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Hatayda vaziyet düzelmeye yüz tuttu 
Garo Franıonın Ankara sefareti ateşesile Antakya 

ıolosumuzu ziyaret etti. iyi kararlar alındı 
Bcı şkon-

iki yüzlülük yapılmazsa 
Abdülkadir MeleK Dahiliye müdürü olacak 
Ermeniler Araplar Hataydan çıkarllacak 

Koyıt iılerinin tam serbesti içinde cereyanı ve asayiş temin 
edilecek. Fransız askerleri çekilecek 

{ 

.seıanikte 

Komünist komitesi azası 
tevkif edildi 

Profesörler, muallimler, 

memurlar bu komiteye 

Af projesine yapılan ilaveler 

·Af kanunu 
Komünistlerden başka bü· 
tün siyasi suçlara şamildir~ 

mensupmuş Yüzellilikler kendilerine isabeti muhte-
$PtAıı i k 3 (Rad10) Zabıta mel bı·r mı·rasta... ı·stı·~ade edemiyecekler 

komüııi!4t komite~i nin başlıca zi· •• Tı 

mnmdıırlar:ını tevkif etm ittir.Bun Af kanunu J~yihasına Adli· suçlara şamil olmamak ve ceza 
ların ~epsı de ~e.murlar ta:af_ın ıe encllmeninde sarahat ve kati 1 kanununun 141-142 inci madde 
den 'ucuda getırılen komunıst ret verecek bazı ildveler yapı1· Jeri ~erçetesine dahil cilrümler 

Dört1ol 3 (Hnı:ıust muhabiri Baş konsolosloğumuzda müdürlüğüne tayin Pdilecek ve ıeek .IAtına mensup bulunmakta 1 dıA'ını dün yazmıştık. Ankara· den mahkQm olanlar, 1ani komü 
lnizden)- Hatayda asayie temin bir toplantı polis kuvvetleri dahiliye müdür- dırlar. Komite bası bir Qok pro dan gelen malômata göre bu . . . 
edilinceye. ~adar . bee ~u? .kayıt j Delege Garo ataeamiliter VP lüQ'ü emrine verilerektir. feıörler, öQ-retmenler, gümrük, ilAveler eöyle hulasa edilebilir: nıst~er af~an ıst~fade etm~me~ 
maameleaının tehır edı\dıQı ma· 1 istihbarat zabitiyle berabAr dün Fransızların son günlerde posta banka memurlarından mü 1 Af k . . 11art17le dıQer bılumum s ı rası 

b ü rekke,ptir. Mahkeme bunları nefr d '"-' t- .h kandunu fmderıy.et~f gdır mahkümlttr bu afdan ve bu af lQmdur. Antakyadan u g ıı bae konsoloslullumuza giderek a-uya a11ayişi temin için getirdik . 1• 1 arı e a ar 8 an ıstı a 0 • • 
1 1 

. 
alınan malumata aöra dün hadi I baş k~us_oıosuınuı.la iki eeat ke ıeri aekert kıtalar çekilecek Ha- cezasına mahküm etmiştir. Htttı d ki h kk d k' lın hukukJ netır.e er nden is tıfa 

_ e ece er a ın a mevcut es ı de edeceklerdir • 
ıeaiz .reomieıir Fakat bu hüku dar goruemOeı~rdır ıay d1şından gQya Hatay vataıı rlerdadir ki ae~enl.erde Atinada bazı kanun bükümleri mucibince 
-e··ın aldı11tı •edbirlerdeıı dcQil Alınan haberlerde; Hata.,da daeı diye aeıirtilen vüzlece Er- da m..rkeı komıteıı erkAnt tevkif t . 1 1 1 8- Yüz eJJilikler sekiz sene ... • • ' ~ · d'l i r cer7ao e mıe o an muarne e er , 
Türklerin etlerine kapanıp so· bu güne kadarki vaziyetin 11~ meni ve Arap Halaydan dışarı 1 e ı m 1 ı. muteber kalacaktır. milddetle devlet daireleri, beledi 
taklarda aezen sil4blı haydutla hepleri teıkik edildiği ve Hala} Qıkarılacakur. ı OUÇe MeaelA vatandaşlıktan ıskat Yeler, sümerbank gibi maaşlı ve 
rın bir hAdise Qıkarmek için yap da asayiı:i temin için bazı ka Kayıt ieterinin tam serbesti edilmie olan yQz elliliklerden ya ılcretli Amme hizmetlerinde 
tıkları bütün kOstahlıklara en rerlar alınd1Qı bildirilmektedir. •oinde yapılmliSı ve kayıt bfiro· D L biri memlekete döndüaü zaman kullanılmıyacaklardır. 

d. · k ün Habe• eıroTını h ufak bir mukabelede bulunma· Eger tatbik e ılırsa ıe.rı ha kında da iyi kararlar r gaJbubeti zamanında kendisine 4 - Heyeti ma ıusalarca 
malarından ileri gelmektedir. Bu karar cümlt1sinden ola· alınmıetır. Hataylıların tek te· kabul etti ieabet etmie olan muhtemel bir haklarında verilmie olan karar 

Fransanm Ankara sefareti rak bütün Hataylıların sevgi ve mennisi gene bir iki yüzlillük mirastan istifade edemiyecek, te refedilmemiş olanlar, af kanuuu 
ıtaeemiliteriyle Beruttaki Fren· hürmet besledikleri Halk Partisı yapılmaması ve bu kararların Roma 3 (Radyo) Musollni kaüt maııeı var ise teraküm et- nun meriyete girmesinden sonra 
ııı istihbarat zabiti de 09 guıı Azasından Doktor Abdurrahman tem bitaraf olarak tPthik edil · imparatorluQun ikinci yı1dönü mle maaelarını istiyemiyecektir iki sene müddetle maaelı veya 
denberi Antakyeda bulunuyorlar Melek tam selAhiyetle Dahiliye mt-sidlr. 1 mü mQnasebetiyle ltalya Kralı YQz elliliklerden ölmOe olan bi ücretlı Amme hizmetlerine gire 

Kıymettar 
Bir anlaşma 

ı ve Habeeistan imparatoruna Ha rinin miraaoıları da kanunun miyeceklerdir. 

1 

beeistanın sadakatini arı ioin neeir ve llAnından sonra böyle 5 - lstiklAI mahkemeleri mah 
11elmie olan Habeş eerafıoı Ve haklar ileri süremiyeceklerdir ktlmları, afdıtn ve affın bütün 
ııedik sarayında kabul etmietir 2- Af kanunu 19 mayıs938 hukuki neticelerinden kayıtsız 

loaılı• ıazeteteri Türkiye 
ile akdedilen ticari itilAfı mOlle 
fikan alkışlamakta, losvib eyle 
mekte ve .bilhassa bu ililllf ın si 
1ast kıymetinden ın omnuniyet 
izhar ederek, İngiliz hükftmeli 
nin diQer hOkumellerle de böy 
le ltllAflar akdetmesi temenniya 

tarihinden ı;ıonı·a ışlenmış olan ve eartsıı ıstıfade edeceklerdir. 

•••• 
Japonlar F ranaız Sosyaliat kongresi toplarıyor 

Kantonu dün de Sosyalist.ler iktidar mevki İlli 
bombardıman ettiler tekrar ele almak istiyorlar 

Kanton 3 •Radyo• Japon a===....,.,,--==============-=====-=->=• 
hnda bulunmaktadırlar. tnnareleri bu gün DQer saat fa Daladiyeye beyan edilen itimadı geri al· 
Deyll Telgrf'm makalesi Ankara, 2 c Husuf.t. - Bı-ısaslarıoa göre Z ı raat Vı:.kt•.,ıtıı· fııla ile Kantonu iki defa bom mak ıimHilik mevzuubaha olmıyacak 

Deyll Telaraf gazeteilİ (Kıy · rinciteşrinde toplanacak olan ce bet senelik bir ziraat kalkın bardıman etmişlerdir. Şehirde 
nıettar blr ticaret anlaşması) ser büyük ziraat kongresi için top ma projesi hazırlaııarak hükQ- miihim hasaraL vardır, 30 kiti Pa1riı 8 (Rad1o) Soıyali1&le- ! İspanya meselesini yeniden 
levhası altındR neerelliQi baıma !anan raporlarla Ziraat Umum mele takdim edilecektir. Ziraat r!n eednelik konareei 4• 5• 6• 7ha nazarı dikkate alan hükumete 
k ölmüştür, 100 den fazla 1aralı zıran a 7apılacak ve uzun süre karşı nasıl bir vazivet alı 

alede diyor kı: Müdürlü"'ü taraf ıııdan haıırlR VekAletinde toplanan komisyo· 1 ıı ıtoR ~ı 
G 1 k • vard ır, cek müukerelerde eşaR-ıdaki me dıt tetk ik fldileoektir ;z8 d ' I . 

erek ngihereye,, gere nan raporların basılması bi tnı iş uun kongre içın h e ı ıı larl ığı pro · ııue ı dı 
T"" k. I . ' f d I d aeleler teıkık edilecektır : a ioe göre Daladive hu-ktlmeı·ııı ı·n 

ur IJeye eıu ı ıstı a e er va ve kısım kısım Ankarııya göndP 1" eye göre Zıraatin mutnel ıf eu· ı·spanyada 1 lh ·141 l h .. Ü 1 eden bir ticaret aıılaşınası ye.:li - tı cı so cena yuz n sosyalist fırkası tarafından t 
b rilmi11tir. balerinde tatbik edilecek pı ogı ıs d t h dd" d d h.li ı b·· d' I .k es afta süren müzakereden soı,ra v en a a us e en a ı mese e ". e ı en ı tis ıı dt ve mali proı·e 
k Bu raporlar Z rant Kongre· mrn esaPları ı~sbi t edılmietir. Zi c. k • l •k • h 2 S ı· ti · h lk ı a dedildi. Türkiyenin 1930 sene r ran ıat er ı ı are- - os1a IS erın a cep· erı tatbik ettigi takdirde parlA-

•inden itibaren ithalAtını zıyade sine iştırek edecek mııralıtJRı-le· ruaı şubelerinden me1vamlık, besini teekil eden diQer fırkalar mentod~ hiiktlmete olan itirna 
ıi ile tahdid etmesi İngiltere ile ra deA-ıtılecaktır. Mnrshhaehıı hıı A"cılık, ıebzecilik, oay ıiraati kat yoptı la miinaeebetleri dın gerı alıomaeı mevzuu bah-
tloıretiııl çok azalmııtı. Filvaki da, kongrede ZiraıtL VekAletinin lıtVUkQuluk, sıfırcılık, aaıolandır Salamanga 3 (Rad70) Reımt Bundan baıka fırkadan oı· ıolma7acak ve fırkanın ikUd 
IOn aene zarfında lnailtereııin beı senelik ziraat kalk1 nma111 ma, eiltQOlilk, peynercilik, koyun J tebliğden: Dün iki büyOk aakert karılanlarla halkçı cephenin U· metkiini propatanda ile alma:: 
Tllrkiye iht ticareti iki taraflı o hakkındaki projesini tetkik ve culuk, ziraat mucedelesi, tohum hareket yapılmıetır. Albokador mumi vaziyeti ve tekrar iktidar esası üzerinde Jtlrünecektir 
lak artmıe ise de gene 1,600,000 milnakaea edeceklerdir. Kongre ilAçlrınmaıı, tohnmlarıo 11lllhı, da"t etrafında geniıı ihale hare 1 mevkiini. ele almak mevzuları da Soeyalis.t "mehafili ekse~i .. et 
lu0iliı lirauı gibi pek mühim do kabul eıiil ecP.k olan P "Ojq e Sonu ikincide • v k b ı 1 ı 1 

• o • k .b 12 ongrenın ae ıcıa meegu o nca· elde edeceQınden emin bulun. 
Olm11an bir miktarı geoemem iş ------------------------- ket• olmue kıtalar ta rı en 
tir, Halbuki bu miktar OD sene Uzak Şarktaki harp vaziyeti 1 kilom~tro ilerlemielerdir. General A'ı işlerden bulunmaktadır. maktadır. 
evteline nazaran ancak yüzde ç· Mllrela kumandasındaki kıtalar Fransanın başına bir gaile daha 
elliJi te~kil ediyor. . - . ısovy~t Rusya ıne yardıma da Bavalav, Kopora, Elbo dağla 
aelec.:~n~k~n~~~:: s~:e :a~;ı~ı.'!: devam edecek rıoı iegıll eflemiolerdir. Cephe Alsas Lorenliler bağırıyor: 
d ~ 10 kilomAtre uzuulutunda ve 15 
emır1olu levazımı ve makıne t Al Al 1 k t• 
1 • kilometre genieli~indedir. sas man mem e e ıd·ır 

o. arak 10,000.000 lnaıiliz liralık R k duları baş kumandanı • 
•ı.Parlt terecekıir. Demek oluyori usyanın şor or ı·ngiltere e· Al h lk 
kı tnaiıterenın ihracı senede ı Bl h ç· hevetile temaslar yapıyor. iZ man a IYIZ 
•.000.000 lugiliz lirası artacaktır. o er_~ı_n __ .:.J-------~=-
Soıı '8ZiJöt0 aıöre bu tez ..:yüd M k s H d ) Havas' Ayni mahfillere aöre, Çinin A /manya ile müza· 
lııailiz ihractı için teharuz ettir . os ova ~ _a yo . . . bu günkü m1tdctt ve mane,·t va L b l ? 
illete lüzum aörülmiyeoek dere a)ausıııın muhıtbırı bıldırıyor · ziyeti Sovyetlerin nazanodıt,Sun Rereye Of ıyor mu. 

Çek Almanları gibi Alsaalılarda da Al. 
manyaya ilhak arzusu baı gösterdi 

:ede. mühim iıufade temin ede iyi haber alan mahfiller, U ı fonun. ~ovy~tler birl~a~nin mer Paris 3 (Rad10) Havastan : 
ekıır. _ . zaksıurktaki Sovveı ordusu ku l keziuı tik zıyaret eıtıQ'ı zamana fspanyada ıavassutta bulunmak Almanya ile Fransa arasında,da başlarında Cekoslov k d 

Kemal ALaturkün Alıcen.ıba v" 1 

1 k tı·ı..ıı· r d Ç ' l k ti b 1 d ı ' 11 
ya aki 

11 
• maııdaoı mareşal Bluher ıle Çırı uısbeıJe da ıa uvve 11 • • • • ve Almanya ile de mGıakereleri a, . t!li(Ob6 OVö ya tı s o e odu Henlayn gibi bir şefleri vardır. Ve 

e reJımı, sultanlar zamanındR . . . . , . 1 Suııfouuu Sovyetler bırlıQ'ı açmak hususunda lngilterenin ğu gıb. lr
1 

A!mao ekalllyetl me Bikler ismindeki bu genç, gazete 
90ktanberi iokiraz ve iufisaha meclıın reısı Sunfo nun aynı zal . . h bily·"k bir as 

b 1 1 ııın Çıode da a u t~eebbüslerde bulunduQ-una dair selesi ml CıllCdk? nln ifadesine göre Al 
JQı tutmuş Türkiyeyi tanınmıya 1 manda M.oskovada ~ un~n arın ker·ı yardımda bulunmasıoı iste I , manyanın 
c k d b 1 1 b 1 "dısenın tesa 1 "' .ondrR matbuatında intiear eden Fransızca •Eotransljen,, geze. bu Fransız topra...,uıdakl •en kuv-a eekılde değişmiştir. Türkiye an a ııs e, u hı . miş olması mümkün o du.u gı • 
lllGkemmel hükumet mekanizma ! düf eseri olmadığını tahının et bi, Sovyet liderlerinin de Çin y:ırı rasmt haberler Pariste alA teslnde Almanyanın Alsas Loren· vetll adamı,. dır. 
•ırıı haiz \am modern bir devleı j' mekte ve Çin devlet adamının ordusuna daha çok mikdarda ka ile takip edilmektedir. dt•ki propaıandasını aözden geçi· Muharrir, Blklerln 
oı Fransa hüktlmeLi daimi ıulh ren bir muharrir, orada Alm"n şöyle 1101 .. tıyor·. faaliyetlnl UJor. Avrupaya yaptığı seyahatten malzeme göndermeQ'i kabul et " 
• Türkiyedf'! milli euur iyice sonra Avrupa devletlerinin bü mış olmaları muhtemeldır, için bu gibi projelerin hakikd oOfuzunun kuvvetlendiğine VA bir Bizden ç11 ldıkl ıır1 vat 
::kitısf bulmuetur. Bır taraftan Tfik bir kısmının Q ne karşı va Fakat bu yardım her h :.ıld ı:. sahasına kooulmaHını memnunl gOo, Çeko~ıov1ıkyadnkl S ııd .. t Al t .. kr., r ~ıııc ğ ı :ıl.· •blıim F11nımızı 

tl&adt menabiini idareye çatı . . S rd ı ıe j r• it k yelle karşılamaktadır. Mam ı f m!!nhm gibi, oracıak: 'rı l'::rın 1 ' r'1tn z 
tırkı:,n di"'er taraftttıı mıllt mü ııyeılerım ov yet ı er erıy Sovye ı ler bırlıQ'ıııı '-ı. ~ ' ' ta p O•ı.p rı ı vı c ·ğırniı mPstıle. i r 
dıfa 8 k . t edı birlikte tetkik E>lmf k üzere Mos tıir h .rbe sürüktemPk ,, h k .. ıu d rıse mevr.uu b lj h oln ıı b ' h .. dil Aıın11n ' 8yR l ı t l h ı k ttrzıı .. un ıı " 

asım ts · vıveyt. rı ıyre b 1 t kk d h t ı m~vzııu lıtıbsol ttmnz Bızbu l kı· 
Jor. · J·.ovp•a oelmı11 olnıttsı muhtemel ne uııır uı bırakacak ıııı k ı rdu er ~r ı ıı ili -ı · ıı ü ı t-i r ıe göRt ..- r .. ct• u ılı ı~:ır• ı . ı 

J ~ v f ... 1 ' k>·t'i ş .. klid e hı.ıl ıt-t 
Şoau ikiJuaide- '11dUjUDU bttJMü etuıekLedu·ler, OllJll)IOIKLlf, kiD JC&~lıllJflW,f.ıf, rı .o.. ' . , ;.. :- J IK lCıde 



. 
4 H:AZİRAN 1 9 3 8 Cu ınartesi VENi MERSlN 

Günün politik meseleleri: 

Kısl\:aç arasında bir şehir 

Prağ 
Çekoslovakyayı kuran Mazarik Benea 
memleketin coğrafi vaziyetini düşünerek 
kuvvetli bir ordu vücuda getirmişlerdi 

Yazan; Warman Makmillan 
f ngiltere'cte Qekoslovakye lıktır: Bir defa Berlinden Müni 

h!ikkında esaslı malumat sahibi he doğru uçıtrken bu daQların 
olanlar Qok cteğildir. Bunun baş- bulutla:"n arasına doğru yükıe 
hoa sebebi de olsa olsa, büyük len tepelerle dolu ııotduaunun 
muharebede hıırbedenlerin mek görm~~~~=ü~urenbera arasında 
tepte coğrafya okudukları Ztl R k a bu )arı müaa 
mao bu lemin, henüz, haritalar uhQudş yatpt_ar en e n • 

k" e e e ım. 
da ve coğrafya ıtııplarında mev Qekosl')Vakyanın her UQ ta 
cud olmamasıdır. Bundan 20 se rafındaki sınırları ela dı1ğlık ol 
ne önce Çekoslovakya isimli bir duğu iç\n karadan müdafaası 
memleket yoktu, kolaydır. 

Bu memleketi ondan sonra Hudud boyunca makineli tü 
da ziyaret eden İngilizlerin pek fek ve tank ddi toplarına malı 
fazla olduğunu tıanmam. Bu se sus beton duvarlıtr vücuda aetl 
beble, lngiliz kamoyonun Qekos rilmiş olduğu haber veriliyor. 
ov nkyn htıkkında esl\slı ve doğ Qekosıovkya, hem ziraat, 
ru malumat sahibi oludu4uııu hem de endüstri memleketidir. 
1&uoetmlyorum. Keraste ticareti ekonomisinde 

Bu IJöyle oldu~u halde bu mühim bir yer almıştır. Memle 
memleket buaün dünya hadise ketin Oçte biri ormanlıktır. M~~ 
terinin en ebemmiyetli ve teJQ~ tekelin kil ve kuma cam ve çını 

Yeni kanunlar 

rinin deQiıtirilmeleri, meccani 
leyli talebenin mecburi hizmetle 
rina dair kanuna zeyil ilııtesi, 
ispençiyari ve tıbbi müstahzar 
lar kanununun 18 inol maddesi 
nin deQiştirilmesi ve bazı bil 
kOmlerinin kaldırılmtlsı ve mü 
u:zene teraiei kanonunda bazı 
deQ'iıikllkler 7upılması lıakkın 
daki kanunlarla Devlet Demir 
yolları ve LimanlArı ioletme u· 
mum müdürlOaü 1938 malt yılı 
bütce kanuııu resmi gaıete ile 
neoredilerek meriyete konulmuş 

tur. 

Ziraat vekaleti 
Yeni teşkilat 

kanunu . l k 1 . d bl 'si ol haline aetirilir. Çekoıılovakyanın 
verıo mer ez erın en rı 

camdan yapılmıo mamftlatı da Ankara - ~lemurin 
muştur. dünyanın her tarafında meşhur 

BuııClnkO ıilnde gazete ser dur. Memleketin madenleri de rem kanunları Ctevlet hizmetine 
levhalarında Çekoslovakyaoın ıireceklerin ne gibi ıartları haiz 

zengindir. 0ı 11cakları ve kendilerine verile 
yanında, Çin ve ispanya bile Skodanıo Avropanın birinci cek maae aereceleri hakkında 
gölgede kalmııtır. sınıf silfth fabrikalarından birisi esas büld\mleri ihtiva etmekte 

Burası ince, uzun bir mem olduğu malnmdur. dir. halbuki geçen sene kabul 
lckettir. En geniş yeri 180 mil Fak af bu fabrikanın kurul edilen Zirıtat VekAleti ve orman 
tuturea da vaaatt geniıliti 80 ile muo olduiu Pilsen ıehri, hudud umum nıCldürlüQü teıkilU ka 
100 mil arasındadır. dan ancak 40 mil uzaktır. nunları bu esaslar dahilinde 

Subayların terfii 
Terfi müddetleri hakkında 

bir proje hazırlandı 

Hava Yollari işletmesi 
Yeni mali yıl için geniş faaliyet 

programı hazırlandı 
Çekoslovakya ile Ruayanın Son zamanlarda, bu fabrika meslek tahsili mecburiyeti gibi 

müşterek sınırları yoktur. Şark nın hava hücumlar.ı~d.an ~~h~ bazı hükümler ·iht\va etmektedir Aııkara (Hususi) Hava yol mirde ÜQ genmetre cihazı da tü 
l m b·ır vere nakil ıeıne gırıeıl ları devlet ialetme idaresi 'Oeoi cude getirılecektir. Bu işler iqin 

ta Rutenya eyaletinin en uçta se_ ı ' · ler. Bu lee adı aeçen idarelere v ' ıe bulundyordu mali yıl iQin geniş bir faalliyet ıdaronin yeni yıl bütçes!ne 148 
bulunan kısmı, Sovyet hududun m ' ö ç tere eleman tedarikini müekül ,..il\- ı 1 B bın lı'ra tahsı·sat konulmuatur. Beyan olundu~una g re e· prvt§ramı ıazır anmıetır. u v 

dalı 100 m il uzaktadır. Çekoslo 8 leatirmekte ve bazı memuriyetle koslovakva Almanya hududunu 'V pro~rama göre 1938 malt yılı Bunlardun başka Ankara 

Sayfa: 2 

~e~oslovakya~a 
Gazeteciler tevkif 

ediliyormuş 
Prag 3 (Radyo) Deyll Ek• 

preı muhabirinin hudutta ıevkif 

Fransanın başına 

bir. gaile daha 
- Birinciden artno-

mentl eevap verdik " 

Bunıar Blklerlo dilinden dUf 
miyeo sözlerdir. Şefl bııluodutıı 

•ım ayienem laod - keodl 
memleketlod~I., dlya cevap vet' 
mektedlr. 

Bu suretle, Blkler, AlallS ıo· 

rendeki Almanlar için, kendi melJl 
ıeketlcrlode burbe muktedir bit 

'ak
"'a ile Rusya arasında Ro. 1 

• rin uıun müddet açık bırakılma d . . t . ı tahkim etmek için 80,000,000 ın " 'b olmaktadır içinde Ankara, İstanbul, lımir, mr ydanının ran) ve pıs i içın 
menrnnın ve Lehlstanın arazisi .

1
. 

1
. h roamıa ve t>ütün sınını mucı · Adana sivil hava iatasyonlarınııı 140 bin, Adana meydamnın dra · millet olarak yaşttmalarını, mull' 

gı ız ırası a Y • B " k"ll · o··nıemek üze v • • · 1· b" ı · h k nrdır. da~larda tahkimat vücude aetı u mue u er~ _ noksanları ikmal edilecek, Kon naıı ıçıo 0 uı ıra arcanaca larlyetlerlnl istemektedir. 
Atusturyanın Alman Rayhi rllmlştir. Bu tahkimatın arkaııın r_e Zhiraa! Ve_k~letbı musteo;f~;.::if ya ve Diyarbakırda yeni bava dt~lmirkmeyı dıanıl 30 

bintlira sarfe •aor mlllet. isminde battalı~ 
tarafından işgal edilmesi Çekos d d h r oları tesis edil tış eyetı reısı, aş m " ' meydanları yapılacak ve bu 1 ere te a 

1 0 
unacak ır. bir mecmua çıkarım Blkler, bir d0 

~ .n ava ıma umum müdürleri pamuk ieleri meyöanlar modern tesisatla tec Ankara meydanı geceleri de _..ı 
lovakya meselesine bütün dünya mıştır. k . bl d neıriyat ~e evrak müdürleri, h. d"I k . uçuş ve inişe clverieli hale geti klltuphane açmıştır. Ve Hıtıerv 

d "kk ti · k · tı' Almaı1 Fakat memle etın gar n e " ız e ı ece ur. . t . oın ı a nı çe mış r. .b. u mücadele ıiataayonlanları müdur 
1 

B " 
1 

d 
1 

k J . rılecek ve bu maksadla meydan propaganda ne~rlyatı yaspmak il 
tar anşuluedan sonra Su ve şarkmd.ai t~lduhQ"ud gdı 1 mca"

1
°
1
.k ve memurları, baA' ve bahçe zi Ad u cumD~ enb okarda bz~ır, da \'Ücude getirile'1ek tenvir le·ıdır Gazete Blkleılo sözlerini şP 

1 l k k h 
bunda tabı m u u a . 1 b ana ve ıyar a ır a ırer . . . • • 

det a mu arını oruma ususurı . p ""d v· ya doğ raat enstitüsü ıstas1on ve a o t l . . t E k. hl d sıeatıııa 60 bıu lıra harcanacak şeklide hOIAsa etmektedir· 
daki '&!Akalarını kunetlendirmie değıldlr. ı·ag an ~yana h r frme e sız ıs asyonu ve 8 ışe r e tır. Gone bu meydanda bü)'ük · e 

ru aiden araz.i yamaQ halinde ratuarları, to um ye '"' 1 bir ara telsiz istasyonu yapıla b' t . t 1 . k 1 kt •F-rnosa Alsasa fena ..muaCll 
dlr • b b el · ve fidanlık müdü ve 1 ır amır a e yesı uru aca ır. l 1 I· 

· önce sükselir, sonra inme4e baş a ç erı . ü oak, Ankara le Yedikule telRiz Adana lzmir ve Ankarada le ed yor. Alsııshlarıo anıt dlller 
Garb tarafından Avusturya k b h dud Tu memurlarıle orman umum m ı · kt k d k 1 'l ' lar. Daha ear ta u u • "d" 

1 

erı uza an uman a ap ei:o e yapılacak emniyet meydanları nl, almancayı unutmalarına ÇıthŞ1' 
nın eski Babemya ve Moravya na nehri ili 1akib eder. Cenubu dürlütündo umu~. f m~ ur: riyle bu istasyonlara ba~lanacak iQin de 22 bin lira sarf edilecek· 
t:ıyaletlerini teşkil eden kısmı, lJıi şarkide ise Macaristan ovasının umu:-n müdür muavı:_ı. e~ eyef tır. Ayrıca Sılifke, Adana ve lz tir. yor. Memlekdl silahlarla kuşat6' 
yök Almanyanın içerisine doğru bir arcası olarak devam eder U reia ve baları, . ı~ınc sını rak lklisadlyatına .zarar vertyof 

Bokulmuatur. P d ,.,l *'arır ki Ru orman bat müfettışlerıle merkez beş yıllık zıraat pla-nı' M jl o b tt bl d •I' 
v ve Kartpat da~ntt'ırhıan:e"t bnlur eube müdürlerinlni barem kanu tı o d ı r yBta ır ve r> 

Prag, Berlin, 180 ınil cenubu tenya ura a , • . .
1 

üdd t vasıfla saslılar Fraosanın, kendi emoıye 
earklshıdedir. Prağın 175 mil ce işte Qekoslovakya meselesi nuoda gösterı ' 0 m. e. pamukQuluk, tiftik, yapak. yün 242 lira ki ceman 8,877,930 lira· tl için kurban vereceği ilk asker· 
nubu earkieinda de Viyana bu buradadır. Memleketin başı, bu rı aranmaksızın ta_yınl?rı ve .ken 

t · t ki vazıfele istihsalAtının artırılması, konser lık tahsisat istenilecektir. Bu tah lerdlr 
lunuyor. Şu halde Prag, iki rada Almanyanın ve Avusturya dilerine arın e tı erı · · k d aalarındaki farkı vecilik, gibi yekünu elliyi bulan ıslsat ile' yeni yap1lacak müesae· •Fttkat, Fraoıaow ılvasett oıO 
kuvvetli kıskacın arılsındadır, nın çeneleri arasındadır. Bu Qe rın 8 ro ma " . . 

1 

demekt·ır. d k' k d . 
0 

om bir hakkı mükteseb teekıl raporlara dayanan bu pro1e seJer şunlardır: vaffııkıyetslzllkle netıcelenecektlf 
ne aral!lın a ı ısım a ıse Q . Qekoslovakyayı kuran Maza buçuk milyon ısudet Almanı bu etmemek üzere Qcret olarak ~eıbakkında alın.an malQmat~ ~öre: Ziraat enstitüsü bağ . bahçe çOnkb biz tamdmlyle bir AJınııO 

rik, ile Bennes memleketin bu lunmaktadır. rilm~si k~r~larlaı~~·~~ıe V: u B~~ ~enelık program ıçı.n lü ziraati enstitüsünde meyve üzüm memleketiyiz, blr Alm'\D balkıyıl 
coğrafi vaziyetini pek iyi bildik Romanya ile Qekoslovakya na aıd bır anun. yı ası . a.zır zum aorulen tahsisat her 1.ıraat ve eebze çeşitleri üzerinde çalı · ve)1rkamııda bizim kaoımızd'O 
leri İQID kuvvetli bir ordu ve ha nın hududu 80 mil mesafedo te laoarak Bily(lk Mıllet Meclıaıne eubesi içlo ayrı ayrı gösterilmiş eacak bir Qeeit tesbit ve kayıt olan yQz milyon kişi vardır. 
va kuvveti vücude getirmişlerdir. mns halindedir. Diaer tarafların verilmietir. tir. Meyvacılık için bee seneye şubesinin tesisi. 80 . · . . . . . f raosıı mllllyetçlllğl AIDl 

Bu ordu hakkında Fransız I da Almanya, A-vuetorya, Macarıs M • T' l Za"'ıre taksım odılmıe olarak, 6,283,720 Bılhassa Arıfıye, Kütahya, 1111 t 1 ·gı d k d b kıı•' 
aenerali Niseel, hunun Avrupa tan ve Lehistan h~dular1. vardır. ersm ıcar.e ve il l~ra, baeqılı·k· eub_esi iQin 1,708 ~60 f Kastamonu, Niılde, Malatya, Er· m yt ç il D en ço &1 

8 
dl 

deki küçQk ordular arasında en En yakın yerınde bıle 200 8 d lıre, ebıooıhk fQıo 308,118 lıra zincan, Antalya meyvacılık istas 1 vetlldlr. Bunun mlsallol, aramız t 
iyi yetişdlrilmiş bir odu olduğu mil UZU~lu~unda ;Alman topra_ğı orsasm a ve müteferrik olarak 311,100 lira yonlarında ve meyva Örnek bah 1 frttDSIZCa kODUŞ&O httlk gösteıtfO 
nu söylemielir. 14 tümenden mil 1 Fr~nsa ıle Çekoslovakyay_ı bır· 

2
3.3 l Mayıs 9'38 ve QaJ yetiıtirmek için de tesis Qelerinde çeşit koiJeksiyon bahçe Bitler Alsasla alAkadtlf olmuyor&' 

ekleeb olan bu orduda normal birıuden ayırır. Rusytt ıle Oe ve ieletme masrafı olarak 1.266 terinin baelanması. da, bizim ,bto:r şey\ ç11buk uoutııO 
. . h 

1 
kosloukya arasınd 100 mil me h ~t l k d ı - ı Türkiye vab ni m v . ı' zıımnolarda 163,000 kıtı u Ull a,-ı a ı urum 1 aut hazır ve Anadol mahsul 4 . . . . # a e7 a zen ve yabıtncı b4klmlyett altında y 

maktadır. F kat 700,000 kiet de eafe ve Karpht daQ'la~ı vardır. nAMUK kuruştur. 532 tou harice ihracat g_ınlı~ıııı muhafaza etmek gaye· 1ıı0 
d h l "

ııı.-u 
1 1 

bll' Sulh rınuahedelerınden do ,... sıyle yahırni mervn korulukları ŞJyHn halkımız ar11sıodu ırkıOJ 
er a ı au ııı tına a rna ır. h B ı ft =e h · ı e 200 ton yapılmıetır ıı · 

Çekoslovakya ordusunuu ~an Çekoslovakya, da _a faıl~ u ıa 8 e rım z QAVDA R olıırak seQilecek mıntakaların sis h;tıkıa1ı lçlo lierllolo ç ılıştı2ı Ol 
kullandı~ı Brem mali ineli tilfek yaelanmadan Av rapa dtploma~ı ıpemuk gel mittir. Bor.eada 26 bin Şehrimize 405 ton mal gel · teınRlik bir tarzd~ ~esbitı. 1 bııkkökhr. • 
lerl de Avropııda bulanan hu Qe yakrndan al~ka~ar ~ed~n bır kilo makine malı muamele aör· mit borsad~ 30 to~ 4,5 kuruştan Bahçıvan !e.tıetırme, bahçı· Bununla beratlıer, bugQo ~I· 
ld 11 11

hl :lk 
11 

. memleket holme gPlmıetır. milttOr. Fiyat 25 50 kuruetur. muamele görmOetur. İhracat ol · vnn çıraA-ı yetıetırmek. Bahçıvan sasta l bl . .:ıa pıtı" 
o e u arın en mu emme erı H ft .. d 127 t d hı"le mamıatır . . " namus acs r re,.. m ye 1 
dir K b' 1 a a ~Qın e on a 'V • NOHUT yetışlırmek uzere Kastamonu k 1 k ..JIJ)ı: ' · ıymettar )[ an a~ma 70 \on harice ihracat 7apılmı9tır . . I me7vaoılık istasyonunda ilk öğ· cıı o ursa, bili ıo yOzde Y~ t· Memloketın 600 tnne ıharp 'l Hafta ıQınde 30 ton nohut . ı mubtarlytt lstlyt>cektlr. Buna eıJ> 
tay1aroıi vardır Ta1yarelcr beş -Blrloclden ortan- ımö DAY gelmiotir. Borsada 3,675 kuruş· retme "teşkılAtınııı ~urulm~sı. nimi., 
f~brikada, tay~are motorları dn Bu maksatla Jngiltereye Yedi gün içinde piyasamıza taıı on bee ton muamele gör· Dortyol~a ~esıs edıl~ekte -·~--=·~~~l!!!l!!l!İ-~~, 
dıQ'er bee fabrıkada 1ııpılmakta harp gemisi ve diğer harp mal 210 ton mal gelmie borsada 80 müetür. olan narencıye fıdanhk ve ornak istasyonunu kurutması, Buroof 
dır. • zeınesi olarak 6,000.000 lngiliz ton sert ve 30 ton beyaz mua· KUM DARI 1 bahçelerile irtıbat tesis edilmek ı Orta ziraat mektebinin baMesl 

Fakat coğrah znrureller do füalık sipariş verf!cektir, lngilte mele aörmüetür. Anadolu serti Bu hafta kilosu dört kuruş· süretile ihı·aq maksadile turfan· ı . . . . . il' 
layiaiyle bütün lıu fabrikalar, re hükümelinl ihraca\ kreöileri 6,10 Anadolu beyazı 6 - 16.075 tıın AQustoa teslimi 60 ton yeni da sebzecilik üzerinde çalışacak ı hır ııraat mektebı hahne aeııt j( 
Qe~oslovak1anın komeu tayyare ne teminat dairesi bn sipariıle santimdir. ihracat olmamıetır. mahsul muamele görmüştür. j bir sebzecilik istasyonunun te· mesi, Çanakkale, Aydın, . ıı:~ 
lerıoio bombardımana maruz re ynrdım edecektir. ARPA ACI ÇEKiRDEK sisi. j iıstaayonu, Gaziantep, Gıre 
olabilecek kanunda bulunuyor. Bu adam, son senelerde kft 6,0~0 k!10 _ 35 kuruştan mua· Mersin, Alanya, Anlalyada l mevvatıılık iatasvonlarında f,'. 

Bu hafta piyasamıza 255ton 1 .. - - # ' " 

Bu bakımdan Çekoslovakya fi derecede tezahür etmie olan . . me e gormuetur. turfanda sebzecilik ve turfanda öı·nek bahçelerinde çe&it kolB" 
havadan müdafaasından ziyade İDgillere ile Türkiye arasındaki arpa gelmıttır. Boısada SO ton ANALfZ sebzo tohumculuğu üzerinde ça· . · bD 
havadan bQcumu kolaJ bir mem mükemmel siyası münasebah Anadolu 15 ton 1erll hazır te Analiz servisinde buğday ar lıeacak qebzecilik istasyo•ıu şıı· f'yon bahçelerı kurulması, 11 
leke\ 15ayllır. bir kat daha kuvvetlendirecek 245 ton Jerll tadell muamele pa, çavdar analiıleri ile iştigal lJelerıuin tesısı. Aukura uivann· l Üit pı ojenin bir kısmını ıeo" 

Hududun çok k111mları daA' tir. iörmüttOrı Fi1at 1erll 1.eol mıb edilmit&ir. da pir Orta 4aadolu 8$bfeoihketmelı&edir. 

' 
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SAYFA 3 YENi MERSiN 

Mersin 
Dünyada Neler oldu Neler oluyor ·Piyasası 

~-~ ~ ~- -~-~ 1 

. . 

Mısırda eski bir mabed Simal Kutubu Ka~ramanları ~0~~~10, 
tamı. r edildi f'ıl'ımJe K s 

U JKıevlant 40 • 4i • 
• • . . • »Papanın sefori» isminde Dağmah 28,50 

Mısır hilkQmetı asan ah· mıştır. Likm merdıvenlerın ki bUyUk do~Umenter ve ar Kapı mala 27-1.8 
ka dairesi yukarı .Mısırda fi· I parma~l~rı altındaki • kitabe- tistik fılim, Moskova sinerra Koza 5,50 
ravunlara aid birçok saray ve lerdekı lıstelerde eı\u Mısmn lurında gösterilmeğe başlam• t Kırma • fl 
mabed harabel(frini ihtiva e- coğrafyası devlet idın ıi ve tır. Kozacı parlagı 25-26 
den K~makta barabiye yüz adetleri hakkıoda mühim ve- Bu filim. şimal kutubun 
tutan . iki tarafı ebrami iıule- saik görülmü,tür. da kışlıyan kııhraman kAşi fle buf day • çavdar 
lerle mahfuz llçüncü takı kur Eski ·Mııırın büttlo ey•· rin, kutuba inişlerinden itiha Sert şark 6 
tarmak içio yaptığı tamirata I Jetleri, eyalet merkezleri ve 

1 ren bank izden ı buz kıranlara ~u~.u~a~ d 5 · 
ilim ve medeoiy.ete, dolayısile 1 eyaletin mabudu ııraıı ile ya 1 ahnışlarına ve Kremlinde Snv Çerdı ug ayı 4•7

1215 

. r ' b d k. . 1 f av ar 4, o de bQyUk hizmet etmış ır. zılmııtır. Ma e on i ıncı sO· ~et hUkQmeti erkanı tara ın Aaadol yulaf 
Bu dairenin tamir ~dildi- lllenin birinci kralı tarafıad .. a dcın kabullerine kadar hayııt 

' ği yerde eıki OD bir binanın ioıa edilmiştir. Mabedin üze· ı tarının ve ilmt ,çnhşmelarının arpa 
temeli bulunmaktadır. Bu te· rindeki bir ibide de on seki· bUtUn safhalarını göstermekte Anadol 41~.5 
mtl 1000 ad .. d kesme kaya zincı ıillileye mensup bir hü I dir. . . y . rli alivre yeni M. S.2S-3.t7,5 
kalıbından yapılmıştır. Bu bi· kümdarıo ad,t yazıldığına göre ı Bu fılımdP, heyP.t ezası Nohut ekstra 6 
nalardan biri eski Mısır mima bu mahed liakal 600 sene ma nın bizzat aldığı sahneler VP t-asulye 6.8 
riıinin ıahese-ri bir litif ma mur olmuştur. Miliddan i4c0 mer:zarıılor VA hep birlikte vn Yula~ yerli .,,25 

· k. lk" ( · . ı t' d' ki · · t af Mcrcımek yo1.gat 4 bed olduğundan bu bına ea ı :.ene evve ı vanı zamanımız· cuua ge ı r ı arı sırıema ogr ~ hl t20 · J EO 
haline getirilmiştir. dan 4300 sene evvı>lki) zıma· hatırat defteri, en bUyUk yerı r:tı:~oğen 20 

Kireç taıından yapılan na aid en güzel bir bina o ılmaktedır. . . . Balmumu 75, 
bu mabed kartılıklı merdiveni devrin bütlln tuibt, dini, coğ Bu filim. rpsçs, ıngılızc~ Cehri 11 

l Ü l b
• k.ıı: k b" • · d rafi ve idari vesaiki il~ birlik O'e fransızca olarak seslendı Su111m 15,~0 16 o an i ze ır uf ıçımın e 

d
• di 1 . ik' t fı te eıi..i haline ıetlrilmiıtir, rilmiş bulunmaktadır. 
ır. Mer ven erın ı ara yapaf ı 

.tat parmaklarıle mahfuzdur. 81 y ... aŞIIldB kIZBffilk Siyah 
Her merdivenin ortHı Şark 

dnı bayır olarak bırakılmııtır. çıkaran Adam Anadol 
.Amon'un çadırı ve heykeli Aydın 

yerleıtirilmiı bir kızak bu ba· Baden - Pdv~ı yeryUıUnde ~işlerdir. f4'akat hastanın başı Yıkanmıt yapak 

47 
45 
53 
80 
70 
100·1~0 d h Gnı yunu 

yır<lan köıke çıkuılmakta ya izcili~i knrmuş olen İngilizdir. ucunda uran Astabakıcı ; ~onya mallara tiftik 
but aıağıya iodiıilmektedir. Şimdı 81 yaşında otan bu zat .-: Yanılıyorsunuz doktoı Yoıg.t 

50 Mabedin meydana çıkan hastalanmıştır. . dem1şhr; hastamız kızamık çı Keçi kılı 
1 v Jc d ki akam u d d d ı k kurıyor. » dabağ 
lan aıagı ısmtn. ~ b. r k' b. y,Ucu un a pey a o an ır Hedtabakıçının dediği doğ 

. ardan ~litefekkı! ır ıta e ~ı~ıhkl~ra .. ~akan doktorlar ru çıkmıştır. Jhtiyar izci kı· pirinçler 
bulunpıuıtur. Lakın buaun ne· I ıbtıyar ıngılııın gıdadan ze· zamık çıkarJiıiını öğreninc+ Birinci nevi mal 20 
ye delllet ettiği anlaıılam•· hirlenmiş ol asına ihtimal ver gUlmU!f ve ; ikinci ne~i mal 

285 
•• •• • • - Bunda şaşılacak biı Çay 10 1 5 K omur yerıne su ktıvvetı şey yok, demiştir, tabiat, kısı- Kahve 

4
• o 

-----------.---. ,.,. . pantolonumu ve ç•plak bacak· badem ve çekirdek 
İtalya hıtrice kuvvei mu nele verılecektır. J Unehn so !arımı görünce beni çocuk sar içleri 

harrike olarak kullonmak Dz., d y ı •· d"ğ b" nun 8 apı acaıı. ı or ır mış ve çocuklara mahsus o!aı ratlı badem içi 
re ~ömür ve peJr~I )çin f1Jzhı uıı'r gölUn _,_sulıtrı sayesinde bu ha&tdlığı bana mııeullat .. t Acı • • 
dövız . vermemek n_ıy~tıle me~ heş yüz milyon kilovat saatte miş olacak. ~cı çekirdek 33.34 

90 
leketio su kuvvetınden azamı 1 kl . 1• k t· . t'h 1 d' Bu mUnasabetftt şunu dı; Urfa Yaiı · e e rı... uvve ı ıs ı sa e ı t ı 
istıfedeye çalışıyor. Bu muk . . hetırhıtehm: çe " 

t . • i bir plftıı lecektır. Yukarı lsonzo nehrı Öllllne hUrmet eseri 0 •8 D•rı·ıer satla gaye gonış yen . .· . . . . 5 

haıırlısmJşlır. İug,ilizlere gört- nın Uzeıınde şımdıden mille rak hırka.c _dakıka sUlıOt edl'· Ke~i derlal çifti 
b . ıa t hak.kok ettık addıt barııj yapılıyor. mesı ildetını çılrnrnn dıt Badtı Koywa denli klloıu 

u yenı P n a I . . Paveldir. Boar harbi sırasınct: Sı~ d•rlli tula 
lfm sonra Avrupanın en kuv· Bu ıstasy.on bu se_nenın .so Baden Pavel miralay olan k ~ g.r bava ... uıuıu 
velli elektrik istasyonu italya nuna kadar ıkmel edılece~tı_r. bu harbe iştirak etmiştir. Mı \fanda derisi 
da bulunacaktır. BOtUn Venetio eyeletının relay, karşısında harbeden oı ==-

Bu munzam istasyon Ab- fabrikaları ve tersaneleri ve duda gönUllU olarak çalışaı 
ruzzide Vomano dağlarında Triyestedeki sanayi mllessel!e Fransız subBylarınden Vıllbu 
Oran Sasıo denilen masisfinin leri ve demiryolları miinhası va MarCiyUn ölllmUoil habeı 

Mersin ·Meyve ve Sebze 
Şimalt ... şarkisinde vllcude ge· ren bu istasyondan elekltrik alınca ; 
tirilecektir. Bu dağların suları kuvveti alac1 ktır. Bu kuvve - Bu adan:ı.ın hatır.as 
40 kilometre uzunluğundokl t " f 1 y 1 d . için bir dakika suııQt edelım 

. . . . ın az Ası ugos avya emır 0 m·ıa ve hu Adet bugDı 
lOnel sıstemı ıle muazzam bır .1. e v 

. h" .kt· . 1 yollarına para mu~abı ınde se den sonra ya)'ılmış v~ köklı ş 
Bun't göl Un ıçıne ı rı ı rı e· 
Cekti.a. GölUo alacağı su 110 tılocaktır. roişt r. 
milyar galon şeni beş yoz 
milyon metre mikftbı olacak· Enginara Aşık 

Bn gö!Un sulerındon elelıt Nevyor~ t ı ır ahçıı ı ı o~- ru kapt~rıına bir telsiz telgraf tır, b. l 
rik kuvveti istihsali için Uç ıu olan Rober Step henUz on gönderdı ; 
istasyon yepılecRktır. Bunlar· b .. .ş yaşınde_dır. Denizde saya ( Vapurunuzda bulunması 
darı her birinin istihsal kabi hat etmek ıçıo bayılır. , muhtqrııel oıan on beş yaşın 
liy~ti 24000 beygir kuvveti Bu çocuk, geçen .mart a· da bir çocufu lOtfen~rayınız) 
olacaktır. yında bilet almadın bır ıkoltt· Üç saıs.t sonra telsizle cevab 

İtalyayı bu muazzam ta- yını bularak ( Normandiya.) g~ldi. Çocuk hakikaten vapur 
fJ~lıbU&f\ e-"vkeden b»şlıca Amil vapuruna bindi. VHpur engın d8ydı. Kaptan kendisini istic-

• 
pıyasası 

3 Haziran 938 
Kuruş 

25 Domates 
40·45 BUber 
07 Ayşe fasulya 
03 Berbonya 
05 Çalı fasulya aırılı 
Og Yer çalı 

3 Sarı fasulya 
3 Kabak 
2,5 Hıyar adedi 
.; Sarmıeall 

10 Erık 
30 - 25 Yeni dünya 
8 - 16 Kaysi 

4 H;}ziran 1938 

i L A N 
mersin l.s~erlik şubesi Riyasetinden 

Eme-klj ve Yedek subay ve askeri me. 
murlann ıenelik yoklamalannın yapıl· 
ması ilanı 

tiölgemizde IJulunan kayıtla ve kayllsız emek .. 
li ·ve yedek subay ve askeıi memurların başlana 
CıJğl bu grçen ay içirıde dörl dtıfa ilArı f'dil~n se 
nehk yoklamasuıa ı Haziran 938 tarihirıden itiba-
ren başlannııştar. 

Yaş haddini doldurmuş olanlarm da beş yaş 
yukarısı·na kada nüfus lıüviyel ~e askeri vesika la 
rile şubemizt> miir.acaat etmelerı ve yoklamaları-
uı yaplırmaları ilan olunur. 2 - 4-6 -8 

1 l A H 
lçel Def ter~arhğm~an; 
Vit~y .. t Maliye dairt>Sİ için ücretli maaşlı yeni 

d~n bazı ruflnutr esfınmasma ilıliy~ç olJuğuııda u 
6 6 ~DB pazart.-si günü saat 15 de naiisaL~~a im. 
tiham icra rdilfCf-'ğ111dP11 memurin kanunuııun 4 
v~ 5 i11ci uıaddelt>rindt>ki e\·saf ·.-e şeraiti haiz 
taJipl~rin 4-6 938 gürıiine kadar evrakı müsbitflle 
rile birlikte müracaat etmeleri lüzumu il~n olu-
nur. 27·3 l ·4 

1 L A H 
Mersin Orman Mü~en~isliğin~en; 

~luhammen vahit fialı 
Kanlal Cirısi Li. Ku. 

6!92 Karışlık odun O 08 
ı - içel vi1Ay~ti11in ~1t>rs i n kaz~smuı dflmirışık ~Ö

)'Ü civarwcla vat..ı ~· uprHklı dt-vlt>l orma. 
nından 659~ kt•flt;il kar ış ı k odun :ıoatışa çıka 
r•lmıştır. 

2 Beht>r ke11tal111ın oıuhamnıPn bfdflli 8 kur·uşlnr 
3 -Şarlnanıe ,.~ 11ıukavt>leırnnu~ proj .. lt•rini gör· 

mek ist~yerıltlrln Mersin Orunua mfılwradis· 
liğine miircıcaut etnıeleri. 

-1 - Satış t t ·6.938 C. f,rlPSİ giinü sa~t· 9 da ~Itır
sin o nıan başnıiihPrıdisl • ği rluirflsinde yapı
h caktı•· . 

5-Satış demir ışık kö~ ii halkı arasmda uçık art-
uruıa usulile ) '64 JHliicaklır. 

6-Mu\'akkat ltınıinalı 40 liradır. 
7-THliplel'İıt şar· trıanıf-de yazılı Vtısik~lıu·ı gt>tİr-

melt>ri lazuudır. 1 4 7-ıO 

i L A N 
Tarsus Mal müdürlüğünden 

Lira K r. 
2 senelik muhammen kıymeti 120 oo 

Tarsusun Nehri berdan, Kocabucak, Baharlı 
ve Kulak göllerindebulunan Saydiye mahallerin1n 
1-6-938 tarihinden 31-5 940 tarihine kadar iki 
sene müddetle rusu m ve a vlannıak hak kını ı 5-6. 
938 tarihinde ihale olunmak üzere 1·6-938 ta-
rihinden itibaren 15 gün müddetle müzayedeye 
çılarılmıştır. 

Talip ohınlarrnm yüzde 7 ,ö buçuk nisbeıinde 
teminatı mu vak kata akçasile birlikte maliye daire 
sine müracaat eylemeleri ve şartnamesinin de ma 
liyeden istenilmesi iJAn olunur. 1-4 7 -1 1 

i ı a n 
Tarsus Malmüôürlüğünden 80n . kurakhKtır. halyan~n ş • lore açıldıktan sonra, çocuk vah edince şunları söyledi i ·Acı bir ölüm · 

lllalındeki birçok fabrıkalar k ı d ayni · · L. 
k_nraktık yOzUnden suyu tnke vapurda ya .a aa ı xved ·ıct· (Annem babam bır gemı- S!lltko ',e~ucu Deotzyylhm tra Kr. 

. . . . . vapurla Aınerılcaya gvn erı 1• tayfa olarak yazılmama işletme ntemuru Bay Adli mOpte 2 senelik muhammen kl\'metİ 300 OO 
oen elektrık ıstıhsalı ıstasyon B" ~ ·ık va ye ıa otduau zatorredeo kurtulllmıya· T Ağ .ı J"k a :. •• • 
larının durmasından dolayı fa. :r 8~ 8 "n.re O~J • izin vermedikçe her fırsat bul rak Slllfkede vefat etmiş ve ce· arSUSUn ZI ue I . "O)'U cıvarrnda bulunan 
Bliyetıerini tatil etmişlerdir. puruna gı_zlendı. lngıl~re~e dukça evden kaçacağım. Ba oRzesl ~ozyaşhm arasında ebedi Dipsiz göli1 ı.. aydi~· e mahallinin 1 .. 6-938 tarihin-

Montfalcone'de tezgahta kad~r geldı. _Oradan uvın bamın ahçı dOkkAnında bula· stıralia\gahına tevdi kıhnmışdır. den 31 5-940 lurihi11tı kadar iki S~llP. nıt·· ı:ı 1 
. rında b. dU U . b 1 Merı vapuru ıle tekrar mem- k ğ tAhammOIUm Merhum umumt sav11şda ve HıuPl e 

na t ır z ne gemıı . u uu Jeketine iade edi idi. şık yı ama 8 
• latlkh\l mocadeleslode Merslo cep. rusum ve avla rıma k l.it~ k 1 1f>·6 9.H 8 ta rilıi rıde 

n ersene gene usuz Uı{ ! . F b b . dö 0 0 yok. Nevyorkta bır arkadaşın 
zOnden ihtıyat kuvvetlerını aket a a evıne o ~ a beraber ortakla .. a•ete B> besinde çalışmış ve fedakarlığı halfl olunmak üzer., 1-6-938 larihir:d~n ilihaı· l 

ı. il u u u Rob ,.. 1 ş ... g " g HllmOş lbtly8l zebltlerlodeodl. Ö - •· d J l .. . tll 
~~şt~nmak mecburiy~t;nde kal nU~d~~n~:y:Oı~u' er Jıne tıyo.ıduk. Arkadaşım beni al tJ'uza1 seneler deol~Jşlerl işlet• • gun nıu <ttll ~ rı . uz·ı ~ .. .ı.-~~ çıkul'ılrntşlır. 

S
r. h. t"k . k y or Annesı· bu d~fa artık te· dattı. Bunun Uzerine Nevyor~ me memurluğuoq y~ı;>an ve souk T. lip olaularnı 'uıdt' 7 ,5 ~··ıli h~ ı•uk ni~li'°ll. f j 
uyu ıç u eqmıyece ı. e . d" nA-mur demeyerek çalışan ve • 1. ~ • I . . Y u ' e 

nı illtesyonlar inşası için mE\Ş reddUt~etmedi. Nevyor.ktan o tan ığre~ ım... . . Olen Adil memlekete beş yavru l~n~m~lı u_~uv.ır.~wıa a ra!ılıy _e bırla~lP ma.P~e rlai 
hur lsonzo nehrinin buton su gOn hareket eden vapurların · Tabıt Ro~er yı~e Amerı ·•ırakmııdır. rPSHW uuır·tı ca~l .. ylt>nıt-1 .. r·ı v..- şartrnuıu sir.in 41 _lsrı mıcrasınclea çevrilip beş listeı:tini · tetkik etti. O gDn ka.<a d~~en hırger:ıııyle ~ebe KederlialleslnlnleessUrlerlne malh·eden isteuilnlt'Sİ il~n olunur. l-(- · 7-1~ 
kih.ımetre uzuofuğunda bir tU kalkan Siti of Şatenoga yapu· sının evıne g6nderıleCektır. S1tırak ederiz. .. 
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4 Haziran 1938 YENi MIUlSL~ SAYFA~ 

1 LAN l A N 
f çel Vilayet [ncümenin~en: T. C. Ziraat Bankası Tarsus Şubesinden: idarei hu,usiyeye ait aşaiıda ~ins, mevki, muhammen 

bedelleri ve yüzde yedi buçuk teminat paralan yaalı emil 
kin ihale günü olan 30 Mayıstll istekli ıuhur etmediğinden 
ihalui 10 giln mUd&etle 8 Haziran 938 çarşamba gllnüae 

Topu tırwdinin , 
Dekar ~1rtre M. l\o. Tarihi Köyü H U D U O U bırakılmıştır. Yevmi mezkılrde saat 15 de viJAyet enenme 

55 158 14 :l P.VVtıl Pjrice Ttş 
333 

Şarkan Halil Molla ibrahimaki garben yP.nİ nince ihale edilece&i ilin olunur. • 
larik şimalen' 81ustafa Ar ifaki eerıubfln Uüse\'İrı Muhammen 

"' bedeli 
Şeri fa ki Cioıi Mevkii Lira 

Şarkan Ahnwı 'femuraki garben Cafer baba- Dnkkin Uray caddeıi bizar fab. 60 8 27 ~ 143 ,, 
" laki tarlası şimalen IJasan cenuben eski su barkı, rikaıı yanında 

· ı 1 d " Bu dahi 
ı e ma ı Ut ,, Silifke caddeıi Gazipafa 

okulu yanında Bankamıza ipotekli ikrazauao l>orçlu Tahir oğlu Nuri borcunu vaktında ödflmediğinden yukarıda 
yazılı iki parça tarlası 4 6-~:18 cumartesi gününden başlıyarak 45 gün müdde\le açık artırmaya kon 
olmuştur. 

Artırmaya iştirak Pdt<~ ... l olanların artırma bedelinin yüzde onu nisbetinde pey :ıkçası vert>cektir. 
ihale betf.,li peşinen al11ı:ıcağı gihi del.lali) e .ve sair harç ve bilumum nıasnı flar alıcıya aittir. 

•• 
Depo --

ıı 

,, 
,, 
" 

Bu dahı 
Eıki postane civarında 
,, ,, ., 
,, 

" •• ,, ,, ,, ,, ,, 

60 
40 

40 
90 
90 
90 
90 
90 

~lezkt)r tarl cJ ların rııunıkluıl ihal..-sı 19 7-938 tarihine rasılıyau Salı giinü saal on bP~te baıaka-
nıııda yııpılacnklır. ·,istel,klilAerinN mua)·yen giinde bankamıza müracaatları ilan olunur. --------

1
-L--

1
--H---

lü iddialarını munhasıran "Soyuznefteksporl - lçel Orman Bat mu·Len~ı'slı'g"'ı'nden 
Neftsendikat,, a (lt~rmeyan edeceğiui ve S. S. C. v il U 

M 
· T · ( JL İ • J J i. ye ticaret mümessilliklerine "Soyuznefteks · Belıer kental ve ~J:.J. 

ersm eClm ve nuıS n Ouasmuan port- ~~rtsendikat,, an tQbi bulunduğu Halk ~o- Mikdarı Muhammen vahit fi. 

Yüzde 7,5 
teminatı 

Kurut 
450 

450 .. 
300 

800 
615 
~75 
675 
67!i 
675 

Cinsi 

Odamızm hirinci sınıfında ve Licarel sicil defte nıiserliklerine {veya devairi merkeziyey.-) vPya Kental .\13. L Ku. 
ruun numarasuıcla mukayyet ve müseccel (S. s. s. c. i. teşkilA'ı sairesine bir gt.ina iddia dfr- 3960 ooo.oCJo 12 kuru çam odunu 
S. C. J Soyuznefıeksporl Nrhsendikal &ler~in ŞU· meyan etnıeıu~ği taahhüt eylt>diğini mübeyyin bir 0000 324 ooo 4 9o Dikili ve yatır 
besi) ~ 6 938 tarihli mektubiyle odamıza gönder- fıkranın brhenwhal derci lAzımdır. halinde çanı ağacı 
diği direkWr Bay ~lençP-f'~ uit vekaletname aynen 7- Bu 11 ekAI.-ıname bin dokuz~iiz otuz sekiz t-iç.-1 \Iİl:\y11tioin Anamur kazası dahılirnlfl 
aşağıya çıkarılclığı ve nwzkt)r fırmamn siciline senesi 31 ilkktlnuna kadar muı b rdir. Çöpü ormanından yukarıda yazıh kuru çam odu 
kaJıt H~ Lt>~cil edildiği ilau olunur. Malrnza, "Soyuzn .. flt-k~po·t -N t' flsetıdikat,, 'für. uu v~ çam ~ğiiCJ ~atışa çıkarılmıştır. 

Vekaletname kiye müm~ssilliğinin Pnarile v~ kP)fıy~l \'tLAlel 2- Çam odunun muhammen bedeli 12 kuruş ve tam 

B · d · ~ l' l)" · · A · K · nameuin DlP.t'i bolufıduğu nwmlek~l matbuatının "ğacının muhammen bedeli 490 kuruştur. 
efl Z r e VaZllJ l(}}Z3 IUlltflY flf>())eVJÇ fi- • . 3 - ŞRrtıtame V~ mukavelename proj,,lerlnİ g6fm81t 

janovskiy ', S. C. I. ittihat pt>lrol ve petrol müş mukl~zi ~ı~mrnda ilan olunarak v .. kfll.-tnanı~i ha ıstıyenlerin lı;el orman haş mühendisliğine mUracaatları. 
takkau ihracat birliği "SOYlJZN~:FTEKSPORT- 7.trayı ıuüddr.tiuin hitamından t'\IVt>l uihaytıt VP. 4- Satış 23- 6 g:JS perş~nbe gUnU eaAt 15 de Me· 
NEFTSENDi KAT tar<ıfmdan bana naula ve :.harı rilebilir. rsin orman haş mUh,,ndishğı dairesinde yapılacaktır. 

5- Satış umumi olup açık artırma usulile yapılacaktır. 
lev~ile salahiyet uahşedeu 10 Teşrin sani 937 la - Soyuıneftekıport-Neftaendikat 6- muvakkat teminatı 15471 kuruatur. 

A TOrkiye MUme11ili • Y 
rilıli vek:\lelnauwye islin~den işl>u VP.kalelnanıe D. Krijanovakiy 7- taliplerin şartnamede yazılı vesikaları getirmeleıl 
ile Sovy.et lel>asmdan Nikolay ~'inçev'i aşağıda 150 kuruşluk pul lazımdır. 4 - 9 - 15 - '10 

taadal olu rıan salahh etlerle Meı sin şdıri ifo ona Tarih 
• Reımi mühOr ve imza Sinema yıldızlarının en güzeli 

(NORMA ŞERER) 
PEK YAKINDA: 

mücavir Konya, Niğdr, Aksaray, )lersin, Adana, 
Gaziantep, Maraş. llalaly~, llarput, l,;r(a, )lardiu 
ve Diyarbekir vilayetlerini ihtiva eden nuntaka 
ıcin vekil ta,·in etıim. . . 

1-- P .. ırol ve peır( l naüşletklatrnı grr~k pPşiu 
para mukabilirıde ve ~.,r. k vt'rt1Sİ~' P satmak, bun
ları Lonıisyon iizeri11e ita .. tnwk, yazıhan~ ve de
polar açmak, şu be ihtiyacı için mahaller kirala
mak, ıııüstahdiruin kabul ve ilıraç etmek. 

2- Sen~tler ita, kalrnl ve ciro ~lmek ve nak
di ttıalıhütler ve çeklt•r inız~lamak, cari hesaplar 
açmak H~ bunlardan para almak, mali miit>SSfse
lrrde kredi istihsal VP- hu meyanda ' SOYUZNEF · 
TEK~POUT-1\EFTSENDiKAT'a ait ~mteamn ter 
lıiui nıukal.>ilinde dalıi krNti i~tih~al f'lmt>k, ak
rfclitifler ~cm<tk \ ' e ·'~0,·t:zNEFTEKSPOttT
NEF l'SENÔıKAT,, namına muharrer akreditifler 
çek ve llavaı~ı~rı~ para almak, tediyat icra ve 
:ıhz etmek ve hesap görmek. 

3 --Emtea lesliın ve tesellüm ~lmek, bunları 
berayı rrnkil \'e sevk ita rtnıe~, eml~anırı gümrük 
rüsumunu eda elmek, gümriik muamelelerini ifa 
*'tmek "Soyuıneft.ek!'port · Ne.ftsendikat,, naouna 
gönderilen lıer tiirHi mulwheratı 3lız etmek. 

4 --Bu hapta muklt1ıi ~affoi hukuka malik ol 
arak devair ve mahkt'nıelerin kaff ... sinde müddei; 
miiddehıle) lı, şah~i s:tlıs ve her raevi dahili fıd. 
da va sıfatla ri iP- '·Soyuzıwftt> k ~port-Neftsendi kat,, 
namına lıarP.k el ve hu mP- vaııcla cezai la ki l>aı 
yaptırmak, her defasmda ;-,Soyuzıuıftrksporl
NeftsP.udikut,, Tür·ki~· fl miinuıssilliği11in nıüsaadei 
mahsusası tahlında davaları sulhan irıtac etmek. 

ihlilAftarı lıalli11i liaktim hP' etl~riue havale 
etmek, s~nedalı protesto ve lmr;ları prolestJdan 
ahz, sahtekArlık iddia, şikAyetler serdetmek ve 
Lah ·ilAttn bulunmak. 

· ô - Vck letnrunei lrnzıra ile haiz olduğu hu· 
kukou münferit Lısıuılan için "So~· uznefteksport
N .. ftsendi ·at,, Tii rk iye m ii messilliğini n mü~aadesi 
lalılrnıla eşhası ahara yı te \'kil ~tnıek. 

6--Nikola y llinçP.v'in bu vek~letnanwyf! isti
naden yapacağı bilA islisna kaffei uknd ve mu. 
~avelflta, ııkiJi diğerin gPre~ akdın kuvveden fıi· 
le ihracrndan ve gerekse nkde niha)·et verilmesin· 
rten veya feshinden tahad<lüs edP-bilt\~ek her tür-

lö 122-1725 
Rin dokuz yfız otuz yedi senf'si K evvt·I 

ayının 2 ind glinü tarihile olan bu v~~ftl.-L ziriıw 
mevzu imzalar şahıs ve hfıviyP-ıleri c\airecP- marn· 
fum O. Krij-uıovskiy ve L. Muziçnk iu,zalariltı 
temiil edilen Soyuzne(Leksporl - Ntıitserıdik;ıt111 
oh,p müvaceheıude vaz ve münd~rt>cat1111tanıanlt'n 
kabul ve .. ik~ar eyledikten sonra Noter kanununun 
67 inci maddesine. tevfıkan \as\il~ ettim. 

Rumi mlihllr 
Beyoğlu dördllacll Noter 

YAZLIK HALK Sinemastnda 
TEMSiL EDECEÖl 

Hayali gözlerde, ismi dillerde, neşesi gOollllerde, şöbrell 
oeslllerde yaş yacak olao merut edlb 

ŞEKISPIRIN ölmez eseri 

(Romeo ve J uliyet] 
Piyesini görmek için sayın halkımı· 
zı saygı ile davet eder. 

No. 28S ··-----.. un:=====i 
Merıinde Soyuzneftekıport-Neftaendikat Mersin acen· G e e S 

blığından getirilen bu vekaletname aılıyle karıılışhrıldı j go rta 
ayni oldutu g6rUldü biri dairede ıaklandı ve bu nusha uvensosyeteSl. 
kendilerine musaddak olarak verildi 

Mersin Noteri 
Reamt mllhllr ve imzaıı 

i L A H 

içel Orman mühen~isliüinden; 

Stimer bank 
Emldk ve Eytam 

bankalQrının kurumudur 

Tam türk 
Ve en güvenilen sigorta şirketidir 

~likdarı ~luhammen vahit Cinsi llayal, ~· arıgıu, Nakliyat, Kaza Otonıohil sigor 
Kental fiyatı Lira Ku. •alarınızı en miisail şartlar ve tediye kolay. 

4046 O ı 2 Kuru çam odun hklarile yapar. 
1-İP.Pl vila ~etinin Anamur kazası dahilindP. Mersinde MOmf"11ili 

,. 

6 J 
1 VASFİ ORGUN · 

B~ğ yP-ri ormanından 4046 k.-ntal kuru çam odu • 
2 

• 

nu satışa çıkarılmışur. 1 
2-DPher keıaıalırııo muhAmnıen beıleli 12 ku. , , ___ .._ _____________ _.., 

ruştur. • . . 1 Liraya Fotograf Makinesi 
3 - . Ş~rtn:.m~ v~ mn~avf&leııanıe rroJeS~UI Haftada bir lira /vererek bir fotoğraf ku 

görmek ıstıyenlerın ıc .. ı orman baş mulwodıs · t k · · h · 1 b ·r · · 
rğ· 1 miiracaat tı lmPl~ri { u ma ın~sınesa ıp ~ a ı ırsınız. 
1 •11 e .. .. Haftada ılıı lira vırirsınlı sızı son model bır Mr/Jltlll ( KO 

4 ·- SatJŞ 2a-6 938 peı ŞPmlw gnnu s~a t 15 dta DAKJ malc,mesi takdim edt~ız. Smı/ terfi edm ve iyi , not alan 

rsl'ıı orııaan baş ntiıherıdi-ıli''ii dairt'sinde V'tJll altbtye vertltCt'lı tn ltıymttlı htdıy~ fot~l;of Molcıntaıdlr 
DiP. ~ " .J' Fotozıafçılarla Amatbrlrre aıt /ur cu.s molztmt, cam, !tor 
laca k tır. . ton, paspartu ve ı1"çlar batan cenup vılayetlerindtlct satıcllardan 

S i · ı k , ı·ı daha ucuz ve tazedir. 5- alış umum O tıp 3ÇI artırma USU 1 t' ya. Kodak, Otvart, Fol!landtr, Mimoza, uonoıd, Lombı11, Ko 
pılacaklır. ptlll, Ag/a marltalı malzeme, film vı sınema fümlırılı RPntlutı 

6 -- muvakkat tf'minatı 36 lira 42 kuruştur. fllmlırı bulunur, 

7 __ Talipl~rin şartnamede yazılı ve~ikalar Uray cnddesi No, 41 • Merı:,., 
getirmeleri l~zımdır. 4 ·9 ı5-2o i •..-----..--------------., 

SEDAD SAHiR SEVMEN 


