
SALI 
15 

MART 
1 9 3 8 

- - S•hlbl ve Umum Ne,rlyet 
DlrektOrQ 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
\elli NersiD Bı111tnl • •.nıı 

Yllı; 

10 
Sayı 
2934 G u N D E L 1 K s 1 y A s 1 H.A B F " F" 1 K 1 R G A z E t e: s 1 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

--------------------------------- ---------------------...... 
Avusturya almanyaya ilhak edildi 
Hitler Viyanaya:geldi. Kendisine 250 avcı, 250 

bombardıman tayyaresi refakat etti 
Avusturyanın M. cemiyetinden alakası ke
sildi. Ordu Al manyaya sadakat yemini yaptı 
Viyanadn biJyük tezahürat )'apıldı, Her taraf Alman bayrak· 

larile aüalencli. Yahudiler memuriyetlerden uzakloıtırıldı ve 
kırk vatanaever tevkif edildi 

-·----------------------------lvusturıımn harici siyasi daireleri. mevcud eırıkı Alman memurlanna devrıtti~ar 
Vi1ena, 1' (Rad)o) Avueluı ya 

Reisicumhuru MiklQs istifa el 
mietir. Ana )'&1a11111 77inci mad· 

deai mucibince riJHeti cumhur 
luk t11ifesini de başvekil loku· 
art deruhte elmittir. Avuıturya
nın Alman1a de91etine tekrar 

ilhakı kararı on nisanda plebis 
te mQracaat edilmek suretiyle 
''Hik edilecektir. Plebistin hür 
te alıli reyle 1apılacak ve yir· 
mi yatını ikmal eden kadın er· 
kek bfttOn Avuatur1ahlar buna 

ittlrAk e7leyecektir. Reyiamda 
ekserl1et kabul olunacaktır. 

Viyana, ı• (Rad10) Avustur 
Jauın Alman1a1a ilhakı dolayı· 
•ile Milletler Cemi7etile alAka11 
kttlmamıttır. Viyanadaki Alman 
ınakamatı son hAdieeler ftıerine 
harici bir ihtilAttau korkmamak 
tadırlar. intihabata ittirlk için 
Jae derecesi yirmiye lndirilmit 
lir. Bunun indirilmesi Xazilerin 
lehine olmuetur ve bOyük bir it 
tifakla Naıilerhı kazanacaQ'ı mu 
h11kk~ k aörOlmektectlr. 

lorı~ra~a ~ir nümayiş yapıl~ı 
1 

Nomayişçiler Çemberlaynı 
istemiyoruz Avusturyaya 
dokunmaymız diye 

balırdılar 

Loudra 1' (Radyo)- Bir aa 
lele neırttttiQ'I bir makalede in 
lilterenio Fran1&nın hattıhareke 
tine benzer bir harekrt takibe& 
lb81iul lıtemietlr. Kalabalık bir 

halk kQlleel de bir ntlma1I• 7ap 
nıııtar, biı Qemberla1nı iıteml· 

Joruz. diJe batırmıelardır. Bun 
dan ıonra nOma1ltoller, hal1an 

konıoloshaneei önOne ıelmleler 
te burada Avuıturya7a dokun· 
ına1ın11 di1e baaırmıelardır. 

Poliı ite mOdahale eımit te 
bunlarla nOma1l19iler araıında 
Olrpıımalar olmuetur. 

Varşovada 
BOyük bir nümayİf 

yapıldı 
Vareova ı• (Radyo)- Bura 

da bir bOyQk nümayit 1epılmıt 

hr. NOma1ieçiler Alman konıo

loıhaneal önüne ıelerek lıakoret 

•ıniz ıöıler ıöylemit16rdir, Pollı 
Dlaaayi19llerl dafıtmıttır. 

1 

Avustur1aıım iktisadi, en· 
düstriyel ve ie proaıramının tan 
zimi işini Almanya üzerine ala· 
cak ve Avusturya Almanya i!e 
bilfiil tetriki mesai ederektir. 

Avusturya birinci derecede 
turisl memleketidir. Acaba bu İl· 

haktan sonra bu mevkiini muha 
faza edecekmidlr sual varld ha· 
tır olmaktadır. 

Alman aekert it.cali Avustur 
yada her halde devamlı olacak· 
tır. 

Ba1 Bitler Alman te Avus 
turya orduları bat kumandanı 

aıfatiyle AvusturyRda kumandan 
hla General Bomegi tayin eyle 
mittir. Almanya ordusuna inki 
IAp eden Avustur1a .ordusu dQn 
aadakat yemini yepmıttır. 

Berliıı, 14 (Radyo) Bıy Hit 
ler, bugQn ViJaııay11 gidecektir. 

Vıvanaı 14 (Radyo) - B. Hlt· 
ler Uozde bir •11at kaldıktan son 
ra hRreket etmiş ve Vlyanny" 
muvı1sahıt eylemiştir. 

Hltlt.>r, Avusturya payhsbtıo11 

gJrPı ken OD blnlf'rCe bıtlkın COŞ• 

ltalyan gazeteleri 
Avusturya hadi•ele
rini tabii bir İf ola· 

rak harııladılar 
Roma 14 (Rad10) - İtalyan 

1raıeteleri Avuatur7adakl hAdise 

lerl tabii olarak karşılamakta te 

balkın coıkun tezabılratını da, 

kendi hOrrl7etlerine ve arzuları 

na ıöre harekete mnnffak ol

dukları eeklinde kabul etmekte 

dlrler. Gazeteler ayol zamanda 

ltalyanın aon aldıtı vazl7eti Ber 
lln doaılutunun earsılmaı oldu 

tu teklinde tebarfiı ettirmekte 
dirler. 

Yuanlavyı hükOmeti 
Alman Joatlufunu 

idame edecek 
Belırad H (Rad10) - Son 

Avuaturya lıAdiseai Yugoelıtvya 
da dahilt bir it olarak kartılan 

mıttır Yuaoslavya bu ite karıe 
mıyacaktır Gazeteler Alman1a 
ile baflıyan eamimt doıtlutun 
ldameeine devam edllecetinl 711 
maktadırlar. 

kuo t~ztıhOrtıtile karşıltınmışlır. 
Hlllere 260 ııvcı vtt 250 bombar
dıroıın hıyyaresl refökat etmiştir 

Vly1111a 14 (Radyo) - Botun 
halk çufı ve sokakları doldur· 
muf, her tarııt .Alman bıyrttkla
rlle sOslenmlfllr. BDyDk şenlikle 
re işçilerin iştiraki için fabrika· 
lar ve mtlesseseler faallyellerlrıl 
tatll dmlşlerdlr. Baltalı haçlı bay 
rak taşımak h"kkı ydlnız Alman 
vatandaşlara verllmlttlr. 

Viyana 14 (Radyo)- Her mo 
delden yUzlerce tank ve motorin 
kıtaat VtyaDdfa gelmlttir. Borlll 
ftsallyetl talil edllmlf, bankalar· 
d8D para çekilmesi temdit olun· 
muştur. Yahudiler siyasi memurl 
yellerden uzaklaştırılmış, A vuı,tur 
ya vıatansever ttzahmndao kırk 

( 
kişi t.-vklt olunmuştur. . 

Viyana ı• (Radyo) Avustur 
• y11ııın hariçte bulunan siyasi mQ 

messlllerlne işlerini Alman slyHt 
memurlarıntt devretmeleri teblll 
edilmiştir. 

Roma, Cen~vre, Tokyo, Belg 
rad elçlJerl bDUln evrak ve mua 
meıatı Alman t lçllere devrettikle
rini blldlrmlşlerdlr. 

Fransa da 

İfgal hadiseai büyük 
bir teeaaürle karşı

landı 
Pariı 1' (Radyo)- Parla mat 

buatı Atuıtur1a Reisicumhuru 

B. Mıkl11'ın zoraki bir suretle 

lıtlfaeı te ıorı hadiselerin Parla 
ıl111t mehafillnde bQyılk bir te 

ıir u1andırdıtını 111makta ve 

10 Nidnda Alman ieaal orduıu· 
nun emri altında 1aPılacak Ple· 

biıltin bir kı7metl haiz olmıya 
catını bildirmektedirler. 

Diplomasi mehafil; bundan 
sonra 1apılaoak ilk iein Çekoı· 

lovakyft hakkında Londrada ai 
riıilen müzakerelere devam edil 

mesi oldutunu bildirmektedir. 

ı Avusturya ve Alıan rıdyolrıı 
MOfterek neıriyat 

yapacaklar 
Vi7ana 1' (Rad10) - Avuı· 

turfa rad1oları ile Alman rad· 
JOları maı&erek programla net 
rlrat 7apmakt•dırlar. 

Celil Bayar 
Bir Romen gazetesinin Başvekilimiz için· 
yazdıfı bir makaleyi aynen alıyoruz 
("Moment. ~ükreş ırazetesin , mevcud değildir, Tılrki1eniniıı 

den) lsktisadt istik161inin fethine alil 
Hususi muhabirimizden: 
Hılkftmet reisli~i ezici vazi· 

fesini on iki sene müddetle !ş· 

gal etmiş olnn General İsmet 1 · 
nöııü, keııdiııi yorulmuş hissede 
rek, biraz istirahat etmek müsa· 
adesiııi taleb etlı. Bu tamamen 
hak edilmiş bir istirahatti. Ata· 
tQrk t:>u sefer, hükumetin başrna 
bir askeri deltil fakal tecrübe e 
dilmie bir iktiaadçı olan. Türki · 
1e le bankasının müassisi te lk 
tisad Vekili Bay Celil Bayarı 

oaaırdı. 

Celll Bayar devletin en bü· 
10k vazifesine erişmiş bulunu· 
yor, oOııkü millt savaeın mebde 
indenbtri memleket halAskArının 
ark&1ında mevki almak mezi1e· 
linl aöetermieti. 

mak için, zaman müs:ıiddir. Şim 
di CelAI Bayar ve teknisi1enlf'fi 

nin s aatidir. 
Atatürk, bu saati, cumburi· 

yetin tesisinden daha çok evvel 
uzun zamandanberi derpie ve te 
menni etmitliı. Bu saat, CelAl Ba 
yar ve onun tekuisiyenler, mali 
yeciler ve mütehaasıalar orduıa 
nun saatidir. OelAI Ba1ar, her 
ıe1den evvel, bir tekoisiyendir. 
Atatürk iktidarın dizginlerini o 
nun elin" tevdi etmekte, memle 
ketin, maliye te sanayileşme fef 
zi ikbalinin bilyilk teknik baıa· 
rıları yolunda, emniyet ve me· 
todla ilerlemesi hakkındaki Rr· 
ıusunu mfitahhaalandırmıı ola-

1or. 
Bu hareketi sevk ve idare 

e<.'ebilmek, memleketin her tara 
fına mühendiıı ve mü!PhaBBIS or 
dularını saçabilmek için, bu ıe 
fer yenl neviden bir genera.lin 
intibaı JAzım geliyordu. Eserme 
bakılınca aörülür ki. bu adam 
CelAI Bayar idi. 

Celil Ba1ar, Türklerin bir 
banka11 ieletmeye ve BBna7i ve 
ticarete muvaffııkiyetle ıuldka 

sonu ikincide 

Atatürk, Türk halkıru, istik
ille kavuelurduktaıı sonra, onun 
dahili ve harict cemiyetini temin 
etmeQ'e calıemaktadır. M~rnleket 

müsterihtir ve setgi ve sük11net 
içinde yaeamaktadır. Dahilde, ai 
le ocaklarınııı SRadet ve süktlne 
tin! tehdid eden hiç bir hareket 
)'Oktur Hariçtf', hic bir tP.hlike --------------.;.... ________________________________ ___ 

Vilayet Umıımi Mecliai 

11 iııci toplaııtısını vali B. Rük· 
nüddiı1 N asuhioğlunıın kaş

banlığı altıııda J'aptı 
Bu toplantıda arazi ve emlak vergileri 

tahsil zamanları teabit edildi ve bazı 
memurlar taltif edildi 

Zabıt hOIAsasım aynen neırediyoruz; 
Villyel Umumt Meclisi flbaJ müddeti olarak tayinine, 

Rüknüddin NaeuhioQ'lunun baf Hastane nöbetol doktorları 
kanlıtı altında a1e Yakup Br nın laee m~sraf~ ioin. b6toe1e760 

H Gül 
... , Borhen M Ka liralık ttthıuıat ıllvesı hakkında 

ıoy, , er, ,, , , • 
1 11.r Tars s Güree Kud sıhhat müdOrlilQünfin 7a1111 o racaaa an, .. ,, , , • 

duıl lttn, E. Göksu, R, Bozbey, kundu, Bu hususun münzene 
Şima Gökçel, T,Kutlu, A,Ovacık, encümenince nazarı dikkate alı 
E,lıık, F.Bulut, H,Atalay, E,Alp narak büdcedeki faslı mahsusu 

er hazır bulundukları halde 11 na mikdarı kAfi tahsiBBt illve 
inci toplantısını martın 9 uncu edildiQ'i anlaeıldıQından ayrıca 
oartamba gilnft 88at ıo da yaptı muamele tayinide IQıum aöı-ül 
Zaptı sabık hulasası okundu, ay mediQ'ine, 
nen kabulO onaylandı, Tarsus haataneıi baelabibi 

Araıi ve bina vergileri tak KAeif BaetuA-un maaei 70 lira 
aiti müddeti hakkında hususi o ' duğundan bütcedeki 55 liranın 
muhasebe mOdürlüQOniln yazısı bu mikdara ç:karılması hakkın 
okundu, Teklif vechile arazi ver da husu11t muhasebe müdQrlftjQ 
aiıi ıoin 1 temmuz ve kAnunev nün yazısı ve eki tillyet maka 
vel, bina verıiıl IQln de 1 tem mmın tezkiresi ve sıhhat f8 loU 
muı, ı birlnclleerin, 1 ikinoikl mat muavenet bakanlıtının bu)' 
nun ve mırt a7larının takılı -settu lklnel41e ..., 
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Avusturya • A /m anya münasebetlerinde Alman ~ıtalan f rant onun Ankara ajam 

"Büyük Almanya,, 
Fikri ve Anşlusun 

Tarihçesi 
Anşluıı, .e ki Avusturya baş 

bakanı Dolfusun Avusturya Bav 
yera hududu üzorindeki Naeyo 
nal Sosyalist faaliyeti münnse 
betile 24 haziran 1933 tarihınde 
vatanseverler cephesinin bir top 
lantısınde söylerliği bir :nutukta 
iearct etmiş olduau gibi "Büyük 
Almanya,. yı kurmak için Avus 
tur}·adnki kntoliklik fikrine hQ· 
cum etmek suretile 1890 tarihle 

· rindenberi ileri silrülmekte olan 
bir tasavrnrdur. 

Ru taaaHur, 1819 - 1920 and 
laemalarını yapan galip devlet 
lerco do malOm olduğundan Ver 
eay muahodesinin 80 inci madde 
sine A vusturyanın Almanyaya 
ilhakı aleyhinde hükümler kon 
muştu. Yalnız bu maddede A
vusterya istiklAlinin milletler ce 
miyeti konseyi muvafakat etme· 
dikçe, Almanya tarafından hiç 
bir suretle ihlAI edilmiyeceAi 
kaydı da vardır. Ancak büyük 
haı bdan sonra Avusturyanın va 
ziyetini tayin eden Senjermen 
andlaşması hazırlandığı 1sıradR 
bu andlaemaya da yukarda bah 
&ettiğimiz Versay muahedesinin 
80 inci madddesi nevinden bir 
hüküm ilrtvesine lüzum görClme 
mie, Almonynnıu tonhhüdü stn· 
tükoyu muhafaza eder mahiyet 
te telA.kki edilmiştir 

Halbuki almanyanın Vu) • 
üar anayasaRı intiş:ır etıigi za 
man bunun 2 inci ve 61 inci 
maddelerindo şöyle hükümler 
bulunduğu görülmüştür: 

•Alman imparatorluAıı arazi 

ei Alman memleketleri toprakla 
rrnı ihtiva oder. Şayen ahalisi 
dilerse başka topraklar da ilhak 
olunabilir .• 

11 Almanyaya iltihakından 

ıonra Alman Avusturyasının 

Rayşrat'a nüfusu niı,betinde rey 
ile iştirake hakkı olacaktır.,, 

Görülüyor ki Alman milli 

meclisi daha o zaman Avuetur 
ya ilhakını prensip itibarile or 

taya atıyor ve bunun bir zaman 
ve sabır meselesi olduQu talAk 

kisinde bulunuyordu. 
Bunun üzerine müllefıkler, 

Vayınar ona yasasından 61 iuci 

maddeyi çıkarmRsı hakkında Al 
manya}· ı tazyik etmişler arzula 
rını kabul ettirdikten maada 
Sen Jerman muahedesine de 88 
inci madde olarak, \'ersııy mua 
herlesindeki 80 inci maddeye 
beuıer bir madde koymuşlardır 

Bundan sonra 84 bin kare 
kllometra arazi üzeı iııde 6 5 mil 
yon nüfusu ve bunlara nisbetle 
pek büyük bir devlet merkezini 
Vıyanayı besleme(te mecbur olan 
Avusturya, muhadelerin de ken 

diaine yüklediği tenhhüdler do 
Jayısilo ekonomik sıkıntılara 

düemüş ve ancak büyi1k devlet 
lerin delAletile akdettiği istikraz 
lar sayesinde yaşayabilir bir ha 
le g~lmieti Buna rağmen A tuR 

turyanın malt vaziyeti bozulmak 
ta devam etti~ındeıı o zamanki 
başbakanan Zarpol'in müraaca 
atı üzerıne devletler, Avusturya 

maliyesinin ıslahı vazifesini mil 

'etler cemiyetine tevdi ettikleri 
uman Avusturya hQkQmeti 4 

llkte,rin 1922 tarihli beyanname 

ıilı iıtiklllini mubafaaa huıu 

sunda Almış olduğu tetıhhüdlerl 

muhakkak surelto üzerine getir 

meAi bir kere daha vadetmişti. 
Bu vaziyet 1931 martına ka 

dar öylece sürdü Fakat o tarih 
te, Almanya ile Avusturya ara 
sında bir gümrük anlaşması ha 
zırlanıp metni de neşredilince 

anşlusun bu suretle tahakkuk 
ettırileceği şüphesine düşen Bü 
yük Britnnya meseleyi milletler 
cemiyeti konseyine ve konsey 
de, Ll'lhey adalet divanına ver 
diler. 

Adalet divanı ise, gilmrfik 
aıılaşmnsının 1922 tarihli proto 
kola muhalif oldnğımu, yani bu 

nu A vustiırra i~tikliilini ihlAI 
eder mahiyette gördüğünü bil 
dirdi. Gümrük anlaşması bu su 
retle meriytıte konulmadıysa da 
Dr. Dolfusun başbakanlığa gel 
mesinden sonra nasyoual sosya 
lisllerin AVUtilurya isliklAlino 
karşı Tiroide bir darbe yapmak 
teşebbüslerine girişmeleri aıışlu 

su yeniden ve dalın tehlikı:ıli bir 

şekilde meydada çıkardı. 7 ma 
yıs 1933 taJ"ihinde toplanan A 

vusturya Uakaular Heyeti Anıs 
turya dahilıııdo volitik partiler 
meıısuplarının üniforma giyme 
!erini menede·n bir karnrıınme 

çıkardı. 

O zaman Dolfus'un katline 

kadar anşluR lehinde içerdon ve 
dışardan nıiıkerrer surette ya 
pılan fılt tezahürler sayılanııya 

cak kadar çoktur. 
Dolfus'un ölümünden sonra 

başbakan olaıı Şuşnig, 3 aQ'us 

tos 1934 do gaıfltelere verdiAi 
boyanatta 25 temmuz hfldisele 
rinin (yani Dolfus'un kntliuden 
sonra çıkan hddiselerin) uir ta 
kım ihtilAlciler tarafından vuku 
a gelirilmiş mahdud hareketler 
den ibaret olmayıp, Avusturya 
daki Hitlorcilerin iktidarı ele ge 
c;irmok maksadiyle lertib etmiş 

oldukları bir isyan oldu~unu 

söylemişti, Şuşnig, programında 

da selefi Dolfus'un politikasına 

sadık kalacagını beyan ederek 

Avusturrn letiklAlini muhafaza 
kararında olduğunu bir kere 
daha teyid oylemişti, 

• • • 
Harp sonrası Almanya Avus· 

~urya müuascbetlerlnin bir de 
küçük Antant cephsi vardır: •Bü 
yük Almanya. tasavvuru alman 
~knlliyetleriyle meskun araziyi 
de istihdat ettiği cihetle küçük 
antant devletleri bir taraftan 
anşlus ve diQ'er taraftan macar 
krsıllığı meselelerini harb V(lsile 
si sayacaklarını daima ileri sür 
mQşlerdir. 

Şuşnig hükumeti, Avusturya 
istiklalinin muhafazasını küQük 
antant politikasına az çok isti
nad ettirmekle beraber, ltalyada 
da kendine bu hususta bir müza 
bir buları1A'ını bildiğinden 17 
mnrt 1934 de Roma protokolları 
nı ve 19:10 de kültürel biı anlae 
ma imzalamış, 1936 şubatında 
Floransa görüemeleriııi yııpmış 

Musolini • Şuşniıı miilakatları 
tekerr(lr otmle ve- nihayet 24 
mart 1936 d!l da 1ıene Ruma:da 
munzam protokoller imza ederok 
m Ot terek politikalarının lnkltafı 

Çekoslovakya hudu
dunda 

Budapeşte 14 (Hndyo)- ;\I· 
man kıtn l nrı Çe koslov a kya hurtu 
duun gelmişler \'e Avusturya as 
keri yeriııe Alman askeri ikame 
etmişler, ayni zamanda tayyare 
meydanlarını da i•ial eylemiş• 

lerdir. 

Yeni Avusturya ta~inesi 
teşe~tül etti. 

Viyana, (AA) Radyo yeni 
kabinenin aeaQ'ıdaki şekilde te 
şekkül ettiğini bildirmektedir : 

Başvokil-Says lnkunt 
Boş\·ekil muavini - Glayze 

Horslenav 
Hariciye-\'ilhelm Voyst 
Adliyfl-Fran Hueber 
Terbiye -Profesör Meniİn 
Soıııynl basiret-Jüri 
Fiuans-Rudolf Noymayer 
Zirnat-Rayhaler 

Ticaret ve münakalat- Hit 
bök 

SayR lnkuart ayni zamanda 
millt müdafaa bakanlığını da 
deruhte etmektedir, 

Prag, (AA) A\'uqturya lıt\di 

seleri münasehalile Çeko~lovak 

yada seferherlik ilan edildiği 
hakkındaki haberler yalanlnmak 
tadır, 

Prag, (AA) Çekoslovakya 
dan Avusturya sos)'nl demokrat 

!arına silah verildiği h:ıklönda 

ki haberler yalaıılaıımakladır, 

ilmühaber ve cüzdan 
fiyatları tesbit edildi 

Ankara- İr.ıı.r \'e isticnr kon 
turntlariylA mizah ve intikal il· 
mihaherleıriııin ve nüfus hü\•iyet 
cüzdanlurınıu bedel mukabilin 
de satılması hakkındaki kanun 
IQyihası bütce encümeninden ge 
çerek meclis ruznaınesiııe alın · 

nııştır. 

LAyihada icar ve isticar kon 
turatlarına Ait bugüne kadar 
meriyet ınevkiinde buluıınıı hü 
kümler muhafaza erlilınektedır. 

Fera~ ve iııtıkol ilınılınlıerlel'i 

içiıı ise, bilhassa kö)·lülel' düşü 
nülerek, lıeş kul'UŞ ücret tesbit 
edılmiştir. 

Bez kaplı nüfus hüviyet cüz 

danları beş kuruşa satılaoaklır. 

Maroken kaplılar elli kuruş fi· 
yRt konulmuştur. 

na göre icabeden hareket tarzı· 

nı tayin otmek üzere İtalya, A· 
vusturya ve Macaristan dış ba 
kanlarının iktiza ettikçe toplana 
caklarını kararla(itırmak suretiy 
le bir cephe birliği teNis etmiş · 

tir. 
Bir taraftan Avusturya istik 

!Alinin muhafazası hususunda 
hu gibi enternasyonal tedbirler 
alııımakta devam ederken di~er 
taraftan da gerek Avusturyu i· 
Qinde ve gerekse Almanya'da 
Antlusun tahakkuku lehinde son 
zamanlara kadar faaliyetler gö 
rülmüştür. Nihayet bir ay evvel 
Hiller . Şuşnig mülA.katı vuku 
hulmuo ve bu mOIAkat bazıların 

ca Anşlusun yaklaşmakta oldu 

ğuna bir delil snyılmış, fııkat 

buna kArşı d a hı llı ııssa Borlin 
Hoıuu ııııhveri politikası ic•ubları 
nın AıışluRa mani olacağı nıüta 

laası ileri ııörülmüşıü. Her şeye 
raQmen dün gelen haberler, Anş 

lusun nihayet tahakkuk etmekte 
olduaunu aöıtermektedir. 

Ankarada birkaç 
gün daha kalacak 

Ankara, - Balkan antantı 

kon~eyiııin toptanlı günleri An· 
kar~da bulunan General Franko 
nun BükrPŞ ajanı Marki dö Par 
tonun Bükreşteki husust kAtibe· 
si da buruya ielmiştir. 

'Marki henüz Hariciye \'ek!· 
)etimiz ile temas imkanını bula· 
madığından lıiı· kaç gün daha 
şehrimizde kalacaktır. 

Kont Ciyano Niaan 
da memleketimize 

gelecek 
Ankara, - İtalyan Hariciye 

nazırı Ciyano'nun memleketimizi 
ziyareti önümüıdeki Nisan ayı 

içiııde beklenmektedir. 

Vilayet umumi 
meclisi 

(Birinciden artan) 

ruğu okundu, lmkdnı malt kay 

dile nıüvazene encümenine ha 
valesinre, 

Hususi idareye Ail bir dük 
kAnın Sılifke Hava Kurumuna 
verilmesi hakkıııda muhasebe 
nıüdül'IÜ~üııüu yazısı ve eki knf 
makanılığııı tezkiresi ve sözü 
geçen hava kurumu baekanlıgı 
111n kQğıdı okuııdu, ldaroi husu 
si>e emvalinin teberrü ve hibe 
surelile elden çıkarılmasına im 
kAn olmadığından ahkamı umu 
miye dairesinde muamele ifası 

ve satılığa bırakıldığı takdirde 
hava kurumunun artırmaya işti 

rAk etmesi ll'lzım geldiğinden teb 
liğine, 

936 yılı heRabı katisi hak 
kında lıesnl.ıı kati encümeninin 
raporu okuııdıı, Kııbulüne ve 
ilişi~i nwzkfir yılR Ait katı he 
snp ced\•eliniıı tasdikint>, 

lstimlAk kanunu mucibince 
seçilmesi IA.zım gelen hakem he 
yetine teklif edilon Mersin için 
30 Tarsus, Silifke, Mut, Gülnar 
ve Anamur içiı 15 şer zat mu 
vafık görüldüğünden intihapla 
rınıı, 

Vilftyet daimf encümen baş 
katibi Ştıvket Karadaşın, gerek 
encüme n işleriude ve gerek mec 
lisi umurııiııin zabıt v~ tahrir 
munnıeliitıııın taıızim ve idare 
sinde g(\ı;terd i ~i azim VA g11yre 
tiııd e n doluyı takdınıame ile tal 
tifi teklifıni mutaznmmın üye 
Y,Er:ıoy, E.Alper ve 11,Gökım im 
zatı takrir okundu, Muvafık gö 
rülmekle ismi geçen Şevket Ka 
radaşın takdirname ile taltifine 

Nafıa fen memurlarından 

Selimin yapı ve nafıa işlerinde 

çalışmalarını iyi hir teknik ve 
yüksek bir ıızmi gnyralle teçhiz 
otmiş ve bu huıiUSla iyi başarı 

lıır elde edilmesine Amil bulun 
muş oldu~undan takdirname ile 
taltıfi teklıfıni tnznmmun eden 
Ü! e Y,Erboy, E,Alper ve H,Gök 
su tarafıııdan veriltııı tekrir okun 
du, Muvafık görülmekle ismi zik 
redileu feıı menıuı u Selimin tak 
dirııame ile hıltıfıııe, 

Tarsus hastanesine bir ope 
ratör lahııisatı konulması ve bu 
na imkln buluıımadı~ı tnkdirde 
Mersin hastanesi operatörünün 
hnftnnın iki güııünde Tarsusa 
aidip gelmesi iQin bütQedeki me 
muriııi sıhhiye harcırahının art . 
tırılması teklifini havi Oye Kud 
dusi lşıııııı takriri okundu, Celee 
yi aliyedo sıhhat müdüı ünün 
huzuru ile müzakeresine ittifak 
la karar verıldi, 

Ruzııamede okunacak baf 
ka kağıd kolmadığındao marLıu 
10 uncu perşembe güoıi Haat 14 
de toplanınak üzere celse aaat 
11 de tatil edildi, 

Say!a: 2 .,,__ 

DOşOnceler kuy~~-~-

Y a fa Portakalı !. 
Alıcı "Yafa portakalı?.,, di· 

yerek arıyor, satıcı "Yafa por· 
takalı!. diye satıyor. "Yafa por· 
takalı. denilince güzel yurdu· 
muzun şirin köşelerinden biri 
olan Mersinimizin bu nefis me1 
vesioe bir yabıuıcı koku siner 
aibi oluyor. 

Bu isim detiştirHmel idir. Zi 
ra; medhüeenası ta AvrupadaP 
akseden portakallarımızın kökle 
ri bağrımızdan yaprakları göS 
nurumuıdan kuvvet alır. 0, bi' 
zim topraklarımızın mah"uHlı 
biıim malımızdır. Onda, Türküll 
emegi, Türkün ser veli vardır. 

Yıllarca binbir me .. kkat '' 
1oklak iQiode utl'9şıp tıtiklAli· 
miıe kavufmak iQin yeptığurııs 

etsiz sataf ve ioktllplerın gaye 
ai benliğimize, mülkümüze ve biO 
Delice şeref ve şöhrete matuf 
değil mi i'1iY .. Şu hale nazaran 
en ufak ielerde bile çok hassas 
davranmnmız ıazııngelmez mi?. 

"Yafa portaktılı. tabir edi· 
len nesne burnda doğar, burada 
b(lyür, buradan aider. Ve sonra 
bilmem nerenin '9mloe izafeten 
cins ayırtlıgı yapılır .. 

Halbuki Yafa ile Mersinde 
yetişen portakallar arasında az· 
oıi fark var. Münbit toprakl~rı· 

mızın moyvesindeki lezzet, nflfa 
ıet ve rayiha o diyarııı portak• 
lında ne gezer ... Portakallarımıs 
kabuğunun inceliği, sulu ve tat· 
Jı olması bahusus kuvvetli rayi• 
hası ile şöhret kazandı. Biııaen· 
aleyh topraklarımıza inhisar e· 
den bu meyvenin yabancı bir 

isimle farikalandırılmasını dol 
ru bulmuyorum 

Mersiııin portakalcılıQ'ı Curıı 
huriyet devrinin inkişaf ettirdi· 
Q'i tarımsal siyaset n eseridir· 
Onu, yaşatacak olan yegAııe A· 
mil şöhretidir, Bu töhretle müte 
lJasip olmak içın dünyanın eıı 

büyük tarihini yaratan en bO• 
yüğümüzün ektırip büyüttüğd 
nihayet kendi elile koparıp ye• 
mek bahtiyarlığını idrtık elliği 
porıılkallarımıza Yafa de~il yur 
dumuza has bir unvan verilme· 
lidir. 

Mermer 

Celal Boyar 
Blrtncld ... .nan 

muktedir olmadıkları hakkıııdll 

ki batıl fikri yıkmamış mı idıf 

Feyizli baukRlar tesiıı eden a· 
dam o değil mi idi? 

Bütnn bu munffakiyetli ın· 

ılyatlarile, eimdiki hükftmet rei 
si, Türkün iyi hir asker olduğıJ 

kadar mükemmel bir malıyeci ve 
idareci Olduğunu biltün düııy• 

1a jı;ıpat etmemiş midir? Şefin 

intihabı o h.ılde çok yerindedir. 

CelAI Bayar, frkirleri itibarif 
le, QOk dem.:>krat ve çok modl'ltfl 

dir. Türkiyenin onun gibi eefle 
re ihtiyacı vardır. Bir QOk mer11 
leketlerde tatbik edilenin ak11iııe 

olarak, Aciz ve ehlıyetsiı.lere ıe 

neızül etmAyen CelAI Bayar, ele 

manlarır.ı daima elitler arasın· 

daıı 1eçmekted:r. Bu elit zü rıre 

Ji Türk genQliQi eusında bul· 
maktadır. • 

Bu blrkaQ earih tarifle göril 
Hhor ki, yeni ,kabine reiıi nas• 
riyelEırden ziyade eser t'e baeat1 

larıı istiııad etmeyi tercih e<1e1l 

1>ir idealisttir. 
Bu prensiplere ve Atatürlı 

1ıibi bir rehbere malik olan ce: 
IAI Bayar'ın mGstakbel eserıerı 
ancak devamlı ve faydalı otabi· 
lir. 

Ph. Nazli<iil&J 
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Yergilerin Tahlil mürur zamam 
Maliye vekaleti bir tamim ile mürur 

zaman müddetini izah etti 

Resmi gaıetede netredilen bu tamimi a1aen iktibaa ediyoruz 

- Dilnden Artan - den doğırn heztne alacakları· 

9 - Kanunlarınlia mllru nın 6 ıncı maddesinin son fık 
ru zamırn için hUkOm mevcut rasında zikredildiği Uzre bu 
bulunmıyan harp ~azançıarı hükümlerle alakası olmayıp 
vergisi nttkliyat vergisi istih· bunlar hakkında umumi hU· 
IAk vergisi buğdayı koruma kUmler airesinde muamele 
veı gisi ihale aşarı ve tayyare yapılır. 
resmi gibi ve l resimlerde de Bundan başka 2656 numa 
2656 numaralı kanunun 6 ın · ralı kanunun muvakkat mali· 
cı rnaddAsi hUkmll dairesinde df~sinde kanurıuu hilkmU yU· 
muamele ifası iktiza eder. rUmeğe başladığında bt-ş yıh 

Mevzubeh 6 ıncı madde· bitirmiş olan vergilerin lreno· 
de (hususi kanunlarında mü· nun neşri tarihinden itibaren 
ruru zaman mUddeti yazılı ol Uç yıl daha takip ve tahsiline 
mıyan vergi ve resimler ile devam olunacağı ve geri ka· 
bunların muni'.am kesirleıinin lan mUddet Uç yıldan oş9ğıise 
tamamı ve taksitli ise her tak bu mUddetin Uç yıla dolduru 
sili tahsilinin taallOk eylediği l11csğ1 yezılıdır, Kanunun net· 
mtsli yılı tekibeden yılder. baş ri tar ı hine göre bu mUddet 
lamak bf'Ş yıl e0nra mUruru bitmiş olduğu cihetle bundan 
ı111mana uğrar. '60nre mezl<Qr maddenin tat· 

ıBorçlu yabancı mf'mleket biki mevzubahs olmazsa de 
te i8e bu mUddet on l)'ıldır. ~eçmiş yıll8ra ait müruru za 

· men hadiselerinin tetkiıtinde UsulUne göre verılen ka· 
rarlarla mükellefin haczi caiz 
malları alacak ve hakları tıze 
rine konulan hacizler müruru 
ı:amını keser Akitlerle aair 
muamelelerden doğan hazına 

alacakları umumi hUkUmlere 
tubidir.) denilmekte olmasına 
nazararı kanunlarında müruru 
za:nan mUctdeti yazılı olmıyan 
vergi ve r~simlerin tamamı· 

m ve senelik taksHlerf\ tabi 
is~ her tuksitin nıUrurn za-

ve muhaeebei umumiye kano 

nunun 8321 numaralı kanunla 
tudil edilen 44 Uncu maddesi 
mucibince yapılacak terkinler 
de bu madde hUkmUnUn na-
zarı dıkkate alınması icabeder 

10 • Tatbikatta yukarıda 
zikredilen esaslar dairesinde 
muamele yip1larak htç bir su· 
rıelle yanhşlığe maydan veril 
memesinin tt>mini ve keyfiyA· 
tin merkez ve mUlbakat mali• 
ye memuıln.llla d~ J.ebliği ri· 
cu olunur. 

- Son -

• i 1 i · n 
içel Tapu Oiıektörlüğün~en 

Mersinin tumuk köyUn· 
den atalaş mevkiinde Şarkan 
ŞP.hriban ve ali tuylu tarlaları 

garben ırmak şimalen Silifke 
yolu cenuben hark ite çevrili 
bir kıtada eski ölçilye göre 
yüz on dönüm tarla tumuk 
köyünden ali arslanın taserru· 
funda iken 326 da oğulları 
hUseyin ve aliyi ve ali 928 de 
annesi ayşe ve kardeşleri hU 
seyini ve ayşe 9:37 de oğlu 

HUseyini terk ile öldUkleri 
başkaca varisleri olmadığı kö· 
yU ihtiyar heyetinden veri len 
ilmilhaberde bildirilmiş ve bu 
tarlanın yeniden tapuya bağ· 

!anması istenildiğinden 2K 
mart 938 Cumartesi gUnU sa 
at altıda mahallinde kt>şif ve 
tahkiki yapılac11ğından bi rhak 
iddiasında bulunanların resmi 
vesikalarile birlikte gUnUndt>n 
evvel idaremize veyahet o gUn 
gelecek memura mllracaatları 

aksi takdirde zulyedliği sahit 
olırnın adına tesrilinin yapıla 

cağı ilAn olunur. 

Borsa Telgrafları 
14-3-938 
Paralar 

Turk allunu 
lsterlln 

/Jolar 

gelmedi 
629, 

79,.rlS 
25,0ö.75 Frank 

Liret: ıs.11-10 

Meşhur sanatkar 

Remzi Teze/in 

Atatürk · 
Celil Bayar, Dahiliye Nafia 

"nHtn mOddett bunht-rm tehs ıi 
lftıımgeldiği mali yılı takibe· 
den rnali yıl iptidasından baş 

lar Bu maddenin llçllncü :tık 
rasında b•1ısedilen müruru -ze 
manın kesilme keyfiyeti bil
umum vergi ve resimlere ş1· 

mildir. 

Bairçe sahiplerinin 
nazan dik~atine .......... • 

, tidiıat, KUltnr ve diğer 
1 

vekiller ile bllyllklerimizin 
her ~oyda fotoğrafları ya· 
kında Mersine de gelecektir 
P.aatel fotoğrafJar için sipR 
dş kabul olunur, 

Müruru zamanın ne gibi 
ahvalde ve ne suretle kt>sıle

bilec~ğidtt hu konuna ait iz · 
hamnarne il~ $OtlrHdan iki d~ 
fada yapılan 12 4 YJ7, JIJ. 12 
937 tarihv~ 16177 - ~-1663111 
numaralı umumi tebllğatta ber 
tafsil beyan edilmiş olduğun 
dan tatbikatta bu husuela rıda 
göz önünde tutulması J1t21mdır 

AkitlArle sair muamAleler-

Umumi arkların temizlet· 
tirilme i için 18-3-938 Cu 
ma günü akşamından itibaren 
bir hafta müddetle şehrin su 
yu keıilececektir. 

Bahçecilerin ark boyuna 
temizlik için amele gönderme -
Jari ilin olunur: 

Bahçeleri Sulama iti 
Kmnit•ı 

Saym 'Mersin Tüccaranma 1e ~al~rna mü~e 
Şehir dahilindeki nakliyatrnızı acuz, 

aer.i, temiz bir &ur'ette yaptırmak için 
bize müracaat ediniz. 

Kamyonhırım.rı emrinize amadedir. 
•raba llcretlnden ..daha mutedildir. 

Ahnacak 16cret, 

Bu .auretle hem nakliyatınıza toptan yaptırmak ve hem 
de zamandan kaıaomıı olursunuz. 

K•myoDlanmız bllyük ve kapalı olduiundan mallarını· 
zın hasıra uğramak. yağmur, çamurdan mllteeuir Olmak 
lbti1aaUeri de yoktur. 

Teh•fon : (18.0) 

ADRES : Otomobil Durak Mahalli 
H~uzirıci Baki harma 

22- 30 

Yurtdaş Kızllaya 
aza olunuz 

_, 

S[&AO SAHİR SIYMf N 
Uray caddesi No. Mersin 

Kadın ve erkek için 

Ari on 
Markalı Kol Saatleri geldi 

kol, cep, masa ve duvar 
sa.tlerioi de tavsiye ederiz 

S[OAO SAHiR S[YM[H 
Ur•y c•ddesi No, 4 t Mersin 

Y(Hi M(RSIH 
1 

Nüshası 5 Kuruştur 
Abone TQrklye Hariç 

Şerait } için için ~ 
Sene ı lk 1200 Kr • 2000 l(ı 
Altıaylık 600 1000 ' 

-ı 

Oç aylık 300 500 
Bir avlık iOO Yoktur. 

10 
1 

Rumi illnabn aabrı f 
Kuruştur. 

• 

i l A N 
O. Demiryollan 6 met işletme e~siltme ~omisyonundan 

İdaremiz ihtiyacı için şartnamesinde ya21h .evsafda ·~ 
tın almacak 60 ton hurda dökmenin beher kılosu 3,1:> 
kuruş muhammen bedelle açık ekıiltmeye konmuştur 

Eksiltme 18-:1- 938 cuma günü ~·at 15 de Adınada 
işletme müdürlüğü binasında yapılacaktır. Şartname ve 
mukavelename projeleri M"rsin Konya ishsyo:ılırına ve 
komisyonumuza müracaatla bila bedd görülebilir. . 

Bu hurdalar Mersin Konya AdllDa istasyonlarında ~e
ya hat güzergahında bir ve bir kaç istasyonda da teslım 
edile bilir, 

isteklilerin 938 yılı ticaret odası vesikaları ve kanunun 
İstediği sair vesaik ve işletmf'miz veznesin.e yabracakları 
168,i.) liralık teminat makbuzu veya bu mıktarda Banka 
mektubu ile muayyen saatte eksiltmede bulunmaları. 

2 - x-11-ıs 

i l A H · 
O. Demiry~ları Adana işletmesi satınalma komisyonundan 

idare itıtiyacı için 10>00 kg muhtelif kutur veeb· 
ııdda demir malzeme ile 200 adet demir lavha pazarlık 
suretile satın alınacaktır, Pazaılık 17-3-938 perşembe 
günü saat 14,30 da Mersin istasyonunda yapılacııktır. 

Şntname V<'- mukavelename projelt'ri Mersin istasyonuna 
müracaatla bedelsiz görülür Muhammen bedel 2055,40 kat 
teminat 308,3 / liradır. 

İsteklilerin kanuni vesaik ve Mersin istasyon veznesine 
yatıracakları kati teminat makbuzu veya banka mektubu 
ile muayyen saatte komisyonda hazır bulunmaları 

2-s-11-ırı 

i l A N 
O. Demiryollan A~ana işletmesi satrnalma komisyonun~an 

fdarea.iz ihtiyscı :çin beherkilosu muhammen bedeli 
190 kuruştan 4000 kg. Çubuk kalay kspalı zarfla satın aJıoa 
caktır. Eksiltmfi 28-3-938 pazartesi gUııü saat 15 de 
Mersin istasyon binasında toplanacak komisyonda yapıla· 
caktır. Muvakkat tem inal 570 liradır. Şı1rtname ve muka• 
veleneme prOj1"leri Mersin istasyon şefliğinden parasız olarak 
verilecek tir, 

İsteklilerin 2490 Notu kanunu.ı tuzum gösterdiği vesa· 
ik ve 9a8 yılı ticaret vdası vesikası ile blrlikte mezkQr is· 
tasyon veznesine yatırılacak muvakkat teminat ~attbuıu 
veya Banka mektubu ile birlikte teklif zal'flarının eksiltme 
eaatindtın l saat evveline it adar komisyonumuza verilmesi ve 
teklif sahiplerininde nümunelel"ile birlikte hazır bulunmaları 

12-15 - 20-~6 

1 LAN 
Mersin satış kooperatifi yönetim ~urulu ~aşkanlığından 

2 Nolu Mer~in ~atış kooprratiriuin 9a7 .!ıo.~ 
mal gPrıt>l toplantısı 31-a-938 ıwrşemhe gurı_ll 
~lersirı llalkt• \İ salor ı urıda saal 10 da ~· apılacak
tır. Kooprratif ortaklarırıırı adı gtıç• n gün ve sa: 
ath• hazır hulurırnaları ve)H ,·ekıl göııd•> rnıelerı 
ilaıı oluııu,., 

RUZNAME 
1- Yöndim ve koııtrol kurulları raporlarının 

okurntıu~ı 
2- 937 · lı t> ~:lp ~ılı hilaııço \' ~ k~r v~ zarar he 

~aplcırırıın la~dıki ve )Öı!u'İru kurul iiyt>lerinin 

ibrası 
3 Yünf'lim kurul,ı için_ g_izli r~!ı~ ili iiyH se-

cilnıesi ve huzur ücrt-ılerı.~ıın tay~n~ 
· 4_ llurakip irıtilH p ve ucn• tlerırıın lt-sbi_ti .. 

5. 938 ~ıh içiucle ç:._lışıırahıc?k uıemur '~ mus 
tahdt>m 11 .:ı:ışla rı şirk t>lın zaru r1 ve mecbu rı olan 
mesntflarıııın lt>sbili zınımırıda )Öneliru kuruluna 
s~lalah rt ,. Prilmt>Sİ 
· 6 Şirkete )' eııi,leı~ girPrı 15 oı l~ğıu orta.klıklı.k 
larrnın kabul edilmesı lıakkmda klirar verılmesı 

7. Nizauınanwrıin 13 lincii maddesi mucibirıce 
i~tirası kabul Pdiltıu 2o Nolu 'or·t~k Durmuş Ali 
kAh)'anırı 14 lincii madde mucibince sermaye&inin 
iadtsi hakkJnda .. karar illihaıı 

• 
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Orman emvali satış ilanı 
Adedi eni kalım boyu ciıısi nP.rt-de ol.tuğu 

12 o 08 0,06 4.oo çam hatıl kuzucu belen bekci mirza 
12 10 3 4,5o çam kUtle Tece kö. muhtarı durmllt 

9 22 1 52,50 çam taht&11 
4 18 1 2.5o 
6 18 1 9/>o - 19 

16 
26 
12 - .i4 

21 
9 

3o 
13 
17 
s 
4 

7-J 
51 

-m 
6 
1 - 7 

t2 
6 

12 
8 

4R 
10 
24 
2 -S8 

22 
60 -8~ 

3 
i 
3 
4 
6 - 18 

10 
10 
2U 

7 
12 
11 
Bo 
20 
13 

22 
30 
5 

1 f} 

21 
20 
19 

ıo 
~() 

:l 4.oo 
1 54,oo 
1 53 00 

2 2.50 
8 3,So 

6 400 
6 4.oo 
2 4:.oo 
3 2.oo 
ı 54,oo 
1 54,oo 

12 3.oo 
19 2.oo 

2 J.oo 
!! 1,oo 
s ı.oo 
7 2.5o 

2 4.oo 
2 ~.oo 

19 2.oo 

ıo 4.oo 
~ 2 5(' , 

16 ~.00 
15 2.oo 
17 2.oo 
10 t .So 
11 4.oo 

çam dilmeıi 

çam 

pervaılık 
tahtası 

dilmeıl 
kOUeıi 

» 

tahtaaı 

" pervHlık 

latHJ 
., 

tahta 
., 

dilme 
., 

tahta 
,. 

klltle 

kütle 
tahta 

lata 

Salma 

GOsne muhtarı ahmet ts9kın 

korucular kO. muhtarı mahmul 

belen ke9Jlk muhtarı lbrablm 

çarrdakh köyU muhtarı ali 

muaah muhtarı haaan tok 

kaçak olduAurıdau lnızin~ nuuıma ıutuları )Ukanda ededi ve ölçüsü 
yazılı emval 9 3-938 tarihinden itiharf>u iio 3· 938 çarşamba ~ünü saat 15 
de ihale edilmek iizre 21 gün ıuüddt tle açık lirlırm~ya konuln ı uşıur. ihale 
mersin orman bölge şefliği binasrnd:l ye Jıılaca k tır. hıliplt>rin şerai ı i ~ ntan ı~ k 
üzre ihale gününden evu•I bölge ŞP( kAtipliğine nıüracaat t'lmt>..,ri ılAn 
olunur. to 15-20 20 

Orman emvali satış ilanı 
Adedi eni kalanı boyu kental kilo cinsi o~ı ede olduğu 

15 o. 17 0.15 1.60 o o çam kütle mersin or. idaresi an-

ı7 
ı 7 

49 
l 
1 
l 

l 

1 
1 
ı 

8 

ı 

l 
5 

16 
15 

17 
17 
23 
24 
23 
22 
22. 
17 

14 l.3f> 
ı :~ 1.25 

13 ' 14 3.93 
1 1 ı . 88 
lo ~ 

lo 1.9 ı 
2o 2 88 
2o 2. ıo 
10 8.92 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

18 

barmda 
o " o 

" 

o . , 
o ,, 
o " o ,, 
o " o ,, 
o " o ,, 

9o m~şe köruürü 
4o çam ,, 

t..ollu bıçkı 
~otsuz ,, 
alaiye baltası 

" ,, 
" 

" 
,, 

,, ,, 

2 adi ,, 
kaçak olduğundan tevlir edileıı u~ muhak.P.mece satılmasma karar veri

len yukarıda yazılı emval 8 ija9ii8 tarihinden iıth(\ren 29-3·938 sali giirıü 
saat 15 de ihale edilmek üzre 21 gün rblidd~tlP- açık art1rma sur.,tile satı
şa çıkarılmıştır. ihalt! mendn orman binasında yapılacaktır. l~lıplerin şera 
iti anlametk istiJenlerin or. bölge şefHğine müracaatları ilan olunur. 

· ıo- ıb-2o-26 

i l A N 
içel ~ususi mu~ase~e mü~ürlüğünden 

Biua vrrgi~ine olan ~orçlarım vaktinde ödem~dik 
lerirıdeu dolayı t~hsili emval kanununun 13 ücü 
maddesine levfı kan aş:ığada mevkii cinsi kapu 11u 
marası kıJ meli ve nıutasarrJfr~ruıın isimleri ya
zılı bulunan binaların satılmasına idare heyftiııce 
kanır verilmiş olduğundan me1.kur brnaları 8-3-
938 laı ilıinden 28 -3-938 tarihin~ kadar ~o gün 
müddetle miizayeıleye konulmuştur. ihale güuü 
olan 29-H .938 tarihinde saat l5de talip olanlar 
yiizde 7 ,5 teminat akçalarile birlikt~ idare hey
etine muracaathu·ı ılAn olunur. 
Malıallt>si mevkii kapu cinsi mutasarrıfı kıymeti 

no. 
nusratlye uroy c. 162 kAr lıane latin kili- 4280 

sesi vakfı 
mahmudiye 16 ı s. 25 ahşap,, taşcı ibralıim 240 

usta 
nutlamudiye durak ı 2-ı 3 ka\r g&raj Salyan ı 600 

alam miğirdiç 
lo-15 2o-2ô 

Telef on direği satın alınacak 
Mersin gümrük mu~af aza ve Deniz mmta~a 
komutanhğından : 
ı - Dörtyohuı kulak ormanından 1190 lele· 

fon dirt>ği ktıstirilecektir. keşif bedt-li 3b7o liradır 
2 • Eksiltme şartnanıt>si mersinde gümrük 

muhafaza deniz mmtaka komutarıhğmdır. 
3 • Eksiltme 2 ı mart 938 pazartesi giirıü 

saat onda mersin glinırük ruiidiirlüğünde acık 
t'ksihme ile yapılacaktır. • 

4 • isteklilerin 268 liralık muvakkat teıuinal 
vermeleri ve kanuni ~artları haiz olduklarım gös 
lermelt'rt IAzmıdır. 6 - t0-15 -20 

1 

1 l A N 
Mersin askerlik ıu~esi . ~aşkanhğindan 
938 \' ıh ikranıhflsiııin talıa~kukurıa tısas ol. .. . 

nıak iizrr lı ölg••nıizde Lulu11an ş.-Jıit )' rtiuıl .. rıle 
lıarp uıahillarııım )OklHUHtSI 1 ,,art 938 d~ baş· 
lamak ı 11isa11 9X8 d~ nih'4~rt bulmak iizr.- ya· 
pılaca k tır. hu nı fıddt-l za rfrnda vrsik ~larile şuh~
miıt> nıiirac.H\l el1Hİ)f'lll .. ri11 clt>fa .. r~ <fahil ~dilmi 
~· .,c.,~i ilan otuuur. 21 2 - ı~ 2fl 

i LAN 
Mersin as~eri satmalma komisyonu Rs .. 

Alay artırma eksilim~ VP. ihale komisyonu ta 
rofrndau köhne ayakkabı kırık gPmici ft>nPri ve 
lıurda bakır takımları ve sair~ 30 marl 938 çar 
ş~mba güuü şaat ı 5 dP sattl;ırakıır, isl .. klılerin 
o glin ve saatte sa. al. ko. na müracaatları 

16 19 -- 23 - 27 

f otograf Ma~ineleri 
Fotofraf mevsimi geliyor, ıimdiden 

birer makine tedarik edebilirsiniz. 
Kodak ve J:1'oglander 

Markalı 938 modeli makinelerimiz · 
geldi 

Ta~sitle Satış · 
===- ::::::::::::== 

( T 1 K U ) Markala dolma kalemler, her cinı 
matbaa kiğ1tları, Kırtasiye, Kitap, F ennt göılnkler 

l~~ri;,•p. M··sEÖAÔ0 

•• SiHit'İS[iiMit.. tavsiy· 
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