine toplan- l> ' k 1 b ki .1 1 lar fiatının tngılız lırasına naza kd d'l 1 llıış 1 ır zaman as er e e etı mem ş ff b b h fa lal lktien.t ve_kAleti bu mü. nase· ı Muaici eyaletinde kilin . Agyilas'ı aksam a_ _e ı en n. azır_ ar içtima 
oması bundandır. 1 ran tere uu u sa a z aş _ 
L d 

1 
h l> 1 t r. mıştır betle 1zmır tuccarlarının dılekle· 1 bombardıman etmiştir. insanca ında hukumet esırlerın müba 

~·· on rddau ge on 11 er ere Tedhiş harekatı Filvaki dolar, dün akşam rini ve düoüncelerini ö~renmek zayiat oımadığı malum ~değıldir. delesi hakkındaki notayı tasvib 
1{~:0·~ lııgilizlerin de bu ihlimalı Kudüs 2 (Radyo) Tedhişçi 4.86 iken bu gün 4,85,12 olar~k istemiştir. Dün, Türkofis müdür 1 H dudl r mek etmiştir. 
l\u

11 
~nünde tuttukları iQin Lort Ier :Nahhısta bir lngiliz müfre lesuil etmiştir. \'e bu gün flat vekili Bay Rahminin baekanh- . ~ .. d@ 1• geç Kont Ciyanonun temaslart 

h k cıoıanın Südet Almanları zesine kumanda eden subayı 48G,65 olan eski paritenin du ğında bir toplantı yapılmış, di-, musaa esı Roma '> (Radyo) - Kon 
~ a kında 1·apacağ1 teklifi Nu- esir etmişler ve lngiliz makamla nuı~dadır. lagiliz ~aka_~atıuı~ tekler tesbit edilmiştir. Burgos 2 (Rad10) - Hudud 0. 1 :-11 1 bat güzarını 
.. eıl'llberg kongresinden ovel ha- t vk 'f edilen 30 Arabın lis halı hazırda bu eskı parıtıye bu Bu dilekler arasmda ltalvan . !ardan aeçmek ioin şimdiye - ka kaıyharlıo t n~ıılrzmlatsal:anın lspan 
.. tlan rına e ı yiik bir ehemmiyet atfetmekte 1 1 • u e mış ı 
1 ınasın tıcıtıkları nnlacıı · · .. d k best hıra kliıinginin alevbim·ızde netı'ce dar v.rileo bfitüıı serbest murur . - h. 1 . d l ·1 
1, n ça ~ " - lesını ğon enıre ser olduklar zannolumaktadır. . . l ı . _ d . k yadakt muda a esı o ayısı e ya 

.ı or · Bundan başka İngiliz kılmadıkları takdirde subayı öl Maamafih site, haklı ve hak terdıQı, tal1adao alacaklı kaldı 1 ruhsatnamesı hükum en ıs at 1 • b' t bb-"ll\'I ı . _ 1 . . ,, h 1 pı mış yenı ır eıe us mev 
•• .,

1
• et ndamlarıuıo da Qekoslo· düreceklerini bildirmişlerdir. sız Amerikan makamatuııo n ğımız dueünulerek talyadan bir adılmış ~e uu ı u satname er . b h ld 11> d'l kt '"" T d- · i · k' · · · · . . . . zuu a ao UaU zanne ı me e 

ll .. 1
.Ya. işine Almnıı.,anın müda- Dün akşama doğru Taberiye gı ız ovız_ aıa .es ı parı~ısmın an evvel ıthalAt yapılmak sure- hakkındakı nızamname de merı . . C k 1 k 1 . . b 

.. ~ . . dununa duşmesme muhalıf ol 1 1 y b dır. e os ota meıe eaınıo u 
11 
.. eaı halinde lngıllerenin Fran yolunda. asker dolu ık. ı k. amy.on dukları ve "U halde ln~illz lira tiyle bloke alacaklarımızın erilil yelten ka dırı mışlır, a ancı , __ 
"tı b l l b h d 1 " ınes·ı hususunda lıükfıme'in na· memleketlerde bulunan bütün goruşme esnastuda mevzuu bab da· hlnız bırıtkmıyacaklarıııa om >a ı o er ava e ıtmış ıç n sının sukutuna manl o mak için ' ı · d 'l 

•r boyanatta bulunmaları da <iekilerdeıı bir Yahudi müfettiş piyasada şiddetle mücadele ede zarı dikkati celbedilmesi temen burgos tebası derhal memlekete} sedilmemiş o dulu temtn 
8 1 

sonu ikincide Sonu ikincide bilecekleri mütaleasıııdadır. Sonu ikincide döneceklerdir. mektedir. 
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3 Eylfıl 1938 Cuınartesi VENi MERSiN Sayfa: 2 

Günün politik me:leleleri 
1 Şehir Ve Memleket Haberleri 1ı~~

2

~~;;amn 
~---------------:z=-------------------Adabı Amiral Horti 

Macaı kralı olıırsa Mekteplerde açılma hazırlığı başladı 1 Ortaokul ~ireUöru 

\Vekalet vilayetlerden mual- ı1 sivas muallim mek-
Andre Maurais 

Buna Macarlar kadar Orta Avrupa 
devletleri de memnun olacak lim cetvellerini aldı tebi direktörlüğüne 

1 
tayin edildi 

İngilterede muhaverenin ken 
dine mahsus adabı vardır . Bir 
akşam yemeği esnasında sofrada 
buluuan herkesi allikadar ede-

Yirmi yıldan beri Macar geçmegeçmeğe mecbur oldu· 
Krallığı Naibliğinden bulunan Amiral Hortiye krallık teklifi 
Amiral Hortıye Macaristan kral asla basit ğörülecek bir iş de 

Mektepler 3 Birinci 1 eşrincle açilacak 
ozamana kadar hazırlıklar bitmiş olacak 

1 Mersin Orta Okulu Direktö 
rü B. Rasim Başgöz I<ültür Ba 

cok surette kouuşmak nadir o
lur . Bunun sebebini lngiliz dos 

lığı Naiblik Meclisi tarafından ğildir. Zira: 
Macar krallıllı tahtının teklif 1 - Habsburgları mutasallit 
edildiği ve amiralın bu teklifi sayan ve macaristanda giddikçe 

reddettiA-i haber veriliyor. Yarı kuvvollenen Turancı ve ırkçı 

resmi kaynaklardan akseden bu macarları memnun eder. 
haber Amiral llortinin Almanya 2 - Zayif olmasına rağmen 
rı ziyareti münasebetile yazdığı siyasi prensibleri bakımından 

mız makaledeki tahminlerimizi kendi mülki tamamlıklarını de 

teyit etmektedir. Henüz bir şa vamlı surette tehdit eden bir 
7ia halinde bulunan bu mesele macaristanın yerinde sülhcü te 
nin tahakkukundan Macar mille makul bir macaristan görmek 
ti kadar, belki de Macar milletin ICüçük itilüf devletlerini mem 
deu fazla Orta Avrupa devletle nun eder. 
rinin memnun olacakları söylene 3 - Ilabsburg sallanatını 

bilir. Zira Naib Amiral Hortinin siyasi alandan tamamiyle uzak 

kral olması, macar tahtında Na laetırmak Almaııyaya rahat ve 
gibanya hanedanının Habsburg rir. Zira. faal siyaı;a hayatında 

hanedanına halef olması Maca meşru bir hak iddia edebilecek 
ristanın komşuları ile olan mü Habsburglu bir kral, anşulustan 

ııasebelleriudeki pürüzlerdeıı bir evvelki vaziyaseti aide için her 
çoğunu giderebilir. zaman fırsat kolluyan bir düş 

Komşuları Romanya, Qekos man demektir. Bundan kurtul 
lovakya ve Yugoslavya ıle Ma mak Berlinin büyük emelidir. 

caristnnın tam bir dosluk kurma Görülüyor ki S. E. Horti 
ması Macar milletinin milli men dö N'agibanyanın kral vekilliğin 

faatlerinden çok Ilabsburg tacı den kurtulup kral olması Lir 
nın hodkAm iddialarından ileri çok kuvetleri memnun edecektir. 
gelmektedir. Macar milletine ge Küçük itildf devletlerinin be 

Ankara, 1 Uiususi) - Geçen Üniversite fakülteleriyle di 
ayın 22 sinde başlamış olan mek ğer yüksek mekteplerde kayıt 

teplere kayıt ve kabul muamele oe kabul muamelatına iki eyhil 
sine eylülün 20 nci salı gününe cuma gününden itibaren başla 

kadar devam edilecektir. Şimdi· nacaktır. Bu sene liselerin son 
lik lise ve ortJ mekteplere müra senelerinde muvaffnkı1et derece 
caat azdir. Çünkü ikmal imtihanı siniıı çok yüksek olmasına muka 
!arının neticeleri alınmış değil· bil üniversite fakülteleriyle bir 
dir. lnsım yüksek mekteplerde mu 

Maarif vekaleti. 3 birincitoş vaffakıyet derecesinin çok düşük 
rin pazartesi günü bütün Tür· bulunuşunun 938 • 939 ders yı· 
kiye dahilindeki mekteplerde lında üni~ersile t:ıleba kadrosu 
tedrisata başlanacağını maarif nu şim iye kadar görülmemiş 

müdürlüğüne bildirmiştir. O za derecede yükselteceğini göster 
mana kadar mekteplerdeki ha· mektedir. Başta hukuk olmak 
zırlıkler ikmal edilecektir. üzere ba1.ı fakültelerde bu gün· 

Maarif vekAleti, bütün vila· kü talebe mevcudunu istiab ede 

yetlerden mektep ve muallim cek sınıflar bulunmamaktadır. 

kadrolarına ait cetvelleri almış· Hukuk birinci sınıfında bütün 
tır. Vekfılet bir taraftan kayıt talebe derse gelse oturacak dP.· 
muamelelerinin tekemmülünü ğil duracak yer dahi bulmağa 

beklemek, diğer taraftan da ay imk1ln bulunmamaktadır. Bu va 

başında muallimlerin tayin olun ziyetle bu sene talebenin dah ı 
dukları yerlerde bulunmalarını da çoğalmasiyle ne yapılacağı 
temin etmek için yeni kadroyu 1 mühim bir mesele teşkil etmek· 
15 eylı11de ilan edecektir. tedir. 

k:ınlı~ınca Siças Erkek Muallim 
Mektebi ·Direktörlüğüne ve Ru 

tarım gayet hafif bir sesle, ade
ta fısıldıyarak bana anlattılar. 

hiyat muallimliğine tayin edil· Ben bunu diğerlerini rahatsız 

miştir . etmek endişesine atfediyarum. 
Enerjik bir mektepçi \'e ol Bıı· İngiliz için bütün bir sofra 

guıı bir terbiyeci olan Rasim . . . . 
Bnşgöz l\fsrsinde bulunduğu bir halkının nazarı dıkkatını kendı 

sene içinde ciddiyeti ve de~erli 1 üzerine celbetmek bir so.ygısız-
çalışmaııiyle kültür muhitinin lık sayılır . 

sevgi ve takdirini kazanmıştır. Bundan bir asır eve! Ledi 
Kıymetli arkadaşımıza yeni b 

1 ·f · ff k' 1 Hollond, sofrasında u unan 
vazı elerınde de muva a ıyet er 
dileriz . Lord Makolayın yüksek sesiyle 

çok ğüzel konuşmakla beraber 

8 .. Mansur Bozdoğan bütün sofrn halkını uzun zaman 

iki aydaııberi mezunen le· meşgul ettij'.tini görünce hizmat

tanbulda bulunan Liman İnhisar çisini çağırmış : 
Şirketı Umumi Müdürü Bay - Sofranın öbür tarafına 

Mansur Bozdo~an şehrimize dön geç ve Lort Makolaya benim ta 
müe ve vazifelerine başlamış· rafımdan de ki, artık kafidir • 
!ardır . 

Demiştir . 
Vilayet encümen Sofrada konuşmak hususun 

azalığı da takip edilecek kaidenin esa-

Merhum Halil Göksudan iu Isı şudur : Herkes sağında ve 

hilal eden Vilayet Umumi Meclis solunda bulunanlar ile ayni de
Encümen azalığına en fazla rey 1 recede konuşmalıdır . Bir ak
alan yedek azalardan Gülnar şam yemeği esnasında yanınız 

azası Emin Işık gelmiş ve işine 1 da bulunan bir başın bazan siz 
başlamışlır • bir cümleyi daha ikmal etme-

miş iken kendinize hitap eder 
. gibi bir vaziyet aldığını görür-

nio iddialı bir milli davatakib et lediye macaristan lehine aldıkla ff • d J 
tirmek Tuna havzasında eski im rı karar da Amiral Hortinin 20 üvıyet CÜZ amnua ı· ptı• d aAı madde 1 er 
peratorluğu ihya hülyasını aslA yıllık nnibliği devamınca, şahsi süoüz ve komşunuz ile mükalc-

kaybetmemiş olanların eseri ve meziyetlerine karşı her tarafta Doğum tarihini - ---- meyi yarıda bırakmağa mecbur 

arzusudur. Macar milletini Umu uyandırdığı hııyranlıklarıo bü d . . . Gümrül{ n_1 ııafiyetinin lağvi kalırsınız. Konuşmak için ya-
mi harpta o sonra Orta Avrupa yük bir tesiri olmadıQ'ı SÖ> lene eğıştırmış pılan bu türlü davetleri memnu 

da tek başına bırakan ?emelleri mez. Umumi harbin temiz •o ro Hü•iyet cüzdanında yazılı e ffi f İ te b l j g...,, edildi niystle kabul etmek IAzımdır . 
ne ulaşmak için Habsburg arma mantik bir siması olan l:Iorıi on 333 doğum tarihini 335 yazmak Bu defa tamamen yeni bir mu-

sını sembol edilmiş olmaların ih müşkül şartla~ içinde Ma_car m_iı suretiyl~ ve ns~erden kaçmak Sınai iptidayi maddeleriııin müfellişliğiue veya mahalli nafia il hatap ile konuşmak fırsatını 
1 

ıirasıdır. !etinin ~anel'ıyat~nı . yukselmı~ I maksadıyla tahrıf etmekt~ıı. suç 1 gümrük resmi muafiyeti hakkrn vey:ı belediye mühendisliğine bulmuş olursunuz . 
Uumurui harpten evelki Ma ve bu mıllete )Ayık bır e~f ?l~u f lu. aslen Yozg~llı olup Mersınde i da İktisat vekfüetinden şehrimiz veya fen memurluğuna tasdik Bu gibi ahvalde neden bah 

car krıııııgı huduuhm i~iude bu gunu herkese kabul eUırmıştır, 
1 
Nığde BekArevıode muvakkaten ı deki alakadarlara aşağıdaki ta <:ıtlirerek lktisad Vekaletine gön setmelidir '1 Her eeyden ball!:ıe-

lunan Çek, Moru, Slovak, Slo Hortinini krallığı kabul et 1 oturan Halil oğlu Osman meş-
1 
mim gelmiştir: dermeleri Hl.zımdır. dilebilir . Ancak bir şart ile ki, 

ven, Rumen topraklarıoın kıs mesi ile on dördüncü asrın ilk hut suQlar kanununa tevfıkan) 1 - 3537 sayılı kanunla, 2 - 2 GlGO sayılı kararname muhatabımızın eah~ını a!Aka-
meıı Yugoslovyaya, kısmen Ce yıllarından beri ilk . defa 

1
1 
yak. ala_ narak_ adliyeye tesli_m 

1 
şimei _ye kadar leş9ik_i . sa_nayi nin ikinci maddesine göreteşviki 

f dar eden hiçbir sual sormama~a koslovakyaya ve Roman yaya macar tahtına halisan bır ma , adılmış, AslıyeCeza .Mahkemesın ı muafıy_et ruhsa~name~ını haız ~ sıaai muafiyet ruhsatnamesini 
bağlanm1s olanlarına hakiki Ma car aristokratı Qıkrnıı olacaktır. de yapılan duruşmada suçlu ha rada aıd sanayı muesseselerın haiz sınf\i müesseselerin 2 153 dikkat etmelidir · Sonra edobi• 
carlar değil, Macarlar namına BugUn adına Matartetan de· kiki doğum tarihinin 333 olma- · istifade etmekte oldukları iptidai ı:myılı ve buna ek kararnamele yata ve nefis sanatlara lüzu-
politika yapan cMacar olmıyan nilen. Tunanın en mOnbit ovala-~ yıp 335 olduğunu bu sebeple maddeler muafiyeti kaldırıl re te9fikan 1937 mali yılında id mundan fazla bir inhimakiniz 

lar• tahammül edememektedir. rıoa Turan ırkı dOrdUncO Milad; nüfus cüzdanındaki bu seh9i mışlır. . 1 h~l edip ay.ni seu~ zarfında işle bulunduğunu göstermemelidir • 
Macar milleti dürüst, asil ıısırdan itibaren hakimdir, Buraya kendisi düzelttiğini beyan etmiş Ancak buna ınukabıl .2 9160 mıyerek 1938 malı yılına dev Daha sonra şahsi meziyet' 

medeni, çalıekan ve sulh aşıkı bizim ırktan olanları evvela bU· ! mahkemece suçun sübutu halin sari ılı_ ~ararn~mıe ~lel sı~~al Y~ mad r~ttikleri ~ptidui mba~rl~elerde ten !eriniz hakkında iddiacı görün-
• 1 • • • de ennın resım erı ne ırı mış ve zıli\tlı resınılere ta ı ır. 

bir millettir ve her milletin hak yOk Atılamız gOtOrdO. Onun OID- 1 de tayın edılecek ceza mıkdarı- tcnıildttan istifade edecek ipt llu gibi sınai mü,.. sseselerin: memelidir . Eğer herhangi bir 
)arına saygı göstermek arzusun mUnden sonra lkl buçult asır de I na müessir bulunması hasebiyle do.i maddeler tarife numaraları A) 2·153 sayılı ve buua ek mesele hakkında ,ihtisıısınız vat 
dadır. Ekseriyeti Rumen olan vam eden bir fetreti mllteaklp suçlunun doğum tarihinin ka· ve cinsleri bu korarname)'e bağ kor.mıamelore tevfikan 1937 8 a, bundan bahsederken müıe-
Transilvanyanın Prarag'ıı bağ gene Turanı ırktan olan Avarlar 'ı yıllı bulunduğu mahalden eo- Jı ced9elde gösterilmiştir. Bunda m~li senesiııd_e gel~rdikl< ri ipti vazi bulunmalıdır . Nihayet 
lanmış olması Slovenlerin Kara buraya yeni blr kan kuvveti ge· rulmasına karar verilmiştir · yazılı iptidai maddelerin mem!e daı !11 a~~elerın ktımfe numarası mulıatabıııızı kendisinin ihtisası 

~ . nı cıusını ve mı tarını ve imar 
Jorjeeiç ta.çını benimsemeleri ha tirdller. 779 da imparator lŞarllma, . kete idhali "yalııız unıuını ıdha tarihiııi göstereıı giinırü idare bulunmıyan bir bahse sürükle' 
kiki Macarları asla gücendirme nın kısa bir muvaffakıyetinden 

1

. cı kuşakta bir parça Macar kanı lat hakkındaki hükümlere tabi sinden alacakıar• \'esikalarla bir 
mektedir. .. sonra Almas ban ! kumandasında taşıyordu. Fakat hiç Macar terbi tutulmak şartııe. her krs ıçın lıkte. 

Macaristanm harpten 09eJki Karpatları aşan ve Turani ırkın yesl almamıştı ve Macar milleti· serbestir. Cedvelde münhasıran B) ı.G.937 tarihinden 315.929 
statükosunu isliyenler sadece en asil meziyetlerine saMp oldu· l oln ruhuna Habsburglar kadar ya sınai müesseselere verilmek üze tarihine kadar bu maddelerden 

pasteli bankerlerdir; Traneilvan ğunda kimsenin şOphesl bulunma 1 bancı idi Bu snıaleden dört hn· re bazı maddeler İktisat Vekalo imalata sarf edilen ~e 1938 mMli 
- 1 · t:nı· n musaadesino bırakılmıştır. yılına devrolunan mı"ktarları ra madenleriııin kırmeti sıfıra yan Macarlar Tuna havzasının bu kOmdar geldi, Sonra Macar tah· . . id • dd 

1 
• t. 

1 

Bu ne'ı ıpt aı ma e erı ge ır gösterir mınlaka sanayi müfet 
inen eski hisse eenedlerini tek mer'alarıoı ebedi bir 'Turanlılar tında ardıuda sekiz defd hanedım k . . 

1 
• t "JAl d . me • ıstıyen erın enzı u ın an ıs Lieliği v' ya mahalli nafia veya 

rar kıymetlendirmek arzusuna vatanı haline soktular ve buraya dt-ğiştl. t"f d d b'I 1 • • • ·ht 'ıyaç belediye mühendislihi tarafından 
ı a e e e ı me erı ıçın, ı ti 

kspılmıe olan J{ara borsacılar ke?dllerlnden evvel gelmiş olan Lllksemburg, Hııbsburglar, miktarlarını ve 11 938 tarihin tanzim edilocek raporu lktisad 
dır. AtıUl erleriyle ve Avarlarla karı Jaklon Avusturytt hanedanı, Hon den 1 8 938 tarihine kadar olan Vekllleline on geç 1.10.938 taıihi 

Avustur1anın Almanyaya şarak tam hlr Turani millet halin imalüllarıoı mıntaka sanayi ne kadar göııdermeloıi lazımdır. 
ba~lanmasından önce makul ha de bugone kadar ulaştılar. yad, Çek Yaklç>nları gene Avus 

Mecerlstanda Atlladan sonra turya hanedanı, Alman imparator 
kiki macarlar, Avrupaaın göbe ı H b b ı 

Turan ·ı ırktan bir hllkUmdar Al arı, a 8 org ar. Ainde kendilerini tek başına bı 

k b k• d 1 d k mas banın o11'lu Arpad han oldu BUtUn bu değişiklikler içinde ra ·an u sa ın uvar ar an ur ıs • • 
tulmak cehdile harekete geçmiş Bunun snıaıesi 890 dan 1290 ıt 1 Macarlar Arpad sOUl~esıoden son 
)erdi. Bir taraftaıı koyu katolikıkadar tam dört asır sUrdU. 13u su ra yalnız bizimle blrlıkte yaşadık 
Roma kilisesine. bir taraftan ko U'.Henln son bUkUmdarı OçUncn An l~rı lkl asırda rahat edebilml~ler 
yu bezirgan olarak ıahudi ser deryadan sonra Macarlar kısa bir dır. Zlra, biz onların ırk1 mezıyet 
mayesine bağlanmıe bulunan mUddet Qek Kralı Veoceslae'ın !erini biliyorduk. Macarlar Habs · 
Habsburglara ve bilhassa Kral ve gene kısa bir müddet Bavyera burghm istemeden, katollk kilise 
Şarlın oğlu Prens Ottoya karşı Kralı Oto'oun idaresi altında ya- sinin zoriyle, gOnlUk kokan bir 
ilk muhalefet bu yüzden belir şadılar. Arpad sUJAleslnln 27 hll sus halinde kullanmışlar ve her 
mişti. Fakat Almanya ile yanya kOmdarindao sonra on dördOncU lstedlklerlnt Viyanaya yaptırmış· 
na bulunmaktan çekinen Roma asrın başından işbu 1938 yılına ka lardır. Viyana çok defa yabancı 
nıo, ttaıra ile Almanya arasın dar, on beşlncl asırdaki Osmanlı yardımlarlyle bu asli millet flze 
sla bir tampon bulundurmayı lü ordularının meşhur dOşmanı Jan rinde müessir olabilmiştir. 

Nurenberg 
Kongresi 

(Birinciden artan) 

hunu teyit ediyor . 
Hüldsa Cekkslo~ak)·a meso

lesi her zamandan ziyade hara· 
retli bir safhaya girmiştir. Dün 

~ellik müta~assısı gel~i 
Çeltik mutahassısı B. Haron 

Onuk mıntaka merkezi olarak 

kabul edilen Mersimize gelmi§ 

ve tetkiklerine başlamıştır . 

gelen telgraflarda Almanyanın İtalya ile ticaret 
garp hudutlarda yaptığı hazır-

lıklara ve hudutları kapamak müzakeresi .. 
tarzında aldığı tedbi~e karşıl -Birinciden artnn -
Frausanın da şark ve şımal hu- . . . . .. 
dutlarında askeri tedbirlere mü nı edılmıstır. Bunun ıçııı1 ltalyan 
racao.t ettiA"inin bildirilmesi va- mallarına gümrük kontenjanla· 

ziyette hasıl olan fevkalade ne- rında biraz daha müsait bulun· 
zaketi gösterecek mahiyettedir. 

filistin~e te~~iş artıyor 
mek icap edecektir. 

İtalyan - Korporasyonlar 
umum müdürü 

memelidir . Eğer muhatabınızııı 
hata yapmasrna sebep olureanıı 
sizin terbiyede uoksanmızıf' tıü1' 

medilir . Muhatabınızın hangi 

sahada ihtisası bulunduğunu ill 
tiyath hareket ile anlamağa çs

lışmak icap eder . Bılhassa bit 

muharrir ile konuşmak fırsatıI11 

bulacak olursanız kendisine asi~ 
eserlerinden bahsetmek doğrıJ 
değıldir . Kezalik bir gün bit' 

nazır ile karşılaşacak olursaoı• 
politikadan bahsedilmez • Jogi' 

!izler şahıslarının methedilıne' 
sinden hoşlaumıyan insanlar de 
ğildir • Fakat onların meziyet' 

terinden kendilerine bahsedtıı"' 
ken çok mahira~ne konuşo19~ 
earttır • . / 

kike memur edildiğinden saıııııi' 
yettar makamlarla temasısrd' 
bulunmaktadır. 

Bay Andrea Hilda, çarşaıtl~ 
gününe kadar şehrimizde kıı 1 '~ 
caktır. lzmirdeki ml1şahedeletı zumlu görmesi Habsburgları hi Honyadla oğlu Matya Korvenden • Yoksa en basit Mbcar köylU 

mayo etmesine sebeb olduRu maada Macarların başına ne ka· su dahi ırki astılet bakımından en 
için bu muhalefet yürüyemiyor dar hOkUmdar gelmişse hepsi ya baıts kttn Habsburgdan bin kere 

du Avusturyanın ortadan kalma bancı kandan preoslerdir• Bavlye aslidir. Habsburgları Macar . tah· 
sı, Habsburg dılşmanını Macar ra Kralı Otou'dan sorıra Papa Se tından uzaklaştırmakla Macarlar 
lara çok ıaradı. kizlncl Bonifaçlyo'nun tavslyesly 1'uraoi kanıo asaletine karşı olan 

Birinciden artan 

iki lngiliz neferi ölmüştür. Nalı 
lusta bir İngiliz tayyaresi yere 
inmek mecburiyetinde kalmış 

den ediııdiği intibalara göt'~ 
halyanın geledek sene fuarı111.ıı,1 ltalyan korporasyonlar mü· f' 

dürü umumisi, mebu.;; Aııdrea çok daha geniş bir surette ı ı 

Müttefiki Almanyayı gücen le hOkUmdarlığa kabul edilip Ma inançlarını, kendi kanlarına kıırşı 
dirmek istemiyen Roma, Habs carlstanda Anjıı sUlateslot kuran olan saygılarını izhar etmi~ ola · 
buraları korumaktan derhal raz Şart Robert anası tarafından ikin c&klardır. 

tayyareci yakinde bnluııan bir 
karakola ihica etmiş fakat gaco 
tayyrre çeteler tarafıııdnn yakıl 
mıgtır. 

II · ıda ft ı ko 1 rakine zemin hazırladığını, ~1• J 
ı , ayan uso osunun re 

1 1
,- -k ıı 1 

faka tinde olarak Türkofisi ziya· ı k~nma yo unda ~Y~ cau ,~ 
reı etmiştir. Muınuileyh. helraıı · gosteren memleketımızde helf f 
lıükfıııı&ti tnrafıııdaıı fuarımızı! Hğır sanayii için geniş inıkliıı 1 

te lzmir piyasasını yakından tet buluııduğunu sö.> lemietir. 
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Mersin Askeri Satmalma komisyonun~an 
Sığır Eti Alınacak 

Denizaltı gemisini haciz 
edeceklermiş 

londırada '.~isitlet 
bolluğu 

2- 9 -938 
Pamuklar Ku. 

,_36 
s. Ku.s. 1-~lersin garnizonundaki kılaalm bir senelik 

Kıevlant 
Dağmalı 
Kapı malı 
Koza 

Amerikeda Montreal limaj Fakat kaptamn gemisi İngiliz münakalat nezare Kırma 
o~nda geçen gün gari~ bir .h~ 

1 

alelade bir .vapur de~ildir. Üç tin!n neşrettiği bir istatistiğe Kozacı parlağı 
dıse olmuştur. Mahalh polısı senellent on Kaptan Amerikan göre LondrAda bugün 4 mil. Buğday- Çavdar 
kaptan Fransi Kristensen in 

1 donanmasında hizmetten çıka yon 8oo bin bisiklet vardır Sert anadol 
gemisine haciz koymak Uzere 

1 
rılan bit· deniza1tı gemisinı sa Londranın nUfusu 9 milyonnu Yumuşak 

gemiye gitmiştır. j tın almış ve bnnunla nakliyat geçti •;ioe göı·d her iki kişiye Yerli buğdayı 
. . ~aptan. ötedenberi . karıs~ 

1 
yapmağ~ başlamıştır. bir bisiklet düşüyor demektir. Çavdar 

ıle ıyı gcçıııememektedır İkı 1 Polıs ve mübaşirler Hman Bu milyonlarca bisikletli Anadol yulaf 
Rene evvel kadın mbhkemeye da duran denizaltı gemisine Londra sayriseferinin en nmu Arpa 
rnuracaat etmiş ve boşanma : yanaşırken meselenin farkına him meselesini teşkil :etmek· Anadol 
davası açmıştır. Mahkeme ka· 1 v.aran k.aktan bu istenilmiyen tedir. Senelik zabıta istatistik Yerli alivre yeni M . 
dının kvcasınd~n ayrı yaşama 1 zıyaretçılerden kurtulmanın bir terine göre Londrada vukua Nohut ekstra 
sına ve yaşeJıgı müddetçe na kolayını bulmuştur. gelen vesaiti nakliye kazaları Fasulye 
faka almasına hükmetmiştir., Derhal g13misinm kapakla nın bir çoğunun sebebi bisik Yulaf yerli 
Kaptan bu parayı vermeğe ya I rı?ı .kapıı_nış ye d.enize dalıv~r !etlerdir. Bisikletliler ekseriye Mercimek ıark 
naşmayınce kadın tekrar n:ah mıştır. Elınden hır şey gelmı· nizami surattan daha hızlı git Sahlep 
kemeye müracaat etmiş ve ko yen mübaşirle r geminin sula mekte fazla dikkatsizlik yap· Tatlı çoğen 
casının gemisine haciz koydur rın içersiııe dalışına şaşkın makta ve seyrilsefer kaideleri Balmumu 
nıuştur. şaşkın bakmışlardır. ni ihmal etmektedir. Cehri 

Susam 
Aşçıhktan 2500 doiara satılık göz vapai• 

• ... Siyah 
6 8 ne r a 11 ı g B ~ir ing.iliz opratörünün "Sağlam ve iyi g~ren bir Şark 

Avusturalya adasının ce. yaptıgı. 8 ?1ehyattan ~ek ç~k göz satılıktır. ·Asgari fiat Anadol. 
nub tarafından yaşıyau Çinli j b~hsedıl.dı. Bu opra~o~.nn, go~ 2:)c0 dolardır. isteklilerin ( ... ) Aydın ııyah 

28 
27 
s 
yok 

26 

5 
5 
3,50 

3,80 
yok 

3. 75 
3 25 , 
S,50 
7 
,,,25 
4,25 

130 
18 
73 
10 
15,50 

52 
47 

51 
80 
65 
ss 

37 ilıliyam olan (145000) yalmz yüz kırk beş bin ki
lo sığır eli, koyun eti ve keçi eti kapalı zarf usu 
lu ile eksillmeye konuldu. 

11 

2 - Eksiltme ı 2 Eylül 9 38 pazartesi günü saat 
16 da llersin As Ş. rıin iisl ~alında As mahfe-

~ liude A. Sa. .A. komisyonu taraf11ıdan y:ıpıla
cakıır. 

Zarflar ayui glirıde açılış saatinden bir saat ev. 
velin~ · kadar kabul edil ir. 

3 -- lsteklilt-~ r ayni zarfın içindeki leklif nıek
luplarıncla htır üç cins ete de fial verecekler sa
lahiyettar maka ru ha ugisi ni muvafık görii rse o 
cins el ihale edilecektir. 

4 -- Muhammen bedeli (43500) ~· alııız kırk üç 
bin luışyiiz lira olup muvakkat temina tı (326300) 
yalnız iiç bin iki yiiz allmış üç liradır. 

5 - Faıla bilgi edir11ı1ek isti yen istekliler A. Sa. 
Al. Ko. nunda mevcul olan şartnameleri her za. 
man göre~bilirler. 26-30.3-7 

'l,oros Kız Talebe Yurdu 
lstanbul üniversitesine devam edecak talebe 

46 bayanlar& nıa hsustu r. 

bir bahçıvanın oğlu var. Artur mıyen. bır .. a~ımıo g?zuoe sag müracaatları.,, Yı~anmıı yapak 
}fok bu adam kUçüklUğünden lam bır gozun renklı tabaka Gazeteciler bu göz sahibi Guı yunu • 
beri askerliğe meraklıdır. Umu e~nı aşalayarak ~avallıy•.~ kör- oi tabii buldular. Bu, bütün Konya malı tiftik 
~i harp esnasında tam asker lukten kurtardıgını tabu ha- ailece derin bir yokluk içeri· Yoz~at Aıo 

51 lılr. çağında oldnğdndaa bu he tırlıyorsunuz. . . . sinde bulunan 43 yaıındA bir Keçı kılı _ 

Müdür llayriye Darllaıı idaresinde açılmıştır. 
'fafsilal alrnak istiyerılerin matbaanuz:ı veya 

lstan\>ul ŞelızaJe b<işındaki Yurd mfıdiirliiğline 

müracaatları. 3-f> 

Vesini yenememiş fniıliz ordu Bu muvaffakıyetlı a~elı· adamdır. Kendisiyle görilıen » •• dabaı 25 1 l A N 
Buna gnnütlU olarak gırmiş Ça yat etrafanda yapılan neşrıyat 1.. t .1 b. .. .. k d'. Pırmçler 

b. k . 1 h il •. gaze ecı ere ır gozun en ı 8. . • . mal 21 ~2 M • • •d• , ...... d 
hakkale muharebesine İQtirakle ırço IDHD arın aya erıoı • . ..,. . b f' tl.:ı. ınncı nevi arsın ıcra mu ur ugun en,· 

< ., h 'k tt' B .. d .. d sme yetrşecegıaı ve u ıa • ı lk" • . mal 20 
Frans z cephesinde harbetmiş ta rı e ı. ugun e guo e- . . • . . k b' ıncı nevı 38 86 
til'. tik bir Amerikan gazetesinin z~~~m- bırısı talıb çı arsa _ır 1 Çay 260 280 !) - 3 

H b. . k ç· küçük ilanlar sütununda şu gozunu feda[ etmekten çekın I Kchve 110 Alacaklı: Doktor Salim Fazıl 
arp ı ttı ten sonra. ı ne . A • v. • : • • • • B ı H'k ı h 

gitıniş orada bir mUddet ahçı- danı okuyoruz, mıyecegmı bıldırmışbr. Bade':", ç~kırdek orç u: ı met Erman ve A i ve Me pare 
!ık etmiş sonra da gümrilk s· .k 1 l H " s 1 ıçlerı . . 100 Tapu kaydı ve tarih ve No. Mart 930 No. 71 
idaresinde m~tır olmuş UmfU mamur lfl USIZ · Bir Tatlı badem ıçı ~~ 

60 
Cinai dönüm ve ziraı: Bir bap hanenin ~592 sehimde 

tu 1 · Acı ,. ,. 2163 sehmi. 
r. ye Sltf80Ç Yeni Orlean zabıtası bu A k' d k 37 

1925 de Hong·Kong gUm civarda Güllü Jak ismiyle ma J cı çe 1~ e 36 Mevkii hududu ve evsafı; Mersin camişerif M. Sozkurt 
rUklerinde çalışıyormuş Çin or RomRnya macaristan hu- ruf bir hırnzı sekiz aylık bir Urfa Yagı 90 100 caddesinde çıkmaz sokakta sağı Zıhni hanesi solu Kdmil 
dusunu tensıke başlamış olan dudu Uzerinde son gilnlcrde 1 takipten sonra yakalıyabilmiş l Jçel ,, 70 hazinedar arkası Emin gök önü tarik ile mahdut 
Çang Kay Şek bu eski askere geniş mikyasta ~U~evherat ka tir. Güllü jak ancak 18 ya· 1( irgir Uıtü kiremitli dört oda bir salon bir koridor 
~eni çin ordusuna bir general · çakçılığı yapa~ ıkı ~da~ .Ya: şıodadır. Çok güzel bir deli· bir mutbahtan ibaret hanenin avlusunda tulumba suyu ve 
hk vazife•i teklif etmiş ve es kalanmıştır. Bır trenın ıkıncı kanlıdır. Mücevherlvrden baş iki bir asma iki erik bir hurma bir yeni dünya ağaçları vardır. 
k~ ahçı Ho Lnng ismiyle bir mevkiinde gümrük memurlıı- ka birşey ç4'lmaz. Zengiagenç Yukarıda gösterilen gayri menkul açık arbrma ve peıin 
Çı~ fırkasına kumandan tayin l'l da.lg_ın dalgı~ satranç aynı· kızlar ve güzel kadıolarle ta - kOJlgf(' 'para ile muhammen kıymeti olan 2500 Lira yüzde Yetmiş beşini 
edılmiş. yan ıkı yoleu ıle karşıl aşmış- nışar, girdiği evlerde aşırdığı buldu~u surette 4 • 10 - 938 t a r i h i n d e saat 9 da Mersin 

1930 da Çin dahili harbi tır. GUmrUk memurlarının sor müce~·herlerin yerine kızmızı J icra dairesinde ençok ve en son artırana ihale olunacaktır. Tayin 
ne ıştirak etmiş ve birçok zd . gusu karşısında hiç telaşa dilş bir gül bıraku . Lakabını bu Garip bir tesadüf olarak c~ilen ~~man~~ artırma .bedeli. ?1ezkur gayri ~enkulün muhammen 
ferler kazanmıştı. 1 miyen yolcular bavullarının a- ad r d n almıştır. San fraasizkoda aksatları bi kıyme.~ın~n y~zde yetmış beşını bulmad!.ğı taktırde e.n ÇO~ artıranın 

. . ~ . . e ın e ~ . ,.., . . . . . m . . tcahhudu bakı kalmak ilzere artırma 15 gun daha temdıt edılecek yani 
.. Şımdı Mogolıstanda bırj nahtarını uıntmışlar ve .. . Güllü Jak tevkıf edıldıgı rıbırıae lamamıyle aykırı ıkı 19-10-938 tarihinde eaat 9 da takdir olunan kıymetin yüzde 75 ni 

~ogol ordusunun kumandanı , . - Lutfen müsaade ed.ınız vakit Yeni Orleanda birçok kongre aynı gOnde toplanmış buldugu surelte en çok artırana ihale olunscaktır. Artırma 
dır. f sız eşyamızı arark~n bızdc kibar klüpleria azası idi ve tır. Kongrelerde b .. i alkol şartnamesi 5- 9-938 tarihinden itibaren icra dairesinde açık olup 

Altı sene~en ~eri 
bitmiyen yans 

partimize devam edelım. herkes kendis'ni tanıomıı bir . n ırıs . herkes tarafından görülebilir 
Demişlerdır · d aleyhınde çalışan Am~rıkan ipotek sahibi alacaklılarla diger alakadarların gayri menkul üzerinde 

şaır senıyor u. . . . . . 
Gümrilk memurlarıoın k!ldıo birlikleri kongresidir, ki haklarını hususıle faız ve masrafa daır olan ıddıalarını evrakı 

. . müsbiteleri 20 gün içinde icra dairesine bildirmeleri lazımdır. 
bır tancsı bavulları açarken Oog"'Jug"u kapıJa 57 sene Tabii kongrede alkol aleyhin Aksi halde hakları Tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin 
iyi bir satranç oyuncusu ofan U U paylaşmasından hariç kalırlar. Artırmaya işt irak edecek olanlar ğayri 

Fransız turing kulubll bü ikinci bir memuk merHlıla o kapıcılık eden kadın de aletli nutuklar soyleıımiştir menkulün muhammen ~iymetinin yüzd~ yedi buçuk nisbetinde pey 
t 1 t k' fkincl kongre Amerikan bar akçası veya muteber bır Bankanın temınat mektubu vereceklerdir. 
lln Fransayı dolaşmak Uzere yuncu arın. oynunu . 8 1P et· .· . . . . "feklifi vaki olan alıcı satış için muayyen olan zamanda icra dai 

bir b' .ki t t t ·t· t . mek istemış!fakat bır kaç sa· Paı ıste Ke dö la garda lo3 ve bırahaoe aabıblerı kongreaı rcsındı bulunmadı~ı bulunupla artırma meclisini terk etıi~i tak 
ısı e uru eı ıp e mış 1 b. d k 1 k ed . d' d " k k t kı·f . r niye sonra satranç taşlanrıı- numara ı ına a apıcı ı en dir Bu kongrede bar ve bıra ır e yu se e ı vakı olursa almaktan vaz geçmiş addolunacaktır. 

~~ Bu .tur ye~ yüzUnün en ye tJl muayeneye \uzum görmüş- madam leııjeat862 de bu _bina hanelere daha fazlr müşteri top Ke~dlsine ihale olunan kimse be,1ell ihaleyi vermezse ihale feah 
1 şekılde bır müsabakasını ta Ço kil iki yolcu oyun ka nın kapıcı odasında dogmuş 1 k 1 . t I k edlıecek ve aradaki farklardan ve zararlardan mesul tutulacaktır. 

teşkil ediyor Çonkü musaba· .drl . 
0 

h' t ygun olmı· ve 0 günden sonra bir daha o ama çere erı araş ırı ma ta Alıcıların Menin icra memuruaa muraceat etmeleri 
L ı e erıne ıç e u dır ·ı 1 'BYa girenler bütUn Franseyı yen bir şekilde rasgele taş odadan ayrılmamıştır. ; ı in o unur. 
bir hamlede dolaşacak değiller . sürmekte idi Bu gün 75 yaşında bulu --------------------------------
dir. Her sene muayyen bir J Taşlar muayene Adi lince nan bu. k~dın. 18 yaşında iken L j 1 
""e · d ü b ı. ic'erinın oyulmuş olduüu vebu annesınıs _ verınc kapıcı otmuş ·•1 vsım e m sa allanın mu-1 · o • 

ay . . . . . oyuklarda kıymetli mücevher ve o zamandan berı kapıçıhk 
Yen bır kısmı bıtırılecektır. ·r · · h f · terin bulundul1u anlaşılmış vazı esını mn a aza etmış 

1932 senesinde başlıyan t c tir. 

rnusabi\ka henüz bitmemiştir. 
1 

;
1

~"·------·--·-------------
8u sebebte 4 temmuzda bisik 
letçiler Nidebonndan hareket 
edecekler ve Normandiyada 
~&kampa kadar yol alacaklar 
dır. 

TARSUS AMERICAN COLLEGE 
AMERiKAN ERKEK LiSESi 

Dersler 27 Eylülde başlar 

Bu müsabakanın ikınci Tam devreli lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik 
bir hususiyeti de yar. Devri 

1 
edilmiştir. Türkçe. İngilizce. Fransızca okunur, Ticaret ders 

en llısa zamanda yapan mUke leri vardır. 
fat k k b'I k' Yatlh ücret 230 lira, gündüzlü ücret 50 liradır. 

azanmıyaca ı e ıs en· K • ı kt d 
toı. ayıt muamele•• yapı ma a ır. 

" bisiklet Ozerinde duran 31 _ .11 

hni en aiır yürDyen bisiklet 
5 -1 - 3 - 5 

birinci ıeleceklir. 

Mersin Askeri Satınalma komisyonundan: 
Miktarı Muhammen bedel İlk teminat 

Cinsi Kilo Lira Kr, Lira K. G(ln Saat Şekli 
Kuru soQan 12000 600 00 4b 00 13.9 938 Sah 15 Açık eksillme 
Patateı 32800 2460 00 183 50 tS.9.938 11 16 • • 
Saman 283000 4245 00 338 50 18.9"938 • ı 7 ,, • 

1-Mersin garnizonundaki Lıtaatm bir senelik ih\tyacı olan yukarıda 
cins, miktar, muhammen b~del ve muvakkat ıeminatile eksiltme gün ve 
saatları yazıl! iaşe maddeleri açık eksiltme ile eksihmeye kondu. 

2 - E~siltme Mersin As. Ş. nin üst katında As. mab(elde As. sa. al. ko. 
tarafından yapılacaktır. 

3- Teminatlar eksillme saaline kadar kabul edilir. 
4- Fazla malumat edinmek istiyen istekliler A. sa. al. 

cuı olan şartnameleri her zaman görebilirler. 
ko. nunda mev-

31 ·3-5-9 



SA \'FA 4 3 Ej•hil 1938 

.~ 

1 
huskuvarna dikiş Maki al arı ~ 

1 Dfınyaııın en sağlam en ktıilanışlı en ucuz 
H lJ S K U VAR N A: DİKİŞ M K.NALARıDIR. 

El , Ayak , Dikiş ve Nakış , salon 
Elektrik ve hulasa dikis makinalarının 

,. 
Hnskuvarna ; lsveç çeliğinden mamul 

~ 

her çeşidi ve istenilen yedek parçoları 
bütün aletleri garantili dünyanıu en ta

nınmış ve en eski markasıdı. 
mevcuttur. 

H U S K U V .L\.. R N A Nakış makinaları ayni şekilde ve ayni büyüklüktelli diğer Dikiş 
makinalarından yüzde elli ucuzdur. 

Mersinde satış yeri Gümrük meydanında No. 12 ~a lM & [Q) 0 ~ __________ ....._ _______ _ Türkiyenin 

&.-----------------------------------------------~------------~-----
~ 

~-----------.... -----------------------------. Rizenin Hasır Koltuk Takımları 
YENİ PAR..TI GELDİ . 

Siparişlerini kaydettiren müşterilerimizin takımları emirlerır. 
amade bulundurulmaktadır. I 

Yeni modellerimizin bütün malzemesi halis Rize malıdır, s· 
tanbulda yapılanlara her suretle faik olup talzta aksamı [Fındık] 
ağacından mamuldur, fiatltrimiz rekabet olunamıyacak derecede 
ucuzdur. Cenup vilôyttleri zazino v~ ballçeltri için sipariş kabul 
olunur. 

TERMOS 
Sıcaktan bunalmamak için (1 ermos) a sahip olmak ldzımdır 

Bu sme Termosların aleminium ve bal! kapak~ı cinslerifldtn ~ad~ 
bir, iki, 11ç, dDrt ve beş defa kaim kırılmaz cınslert de ftlmış!l~ 
Çelik Termoslarınuz ile beraber yemek, dondurma, tereyalfı ıçlll 

hususi termoslar da vardır. 
Sedad Sahir Seymen 

Uray caddesi No. 41-Merain 

Taşra siparişleri .aceJe ğönderiHr 
• • 1 

Güven Sigorta ı 
Sosyetesi 

Sümerbank Emlak ve Eytam 
bankalarının kurumudur 

TAM 1'ÜRK 
Ve en güvenilen sigorta şirketidir 

lh•yat, yangın, oa~liyat, kaza, otonıobil sigor. 
talarınızı en mksait şartlar ve tediye kolay-

l
lıklarile yapar. 

• 

; 

Mersinde Mümessili 
VASFi ORGUN 

i ı a n 

Zayi ı11akbuz 
~J e r s i n g ü nı r ii ğ ii n d t' 11 

uldıuınıız YHv vt> Panıuk ;., ., 
Linıittıd Ş. [Yapak J a ait 
:~: sa)ılı vr. 7-l0-~i17 
günlü aynİ)'al nw~ huzu. 
11u zayı ettik. Yt•ııisini 

~ lacağı nı 11.da 1ı •· sk isini rı 
lı ii k nı ü ,. ok l u r. ., 

l\UHTULUS • 

f[Ni M[RSİH 
- .r-- --

Nüshası 5-Kuruştur 
Abone ~ Türkiye Hariç 

Şerait ( için için 

Senelik 1200 Kr , 2000 Kr 

Altıaylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 100 Yoktur. 

Resmi ilanatın satırı 10 
Kuruştur. ,' 

i l A N 
Tarsus icra memurluğundan 

Tapu No. 26. Tarihi; Eylul 325, Cinsi; tarla Hektarı; 
Metre Murabbaı 596:1 Kıymeti, hektarı 77 lira. Mevkii; De· 
li minnet köyü. 

Sınırı, Şarkan Eyyup garben Ziya bey tarlası şimalen 
ve cenuben tarikiam. 

Vaziyeti bazırası, Yalnız garp hududunun Hasan Zü· 
beri olup berber Süleyman ve diğer şark hududunun çerçi 
Hafız Ali şimelen ve cenuben tarikiam, 

Ali\caklı, Kazım THşkm vekili Cemal erdoğan 
Borçlu, Tarsusun Deli min-:ıet k, den Şaban kızı Fat· 

ma veresesi 
Birinci artırmanın yapılacağı yer; gün, saat 5- Jıl-938 
çarşamba günü saat 9-10 Tarsus icra D. 

ikinci artırmanın yapılcağı yer gün saat 15- 10 
perşemb .. günü saat 9·10 Tarsus İcra D. 

938 

1 - işbu ı;Ayri menkulün artırma şartnamesi 5 g 938 tarihin· • 
d en ıtibare.n 938 1029 No . ile tarsus icra dairesinin muayyen numar 
sında herkesin görebilmesi iç.in açıktır . 1lıtnd!l ya:ııılı olanlardatı 
fazla malılmat almak istoyenler işbu şartnameye ve 938- 1029 dosy• 
oumaras ile memariyetlmize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak iç.in yukarıda yaııh klyruetin yOzde 7 ,5 
nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevd• 
edilecektir, (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer ala.kadarların ve irtifok 
hakkı sahip:crinin gayri nıtınkul tir.erindeki haklarını hususile fal~ 
V'I masrafa dair olnn iddialarını işbu ilan tarilıinden itibaren yirıJJ 1 

gun iç.inde evrakı mOsbitolerile birUkte menıuriyetimize bildirmeler! 
ıcap eder. Aksi halde hakları tapu sicilile aııbit olmadıkça satış bedelJ 
nin paylaşmasındaıı hariç. kahrlar . 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şs.rt 
namesini' okumuş ve lllzumlu malumat almış ve bunları temame 0 

kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 
5 - Tayin edilen zamanda gayri menkul ilç. del~ bagırı ldıktıı.P 

sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artım!\ bedeli muhdmRleıı 
kiymetin yüzrie yetmiş beşini bulmaz veya satış isteyenin a1acağıll• 
rOclınııi olan diger alacaklılar buluuuptll bedel b,uııların o gayri moıı· 
kul ile tomincdilmiş alacaklarının mecmuundıln ta'z1nya çıkmazsa en 90)' 
artıranın taalılıUdO baki kalmak üzre arhırua oa beş gün daha tonıd 11 

ve . oıı . beşinc.i gUnO ayni satta yapılacak artırmad~ 
hede lı sa tış ı&tcyenın rılac ağına ı·Uclı ni olan dlger ıılacaklıların o gayrı 
menkul ile temin edilmiş alacakları mecınuundlln ta:ılaya çikın111' 
şartile en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde dil mezse 
hale yapılamaz ve satış talebi düşer 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olıınAn kimse lerhal ve1" 
verilen mühlet iç.inde parayı vermezae ihale kararı teslıolunarıı1' 
kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğll 
bedelle almağa razt olursa ona, rıızı olmaz, veya btılunmazsa beme . .P 
on beş gün mOddetle artırmaya çıkarıli p en çok artırana ihale edill' 
iki ihale arasındaki fark ve geç.en günler için yüzde S den heı•l' 
olunacak faiz ve diğer .tararlar ayrıca lıUkıne hacet kalmaksızın nıe 
muriyetimizr.e alıcıdan tahsil olunur . "133., 

2004 11unıaralı İCl'U ve ıfla · kanu11nııu11 1~ 
ıııci maddc·~irıin 4 iincii fıkrasına tevfik'1n lıU"' 

ga) ri nıe11kt'ıl s:.lıiplerirıirı hu lrnklarina vt~ lıusu ... 
sile faiz v~ masarif~ dair olan itldicıLırırıt iları 

tarihirıderı itibaren :!o içirıde t-vrakı nıiisbitt·l.-rile. 
hiltlirıiıPlt·ri aksi laalıle haklan tapu sicillP.rilP. sa" 
hjt olmadıkça satı~ h~tltılinill pa) laşuıa ~ından hil"' 
ric kalac.1 ki arı cihetle ala kadarla nn i.: hu ruadde"' . ' 

. , ·· nin nıezktir fıkrHsına göre hareket etmeleri ~eda" .............................. 
·~ 

( ~ tt-\TIVAALIK 

J , 

" Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 

Hazırhkll Oavranını 

Vurtdaş 

Kızıl aya 

aza olunuz 
-

Mersin: Y Pni lforsin 
asımevinde basıhm lir. 

ha fazla mahimat almak isliy,•nlt•r 938-"1029 dos)3 
numarasile Tarsus icra mtımurluğuna miiraca:ıt ... 
ları iJ~n olunur. 
-~------.............. _. ............................ ~ 

1 
ı· 

/ 

Sağlık Eczanesi 
Mersin Gümrük karşısm~a~u 

Avrupa, Yerlir eczayı 

müstahzaratı bulunur. 1 Her nevi 
'J ve tıbbiye 
~--~~ .. ~ - ~ 


