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Gt.i'NDELtK SİY AS! HABER. FİKİR. GAZETESt 

Yeni Fransız kablneş! Heryo 
tarafından kurulacak. Blum da 
bir mlllt vahdet partisi teıkili için 
Bonkurla hazırhklara başladı. 

Sehlbl ve Umum NetrlJ•t 
DlrektlrG 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
ı tal »enlı 1au .. ,, • Wenlı --Sayısı 5 kuruı 

Telefon No. 82 

Cumartesi 
18 

MART 
1 9 3 8 

Yıh; SiYı 
10 2138 

------------------------------------------------·----------------..---·---~ ................... ----~------.. ----...... ;;;; 
Avusturya hududu kapandt Rusya büyük devletlerikon
Yahudilerin kaçmasına imkin verilmiyor' 

1 
ır~ ~anu~u meriyete girdij 

ıngıltere 1 Çehoslovahyanın emniyeti meselesi 
Emri vakie boyun 

" ... . 
Avusturyada ari ırka mensup olmıyanlara iı yok 

etdi 

Şuşniğin Niıanhsı 
Çeri in 

Hududa geçerken 
6ldürüldü mü? 
Pariı 18 (Radyo)- Hava· 

ıın Viyana muhabiribildirly<.r 
Eski Avusturya Baıvckili 

feransa çağırdı 
Cihan katliamını 6nleyici kollektil em. 

niyeti temin edecek tedbirler istiyor 

ıingiltere diktc;1törlerden çe
kiniyor Fransa iyi karşıladı 
Alıanyı, ltalyı. Japonyayı dıvetnııı gindıilııdi • • ıt d • ı • ŞuşniQ'in n iıanlııı Kontes Çer-1 n g I ere en işe 1 linin iki aündenberi hayatı 

hakkında malfima& alınama· Moıkova, 18 (Radyo) Hari fnıfltere mQşait kaflıla 
Ekattiyetfer hukukunun maktadır. Kontes enelce Şuı- ciye Komiseri Litvinof Ecnebi mad ı 
muhafazası için Berlin Fraıısanın taalıl1iitlf.~rini bildi· niale niıanlı bulUn\IJOrdu. muhabirleri kabul ederek Sov· Londra, 18 (Radyo) Reenıı 
nezdinde teşebbüsler~ Şuenia Baevekllelten a1rılın· ye& Rusıanın bu rftnkO enler- melıafiJ enternaaıooal taıireu 

l8Çtİ ,ren notasına cevap verilmedi oa evlenect'4ini BÖJlediti için DHJOJlll tUiJet kart11ında sar tetkik makudiJle be1nelnıılel 
Virana 18 (Radyo) - Avus mevkuf olduta halde ırt mart fı 14',am ıelen fa1Ji1etin müzakef bir konferaoı akdi huıuıunda 

ta Kontesle evlenmitti. Kon· turyanııı bütün hudutları kapan Çekoslovakya taarruza uX-rarıa Ru•ya tesin hududu geQerkeo öldü- reıi için büyük detle&lere bir Litvinofun teklifini ıarrı nıtııatt 
ını,ıır. Yahudi lerle ana veya fJ be7anoame ıönderditini sö1le· karıılamııtır. 
babaRı Y~hu~i ol a n ların hududu harekete hazır oldufUnU fe/ırar femİneffİ ~:~:~:: 88Ş1~~~~;~:= d:,.:~~:~ mitUr. . Muhafazakarlar Jeni &aahhüt 
&eçmelerı tıddetle memnudur. , w RuıJa bu berannamesınde lere rirmeolo dQn1anın bu ka-H d ı d k k k t ld baeka bir 7erde mevkuf tutul 

1 u ut ar a. ço "
1 1 0~ ro an Loı:dra 18 (Radyo) - Avam 1 nin mOıaharette buluoacatı hak dutu da söyleniJor. taarruı ırı durdurmaya ve cihan rııık sıraıındı diktatörleri fazı 

IOnra ecnebılerln geQmeaıne mü· kamerasında hilkQmetin Çekoı• kında teminat vermesini talep ----------~- kaUiamıoı önlemeye matuf kol· itimadsııhta eetkedecetind 8 

••ade edilmekted r. . lovakyaya verilecek teminat mes etmitlerdir. • ada lektif emniyeti teıiı edecek bey korkm11k&adırlar. •n 
Irk kanun lan tatbık elesi tekrar görileOlctü. Liberal Baeuı. ıı Oemberlayn bu 1 S pa Jl Y nelmilel bir konrerane toplanma t

1
i mıldmat alan nıehalU 

tdlliyor parti eefi •Fraııeanın taahhüd· talepler~ kareıl!kta beya~atıoa sını istemektedir. lonU lklHlde 
1 . d ' _t 11.k . . . k baıka bır tef ılAve edemıyece Franı..ı•ıtlerı·n taar- _ rk ve ız ı vaca mu en ı lerın ı azım Arana yapacağını • "". . ö 

1 
k l"I be t R 

bQtü 1 k 1 A . . l · ı . .ını s J eme ıure ı e yana ta L., k b. 81• de dügu" yor o A man .an un ar_ı .vu.s· 1 bı ldırnn not~sı.na ngı terenın bulunmaktan imtina etmittir. z aeniılivor ..(" ra n s 1 z a 1 ne y 
turyada da merıyete gırmıeur. ne cevap verdıQ>ıni sordu. Ba,. Rus a mQdafaa a hazır ru u e .., 
Umumt hizmetlerde çalışan ·Ari vekil Oemberlayn buna karşı şu iı k 18 (Ryd ) H Salmanka, 18 •Radyo• Bu y . K b. e 
ırka mensub olmayanlara derhal cevapta bulundu· . . os o~a . _~a. )'O - a· gQn ne,redileo Frankist reamt en 1 a 1 n 
'&zifelerini terk etmeleri teLliA' - Fransa b~ nota:;ına ce rıcıye . Komıserı. Lıtvınof .b~aün tebliğidir; 
ea·ıı . t" . t . ,., "''ld" M 1 • ecnebı guetecılere verdıtı be· lıeri hareketimize devam et mı, ır. vop ıs em ıe ue11 ı ır. ese eyı . . • 
y h d"I t k"f dT b" bü -k b' d "kk ti t k" yanalla eunları SÖ)'lemııtır· tik ve Guadalope nehrinin sol H t f d k ulac k 

a U 1 er ev 1 e 
1 ıyor ~~ 0 yzu• ır 1 

a e 
8 ıp c - Çekoalovak1a bir hücu kıyısına vardık, Alkaniz'in cenu eryo ara ın an ur a 

Qifçi Rf'nd i k ası ş~fi bu sa· e Y ru · ma maruz kalırsa Sovyet Rusya k 
1 

• 
bah tevkif ed ilmişl i r. Bu seıH.l ı D i ğer mebuslar Baevekilin Çekoslovak7anın 7anıoda hare bunda 2s4 ra am 1• tepeyı ve ~o · ~ • L 

6
• • 

kanın 3500 azds ı bulunmaktadır sorulan suallere ce,·ap vermesini kete hazırdır. ÇQnkO Ruıyanıo to de ka&pe mevziini işgal ettık Blum da bır Mılll Vahdet ICG ıneıı tef• 
Oaınalı haclı ekseris i geııçlerdeı ı ve Qekoslovakyaııııı yardımına ÇekoslDvakyaya karıı v11i1eti J\aape'nin batısında, IEbre kıyı k .,. • • 8 k 'l ha l /ılara 6aıladı 

-•onu ikincide koşacak olan Fransaya İngiltere Fransanın aynidir. ııoda Çiprana kö)'ÜDÜ \'8 Kaspe ı ı ıçın on ur a zır ı • 

ıngittere kabineıi sarııntı içinde Çinliler ::~~;:::. ~:rın~~.~·::~!ı~:;~:::,~ l1rıl Parlmutlda atıitı •ir h8U.U11laı isteıli 
te nıhayet Alkaoıı Kaspe yolu 

Nazırlar çekiliyor 
Loid Corc, Baldvin, Eden, Çıır 

Qil Fransada bultışacaklar 
Loid Corc: "Jladiseler karşısında nazır

lngiliz Ba~riye nazın 

a.ı~rinde bulunan Rlhue~a &epe Belarad 18 (Radyo)-Vreme mehafilde tuneUe IÖJlenditiQe 
~fiJ/aim mevzileri aıuı ve 170 rakımlı tepe11 al~ı~ lgazeteeinin Parla muhabiri tim röre Blum kabinesi af nihay-.· 

aeri aldılar Sat cena~ kıtaları ezcümle Trını diki Franıız Baevekili Leon Blu tinden evvel çekilecektir. Parl· 
e dad tepeııoi ve Palmor de .4.rro muo bir Vahdet kabinesi &etki · .. H · b" 

Hankeo 18 (Rad10) Sarıoeh ya'11 ieaal ettiler, Bu bölgede line çalıotıtını te Pol Bookurla mento reııı e rıonu~ ~otorite-
rin sol k;yısındakl Volothas düeman az çok bir mukavamet ayni İl için hazırlıklara baeladı· kabinesi teıkil etmeı unetle 
cephesinlo aarblndekl Qio taar a?ıterdi, ~Oımanın. za1iatı mü tını bildirmektedir. muh&emeldlr. 
ruzu rittlkçe aenielemektedlr,l hımdlr, Bır çok e11_r alınmı~lır Kabine muvakkat Parlme~tonuo dQokQ toplan 
Stungkua geçen Çin kıtaları ~~'8 muh~rebelerı_ eıoaaında! hl tte tısında e•kı Baıtekil PJ1er Lnal 
muhtelif yerleri ve mfthim mev ıkı rata ve ıki kurtıs ta1y"reaı ma Y~ pek mühim bir nutuk &ÖJll)'e• 
zileri geri almıelardır, Şanıinin dOıOrülmQetür, Parı~ ~8 ( Radyo ) - ~lum rek enlernas1onal alraat taziyet 

. . . hükdmetının beyannamesınde . lorımız yarasalar gi 
6; luJr oldular,, diyor 

d rA"er bölgelerınde mulıtelıf cep p • t • • ı b h f d kareısıoda Frauıada otorıter bif 
helerde harekette bulunan Çin anı e numayıı ar ~lrışın_ mbu : ltklHIDa efam e.- b0k6me&in ie baıında bulunma· 

. . ' dı eoetı ugun O eoternas1ona ı . . K d l.~ unsuı·ları bılhaess garbı cenu- vazife& kareıaıoda Fraosanıo ıı ıoıumunu ve nrıltere ıle ıı · 
Londra 18 (Radyo) - Loid amara a Rufıt btde ve garpdeki daQlar ılzerin Nümayiıçiler '•11.an- bu aİJH8tİ idame ioln her çare· ~ı temasın muhafauıını iıaret 

Corc dün ak~am Fransaya hare yofmuruna tutuldu. de Japou kollarını atır baakıo h d d l 1e ba' •qrM>alı ~rih e~Umek etmiı&ir. 
~et etmiıtir Çurçil de buaün gı ( ) larla aarımaktadırlar, .ya U U unun GÇI • • dl MQhl bi Qı&a..at d · Londra 18 Rad10 - Avam • ,e r, l.. m r m ~ 
8cektir, kamarasında bahrı7e büdceıi . Şimal cepheıinde 10 bin k.i maaını ıatediler ~arioire nazırı Pol Bonkur Pariı 18 (Rad o) - Oumh 

Loid Corc vapura binerken mOzakereıi ııraı;ında bahriye tıden mQrekkep Japon kıtaları . btJanatında tfm1lkl kabinenin f ~r 
hıuoa yaklaeun gazetecilere !nazırı beranatta bulunurken top, tank ve tayyarelerin hima Parf' 18 (Rad1o)- Avuıtur· muva~kal mathlfe&\e o~datunu ~iıi Lebrunla Parlme,nto re11i 
deıniıtir ki· mebusların önlerindeki bluk not Jfl&inde taarruza aeomiılerdir, ': ~e. ıpanyada f pılao &eoa· lfÖJl•nifttlr. e1"7o araaında 4h aıuo •flren 

•itaei işler; girdim gireli harici lan yırtarak )'UVarlak yaptıkları 1 T!~n_aha7, ~~ (Rad~o) Japon ;a~ e;~~;~;ea~~,:: ~S:!~1;,.~: ~ablnekyf Heryo mu bir b ~-~~Aka~ 1ap~:kı1&ır. Siy~' 
ltlerı bö le orba hRlinde gör mühim mikdsrda kAQ'ıd Jaıtmu- e oı ı.ının ıell ı7et~I hır mem~ olmu tur. NOma i lerde bir kı kuraca ma a ı. e u m ata lulfili 
"'•di BY. dç 1 . d t dan runa tuıulmuı ve eöyle bağır- ru Jabancı gaıeLeoılere verdltı k . • 

1 
1 ' 

8 
k ... 

1 
do Parfs 18 (Rad70) - Si1aet ehemmıyet verilmektedir . m. ır e\· ~tın a ı or a beJanatta J po 1 k . ıeı yara anmııtır. o •• ar a • •ılı . mıelardı ı: " n arın uvve& ıı 0 . .1 1 b t ' r -·~~or, Muahede~er r.•rtılıyor. - Qemberlayn hükftmeti oe·ı &imal ederek Fraqııs imtlr•• :.r~aJlfCI er ~,. • ır .. ıı. Hatayda vqziyet gittikçe k8Mleıi,or 

111 er hukuku çıQ'nenıyor. Bü kilsin lıiQ bir eeye yaramıyan mıo,akaaınt i~al etmeye uru - lepın1a hududunu ıoın. " -:-•• :-------__;.---.:.-----.!~ 
.. " bunlar karvı•~udo nazırla~· donanmaeınııı azamoıinl llÖ•I•· ••rdiklori lltkkı·~· lıo.borlorln lıpıor01• IOP •erin. NGmarffOI but un m em ur ı a rı Ara pJ a '1 tı r-
tl ıı rerasalar aıbı kör olmak ıs rPcek bir kAhine knrulııun. aınl11111lıtını ııövlflmlttir, · ler poli• tarafrndan rGoUUde da· • • Y. 

)Orlar. ,, Polon"ıa-Litvanva meselesiJe vallimle,ıı· tı&ılabllmtılerdir. mak sıyasetı güduyorJar lı" l.oid Corc ve Qurçilin cenubi ._, "" z· f L • h 1 Lt. .. 
ı{•nsada buJurıan Baldvin ve = === 6 t ~ lfll ıııırııı IZIJ 111111 reni alınQll 16 poli• memıırıınclan 1 • i denıe görüşmeleri muhtemeldir Polouya 3 saa muddetll 
1( b Zl"raatoılar Arap 8 i Ermeni yalnız biri•i TtJrk ' ine buhram başhyor b it t m verd. . 

Paris 18 (Radyo)- Havasın ır o ıma ~ 1 . Antakrf ~7 (Huıuaf muha·,te ea1andır ki halkının ıQzd 
lolldr h b' . d . s· i Baıbakanın rıya•e- birlmfıdea) - lılO~&emleke me- dok11n? TQrk olan bir nıenılek ~ 
iri a mu a ırın en. ıyas • ı · b • ı fm • • murları ~ .. taJd!ilı• memyrları te k 

1 
b k" . 8 • 

, •hoı;ı lngiltorodo kııbine buh Polonya ıle ıtvanyqnın ırıe •sını tinde M toplaatı a1rpl111ırm~ 1olaoda öt•doo ıozıb:~:n ~!::;~~~ı'b;' :"''' " 
-~nınıo öuüne geçilmez bir hal • t. nümaviş/er yapılıyor t ' bert aarfetlikleri aa1reti . son kendilerine terileoek c:i.~·zıf: ~.d•t•nı boran •im• klodir. K•bi ıs ıyeıı '.I' :fO/A l4{11r 11Gn!•rdo hııloadırdılar. Şımdl memurların Hklıl Ermıai Jııcll 
9-•~·eo bugOn üç nazırın daha Varaova 18 (Radyo) Mııha f . 2- Demir yolları ve poıta Ankara, (Husust) Batıbakao ~ronıb:~dTa~:u~~ mademkal riteU~rb~ ıi Arap te J4loıı ljjr tan.at 

"
1
lece11-· k ı · ı · 'fi ' ı B Celll Ba.rer din .. at 7 de m , arı 11 1 TGrlrtO ""-'-wıı .,ı:ı •1 

uvvet e söy enı1or. Jefet partisi gazetesinin bu aüo münakalAtına bae anmaaı, : . eıuen 11y1Jarı 10ıde onu ıeç· r. 
ft11~:fazakArlar hiriQ bOtQn mah çıkan \'e sonra toplattırılan hu 3 - MUJt emol1etl temin iotn 1 Z~raat Bakanh~ma_ ıhmı~ ve meyen TQrk memurlarını da bl• ren r.: :::::;,~J.~den ltiba 

•iı., :;oıboı _kararlar •~acak ~·~ ausl nuohaaında Polon1anın Llt bir anlaıma r•Pıllll#•• !~";!,::!i~. ~=~11!~ Jlii·tı~ri~ ror aob•fl• uı9Jıla1tırıp ıorlorl· NG!aa "'8rf lıtll İıe,..Gmeııı 
taıed f r kabıne teekılı fıkrını van.,aya verdi"'I nota metni izah 4- Ticare& ve 1Dmrt1k IDDfl / ı t k 'd ı· . 1 . ne 'l:f«~ ala--~ r•rl~llf• içindedir. Mahkeme 1rarari1le 

a aa edı" ı ı • e me urumu ı are meo ııı re 11 kt dl ı ııı-• H 
1 

k . 
yor ar. · k d" p 1 a bir nota hedeleri akdı ı me " r er. ata7 a atı1eo m6oa1ebet1 ~tı ~den, Baldfin, Loid Corc, edılme te ı~. o ony i etinde ilhak nomayifl yapıhyor 1 B. Tahsin Coıkan, Mardin mebu Bir hafta evvel reni bir ka mayan Araplar nGfull "•Jded~: 

"~ılın Cenubt Franaada birle rle bir Ohımatom mah 
1 

V 18 (RıdJo) Polon su B. Ali Rıaa, ziraat ve ekooo rarname ile An&ıkya ve laken- mekte özbeöz Hata1h TOrkı i 
b·"•k bu mevzu üzerinde nihıtı Litvaııyad~n 86 ~a~t ı_arfınd: .1 ·~~~va, 0 0 birleımeai le mi mOsteearları, orman mubafa de-un belediJelerl toin Jenlden mClraoaatları reddedilmektec1~r n 
1 •t kır . eu taleplerın taıvıbınl ısteme ya ı e vany• 

1 
za ıenel komutanı Qeyfi Ziraat 16 poli& alınması kararlı.tırıl Hükdmet daireleriode ,.!f. 

111 ti ar . alacakları ~e Curçı ted ir : hine teıahftrler yapılmaktadır. j ' ':t ' mııtı Bu pollılerfn 8' t Antakya erin itleri daima aCir(l 4 Clrk 
'-tt r~aetıude Edenin de aire ı - Polonya, Litvanya ara Vaziyet vahim ı ve Ekonomi bıkanlıkları erk.Anı da 8 i lakenderuoda 91hıacaktı. blr._kılmak.ta te her ,a:ır'tcie 
~Jca bır kabinenin kurulıtcatı sındı derhal diplomaar mao-.şe Moskova, 18 (Rad10) Polon DJD da bulandutu toplantıyı Enelki aan bu fOllıler .. 'klpı18ler bırer bahane ile t~~ 

lrilanıktedir. betlerin t11iıi, lelN ~ leftw llclnıltle JiD edllmiıtlr. Fakat qok la•fl'I' llllaıktedir, "' 
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Ba1l{a11 
Antantı 

Balkanları büyük 
devletlerin kuklası 
olmaktan kurtardı 

"Vreme • BcJgrad9 gliıetesln· 

de okunduğuna göre Yugoslav) a 
Hariciye nezareti tıuıceslnln Bf'lg 
rad meclisi mebusanında mUznke 
reel esnasında mebuslardan Milnn 
Panlç Balkan anhıntı bakkındn 
apğıdekt beyanatta bulunmuştur. 

11 
••• Btılkan antatına geçlyo 

rum. Knçok ıırıtantıo ynloız bir 
teıebbUs değil kOçl\k milletlerin 
kendilerlni mUdtıf&a etmeleri ba 
kımındım yeni bir reoıtıasyon ol 
duQ'unu söylemiştim. H1tkikat höl 

de Balkan antuntı ne demek tir? 
Tekrar ediyorum, Balkan ımtanlı 

dabl ayni goyeye maturtur. F1:1kt1t 
daha kuvveti\ bir n\sbclle vucud 
bulmuştur. Kemııl AhıtOrk ile bir 
ilkte 8dlk1tn antantını vncuds go 
tlren bnynk kralımız Alek::.anıJ,ır 

dır. (Meclisi mebusan AtııtnrkOn 
adını "'Yaşasın,, sedalariyle ıılkış 
lamışhr) Atetork ve kral Alek 
aandır aynl yolıla ve ayni prensip 
Oıerlnde buluşmuşlardır. Bu pren 
Bip "Belkan, Balk1tn mlllelletinln 
dlr.,, prensibidir. Httk\kut halde 
•Barken, Balkan mtlletlPrlolndlr,, 
;>renslbln manHsı nedir? Bunun 
mlnesı bUyllk devletlerin dahili 
ltlerlmlze ve aramızc!n ıoe\'cud 
mtınasebetlere rulldıthııle etmeıe 

rloe mnsaade etmiyoruz demektir 
Balkan antantı Balkan devletleri 

' n1n bQyQk devletlerin eliod~ kuk 
la olmalarını lcabetllren ananeye 
Diba yet verml~tlr. B1tlkan Antan 
tı ne demektir? Burl\da perdeyi 
belkl de ll\zumundon fazlıt 11çmış 
olacağım . B1:1lkHn Ant11ntı Roman 
yayı Sovyetlere, TOrklyeyl bil 
mem hangi devlet tar.t.fmdHn vaki 
olacak bir tecavQze, ne Yunaols 
tanı ve ne de bizi, fıtrazıı ltıtlye 
tarafından vaki olacak bir tec11vo 
18 karşı mDdsfaa etmiyen bir as 
kert lltltnktır. Balkan antantımn 
ıayest Yalnız sulhQ ve Balkan an 
tanhna dahil devletlerin hududln 
nnı muhafnzn etmektir. Harici po 
llllkamızla bu sulh llmillni de ho 
leldar ettiğimiz söylendi Size bu 
rada yalnız bir metin okumamo 
mQsandfj ediniz. Ankornda neşre 

dllen tebliğde deniliyor ki: "Hnl 
kan antantı sıılhlln idamesi ve 
Avrupanın bıı parçasında yatışmo 
hususlarınd a verimli bir rol oyna 
maktadır VE' ldamesl matıOp olan 
ıuıhnn ldamesi me~zııunt'fn çok 
metin bir amildir. Balkan Antantı 
içinde Antant erkllnıoı hirblriae 
ber ıamandan daha kuvvetle bağ 
lıyan hlr tesanUd hOkimdir. 
Bu tebliği imza eden yalnız Mllan 
Stoyadlnovlç değlı, diğer Qç dev 
ıet bUkumet reisleridir. 

Dçilikl er~e 
Vergi istisnası nasıl 

olacak 
Dış Bakanlık, yabancı mem 

lekellerde buluııaıı elçilik ve 
konsolosluk binalariyle, elçilik 
te konsolosluk memurlarının 

bulundukları, momloketlerde fi 
len faydalandıkları \'ergi ~o re 
aimlerclen, mukabili olnrak y·ur 
dumu1.dn bulunan yalıaucı elçi 
lik ve konsolosluk memurlarınııı 
da belediye vergi re re.simlerin 
den istisna ettirilmeleriııi lemin 
maksadiylo bir kanun projesi 
haıırlamıetır. 

Mühim bir kanun projesi Atatiirk günü Sıra Kimde 
Büyük şehirlerde 
, Bele~iyelerde ikraz san~ıklan ~urulacak men~ul kıymetler 

karş1hğı ucuz faizle para alına~ilecek 

Şefe ve Partiye çe· 
kilen telgraflar Bitler Bisnıarl{ı da il{i11ci 

Vilhel mi de geçti Ulu Oııder Atatürk'ün Mer 
sine şeref verdikleri günün yıl· 

dönümü münasebetiyle Aıiz 

Şef'e \'O Partimize Mersinlilerin 
saygı ve şükrunlan aşağıdaki 

ltalya A lmanyanın yonı başında homıu 
/uğu acaba istiyerek mi kabul etti? Anktıra 16 (Hu~ust) - lç Be· ı mUessl'sc olarak çttlışacuklardır. 

kunlık. bılhııssıı bUyOk ş{•tıirlerl Sıındıklımn ne suretle iş gör1:-cek telgraflnda arzedilmiştir : 
mlzde ytışıynn htılkı, çok yakın· feri bııkkıod11 Hyrı bir nlzııınnume ATA'l'ÜHK Fransızca Pal"İs Suar gazete bakalım: Avusturyada, Bohemya 
dıın alaktıhındırtıcak bir kHnUo buzırlırnması muhtemeldir. CU~tHURRElSt ıi Avueturyanın ilhakı münaEıe· da, İlalyada, Danimerkada, İ!I· 
projesi hozırlomıştır. Bu proje, ber Bakanlığın ytıptı~ı tetkiklerin ANKARA b~tile yazıyor: viçre ckoridorundR• ve, tabii, 
hengl bir menkul kıymet muktt verdllti netlct:lerden birisi de, tefe Mersine ilk şeref verdiğiniz Nazi ler hükumeti allerine Alsas • Lorende. AvueturyRlılar 
blliııde vutandıışo, ucuz faiz ve ellikle yupıhrn blltlln mUctıdelele mutlu günün yıldöııümü büyük 1933 de aldıl ı· r. Beş senede ne artık •hürriyetlerine ka\'uştular. 
btıslt bir muamele ile para teml- re ve alınıın ağır ceztıt tedbirlere " " . . ler yapmadılar! Şimdiye kadar Şimdi sıra kimde\' 

h k lıa_ yramını hu. tun Mersın gençl.ı· V rsay muahedesinin ehkAmını Evet, ı:ııra kiıı de? Bunu killl nt lmkl\nıoı verecektir. rağm~n ttl m başka imkan bula d 
vekaıetırı bu mevzu ozerlode mHdığı zaman, gizil iş ytıpttn mD· Q'ı ve halkı ıçden gelen. erıa 1 bozdular, harp tazminatını din· bıliyor sarıkı? Çekoslovakyada 

b h 1 d k k t l il heyecanlar ve taşkın sevıuçlerle lenıediler. Hitler evvelA muahe t11b·1,·ı. O lıalde "ı·r mesele vılr: 
yaptığı tetkikler neticesinde tefe rH 11 acı Hr ım yU se ıı z e pe u 

cıllkle mOcadt·lo ktınunundHD son ra ulmıısıdır. Kuruhıcısk sendıklısr gündüz ve gece candan kutladı denin nskert ahkl\mını bozuyor. Fransa müsaade edecek mi'? 

b ık t r ·ı ı il d k Eı;.ısiY- şenlikler içiııcte coşan lıü Sonra Almanya sillHılanıyor ve Müsaade etmiyecek gibi gö· ra, menkul nıt1I mukııbllinde pııra a ı ıu te ı> cı er n e n en ur· 
tün Mersinlilerin Ulu Öndere Reni işgal ediyoı·. Şimdi de mu· rtinüyor. Şotan ve Delbos geçen 

ıılmıık imkt\nınıu kıılmadığı ve do tıırmııklıı beruber, ufıık ö!çllde iş 
h ık b sarsılmaz ba11JıJıklarını ve son ahedelerinin araziler hııkkındaki a-ün Oı·tn Avrupadaki müttefiki· 

hıyıslylo ıı ın u nevi para bul yııp.ın ve bıızaıı kısıı bir zııman 5 

mulıırı bttbsl ıızerlnde halkın 81• lçln paraya lbtlyacı olan sanat sa suz minnet duygularını srz ey· ahkAmını bozuyor. mize karşı olan vazifemizi yapa· 
!erim . Daha nereye varacak? cağımızı daha geçen gün söyle· 

kıntı} a dOştuğU lesblt edllmlşllr· bipleri de bu sandık hırdan taydıs· 
itibarla yeni proje, bllyQk bir ib lıtnabllecektlr. o ıı PARTİSi O EN EL Hıtkikateıı Hitler Bismarkı 

1 

diler. Fakat şu muhakkak ki, o 
SEKRETERLlGlXE da, ikinci Vilhelmi de grçti. De· zaman vaziyet daha müşkül, ve 

tlvacı kıırşıhyac11ktır. Bllkanlık, nzerinde yıspıhın ı 

1 
ANKARA mir Başvekil c Kultur Kampf > 

1 
daha nazik bir hal alacak. o-

Belediyeler halk etDdler bitmek tlzre olıtn bu bft· Ulu Önderimiz Atatürk'ün esnasında dişlerini kırdı ve Ka• gillere Orta Avrupa ile biraı 
ikraz sandıkları kuracaklar yırh lşto btr an evvel gerçekleş- nos~aya gitmeye me\lbur oldu. 1 daha alAkadar olsaydı, mesele 

1ç Bukııolıgın bttzırlsdığı ka-j mest için çc1lışılm8 khıdır. Proje Mersine ilk eeref verdikleri mut Hıtler katoliklerle protestoları bu kadcır müşkül bil' tekil al· 
nun pro}eı:lnln ana bOkmO, bele- tılakall bukanlıkhmn mUlıtleası lu güoüo 16 inci yıldönümü bay mantıka sevkediyor. Bir tek din 1 mazdı. Londra acaba PraQa kar· 
lliyelerlu lkrttz sandıkları kurma alıodıktDn sonra Başbakanlığa ve ramını eesiz şeııliklerle gündüz Nasyonal sosyalistlik dini. 1 şı da Avusturya ya karşı aldıtıı 
sım temin etmektedir. Evvela bu rllecektlr. SHndıklarıo sermayele ve gece kutlayan bütün Mersin Hismark da Alman devletle· vaziyeti mi alaı!ak? 
sıındıklar, nüfu~u otuz binden faz- rlol heledly~ler bankası t~mın ede halkının derin saygılarını ve Qö rinin ayrılmıısı hAdisesile karşı Ya lıalya? 
lıt vllayeth•rlınlzde kurulac1:1ktır. cektlr. Belediyeler bankasının l.ıu ı zOlmez lıaA'lılıklarını büyük Par !aşmıştı. Fakat Hitler <;emberle· 1934 de Brenner hududuna 
Sttndıklar, beledlyelerlo tam kont iş için vereceği paralar başka biç 1 timize arıeylerim. ri kırıyor ve Alman devletini asker göndermiş olan B. Musso· 
rolU ve ldııresi atltıodH birer malt bir şeye sarfeallmtyect> kt\r. Mersin Halkavi ~•tkanı birleşı il'iyor. lk i uci Vilhel m del lin i şimdi l>ü ı ün olup bitenleri 

M. BOZDOÔA~ cŞarka doğru yürüyüş• hayalini pBk talıii görüyor. Avusturyayı 
EN CÜ ~1 EN' l eri beslemiştı Bu suretle, Şarkın Berlin-Rona mihverine feda etti. 

M e rs ı. Il I 
1
· kapıl • rına kadar dayanacaktı. Kalbi acıdığı için mi'? ta bit KAMU'rAY 

Bircol{ ınevzular ·üzerinde 
müzaker8ler yaptı 

1914 de belkemiQ'i kırıldı. Jeğilt Menfaat icabı mı? tabii! 

Ah d Hitler, Avusturyayı ilhak Daha dcQrusu, menfaati olduQ'U 
ffi 9 ediyor. Avrupayı Ortı:t Avrupa ııu ıannediyor Fakat Almanya 

da bir memleket haline sokuyor ııın civıudaki Almanları toplan· 
Profesyonel ol mı- ve StlAniğe doğru nzanıyor. ması İtah anın menfaatine midir 

Ankara- Kamutay encümen. lsvaç KrallıQ'ı arasında akid ve yacak Hitler Rayiştagda: Tren tin (ltalyada)da Alman yok 
leri dün aşnğıda yazılan mevzu · d"l ı· t kt· · 1 c - Hudutlarda, hürriyete mu? 

ımzn e 1 en ıcare ve ırıng oı· . dl d dil " " 
1 - k l · l d" . • . . ı ımpıya ar a uııya uçun knvuşmalaıını bekleyen on mil Almanyanın Akdenize do11>rlJ 
arı muza ere e mış tır ır : ılılAfnamelerı ıle merbutlarının " " d 

1
• ü . u . r 5 

ARZUHAL ENC'".\JENINDE k b 1 d.k. cueu eğer ı g reşçı ıuerı.ın ı yon Alman var• demişti. Göring yilrümesine müsaade etnıelr Af-u a u ve tas ı 11 • 
Encümen tevdi edilen arzu 

2 
·rü k. L . Ahmedıu profesyonel olup olma de geçen gün, Alman tayyare manyaıırn menfaatine ınidiı·? Fa· 

" ' - r ıre, elonya tıcaret ı ı b:ıyramında Hitlerin ııözlerinı kat belki lıalya Almaovanıo hallnrdan ruznameye alınmış 0 kl" . 1 1 yacağı zaman zaman gazete er ı 
ve ırıng an aşma arı ve mer d ı kt d tekrar etti. yaaı başında arkadaş olarak 

!anlar hakkrndn vekatetlerden butlarının tasdiki e yle~ a m~ a n•. . p . ' kı ay once Ahmedın arıse Hudullıırda on milyon Al· Avusturyanın yerine geçmeğe 
\'e encümenlerden .ıolen cevap 3- Türkiye, Çekoslovakya gideceği yazılmıştı, Bir kav gün m11n vıırmıe'? Nı:ır,if•? Ar11yıılım k!lrıır vArmietir • 
lnr tetkik edilerek bu arzuhaller d kd d"I · ı · ------

::a~~b:d:le :nı1:~a~.~ı~ :·~a~~: ;;;~\J~~;d~8~8a~~~~cıı~n;~:~es;~~: •
1 

Rusya büyük ~evletleri Avusturya ~U~U~U ~apan~ı karam bağlanmıştır. 

ADLlYE ENCÜMENiNDE rak tauzinı olunan protokol \e ı"ı:ıtı· "k ed ,.,. \'e h tt" '·lr de f ~ ra ece5 ı 8 u u 1. ... ,1 Birinciden artan 
Şurayı Devlet kanunu lhi merbulatının tasdik it nıukaçele imzaladığı şayiası or l ıOn eransa çagıruı mürekkep gruplar sokaklnrr'la 

hasının müzakerasine devnm 4- Türkiye, Romanya tica taya atıldı, Dün matbaamıza J{e 1 Birinciden artan Yahudi aleyhtarlığı ııümayişler 
edilmiştir. ret ve tediye Rnlaşmaları hü len Ahmet bu şayialar hakkın lııgiJlı'erle Sovyetler arasında yapıyorler Bir <;ok Yııhudi rria· 
DAHiLiYE ENCÜMENiNDE kümlerinın tasdiki, da bize şunları söyledi 1 askeri hir anlaşmama mMzubahR ğazalnrı bugün açılmomıeıır. 

ırnr knnuııunun bazı madde Hakkındaki kanun lAyihala c Ben profesyonel olmayı olamıyacaaıııı kaydetmektedırler Yahudi ileri gelenlerinden pek 
ıeriııin de~iştirilmesine ve mez rı müzakere ve kalıul edilmiştir hiQ lıir zaman iRtemem, Yalnız NetıcA olarak lııgiltere vaziyeıin çoğu tevkif edilmıştir. 
kur kanunu yeni hükümler ek NA!ı'IA ENCÜMENİNDE bundan üç ay Q"vel beni Parise tıeynelmilel l.ıir konferasta dPğil Emri vakiye boyun eğmek 

. k Üsküdar ve Kadıköy Türk ça~ırdıkları zaman fnkir baba mıinferit müzakerelerde tetkik 
leıımesıııe dair olan ·anun lAyi " edı"lme.Riıı"' taraftardır. ten başka çare yok Anonim su şirketi imtiyazı ile k d ı · · · · d" k " 
llnsı 11 ı·ııci ınaddeeı"ne kadar mı ar eş erımı geçın ırme ıa · 1 Loıı·•ı·a 1"' •R·~dyo)-Harı·c·ı· 

' tesisatının satın alınmatıına dair rureti kareısında lıiraz düşün Dıktatör Oklere davetname u .., ' " 

müznkeı e oluıımuştur. mukavelenin tasdiki hakkındaki düm, Milli takımda çalışmak şe gitmedi ye nazırı Lord Halifaks bugün 
HA RIClYE E~C'CMENINDE kanun IAyihası müzukere \'e ba Moskova, 18 (Radyo) Tas Lordlar kamnras111dn şu b&ya· 

refini kazanacuQım paraya ter 
1 - Türki}•e Cumhuriyeti ile zı ufak tadille kabul edilmişıir, ı:ih eltim, Geçenlerde Hamburga 11jJ1ns111daıı : Lil\·iııo~ uu. gün nalla bulunmuştur: 

. k . . d b" kl"f ld beyaı : alında beynAlmılel bır kon - Berline gittiğim zaman 
gıtme ıçm e ır te ı a ımt f k · · · M " • Hıtlerle koııusmnlarımda tezim 
F k t t · t dd "1 " dd t" ı:ırans n dı ıçın buyuk devıetle· a a ııQ ere u suz re et ım şu olmuı:tuı: "Avruoa statükosu 
Ş . d" jı:ı" .. d. vııziyetimden re lıir davetname gönderildiğini .1 1 ı. d 1 f. . • 

Ş • k hh / ım ı vım ıyı ır, ve yalnız Almanya, ftalyn, Ja· nun ı e eue mu ı:ı azasını ısır-
ır et mura as arı Yeni yıl bütc, e pro- 1 memnunum, Burada vakıt lıul b d l 1 . .. yen kimse yoktur Fnkat şiddet . ponyaya u ave nama "rın gon · 
A nkarova geldi/er • l • duk<;a heveskAr güreşçılerle. meş I derilmiyece~ini ı:ıöyleyerek : ·ve cebirle hiç birşey yapılmama .,, }e erı f gul oluyorum, Tekrar edeyım ki - Bu günkü vaziyet Avru lıdır • 

Anknrn - lstanbul elektrik " Ankar~ - . Vi14yetl~rin 19~8 k_i .mil.it t~kımda bulu?mak sere I panın mukadderatı ve devletle Bizim hu s rih tezimiz kar· 
şirketi ile Nafıa Vekaleli arasın· bud. ce proJel~rı, umuını meclıs fını hıç. bır ş_eye tercıh etmem 

1 

rin mesuliyetini ortaya koymak şısındn Almaııyanın yaplı~ı çok 
da baı:ılamıt# olan görfişmelere ı k b l ı k t B k t x. ,.. erınce a u o unarı1 Q a an ve e mıyeceeım , • tadır. Sovyetler birlix.i ı:ıimdive çirkin harekettir. Beynelmilel 
rtevam etmek üzre murahhaslar ı ı ı: ı ş· · ---- 8 

" 
1 

Bny dö Hessi ilo Bay Klem şeh· ığa ge meQ"e •eş emıştır. ınıdı·, kadar olduğu gibi bundan son muahedelere asla riayet edılmi· 
rımiZf< gelmielerdir. Murahhasİar ye ~adar gelen büdceler lzm~r. Polonya·lı"tvanya meselesi ra da Milletler Cemiyeti paktı yor. Bunların hiçbir hüküm ve 
la Bakanlık arasında eimdiye !\~anıia, .Bur~ur v~ EIAzıa}a" aıd Fransa-Çekoslovakya ile paktı tesiri kalmanı ıştır. Bugün hAkim 
karlar iki toplantı yapılmıe ve dır.j ~~ır vı~Ayetı 938· budce Birinciden artan dolayısile müstakbel tecavüz teh olan hukuk dealil kuvvet yaln>Z 
hazırlanan programa göre gö· pro asının varıd.atı 2•499·~60 ~as ya, Lilvanya hudud hAdiseleri likesinin öuüne geçmek maksa kuvvettir. 
l'Üşmelere devam edilmiştir. raf~ 2•0~6•711 lı~a,. ~.ıanı:-a .vıll münasebetile Hariciye Komiseri diyle devletlerin iştirAk edec ğ" Milletler cemiyeti Avusturya 

Bakanlıkla murahhaslar ara yetı budce pro1esınııı varıdatı · · · e ı işine alakasında haklıdır. Fakat 
sınc'la bir çalı,ma programı ha 1,Sö8,240 masrafı 1,037,142 lira, Litviııof şu beyanatta bulun kollektıf harekette ıetırAke hazır itiraf edelim ki Almanyayı yo 

1 P fi d Burdur vilbetinin büdce proje muştur : ldır. Bu kollektif hareketin na !undan "evirecek biraey vapmak 
zır anmıştır. rogramın Q ma · · ·d 1 277 000 1 ı x. h kk · · ,.. ,.. 1 

.:lesini teşkil eden tesislerin ıs· sının va_rı a 1 
' • m_asr"afı - Sovyet Rusyaya gelen At .rapı a~8151 a ında eımdıden iktidarında değildir. Avusturya 

lôhiyle alakalı işlerin müşterek ı 194.o3o .lır~, ElbıA'. vılAyetı bud· mRIO.mata göre Polonya hükQ sarıh teklıfler ileri sürmek fay· adının ortadan kalklıQını ve tem 
. . . ' . ce pro1esının varıdatı 389,000, 1 dalı d x. · ıd· 

dır ~e.tkık komısy~nu vasıtaeıyle masrafı da 2531512 lira olarak meli 36 saat müddetli bir ülti el§ı ır. sili tanımaktan bnşkıs çare yok 
toslı•tı v~ bu ko~ı~yonun y~pa· tesbit olunmuştur. matom kokusu vardır. iki hüku Dav~tna'!'~ Londrada tur. Yapılacak peltıpiste bakıİır-
caÇ{ı tetkıklere gore sarfı ıcab t d k. h dudun kald tetkık edıhyor sa Hiıler bunu Avusturyalılar . . . 20 K d me arasın a ı u ı ~d.eıı: para mıkdarıoın tayını, 3 Z3 3 rılmasıııı ima eden harekbller Londra, 18 (Radyo) Royter elile lıir daha ilan edecek bunurı 
ıkıncı mllddede olarak bu para bildiriyor : Sovyet elçisi harici· la da formaliteyi tamamlıyacak· 
ların ilk tesisler beııabına geç· bir tehlike yaratmaktan hiQ de ye nezaretine giderek lnailtere tır. AvusturyadRki ekalliyetler 

istan~ulun Elektriği Vilayetierin 

memesi !Azım geldiline dair Polia teıki/dtı uzak değildir. . . . hukukunun muhafazası için Bet 
• • • olan veklletin .ıörüeme üzerinde ~ı~ lıeynelmılel bı~ . konfer~nea tindeki lıüyük elçimiz teoebbüs· 

T•nzıl..:.ttan ıstı.Eade M k 1 ı K kurulacak ıştırAk davetnamesını tevdt et 

Fuar için 
1 -. u Tj muza ere er yapı mıştır. onuş . . IEırde bulunuyor. 

t 1 1 b " 1 d d d. Ankara _ Emn·ıyet iı:ıleri I mıştır. Konferansın ne derece •ar ı ma ara, ugun er e evam e ı· v Ş h • M h b • • . r lecektir. genel direktötlüğQ, Yalova, Ban e tr U a trı pratik kıymeti lıAiz olup olma Suvyet teklifi Puriste iyi karşı 
Ankara 18 (Radyo) - lzmir z· L • 1. 1 ki dıtma, Mudanya gibi mevkii ııok f dıQı gayri 88rihtir. Siyast meha lanmıştır. Litvinofun beyanatın 

tuarı münasebetile lzmire gele· naat ıongresı 118Zlr 1 an tasından ehemiyetli, büyük ve a acafız fil Sovyetlerin bir fikir laatisin daki esas prensipler resmi me 
ceklere trenlerde geçen 8eııe ya mühim kazalarda polis teekildtı Gazatcmize eehir muhabir· "e btılunmadan böyle bı·r davet hafilde tasvıp edilmekte yahıı' 
nıJ t ·ıAt b d (Birinciden artan) " . k . . . . " teklifin sarih olmadığı beyan 
.. an enzı ın u sene e ya reislik etmi~ltH dır. \·ucu'1n getırmAğo arar vermış .ıgı yapıtcak b r arkadaş ala yapması uevletlerin bu günkü . . 
pılmaaına karar verilmiştir. Bu toplantıda nişan ayı bııe t~r, Po1is ~eş.kildt. kanununa tev r,ı-ı-~ız lııtiyenlerin şartları 811 VAıiyet karşısında aksülAmelleri edılmektedır. Da\·etııame Sovyet 

Yalnız hu sone 16 günlük lanndu toplpnacıık olan büyük , fıkan polıs teşkı!Atı yapılacak lıımak ve anlaşnıuk üıre mek· . " h d . ütt" 11 ü kıt ' Rusyamn niyetl.-ri bilhassa Sof 
ticaret bileti nlanların tenzihl ziraat kongresi hazıılıkları g0rü olan kazalar 16 , 20 kadardır.le; r upıa· veya şifahen "Veni Mer nı m.u~R e e gayesı. g u. yet ıimamciıırlıtrıııın umtınıi \'8 

&an istifade edebilmek için lzmiı şülmüş \'e Başbakanımız koııgre Bakanlık, öııüınüzdeki .günlerde :1ın gıs~eıesi ıııüdiirlüğü,. a'1· ııaalır~ı ~e~IE>mektedır. ziyetteki düşüııc<·lerini göstHllle 
delki ıün kalmaları icabetmek ye Aid muhtelif direkıifJer veri kaıaların adlarını teebıt edecek resine müracaaUarı. Parıs ıyı karşıladı si itibariyle derin tetkike ıayan 
lld1r. mittir. ıir, Parl1, ıı (Radyo) Hnaatao· dır . 
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Zihinleri meşgul eden memleket 
YENi MERSiN 19:M.-\RT 1938 CUM_A_R_T_ES_I_______ SAY!i"'A =l 

--;-------.:;~.:.__ 

çekoslovakya 
Dunyada Mersin ~yasası 1 i l A N 

ıs-:': 9as Tarsus Belediye riyasetinden 
bu memleket nasıl kuruldu, parlemento· 

su, ana yasası içerisindeki A imanlar 

Ne kadar Radyo 
istaıyonu var .......... 
Avuıturyalı büyük ilim 

Henrib elektrik ldalgaların• 

Son Alman • Avusturya ! Çekoslovak meclisine aza keıfedeli 50 yıl oldu Marko 
hAdiseleri dolayısile s1k sık • intihabı kadın erkek 21 yaşı nioin radyo üzerinde ilk tec· 

K.S. 
Pamuklar 

42, Klevlant 
Dağ mah 
Kapı mah 
Koza 

29 

- Karma 
gazetelerin birinci sayfalarına nı doldurmuş herkeste vardır . rllbelere başladığı tarihten bu Kozacı parlat• ı 7. 
geçen Çekoslovakya herkesin 30 yaşından yukarı bülUn va güne güne kadar kırk sene d 
zihnini mPŞgul edıyor, tand8Şl8r mf'C)İS0 intihap edi- geçti. 1 butday • çav ar 

Çekoslovakya, harpten lirle r Mf'r.!İsi n iyen kısmına Mant denizi kenarında Sert şark 6,,30 
sonra mPyd11rıa gelen devletler intihap hakkı 26 ynşından yu radyo iJ,. ilk itıretleri Maı• Yumuşak 5,,5 
8rRsındadır. Nasıl tP.şekkUI et karı bulunan vatandaşlara ve koni 1899 yılında almıştı 1901 1 Yerli buğdayı 4 .. 25 
liği, parlAmentosu, anayasesı· rilm " ştir. Bu kısma intihap e- aeneaiude Markoni Okyanoslar lÇavdar 4,,43 
nın neleri i htiAa ettiği, içeıi di lecekl~rin de 45 yaşmı dol- üzerinden de ilk ıeı duyur- Anadol yulaf 4.00 
sind~ki A~man :ek~~Hyeıı:-r~, durmASI lllzımdır. mığa muvaffak olmuıtu. arpa 
ekalJıyetlerın m ~ykıı , dını, BUGÜNKÜ REfSfCUMHUR İlk evnl telgraf sonra tele- Anadol 3,62 
hakkında ıış1ğıd'lld maltlmalı VE KABİNE fon daha ıeurada radyo te · y nli 
Veriyoruz; Çekoslovakya devlPtinin ltfon ile sesler alınıp verildi. Nohut ekstra 

ÇEf<OSLOVAKYA NASIL hug~nkU reisi D. Edvard Be Radyo telefona biz bu giln Fasulye 
KURULDU? . nesıır, Kf'nd:si, 1884 sentısi kıHca radyo diyoruz, Yulaf yerli 

. ~A~osl~v~klar, aynı Slav mayısının 28 inde Bohemyada 20 yıl. önce hiç kimsenin Mercimek yozgat 

3,,2.? 
6 

6,50 
1,,50 

7-8 
rnılletının. ı_kı ay7 kolund~~ doğmnştur, 935 senPsi kAou· havıılttıına bile sığmayan terak Sahlep 
rnUtPşekkıldır. Bun Ardım bırı nutwvtı linin 18 zind!-l Rµisi· k'l ld Bil ilk d · t 

Çç.,kkler, diğderi ~lov19Hk81ardır. cumhu~ int ihttp edılmiştir. y:;:.,~, ~lldy:lar ;: -~il~:=~ !::!u:!en 

120-J~O 

20 

~ oslovak evletı, 1 se· B ğU kU ç k 1 k h.. ı d'nl · · · ı d 
n . t . . 1. . 28 f d u n e os ova u- arca ı eyıcısı o an ra yo· Cebri 
esı eşrınıevve ının ı ıı e kQ · 9 5 · · · • • vu d ıd · O U .111 k metı de 3 senesı kAnunu nun bllyilk hızla ılerleyııı 15 S 

.. cu 
8k~eA ı. t g n mMt ~n evvelinin hf'Şinde tf'Ş~kklll et yıldanberi devam ediyor. Bu usam 

oey, es l \.' US nrya - 8C8 rlS . l . . y nafi 
t.. . t 1 · t b 1 mış o up başrnda Dr. MiJAn ılerleyıf o kadar ıllratle de · a,, .. n ımpara or uf'una aı u u • . • 
il .. Ç k 1 k 1 k ti Hodza hulunuyor. Hariciye vam edıyor kı, kültllr ve ınaan Siyah .. n e os oAa mem e e e- . . • .. . k 
ti · .d . 1 ld Av VekAletını Dr. Kiınil Krofta ların bayata lizerıne mubım Şar .un ı aresını e e a ı. "nı . w d 
80 . t . . . 14 ışgal eder, rol oynamaga başlayan radyo Ana ol 
nenın f>Şrınısanı symın 

Und p ğd ç k 1 A k ·ı MESAHA VE NOFUS nun on sene ıonra ortaya ko· Aydın 
e ra a e os" a mı w h 'k 1 d · · k 

it ı · · t 1 k ç k 1 Çekoslovakya cumhuriye yacagı arı •arın erece•ını Yıkanmıı yapa mec ısı op anam e os o· 1 . . 
Vak devletini bir cumhuriyet t~nin hudutları, sulh muahede tahmin -~de.bılmtk bıle milm· Gnz yunu . 
olarak ilAn etti. Riyasete pro sı ile Almanya, Avusturya ve kün degıldır. Konya malları tiftik 
fes~r Masariki rgetirmişlerdi. Macarist~na göre t<4yin edil- Dllnyanın llzerine bir g6ı Yozgat 

Masarik, 935 sem~si kAnu mi ştir, 140,493 kilometre mu 
1
gezdirecek Q)ursak radyo mer Keçi kıh 

nuevvelinin 14 Unde istifa eı rabba mesahadadır. NUfusu kezleriaden mürekkep 11k tel » dabai 
Uliş ve kendisine ·'Kurtarıcı 9l{O nUfus yazımına göre 14, örgülerile örOIO oldutunu g6 Deriler 
aeisıcumhur, unvanı verilmiş 729,816 dır. rüıilz Her ••at yilderce rad Keçi derisi çifti 
lir.,, ~kosloAakların aaalisinin yo merkezleriaden nutuklar Koyun derisi kiloıu 

19rn senesi AylUIUnUn ıo 9,688,_770 ş~ . Çekoslovaktı_r. konftr~~slar musiki ve piyea Sıtır deriıi tulu 
~~da imza edilen Sen Je .. men ~ç mılyon ıkt yUz ot?~ l-ır ler verılıyor. . Sığır bava kuruau 

70, 
10-11 

17, 

50·51 
47-50 
50.51 

80 
70 

5 

ısırnıi sulh muahedesile devl~t hın 11ltı yUz altmış eekızı Al 1930 yılında Ame~kada Manda derili 
ler. Çekoslovaıc cumhuriyetinı mandır. altı yUz doksan bir iki büylik radyo merkeıı ça· b J k. d /ı 
resmen tanıdılar. Çek·Slovak hin dokuz yUz yirmi OçU Ma lışmaya başlamıştı. bin dokm aaem V.e Çe. ır e 
cumhuriyeti ismini kısaltmak cerdır. BPŞ yüz kırk doırnz bin yüz yirmi iki yılanda Avrupa ıçlerı 
flzere bu cumhuriyete ,Çekos yoz altmış dokuzu Rustur. Sek da da 1 merkez eçıldıl Bu Tatlı badem içi 
lovakya adı verildi. sen bir bin yedi yUz otuz ye merkezler bin dokuz yüz yir Acı ,. ,. 

KANU, U ESASI disi L 0 hdir. Yoz seksen altı mi altı;yılında bUllln dl1nyad~ Acı çekirdek 

80 
41, 
31 

19ıO senPsi şubatının 2!1 bin, altı yUz ~ırk ikisi yahu dokuz yilz dobHn beı adedı Urfa Yeiı 
Uncu UnU Çekoslovakyanın dl ırkına mensuptur. Kırk d" ni buldu. bin dokuz yilz otuz f el 85 g d' ı 'h t' d . ç " 'lnayasası htızırlırnıp milli meC kuz uln Biti yOz Otuz altısı ye 1 yı tnıD Dl aye ID e JSe • • l 
listen geçti . Anayasanın şut diğe r ırklardan mUteşskkildir, iki bin on iki radyo merkezi Birinci n~!r!~1f er l?,S 

Bdetlip~mizc~ mer·kflze t~kriben looo IUtlll't· 

u~akla "?~· l lwpadöre k u v.~e&li. sa da verebiltJcek 
hır amph(ık atör ve lıoparJorJerı ile ıu ik rofon v 
buıılara l~11nı olan malzeme ve le~is:.ıtu:ı ya ıf~ 
ması kapah zarf usulile miinakasaya çıkarılnu~tır 
nıulıa mmt>ıı bt>deli 800 lira olup mu vak k :ll ıemL 
ı•al ~kt;ası 60 liradır. ihalesi 28-3-938 pazartPsi 
gürıü saat 15 de IJelediye encümeninde yapJla
cağmdan hreklilrr·in şarınamPsiui belP.diyeruizden 
aramaları ilan ofuııur. Jo 13-16-19 

I l j N 

Tarsus Bele~iye riyasetinden 
B~lt·diJeuıiı itfaiye.sine kapah zaı·f usulile bir 

yangm araıözli alınacaktır. Muhamnrnn bedeli 
67811 lira 5o kuruştur. ihalesi 28 .ö. 938 pazar .. 
lesi giinii saal 15 de. belediye enc.ii~ıeninJ~ ya_ 
pılr1cağ111dan isltıklilerm şarıraamesım beledıyeruiz 
tltın :ıranıaları illtn oluuur. 10-13-16-19 

1 LAN 
Mersin as~eri satmalma tomisyıu Rs. 

Alay artırma eksihnı'e ve ihale komisyonu ın 
rafmdan Löhııe ayakkabı lurık gPrnici f~ıaeri , .• 
fıurda ba~1r takııularJ ve saire 30 mart 938 c;u 
ş:ıuıba güuü şaal 15 d~ sattlaculıır, istt-klile~it 
o gün ve saatte sa. al. ko.' na müracaatları 

15 19 -- 2 l - 2 7 

L A N • 
1 

lçıl Def ter~arlığmsan 
ihbarname kazanç vergisi 

cilt uo varak 110. senesi ıarh no, lira k. 
1 2 932 227 975 00 

zam lira ku. mlikt>ll~frn adı sanalı 
97 5 oo mt>llah kırma ta~ müte:ıhhidi 

ma ha llrsi Rtısen ta~dir komisyon 
tarih nunuırası 

mahmudiye_2~6~-..;9_9_3_5 __ ı 6_5 ______ _ 

lsrına görf', ç .,ko.;lovak)'A. hal Geri yanı yahAncıdır. çalıtıyordu .su. ad. etler h. e.r giln 
k k b k ikinci nevi mal tn kendısi tarafındttn intıhAp DiN uhyor Bu ı ı ıo on ı ı mer J k • kl• f 
Oft;nacak bir Reisicumhuru Ahulinin ekserisi katolik kuden iki bio yirmi ikisi in· Çay 90 Şehir dahilinae ı na ()'Q ınızı ucuz, 

Saym Mersin Tüccarınına rı hıl~ına müjde 

hıışta bulundurmak Uzere de· tir. Rundnn başka mevcut o· ıa dalga ile çahşıyor Merkez Kchve 109 • 110 aerl temiz bir 'urette . yaptırmak için 
lllokrat bir cumnuriy• ttir. Cum hm dinler, protestan, Ortodoks lerio bulunduğu memleketler Ayrı, ayrı hUkQmellerd 1 J• • 
h e bize müracaat eaınız. Uriyetin arazisi, tek ve gAyri mOsevi ve dığ .. r dinlerdir. Ka şunlardır. radyo merkezleriı.in adedin 
kahil taksim bir valıdljt leş· toliklPr arnsında Rum ve Er Şimal ve orta Amerikada den fazla, bu merkezlerin kil~ Kamyonlsnmız emrinize amadeclir. Alanacık licret 
kit · k t l"kl · d b J k t d 1 1 d k araba Ocretiaden daha mutedildir. edAr, menı a o ı erı e u unma or a ve uzun a ga ı o uz vat kuvvetlerinin derecesine 

B · · a t d ü • · d" t k d 1 J Bu suretle hem nakliyabnızı toptan yaptırmak ve be tı UtUıı cumhurıyetın yf'g 8 ır. Y z yırmı or 1•• • ga 1• ehemmiyet verilmektedir. ı m 
e d k d k ki de zamandan kaıanmıı o uraunuz. 

1 t~şrii varlığı olan 300 Bl'.H seksen ° uz ra yo mer eı Bin dokuzyQı yirmi beş se K•myonlarımıı bliyli~ ve kapalı olduiundaa mallarını· 1 rniıır parlam~nto her altı T 8S~İh hepsi liçyüz on dörttli .. , desinde 8 kİlovath bir mer; zın haıara ujramak. yagmur, çamurdan mllteuair olmak 
•eneJe bir intihap olunur Ay Cenup Am~~kada orta ve keı bOyOk bir kuvvet sayılır ihtimalleri de yoktur. 
tnı Parlamentonun bir de iya Gazetemizin dilnkll say111 uzun dalgalı ılu yüz otuz dört dı, Bin dokuzyUz otuz aeneı!n ADRES: Otomobil Durak Mahalli 

Benzinci Baki harma 
~4- 80 

tıt Vördır ki tj() azadan mU· nın üçüncn ıab feıindeki Ter kısa dalgalı ıt-kıen radyo de 5 kilovatlı merkezl"rin 
~~~lcrpti_r . ve her ~A.kiz senede sus icra mt>murluiu ilinında 'merk~zi ili hep llçyilz d3rtUir hUyUk bir inkilip ysptılı ~y 

dt•ğ ı ş ı r. Bu ıkı komam, l ._ .. ,. d k- n Avrupada Orta ve uzun dal lendi Aradan hır SP.nA geçtik 
ftıU t . ç tarla ımD meVKll ıllaD a oy }ı - Ü d k d ' 
k Ş f'rek ... n ıçtıma edneii e 1 lıkl g• ucy z 6rt ısa •lgalı ten sonra :>O ı~r kı lonthk 
0sıovakyanın R"isicnmhuru- yazılacak yerde y•n •t • yirmi d6rt umum UçyOz yirmi k 

1 
b' I h et yandır 

~ll intihHp ederlt~r. intihap Namruu köyG yazılmııtır Taıfıekiı radyo merkezi çahııyor me~ Pbz eri dı 8 ayr u 
'lfj b'h d · ma~H 8Ş 8 1 

Vr~si yedi senedir. ı e erız Asyada ~rta ve uzun dal ÇOCJkO bin dokuzyilz 0 . 

İ8 Reisicumhur. devl•·lin ~~ g•h. yü~ ye~mıı alb kısa dali~ tuz yılında bntun :~düoyadaki 
ele Sıfaiile, silahlı knvvetlerın Meşhur sanatkAr h yırmı bır mer.kezki hepıı radyş merkeılerinln kuvveti 
{) en YUk~ek kumandanıdır. Remzi Teze/in yUz doksan yedldır bin elli bfat kilovatlık iken bira 

llt}4 1 k h mentonun rızasını a ara At t •• k Avusturalys; Orta ve u· dokuz yUz yirmi altı yılında 
t:tp . ilAn edebilir. YOksek 3 Uf zun dalgalı J 34. kısa dalgalı bu kuvvet Uç bin iki yUz kırk 
4lbetı b" 1 . k"I .. 
~n~ 8 ıa ıt erın mev .' erı?ı Celil Bayar, Dahiliye Nafia 3, umumt 136 merkez. yediyi bulmuştur. 
e~e k memurları kendı t~yın f~tiaat, Kllltilr ve diğer BUtUn dllnyadaki uzun Bir kaç yıldanberi, yllz, 
liı-ıt~ ~ez~ affotmek salAhıye · vekiller ile büyllklerimizin orta dalgalı merkezler 1790 yUz yirmi kilovat kuvvetli 

ıaızdır. . her boyda fotoğraflan ya• iki yUz yirmi iki merkez de merkezler de yapıldı. BugOn 
•i, Çekoslovak kanunu esası kında Mersine de ielecektir klsa dalgalı ki, hepsi iki bin 40 dan fazla radyo merkezi 
lirıi~tb0 11 t ve ~el_Am hUrriye Pastel fotoğraflar için ıipa yoz on ikidir. yOzden yuqarı kilovat kuvve 
1Q0 alka vermıştır. Aynı za En çok radyo merkezi A tı"ne maliktir. (Moekova komin "fld ı •if kabul olunur, 

T ole fon : (180) ... * ====ı• 

Güven Sigorta 
Sosyetesi 

Sümer Bank 
Emldk ve Eytam 

Bankalarının kurumudur 

Tam türk 
oe en güvenile n•igorta ıirketidir 

Hayat, ya11g111, Nakliyett, Kaza Otomohil sigor 
ıalarımzı en nıfisail şartl~r ve lediye kolay. 

~ll 11 ekal iyetlerin de huku 

1 
merikadadır. Avusturalyada tern slnsinatf) radya -merkez 

~otıu tPminat altına alır, ç~- S(OAO SAH ft S(JM(H ! yUz iki, Çinde dok111n altı' Jerl bef yUıer kilovathkltır. Meninde MOmeasili 
~t! 8tı1d01.V n kyadaki _ekalliyetlerin Meksiknda doksan, Kanadada Aıtmııoıdan fHzla radyo merke VASFI ORGUN 

hklaril~ yapar. 

~ k B Uray cıddesi No. Merıin " _ 
~~kı :e tf'pleı 1 var~ır. ~ seksen sekiz, Sovyet Rusyada zi de almış ile yoz kiJo-..·at .i------------·~- ---..ı.--._! 
~tin, ,:,!~;~;,u esat1ı kendı lyetmif bef merkeı ıvevcuttur. kqvvet ar18'odıd1r, -------------... -----;;:-. 
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1 L A . N ~~imı ~mı~~~~@Ui?JliiUmll~ 

Mersin Ziraat Bankasından 1 · · E N 1 
tapu sene
Jiııin rıo. 

kö~ ti ciıasi mi~tan hissa 
nı. na . 

muhHUHlWn Borcluuun ismi ~ sı·GoR SOSYETESi. ~ 
k1ıi~~ı~ı.i t'~:ş ~~t~ık karısı ve y11s11I ~ ...... ... frJl 

96 karatlivar tarla 6-l33o lam 53 So [§g Sümer Bank ve Emlak Eytam bankaları tarafından @ 
fluduuu, şa. hark ve siilt·~· marı v~ abto oğlu ·, rF.ilkurulmuş tamulusal bir kurumdur. Vasfı Orgun 1E1 

şi. ahmel ga, tar.ik J il!:! il!:! 
98 karadivar tarla 52383 lam öo 5o ,, ,, ,, \[iUmJ[iU[iU@ljlm]@!Jiif J ~~~mıJ~[iU~~mJ~ 

Hududu, şa, hark \e uıolla mehrnet şi, çalış 
mehmel ve iızel evl~tları ga. malıurnl çalış f.v · !1 11 
latları CP, ahnıf.l • suyu 

adanah 0-1-u- larla 45965 tam 140 adanalı .oğlu ibrahim oğhı U 
rt>şit 1 Sayıu Halk ımızın Sıhha ı mı göz ününde tutarak ~şi huhınu11yan KAYA 

. Hududu, şa, ha~.a~~ bin ali. t~tlası şi, lıam ha- . . aOELEN SUYUNV gaytı t s ıh hi bir şe~i ld~ nwnhağdaki tesi~a ttıula eksik-
şmı gar. lu~rkel~ golu t!e. tarıkı has il ı·•· ı . · 1 f · IJ · · • ı l J ı ... 

Lar a 3 o am 4 arac ıvar .. uyun en ma ı. d . · 

• 1 

83 kara(ll. var ı 67 6 t 1 0 k 1. ı . x .. d 1 I '" erıru tamam amış enıırn en "oıı usu t• rını \' ttJHırma l\t et uu uıu ugu-
. k l 'd mzu arz e erız. mut yasın ve arı~ı va 11 e 

Hududu, şa, hark ve uıavrumaıi şi, demir ~·o. KAY D LEN SUYU 1 
hı v~ mavrumati ga, kılıcvurı VP. lıi~s<ıdarı ce. şo • . . . 

;; y ot "ara d iv a r 
13 

r I a .1 ~ 
3 

So ıa 
111 18 7 

fı kara d i v 
3 
r köy ii n d • il şa ba iı • • ~8y~ad1ğl yerd_eO ~t ı_bar ~O. I~ laS JO~ J a O~Oa kadar Cam bor Uiarla bili Ur ha VUZlir aı 

llu&IUdU, Ş3, tarik \'6 İbrahim VP miyasa Şİ. oğlu kamil mdullmış ora~anda bulun f ızı~ ı ve ~ımyev ı evsafım mu~afaza e~ere~ el ~eyme~en. 
karun ibrahim ga n~~n rumati ve kar~ alımet oğ- ~ususi ~imya~erimiz ~uzurun~a ~amacan lara ~ol~urulmakda ve muntazaman 1 
lu ce, kara ahmel oglu L • • 1 k t • 
16 kara d i va I' tada 2 7 ô 70 la !il 3ô .. " " seıırımıze ue me teuır . 1 
l 

Jlududu, şa. tarık ga .. hark VP. kara afımel oğ ' 1 KAYADELEN SUYUNUN evs1tfı ve fevkalAdellğine gelince: Yıllar i eçdikçc h alkımızın. 
u ve hark ctı, ma\• rumatı • 

84 B J k 1 l 1 2 2 us:..· la rı• t 7 50 b 1 k 1 k"' ·· d · iöıterdiQ'i raQbet ve teveccühü karşısında fazla söz söylemeQ'l zait görUyoruz. Sıhhat Bak <rnhgı .,,_ u u · u ara '""o • u u u uyun en &zız ve a w 
lludutJu şa hendek ga. \'e Şİ tarik c~, topal lıii~eyin ve şerife fdlllla ve .ve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU ~alr ız Tilrkiyenin 

ah mel larl~sı ' nwdine = e~.ylf suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın bırinci kaynak suları arasında bulunduQ'unu isbaı ! 
85 b 1 ki 1 )f-623 • e 

1
' ır • w U U U f 3 r a \J la lU 1 O ,, ,, ,, iştahsızlığa, hazımsızlığa bir çok mide bağırsak hastalı klarına karvı KAYADELEN şifalı ~bir • 

Hududu, şa. derf' ga, meruış şı, h~ndek ce, 81 hayat kaynağıdır. il 
memiş !! Suyu pek temiz ve b~rrakdv. Tecrübe eden Sa)'lll lıalkımız:undinde bulduf u dndtltAOvt , sllıhatuı •• 

88 l 1 kl 1 ) 7 
w vtrdi/l /ar/ıJarla suyumuzun müşttrısl rotalmaktadır. 

JU u · u tara 919< l(Jlll ,5o 
1

, ,, ,, 

llududu, ş~. ve ga. celıt•I şi, kahri " laıı CP.· tarik Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi u 
87 Lıuluklu tarla J378ö t:im 7 ,5o ., ,, ,, U fm ~ DRBltBWDilllllgjiiftBDIVıO 

llududu, şa. laerıdek ga. Ct1 lıe! şi. sahihi se11el Vurtdaş K zılaya aza oıu ,nuz 
t~e tarik 

~lt~rsin ziraat l>aukasrna 2814 l\olu kanun mucibince taksitlendirilmiş 
ipotekli borçlaruu vadrsiııdt• ödcmt· d ı ~lt>ri11dt>n dolayı borçhuı muacceliyet 
kesr, eden yu kart da ~ Ö)'le r ile isi nıleri )' azıh şahısların isinıleri hizalarında 
hudud ve miktc.ırhırt )azılı gayri nuırıkuller 19·3 939 l~rilairıdf>n haşlayarak 
21 güu miiddetle artırmaya koııulmuştur. artırmaya iştirak edecek olanlar 
urlırma Lıedtılinirı 'iizd~ 5 ni~belinde lcıminal akcası verece~tir. ihale bed~li 

• • 
pt'Şirıdir. Oellali~·e \ 'H ferağ harcı ,,~ sair masraflar aheıya aillir. 

ilmi~ 8·4-938 ıarihine rasıla)· an cuma ~ünü saat onda yapılacaltır. 
isteklilerin T. C. Ziraat hankasma rniiracaalları ilAn olunur. 

Senelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Veni Ve Çeşitlidir 
Resmi devairve müeıs~satla ticurethaneiereait her nevi delter 
ler ve evrakı mat6uaveaıoirei en nefiı bir tar~da ıür' atle yapar 

~·-~·-···~·**•*·~··· HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPARİŞ-
LERİ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLAJ.I\. 

HER NEVİ KARTVİZİT 
KİTAP, GA.ZE TE DA.VE T KART
V E ~ E C: JY.I: ı:r A L A R I. Z AR F K:A.-

~ 
GIT EAŞLZK

TA.B:INI . DER UH· L ARI T AB E:JD J:-
TE EDER · L İ R.. 

Yeni Mersin BalımeYinile llaıırmıfLlf. 
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IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyof' 

ONA KARŞI 

Hazırhkh Davranml'.11 


