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Balkan Antantı daimi konseyi ı Mısır matbuatı 
P.,üzakereler. samimi bir hava içerisinde üç 

gün devam etti ve sona erdi 
Görüı meler esnasında umumi noktai nazar teatisinde bulunul 

du ve mutabakatı efkar olduğu anlaşıldı 

Dost ve müttefik Yugoslavya Başvekili ~ün memle~etine dön~ü. 
Ankara, 28 (Radyo) Ihılklln ı retle müdahale ettirmemeye aı

.\ntantı dnimt konseyi 25. ~6: 27 
IJtıbat terihleriııde Yunaıı B ıı şve 
kili Ekselftııs Hay ~fotnkırn ı:ırn 
başkanlığı altında Aııkarndıt 
toplanmışlardır. 

Toplantıya Yu1ıoslavya baş· 

•ekili Ekselllns Stoy adi ııoviç, 
llomarıya Hariciye ~ezareti müs 
leearı Bay Kommen ve Hariciye 
Vekilimiz Doktor Tevfik Rüşlü 
.\ras iştirllk etmişlerdir. 

Antant Azası dfj vlet mümes· 
&illeri, bütütı göı üşmeler esııa· 
8lDda umumt noktai nazar taali 
•inde bulunmuşlar Vtt kendileri · 
lli alAkaddr eden işler etrafında 
iörilsnı üşlerdir. 

Görüşmeler esnıısıııda barış 
•e sulhun temıııi nıüttehkaıı 
derpie 0Qilmiş müşterek mesele· 
ler te kar~ılıkh merıraatler ve 
rtlüııaseüeiler hııkkıııda tam lıir 
Rörüe ve mutabakatı efkllr hAsıl 
Olınuşıur. 

Belken anlautı d~vletlerı ,Ce 

~etre müessescs~nin sadık Azıısı 
almasına ve diğer :devletlerin 

9raıi ieleriııe karışııuımaya, ken 
~leriııe de hir.,ı h;r su 

melmiş bulunmaktadır . 
Akdeniz politikasına taallOk 

eden işlerde Balkan antantı dev 
Jelleri, ıA bidayellerıberi takip 
edil eıı nnlaşma siyasetine de'Jam 
etmeyi, lııgiltere- Fransa-lıalya 
ile barış siyaseti takıbini tam 
bir ahenk ile kabul etmişlerdir, 

HabetıiRlan mt>selesi, 'malum 
safahatını geçirdikten ~onra gay 
ri nrnvrut lıir hale gelmişıir . 

Antant devletleri ciddi gaf· 
retler sar feloıişh•r ve Akdeniz 
antantı devlrtlerile dostane mü 
nasobetleriui .takviyeye muvaffak 
olmuşlardır. Akdenizde sahili 
bulunnn Yugoslavya lıüldimeti· 

nin lıalya ile yapmış olduğu 

muahede tas\'ıp edilıııiştir. 

Yugoslavya lıalya K1'81ı çe 
HahPşislan lmparalorlu~u ile 
münasebetlerine devam ederek 
yPni bir elçi tayin etmiş ve Ro 
~anya da tayin etmek üzere 
bulunmuştur. 

Ak<ieniz hannı:unda Yurıa 
nistırn ve Türkiyenin. Hıtbeşis

taıı işiııiıı lt11lya ile ıam ve dos 
tane lıir ı:ıurAtle hHlli münıu1ehe · 

Kontrolör kursu 
Ankarada 1 ~1artta açılacak 

ve bir av dAvam edecPk . 
Kontrol namzetleri bir müddet te tetkik 

ler yaptıktan sonra mühim hububat 
merkezlerine gönderilecek 

d iktisat Vekllleti lm seııe için 

1 e. kontrole bağlıyeca~ı madde· 
eı·1 k etvelce bir programla sıraya 

el 
0Yınuştu. Bu sıraya göre buğ 

1> 
4

Y, arpa, portakal, tiflık ve ya 
c a.~ ihraçla kontrole tllbi tutulıt 
ıı, tı. 

k Veklllet yeni yet iştireceği 
lll~ntrotör rıamzellerirıi tayin et 
ıa'e •e bunların bir Martta açı 
kecak. kursla bulunmaları için 

lldılerine tebli~at yapmıştır. 
il\ Yeni alınacak konırol me
cl Urlarınctaıı maacla halı ıı hulun 
li~lt~arı mahallerc1t- koııtrolle va 
k e1ı bazı kontrolörleri de yeni 
~r~ k ~rı '1ÖrnlP.k Ü1.1'0 ntPr e:T.e 

'ıni Romen Anayasası 
/(ralın huzuru ile 

ilan edildi . 

1 çağırmıştır ÇıtııakkAle, .. Antalya 
ve Feıhiyedeki koııtrolorler bu 
meyandadır. 

Buralara muvakkaten f zmir· 
deki kon trol örter göııderilmekte 
dir. - ---"*·-"'" .. ~ -- ;.• .' . .. 

Palamut konırolörlerının ay 
ni zamandA hububat kontrolörü 
olarak çalışdcakları da anlatıl-
maktadır. . 

Bir Martta Ankaradn a?ıl~-
cak kurs bir ay sürecek, bıllık 
ten Ronra ıııımzetler lstanbula 

b. -ddet gelerek burada da ır mu 
ıeıkikler yaptıktan sonra mühim 
hububat nıerkezleriııi gezecek· 
lflrdir. 

Avusturya gazetelerinin 
Fransız meclisi hak 
kında mütoleaları 

tile iktisadi işbirliği temini için 
mühim bir adım atılmış olacak· 
tır. 

Konsey Azaları ispanya işle 
rine ademi müdahaleye karar 
vermişlerdir. Anlan hükOmetleri 
General Franko ile ticart müna 
sebet için ajanlar gönderecekler 
ve sj ırnlar kabul edebilecekler· 
dir. 

Knnsey önümüzdeki 938 Ey 
lıll ve 939 eubat toplantılarmı 
Bükrf'ş'ıe yapacaktır. 

Arıkara 28 (Rııdyo)- Yugos 
levye Başvekili Ekselans Stoya· 
dinoviç saat bir buçukta Ankara 
yı terkeırnişlerdir. lstas)'onda 
Bıışhakaıı CelAI Bayar, Hariciye 
vekılı Tevfık Hüştü Aras, Dahili 
ye Vt>kıli Şükrü Kaya, Hariciye 
VekAleti yüksek memurları ile 
seftıretler erkAnı ve daha bir~ok 
halk tarafından u~urlenmışlar· 
dır. 

Başvekil Stoyadinovio f sten 
bulda birkaç saat kalacaklar bu 
müddet zarfında Taksimde Cum 
huriy' t abidesine çelenk koyıı• 
caklar ve ŞPhri gPzdiktan sonra 
akşam Sı•mpoıı t'kııpresile Belg 
rada gi1ecPklerdir 

Mec:is Çarşambaaünü 2çılıyor 
intihap dairelerine 

giden mebuslar An~ 
haraya dönüyorlar 

Ankara, ( Hususi ) Büyük 
Millet Meclisi 2 martta açılacak 

tır, lııtihap dairelerinde bulunan 

mebuslar gelmeA"e başlamışlar 

dır, Meclis ruznamesinde geçen 
devreden kalmış, va müzakeresi 
yapılmamış bir kao hesabı katf 
IAyihası ile zeytin ağa9larının 

korunması hakkındaki lhiha 
9ardır, 

. 

Atatürk anıtı 
Ulu Atamızın bir heykelini 

dikmeae karar veren Beledi1e 
bir heyet toplayarak kanaatleri 
ne mOracaat etmit ve İlbayımı 

zın başkanlıQındaki bu komia 
yon bir müsabaka ilin elmişıi, 
Müsabakadfl birinci ikinci QçQn 
cü gelen sanatkArların eserleri 
Ankaraya aönderilerek Vekalet 
oe tf nsip edileninin yaptırılaca 
aı da kararlaetırılmıştı, 

Bu müsabakaya il i latan 
buldan 2 si Mersinden ve biri 
Adanadan olmak üzere 8 san.at 
kAr itliıAk etmit ve hazırladık 
Jarı maketleri Belediyeıe gön 
derm işlord i r, 

~o bQkree, 28 (Rady~) Yeni 
ti)~~~ ana yaRası Kralın buzu 
'ee·~ ~IAn edilmiştir, Kral bu 
h~· e ıle bir ıı•ıtuk söyleyerek 
"'ı~ kaııunu esasının milli ıa 
~ lerden doQmuş oldutnnu 

1'11l"'ir, 

Viyana 28 (Radyo) Gazete 
!Ar 1"ransız

1 

mebusan mecli1Ji hak 
kında mütalealar serdetmekte 

diri er, da 
Bay Delbosun A9usturyu . 

Ecnebi tesir11tının ~aş gösterını~ 
olmasını sö1lemeıı efklrı um 
miyede heyecan u1aodırmııtır, 1 

Bu günlerde toplanacak Jü 
ri heyeti müsabaka müddetinin 
biLmie otmaeı itibarile birinci 
ikinci ve 090nc01QoO aeQecektir, 

Şiddetli M ürıal{aşalara 
devam ediyor 

J 

El - Mukattam gazetesi ise matbuatın 
hareketini tenkit etmektedir 

Mısır metbuatıııda buııdan 

öııre cereyan eden şiddell i mü 
nakaşalar hararetle devam et 
mekledir. Matbuat ikiye ayrıl 

mıştır. cElmısri• a-azetesi başda 
olmak üzere Vafdist · gazeıeler 
Mehmet Mahmut Pıışa hükume 
ti, Ali .l\IRhir Paea ve kardeşi 

Ahmet Mahir Be1 hakkında, ş i d 

detlı yazıl1tr neşretmektedirler. 

Vafd aleyhtarı gazeteler ve 
bunların başında cElbelAg> ga 
zetesi olmak üzere, Mustafa El 
Nahas Paşaya \·e eski maliye 
nazırı .l\fakr~m Abed Puşaya 

f iddetli hücumlar yapmaktadır. 

Bu hücumlar prensip sahasın 

dan ayrılarak, şahst bir malıi 

yet almaktadır. 
Ancak bü)·ük Brilım> aıı ı n 

dostluğu ile tanınmış olan E ı · 

Mukattam gar.etesi Mısır matbu· 
atının hareketini şiddetle lenkid 
etmekle ve bunların mün11ka1Jfl• 
larrnda prensipler üzerinde dur· 
malarını tavsiye eylemektedir. 

El · Mukattam gazetesine~ö 
re •demokrat ve parlamenter 
memleketlerde matbuat arasında 
cereyan eden münakaşalar tabit 
ve faidelidir. Fakat prensipler· 
den ayrılmamak şartile. Llkio 
eon zamanlarda Mısır matbuatı 

nın şahsi mf:selelere girişmeleri 

hiç doğru deılild i r. Mısır matbu 
atı milletin iyil iği ve istikball 
için prens ı p ler üzerinde durarllk 
fııydalı münakaşalar yapmahdır 

lar.11 

Gazeteler, Kral Farukun do 

1 
~um günü rnünıısebetiyle yapı· 
lan şenlikler hakkrnda uzun taf 
RilAt vermPktı>cl i r lM. 

~~~--~----~~-----------------------------------
Vilayet Umumi meclisi toplantıları 

Yedinci toplantı geçen per
şembe giinii yapıldı 

Bu toplantıda Gülnar· Mut arasında 

yeni bir yol açılmasına karar verildi 
·------===============-===,_.., ..... ..,...,..... 

Mu~telif evra~ ait oldu~lan encümenlere ~avale edildi 
Zabıt hOlasasını aynen neşrediyoruz 

VılAyet Umumi Meclisi ık i ıı 

ci baelran Yakup Ersoyuıı bıış 

kaıılıQ'ı allında üye Hayriye Gü 
ler, Muhtar Berker, \'eysel Arı 
kol, .l\lı:ıhmut Borlınn, Kuddusi 
Işın, Salih Güreş, Mustafa Kara 

caaslan, NimPt Tars, Halil Gök 
su, Şima Gökçe!, Rasim Bozbey 

Ahmet Ovacık, Emin Işık, Ha 

lil Atalay, Feyzi Bulut, Emin 
Alper hazır lıulurıdukları tialde 

altıncı toplantısını şubatın 21 
inci Pazartesi günü saat 10 da 
yaptı . 

Zaptı sabık okundu aynen 

kabul edildi. 
Mersin memleket hastanesi 

burun, boğaz, kulak mutahRssıs 
lığına tayin edilen Doktor Ziya 
Bensunun 98 lira tutan harcıra 

hının düyun olarak bütçeye ko 
nulması hııkkında husuııi muha 
sebe müdürlüğünün yazısı ve 
ilişiQ'i sıhhat müdürlüğiiıİün kA 
Q'ıdı okundu. Müvazeııe eııcilme 

nine havalesine, 
Tarsusun Kelahmet r.ivarın 

da Eaemen namile yeni bir köy 
teekil edildiQ'ine dair vilftyet 
(dara heyetinin kararı ve ilişijli 

kaymakamlıRın yaı181 ve iskAn 
müdürlüıtüııfin kAQ'ıdı okundu. 
fncelE1nmek üzere dilrlü ioler en 
cllmenine tevdiioe, 

· Mut - Ermenek yolu üzerin 
deki Kadıköy kt\prüsd tamiratı 
hakkında nafıa encümenıııın 

mazbatası okundu. Muvafık gö 
rülmekle temennide bulunulma 

SJUa, 

Yol kenarlarına dikilecek 
ağaç hakk~nda Nafia encümeni 
nin mnzbatası oknndu. Mali u· 
ziyelin imkAnsızlı~ı•ıa binaen 
bu senelik reddine, 

Silifke kazıısı ihtiyaçların· 

daıı kültürü alftkalandıran kısım 
hııkkırıda Maarif encümeninin 
mazl.ıatası okundu. Nazarı dik· 
kate alınmak üzre mQnıene en 
cümenine havalesine 

Silifke kazası ihtiyaoların· 

dan BayrndırlıQ'ı ilgilendiren hu 
susat hakkıııda Nafia encOmeni 
~in mazbatası okundu. lmkAnı 

mali nisbetinde dikkatı nazara 
slınması için rnüvazene encüme 

nine tevdiinP, 

Akaratı hususiye tamir, ai· 
gorta ve vergileri faslına konu 
lan tahsisatın 4 bin liraya iblAğı 
hakkında muhasebe müdürlüaü· 
nün yazısı okundu. Müvazene 

encıümenin6 haulesine itllfakl4 
karar çerildi. 

Gülnar • Mut arasrnda yeni 
bir yol açılmaıo hakkında Naffs 
encümeninin mazbatası okundu. 
kabu üne ekseriyetle karar ta• 

rildi, 

Silifke İdman yurduna beı• 
yüz lira yardım tahsisatı kabu 
1ü teklifıni mutazammln Qye Ra 

sim Bozbeyin takriri okundu 

Ruznameye alınması onaylandı. 

. , 
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Mersin Şehri 
Uıntımi imar planını 

eden Rapor 
izah 

Raporu aynen neşrediyoruz: 
-a-

Deniz kenarında oteller ya- eabı, vesaiti nakliye için yasak 
pılmn!ı tasavvur olunmuetur. Ve edilecektir. Bu yüzden yeni cad· 
bu iş i nde sahil promenadı ile delerin biri vasıteeile yapılan do 
sıkı a lAkadar lıulunuşu nazara Jaşma ehommiyetsizdir. 
alınmıştır. Liman uteli ile kurba 2 - Teve~sil mıntakalnrı 
uz h n kkındıı yukarıda lI B 2 A Planda kahve rengi ile aösteril-
ve C fıkralarında bahs el·ilmiş- miştir. 

tir. Kurhousun eimali şarkiıinde A) Cenubi aarbide (iyi is· 
dahi yeni bir otel proje edilmiş kAn mıntakası) 
tir. (Nokta T) Cenubi garbideki tevessü 

H astanenin merhalelerle mıntakası . sanayi mıntakasından 
•e ted~icen lıüyütülmeıi dahi uzakta bulunarak denizin, neh-
nazara alınmıetır. rin ve plAjın yanında mevcuttur 

Yeni fil im tiyatrosu ıçın •e dolayısile iyi bir iskan mınta 
halkevi ve ynhut tiyatro binası kası teşkil eder İşbu tevessü 
nazara alınmışıır. mıntakası vesaiti nakliye (K- F) 

Yeşil saheuın (şarki garp is caddesinden başlayarak Mersin 
tikamet) içinde bir hıımam (II B nehrine kadar devam eder, Bu 
N 4) projelonmiştir. Eski ·şe hir mıntaka yeşil sahalar ve vesaiti 
ikinci bir hamama ihtiyaQ hissttt nakliye caddeleri vasıtasile mün 
tiği takdirde, burada mevcut ha ferit mahallelere bölünmüştür. 
marnlardan lıirini 1ıeuişletmek Tam cenubi gnrbideki mahalle-
dahıı elverişlidir. ter burada şimdi güzel bahçeler 

Deniz k enarında Kurhausun mevcuttur. Çünkü bahçeliklerle 
eimali ıarkında bir derülnceze doludur ve dolayısile burası ya· 
projelenmiştir. ıamak ve tabiata dıtha yakın 

İtfaiye binası Merkez cadde bulunmak için pek müsait bir 
sinin yaııında (Nokta K) nın ya mıntakadır, Müuferiı mıntakala· 
nında vesaiti nakliyenin en gü · rın büyüklüğü muhteliftir. Ve 
zel bir mevkiiııde yerleoıirilıniı · ona göre de kapalı ve büyük is 
tir. kAn sahalarının intihabı için 

Aşağıdaki huıusat ise JUka· türlü imk4nl 11 r vevcuttur, 
rıda mevzuubahis olmuştur. B) Şimali garpte (Amele 

Stadyomu muhtevi apor sa· mahallAsi) 

hasl II B 4 Muhit caddesinin şimali aıar 
Amelelere mahsus spor sıı · bi semtinde amele ve fakir aha· 

hası II B 3 li için büyük bir mıntaka ayrıl 
Tiyatro binasını muhtevi 

Atatürk parkı 

Kütüphane 
Halkavi, belediye, vilhet 

Kurhaus II 2 C 

Plaj lI B 2 B 
Halk fırkası binası ve bar 

il B 2 D 
Pana.yir yeri II A 2 
Şimdiye kadar iyi surette 

muhafaza edilmiş olan eski bina 
lar, mesel4 camiler, hamamlar ve 
kiliseler, abideleri muhafaza ka 
nunu h imayesinde alınmalıdır, 
Bu bir.alardan makısada hizmet 
etmeyenleriniıı yerine yenileri, 
daha faydalıdır. MeeelA, Atntürk 
parkındaki ermeni kilisesinin 
kütüphaneyfl çevrilmesi giH 

E) iskan mıntakaları 
! - EskışPhır (Pıanda kır· 

mızı çizilm iştir.) 

Esk işeh ir mıntakAsında 4n· 
oak münferit lıazı caddaler ae· 
nişlotilmesi ve yahut tamamile 1 
yeııiden yapılmalıdu. Eııkioehi · 

rin dı~er en~iz caddeleri şimdi· 

lik ibka edilebil ir . Zira eski şe 
bir caddelerinin genişletilmesi 

. :çin elzc m olan evl'3rin yıkılma

sı ve tazminat meselesi gibi ci
hetlerden ileri gelen yüksek maa 
rarıar istenilen neticeyi niısbe· 
ten çok pahal:ya mal edece,ıin · 

den yeni inşaat işini ilk sırada 

tevessü mıntskalarına hasretmek 
icap eder. Yeni inşaat eınasın

da ise daima ist~nilen cihetler 
tanzim olunabilir. 

Projelenmiş yeni caddeler, 
kısmen mevcut caddelerin geniş 

letilmesi, kısmende yapı blokla 
rmın yapılması suretile meyda· 
na aeleceklerdir. Bu defa dahi, 
ıeveasil mıntakalarında olduğu 

aibi vesaiti nakliye caddelerinin 
miimkün mertebe diQ'er caddeler 
tarafından aı kat edilmesine 
dikkat edilmietir. Eski ıehirdeki 
detiememio olan caddeleain ı in 
ot ve 2 iooi dereoe caddeler maıı 

mıştır, 

Bu mahallin civarı caddtıle 

rinde, Bnkura için 3805 numara 
lı levhada gösterildiği aibi, res · 
mt makamların yardımile inıaat 

yapılmı:ısı tavsiye olunur. Bura
da bir kallı nltı ailelik ucuz ve 
baaıt surette yapllmıo olacak 
evler projelenmiştir. Evlerin her 
ayla dairesine mahsus olmak üz· 
re bahçe Şf'klinde olan küçük 
ve yahut büyük bir ulusu bulu 
nacaktır. Evlerin arka tarafında 

ise küçük bahçeler için saha ay 
rılmtştır. Aileler bn sahaları ki· 
ralayıp kullanabilirler. Amele 
mahallaeinin diğer kısımlarında 

iRe müzdeviQ evler bulunacaktır. 

Burası için dahi 3805 numnralı 

levhada bir örnek bulunur. Ayni 
hrzdaki evler yapılış Adana ile 
Tareusa dahi tavsiye edilmiştir. 

3 - lııeaat işi 

Proje tanzimi esnasında dü
şüşünülen cihetlerden biride şu · 

durki, y9pılar cadde boyunca 
inkişaf etmlyerek g-urup halinde 
ilerlemel idir. Ona göredirki mey 
dan tarzında olan ve ağaQlarla 
mücehhez bulunan tevessü mın 

takalarının kısmen caddelere mO 
vazi ve kısmende amud bir tarz 
da inşası tavsiye olunmaktadır. 

Mevzuubahi~ caddelerde ise ev· 
!er sıra ile birbirinin yanına di· 
zilmelidir. Bu evlerde otunnlıır 

bil!vasıta yeşillik içinde yaşadık 
larıııı hissedeceklerdir. 

foşrat tarzındaki hakim sis
tem! müzdeviQ ve münferit evler 
teşkil edecekdir. Küçük arsalar 
da bilhassa müzdeviQ evlerin ya 
pılmaeı tavsiye olunu, or. Zira 
bu iibi evlerde, binaların ara
sındaki mesafe ve bahçelerden 
istifade imkAnı daha müsaittir, 
Arealar 600 - 1000 M • ~ den kü 
çük olmamalıdır. lilok evlerin 
inşası hakkında plalJda kayıtları 
mevcuttur. 

Evlerin iki kattan (zemin 

i ı k o ı{ ı ı ı i ~in Oniversitesi Re~törü 
Müfredat program

ları 
Kültür BakaıılıQ'ı orta tedri 

sat ~eziyeti ile meş1ıul olurken 
ilkokulların da vaziyetlerini aöz 
önünde bulundurmaktRdır . 

İlk tedrisat ispekterleri bü 
tün okullarda (ilk tahsil durumu 
ve verimi) etrafında türlü sual 
lerle aukeller açmışlardır. 

Bu anketler toplandıktan 

sonra gerek ilkokul talimatname 
sinde '1erekse müfredat progra 
mı üzerinde bazı deQişmelere 

yol açacaktır . 

Köy okulları için hazırlanan 
müfredat proaramı da tatbik 
mevkiine konmuştur . Köy okul 
laı-ının randımanını arllırmak 

için gelecek talil ayında Anka 
rada bir komisyon toplanarak 
bu işle meşgul olacaktır . 

Hasta öğretmenler için 
Y aptırılmahta 

sanatoryom 
olan 

Kültür Bakanlığı hasta öQ'· 
retmeıı ve talebenin istirahati 
için Çamlıcada kurduğu Prevan 
taryoma il!ve olmak üzere bir 
de sanatoryom inşa ettirmekte 
dir. Sanatoryomun ilk 60 yatak 
lık kısmı Hazirandan itibaren 
açılarak çalışmaya başhyacaktır 

Bakanlık yeni yıl bütçesine 
Prevantaryom ve Sanatoryom 
için yeni tahsisat ilAve edeceklir 

Prevantaryom'da bir de si 
nema ve radyo tesisatı yapıla 

caktır. 

Bir ~om~ar~ıman tayyaresi 
Esrarengiz bir suret 

te kayıp 
Londra, 28 (Hadyo) Muaz 

zam aizli bir bombardıman tay 

yaresi iki gündenberi esraren 

iİZ bir surette kaybolmuştur, 

Tayyarede buluuon üç ki şinin 

telef olmasından koı kulmakta 
dır, Dün araştırmalar yapılmış 

ve araştırmalara bu aün de de 
Tam edilmiştir, 

Tayyare mehafili endieede 
dir, istikametleri hakkında tay 
7areye yaulış emir verildiği sa 
nılmaktadır, 

katı ve üst kal) yül.sek yapılma 
eı 1Azımdır. Bıı hususta tioareı 
mıntakasile otel ve resmi bina· 
lar müstesnadır ve bunları ÜQ 
katlı olarak (zemin katı ve iki 
adette üst kat) yapmak caizdir. 

Bunlardan daha yüksek bi· 
naların yapılmasına müsade ve · 
rilmeınelidir. 

ili) Plan idarelerinin :sureti 
tatbiki 

PlAnın tatbiki tedricen icra 
olunmalırtır. Her şeydan ehem· 
miyelli olan bir cihet şudur; 

Yeni yapıların tcsqibinde 
daima pll\na nıüracaat edıh~in ki 
bu vechıle sanayi, liman, şimen 

difer, yeşillik ve umumi müesse 
selere ait mıntakalarda iskAn ev 
teri yapılmasın ve buna mukabil 
iskAn mıntakalarında yeni fabri 
kalar tesis olur1mamalıdır, Ve 
burada mevcut fabrikalıırın ilk 
fırsatta sanayi mıntakasına aöçü 
rülmesi elzemdir. Ancak bu su · 
retledirkl ileride muhtemel iıtim 
18.klar )'Üzündeıı doğa<'ak yüksek 
masraflardan içtinap olunabilir. 

EQ"er mutasavvur umumt ve 
vesaıti nakliye müesseselerine 
ıimdilik ibtiyaQ yoksa, bu yerle 
re ataQ diliilecektir. 

diyor ki; · 
"Atatürk Türkiyesi 
Çinde bir nümune: 

addediliyor,, 
Ankara- Avrupa ve Ameri 

kada tetkik seyahatine çıkan 

Çin üniversitesi rektörü Sümmi 
ng - Li - U iki gı1ııdenberi şehri 

miıde bulunmaktadır • Rektör 
Çinin lıu günkü vaziyeti hakkın 
da şunları söylemiştir : 

c Şang-Kay-Şek Çinlilere 

Japonya ile sulh yapmknın bir 
cinayet olacağını ilan etmiştir, 

Japonlar şimali Çinde bir hükt.1 
met kurmuşları:;a da bunun hiQ 
bir nütuzu yoktur, Çin milleti 
müttehid ve mülesanid ve neli 
ceden emindir, Zaman bize yar 
dım ediyor, Japoııyanın mezarı 

Çin olacaktır, Çinin aayesi ve 
hedefi Türkiyeninkinden ayrı 

değildir, Biz de Türkiye ~ibi 

bir istiklAI mücadelesine girişlik 
ve muvaffak olacağız, 

· Ankar:ı, Atatürk Türk iyesi, 
Qinde bir nümune addediliyor, 
Genç Çinliler, Türkiyeye bakar 

lar, Ankarayı gördükten sonra 
düşüncelerimizin ne kadar yerin 

de olduğunu göıümle 1ıördüm ,• 

Hükumet, Uray, pa
zar caddeleri 

yapılıyor 

Su borusu terşiyatı dolayı 

sile bozulan ve deşilen Hükft 

met, Uray ve Pazar caddelerinin 
Belediyece tamirine karar veril 

diğinden pazar caddesinin yeni 
den yapılmasına ve Hükumet 
ile Uray caddelerinde de ferşiyat 
iQin ııçılan kısımların esaslı ta 
mirine başlanmıştır, 

İstasyon bolvarları 
ağaçlanıyor 

Belediyemizin tevsi etmek 

suretiyle yeniden yaptı~ı ve or 
lalıırını bulvarlarla tezyin etliği 
istasyon caddesiudeki bulvarla 

rın içlerine toprak doldurulmak 
surelile im14sına başlandı, 

lmlliyı müteakip Bolediye 
tidaıılığıoda mevcut fidanlarla 
ağaçlanacak ~e tarhlarla çiçekle 
nerek tı:ııvin edilerAktir, 

İttihaz edilecek tedbirlerle 
şehir mıntnkasındaki kAfi suret
te inşa ediıecek yaptların önüı ı e 

geçilmelidir, EvvelA münferit 
caddeleri yapılan bitirdikten son 
ra, diğer sokaklardaki binaların 

inşaflına başlanmAlıdır, ancak 
bu suretledirki muhtelif yerlerde 
inşaat tamamlandıkt:rn sonra, a· 
lacağı son şeklin tesirini bıraka 
bilir. 

Amı•le meskenleri veya mu 
hit caddesi inşası gibi umumun 
menafiinde bulunan işlerın bece 
rilmesi için hükumet ve vilAye· 
tin yardımına müracaat edilme 
Jidir, Muhit caddesinin inşasında 
ve kışlanın göçürülmesinde, as· 
kert daireleri de alilkadar elti· 
~inden, onların da bu işe yar· 
dıın etmeleri IAzımdır. Amelenin 
çalışma zevkini yükseltmek için . 
sanayicilerin amel~ye mahsus 
evler yapmaları mühimdir. 

imar plAnının iora~ı iQln snr 
fedilecek · olan mesat kolay dt'· 
ğildir. Fakat, bu iş~ iştirak eden 
leriıı hepsi bütün dikkat ve e · 
nerjilerini bu hedefe hasretmiş 

olsalar ve gayeye uymıyan nok 
tainazarlardan ictlnap etseler, 
maksadı bu cihetle kolaycasına 

elde etmiı olurlar. 

• v ' --- · -·- .. 

Sayfa: 2 -
Suriye Haberıeri 

Hama~a yüzlerce sili~ 
~ulun~u 

Eski Suriye 
• 

Ziraat 
de nazırının evı 

araştırıldı 
Hama - Fransız askeri kuv

vetıerl silah kaçakçılığı yapan ba 
zı mabııllelerde sıkı araştırmalara 
başlamıştır. Yulnız bir mahallede
ki bir evde, muntezam sandıklar 
içinde topr"ğa ·gomuıu 200 Al
mıın mavzeri bulunmuştur. Bun· 
dan başka dlger evlerde de bir 
çok perakende harp si(abları bu
lunarak hepsi mUsadere edilmiş 
ve sııhiplerl divanıharbe verilmiş 

Ur. Araştırmalua devam edilmek 
tedlr. 

Eski Suriye Ziraat Veziri Ab 
dUlkadlr Keylaolnlo evinde de 24 
mbVzer bulunmuştur 

Suriye ~ütOmeti 
Lübnan hükü7ıetine 

müracaat etti 
Gazetelerin Suriye hakkın 
da mOtalea serd etmeme 

sini istedi 
Beyrut - Suriye bUkQmetl 

YUce komlserllk vasıtaslyle LOb 
nan hUkOmetlne müracaat ederek 
Lllbnan gözeteJeriolo Surlyedekl 
badlselerl yuloız h11vadis suretlle 
neşrederek mlltales <!ermeyanın 

dan içtinap eylemelerini rica et
miştir. Bunun Ozerlne LUbnan hll 
kQmetl gazetecileri davet ederek 
kendilerine t,u hususta tebllğdtta 
bulunmuştur. 

Beyrtte 
Bir evde yüz bomba 

bulundu 
Beyrut - LUbnandan civar 

mıntııkalara sllatı kaçakçılığı ya• 
pıldığıoa dair oh:ın lhbulur Ozcrl· 
ne muhafaza teşklatı mOblm ted 
blrlt-'r sayesinde bir evde yUz ka 
d..ır bomb11 ile bırk11ç tabanca ve 
harp sllQbı bulunmuştur. Sıkı a· 
rııştırmalara devam ~dllmekt~dlr. 

idman 
Yurdtında 
Yeni çalışma sistemi 

idman Yurdu; gençlerin ça 
lışma zevkini arttırmak ve önü 
müzdeki Lik maçlarında iyi bir 
son almak ivin şimdiden Çareler 
aramaktadır. Yurdda yazılı uü· 
tün üyelerin sporda çalışabilme 

leri için dört şube açmış ve bun 
iare f stanbuld1111 spor levazıma 
tı getirtmiştir. Şubelerin adları 

(Fenerspor) şube başkanı Hakkı 
Berk, (Mersinspor) şube başka" 
nı Celdl Abaç, (Güneş spor) şu 
be başkanı Ihsan (Ortaokul) şu 
be başkanı Faiktir. 

Bu dört şube arasında bir 
Fikistür tertip edilmiştir. Her 
hafıa iki şube futbol maQı ile gli 
reş, Boks ve atletizm müsabaka· 
ları yapacaklardır. Çekilen kural 
ya nazaran önümüzd~ki p zır 
günü Fenerspor ile Güneşspor 
şubelerinin stadyumda maçı çal' 
dır. Her şube birlıirile çı:ırpıe8 

rak neticede puvaıı itibarile bİ' 
rinci gelen Yurdun vereceği kıl 
pııyı kazanacak ve İdman yur· 
dunun biriııci takımı addedil8 
cektir. 

Takımlar hararetle ve tsrtl 
bir heyecanla eksersizlerine de 
vam etmekte ve hazırlanmakt8' 

dırlar. 
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Sanayi Planı-
• 

mızın 1 atbika· 
lında 

lngiltere ile İf bir· 
liği ihtimalleri 

Milli Bankalarımız umum 
mUdUrlerinden UçUnUn Londra 
ya gitmesi milnasebetile İn
gilizce Times gazetesi rnilhim 
bir makale neşretmiştir. 

Yazı ezcUmle şunları ih· 
tiva etmektedir. 

"Tilrkiyentn sınai ve ik· 
tisadi ilerleyişile yakından 
alakalı Uç başlıca bankanın 

direktörlerinin Londraya geli 
şi logiliz · TUrk mUnasebatı 

nın inkiş:.\ftndA milhim bir a· 
dım teşkil eder. lngiliz ihra· 
cet kredi dairesinden Veyli:ve 
Nikson isminde iki mUtehas · 
sıs Başvekil Celal Baya rla te· 
mas etmek ve yakın şarkt~ 
gayet milbim bir sınai . ve ik· 
tisadi amil olmak gibi gayri 
kabili mUnakaşrı bir kabiliye· 
te malik ~ulunan Türkiye hak 
kında aynı zamanda intiba 
edinmek iizre kısa bir zaman 
için Ankaraıya gitmişlerdi. 
Merkez bdnkası direktörU Sa
IAhiddio Çam iş bankası di· 
rektörü Muammer Eriş ve Wi 
bank direktörü İlhami Pamir 
in Londraya gelişleri Veyli 
ve Nıkson sttyahatinin tama· 
men semeresiz kalmadığını 
gödtermektedir. 

iş bankası 191~ felAl<etin 
Jenberi TUrkiyenin yırniden 
doğmasına çok yardım etmiş· 
tir. Bilhassa CelAl Bayar ik· 
tisat vekili sıftltile memleke
tin iktisadi hayatına yenid~n 
bir şekil vermiş ve org11niY.e 
etmişti. Bu gUn başvekil ola · 
rak TUrkiyenin zengin melle 
ni sanayi ini tUrk sermayesi le 
işletmek ve fabrikaları kur· 
mak techizııtı temin etmek 

liman ve su altı tesisatı gibi 1 
ihtisas işleri için İngiliz fab· 
rikatörlerile te şriki mesai t!t· 

mek niy~tindedir. 

lngiltereye lngiliZ makine 
teri için gelecek bı r kaç sene 
içinda y&pılabilecek sipariş 
tahminen 5,ooo,ooo eterli rıi bu 
luyor Bu ehemmiyetle telAk· 
ki edilecek bir şeydir. Zi ra 
lngilterenin si14hlanma pro• 
gramından en az fayda göre 
bilmiş sanayici sınıfını faydı 
landıracaktır 

İngıliz gazetesi bundan 
sonra kambiyo güçlüklerini 
Yenmek hususunda bazı tAh
nıinlerde bulunarak diyor ki 

Başvekil Celil Bayar bu 
rneseleııin devamlı ve kati su · 
r~tte hallini temin etmek Uzre 
kaldırılmast IAzımge len mania 
la rı herkesten iyi bilir. 

Tı.rnınmış bir bankacı vea 
iktisatçı olarak mf•Selenin ge 
rek ingiltere gerek TOrkiye 
i'6in ehemmiyetli olduğunu 
takdir eder ingiltere tarafın· 
dan bir çok hazırlıklar yapıl· 
mıştır. Bilhassa Lord Grinv· 
udun yakındı batvekile bir 

.. . . 
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Türk -Çekoslovak ı Mersin piyasası Sayın Mersin TCccaramna ve ~al~ma müjde 
• •• 

münasebetleri 
İstanbul, - Preg elçimiz 

B. Yakup Kadri Türkiye Çe· 
koslovakya münasebetler! hak 
kında şunları '.söylemiştır. 

- Çeklerle olan mUnase 
bellerimiz fevkalade iyidir. 

Müttefi~leri mizi n mattefi k 
)eri olmak sıfatile birbirimiıe 
karşı karşılıklı bir sempati 
ile miltehassisiz Bundan btış· 
ka onlarla sulh siyasetinde it 
birlıği yapıyoruz has8atan mil 
ı~tıer cemiyetinde TUrk ve 
Çek murahhasları sulh lehin 
de beraberce çalışıyorlar lk· 
tisadi mUnasebE!tlerimiz+' gelin 
ce şUph~siz bu mühimdir ve 
gittikçe inkişaf ediyor. -- _...,.. _ 

Portakal it ~alitı serbest .......... 
Serbest İrlanda hUıdlmeti 

1935 tarihli emirname ile por 
takal ithalatı için vermiş oldu 
ğu tahdidatı i kanunu evvel 
931 tarihinden itibaren ilga 
etmiştir, Bundan böyle ser
best İrlandaya portakal itha· 
ıatı serbestir. ...... -

;Yeni Adam 
Yeni Adamın 217 inr.i sa 

yısı çıktı Bu fikir ve sanat ga 
ıetesinin bu sayısında İsmail 
Hakkı Baltacı oğlu HUsamet· 
tin Bozok Hüseyin Avni ffb .. 
san Ali Ediz Hakkı Toklu Re· 
fik Sedat Sabri Kolçak ve 
Henri Barbusse İmzalı muh· 
telif makaleler vardır. 

Zayi E~liyetname 
927 senesinde Konya 

Ereğlisi k•zaıına bailı anbat 
liko ilk okulundan almıt oldu 
ğum ebliyetnamemi kazaen 
zayi ettim. Yen isini alacağım 
dan evvelkinin hiikmü olma 
dığını ilin ederim. 

Mersin itfaiyesinde 
Tf'lefoncu Mehmet 

ş ,. vki oğlu Cafu Cansu 

Borsa T elaraflan 
~7-2-9.~8 

Paralar 

Türk allurıu 

/sterlin 

/Jolar 

gelmedi 
6~0, 

79,60 
24,39, 

ıs.ı -so Frank 
Liret: 

Kadın ve erkek için 

Ari on 
Markalı Kol Saatleri geldi 

kol, cep. masa ve duvar 
saatlerini de tavsiye ederiz 

SlOAD SAHİR · SEYM(N 
Uray caddeai No, 41 Mersin 

mektup göndererek muh&faza 
kftr parl!si fahri veznedartığı 
ndan istifasına sebep olarak 
TUrk • ingilİz iş birliğinin le· 
kimUIU ile allkadar bir şir
kete idare:meclisi reisi otdn
iunu gösterme~ini kaydetmek 
dikkate değer TUrkiyeden ge· 
lecek ıiyaretçiler lngilterede 
samimi muzaheret görecekler 

dir. 

28-S - 9SS 
K. S. 

Pamuklar 
Klevlınt 42, 
Dağ malı 
Kapı malt 
Koza fi,50 
Kırma 24 2fi 
Kozacı parlaiı 'ı7-

buğday - çavdar 
Sert şark 5,,30 
Yumu,ak f>,,25 
Ytrlibu~da~ 4»42 
Çavdar 4.,S6 
Anadol yulaf 4.00 

arpa 
Anadol 3,8() 
Yerli 3,,6i 
Nohut ekstra 6,50 
faıulye 9,50 
Yulaf yerli 1"50 
Mercimek yozgat 7-8 
Sablep 120 ı ~o 
Tatlı çoj'en 20 
Balmumu 67,5 
Cebri 10-11 

Susam 

Siyah 
Şark 
Anadol 

Aydın 

yapalı 

Yıkanmıt yapak 
Güı yuau 
Konya malları tiftik 
Yoııat • 
Keçi kılı 

,. dabai 

Deriler 
Keçi derisi çifti 
Koyun derisi kilosu 
Sıiır deriıi tuzlu 
Sığır hava kuruıu 
Manda derili 

11, 

52 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatla badem içi 
Acı ,. ,. 
Acı çekirdek 
Urfa Yaiı 
f çel ,, 

pirinçler 

80 
42, 
J3 

78 

Birinci nevi mal 17 ,5 
lkinci nevi mal 
Çay i90 

Kahve 109 • 110 

Nöbetçi Eczane 
bu akfam 

HALK Ecuaeai 

Meşhur sanatkAr 

Remzi Tezelin 
Atatürk 

Celil Bayar, Dahiliye Nafia 

l6ıtiıat, Kllltiir ve diğer 

vekiller ile bllyllklerimiıin 

her boyda fotoğraflan ya· 
kında Mersine de ıelecektir 
Paıtel fotoğraflar için aipe 
riı kabul olunur, 

S[OAO SAHiR • S(YM(H 
Uray caddesi No. Mersin 

Şehir dahilindeki nakliyatınızı ucuz,, 
aeri, temiz bir surette yaptırmak için 
bize müracaat ediniz. 

Kamyonlarımız emriniıe amadedir. 
araba ücretinden d•ha mutedildir. 

Alınacak llcret. 

Bu ıuretle hem nakliyatmızı toptan yaptırmak ve bem 
de zamandan kaıanmış olursunuz. 

Kamyonlarımız büyük ve kapalı olduğundan mallarım· 

zın hasara uğramak. yağmur, çamurdan müteessir olmak 

ihtimalJeri de yoktur. 
ADRES: Otomobil Durak Mahalli 

Henzirıci Baki harma 
Telefon ! (180) 14-80 

•• 
Ornek Kebap evi 

Ahmet kaya Selçuk 
Kurut Kebaplar 
15 Mersin kebabı koyon eti ile 
25 Yoğurtlu kebap Hde yağ haılama et ıuy11 ile 

15 Kuıbatı kebap 
20 Domatiıli kebap 

20 Batlıcanh Urfa usulu 
.20 Sulu kebap Adtna usulu kebap 
~() Sarımsaklı Ayintap kebabı 

.iO Külbastı 
.20 Yumurtalı salçalı kebap 
.20 Kirazlı Kebap 
20 Keme kebabı 
20 Patatiıli kebap 
20 Bıharlı kebap 
15 Sade maydanuzlu kebap 
20 Y ailı hamurlu et tepside 
1'0 Çii köfte 

5 Salata, Cacık, Turıu 

Kıbrıı çerııııoda 8 -19 Numaralı Ornek Kebap 
Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile daha bir çok ya· 
ulmayan kebaplar sırf koyun eti ile yapılır. Sayın mllt· 
terilerimiı.i memnun etmek için yapılan bu taabblitten 

6rnek kebacısı Ahrnet çekinn1ez. 
Bir tecrübe kafidir. 

TÜRK HAVA KURUMU . 
Piyangosu 

Her Ayın Onbirinde Çekilir 
Her ocafı zengin eder 

Sizde Bir dane ahnız. 
f otograf Ma~ineleri 

Fotofrof mevsimi geliyor, şimdiden 
birer makine tedarik edebilirsiniz. 

Kodal{ ve ~,oglander 
Markalı 938 modeli makinelerimiz 
geldi 

Taksitle Satış 
===- === 

( T 1 K U ) Markalı dolma kalemler, her cinı 
matbaa kigıtları, Kırtasiyf', Kitap. Fennt gözlükler. 
Kol, Cep, Masa ve duvar saatlerimizi bilba11a tavsiye 

SEDAD SAHİR S[YMEN 
Uray Caddeosi No. 42 - MERSİN -------

Vurtdaş Kızllaya 
aza olunuz 
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~E Re.mingto~ ·~ 
Her Dairede 

· Her ticarethanede 
Her yerele 

. r . 
...... 

• 

• Daima · R ~ M 1 N 6 T O N yazı ma~inaJan • 
ve Şeritleri ~ullamhyor 

~ Sizde bir REMİNGTON almalı-m 
~ sınız. Satış yeri m 
~ 

0 

~ ~ilyam Rıka~ 
.... . . . . .. 

e==:=- <~===ı•• -<0 lızıEEE"GC•fueEE:=E~ 

1 Doktor 1 
M ı · i Muharrem Atasu 'r 
't lstanbul ve moskova Ünfoersi~esi ··~ 
~ seririyatı hariciyesinden mezun R 

Hastalarını Bayram günlerinden mada her iÜD o· 
sabah ıaat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden ıon· ll 
~d.~;:::~ 

0

::::::,;:·:::.~::i::n:b:::~n:d:::~·; 
ı 29 No lu Hane - ~ 
~•·:·~~~~~~~~~°E"=ml.,~ .... ... . ... , 

··' Foto gün 
---- ----

1~1t) fO GÜNÜ arayansayın 
müşterileri onu zafer caddesinde atel 

1 vesinde bulacaklardır. 

FOl.,O G l}N P fotograf çektirmek 
mo~ern ve 1erniz hatıra'ara mal.k olmak demeKtir. 

FOTO GC~ ıh· ~· · vp '°'f ' \t• roıo~ ı : ı ( Ct kıiriı . . . f"· ııdı .. ıı.:uı ~ pıır ır : 1111 :.ı ür t~lı rı11ızı gör-
• "in· lı ı1 ı r ~İl ı • 'l .. 

FOtO GÜN Fotog r-afa ait her iş 
dlır ve gece gündüz aile düğün ve gu_) 
ruplara gider. 

FOTO GONü sürat güzellik ve cizibe yaratan bir 
ıer olarak kabul ediniz. 
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~ S.ağlı.k Eczanesi ·I 
~ ~. ·H~e~~~ vA!~01!~kAvru~!f!l~~~~1!b;ye ~ 

1 

~ mUstshzerah bbulunur., :fi. 
~~~~~-., 

Yeni Mer~in Baııme•inde ftasılmıttır. 

. 

Senelerce E vel-Mersinde Kurulan 
_ Bir Müessesedir 

- Harflerinin Hep-si Yeni Ve Çeşitlidir 
Reami devairve müessesatla ticurethanelereait her nevi defter 
ler ve evrakı matbuaveaaairei en nefia bir tarzda aür'at/eyapar 
HAR.İÇ~EN GÖNDERİLECEK. SİPARİŞ
LERİ KABUL VA T~Z ELDEN YOLLAJ.I\. 

-~ --------. 
' HER. NEVİ 

K.İTA.P, GAZETE 
V E 1v.r E O ıv.t: U A. 
TABINI DER. UH-
TE EDER.. · 
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K.AR.TVİZİT 
D A. V E T K A. R. T
L A. R. I. Z A.R.. F KA
G I T BA.ŞLIK.
L A. R.. I · T AB E.D J:-
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IHTiVARLIK 

Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 

Hazırhkll Davranınız! 
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