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G Ü~DEL t K. SİY Ast HABER FİKİR. GAZETESİ manınagelecek. 
Yıla; Sayı 

Telefon No. 82 . 10 3023 

Askeri müzakereler dün tekrar başladı 
Fransızlarla ararruzda ihtilaf noktası 

Hataya girecek Türk kıtalarının bir Fransız kumandanı 
tarafından idare edilmesi teklifidir 

Şekil Prensiplerimize Tanıamen Ayl{ırıdır 
General Hol·zinger Beyruta giderek Paristen yeni talimat ve 

direktif aldı tayyare ile Antakyaya döndü 

1 
,~--------------------. 

Hataylılar 
Ordumazu büyük 

sabırsızl•kla . 
bekliyorlar 

Antakya 24 (Hususi muhabirimizden) - Fren askerinin bir Fransız kumandanı tarafından Antakya 25 (Hueusi mo-
ıızlarla ceryan eden askeri müzakereler ÜQgün idare edilmesi teklifidir. Halbuki Türk askerinin habirimizdtsn}- Türk ordusu 
evvEl inkitaa uQramış ve Fransız Askeri Heyeti bir Fransız subayı emrine verilmesi prensibimi· nun Hataya girmesini hey 6• 

Reisi General Hodıinger hükumetinden direk· ze asın uygun değildir. can ve sabırsızlıkla bekleyen 
tif ve talimat almak üzere Baruta gitmişti. IIa· Koleyi bu maksatla terfi ettirdiler Hatay halkı büyük mikyasta 
taya girecek Türk askerinin mikdıuiyle ku· Fransızlar güya yaptıkları bu teklifin kabul hazırlıklar yapmaktadır. Bir 
manda ve idare tarzı hakkında ,Parisle muha· edileceğini tahmin ederek •Garo• nun yerine çok geçit yerlerinde taklar ku 
berede bulunan Hodzinger dün akşam tayyare getirilen cKole•yi terfi müddetiııe cok ıaman ruluyor. lskenderun ve Antak 
ile Antak7e7a dönmüş ve bu gün müzakerelere olduğu halde terfi ettirmeleri tahayyül edilen, yada kırmız• bez bulmak im· 
tekrar baelanmıştır. bu vazifeniu Koleye verilınl'Bi için yapılmıştır~ klln haricindedir. Piyasadaki 
lhtillf noktası Kola Çukuroqayı Fransızların terkettikleri bütün kırmızı bezler bayrak 

Söylendi~ins göra iki askeri heyetin tela· sene evvelii Mer::ıinde sonra cta Adanada teğ· yapılmak üzere halk tarafın· 
buk edemed 1 k Jer_i _n_o_k_ıa __ H_a_ı_a_y a __ g_i r_ec_e_k_T_ür_k ___ m_e_n_o_ı_n_ra_k __ b_u 1 u:n:m..:u:_şt:.:u~r·:_ ___ .....:__.;._ ____ .....:=d=a=n=sa=t=ın=a=lı=n-m_ı e_tı,_r_. __ ___ 

Mahud komisyon Hatayı terkedecek 
Komisyon işi küstahlıta bindirdi I Şimdiye kadar yapılan tescil 

Fesatçı şebeke direk!ifi bu hükümsüz sayıhyor 
adamlardan ahyor 

Yeminli Türk düşmanları biraz daha 
Aalırlarsa flatayı kana boşıyacalılar 

Bitaraf/ar ( !) Hatayı terkedeceklerini 
Milletler cemiyetine bildirdiler 

SükOnet bazuldu. Oirt Türk jandarması yaralandı 
Mabu~ gene\ sekreter hepi sinden ev~ el yola çıktı 
Cenevre 25 (Anadolu ajansının hususi muha-

. Paras 25 (Hususi muhabiri 1 BÜlün bu tınctiselori teşvik biri bildiriyor)- Hataydaki komisyon Reisi Milletler 
ınızden) - Hataydan bu_ ge~e d u·ıı tı c · t· k · • ı' Cemiyeti Genel Sekreterllg" ine gönderdiği bir telgraf 

, Relen malUmata ıınınrnn UQ gun e en ını 0 er emıye ı omıs . . . . . . . . . . . 
denberi devam eden sükfınet bo yonudur. Komisyon Azası Erme ta, ayın yırmısınden berı tesçıl ışlerının tatıl edıldı-
zutmue fesatçı eeLekeııin eleba· nıloro ve Ar:-plara bir kntllartıa 1 ğini komisyonun bir haftaya kadar işlerini tesviye 
rııal rı evel~ T~rizm oteliHnde Mdil· maruz kıtlmaınaları için derhal 

1 
ederek Hatayı terkedeceklerini bildirmiştir Milletler 

et er Cemıyetı adına atay a 1 M'll ti c i l · 
bulunan adamlarla görüştükten k.açma ~rını v,e tmıel:ri~i tae~iyy: , Cemiyeti Umumi Katibi bu telgrafı kon".>ey azalarına 
ıoor d ,., Af hallesioe tme muraea. e .. 

. ~ ol§ruca. ~'n ma küstahlığında bulunuyor, teblig etmiştir; 
~~~k1e1ler ke!1dılerıne kakdın ve Türkiyenin Milletler Gemiye Antakya 25 (A. A. nın hususi muhabirinden) -
. arı eıper yapara çarşı . . . ı- · komis · 
ıçine baRkın ydpmıelardır. Şuur tıne verdığı nota ~uzer_ıne_ . . Buradaki Komisyoıı Genel Sekreterı Anker bu gün 
•uz güruhu dağıtmak isteyen yon şimdi_:e [k~dar smsı sınsı 1 Cenevreye hareket etmiştir. 
tabıta kuvvetlerine evveın sopa y~ptığı Turk duşmanlığını tema j Londra 25 [Royter bildiriyor) Cenevre mehafi-
te taııa llonra da silAhla hücum mıyle açıklamıştır, Anker Cenev .. • d' d 
et-· 1 d" IJ d ı ·111.ı reye gitti, DiRer Türk düşman linden alına'lı haberlere gore Sancakta şım ıye ka ar 

... ışer ır. an arma ar sıuı . A d k 1 ~· h 1 ki h'.k.. -
kul! k b . ı· d k I farı komısyon azasının ~ Y.~ 1D yapılan intihap işlerine aıt azır 1 ar U UmSUZ 

anma mec urı1e ın e a da Hatayı terkedecfaklerı aoyle· . 
~ışlardır. Nümayişçilerden iki niyor addedilerek yenıden başlanacaktır. 
kışi ölmüı ve L>eı jandarma ya ' .. 
rıtanmıetır. Yaralanan iandar· Usbeciler otoriteye saldırıyorlar Hatayhlar 
lllalardan dördü Türktür. 

Anlakya 25 ~(Hususi muhabi 
riınizden telgrafla) - Komisyo 
nun teşvik ve tahrikiyle Aleviler 
hu gün de bir bB11kıua teşebbüs 
ettiler. Türk evleri ve dükklinla 
rının camlarını kırdılar zabıta· 
h kareı eilllh kullandılar. Asa· 
Jioi iade ve şahıslarını korumak 
!~in zabıta mukabeleye mecbur 
•aldı. Dört Türk bir Fransız 
Jandarması 7aralandı. Aleviler 
den iki kiei öldü . Şehir bir anarei 

.Anarşi başladı 
Şuursuz güruh gene hüku

met konağını bastı-

Komisyonu şiddetle. 
protesto etti 

/ Atatürk 
~1ar.marada gezinti yaptılar 

Şef Erdekte donanma tara
findan hararetle selamlandı 

. - --= 

İstanbul 25 «Radyo»- Cumhurreisi Atatürk Sa

varona yatiyle Marmarada bir gezinti yapmak üzere 

dün öğleyin lstanbuldan ayrılmıştır. Atatürk saat 18 
de Erdek'e vasıl olmuş ve donanma tarafından hara 

retle selamlanmıştır. Cumhurreisimiz yatlarında Do

nanma Komutanı Amiral ŞOkrü Okan'ı kabul bnyur

muşlardır. Savarona yatı Erdek'te bir müddet kaldık 
tan sonra saat 24 de hareket etmiştir. 

Hamidiye Payasta 
Hatay gençliği Hamidiyeyi ziyaret icin , 

otobüslerle Payasa geldiler 

Hamidiye bu sabah saat 
6 da mersine geliyor 

Payaa 25 (Husust muhabiri· 1 talebe kız tıe erkekten müleşek· 
mizden)- Hamldiye mllktep ge· \kil ve temamiyle yeknasak bah· 
mim~z dün saat 1~,30 da Payasa riye elbisesi geyinmiş ve eapka 
geldı. Coşkun !levınç ve mern· tarına cHamidiye• yazılmıştı . 
simle karşılandı. Şanlı moktep Hatay gençli~inin bu milli 
gemimizde . GO subay 400 er bu· sürprizi subaylarımız ve halk 
luomaktadır. Dost ,Mısırı ziya- üzerinde derin bir tesir uyan· 
retton dönon gomimiz bu güu dırmıştır. Hataylı genQlere ge· 
Payaeta kalacakt1r. Halk Hami· I mide ikramlar yapılmış akşam 
diyeyi gezmektedir. Dörtyol be·ı ~~eri otolJüslerle taşkın se!inç 
lediyesi akşam Hamidiye subay ıçınde onuncu yıl marşmı soyla 
ları şerefine bir ziyafet vermiştir yerek Hataya cı.önmüşlerdir. 

Hatay ~~nçl~ri Payasta ~ Aldığımız • ı:aıumatn göre 
Hamıdıyenın Payasa gel mel Hamid iyiye bu qabah saat G da 

si münasebetiyle ziyaret için Ha Mersin limaııına gelmiş olacak· 
taydan 100 talebe gelmiştir. Bu tır. 

Mersinde yapılacak yeni bir müessese 

Umumi Magazenin dün) 
törenle temeli atlldı 

Mersin limanının tahmil tahliye ve depo 
lama işlerinde ihtiyacı karşıla 

Mersinde yapılacak olan u· kıymetli bir zamanı cddederim,, de 
mumi magazenleriu temel etme miş ve temele ilk harcı koymuş 

töreni dün yapıldı. Törende vali tur. Valiyi umum müdür ve Cbele 
ve parti başkanımız, ş<ıhrimizde diye reisi takib etmiştir. 
bulunan mülkiye beşmüfellişi Umum müdürün nutku: 
Belediye reisi, parti erkanı, li~ Bu gün değerli varlıkları· 
man eirk~ti umum müdür ve a· nız önünde ve büyfik bir sevinQ 
ıeları, adlıya ve maliye erkl\nı ve öqünç içinde - ilk teşebbüs 
banka direktörleri ve bir çok olarak- temeliui altıQ"ımız bu 
tüccarı.ar davetli bulunuyorlardı umumi mağzaların Cumhuriye· 
Davetlı!er saat lG da Belediye timizin kurduğu ulusal biiyük 
Bahç?sı~de . toplanmış ve orada ve önemli işler gibi memlek~ti· 
kendılerıne ık.ramlar yapıldıktan miz için sonsuz faydalarla dolu 
s~~ra ot_omobıllerle ista&yon ile· olmasını diler ve lntfen törende 

ioindedir. 

Jandarmalar yaralandı. Niimayişçiler
den bazıları öldü. Vaziyet kötüleşiyor 

lskenderun 25 (A. A. nın hu retiyle mevkufları ellerinden al· 
susi muhnbiri bildiriyor : Bir mak istemişlerdir. İki jandarma 
köyde ihzar müzekkeresiyle bi· kafasından taşlarla yaralanınca 
rini tetkif için giden jandarma silah istimaline ~ecb~~ kalmıe 

rıeındekı magazen yerine gidil· , · · ~ 
yandırdı. Hatay Halkavi ayni miştir. bulunan \ al~mıı.': !Ve bölün nr. 
tarzdaki notaeını dün seçim ko· Genel ma - kadaolara teeekkurler ederim 

Antakya 25 (Hususi muhabi 
rimizden)- Buradaki seçim ko· 
misyonunun se!Ahiyetlerini teca· 
\üz, bitaraflık tan temam ile iuhi 
raf ve vazifelerini suiistimal et· 
melerini Milletler Cemiyeti nez· 
dinde protoeto eden Türkiye 
notası Halayda genie sevinQ u· 

8. Mınemencioğlu 
Dan Ankaradan Is· 
tanbula hareket etti 

Ankara 25 (Radyo) Alman· 
)a ile yapılacak ticaret müzake 
releri için Berline gidecek olan 

)heyetimizin reiei Hari"iye Vekl\ 
etı Genel Sekreteri Numan Me 

llemenciotlu . bu gün Anadolu 
•kıpreeine baaıanan hususi va 
ionıa Ankaradan lstanbula Jıa· 
1 ~ket etmiştir. Numan Menemen 
c,.•otlu istasyonda Hariciye \'eki 
~ Doktor Tevfik Rüştü Aras,Ad 
hu Vekili Şükrü Saracoğlu,Bae 
~ekAlet Hususi Kelem Dırektörü 
<-tansa büfült elçisi Ponso, Af· 
lın ta Polonya eloileri, Fr11nsı:ı 
•efareli te diQer sefaretler er kA 
Ilı larafından uQorlanmııtaı dır. 

gazan umum mu· , • 
miey.onuna bildirdi ve telgrafla dürü Fahri Atamerin aeaQ'ıda 1: abRncı me~leketlerde 
vaziyeti Ankaraya da arzetti. 1 yazdıRımıı nutkunu müteakip aşağı, yukarı hemen hır asra ya 

1 

j Vali ve Parti Daekanımız: kın hayat.ı ~l~n . b~ k~rumların 

lsken .. erun Konsolosumu ,, Şimdi burada temt:l taşını memleketımızın ıktıeadı ve ticari 
U Z atacağımız umumi magazen arka bünyesinde yaratacaQ'ı ilerleyiş 

' ••• ' daşımızn söylediği gibi Mersinin ve açılışın ne kadar geniş ,.0 

Dün Dörtyola geldi ve bütün Mers;n mıntakasmı i_h ticaretimize yapacağı yardım ve 
• • tiyacına kuvvetli hir cevap vermış kolaylığın ne derece bü) ük ,.0 

gıttı olacaktır· Mersinde tahmil ve tah köklü olacağı hepimizce bilin 

ınütecavizlerden bır kışı ölmüş-
lara köy halkı ei!Ahla tecavüz I k fi bo · . . tür Jandarma ar mev u arı 
atmış bu vazıyet karşısında ıan · ,., k akola 
darmnlar da sillUı istimaline mec tecavüzlere raffif mkenl al r sada 

ı . - · sokmaya muva a o mue ar 
bur kalmıilardır kı mutecavıı Usebeciler tekrar karakola hü· 
ölmüş, iki jandarma yaralanmış cum etmişlerdir. Jandarma An 
tır. tekyadan asker istemiştir. Anlak 
Usebecilerin şehir içi j yadan gelen ask~r. de . müt~c~· . . Dörtyol 25 (Hususi mulıabi · 
haydutluklara vizleri da~ıtmak ıçın sıldh ıstı· rımızderı)- İskenderun konsolu 

tiye ve depolama. işl~r'.n~n daha diğindeıı bu yolda fazla söz söy 
iyi bir hale gctirılmesı ı~·ın _bura lenıeye lüzum görmlyorum uı 
dan aksettirilen ihıiyaçlar c~mhu Önderimiz cAHıtürkün> ' u 

Antakya 25 (A. A. 11 ın husul maline mecbur kalmııtar ve bir suınuz Fethi bu gün lskeuderun 
si muhabirinden) -· Bir kaç suç kişi daha ölmüştür. Mevkuflar dan buraya geldi ve öğleden 
ıu Usebecinin jandarmalar tara· Aotakyaya sevJrndilmielerdir. sonra İskenderuııa döndü. 
fından tevkıfi üzerine ele başı · Bir polis yaralandı Hataylılardan mOrekkep bir 
lar 200 kftdar kadın ve çocuğu Antakya 2~ (A. A. nın husu grup dün geceyi Dörtyolda ve 
önlerine katarak jandarmalara si muhabirinden) Dörta1akta bir Payasta geçirdiler, Hu giinkü 
aopa ve taıla hücum etmek su·' Alevi bir polisi 1aralamııtır. trenle Ankars7a 1ıideceklerdir. 

ri et hükümetimizce ehemmıyetle . . .Yaratıcı 
Y ld' 8 k·ı· . b ve aydınlatıcı dırektıflerıni heı· telAkki edi ı. aş ve ı ımız unun _ _ . . 

yap ·Jmasına muvafakat buyusdular ~aman bu~uk b~r dikkat \'e 
Şimdi onu yapmaya başlıyoruz: ~a~la yerıne getı~en Başvekılı· 
Pek yakında bu eser meydana ge mızın sayılı ve buyük eserleri 
le<·ektir. Buranın temilini atmayı nrasıoa getiren ve hükCımetinin 
şeref bilirmemurifCl hayatımın en -aonu lklncıde -
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/spanyol meselesinde 

Karışmazhk 
Bırakilsa bile ... 

Avrupa için selamet yok! 

Mersin 
C. Müddei umumi 

muavinliği 

VENi MERSiN 

ihroc mallarımızı artırmak için 

Yeni bir proje 

Sayfa: 2 

Sinema va tiyatrolınn 
Ucuzlatılması pro· 
jesi Kamutayda 

Adliye vekAleti tarafından Kontrol n ı· zam 11 amel erı· u.. e Ankara, 24 (Hususi) - Si· 
tedklk Se vvalıatı ,· ... ,·n bı'r sene z . l ı ı v nema ve tiyatroların bilet bede 

'müddelle Avrupaya giden C. • d t d •}" t ] k leri üzeriuden alınmakta olan 

ı Müddeiumumi muavini Teki f}fl 0 8 } a yapı aca damga, tayyare, darülAceze ,ve 
Ogelin yerine salahiyetle Arlanıı belediye resimlArinin yüzde ona 

Lö tan gazetesinin bir başyazısı c. Müddeiumumi muavini Şeref İstanbul 24 (Hususi> - fk- ı vet edilmişlerdir. Toplantılar i· indirilmesi kıırarlaştırıım1ştır. 
İspanya meseleleri günün haakındaki beyanatı, vaziyetin Göknenin geldiQ'ini ve kısa bir tıs_ad_ V~k~leti dış_ ticare umum~ çi~ İktısad . VekAleti . taraf~nd~o I Halen darülAceze bulunan yer· 

politikasının en ilk pli\amı itgal acaib surelte nazik safhaları bu müddet çalışlıktan sonra Kara nıudurluQu, son gunlerde .reniı ıı:unler ta1ın ve teblıQ' edılmıe-, lerde bu resimler bilet bedelle· 
!:ıalı hakim vekAletine selAhiyet bir faaliyet programı hazırla· tır. rinin yüzde yirmi sekizi, bulun· 

ediyor ve bunlarıu beynelmilel ıunduğunu kAfi derecede isbat verilerek tayin edildi~ini 1azmıe makla meeguldür. Bu faaliyetin Birin'1i toplantı butday için mıyaıı yerlerde ise 1üzde 21 i 
vaziyete her zamankinden fazla etmektedir. ispanyol limanların tık. hedefi Türk mallarının muhtelif yapılacak fe Haziranın 27 inci 1 kadardır. 
hıtkim olduklarına kanaat edili da bulunan bitaraf milletlere Son defa c. Müddeiumumi dış memleketlere ihracatını ar- gününden Temmuzun dördüncü J Bu nisbet bilet bedelleri a-
JOr. General Franko kuoetleri aid ticaret gemilerinin havadan muavinliğine vekaleten hakim tırmak için alınacak tedbirleri gününe kadar devam edecektir. zerinden tatbik edilecek ve ah· 
nin Kastellon mıntakasrnda ka bombardımanı beynelmilel hu muavini Nimetüllah Gökselmana tesbit etmektir. İkinci toplantı arpa için olacak 1 nacak resim bilet bedeline dahil 
zandıkları muvaffakiyedler, yeni kuk bakımından kabule eayan salahiyet verilmişti. On bee gün Umum müdürlük, ihraç mal·i ve Temmuzun dördünden doku edilmiyecektlr. Alınacak yüzde 
reni askeri ufuklar açıyor, şu değildir. İhtilAI halinde bulunau denberi rahatsız ve raporlu bu l:1rımızın hereeyden evel stan· zona kadar sürecektir. Üçüncü 1 ıo resmin yüzde 2 si damga ,. 
ıuretle kl bu muveffakiyetıer memleke\io kara sularında giren lunan Nimelüllah Gökselman ye dardize edilmek suretiyle muay- toplantı Temmuzun on birinci 13 ü tftyyare:oımak üzere de9lea 
nastyonalistlerin yüksek kuman ticaret gemilerinin kendi kar ve ni vazifesine başlamıştır. yen tiplerin ve kaliteldrin ayrıl gününden on altıncı gününe ka 1 hiı:ıseei olarak ayrılacak ·ve geri 
da heyetine, önümüzdeki hafta zararlarına olarak bu harekette J M f J masına ehemmiyet vermektedir. dar yalnız tiftik için yapılacak-' k~lun yüzde beei, yü1.de üçü da 
için ValAnslya istikametinde kuv bulundukları doA'ru olsa dahi arsus U tU ÜğÜ ~u ieleri ~istematik bi~ usulle: tı~. Oördılncü toplantı yapak 1 rülaceze bulunan yerlerde darıll 
•etli bir taarrnz tasanurunda önceden haber vermeksizin ve ıdare edebılm< k maksadıyla ev- içın 1apılacak te 18 Temmuz·. Acezeye, gerisi belediyeye, dl· 

müreltobata da kendilerini emni Tarsus (Hususi( - Bir müd· velA ihraQ maddelerimizden ya· dan 23 Temmuza kadar devam 1 rülAceze bulunmı1an yerlerde I• 
bulunma~a imkıın veriyor. dettenb · ü h 1 b 1 T t f d k ı · · t ı • . . . - 1- k erı m n a u unan ar- mur a, ın. ı , e ma •Q.'n. m_ ev.cu edeceklir. se tamamı belediyeye aid ola-

B Ne .. 1-1 Çemberl"ynın du·n nıyete almaları ıçın her turu o su -rı-ı-~ü . . C ~- _ 
• .. 1:1 s mu u u. ıçın uma .unu kontrol nızamnamelerının ıhtıya· Bu tonlantılara bütün ilıra caktır. 

( ) k d laylıkları göstermeksizin maarl 1 · " 1 ı• haziran avam amarasm a, . b .1 • 
1 

h •t t Be edıye salonunda yapılan in· cı temin edecek ve :eikayetlere caatçı tüccarlarla Türkofis ve Ti Bu hususta hazulanarak Bü 
fmalliz ticaret gemilerin!n lapan ruz edıp ~ ge~ı erı a rı ' e 

1 
ti hap nelicesin~e B. Sıtkı Talae mahal bırakmıyacak eekilde tA· I caret OdHı, Zahire Borsası Ko· yük MilJet Mecliııine terilen n 

pao7ol karakularında maruz meRe de kımsenın hakkı olma 1~ reyle ckserıyet kazanm.ıetır. dil etmekle beraber diQ'er tııraf- miserliai iştirak edecektir. Dış mali1e Vekilinin teklifi üzerine 
kalmıı oldukları taarruza dair dı~ı mu.hakkaktır. ~e-leket e~o Dı~er .namıedlerden B. Refık 15 tan tamamen 7eni kontrol tali· Ticaret Umum MüdfirlüQ'ünün i tedkik edilmek üzere muhtelit 
verdiği beyanat - hem karış d~dır k_ı hav~ ha~bının bugun B, En ıs 7 rey almıetardır. 'matn~m-eleri h_azırlanması muH bu tebliQ'i alA~idar tüccarlar ta 1 encümene havale edilen bu ka 
mazlık politikasını oldugu gibi k~ tatbıkah lhes~b~lyle b~yne~ 1 Ekseriyeti kazanmıe olan fık gorulmüetur. . . . rafından takdırle. k~reılanmıetır. nun_ pr~jeainin bir maddesini 
muhafaza etmek ve hem de, tn mılel hukukun butun presıbları l B. Sıtkı Talae Tarsusun yetietir Bu makaatl~ eehrımız ıhra ihracat malları pı!a_sas~nda ya· I temıo ıçin sinamacılarm tayin 
giliı sancagiyle seyahat eden ti 11e riayed etmek de güçtür. zira diği çok kıymetli ve fazıl bir cat tüc~arla~ı Tıcaret Odasrnda yılan bu hab~r butun ıhraQ ~a~, edecekleri bilet bedelerinin Dele 

t ·ı · · h" · · · tamamile yeni usuller bahse 
1 zattır. Seçim neticesi Tarsuetn veya Turkofıste toplantılar yapa 1· larımızı'l vazıyet ve kıymetlerını diyeler tarafından kontrol edil cara gemı erının ımayesını ım ı k . . . 1 

kAo nlsbetinde, muhafaza eyle mevzudur, ve nasyonalistler em memnuniyetle kareılanmışhr. c~fk_l1~rdbır. dBo toplanhla.ra
1 
~ap1ak 1 üu1vvektlend~ırecek mahıyette gö I mesipka~uı. otdu~~nnktrdır. dd l 

. . . . rindeki hava kuvvetlerinin cüm tı tı11, u~ ay, arpa tacır erı 'a- r me te ır. roıenın ı.,er t> r ma 01 
mek ıetıyen - Londra kabınesı . . G u·· •. na rd ne töre de, tebit edilen bu JOI 
Din vaziyetini az çok ten~ir et hurıy~tçltere sılAh ve c~phane a Halk 'lf~darı in gi 1 tere 1 de on resim bir tek pul ile .. 
mie&ir. Diker taraftan, yabancı temlnıce her suretle manı otma • V hazine tarafından tahsil oluna 

aönüllüleriıı geri çekilmeleri ve ğa gayret etmekte oldukt, rı ls Keçılerde görülen iki grun tetkikata Negüaun şahai huku caktır, Bu surette eımdiye kadar 
İepanyol kara ve deniz huduclla panyanın Akdeniz kıyılarında, h f / k ,., bu. resimleri tahsil elmek için Be 
rındl! bernelmilel kontrolün tek şu anda hava yollarile inkişaf 1 03 a 1 çıktı kunU müdafaa ledıyeler ve ~..trülAc~zeler ta~ 

'b lA "tt'f ki k b 1 etmekte klan harek~tın da ma Gülnar kazasının Ovacık kö fından pul tabı ve aıdatın tahıl 
rar ı dası p nını ı ı a a a u . . _ . Ankara -~Maarif vekaleti ta- eJi"Or li için yapılan masraflar da hui 
ettirmek maksadile bıkıp usan sebakı yoktur. bu tehhkeyı on 1 yünde keçıler arası.n?a dalak rafındım iki heyet memleketin J nece deruhte edilmiş olacakltr, 
d k - k d b 1 . !emek üzere lngiliz gazetelerin hastahıtı çıkmıetır. Sırayet karşı bt llt 1 1 d b lk k I..ondra, 24 a a. - Jıırı lideri Hükı'I . h Ik 1 hl ırma sızın muza ere e u un . . b ü • h . mu e yer er o en a ş11r ı- YY umetın a e ne yap 
makta Olan Lord Plimut'un ce yapılmakla olan telkınlerı an ımda ulunan ç yuz on afva ları toplamak nzere bu gQo seya Heodersoo, H11lle Selaslye'nln lo tıtı bu tenzilat halkın sinamala 
ümid hilAfına, bu plAnı nihai s~ cak büyük bir ihtiyadla karşıla na aşı. vurulmuetur. bata çıkacaklardır. glllz mahkemeleri önUode şahsi ra ve tiyadrolara raabelini arlı 
reUe kabul etmek üzere karış mak lılzımdır. lngiltere hüküme Yın~.bu. ha~;a,~ı~a dkar: ~ar Gruplarduo biri Jzmir, Manlsıt hukukunu mabtuz tutan bir ka racakhr. 
mazhk komitesinin ne zaman ti meseleyi iyice tetkik etmiş, ve l s~sun s·'ı~:~ ~· t ~~ınk e o uz Aydın, Klltahya, Balıkkeslr ve Qtt nun teklifini Avam kamarasına M L L" • 
toplanacatınt tayin edemiyecoği z~n ~<ti.lir ki, misli ile mukabele t~~z y::i ~~z ~n~nhay~:~: ::y:ş~ oakkale'yl dlaerl Adana, Anteb tevdi etmiştir. ısır 18Uln8SI 
anlaeılmıştır. ııııı, ıstılıdaf olunan gayeye de: 1 Urfa, DlyarbHkırı 2lyaret ed1: c .. k- Henderson proje hakkında' 

Geni& lspanyol hnrp sahası eılştirmeksizin, ciddi tehlikeleri vuru muştur. Ur. verdtaı izahatta, Vreles şlrkellyle istifa etti. milli bir 
ınucib olaca~ı netlceslna varmış Doğum ' . Halle SE>IAslye arasında tediye bu b • / ·k k b • • 

mu cenubu earkt cephesi üze tıı·· Tobıidir ki kuvvete müraca Garba gıdecek heyet B Ha· susunda çıkan bir iblllAftıo ltal ır ı a ıneaı 
rinde cereyan etmekte olan faal at, lngıltere hükümetiniu ciddi Maliye varidat tahakkuk oıe san Ferid, Haıll Bedi, Cevad Al yanın lstlfede ederek şirketin Ha k / 
li1ete dair mevcud olan bütün merlarından Nac·ı Kar da"' b' hır ve Tahsin Baoko""luodan, ce belll· t t t J r uru uyar yelle takib etmek istediQ'i taraf a .,ın ır . 5 vıs an pos a ve e gra oezare 
mnlomat, G6neral Aranda kıtaln sızhr ve karıemazhk politikası kızı dünyaya gelmietir. nuba gıdecek heyet BB. Ulvi Ce'llyle lmzıtladığı anlaşma muclbln Kahire 25 •Radyo• Mısır 
rı ıarafıodan son günlere islih ile uzlnllltırınıaz. Hal edilmek YavruJa uzun ömür diler, mal, Nuran Şevket, Fiz.ikçi Arif ce borçlu oldu""u parayı almasına baevekili Mehmet Mahmut Pa .. 

kk . · ı · "' Si ıı ı d M ff d lb • Krala kaLineniu iıtifasını ver-eal edilen ters ınııı e ıemmıye iktiza eden politika, - Avrupa ana ve babasile bir büyük baba revttalsr. ses n en uza er en a-, mani olmak için mezkOr teklifin 
l 1ni tevid etmektedir. Yalnız, 1'e il - ük k f l · ı sı veteriner direktörü Hüsamed miştir, Kral istifayı kabul elmiı ~ su ıunuıı Y • se men aat erı ıa H ti b b 

1 
l d b k1tbulU tazım geldlğiııl skylemlş- ve 1eni kabine7i teekile tekrar 

reel'in earkıada teressüm eden sebile idame edilmek lazım ge din Karndağı tebrik ederiz. eye er era er er o e azı dlr. 

I 
Mahmut Paşayı memur etmietir 

cCip• tamamiyle kesilmekle kal ıen karışmazlık politikasından cihazları da götUrecf.klerdlr. Se· Avam Kamarası bu kanun Yeni teekil edilecek kabine milli 
mamıe fakat nnsyonalistl0r sahi vazgeçmeksizin - Biritaııya ti Toprak mahsulleri yahat, bir buçuk ay kadar devam teklifini kabul etmiştir. birlik kabinesi olacaktır, 
ıe doAru kuvvetli bir hamle ile raret gemilerini lsponyol kara edecektir. 
Kasteltonu filen işgal ve halta sularında himaye etmek keyfiye O L [ -----
bu eehrin cenubuna doğru iter tidir. fisİ feŞRİ İ projesi ilk tedrisatta Dairelerde devam aaatı 
Jemielerdir. Bellidir ki Valaııs Day Çemberlayn, hükumeti Kamtayda 
J&Dın fethi General Frango kuv uin eludiki halde tetkik etmekte Nakiller nasıl Vekiller heyeti yaz kış çahş· 

ma saatlerini tesbit etti 
.etlerinin baelıca hedefi olmak olduitu iki telkini dikkate almıe 

tır: Bunlardan biri, bazı lapan 
ıa, encak bu hedefe çabucak \'8 1 1• 1 d b't f ·ı r . . . _ ya ımRıı arın a ı ara gemı e 
rabıleceğı?ı. ıöylemek henu.z için lıir emniyet mıntakası ihdas 
nüz meveısız sayılmaktlidır. Fıl etmektir. Bizzat Bürgos bükume 
nki, cümburiyetçilerlu, yalnız ti tarufından yapılmıe olan ikin 
bazı hüoümel dairelerinin bulun ol telkin ise, tabii hüktimetçlleri 
dukhırı dea?il, Madri~le olan bü beslememek şartile, lspanyol so 
ıüo münakaleye bakım_ b.ulunau hillerinde hükümetçileri iegali al 
bu birinci derecede muhım mer tında ve askeri harekat sabası 
kezi müdafaa için ümidsizde bir dışında bulunan bir limanı ingi 
ıayrelte düşt'nmek için her eey 

1 
liz ticaret gemilerinin uğradıgı 

müsaiddir. Valansiya nasyonalist haline girmektir. Görülüyor ki 
ler tarafından iegal edildiği za bu tç,lkinlerin ikisinde de tatbik 
man Madridin ve General Miyn kabiliyeti yoktur. Hula.sa, Bay 
ja asli kuvveıinln iaşe ve malzo Qem~erlaya, ~spa.nyol limanları 

·hr c' t . t k b rıa gıdan lngllız tıcaret gemileri 
me 1 ıya mı emın _ e me ~ ;1e bu yolculukları kendi zararı 
aüokünden fazla aıucleşecek, ıı kt serbest ld ki 

. jna yapmn a o u arı 
ra bu ~akdırde yalnız ce.uub şa~ ııı bildirmekle beraber Frauko 

Ankara, 24 (Hususi) - Top· l k 
rak mabımlleri ofisi teşkili bak- yapı aca 
kıodakl kanun projesi, llktıRad, zı Ankara, - Bir vllAyelten dl· 
rast' MaJJye Vl' bOdce encllmenle ker bir vilayete naklllerlni lsU· 

1 d ek K ta yen ilk tedrisat mualllmlerl KOi 
r n en geçer amu Y auzna tor bakanlığına mOracaate bnşla 

15 Haairandan 15 Eylüle kadar 
aız çalıı ılacak 

fasıla-
mesioe rlınmıştır. mışlardır. Her sene olduğu gibi 

Ofis, en esaslı iş mevzuu ola bu sene de mualllmlerlo bir vllA-
lt dlı11o bl Ankara, 24 ( A.A. ) - Dün kadar sıcak yaphQ'ından sabah rak buğday işi ile uğraşacaktır. ye en e;er r vlhlyet kıtdrosu 

Ve lime i d h t 1 k n icra Vekilleri He7eti, Baevekil tıtn aklllama kadar "alılllmak, nıe Buğdaydan başka diğer hububat Dil r s n e. as a ı ve mu v ... v ., 

da lcra Veklll~ri bey~lloe verile- maslll sebebler göz öoOode bulun CelAI Ba7ar'm reisliRi altında morların eılıati üzerine menfi 
duruhıcaktır. Nıtklller de ağustos ıoplanmıe, muhtelıf işler üzerin- b" . 

cek kararlarla buğday glbl, Otlb'ın aJı içinde yapılacaktır. ır tesir ıcra etmektedir. Diğer 
iştlg11l mevzularına alınabilecek de görüımeler_de bulunmuş ~e taraftan, mühim bir kısmı eehir 
tlr. Ofis lklısad Vekaıetıolo mu merainde yapılacak ~u hususlara aı& kararlar vermıe,de oturan memurlar, bir saat O· 

vafaklyle, lOzum göreceği yerler yeni bir müeıaeıe tır. lan ötle tatilinde ögte 1emeti 

de un ve ekmek fabrikası kura· Birinciden artH Dairelerde devam saati iQin evlerine gidememektedirleı-
bllecek, her tllrln un mabsuUerl ı k'tl h · k o 
sanayii ıle iştigal edebilecektir. 

Pıojenlo yOrOrlUğe girmesin 
den itibaren, uyuşturucu madde 
ler inhisarı, blltllo hak ve vecibe 
lerlyle birlikle ofise intikal etmek 
tedir. 

kutsal devrimini eüste1 en ve de cra te ı ori eretı, düo u ene mevsim bueusi1etleri dola 
ğerlendiren bu önemli teeebbü· toplantısında 1az ve kıı devam 1ısi1le hususi bir ilinA iıtiye.o 
sün de pek yakın bir günde 'saatleri hakkındaki teklifi müza· yemek meselesi de reni tedbirle 
varlıta kavuşacaQını oimdideo kere ve bir karara baQlamıetır. halledilmiş olmaktadır. Memurla 

arzederim, Bütün milletin ruhun Bu karara göre 15 hazir~n rımız, saat 14 de Qakemalarıoa 
da derin bir :varlıkla her eün tarihinden 15 eylul tarihine ka· niha1et vere<~eklerinden, ötl• 

Kaouo neşri huihlnden 
ber olacaktır. 

yükselen Büyük Şefimizi ve sa· dar Ankarada vekAIA& memurla· remcklerioi de evlerinde '1emek 
mute 1rn 'Baevekilimizi 1ürekten se rı eabah saat ~8 den 14 8 kadar imkdnını bulacaklardır. 

IAmlar te kendilerine baoardık r: • 

1 bü -k 1 . d -t- ü fasılasız çalışacaklar ve 1o eylUI Yaz aylarıııda bir çok ba 

ıarki lımanları ve husu.sıyle Alı 
1 
hükumetine de, beyan ve iddia 

kante •e Kartacen lımanların ettiği üzere eayet fngiltere hü 
d;ın yapılmak iktiza edecektir. 

1 
kumeti ile iyi münasebetler te 

Şu halde, Valansiyaya S.~kareı ya: sis niyetinde ise İngiliz t!oarel 
pılacak olan hareketlerin, önü 1 gemilerini gelişi aüzel hom~a~ 
müzdeki aylarda, payt~htın m~ 

1 
~ıma.nd~ ~evam ede~iyec~ğ'._Dı 

kadderini tayin etmesı ve bu ıear ıle ıktıfa etmektedır. Butun 
nun neticesi olarak da mücade: buııla~dan çıkarılacak netice e~ 
lenin eartlarıoı alt fütt edip ihti dur kı Avrupa karıomazlık polı A L t a· . A t 1. ıı· 
UUin nihayetini tescil eyiemesi 1 ti kasından inhiraf ettiği takdir VUı8 useym ym aue 1 

arı yu eser erın en o ur hl 
9 

' 
telgrafla llrzolunacak teşekkür den sonra saba ıırı dan 12; yük memleketlerde tatbik edilen 
lere hepinizin işlirAk edeceğinizi ötleden sonra 13,5 dan 17,5 a bu usulıln memurlarımızı çok 
umarım. f kadar mesaiye devam edecekler· memnun edeceği eüpheeiıdir. mümkfindür 'de sulhu için selamet yolu yok Avukat Hay Hüseyin Ante 

B 'd ı 1 1 tur. Lunla komitesinin üzerinde u esna a spanvo an ac belit" fazıhanesini Azak zade 
' • 

1 
'"' esas itibarile uzlaomıe olduğu 

mazlıQının be1nelmılel bakımın !Anın t eavvur ettiği bahri handa ikinci kat 3o numaraya 

den ıebeb olabileceği ihtilAtları ~ontrol ş:rtlarına kareı Sovyet ~n~ak~l~e~tm~ie~t~l.m=r·=~-~. ====-== 
ıOkQnetle ve soğuk kanlılıkla Rusyanm ileri sürmekte israr politikasını tahribe mahsus bir 
kareılamak gerekti.ı. Bay Cem etıial itirazlar, ne yazık ki, eim manevra mahiyeti varsa beyael 
berla7nin tneiliı kamoyunca diye kadar yapılmıe olan fayda milel kamoy bu manevrayı tak 1 
pek huıuıi bir dikkatle takib lı teeebbüıü akim bırkmakta bih etmek hususunda ittifak edt\ 
edilmekte bulunan meseleler dır. Şayet bunda karıımazlık cekıir. 

lzmir Enternasyonal ılir. Dinlenmek ihtiyacının daha ku• 
Bu devlet tedbiriyle, Celil vetJe hissedildiği sıcak 7aı güıı• 

IFlYJ&IRlOIMlQ>& Bayarın programında yer almış )eri için alınan bu tedbir, eimdi· 
1 MİLYON olan memurların sıhat, dinlenme ye kadar senelik izinlerini ala• 

Müşteri sizinle alış veriş ve rasyonel çalışmalariyle alAka rak tam bir isıirahate çekilmek 
etmek istiyor lı mühim bir mesele daha halle zoruod& kalan memurlara. heıd 

dilmie olmaktadır. Ankaranın ik işlerini görmek, hem de dioleıa• 
20 Alustos • 20 EylOI • 038 limi, 18110 mesaiyi ıOçleı&irecek mek imkAoını Hrmektedir. 
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Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
MERSiN 
PiYASASI 

i 1 i n 
Kayseri C. M. Umumiliğin~en 

24-6-938 
8 

Kayseri Ceza evinin 1 Temmuz 938 den itibaren on bir Nüfus Politil{ası [şek 8flSIOln öldür~ÜğÜ Pamuklar 
Kıevl•nt 

Avrupanın muhtelif rr.emı leridir. Evlenmenin alcl Omum kadın Dağmah 
l~ketl~ı·i!1de rıüfus~n. t eıayildll artmasın.ı ~eab eden se_be?l~r Harding isminde bir kadm j ~:~~ mah 
hır m1llı dava halını almıştır. mOtenddıdtr. B:ışhcası ışsızlı · Londra civarındaki villismın Kırma 
Bu memleketlerden biri de Al ğin hemen hemen temamile bir salonunda hemşiresile otu : Kozacı parlağı 
rnanyadır. NUfus siyasetine da beı·ıuaf olmasıdır. ruyormuş. Açık pencereden '. Buğday - Çavdar 
ir Almanya istatistik dairesi 1 İkinci bir sebeb de bil kocaman iki eşek arısı girmiş · Sert anadol 
tarafından son neşl'olunan ma , kOmetin vakit ve hali yer~n Hemşiresi bir yelpaze yakala Yumuşak 
10mata göre evlenme hadisele , de. o!mıyan gençlere evlendık mış ve arılara vurarak hay· Yerli buğdayı 
ri 4trtmaktadır.. lerı zaman yapılan nakdi yar · 1 d" .. .. tk· · Çavdar 

ı van an yere uşurmuş. aın· 

1936 sanesindt1 609,oou dınıdır. Evlenen k adınlardan d t k l 1 1 1 Anadol yulaf . . . . e ar ı arı ar a meşgu o mı 
evlenme teıwıl edi ldiğı halde nete bıı·ı hUkOmetton yardım l Ç" k'• 1 "Jdü Arpa 
1937 

. . m!Ş ar, un u ara arı o sa-
senesınde 619,ooo vuku almıştır. Bır sı ~ ne içinde yar 1 Anadol 

et kaydedilmiştir. ki l ooo vsk dım alanların sayısı evvelki nıyor armış.· v . Yt"rli alivre yeni M. 
a artmış demektir. Şurası dik yıla nazaran 12ooıı artmıştı~. . ~~kat megerse arılardan ~1 Nohut ekstra 
kate şay.ındır ki çok genç Evlenme vukuatının art nsının sadece. kanatla.rı kır 1 fasulye 
yaştakilere rıazoran yetişmiş ması nisbetinde doğumda ar mış. Bu arı Bırkaç dakık~ son Yulaf yerli 
&damlar aı·asınduki lczayildilo tıyor. 1937 senesinde Alman ra canlanmış ve H•!dınge Mercimek ıark 
nisbeti dahtı barizdir. 23 ya yada 1,275.212 çocuk doğ !yanaşarak çıpl~k. ayagından Sahlep 
şından yukarı yaşta olanlar muştur. Geçen dört sene için ısırmış On da~ıka_ ~onra ka- Tatlı çoğen 
&raHıııdaki ı•vlenme bir sene de doğan ~ocuklarırt 1933 se dan ~stıraplar ıçtrısınde can Balmumu 
evveline nazaran 24,ooo art- nesinden evvelki yılların ve vermış. Cehri 
rnıştır. sa ti mikHu·ın nazaran 1, t 7o Anyı muayene eden bir mü Susam 

Bunun başlıca sebebi genç ooo artmıştır. Eski vasati ni~ tebassıs bunun bir arı beyi Yapağı 
lt-ı ·in amele mükellefiyetini bet devem eyleseydi Alman 1 olduğunu söylemiş ve bu arda Siyah 
ve iki senelik es\rn.i hizmeti yanın bugünkü nQfıısu biri rın öt~kilerden daha fazl• ze Şark 

Ku. 
40 
28 
27 

5 
ti 

26 

5 
5 

S. I~ aylık asgari 67000 azami 837!i0 kilo tahmin edilen ekmek 
4 l ihtiyacı kapalı zırf uıulile ve 15 giln mllddetJe ekaiJtmeye 
29 konulduğu ihalenin 1 Temmuz 938 cuma gUnü saat 16 da 

Kayseri Cumhuriyet Müddeiumumilik dairesinde yapıiac•ğı 
eksiltmey., gireceklerin ihale gününden evvel 471 lira temi 
net akçasını malsandığına teslim ile makbuzunu ve ticaret 
odasına kayıdh olduğuna dair vesikasını .teklif me.ktubu ile 
birlikte ihale günü onbeşe kadar Kayse~ı Cumburıy.et Müd· 
dei nmumiliğine vermeleri ve şHtnam~yı de bedelıız Ceza 
evi müdürlüğünden istemeleri ilan olunur. l!J-23·26·29 

3,82,5 
4 .62,5 

i L A H ~ 

3,75 
3,12,5 

5 75 
5 
.1,425 
4 

120 
20 
75 
10 
15 

36 
32 

Mersin inhisarlar Mü~ürlüğün~en 
inhisarlar idar,~sinin &lersin ve taşra an barla. 

6 
rı icin deniz ve kara yolile bir sene zaı· fında Mer 
sine· gelecek tuzdan gayri t~lımiı en J 4,000 ton 
yaprak ve mamul tütün, içki, i~pirto vesa.ir ma
mul ve gayri mamul emtia v~ eşyarıın ıskP-lede 
mavunalardan 'agonlara ve idare anbarlarına ve 

JEO 

idare anbarlarından ve istasyondaki vagoıılardan 
12 iskflledeki mavurıal.ara nakil ve istif araba ve ham 
16 

maliyesi 22·6 938 d~n ilibaren 2490 sayılı karnına 

İkmal etmedikçe evlenmeme· milyon kllsur eksik olacaktı. 1 hirli olduğunu ilive etmiıtir. Anadol 
d 50 

Ay an "' 

lngiltere~e Ka~msiz köyler 

göre 15 giin mliddetle açık eksiltmeye konulmuş 
38 tur. Tahnıirıi k ıyou-ti 14 700,00 Hra olan bu iş i-
35 çin almacak muvakkat teminat J l 02,50 liradır. 
53 Şartnaowsi inhisarlar dairesindedir. Eksiltme 
75 7 _ 7-938 perşf>mbe ğünü saat onda yapılacaktır. işsizlik meselesi 

lngı ite rede kadınsız köy 
lH vardır. İr'andarıın şimali 

Yıkanmıı yapak · 72 
Güz yunu 70 

Botun dünyayı işgal eden geliri olanların ve ilk tahsili Konya malı tiftik 110 l~O 
bu Uk · ı · · J ' kt'ı• A hitiren çocukların işe alınma Yozaat 

ga b. · d k" .... kö ı d en y gaı e ışsız ı ı . • . ~ 
r. ı~ın e 1 l dZI . yer e l •• r • • • • • Jarından nnşet etmıştir. Evvel Keçı kılı 

~&kırlık, kızhtrın şeb1rlel'a da mu ıkad~ ışsızlerın mı~taı. 1 ce bu gibi adamlar ve 'Dahsus ,. dabağ 
gıl~~larına sebebiyet verm~~ on Uç mılyona cıkmışt~r •. ıngıl evli kadınlar işsizlHin kayı· Pirinçler 
tedır lrlandada tevellUdat ıtı tel'ede ve Frans11da ıslah ve rıımıları için fabrikalaı·a alın Birinci nevi mal 20 
harile en geri kalmış olan mahimmat ve tayyare irnahl ımyorlardı. ikinci nevi mal 
Danegal eyaletinin Goalburg tının artması birçok işsize iş Milli sosyalizmin prensip Çay 285 
köyUnde kilis" otuz seneden bulmakla beraber işsizlerin sa !erinden biri de evli kadınla Kahve 104 105 
beri hiç bir izdivaç ayini yap! yısı _gane. bUyUk bir miklal' ~··~ ev i_şleri ile u~raşmaları Badem, çekirdek 
ınamıştır. tfşkıl edısol'. ıdı._ Lakı~ mevcut ı_şlere ama içleri 

O b
'll • b d 1 Bazı memleketlHde ise Jeoın kAfı gelmemesı bu pren Tatlı badem içi 

turno 1 8fln 8 eva işsizler pek ıızalmışhl'. Alman sibin tukeJilmesioi ve bunla Acı ,. ,. 
• 1 yada 1933 senesinde altı kO rın işe alınmal:ınnı icap et· Aa çekirdek 

muayenesı ı sur milyon işsiz V81'ken şimdi mişti~. . . . . . Urfa Yağı 

21 

50 

34 ıl.5 

Taliplerin muvakkat teminatlarile beraber ta
yin olunan gün ve saatte ~tersin inhisarlar mü
dürlüAünde bulunmaları iJAn olunur. 

22-26-- 30-5 

Satllık Ev 
Mersinde ~lahmudiye mahallesinde Küçük Ha

mam civarında 151 numaralı sokakta J 5 numa
ralı ev satılıktır Burası 192 metre murabbamda 
dört oda bir mutbahtara ibareuir Evin bahçPsi, su 
lulumbası ~e çe•şmesi, elektrik tesisatı ~ardır 

.~lmak ist~yenlerin Y fni Mersin idare memu
runa müracatları Fransadaki otomobil ktnb üç yUz kasa b. . . Mümareseh ışcıleı ·ın kftfı fr 1 90 • 1 • ı · ıo ışsız var- .k , d b 

1 
, . .,.e ,, 

lerı ittihadının tnvossutu üze dır. Fakat b la d a k mı lar a u unmamaktan ace ----------------------------------' un r en nca . . .1 . b h . h 
rine Fmnsa nafüı veki'tleti ·ı3 000 k" . 1 b'I k mı ışçı eı ve a usus ılk ta 1 LAN ' . . . ı · ı ışı ca ışa ı ece ve- sili bitiren çocuklar talim ve 
başlıca Fransız şehırlerıne bı ıivettediı·. Dia~rleri ihtiyar t b. d' l k u il .. . r B 1 J b er ıye e ı ere m marese 
rer kamyon gonden~ış '~· u ve malullerdir. işçilı'I' arttırılmaktAdll', v· ı D . A F;ı .. . d 
kem~onlar~a. Qlomnbıllerm bul Taymis ve diğt>r İngiliz Avustul'yada henllz işsız ı ayet aımı :..4ncumenın An: 
~O.n aletlerını muay.ene etme.k gazetelerinin öğrendiklerine gö lel' bitmemiştır. Sort zamanlar Muhameo rabmlo bedeli Tutarı 
ıçın icab edrn ölçülH ve cı· ı Alm vanın amele sınıfına da 651000 kişi ise alındığı hal mlkdarı L. K. s. ı... K. 
hazlar vardır Bunlar kendile 

4
re
5 

8
,n_J , .

1
t.h k 1 d ' a 'ı de g"ene açıkta 351 000 kişi ERZAKIN ClNSl Kllo 

ri n d .. .ooo n:ışı ı ı a ey e ıb n , 00 ne m racaat e en butUn oto . . . b kalmıştı!'. Fakat işç~ buhranı 4 V ıldız ekmek 95 
rnobi ileri parasız muayeneye ' ıstı hdem edı imek te ulunan b 1 d . ı · hd t i K . 6000 

' 1 . . t . 19 850 000 un arın a td ı amını em n O\'UU etı 

9 

30 

20 

50 902 50 

00 1800 00 

00 430 40 ınecburdurlar. ı a~? eııtn mııt aı ı ı , edecektir, J • • • 2152 

B .... , ti d 1 kışıye çıkmıştu·. ~1ul pırı11cı 
u eı e rı· e yapı on mua . . l . kk . I t , . k 360 22 00 79 20 

}'enetnrde alınan neticelC'l'd gö Amelenın birden yarım A enı teşe ür 4 yı ~ iZ ma arna 
re mevcut o!omobillerden yüz; milyon art~ası ?vli kadınla- iki senedenberi ktrimem Eriumi~ Silıfke sade yağ soo 90 ~~ MO 

00 

de sekseninin frenleri fenadıı·. rın, muteka1dleı·ın ve hususf Bedia Erlat'ın duçar olduğu Çekilmiş iuce tuz 300 06 18 oo 
Yüzde eltmışmm direksiyon1a • ~ ...-~ • hastalığın .. mutea~dit etibb~· Kuru soğan 300 04 oo 12 oo 
ı·ı bozuktu!'. Yazde sekseninin Cam~an telefon kulubelen DID teda~ısın~ ragme~ teşbıs iyi cins L uru fasulya 500 12 00 60 00 
feneı·leri belediye nizamlarına ve tedavı e.dılememcıınden ve i vi cins nohuı 500 07 00 35 00 
uy" d ğ'ld' Vorşove sokaklarına bele h•y•tı tchhkcde kaldığından ." . . ki 500 ıo oo 50 00 

gubn e tı lır. F diyenin yeni kurdurduğu tele kendisini Mersin Memleket ıyı cms kuru ba a 
1125 7 00 u sa ır arı yazan ransızı b . ivi chıs patates 78 75 

gazetesi ihi. ve ediyor; •vaziyet fon kulUbeleri camdandır. Be as.taııesane yabrıp sureti hu- .,J • • 600 22 00 110 00 
korku d Yl · ? lediye bunları yaptırırken ca susıyede oprator Safa Borbor Çorba ilk şrhrt} e 
O nç • •g: mı• f mm di iYt'r maddt!lerden daha tarafından tedavi ettirdim. Çorbalık mercimek 300 10 oo 30 00 

tomo~lllerm JUZde 8 imi· temiz t~tulacağını ve dışardan 
1
. Htalzadkakt~ ve fevfkf akl~de .am~ Çorbalık pirinç 3

00 
20 oo 60 00 

d 
.1 . ıya ar a ı muva • ıyetı mu ~ıı·ıas sa bu ı•u 1000 31 oo 310 00 

ŞIO a f8uJ0 Yar içeri, içel'den dışarı sesın ak seUem olan miri mumailtyh , • . : 25 11 oo 4 25 

S . t t' t•kı .. b sin" mfıni olacağını dUşUnmUş bütün varlığımı temsil eden llOŞHfhk erık 25 30 00 on ıs a ıs ı ere sıore u .. k h - lloşaflık vişne 7 50 
len A .k d k. t b·ı tU. Fal<at bunlar yapıldıktan sevgılı ızamın astalıgı Apan· 25 40 00 

Muvakkat teminatı 
L. K. S. 

67 

135 

32 

5 

40 

00 

4 

2 

3 

5 

8 

2 

4 

23 

00 

00 
00 

68 75 

00 ()() 

28 00 

94 00 

50 00 
35 00 

90 00 

50 oo 
62 00 

75 00 

90 62,5 

25 ()() 

25 00 

50 00 

25 00 

31 87p 

56 25 

5 00 
faL e.k lmen3 • ·ıa ı otomob~l sunra f'iydaları bir kat daha disit olduğunu teıhiı etmiı ~·e IJoşarhk kaysı 10 oo 

Qfl • arı mı yon o omo 1 l < h 1 r . ·1 ll fi k .. .. 25 14 00 00 26 25 
Y•pmı lardar. Bunlardan iki ortaya cıktı. der • amc ı~abnı ıcra ı e ha oşa 1 uzum 3 50 
h.'l 1 .. .. • . ı . . yatını gayet .hakla kurtarmış Kesme Qeker 750 230 oo 240 oo 18 oo oo 
oqJ yon dortyuz bınınde radyo Eskı kapalı telefon kuJU T" k' · d 'ft"h . k .. ".: 3000 33 33 00 , d tar. ur ıyenın me an ı ı ar ıne sulu 15 oo 4 50 •r ır. belt~ rine girenler, bilhasso. ka t'bb d bulunan b h . .... 3000 33 

Bugün Amerikada son ye- dınlar ic.;erd" ço" fazla kalı· e.k1 askın a:tli oprato ~I ak· ıpn·e~ yogurdu 
15 

00 4 50 
75 

oo 
di . . • d 1 zı ve ıym r e ı ırrnP. unu 150 25 oo 37 50 2 sı 25 

ıene ıçerısın e yapı mış : yor. MUkAlemenin arkasını zımm tedavisinde kendisine Y 15 6 62 50 ;:dyo~u olmayan on milyon o· I kesmiyorlardı Halbuk: bu cam bir itinai şefk•tkftrane ile hüs Harman ç:ıyı 500 00 75 00 4ö4 

otlbobıl. bu~unm~~tadır. Bul kulObelerde buııu yapamıyor nü hizmet eden bemıire Bn. 579~60 52 
OO 

oınobıl sahıplerınm de ara ı ço kil k tubelerin · hA t b k M • • · • balarına radyo koydurm•k ar l er. n cam u Emın~ye ve. sa ~ ıcısı ui . Mersın hastaneswm )'Ukarıda cinsi \f fn•~fı, nıulrnn . nıen oııkdarı, t~h-
ıuıarı fabrikatörlerce tabii gö ı etrafındfa toplana~. kalababhkk ?a~r~me alenı teşelı:k~r~tımın mın fialı nıuva~kat lf'OJİrıetlı 'a11h yılhk )İ\'« Cfk İCf ctk ihli\acı 6 Temmuz 

• 1 ve teltı on etmek ıçrn su·a e ıblagına aaym gazettnızı tav- ı 9 3 8 t • · ı · . 1 , •. • •. .. .. ,, ,, • ~ · ı : 1 d ·\ ·· 
tülnıekte oldugwundan Amefr 1. 1 . id )tronnyoı· t b ·1 ·ı 1 atı 1111e rast l)an c.uşaııLu ı•uı.u s::ıat oııda ö\rJ ()'fi ı ı~ ~ r ı Olt-'k uz-k . . • , ıyerı er ıçer en gu · sı e ve u vesı e ı e ıaygı arı· . . . .. . • r: .. .,; · ~ . . • 
.•radyo rnücsseselerı sen ha Ru yüzden telefonla konuşan mı sunmağa müsaraat eyledim re vıl:\Jel eucumemnce açık elsıltm eye. ~onulmtıştur. ı~teklalerın şartrıa-
lı~de. rnilyonlarca r.dyo ma· : mukalemeyi mOmkUn olduğu Eski İkdam gazetesi · me~.i gör.mek i~zre Sıhhat müdürliiğiine ve ihale günü b.elli sa~lla vilA)et 
kıncsı yapmak üzre bazırl•n , kadar çabuk kesip dışarı çıkı muharrirlerinden t encumenlhe muracaalları ilan olunur. l-9· 23-26-29 
"'•ktadır. •yor, Nihat Erlat 1 



SA \'FA 4 YE~l MERSiN 2 6 Haziran 1938 

1 L A H 
Vilayet Daimi Encümüninden 

Muvakkat teminat 
L. K. S. 

48 75 00 

Vilayet 
i L 
Daimi 

l H 
Encümeninden 

Mubıtmmen mlkdan Tahmin bedeli Tutarı 

Erzakın cinsi ve evsurı Kilo · Lira K. s. L. K. 
4 yıldız ekmek 6500 10 650,00 
Koyun eti 2800 32 896,00 
)lut pirinci 11 15 21 234, 15 
Erinmiş silifke sade yağ 300 95 285,00 
Ç~kilmiş sofra tuzu 100 06 6,oo 
Yerli iyi cins soğan 100 04 4,oo 
Yerli iyi cins kuru fasulya 250 12 ~io,oo 
İ)' İ cins nohul 250 07 17.50 
4 yıldız çorbalık şehriye 150 20 30,oo 
iyi cins kuru balla 250 ıo 25,oo 
Çorbahk ç~kilmiş mercimek 150 10 15,oo 
iyi cins paıaıes 500 07 30 ,oo 
~lilas sabunu 400 34! 128,oo 
lloşafhk erik ıo 15 1 ,50 
Hoşaflık vişne ıo 25 2,50 
Hoşafhk kaysı ıo 40 4,00 
lloıaflık üziim ıo 14 1,40 
Kesme şeker 350 32 112.oo 
Harman çayı 5 3,50 17 ,50 

Ef'zakın cinsi ve evsafı 

67 20 oo 4 yıldız ekmek 

17 56 12 5 Koyuo eti 
' Mut pirinci 

21 

2 
1 

2 

1 
2 

9 
o 
o 
o 
o 
8 
1 

27 !>O Silifke malı el'inmiş sadeyağ 
45 oo Çekilmiş sofra tuzu 

30 00 iyi cins soğan 
iyi cins kum fasulye 

25 00 Çor! ahk şehriye 
31 25 Nohut 

25 00 iyi cins kul'u bakla 
Çorbalık mercimek ~P.kilmiş 

87 50 fyi cins patates 
12 50 Milas sabunu 

62 50 Hoşaflık el'ik 
Hoşaflık vişne 

t)O 00 Hoşaflık kaysı 
11 25 ffoşafhk OzUm 

18 75 Kesme şekt•r 
Hal'mın Cftyı 

30 00 Çamaşır sodası 
l o 50 Halis inek suto 

4 0 00 Haıis iot~k yoğurdu 

31 25 

Mubam. 
miktan 

kilo 
3500 
1500 
955 
250 
100 
ıoo 
~00 
l!iO 
200 
200 
150 
500 
400 

10 
ıo 

10 
ıo 

:JOO 
s 

50 
l f>oo 
1500 

Tahmin 
bedeli 

L. K. S. 
}o o5 
~4 00 
20 00 
9o oo 
06 00 
o4 oo 
12 00 
23 00 
06 00 

o8 00 
16 00 
07 00 
3i 00 
ıs oo 
15 00 
15 00 
lo oo 
33 00 

a 5o oo 
2o oo 
io oo 
lo oo 

Tutaı ·ı 

L. K. 
367 no 
360 00 
181 45 
~25 00 

6 00 
4 00 

24 oo 
34 !io 
ıt 00 
16 00 
15 00 
35 00 

128 00 
1 5o 
1 5o 
1 5o 
1 00 

99 00 
17 So 
lo oo 

t5o oo 
150 00 

t84o 45 

Muvakkat temin ah 

L. .K S. 
27 56 25 
'J.1 00 00 
tl 60 87 5 
16 87 5o 
oo 45 00 
oo 3o oo 

1 xo oo 
~ 58 75 
o 90 00 
1 2o oo 
1 ı~l 5o 
2 62 5o 
9 60 00 
o 11 25 
o lt 25 
o 1 l i'5 
o o7 So 
7 42 So 
1 31 25 
o 75 00 

11 tS oo 
tl 2S oo 
138 o3 37 S 

inek sülii 3000 10 800,00 
inek yoğardu 3000 ıo 300,00 

3094.55 

22 

22 -
232 

~o oo Silifke hastanesinin yukarıda cinsi ve evsafı, muhanımtn millar1, 
oo lahmin fiatı muvakkat teminatı, yazılı yıllık yiyecek i~rc~l ihtiyacı 

o9 12,5 6 temmuz 938 tarihine rastlayan çarşamba gürıü ~ltAl 10 d~ ayrı a)· rı 
ihale edilmek üz~re vilAyet encümenince açık eksiltmeye lonmuşıur. is

50 -
Tarsus hastanesinin yukarıda cins ve evsafı, muhammen mikdarı, tah - teklilerin şartnameyi görmek üzere sıhhat müdkrlkğüne ve ihale günü . 

min fialı muvakkat teminatı yazılı yıllık yiyecek içecek ihtiyacı 6 Temmuz belli saalla vihlye& efü•Ümfnine müracatları ilan olurıur. ı 9 23~26-29 
938 ıarihino rasıhyan çarşamba günli saal Jo da ayrı oyrı ihale edilmek üz-
re vilAyel encümenince açık eksiltmeye konulmuştur. isı~l\lilt>rin şartname
yi görmek üzre Sılıhat ıuiidürliiğüne ve ihale ~iirıü belli saaua v i l~yet en. 
cüt'11enine müracaatları ilan olunur. •9 23.26 ·29 

··~ .......................... - .. ~**** * • 
• SIHHATİNİZİ KOR.UYUNUZ! • 

i .. KA y ADE-LEN İı 
İ SULARINI iÇMEKLE 1 

Saym Mersinlilerin 
Nazarı dikkatine 

Sıcaklar baıladı, kıtın 
yiyeceğiniz yağ ve peynirle· 
rinizle bunlara benzer ıııda 

maddelerinizi Soğuk "ava 
deposuna vererek muha
faza ettiriniz, 

Adres: Selim Şemal 

l9ba9aran 
Satuk hava deposu m Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletinin 672 numaralı raporu • 

1 TAHLiL RAPORU 1 !ı.-r ~~~===!ı 
Gllrünüş: Btırrak Kaleviyet; "loo sm3 suya sarfolurıan N. lo ~ Yazhk Halk ıinemısmoa 

mikdarı,, 0.2 sm3. , 
Renk : Renksiz Mecmu sertlik derecesi "Fransız,, ı. 5 ! 

a - 30 

Koku ; Kokusuz lJz,i maddP.ler için sarfolunan muve ı-.. 11• t 1 Bu akşam 

- .. ~ -

Portakal ağaçlınnm sıhhatı naıd temin edilir? 

1 
VOLK ile, çünkü: 

l - Porlakallara :\r1z olan h~şerut ve lıasta 

hllarla en Lolay Vt! fH atik Şflkilde nıücadtıle 
etm~k aııc~atk VOLK ile kalıildir. 
Volk ilAcuıa yartfınıcı l ı ir ru~tlde kanşıı. 

rılunısma lüzum yoktur. 
volk Mev~ut ilAçlardan ru •Hnuiyrtlisidir. 
volk Rrsuıi miirssrselrr tarafmdaı. her 

ilAca tercihan talbik ve la VSİ)' e rdilt1ıf'l ttdit 
volk Ve Volkun kullamlmasuıa yarayan 

PüskiirgPçle.r her zaman bahçPcilerin enıır
lerine amade bıılurıdurulmakladır. 

VOlk ile ilAçlama iŞIPrİ eıe rhvPn şartlar· 
la ticarelluua .. miz tarafuıdan deruhte edil
mektedir. 

Tadı ; LAtif 
dülhumuza litrede o.4o mgr. Yaşı· Vara 

Sülfat "SÜ 4,, litred~ 0.0033 gr Mersin: Azak zade Han No. 20 

Teamül; M1ıledil 
Klor "CI ,, " o.oo7 4 • Filmi ıöıterilecektir. VIKTOR BOTROS 

Nitrat ''No 3,, ,, 0.0040 ı--------___.l;M•••n•!IC~EEIDiE!illM•ımll Nitrat "No 2,, ı.ok -
J EE*'·)D@ ···~· Amonyak "NH3., Yok ' ( • i 1 ( R s 11 ' : D o k t o r .. 

Fennin en son usullerine riayet edertk ka)ıuıdığı )erinden ditil>a,· 1 Nüshası 5 Kuruştiii . Muharrem Atasu 1 
ren istasyona kadar içi kalayh kfllvanizli borularla içi mermer öşe i •• Abone } :rarkiye Hariç 

1 1 bellurha,uzlara dükülmeltedir. Oradan da bütün Fiziki ve limyevi ~ 
• Şerait için için ı evsafmı muhafaza ederek ve hiçbir suretle el değmeden hususi kim-
8 

·• 
ycıgeriruize ve ı\dana Sıhhat Bakanlığının tayin elliği Sıhhiye mP.mu-

1 
Senelik 1200 Kr., 200° Kr .L 

8 ru huzurlarrnda damacanalar ve vagonlar KAY ADELHN suyu ile Altıaylık 600 ıooo . .fi 
~ yıkandıktan sonra doldurulmalla ve ağızları Sıhhat memuru tarafın- ~ Oç aylak 300 500 : 
..,.. · f - 1 1 d ..,.. Bir avlık 100 Yoktur. t: • ilan mu uır enerek şehrimize ge mekte ir. * 
• • Resmi ilinabn sabrı 1 O 
* • • * 8811811-••--•••••mm • * _., * * Kuruttur. _ 

latanbul ue moakova Üniver•ite•i 
ıeririyatı hariciyeainden mezun 
Hastalannı B•JI'•• gOnlerindea macla 

sabala uat dokuıdan o~ ikiye kadar Ye &jle 
ra oa beflen ouekize kadar muayenebaneai 
eder. 

ADRES: Camiferif Mahallesinde pazar 

1 ı Liraya Fotograf Makinesi ~-Etl-4eill-~4J·&-•r. ............ -a.. * SA Y:IN MERSİNLİLER. ,~ 
: Yaz gecelerinizi • 

29 No.lu Haae 

-aai!i!iı-.ım .. ••• fae .. - · • ..-... 
Haftada bir lira vererek bir fotoğraf ku 
tu makinesinesahip olabilirsiniz. 

Haftada iki lira Vl'Üsıniz size son model bir /Wrültlil ( l<.0 
DA'K) wıaleiMsi taledim ederiz. Sınıf tufl ttün ve !JJI . n_ot alon 
oltblye vıriltcılı tn fııymetll htdiyt Fotot.-of Makınt11dır 

Fotozıafçılarla AmatlJrure ait her cins molztmt, cam, kar 
ton, '/ldSPOrtu 111 lldçlor büttın cenup 111/t2yetlerindt/ıi satıcılarda 
daha llCUZ Vt taztdlr. 

'l(odalt, Oevart, Foglondtr, Mimoza, uonord, LombtrE, Ka 
Pilli, Ada morluılı malztme, f.ilm vt sinema fiJm/ırllt RontktR 
/llmltr/ bulunur, 

SEDAD SAHiR SEVMEN 
Uray caddesi No. 41 - Mersin 

DOK.TOR. 

Mazhar Cemil Esen 
Sinir haatalılıları miitehasaısı 

Adana Reşat bey mahallesi ordu evi 

• istasyon Aile sinemasında 1 
$ GEÇiRiNiZ * 
' iyi bir hava almış olur aynı zaman- ili =da mevsimin en güzel filmlerini seyret•;* 
~miş bulunursunuz. 
~ ~ ~~EtloiBlı Eli-~~ ·~Ett-EM-E* .. 

DOKTOR OPR..A.TÖR 

SA~.,A BORBOR 
haatalarını her giJn l 5Jen aonra 

kabul, muayene ve tedavi eder. 
ADRES: Camiıerif mahallesi 

sabık M6ftll eYi yamndi 
civarı Savatlı Bay Halil evi 

HiiiiiSifiiS&iSiim~~!!!im~~~m225i~i · · Meraia: Yeni Menin Büimeviade ea.ı...-

1 L A N 
Fabrikamız mamtih\tı kaput bezleri t-2-988 

tarihinden itibaren teshil edilen salış fiya!ları aşı 
ğıdadır. Geuişlil Tul Fiyatı 

S. x m. metre lira k. 
Se) han bftZi 7 ô _ 36 7 ,:?5 
Horuzlu bez ;75 36 6, 70 
Şapkah 90 36 7 ,66 

ı -- Satış p .. şin bt·delledir. 
2 -- kir balyadan aşuğı satışlar için •/o 2 

zam yapıhr. 
3 - Sif masraflarile bal)·a ambal;.j bedel• 

leri müşteriye a·uir. 
Taraaata M. Raaimbq F. 

miJateciri 
Salih Bo•n• 


