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HatoyJa -.ükıin temin edildi.· Normal hayat başladı Mahsur Japonlar~n timidsiz yarma taarruzları da akim kaldı 

Kayıt bugün başllyor 
1 

Her tarafta hezimet 
Yeni jdarenin mahiyeti kayıtler yaptlirken 'Takviye kıtaları da bozuldu. Japonlar dün-
antaşılacak kar.arlar henüz tatbik edilmedi de 2ehirli gaz kullandtlar 

Baııan kadeh ır~adaşı hmısyan genel sek~teri Anker Baruta gitti Korsan tayyareler f aeliyette · l.ı an fa d a ki k 1 t a_ı a r 
ReylıaniyeJe Ermeniler birbirlerini tJldiirliyorlar. Aaayiıin 9 tayyare Ya esir ya mahvolmak vazi-

temini için Antakyadan bir b61lik aıker giJnderildi a 1 yeti karşısında 
D6117ol 8 (lllanai muhabiri nm bırakılan ka1 ıtıara baılanajAnger ayrıldı Bir 'Fransız kasaba-

mlzden) Hata1dan bu gOo alı· e11ktır. Mahut deleie Garonun gece Wlftl bom'barthman Japonlar bitkin bir ha/de mütemadiyen 
~"iı ..... Mda iş h,aya Yeni idarenin mahiyeti gündüz kadeh arkadeıı Milletler ettı· çekiliyorlar. Bir kıta teılim oldu 
lının bae1acrılını btldiri1or. Her. Şimdi1e kadar geçen bildi Cemi1eti komisyonu genel sek - =•=,.-=- -~-- -= == .. 
IÜ~ bir ô~kioe . nazaran daha seJer bu g0nk6 asayiş tec!birlt1 releri Ankerin vazifesine , de ni Cf>aris 16 (Radyo) Dfin sabah Hankov 6 (Radyo) Lanfada f den: Yuen-Taug'a ihrao edilen 
~ını ıe~ntektedır. M11halleler rine ihtiyat :k&Jdiyle baktırmP"k ha yet 'erildiAini bildirmittim.Ge 1 Fransız toprakları üzerinde u bir hU&ındanberi mahsur bulu Japon kuvvetleri Çinlilerin çok 
ll'Utnda .,aidiQ~lme Mtla~~tır tadır. Binbaıı Kalenin başında len malumata göre bu adam An oan meohul tı11areler Orgen nan Japon kıtaları dün akıamı cesurane bir hücumları karoısıu 
Bir haftadanbıeri ,lk defa olarak -bulunduRu yeni idarenin mahi tak1edan Beruta gitmiştir. Ora üzerindeki kasab11ları taramttlar dotru Qmhıiz bir taarruz daha ! da heıimete uQ'ramııtır, Japon 
~tlrkler bu iİlD hilkQmet daire · y~ıi kayıtlar başlayınca alacaQ'ı ~an ~apurla Avrupayı fideoek dır. Adet.teri dokuz olan bu teJ yapm19la ı aada akim kalmıe Ho taJ~areleri bu . &'~D de Hanşov 
ııne ve çarııya bir tecavüze uR tavırla {anlatılacaktır. Kole ma tır. yareler cıvarı daQ'ların 1anların peiden gönderihm ikinci Japon dakı Cın mevıılerıne zehirli gaz 
ramıdan eidebilmioterdir. J but Garodan idareyi teslim al Ermeniler birbirine dOftO dan geçerek ka1bolmuelar ve tekvi1e kıta11 da geriye püskür ' etmıelardır, 

.Aıkeri kı&alar1D asa1i1i te· dıQ'ı ıaman enelce verilen ka Kırıkha.uda Ermeniler ara I f<'raosıı hududundaki bir kôçük ıülmüotür. Muahasara hattını ya 1 Her tarafta.n, hOcum 
ınlıı iQin bft1Qk faaliJel ıöete• rarlırın de'rhal tatbik edileceQi sm~a euelkı gün 9okuı gelen ı kasabaya 10 bomba atmışlardır. rıp çıkmak imktmını bulamayan 1 Şoeova hüc.um etmek (bere 
rHditi bildiriliıor. GQudüaleri ni 'löylemlıti. Halbuki aradaD hAd~ıeler.den ıonra dtln de . ka_n '. Vali ile Jandarma kumandanı Japonlardan bir kısmı açlıA'ın 1 

cenup istikametinde ilerle1eu 
TGrk mıhıUelarioe ıiden fdllar dört gftn geçtill halde bu karar lı ~ır ~harpışma olmuetEor. Bı~bl ır tahkikat yapmaktadırlar. MOea· da tesiriyle teslim olmuştur. Di Çin kune:ıe.ri son ilç g_nn için 

k lı. lerıoe ücum eden rmem er h. 1 1 . . k. de çok muhırn mednlerı işgal 
ıı eri devriyeler tarafından r ek ların bir tanesi bile tatbık edıl d ;b" k .. öl •"'· . _ ki . ıt er tayyare erın ı ı motörl(i Q'er kıtalar da ya teslim olmak . . 
Janilmelrte •eceleri l'ürk konıo mie deQ'itdir. Mamafi Türkler ı· 1 en ır 18

0
1

1 
mEU9 t,lüQ. 

0
11 yara ve kurşuni renkte olduklarını vefa lemamen ,mahvolmak vazi etmıolerdır, Her •tar~fta h~cuma 

)"""''·~ ·'" b . k b d hQ n · ı k k anmı•tır. en rmenı aronun - 1 . d hl b. . utrayan \Japonlu ıbııkln bır hal -.!'!illa M Tilr:a ıaa al\43sı ıta· unu a sn tevı etme te a adamlarından Karabet Halaı: ve uıer erın e Q ır ışaret ta· ıyAHİ karşısındadırlar, f . 
lar ·- t··-.a ._ ... .._,_t -..a·ı k ı l tb'k" ı 1 h" · · K 1 d ki - 1 1 F • • h de demıryolu boyunca kaçı1or . -• ..... a ....... aza ""' aıı rar arın a ı ın n e ırını o e yftndır. Bu hAdiae Azeri.ne Kırık ı şıma ı arını soy e7or ar. ran Bır hezımst da a tar, Qinliler külliyetli mQbimmat 
tMedır. • nin aaayi9i iade için mtışgul ol 1 handa aeayişi temin için bir bö sız toprakları üzerinde tereddüL Hankov 6 (RadJo) RoJter ve 500 esir a1mıel llrc1ır, 

Otecavazler tevkif mesına hamletmektedirJer. lük asker gönderilmietir. sQz uçan tayyareler nehrin mec S 
1 60 

1 d• .---.-ııla---
:!i=!11 atidbirıen 1eca.-ıza K amutayda yapılan müzakereler ~=:~~;.takip ederek uzakıaşmıı OSJ8 damokratfann DCI JI IRUnlUBua 

:~:·;.~·!:0~: .. ~·,.~:::;':d~~~:: Maajkaiıu'1Üna r.ROzeyy~I Binicile~imiz Çekoslovakyada muazzam 
hakllıoda henllı bir muamele ya .. • # ld 
P•lmamııtır. Bu ilibarla normal layiha kabul edildi numayış yapı 1 
ha1atın iadeai 9e normeı eftku 13 hasiranda İıto.n• 
nan 1e•bıi ıoın ııııoteeaviztıriu /(amatwv dün bir iıldm lıororJnı ta•ai k bala oeliyor 
letkltt Mklenm11ktedir. -~ . ı..ct 

Kayıtrara bugOn etti toplantıya bugün de ıleıJam edilecek . ~latanbul 6 (Husmi muh~bİ• 

ÇeıJıler haykırıyor: Yafa.sın ordu. Hazır 
duruyoruz. Tealim olmayacafız. 

başlanacak rımızden)- Büyilk muvaUakı7et 
E . t . Ankara, C c Husoat Mu •• -ıda muhaBSas maae 'eJa acretle . Jerle memleketimize dönmekte Praa 6 (Radyo) Sos1al de J olmayaca~ız) ıaııh afitıler taşı· 

b ldm~IJ~ 1 te asa re l:mam:n Kamutay BugOnkQ toplantıaında o vekAlet 'eJa idarenin herhan 1 olan binici subaylarımız hazlra· mokrttl par&lsinin 60 ıncı yıldö· yorlardı. Her cemi1et kendisine 

t 
ohz.u ud~lu ıçkn ev,v_e

1
ce. b~l~hg n !!af1 ranın Ded0edatı ~ö10nden gi bir kllanoa dahil vazifelerde) nın 13 Qode lıtanbulda olacak· nümü Çekoslovık1ada mülki te mahsus ba1raklar 'e arabHlarla 

e ır ti ı en a11 ıe erı ~" are anef ıOmet ko~Hıu e ıe nımı1le ma· •münhal ohuaeına b•nkılmaksı• Jardır. Saba7larımıu b076k bir mami1eı ve istlklAlio muhafazası geçmietir. Ekmekoiler ay eeklio 
11keri idare kurulunca uo gOn ru ola ııaan1n ölfim cezHı j k 1 1 1 

ioiu çok büyük tezahılrlere ve• de dört metre uzunlujunda bir 
deh t bir edilmietir Bu müd· hakkmda adliye enoOmeni maz· ıın iatihdam olanabileoektir. Bu artı ama programı ıaıır aomıo .1 1 

,.
1 

ht l'f . ekmek yapmışlar, kunduracılar 8 e : • bata11 ve maaş möae••el kanon •aretle istihdam edilenlere vek• · t ~. Razı ~mOuıeseJer binio.ileri· 81 e 0 muştur. " u e 1 cemıy~t ı d 
det 7arrn bltmektedır. Bu gune ı· .h s k bul ed "ıln .,,',',. uanu· 1 lk ill. miı.e h~di)•cler '1ercıcP.klerdir Bu ve mealeklere mensup 150 bın büyük bir jakarpin 7apmıı ar ır 
k d k . 1 1 . t k te ayı a ı a ı r. n et maaeı ve amel JHmlJeaı • k' Tk b ' . İakarpinln toputunda elinde Qe 

a ar ayıt ış er nııı e rar . na görebir vekile& 'eJB idarenin . . . atad:ı I\ıtıaLahte oam .. e 1İf8 ııı ı muazzam ır alaJ geoıt lenk tutan bir kız oturu1ordu. 
birine Ait bir tebliQ' 7apılmadı· kadroannda göıterilen hEırhangi verılmı7 ecektır. Yukarı dşrecede fabrikası da binlcllerlmlatt 'faril• reami J&pmıı Cekoılovak1a baJ Maden amıleai sırma tutlu üni
tına ıöre 1arın Antakyada ya· bir memur ve müslahdem kadro ki vazifeler ma~atı karııhk göı mek Gzere bir vıızo haaırlamıı · rama . mahauı bir manzara almıe formaları 

98 
-önlerinde bando 

• • • 
1 
terilmek suretile daha ı&eatı de· tır. Vazonun ilaeriode aubaJları tır. Hudut civarındftki kaaaba te ld 1 1 B M E b t ları oldutu ha e a69m e erdir. • aammer TIŞfn eyana f reoelerden memur lBJİDİ caiz mızın isimleri JBZıhdtr. körlerden hükOoıet merkezine AlaJın geQmeei ıam bet saat 

• • • ! göriilmekledir. Asalet veya telrA gelen Sokollar omu:ı.\arında lÜ· Riirmfie lyan aauı, mebuslar 

16 mılyanluk kredısı nerelere let namile verilecek paranın Pl'no·rcDl"rı'm'ızı'n fenkler olduau '
8 ellerinde(Ja.ıa te hükumet erk&aı larafandan 

ı 1 k•ı t 1 Pi sın tordu,hezır duruyoruz, teslım ae)·redilmietir. 

rf 
. k mecmuu asa et ve ve 11 e sure· 

sa edllece i tile idare edilen memuri1etler Çok büvük bir mu- /~mir fuarı için hazırlılılar 
1 den hangisi 1üksek ise onun bir '.7 · 

6rnilyonlulı lıı•mın iJdenmeıine 1961 de ' derece fevkindeki maaşı geomi vaffakiyeti temmuz sonuna kadar tesi-
6 k d 

. J yecek 6cretli vazifelerde de ~o· ) . H 
Of/ıyara/ı J 961 e a ar •Üıece/ıtır • 1 

relin tekabiil eUiti derece maaf Ankara, (RadJO - Tur.k a· sat •ıkmal edilecek .......... ~"""'""-----. ------!"'-- tarı bu hükme esas ittihaz olu ta 1'urumuaan loön\l yQkıek 
k W9Wra aiabVia ve le Ban leıı petin para ile, ve'111Akadarlar nacıiktır. Muallimler bu bükmeı~elken . u~~ . k~mpıodan, d~~ J l 
bı Umum tnltörü B Muam· ıarasıoda aeNwiie&,Qer:ı>aıarlık ede· tabi tutulma1acak ancak bir ~&I QOk sevmdmcı bır )ıabAr gelmıe Fuar komiteıi ticaret o a arına IJa~i,eti 

llW!ttr1t liOrAfftChll anlaema rek, en rqQs~d eartlarla yapa· 8ıı;m derain nıahi,.eti no olursa tir . .Birjbirini koulıy.an muuf l t b • t mim oıJnclerd· 
felftftlilıda ~dQ)Q .. jagsına IU caQız. 1 

OISUD reamt 98 boBUaİ maesaeB~ f~ki7e&Jerioe ahşmıe Ol(\DQumu& an Q GR ır Q D I 

~raoauı b»lo"~"'iur: "19 mil1.onlak kredinin 10 lerde haftada ~4 saatten fazlı, Tilrkkuıu aeoçlerj, biıe bir dün• l . (H auıi) - 938 fuarı J yıl da 20 AQ-uatostı açıl • 
,_, - ~lil&Me ıMalire '~ Tice· Sonu 11cı..._ ' dırı deruhte edemiyeoektlr. 1a ikincilial kaıanmıılardır. loin ~:1

1~1ıkl:r devam elmekle EJlillde kapanmak Oıer~P ~~ 
.ıı•ıaretleri ile, ihrao olanan Tilrkkuıwıun 7Qkuk Jel· . ~ . d .ük 1 kte olan 1 gün deHm edecek Ur. 

kredileri aırantl eden te Ticaret ff avat noha/ılıfi/e mdcac/e/e i~in keıı uoueunda Qalışmekta olen I dı~ enelı e~"'' ıe me .,1 aonu Cümtıuriyeı h~kil--ı: 
1 1 il . .., !! .! ., .. ı ..11 C 1 uıuesPes er .;Aemmuı a, . . . .aHJ ım z 0 "8ttt•ne aıerbutri:k~rt kr'e· 

1 
•1 1 tlf'Nmerı ~ıuıaı"euıhsen ema k d .k 1 dilecek Atuı hınul.)'eswde auııkç~ her b k 

ıdi ~~.r~an U•. aoora da ser- Mersinde an Ket ~QI dl a1ıe ere Aytaç, .ıanı)ld& apt.reıı~an için ~Oal .~ı:ı~ ;:ko:aareyo~ itler dan tekıAQ)ü l eden lımir :n:::; 
be" Chr ıa.b•'1etleri lle ıniiu· ka 

1 
~ı ~ ..6 ld aldıtı arkadaeı Ra11m Tıyaneın· tu n umumt tezyinatı J•P• oasyonal fuamnııa bu 711 

kereler rapbk. ltk dikkal ·edile· . rne er ~~gı ,ı 1 la birlikte haıiranıo ~riuci ,o ~:~k:ı~: . nızın daha . a.eniı . mik1aıta ~:~ 
C&lc Dok&ı bOUln muhitlerde 'ar nıl, havada 12 saaı .. 2 dakika EvJlaf idaresinin inea ettır rak edcıcetıuı fimıt etmekt . 
ıılataııı ~ldutumuz doıtluk ve AluıacakcefJaPJarla laOllıınH~l(I ge.çinm' kalarak iki ~iıill~ plAnör{tre mek&e oldutu pav1on, fuarın eu Bn itibarla icab eden ted:r:~· 
hhnad bu111dır Bllba~ıa lntil· • •• t ı.1·1 , mabıua ol~n hır mılllktekor ~P tdıel P.lüesaeselerioden biri ol:ı r in alınmasıııı temineo 1teat de 
l&rı ha k Mö ö )jont$0 va.zrzecı an ı ve IJUftır. Bu milli re ~r.umu "' cak ve 16000 Jira)'B çıkacakır ki hU8U81ltı timd iden bilaı 1 t~ 
?iormı: ,;:bbll 

81 görüşmeJe- pahatılıfa karıı .;o..~J..;~Mr •nQ(IWt T4rkireb•a:_ıuo dma~:t h•~:~~ıDutarları dört metre yükselmiı muvafık gör?'ekte1iı. rme 
1 

. ....... ı 98 1z ~ ı ı . kalmı. aaımın ao ,.. DJ.8 n . 1· Her tıcret d 
rtaıızın muti k 6 bet bir ne· ' · ı ı kt dar Enteroasrortal ur. 0 811• ticaret 
tice a 

1 
m 

1 
• . Ha7at pıhahl\4tiJI• .Oc-ade,mışlardır, Ailelerin doldura°'k .ııa 0 mı a • . ..Aııe poliaona ineaııına beş odaeı pavyonun da iıtlrak hiı 

Je ballanacatından .bizi bıı; le me~ıuunu ilk pllnda el• ala,ı. tarı bu karnal,ple bıl.kımuun ~· rekor 00 ü9 1881 89 dakıka ola ıanmıe Poligonda istimal edile sesinin beher 30 liraeına ı 
bir ıatnan ter«dd(ldo dülJlnnedi. iktisat Vttlelleıi mubtekf •&ahalar çinme uzı1etiııi ~ahlı! ve haıat rak ,•iman plloorcOiO Jık Hit·Jcek al~tler Alman1a1a bipari6 re murabbaı heaabjle iııal ~;! 

~emin olunan kredinin hu ·ı da teıkıkler Japtırmaktadıt. Bu pshıtlılıQ'ını :aenvıre yararao;ak m~n dadır, d"l . . ifecektir 
toıt •1 . "kk . . cOmleden ularak ilk defa atan mal fiJallarJ ev kiraları, tenJir • L l ·~ / • e ı mıenr. . 
Zi ce)ID• fe\ı Q11rfne ~·. alını · t.ıolda başlayan. '~ tıonra. bazı ve teshin m~sr11fları J her tüflll llRe e tarı~e erı Fu,r komitesi, ~ic~ret odala 2 Her ticaret odası , ticuret 
l>O betm.elılym. Kredıyı Eks ınühım $ehirleram~zde tot~k edt hizmet Ot1retleri hutAaa bır An!ıara (llueu•i) . Beledi)'e ına aşa~l(fa'kl tam ımı gönder odası mallarının tanzim 9e l . 

rt kredı deportmanı g;ıraati f len ntane aokeııne lderııııdede 'llile büloesini alAkalandıran H ere ""'uıuıf 'darelerin elleriodt• mişlir: fi iÇin muktezi Etıı"er v·a . ıısnı 
•dec k b' • ak · · · ib · d"l n mn ·• .., • 1 rın ve 
d e ' 11 plaıman arıyıtc ~atlıtumıtUr, ·r 1 d" .1 ge9ıamhe ıçın ~ı1ark ~ 1 e IJolunan llikele ve nhtımlard'D lkLi&adi urhQunııı enter saireJi kendi memurları 

tliliz. e9qol«arın aarautisi •el · Bu i ş için vşıt ~ tın ı~ı en raflar asap edıleoe ~ır, 1 1 d k ı. ~ uaıtasi 
DlA r f lk 1 t v kileli kontrolörlerı bl Karneler toplandıktan sonra 11~oen e.,adan ıhomakta olfıı nıs7ona şa 1a n tanıtma 'e le uurada dekorator heJetimi . 
el •maoı bu. de.partman tarafıu tü~ 88haı~r.hl&ları. ik~al ederek VekAlet e Qıerinde iııce tetkikler tnilruri~e resim te ücrellerip~ h~riçle olan mü?aııabalımızı re münasip görecd·i şekil~e :u~:: 
dfl.D Jler~b&• edılecek, H bao~a Ul_.l 8Hi'1Jlde ~ttenıleD vaııfl.a ı yapılar~k pahahhlı >6oleJiOi &td ıid Larıife t988 malt yılında t)' nıeletmek gayesıle kurulan fuarı racak\ır, 

1 1n&1Uı Urt1ı Rlaralr ıınrlcai· rı ve ıarıları blıı ..al~ daelç~ birler ıhnıcakı1r, • .an ıaclblk ıldlltoelUir, mıı ber ttııe oldutu Jibi ~u Sonu lkiııci4ı _ 
•• laaıır batvoMd&ır- lllbara· rek aile bO&celi kıto...... • 1 
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VENi MERSlN 

Kara oğlan höyüğü yolunda fa~rika ve Mat~aalann \ Loid Corca göre: 

uğurlar olsun Mükelle~~;t resim- Büyük kurakhk 
Yazan: Prot Afet fııbrllu1 ve matbaaların 937 

Uguriar olsunı 1 ahmda, renk renk dalgalıırııyor. mali yılı içinde lllbl oldukları as• 
Otomobilin duruşu değil, fa 1 AAaç ve yeeillikten mahrum. gari mUkelleflyet nlsbetlerinln 

Diinyanın birçok devletierini 
' 

harbe sürükliyecek kat bu söz, at: üzerinde giden Moğırn gölü, kuruyan etrefi1e 19~8 de de ayoen tatlılkl kararlaş 
köylü kadınını Lize doğru çekti dnlkrn hir uykuda. Haritada tırıldı. Buna göre teşviki samyl 

_ Yolun açık olsuu! Nere 1 gördüğüm b~r ismi telaffuz et kaaoun\le blrlncl filDıf sayılım mu Eski toglllı başveklll Loyd olan rupoılar bu memleketlerlo 
den gelip nereye gidıyorsnn? ı:ell~~ _kByl~ye f sordum. dG~lü~ ess selerio m1ıktu vergisi 100, mu C'orc ·Kuraklık mllletıerttrnsı po ou sene hububat ihraç edec-.k vtı 

A hf 
.a b T- k u gorunen ura ına ne er eı · h•havvll vergisi 3, olsbi ve1gisl litlkayı alt Ust edecek ml?,. ser· ıiyetıe olctuklarını gösteriyor. la· 

m...:zon a auı u ur Köylü kerıd,ai çeneleyen 
k6 )

- k d h k' 
1 

)tlzde 6, ikinci smıfm maktu ver levbaslle 81 mııvıs tarlhll Pdrl - gllterenlo mail V"'"iyetl daha bir 

Sayfa: 2 _ 

lnuiliz Krahmn ziyareti 
Fransada 

28 Mayıs milli bay· 
ram ildn edildi 

Paris 6 (Radyo) logiliz Kral 
ve KraliQesinin Parise muvasa· 
lal edecekleri gfin olan 28 lıazi· 
ran Fransoda milli bayram ilAP 
edilmietir. O iÜD bütün daireler 

tatil edilecektir. lugiliz Krııl ve 
Kraliçesi 28 haziranda :Parise • Y u a ım, ata a ım o uşu . c >ğrafik vtızizlyetiu eu hassas 

1 

.. ~ 
nu daha çok belirtti ve otomolı i · bilııinidir. Hele yer isimlerin 

0 
gtsl 70• mUtebavvil vergisi 2• nts· Sıııırda bir makat~ yazmıştır. Sa çok seneler lçln hariçten tıubo 

l irı .., ki" t K 1 lıi yQz te 4 ve DçDncU sınıfın mok bık: lnglllı bucıveklli Lovd Corc b .. t aetlrmeye mUsalttlr. o~mek gelecekler ve iatasronda Cumhur 
ı &Dına yn aŞ 1. OilUŞU)'O nun için bir bilgi hazinesidir. t1 

1 
u "' !: ruz. Cevap veriyor: _ Oraya Aaras düzlüQü tu v~rglsl 60, mQtebavvll 1,5, 1 nls bu makdleıdode şunları yazıyor: oluyor ki loglltere yeni buhran· Reisi Lebrualn refikası tarafıll 

- Ankaradan geliyorum. derler ~ suluk yer demektir. bt yllzde 3 ve dördOncU ı:;ıoıf sayı •su sene dOoyaoın hirçok dan mnteesslr olmıy ' C ıktır. 
111n mOcsseselerle bun"an aştı 6t ı k Karaoğlana gidece~im. Siz Dere Höyüğün doğusundaki yn .,. ~ mem e etlerinde eodlşe edilecek Fransanıo serveti şlmdlye ks 

ye gidiyorımnuz? maçlardan birini de, Vtrancıkö olanhmo da makta verglsl,öO, mu şeklide bir kuraklık var. Bu ku· dttr husule gelen bUtUo ' bubranı8 

G 
yfı e~itmenl işaretledi: Şeml~kin lt!bavvll vergisi 0,75, nisbi vergi rakhk slyaset sahasında tahmin ra mukavemet etmiştir. F .. k .. t bu 

- Biz erder ve bun;ala 
1 

b . s1 de yUzde ikidir. ! 1 dlldfhl .... 
diye yola Çtklık. Karaoğlan ne ıııra eeı. K • f : 1 e 5 oden daha ağır neticeler memleket iki senedenhert mali 
tarafta? Terih harabelerinden, bir ara"uk a"rıkası ı doğuröMllr . Uzuo zaman kurak \gUçlnklerln öoUne geçmek lçio 

de köyün çeşmesi üzerinde dur O U ld h ı r Gerdere giderken yolunu duk. (1308 yapılıe tarihi. Tamiri i{ en av1t ardan sonra bazı saba çok sıkı bir mücadele içerisinde 
zun 1ıfistü.1nize de uğrayıverln lS22) 939 şubatında bite• larda yağmur yBğmışhr. Fak"t dlr. Bu seneki kuraklık Vatılyt>ll 
ne olur, diyordu Sizi misafir 1 tır saksıları penLeresinde k ı buna rağmen birçok yerlerde Fransanıo lşlol bir kat daha gDÇ· 
edek. Bu dnet o kadar istekte görünen bir eve girdim. Odada Ce 1 mabsulUn ihtiyaca kati gelemlye leştlrecektlr. Ahalisinin yUzde 45 1 
ve candan idi ki, ilk hedef )(a sedirler döşeli değildi. Bir tara lstnubul 5 (Hususi) Karabük c~ğl anlaşılıyor. Bu vaziyet karşı çiftçi olan bu memleket kurakhk 
raoğlanı lutmnğa karar verdim. fo yı~ılmış yeni kadife yastıklıır demir ve çelik fabrikası ineaatı· sıoda kıtlık tebllk~slne maruz ka yOzUoden kötQ bir durumdadır. 
Biıo ev sahibinin adını bildirir ve hahlnr. Bir düğün hazırlığı nı tetkik etmek üzere bir aydan ltıcak memleketler, mali durumla ItalybDlD vaziyeti daha kötQ 
ken, 

0 
atına yol verdi. imig. nu yeni eşyaları sorueum, beri mem!eketimiıde lbuluaan rı bıtrlçten bugday getirmeğe mQ dOr. Bir defıs ltalya Fraosadan d" 

ana olan kadına ğöz yaşlarını B. Makenzi fstanbuldan vapurla salt olmadığı takdirde, açlıktan ha zeogln değildir. ihtiyat parası 
- U~urlar olsun. Dizim kö f Ol k 1 1 11 h döktürdü. Oğlu yeni askere git ugiltereye hareket etti. 1 meme Ç n s & a sarılmaya da yoktur. ltıslyao lşçlöl, Amert. 

ye gelin dive tekrarlıyordu. mis. Ayrılık acısı, Askerlik eski B. Makeazi Karabükteki tel mecbur olmıyacaklar mı? kftlıdan, lr:ıglllzden Fraosızdan da· 
Tek başına şehirden köyü si gibi deQil fakat ayrılık güç kikatı ve fabrikanın inşa vazi· ı Ingllterenlo slHlhhmma prog ha az kazanır. Memleket bUtno 

ne, alının üzerinde dönen Tilrk · b b k 1 oluyor, dı1ordu. Ba aya a tım y.eti hakkında şunları söylemiş·! raml ogııtereyl hariçten fazla ınik kudretini Ht.ıbeş harbinde httrca-
amazonundan ayrıldık. Bu ko 1ı.ı d k" lül d b' ·· o al! amıyor u oy er en ırı· tır : tardtt maden almak mecburiyetin· mışhr. Bu vaziyet mabsulUn yUz· 
nuşma Dikmen sırtlarını iner - Ana gözden eğler, baba c - Kara bükte inşaat devam: de bulunduruyor. loglllz fabrika· de 30 azalması bir kat daha mO"' 
ken, Karaprnar ve Kepeklinar özden. dedi. ediyor. Fubrikanın inşaatı 1939 tarının birçoğu harb eşyası yapa k.Ulleştlrecekllr. " 
tarasında oluyordu. Baba kendi askerlik hikl\Je eubatındn bitecektir. Büyük o· 1 bilecek tarzda tadil edilmektedir. Almanytt ve Rusya zirai va· 

Göl başından geçtik Moğan lerini ~n~ahkyordu. Yaeıtları do cakların ayni senenin mart ayı Bu da logtltercolo sınai lbracahnı i 
Mlü - d 

1 
k buna ıştıra ettiler. Umumi b d 

1 
b'I ,.,. . 

1 
k z yelleri hakkında çok ketum dav 

go nun oQu yamaç armı çı ı 
1 

. "kJAI h b" d b"lflil aeın a yapı a ı ece .. ını umuyo· azıt taca tır. raoıyorlar. Bu sDkQt rakam oeş 
Y l 1 

· K ıarpte, ıstı u ar ın e ı .. _ _ _ . yoruı. a ame esı, şoseden a t 
1 

b k" k 
1 

x. rum. Hükumetten gorduğumuz Şu halde lngllterede hayat retmekten daha çok endişe veri· 
>U unan u es ı ıns er er Rı.Lın • rnoğlana sapan yolu gösterdi. k b 

1 
d' 

1 
d'k t 

1 
. d genıı yardım ve TQrk milletinin i>abalılı~ı şlmaU ve cenubi Ame· yor merı 1 e er ıo e ı . Q erın en . . .. . . · 

Kö1ün uzaklan görünüşü biri: •Eskişerhir alındıktan son ~anat ışlerın~ kare1 gosterdıklerı 1 ılkanıo yetiştireceği mahsul ıtılkta KötQ bir mabııul bu iki mem 
bana bir tarllı müjdesi oldu. ra, gün karanlığa girerken bizi . ınce alAka dıkkate s~y~ndır Son rına t4bi olace~tır. Kanada ve! lekeli de endişe verecek bir şe· 
Çünkü köyün düzlüğüne hakim esir ettiler. Biz ağlarken, 0 şen zamanlarda memleketımızde mem Arjnotlnln zlrı11 vaziyetine dair kilde zayırtaşhrecaktır •• 
bir tnrih 1ıtını höyDk kisvesine lik yapıyordu Girldde, Aıinuda loketiniz hakkında uyanmıo o· 1 y M 1. ~-----;.. bürünmüş, ben varım diyordu. güııler geçildik Atelürkün zafe luıı büyük sempatinin temamile . unan atuuatmın Balkanlar arasmda 

Yoldaki kördüğüm kadının ri bi7.i :vınrdumuza eriştirei. Çok. yerinde olduğuııa bilhassa Kara ~ 
evini, köy içinde raslad~ım kim şükü~ y~şıy'>ruz" diyordu' l bükte çalışan lng'lizler inanmış · Hariciye Vekilimi- Posta hudutları 

dan istikbal edıleceklerdir. Kral 
ve Krnlic;eeinin istikbali için eioı 

diden bilyük hazırlık başla01ıe 

aeayişin temini 'çın genie terti· 
bat alınmıştır. Zabı&a tefkilAtın· 

dan haşka nizam ve aeayiti te· 
min !cin 30 bio asker tahsis e· 
dilm;,tir. 

Amerikanın 

Dünya sulhunu 'Jf.ur
mak için düşüncesi 

Nenork, 6 a. a. - Amerik• 
Birleşik devletleri hariciye nazı· 
rı B. Hu!, Tenesi'de dün akeatıı 
radyo ile neşredilen bir nuıu" 
söylemiş ve dünyada silkünu ıe· 
sis işine manevi surette yardıdl 

etmenin .A mPri ka birleelk dev ıet 
lerlnin vazifesi oldu~unu tasrih 
etmiştir. 

B ·Hul'ün bu hususta prog• 

ramı aşağıdaki dört kısım üze· 
rinde tekdsüf etmektedir; 

1 - Amerika, enternasyonal 
ekonomik münasebetlerin yapıcı 
ve sağlam bir esae üzerine klJ" 
rulmasını bütün milletlere tek' 
lif etmeQe hazırdır. 

2 - Amerika, eHAhların aıil• 

eqsir bir euretto az altı iması işiP 
de işbirliği etmeyi arzu e7leme~ 
tedir. 

3 - Amerika kollektif bit selere soruyordu Akkadı bi 1 . ). enı yapılan okulu göster lıudır . ,, 1 • b h 
. . ld s m. d 

0 
h mek köylü için en büdjk sevinç Sıhh ı·ya veka"let'ı ı %ın eyanatı akkın kaldırılacak zı ovı~e a ı. onra a mu ta 

0 
mukaddes sevince iştirak 81 d . Al' 6 At" . 1 anlaema ile harbi iueanileefüme' 

ı·ın evınde köylülerlo toplandık.' tik. a neşrıyatı yör: ına ID& B]aDSl bi diri Ae amlldedir. 

Muhtara sordum iki gün evvel 1 Gerder Virnııcık kö"leri, 0 Sıhhı" 0r1·ş/er yaptı A · y 4. - Amerikeka bütün sahil k C . ' , ı Tı tına - un an matbuatı. 1 Önümüzdeki yıl Boenos Ay 
·i umhurıyet bayramıııda ne ı günkü ziyaretlorimde yer aldı . Sıhhat ve içtimai Muavenet Türk . Yunan muahedesinin reste toplanacak olao dünya larda enternasyonal iş birlilİ 
yaptınu.? Gerderdeki bir evde, ..,eni aeliıı Tü k. B •t M ı· · d a· 1 ·ı · ı· · "d d "- .. ı 

1 
a VekAleti, halka sıhat prensiple r ıye · "• ~ ec ısın e tas 1 pastaları kongresinde müeterek " 1 ınıye ının renı en Oaması .. 

- Şenlik ettik, hayram rap odnsıuı gezdim. Çeyizlerile süs ki celsesinde Doktor Rüştü Ara bir hattı h .. reke• takı'p etmek istemektedir. 
rini kökleştirecek ve yerleştire .. • tık Cumhuriyetin yaşıııa ynş lü duruyor. sın söylediği nutku hararetle üzere Alinada toplanmış olan B. Hul, ayrıca, Amerikanlll 

kattık, Bayanım. ! Okula çıkarken Satı kadın cek mahiyette, çok güzel pro me b h t kt d' kdfi bir müdafaa elde etmek f· 

D b 
. .. - k" ı· la ahbab olduk. Onunla kolkola paQ'anda afieleri hazırlamıetır,Bu v~~~vo ag::e::i, em~;hedenin ::~~:n k~~~:~!~:ıe b~üg~:k ;~=~~ çin çalışması !Azım geldiği lüzı.I 

munu da kaydetmiş ve sözleriol 
şöyle bitirmiotir: 

u cum urıyet sozu, oy u - -
0 

d k c · d d k" afieler, umumi yerlerde, nakil 
nün en yeni metzuunu ortaya 1 yuruy r u . . amı o asın a l t 1 h lk 1 b' baeka bir kimse aleyhiııe müte bitirmiolir 

sıralarda yme yanyana oturmuş vı-tsı a arma ve 8 ın top u ır veccıh hiçbir hükmü ihtiva etme Konferaııs 70 teklif kabul 
koydu. Yeni yapılan okul biıın tuk. halde bulunduQu mahallere, mü dix.i hakkındak'ı temı'natı kaydc B 

1 

g etmieıir. unların içinde Yuna 

sı. Qatırı_ knpıyam. adık. Eğit _ Nene, sen de okuma 0-,, esseselere, fabrikalara asılacak rek diyor kı·: · f · • I! nıstaoın tekli ettıai deniz tari 

men honuz gelmedı. Fakat beş renirmisin? dedim. tır, Renkli olarak bastırılan afiş "Bu sözler bütün Balkanlar fE1leriııin indirilmeRi ve eua 
lanmış, iş, bitmiş iş demektir, di Gülerek şuaları söyledi: lerin mevzuları eunlardır : da derin bir makes bulmaktadır. nakliyatının posta koliaile yapıl 
ye içlerinden biri eözü tamamla OaQ'la iken çatalRk Verem nasıl buiaşır? Haııta ÇünkO Yuııanletanın dı fıkir ve ması ioinin tevsii vardır, 
dı. Okul köyün öteki yamacında Hizan iken külecek lığı baekneına bulaştırmamak temayüllerini akaettiriyor. Türk Konferans gelecek içtimaını 
idi. Onu gezmeden önce höyük Manasını da izah erliyordu: içio verem1inin alacağı tedbirler! Yunan samimi anlaemaeı iki mil teşrioievvelde lstanbulda yapa 
hakkında malumat almak iste Ben artık ihtiyarladım, to veremin dostları ve düşmanları; lelin kal'i azmine tevafuk eyle cak ve Balkau devletleri arAsın 
dim. Herkez bildi~ini söylüyor ruıılarım okusun. sıtma yıılııız ısivrisioekten geçen mektedir. da posta ücretlerinin indirilmesi 
du. Bu tepeye höyük deriz. için Ayrılırken daha çok kalama hastalıktır; fireoiiye yakalan Elefteaon Vima munzam mu ve hatta büsbütün kaldırılması 
d ki k K

ö lü k ı maktan dolayı ü~üntülü idik. Yi k k k · k' l ahedenin enternaRvonal matbu nı tetkik eyliyocektir, on çana ar çı ar. Y a a ma tan or ; ıc ıye a ışmayınız: ı Delegeler bugün 

ball
,.,

1 
ı'le hu- ü,.,u-n ır•ekler'ınde ne görüeürüz vaadi, iyi bir te · k" l · k b atta çok iyi karRılandıx.ını hatır ııs Y ts b'• • ıç ı ev erı yı ar, soyu ozar;süt v 5 tandan ayrılmıştır. 

idik. sir bırakıyordu. gıdaların eo sıhi ve değerlisidir; latan ve Lö Tan gazf'tosinin nee • • ~ • • 
lhtiJar bir kadın 1snıma OerdeQin deQirmenine de çocuklora eıhat 'iliJatları; diele ri1stını naklettikten eonra ıöyle ızmır J"UOrl ıçın ha· 

•Dünya politik vaziyetine 
gelince, dünyanın bir çok mınt• 

kalarında haein kuvvet yenide0 

en esaah politika vasıtası haline 

gelmietir. Hıılbuki silAhla halle 
dilmeğe kalkılan anleımazlıklarıll 

t:lbii önüne geçilmez ve doğrıl 
birer mecburiyetler teşkil etti,ı 
kntiyen hakikate mutabık dejil' 
dir. .... 

halyan Bütçesi 
Açah veriyormuş f&kloet1: girdik. Su, ı,ugda1ları ötütmek rinizi göıetiuiz ve fırçalayınız; yazıyor: %ırlıklar 

- Buradan böndüler de çı için ktlfi geliyordu. Mavi gözlü a~ızdaki çürük ve apseli bir di lkl mllletin Balkan Antantı 
kar, biliyon mu? Bayan, diyor sarışın ihtiyar değirmenci, kapı eio vücudun bir çok yerlerinde çerçevesi içindeki ittifakı dlQ'er (Birinciden artan) Ta7mia a-azetesinin yazdı'' 
du Böcdüyü sordum nın önünde tamirle meekulc1ü hastalık 1apması; bit tehlikeli rullletler tarafından da kayıdsu: mil1onu aıont lelere tahsis olun. na ~öre yeni sene blitçesioiı.J 

C d b.J . d . 
Bize degirmenin teknibini de 

1 
, te eartsız olarak kabul edilmek! B mu-·akerelerı' esnasında ltaly"O 

5 hastalık arı insana 1geçirir: kara - ı muetur. unu: &. .. 

- ay an 1 mıyoa mu, 1 izah etti. te ve Turk · Yunao münaeebatı J 1 - Yenı· limanlar ı'nıasın· -

b
. "ki · b'I · · 1·17· • ü - · k 11r1 k d- d ııenatosunda mQonka•alar otaııh 

fe ır 1 ncı 1 gısıı lgımı 'J zu " Burfl11lo., gidemedik. Çün sına saw; ı uşmanı 1' na daha bürilk bir kunet ve· da, v 

me vurdu. kü nksnm ve yağmur da 1ağı 8. Muammer Erı·şı·n parlaklık vermektedir. 1 2 - Mevcud limanların asrı tur, ı 
B

. d · d" k' 1 Senato Aıaaından Rloci, tıs 
ır e euou o~.reu .. ım ı, yordu. Kntlmerlnl de Türk • YDnan cihaılanınaeında, 

k 1 d 1
• Et b- lü ü b f j s •• d ı b'lh yan mali7eainin her sene verdi ırı ma_ an c;.ı .. an ~ ı onc s ' KaraoQlan höyü~ü 937 son eyana ı blrllQlııln bugün sanki bir haki· - ilUa en er ve ı assa 

köylünun evınde bınlerce sene baharında Tarih Kurumuı!un aırınclden artan kat olduğunu ve Balkan Antantl kömür madenleri işletmelerini Ri açığı iearet etmie, fevkaJAde 
don so11ra, yeniden vazife görüp hafriyat sahası oldl1· Kıem g&li 3 · Fuarm devam etliği müd ıe çerçevelenmekle Anupanın (~e 1 

rasyonelleetirmekte, masrafları kareılamak için fevtı• 
kırılmış. ei, bu iei muvakkaten tatil et delce teşhir enanızı tesell6m nubu eerklslnde ciddi bir sulh 

1 
4 - Yeni maden tesisatında ilde tahsisat konulması H\zıaıl 

Hö1ü,ğün yamaçlarından çı mişti. ~::.:a~ı v:e;~ea:e~~ile:a:c•:at~:: kaleF.l teekU eyledlğlnl yazmak)ta 5 - İkinci bee senelik en· ğeleceıtini ıöylemiotir, 
korken, herkesin gözü bir şey 1tk1Jaharllavız. Bu yerler dır. (a. a. düetri plAnındaki sınai teşebbüs Maliye nazırı Kont TsotJ 

1 için odunızın kifayet ,:,decek de 
Jer arıyordu. Bu kalabalık flıal için hafriyat meVKİmİ yaklaeı recede Fuarda memur bulundur ,. ran Başvekı'lı' terde, di Revel cenp vererek fevkııl~ 
liyet neticesinde, muhtelif devir yor. ması ve Fuar hitamında malın 6 - Nakliyttt vasıtaları ve de tahsisat istenmesine uızuıı> 
seramik parçalarını bir araya Ecdat belgelerini yeni Türk rine bu memurlar tarafından frigofik vrpurlar almakta / kulla olmıyacnamı, çünkü bütçe 8çılı 
t 1 d k 

nesli bulacak ve dünyaya tanıta b 1 J t ı k ·t Jd t Oü M h k t ,., · Op 8 ] ', 81Il a H yap iri ora al 0 U U n ısıra are e naC&alZ· 010 9 Senelik hazine pOIİQelerlı 
Höyüğün tepesindeyiz. Baıı aak· roıntııkaya gönderilmesi mufa eftı• •ıo milronluk kredinin öden malikftoelcr üzerindeki verai ,e 

. . . k ı 
1 1 

Her yeııi ilerleyişimizde, yo fık eörfümüatür. Bu hususların · 939 d b l k 'Ik • yerlermde ılımsiz azma ar o e v mesı 1 a aş ama ve ı dl"-er veı·gilerle kapah1Aotığıll
1 

1 1 1 Ne 
lumuz açık ve uturlu olsun! göz ~nünde tutularak teşhir eş T h 6 ( 'f ı · f k t k ·ıı ı 

15 

m ş, araştırma ar o muş. ya Ü Ü a rao " ısır radyoson &ene erı a-ayet u a a aı er o· söylemiştir, 
zık! sistemsiz kazma tarihte en LK yaııız için kaç metre murabbaı dnn) Iran başvekilinin riyasetin 

1 

mak üzere 1951 senesine kacıar ""-=~==ııı====~-~:ı~~~....e ... 
büyük ynrayı açabilir. Bunlar B R bb • yere ihtiyacınız oldutanun ve d k · 6 ·ı 1 k -· Şımdiden size RU kadsr

1 

• e ani Alınan tedolrler neticesinin niha ı1e bulutun bir heyet bu gün devam e ece tır. mı yon u v 
dan sakmalım. u d · M h k k "d · 1951 d b ol nı eö11 liyebilirim: Kred'ı takaitıe· 

Güven sigorta eirketi umu yet 15 temmuz 1938 tarihine ' ka ua~ at yolıle lBlra are et et ısının o enmesı e a ı ı 
Höyük tepesinde etrafa bak mt müdürü Bay RaLbani 'funa dUr bildirilmesi ve bu tarihten ınişlir. Heyetin vazifesi lran , 8 yarak, 1361 e kadar süraceklir. rini ödemek için tahsis edecegl 

tım. Ufkun alabildt~lne açık bir man sigorta işleri hakkında tet sonra yapılacak · mürncaatların liahtiylo Mısır Kralının hemeire · - Soo bir ıual; kredi tak miz m~llorımız1 ihr.acına kol~f: 
eörOnüute, 7oygın kıvrıntılı tepe kikatıa bulunmak ütere evelki kabul edi1ml1eo ğinlnin ıöı einin itdlvaq earllarını teshil eiılerini ne gibi mallarımızla ö· l ıkl.a mqkt~dir old~tumu• mı~ 
ler, biclerce yıllorıo yıpra\1s1 gün ehrimiıe ııelmi~Ur, öuQnde tutu:nasını rtoa ederim• etmektir. 'dı7ecetiı? darlardan 9ok aoatıdır! 
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YENi MERSiN 

1 l A N 
Ya~lflar Mü~ürlüğünden: 

~Du··nyada Neler Otdtı ·~ 
Me:sin il Neler O.ll1YQ!J' 

Fransız Cumhıırreisi 

Faı1Jomayı affetti 

Aylık bedeli 
Vakfı Cinsi No. Tt:nıinat ruikl8J'J mutiammioi 

Lira K. Lira K. 
Yeni cami Kah\'ehane 9.6 

Maa bufa 10..l 
112 50 1 ~6 oo 

Günu ük lıiı ı ası karşısında tamir ve tadil • di-
Fas şehrini uzun zaman heyecan içinde ltırı ~alorıla )'anındaki buf P. nrnhaJJi tfslim t:ı rihin-

bırakan bir hadisenin son perdesi ı d~n 3 ı MHy~s 939 gayesine kadar ic~rı 9 ~ 938 
---------. --.- fllerştırulrn giiııii s~;ıt 15 tP. ihale edılnu~k uzflre 

Fransız gazeteleri Rabat B\r tahkıkat yapılmak IO ptcık arllır ma suref ltı mi:Z3)'edryfl. çıkanhmşıır • 
divanı tiarbıoda mUebbed kÜ' zumunu_ gördU. Ve 0 .zaman 

1 
• lst• kli olanlarla (azla malumat almak İStt>y~u · 

r .- iA mahkQm ola~ Regg~e a?l~d~kı suçlunun k~ndı ken- lflrin \akıflar müdürlüğün~ müracaat .,tnwleri 
PMcy Turston nemmdd l.>1r danı ılham eden tezıbaslan a· 'fA I 12 ingilizin Fransız CUmhurrPisi şağıya kadar uydurmadır. 1 i.lll O ti nur. 1·7 
tarafından uffodildiğini bildi Rt-jı Pers hiç bir zaman İ L A ff 
riyor ve bu mUnasebelle şu tabanca taşımamıştır. Bu iti · • 
garip vakanın tafsilatını, yazı- barla ne öldllreLillrdi ne de lçel Defter~arhğm~an 
yorlar: yaralayubilırai. ' Bununla liera ihbarname 

1937 senesi ağustosunda her harp divanı Rt-jiyi mUeb Mükellefin adı Sanatı . il'arhi Mahallesi Se~esi No, 

F ı 1 • b ,.. kil ğ hkO tt' v ı Hasan o Yunus Kahvccı 315 Yanık han 9:0 
as ş ,h uıda Arap maha leleıı eu re e mıt rn 8 ı e 6-17 ikinci ihbarname temyiz komisyonunun 24 2 938 ve 1360 

. arasında tabanca sesleri do hfidisenin asıl şayanı hoyret(ayıh tasdik kararı -vergisi- 8 lira 96 kuruş 
ıyulmuatu Bir nöbetçi muka safhası bundun sonra 1 aşladı. 

v ' R .. . F 1 Karaca oğ'ullarıodan Mobilyacı 755 Mahmudiye 6°59-9 3.937 
bele etmiş, silAhı atanları ya Z•ra eıı hakıkaten antoma Tar.sustu Süleyman • 
kala~ak için ruOfreıeler çıkar olmuştu. Verıi miktara 

t 

1 
Hapse atıldıktan sonra ma Lira Kuruı 

mış ır. . . . . . d 15 ~5 K:azanç 
"Lf)jyonerlerden biri; 4<..,8 sumıyetım ı~dı~~a başla ı. 3 15 Buhran 

bancayı atan aaamı gördO. . Rahat ıogılız k~~solosu . 
K1ıfası çıplaktı. Kısa kollu bel hadı~e~en eonre Ha~ıcıye ne ( Hasan O Mahmut Kahveci 641 Mahmudıye 6-:3 11 ,4,938 

Ö l ,.. ·d ııraki b' .zaretını haberdar ettı. Tetkik itiraz komisyonunun 20,4,937 ve 355 sayılı kararıle verıisi 
yaz g m egl VAI I, ı lr İ · ı· tb t f nin 20 lira 70 kuruş kabul olunduA-u 

ngı ız ma ua ı, umum 6 ı - -k 11 t· h ıı· pantolon ve sendot papuçlar . ı Adı va evsafı salrelcri yukarıda yazı ı uç mu c c ın ma a ı 
t d d j l" efklil'l hPYPC&nlandıran Of'Şrl • j ikametleri meçhul kaldıQ'ı içi~ kazanç vergisi ihbarnamesi tebliğ 
aşıy0or u » em ş ır. . yatn üa~ladılar. Aylar geçti. •• edilmemiş olduğ'undan hukuk usul mahkemeleri kanunu mucibince 

ç gUn sonra gece vaktı rn .. ld ğ "dd·ü -"-"-e-.' _t.-_b ... liJ.._o_ıu_nu_r ______________ _ 
yine silAh sesleri duyulmuştu • .nd f>J'• masum. 

0 
du unu 

1 ıa 1 1 O j D , .. ı 
. . . . an V8Zgf'çmıyor U · "8 e ter ~r 1g•ncan Fakat bu defa sekızıncı sıpa· Gaz~teler onun, 911 f bir v 11 t ı 

hi hölUğOnUn bulunduğu y~r gevezelık olsun dıye bunları . Oturduğu. yetin tesbiti~e. iml<i!1 bu~unımaya~ Ali kızı 
de att>Ş ediliyordu. Esrarengız u durduğunu kaydettiler. fn ı Hı~met!n veıgı mıktannı bıldıren bıtedır. 17-3 ·9.~7 
rivayetler ortaya çıkarılmıştı. Jıere h~yecanbndı. Londra 15arhı. - 6~65 s· enesı - i1.J , 
ır kUcUk subay yaralanmıştı. ve Paris arasında gör UşmtıJe fhb N 1-13 

Fakat mUtuarrizin izi bulunma rio lilk tes:ri, R .. j ı nin bir akıl I M b•rllna,n:ıe 0~h d" b 11 • yt ı b h . a • e ı - m. mu ıye ma a esı ze un u a çe 
mıştı. Lt-D'ooerltır bu mubak hastanesinde mOşahede altına Vergi miktarı 
kak faolomadır diyorlardı. alınmasın~ ~e~in etmiş oldu. Lira Kurut 

Fıkirler p ek çabuk Fan · Kendısını mu~ye.ne eden 9 60 
tornanın hayulile doldu, Fan akıl doktorları. R,..ı•nın, haya Adı ve evsafı saireai yukarıda yazılı mükellefin 
t')ma bir hayal olamazdı Zırn !inde binbi r fan hızı ye yer ve 

1 
m•haUi ikameti 1neçhul kaldığı için kaHnç vugisi ihbar 

sık sık tevali eden ate~lerde ren bir deli olduğu neticesine name~i tebliğ edile~~mit .o!duğundı~ ... hukuk usul mubake 
1 = 1 d vardılar. melerı kanunu mucıbınce ılanen tebhg olunur. 

yara anan ınsan ar \•ar ı HUkO k ... d -----
1 ... . m, anunı erece 
7 Agvstosle 111ndermaya 1 . . · f d fi d J ... il 

vuku bulan pir ihbtırda kay erderı geçmek su~etı le katı ye.~ ıçe e er ar ıgmuan 
bol on bir l .. 0 jyonerin teslim ~~sb~_mış ft old~g~nd~n t ~t"JI ı MOiıellefin adı Sa nah Tarbi 
olmak istediği bildirilmişti. çıu . ır: 8 an aş a ur u uş Ak karpuz Zabiıeci 93 

L • çareHı yok. o Ahmet 
Şe~len P~" ba~ıt olen işte Fransız Cumburrtılsi 

bu tJQdıse Uzerın~ L0 1yoner. is uydurma fantomayı affederek 
licvsp edilmişti. O kendisım bu h4diseye nihayet vermiş 
sorguya çekenleri hayrete dU· oldu. 
şUren bir ceveP, verdi ; 

- fantoma benim... Romanyada A rJ 

s~nui ihbarnamenin T . No 
1996 1·93·20 2-86 

Vergisi 
Lira K. 
4 50 K. 

68 O/o 
90 B. 

6 08 
- · Olamaz. ,L 
- Euet,. . Benim... JROnunu Mustafa o Bakkal 38 1936 ı ·34-11-3-986 
Reı'ı Pers Turst..,n ~t>j • Romanya avı en çok olan AbdOlkaclir Vergisi 

' b' d. d Lira 1\ • Yon alaylarını heyecanlandı- ır ıyar ır. K 
ran b"kA 1 0 . d b' Romanya köylUsUnUn yilz 94 • 

ı aye er zerın e ır 
çak & vı 1 lt de doksanı avcıdır. Bllyllkten 14 0/0 

ye., 8~ 80 8 . ı. . . kUçr•ğe kedar b.,r türlü ev 2'> B 
Kendı kendıni ıtham ettı. vıırulur. Fa~at Romenyada saç 1 ... . 
- Ben çaldım ... Ben öl· ma knrşundan ucuz olduğun· iiO 

dUrdlJm. Ben yaraladım.:~ d~n, geyik ~ibi bUyQk avlar . Ach ve euafı Hiresi }Ukarıdi yazıla iki mOktllefin 
. DAdi. Bu garib L"J yone bıle saçma ıı_e vuıuıur, ~ara· , maballi ikametleri meçhul kıldığı için 1'a11Pç vngiıi ihbar 
rın avukah, onun sözlerim~ lanan hayvanı köpekler öldD- nameıi teblii edilmemit olduğundın hukuk usul mubıke 
çapuk kapıldı. rDr. meleri kanunu mucibince ilinen teblii olunur. 

i L A N 
T. C. Mersin Ziraat Bankasından 

Sahlan ~ayri Tapu senedinin Vergi kıym. 
mt-ukulun meli 
Mikdarı Ciusi Hisse Tarihi No. Lira Ku. H u D u 

ı:naziran 1938 

1 l A N 
Mersin Orman Mühendisliğinden; 

Muhammen v;thİL fiatı 
Kantal Cinsi Li. Ku. 

6592 Karış lak odun O os 
-içel vılayetinin Mtı.rs i n kazasının dt•mirışık kö· 

yü dvarmda vakı yapl'akla · devltıl orma
rundan 6592 kerıtal karışık odun satışa çıka 
r•lmışur. 

2- 8Plıt• r ~entahrnn uıuhamnurn bedeli 8 kuruştur 
3-Şaf'lı ame ve ruukav .. ıename projderini gör

mek bat-~r1ıl~rln Mersin Ormau nıühendis· 
l i ğine mfıracaal f'lmeled. 

~ ·~ Satış 11 6-938 C. rrtesi giiııü saeıt 9 da }ter
sin oı nıan başnıiiherıdisl • ği dairesinde yapı
lacaktır . 

5-Satış demir ışık kö~ li lrnlkı arasnHJa ~çık aı· t
tırıua usulıle yııpıl~ ca kllr. 

6-~1n\'akk H t trnıiu ~ lı 40 lira,hr. 
7-T<tl iplerin şartııauıf'de )3Zth ~t>sikulurı getir-

mfleri l~zımdır. 1.4 7-ıO 

i l A H 
Tarsus Malmüdürlüğünden 

Lira Kr. 
2 Sf>r ı tılik nıuhamnıen lıymt-!li 120 oo 

Tc;rsusun Nt>hri berdarı, Kocabuc~k, Bahar·h 
ve Kuhtk gölleriııdd.rnhunuı Sa)dİ)'e muhaUerinhı 
1-6-938 t<ırihiıul•' n D ı. 5-940 tarihine kad:ır ili 
ıi\erıı~ miiddı· ıl~ rusum ve a\· lanııı ak lıakkım ıö.6-
938 tarilıirıcle ihal~ olunmak iizer·e 1·6-938 ta
rihi rıd~n ili l>ar eu l 5 gii u nı iiddelle miiza yede ye 
çıkarı I nııştı r. 

Talip olcınl(jrının yüzde 7 ,ö buçuk nisbetinde 
temi nalı nan vak kata a kçasile birlik le uıa liye daire 
sine miiracaal eyleowleri ve şartnamesinin de ma 
lin~dtıo istfrnilmesi ilAn olunur. 1-4 7-11 .. 

Tarsus Malmünürlüğün~en 
Lira Kr. 

2 s~rwlik muhammen kı~ meli 300 oo 
Tarsusun 1\ğzı Jelik köyü civarında bulunan 

Dipsiz gölll Saydi~e mahallinin 1-6-938 tarihin
,fen 31 f, 940 turihirı~ kadar iki se11e miidd~tle 
'" usum ve avlarıruak ha~kı 15·6-9H8 larihirıde 
hal~ oluıımak üzere 1-6-938 tcıı·ihirıden ililuıreu 
15 giin müddetle ruiiza :yede ye çıkarılmıştır. 

'TetHp ol~rıfarın )ÜZde 7,5 JetJi buçuk nisbeliııJe 
lf>mirrnlı muvakk\Ata a~çasiyle birlikte uuıJiye dai
resine miiracaHl eylt>ruf'leri ve şartnanu~sinin de 
maliyeden istt>nilmesi ilAn olunur. 1-4-7 ~1 ı 

ıçel Def terdarf ıümdan 
MOkeJlefi adı Senui Tarhi Sanatı İhbarname 'r No 
Tevfik Yumak 1937 46 Etkici 10-82-27.j.93f 

Kazanç miktarı 
Lira ~uruı 

57 Kazanç 
13 Buhran 
9 ynzde ıs zam 

79 
Adı ve evsafı sairui yukarıda yazıla mükellefin 

mahalli ikameti meçhul kaldığı için kazanç veraiıi ihbarna 
meai tebliğ ediltmemiş olduğundan hukuk uıul muhakeme 
Jeri krnuou mucibince illnen tebliğ olunur. 

[) u Nerede olduğu Borçluuun ismi ---- ----- - ------....- --·-- ....,.__ _ _ı. __ ._. _____ ·---·-

Ka;,; ıılı ~ö)~tir;d;~i;;.~t 
1 .,.. -·- n:----·-

45950 M.~. Tarla Tam Kazauh 928 sa 48 00 Sark~n Aziz~ parla· ıı f~ir zade IJaHH> Hff'· 

SfSİ ş nıölt· rı ~30 it z~dt> \fff>H~ (.'t'.rıtılı nı l;i! İ k _iJtı oğlu Hasan Hasri 
34!)()3 

" 
928 84 297 ŞaıLtuı ıarı k g:JJL•u Hu~lum ~m1alnı llmdı)e " ,, 

" u ,, 
cenulJeu hatun ,,~ Azize laf'lalaril~ 

t6 ı 68 
" 

928 85 5'76 Şar~an Nadire garbfn Azize şi_nınien şi( gnr-
" " ,, ,, ,, 

b~n taril ile 11ıahduı 
2757() 

" 
928 88 100 Şd r~ arı Kfriıııe fıı~sa~ı fl:ı rlıeııl\'adir· uu lt!sı ş;ma ,, ,, ,, ,, ,, 

IPn Cf'rnill oğlu \'frt>sesi cr.rıulıtı11 kaba kuoı 

ll•usin Ziraat Uarıku . u a 2814 No. Ju karauu uu~cilıiı CP taksitle.n~irilmiş 1potPJdi .borcunu vetıl~~iıultı ~tl .. mtıdiğinde.n ~lolayı borcu .m.uacc3liyel kesh~
d~rı yukurıd:t ismi )ttzılı K:,z:wh kö~ iitultıra Ahuırt o~lu 11 .ı~~n. U.1ı-r11t11t lıurl11d P nıık~larlJ rı Y.~ı~ıh ~.:ıyrı nı~n~tıllf.~t ~8 . 5-~38 tarı.hmdtıra ba;şhyarak 
~ .. , u,i hır gün ıuüıldt>tle ;.rflroıaya ~ 01111 1ıııuştur. Arıırı.11rt~' ff ışlırak Pd•1c•·k ol ti.u lCJr a.ı · ı.ıı·n.w. lıt tlrlı rıı n ~ ~ızdP- yt><h ı.~u~.u~u rıı~btıtıı:d~ tt>nımat akçası \'erecek 
tır. ihal~ lwdeli pPşiudir. Dr·llali)e ve ferağ harcı ve saıre ruasrafJar alıcıya aıUır. ttu·ıııcı ılıale 17.6 ·938 cunıa guuu sa~t 10 da yapılacaktır. isteklilerin 
1'. C. Ziraat bankaswa müracaatları ilAn olunur. 28- 2-7_1 4 ' 

• 



• 

SAYFA 7 rilaziran 19 3.8 

1 L 
Tarsus İdare Meclisinden; 

A N 

Dekar 

36 

9 

22 

4 

74 

64 ... 

45 
18 
4 1 

( 8 

9 1 

721 

27 

R1 

45 

ıoı 

45 
30 

32 

45 
36 
tI 
27 

27 

91 
13 
Ô6 

ıs 

22 

22 
5 

45 

45 
18 
67 
91 
68 

28 
13 

18 

16 
18 
20 
76 

10 

Metre M. 

772 

193 

982 

595 

463 

351 

965 

386 

368 

947 

930 

650 

579 

256 

965 

123 

965 
336 

176 

965 
772 

31 
579 

Ô79 

930 

789 
772 

38ô 

63 

Ss2 
515 
503 

965 
386 
108 
930 
947 

4 '38 

789 

"86 
386 
682 
530 

112 

apu senedinin 
Borçlunun adı t-ıo. Tarihi 

Kurt oRulları Mehme' Zihui 21 l Mart 929 
Ahmet, Mustafa , 

,, 

. ,, 

" 
.. 

M~nm•t, Zihni, Hemlt, 
Mustefe 

" 
• 

" 

• 

.. 

il 

,, 

" 
" 

• 

.. 

" .. 

" 

" ., 
Melımel 

Salih, Mehil\ t 

220 

22l 

224 

223 

225 
212 
214 

213 

215 

216 

207 

208 

206 

18 

219 

1217 
i210 

219 
7 
8 
n 

6 

4 

., 

,. 

,, 

. , 
" ,, 

,, 

• ,, 

" 

" 
,, 

•• 

" 
. tt 

,, 

" 
,, 

~lart S38 

" ., 

" 
Şuhllt 926 

•• 
" E) löl -öSf> 

itart :a28 

Elife , klçen, Abdulmectt. tatma 
Hyn•p. hatlce .. 'kına va slttl 
abdUlcebbar, gUllzar 

28 .. ~ğustos 

29 

341 

., 
" 

,, 

Kaplan 
Ali 

31 ., 
• 'J.1 " 
3o 

" 26 ,, 
7o T. evvt>I :-527 

1034 " ;,ı 2 l 
14 Ağustos 326 

Köyü 

Yenice 

,, 

" 

,, 
" 

,, 

" 
ailihürriyet 

H U D U D U 
Şarkan Mehmel Ali garben molla Hızır tarlası şimah~n ve ceuuben 

~ol ile mahdut 
Şarkan Keriml~r veresesi garb~n 'Halime !'lal•lan tarla şimalen yol ce

r.uben Hasan kızı hamm 
Şarkan kerimler vertısesi ogarben ali evlAtları şim~len şosa yolu cenu

b~n hanım binli hasan ve keşruiir veresesi 
Şarkan velise ifraz olunan tarla garb~n ı\li evl~tları Nesip, eünıali, 

Ge.wIBr. tıua şinıalen }'Ol t~Pnuben veli 
Şarkan köse ~adir iken çimenon oğlu Duran garben 1'ürlnıen oglu 

!t'.,resesi ve kıımen tarik cenuben Ctuııali 
Şari(an tarikiam garbPn elmacı oğlu şimalen lleltmeı cenuben batman 

oğlu ismail 
Şarkan tarık garben Muslafa · avas ıŞhualen clarik cenuben Yusuf ıVer~s~si 
Şarkan y~si hatun garben kurı ·oğ. basan şimalen et.malice. Sillo oğlu 
Şarkan Giritli Veli garben tarikiam ~imult-n kurt oğlu basan tt nnben 

Şehriban oğ~u ~hasan 
a~kan Türkmen evlatları garben veli evltu.11 şimalen )'Ol eenub~n 

mürkmen ıevlAdı tarlası 
Şarkan dere garben sağar sillo oğlu ali şimalen Antanyos ve "lliristofi 

itten .elyevm ahmel veresesi eenuben hirıistofi 
Şarkan kürt :Y:u~ur oğlu n•ustafa ve serhoş çoculdam iken ~ışevm dur-

muş oğlu Nuri ve ~? erıiceli mt-hmft oğlu sPlim ve biraderi serhoş çocukları 
hilsan, veli nıanıo garbfn Ahmet 'e cümali şimaleo L iirl ahmet <Oğlu ıdur. 
muş iken ~uri cenuben k4oıil ve Mf holet "*~ sareç lıiiseyin r~lu "Lf\n saraç 
Hasan oğlu ve ıehmet ve sabık ,meLus Niyazi ve Cemi 

Hamamkurbu a~kan yol ~rbtHl dcı~ılğan iken elyevm duran tarlası Şimalen sarı 

" 
Nernek 

,, 

., . 
,, 

Ar.ı~la 

,, 
Alha8a 

" 
H 

" 
Ç~talcd 

" Kel alıoıel 

" 

" ,, 
' 

,, 

Dit 
,, 
,, 

nustafa oğlu cimo cenuben (lere 
Şarkau yol ve demir~·olu garben \arik imalen eşkara .ibralıim cenu. 

hen cumali tarlası 
ar~an o~mara kızı f mine gar.ben kürt hiise~·in şimaleu asan oglu 

mahmul lurlası icenuben pek meıci 1oğlu hasen 
Şarkan maear oğlu tarlası garben ve şinrnlen tarik cetı"ubf'n türl Hü-

seyin larlası 
~ arkan s1ıhihi s net garl>era Lüı· t hüseyin verfSf'Sİ şimttlfu ~eli ce. larik 
Şur~an osmah k•zı entinf> ga11ben kurt oğlu basan şimalen zılfo c~. osmao 
Şarkan ciimali, gar ben k ürtcii oslu şimal.-n sı.ğır sıllo ceuu ben yine 

lürtcü oğlu t&rlası 
~allkan ,tarill garben veli cerınben ıuehmet şiıualen ayintaplı 
Şar·k.an ali paşµ o~ . ) usu( garbf'n har k şimalen le cenubtm ıarikiam 
Şark en Ç~r.k ~ s;1Jık gatbrn hııır suvatı mevLii şi. tarik. ce. nehri kebir 
Şarkan hasara karaca e) tamı Garben sahibi senet lurlası şimahm anlupos 

malaya cenuben ahmet ztıhra •ed~dı 
Şarkau sahibi senet garbPn Antapos malaya ,.-e sultan oğlu .süluşoıan 

~ylaon tarlası şimalen antapos malaya cenubrn ~hm~l· z~hra evlAth 
Şark an garben cenuben şif şinıalen agzı ' delik köyüne giden tarik. 
Şarkon ve şimalen lıergt>le olu ga \ben ve ceıauben nehri~ebir 
Şar kan süle) uın ver~:stı8i garben tarik ~imalfn hüseyin ve ur~il ke-

rimesi lıanife ct,nuben bayram oğulları ~alih, mehmel 
Şarkan der"iş ve çulha süleyman oğlu yusufeenuben kasaryan ıveresesi 

tarlası ~e yol şimalen ömer ak ı mico e~·ıanu tc. rlası cenuben ·zll(o oğlu.~)·usuf 
Şarlan mahmul garıbtın >loca yunnsışimalen arik cenuben tarik 

Şarkan ı!afer gar ben L mail 'Şİmalen ibişıoğ ce. tarik ve rnulaz ı ve hali 
Şafk 11 köy garbe11 kadirı ve cum1ali şimalen ~ıarikı. cenul.Jen sofi 
ıışa \'an Asaf 'ik~n tlyt\m banıpos gaıben osman şimalen alamet firani 

iken ham~os 'e alıoıft tarlası ceıı ul eu tarik 
Şarkarı osman garben hacı ka ir şimalen tarık cenub~~' asaf 
Sar kan osoıan hissesi gar ben hali şimıılen tarik cenuben hali 
~rken eümali gar ben ve şimalfn ve cfnuben tarik 

Şarkan, şi_.ıaleu e cerıubrn h.r)kiem garben cümali ta ası 
ll kan ö ğ lu garb n kal •u. u u ir~imalen ıari) ceıı ben mah-

mul ~ııı silli le azime l?.rlası 
132 Nisan 929 Kanber höyüAii Ş1r)\an rabia tarlası , garben tarik şimal~n rabia ce.nuben tarjk 
179 'rfş. sani 929 Vt·nice i~ar.kan '\·usuf garlıen ıarik şinıaleu halil oğlu Mustafa cenuben süley-ŞerusiyP. 
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map oğlu ve tarik iJe ,m~hdut 
Şarkan Bağdat teyınür )'Olu garben tarik şimalen hemşiresi emine his-

~. i cenüben ibrahinı ~e Süleyman tarlası 
Şarkan tarikiam gar. Bağdat demiryolu timalen hemıireai emiae ce. İbrahim, ınleymall 
Şarkın mehmet garbe.n elife oila bin ~hmet ılmalen tuik cenuben ali tırlaaı 
Şukan çöplll Muıtafa ıarben ıabibi aenet ıimalen dursun cenuben tarik 
Şırkan .kenarlı abmet kan11 zeynep ve lur uıta ıa,rbta hergele yolu ıimalen ıU ce .. 

nuben zeyoep tarlası 
Şarkan kantar oğlu mebmet ve hüsnü g.rbtn ahmet oğlu •bmet kınıı huri ıimıleıı 

çirmikli ali ve basan ve l>mer , çıvuı bağlın cenuben malamer oğlu kant• ayte bığı . . . ' 
T. C. Ziraat Bankası Tarsus ıubeıioc i814 ıayıh kanun auıcibiııce ffakaltleadiHlmit ipotekli borçlannı gllntınde ödem~diklerindtn borçları maacceJiyd kubtdtn yukarıda 

isimleri yazılı borçlulann isimleri karşısmdaki gayri menkuUer 7/6/!138 tarihinden baılayarak 21 gUn mOddetle açık arhrmay• Loruhr1 ı1 ştur. AıtıılD•Y• ittirak td«cek olınlar artır
ma bedelinin ııyüzde onu nisbetinde pey akçası verecl9ktir. ihale 1*dtii peşiıuın ıhn~cığı 2ibi kleiii ·ye, ferağ harcı ve bilumll1D ma.nıfJar •hcıya ı ittir. IVı u~ t\r nl•ların ibleı! 
27 lılaziran 938 tarihine ra tlıy•n pazartesi ıuan ıaat onda yapılıcatındaD uteklilerio ayDi gllode veya daha evvel T, c. Ziraat tsanlııaının 1 HSUI ıubesine mllracaat etmeleri 
ilin olunur, 
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