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Fransız H. Nazırı " 

Heyetimiz hareket etti 
Çemberlayn dün beyanatını verdi 

Kontrol komitesi, Hususi mahkeme 
azaları ve reisi seçildi 

Bonktır Berlinin tehdidi 
Yakında Ankarayı 

. ziyaret edecek 
1 Ankara 23 (Hususi ) - Eski 
Fransız Hariciye nıızırı Delbosun 
memleketimizi zlyoretl tekarrar 
etmişti. Fııkat, Frt!nsız kabinesin 
deki son değişiklik dotayıslle bu 

İngiltere taahhüde girerse 
vahim neticeler doğacak 

Es~i muhtelit mü~a~ele ~omis~onunun Yunan murahhası mah~ema reisi ol~u 
:b1esa tçı 1 ar ·------·------------------------------- j seyahat gecikmiştir. Fransız Harl· 

Çek Almanları Almanyanın müdahalesi 
ni temin için ihtilaf çıkarmaya çalışıyor. 

Avuaturyada taafi~e işi bitiyor . ciye nazırının Ankarayı ,_ziyaretin Londrn, 2.ı (Radyo) Çekoslo 
f:imdi de halkı ver- 1

den sarfıotlzar edtlmlş değildir. bu vakyanın Loııdra elçisi IJu sabah 
t./ 

1 ~lln Frırnsız Hariciye nezaretini hariciye nuzsrotiue gelerek Çem 
gi için sıkıştırıyor ,. ng ı· ıte re Fransa işgal etmekte olun 8. Pol Booku· berlaynın hu gün Avam Kama 

BütQn tahsildarlar itti ha· . • :run Ankarayı ziyareti karfttlaşmış ı·asında vereceği beyanat etrafın 
dl Vatani azası buh!nmaktadır. Bu seyahat şu ya da izahat almıştır. 

kınlarda vukubuhıcaktır,: f1tkat he . 
Ankars 24 (Hususi muhabiri • } h k · t • d naz tarihi katı olarak belll değil- Çekoslovakyada an arşı nılzden)-Hatay intihap nlzamna } . 3 flOtasına }8 JŞafe 0Il 'dlr. hazırlığı 

IIleslnde yapılacak değişiklikler ~Ol) ra CeV a .p Verecekler Londra, 24 (Rudyo) Pl'a~dan 
içln bir mnddettenberl Ceaevrede ~ J a pü fl j af alınan haberlerde Alınnıı fırkası 
bulunan Hariciye vekalell umumi I nın Almanya hücum kıtalarına 
katibi Numan Menemencloğlunun / 'J H • / d k t benzey('ln l.Jir Çek livası tPşkili 
riyasetindeki heyetimiz dan Ce. 6 Yahudi pO iai ae ıt ere şa a a ye- hezimetin acısını çr ne başladığı l>ildiriliyor. Hu fır 
~~-vreden lstanbula hareket etmiş mini yapmış 4 Ü tevkif edildi ikisi kaçtı • karmaya çalışıyor kanın bü.tün .. mensupl~ı·ı Alman 

----==-=- Şaoghay 24 (ftadyo) - Japon. yada slaJ gorınektedırler. Bun 

devam edıyor: menbadan öQrenilditi~e göre ya polisi genie -ıurette tasfıye uğrı:ıd~kla~ı b~yUk ·hezimetin acı- rı Çekoı:ılovakyaya gelerek liva 

kilinden maksat Çekoslovakya 
da Almanynnın müdahalede l>u 
luııması i~in ihtilı'Hlar çıkarmak 
t1r. 

Çekler müdafaaya 
hazırlanıyor 

Prağ, 24 (Radyo) Dün Çe 
koslovakyanın her larafındn ha 
va laarruzlarınn karşı müdafaa 
talimlerine bsşlanmıştır. Menıle 
kette mıntaka mınLaka uçan lny 
yareler bombardıman manevra 
ları yapmakta ve şehirlerden de 
müdafaa edilmeklndir. 

Ekalliyetlerin şikAyete 
hakları yok Hatayda ~efsedet Paris 24: (Rad)·o) _ lyi birj verilen malumata göre Avus~ur lar Ti en in ~emlrvolu ' Uzeriode lar antremaııdıın sonra ayrı ay 

Antakyıt 23 (Hususi~ - Bllan Fransa Avıısturyanın ılhakına edilmiştir. Bundan bir hafta ev· sıoı çıkarmak için bugllo yeni bir ya iİreceklerdir. Bu lh·n111n leş 
çayının tı:ışması dolayısıyle zarar dnir Alman notasma henüz re 1 n· 1 d k , · · a b k Ik ı d çın ----------------

lk va ıı ere sa a a. yemıııı y • taarruza dı:ı a a mış ar ır. F·ı · • d .. h · / / 
gorenlere \erilmek Ozre ha tı:ın 1 vap vermemiştir. Siyasi mehafil tel kuvvetleri çok ciddi ve inatçı bir ' ııtın e mut ış çarpışma ar o uyar iane yollyle hin Suriye llrasındun .1 k tıı Almanyanın pun polislerin isimleri iyice 

Paris, 24 •Radyo• CekosJo 
Sonu ikincide 

fazla para toplandığı halde, bu j verı ece cevap . . . . kik edilmi buıılar arasında ahı mukı:ıvemet gOsterlyorlar. raarru 
Pıtradao anCtlk 800 lirası duğthl· kullandıjtı metod ıçın bazı ıhlt Ş . zun daha ilk S88tlerlode ,Japonlar 
ınıştır. Ptlranıo diğer mahim kısmı 1 razi kayıdlar konacağını beyan tane Yahudı ırkına men&up me iki koldan paolğe uğramışltırdır. 
"ittihadı Anasır,. cemiyetine tes-

1 
etmektedir. mur bulunmuştur. Bunlardan 4ü BDlDn Japon kıtaltm bu cepheye 

llaı edilmiştir. Batan taıhsllderlara I Austuryanın Fransa elçisi derhal tevkif edilmiş ikisi üzer- sevk edilmektedir. Honkeu Qzerln 
•1tt1hadı AnHır,. cemlyetloe glrml Gabriyel makamına dönmiyecek !erindeki üniformadan istifade de de topçu ve tayyare dOellosu 
Yen mOlk sahlplerlnlo vergllerioln fakat Fransanın Viyana sefere k k 

1 
d olmaktadır 

deftıten tahsil edllmesl ve parala tinin konsolosluğa tahvili işi de edere uçmıı ar ır. -· ----
rı?olmıyanların da mallımoıo haczi sonraya bırakıl1teaktır. Bunun Pelep;st hazırlıkları Danzigde 
edilmek euretlle tahsil edilmesi . . ı> · 1 r d d · 
eaıredllmlştlr Httsan Cebbaro bu 1?10 arıs e •011 ra arasın 8 ıs Berllo 24 (Radyo) - Resmt 
lşl1>rdn mllstemleke memurlarının tışareler yapılacaktır. gBzete 10 Nlsarıdıt Avusturyada J 0 nİ&ana kadar şıkı 

Şimal hududu 
ihtilalcileriı1 girmemesi İQiıı 

elektrikli tellfH·le Çevrildi 

ROzune girmeye devam etmekte• Avusturya polis teşkilAtı yıtpılscak peleplstln kanuni icra l _ıb. l _ı 
dlr Memurları olur olmaz emir- Herlin 24 (Racıyo}-Arnstur torzı luıkkındııkl hDkOmlerl neş· · tea, ır a ınaı Kudüs 24 (Radyo) - Arap nan bazı kimselere yazılan mek 
l~r vermekte ve bunlar, d~lege yada polis de tıpkı Alman polisi 1 1 ti p 1 1 tt Al nsnlar be· Danzi~, 24 •Radyo• Alman asilerin Suriye \'e Lübnan hudut tuplar buldnmuştur. Bu mektup tarafından boş goroımektedlr. gibi tensik edilmi, Emoireı ge· re m ~ r. e ep 

8 
e 

1 
Jada lnlihabalıo J•P•l•c•tı ıo dondan Filioıine aelmelerine ma 1 ıarın üzerinde adreı olınamaeı 

llududlarda geceleri ışılı yaaak. Bede
viler köyleri basıyor. Heyecan arttı 

Ya g~~~=k8~~tıe\f:,d~~~lyet~a~~ uel direktörlüA? ka~dı~ıl~ra~ . ye :::a!;~:!:~:.~~~:pra~~~l !!~~~:a~ nisan gününe kadar bütün siya ol olmak için şimald~ iki genie · na rağmen Bedevi sıkıştırılınca 
nılsyonuna seçimin kootrolu lçio rine \'iyona polıs m~durlu~~ ık.a sual hcnOz tesbll edllmlş değildir sf toplantılar yasak edilmiştir, mıntakada güneş batmasıııda~ kimlere ait olduQunu söylemiş 
Ylrml bir kişilik 1.rnntrol heyeti me edilmietir. Yemı~ı ettırılmıe Vi anada e it resmi Sokaklarda hoparlörlerle halka fecre k~dar _ateş yakılması y tir. Bununla ihtilAI komitesi mey 
lesbıt edilmiştir. Halayda ihdas olmasına rngmeıı eskı Avusturya Y g Ç hitap eden nutuklar söylenmek sak eılılmışlır. ~undan başka .h~ d~na çıkmış oluyor. Henüz tev 
edilen hı susJ mahkeme relsllğlnt> polisinin yarıdan fazlası işten Viyana 24 (Radyo)- 0Hetele tedir, Yahudilere karşı açılan dud~a gen.iş mıkyastn elektrıklı kıfat yapılmamıştır. 
llluhtellt mDbıtdele komlsyonıı eR çıka rılmıştır. rln 10 bin olarak kayd~tllklerl tenkil lıarekAtı artmıe olduğun tel örgüler• de yapılnıışıır. Bu . Gene çarpışmalar oluyor 
ki Yunan murıshttsı Fokas tayl~ Hitlere sadakat yemini hllcum kıtası bugon Vly~na mey dan son günlerde hicret eden tell~re geceleri cereyan verılmek . ~udü~ 24 (Ra~yo)-Şimalde 
edıımış ve dvrıcH k?vlrol beyetı eden Yahudi polisler d11nındıt zırhlı otomobillerle geçit Yahudiler artmıştır, Bir haftada ted!r. . . fngılız mufrezelerıle ihtilalciler 
T,e ~ki Yun•n lı ve 1 kı y ugosla v !• Peri s 24 (fü d Y o) - \'i r ana d • n resmi yapmışlardır. 3 bi o ya hadi hicret •tın i'ı ir' 1 htı !Al ~om ıtesı bu 1 Un~ u çarpış'' or. Dün ı ırlılı oı o ınob i 1 

Zıt seçilmiştir. Kudus 24 (Radyo) - Dun ak )erle bazı müfrezeler de . 

k ' ' d K ·d - k ki d k ı Şınıate Yen 1. Tür Belgra,I u·n·ıversıtesın e . ş~m Ü us 60 a ~rııık·a· an 1 sevkedilmiştir. Tayyareler ihtilQI ispanya işlerin~e siyasi saf ~a gene kanıtı 

Fransanin ihtarı 
U bır arbede olmuş uç ışı yara cilerin sığındıkları arazi - . 

1 D d b d uıerın T • t b • anmıştır. u ara a nr. e e ye de uçuşlar yapıyorlar. Bu ıya rosu 1 alebe arasında ır riııden geçmekle olan bır Bede Kudüsün 15 kilometre D skabah 
. . } r d - h 1 ı . var ıııda 

b J ld ~mm kıalın. eıJı şu~ ~ eneıık'fngı bulunan bir köye Bedeviler lıü 

itaiyanlara göre mfıthiş facia
ya başlangıc olacak 

Mersinde büyük rağ 1 ar eae o u lı~ as e~ er•. lod~Vlfl lO\' .ı et cu_m el~iş ve köyü ya~mrı 
b t Ö d.n. 1 Belgrat, 24 (Radyo) Avala mıeler uzerınde bır otomatık ta mışlerdır. Bugünlerde halk b~: 

. e. g r ~ lajanın bildiriyor : Dün öğle vak banca, bir bombadan lıaşkn ihti hassa Bedevilerin tehdidinde' 
. . Üç temeıl ve~mek uzr~ şeb ti Belgral üniversitesinde 150 IQlciler tarafıııdıuı J(udüste bulu korkmaktadır. n 

rımıze ge~en Yenı Türk Tıyatro kadar talebe arasında bir arbe Pr. Pittardın A nkaradahi korıferanaı-su evvelkı aece •Afacan• ı oy . 
d d "' 1. tkA R . R de olmuetur. Taleheden bır kıs· na ı e.er 1 sana r aeıt 1 . 

- - r ı. za, Şadi te arkadaşları daha mı hükt1met tarafına dı~er kıs 
F ranko Hitleri tebrik etti o da r ranRO• vaktinden çok evvel sinema bina mı da sol cenaha mensuptur. Ar 

f 'L ı. • J•/ d• sını tıklım tıklım dolduran hal bede arasında hafif bazı yarala 
ya mUVa raRlyet 1 e 1 ka kelimenin tam mAııasile bir nanlar olmuetur. Arbede epeyce 

c Komünizme karşı açtı~ım sanat ziyafeti verdiler, devam etmie fakat polis müda· 
k(i Roma, 24 (Radyo) Bu gün harpte zafer kazanmıe olan cep cAfacanııı temiz pürüzsüz ya hale etmedim evvel kavgacılar 

aazeteler Fraosanıo Katalon zılmıa olmasına ra"'meu mevzu daQ'ılmıetır. ) heden Almanyayı kurtaran ve ... • ----

Anadolu olmasa 
Beşeri11 bugünkü yaşayış 

şartları olamazdı 
b-l lehinde Franko.ra_ bir ih_tarda k biraz hafif komedilik v~fı ise Y'Ja J • • " k iL 
Ultıııması ihtimaiını derpıe ede büyük Almmanyayı kuran e se noksandı, Fakat Raeit Rıza mek 1 ayıt ınn zıraı a.mması ilk İnsanlar tar;hi üzerinde iklim Vazı·-l"ek IAnsınııa ispanyanın selAmlarını . 1 • 'bdA k d . Oİddetli neşriyat yapmakta tabinin tıp erı ı u reLı bu J / • .. h • t • / f 

•e eıcümle eöyledemektedirler: gönderiyorum • noksanları sildi afacan canlı ha y . b. . h yet erı mu ım eaır er yapmıı ır 
- Re"'m'"ı Freıısa mehafı'lı· .Fülmır bu telgrafa karşılık reketli bir eser olarak alkışlandı enı ır proje a• . ., 

n • / .J Ceııevrr, l; oiversitesi profe· ı Britanya adaları Frans d '8Jet J • k teşekkür elmiş ve Frankoya mu Yeni Türk Tiyatrosuna umu zır anut sörlerin.den P_ittıırdın Ankara ayrılmı" dex.·ıld'ı. a an spaııyaya Ait eimdıye a v 

5 dar d . v11ffakiyet dilemiştir. lan rağbeti i'Österen Mersinliler Ankara, - Ziraat bakanlığı Halkevınde serı konferanslarına Büyük nehirlerin k 1 aıma gizli tultul}u tasavvur · 1 1 a or vilAyetleriıı büyu"k zirai kalkın· baııladı-"ıııı telgraf haberi olarak tes·ırler·ı "Ok fazla.,dı Dud.ret to llrııı b 1 Ha~p VAZİyeti •Mersinde tıyatro an aeı m Y • v 15 ... 

1 etr 
1 

Öyle bir ihtarla tecell Salamanga, 24 (Radyo) Bu diyenlere karşı da cevap vermie ma hamlesine esaslı bir eekilde yazmıştık. Bu gün i_lk kı>nfera:ı· küldükleri yerler bu· ü :~ıze dö !lı~r•cek olursa o zaman dünya oldular, itlirAkleriui leaıin için bir kanun sın ana hatları ilıerınde Anado k'J d k d h K o u mev ibiş bir facia ile kar;şılaşe sabah eafakla beriber baelayan Afacan oynanırken Ratid • . l az lamıştır Ziraat lu Ajaıı:;ının gönderdiği uotu ya ı er en c;o a a uzaklarda idi 
tak · ı b b k t ı ı kprOJesı .. 1 ır k'k' d. ~ d' zıyoruz.: BugülJ denizden oldukça u~ .... hr. Franeanın her hangı· bı' r topçu ateşıy e " era er 

1 
a ar R'ıza ı'le Şadı'nı"n b·ır sahnede oıı•rresınıa tel ı ıne e nrze ı •p k ı k. IA" 

.., ~ . . rofesör Pi tar (Pillnrd) Av- za o an es ı P Jlar o tarihler &-Qdahaleei ~u !acia1a Amil olur mız J\alalon1ada bOyfik bir la ralnız olarak kalmaları se1irci lecek olan. pro10, vılAyeı hususi rupa kııaeının eski coğrafyaeile de eularıo allındaydı, 
\ ıı eoaufist ve komünist gaıe arruza kalktılar. Düşmen muka leri çok eski günlere götürdü ı darelermııı kulLür ve bayındır· A b; . "k 1 - • rafya şartlarından b b 
eler; vemet etmeye çalışıyorsa. da ee anlattı ki c Raeitajz, Şadisiz lık işlerine muayyen bir niebet d vrbupay~ .ııeıl o adıı vu uzedr~ı bir cografya şartı için~~ aşka 
'"r .

0 neeriyatına ehemmiyet ff k ti • . . . . . .b. . e eşerın o asır ar a raşa ıaı d yaşı. 
" tnı a"'ır taarruzun muva a ıye e ıabne dekorsuz ti1atro gibi her ıçınde ıştırAklMı gı ı z:raat ve 'h . ı· b 1 d' k yor u. 

.... J'oruz. Eğer Fransa hükil • B 1 1 1 ı. 1 dil ı tının ı u unan •A'er ıtalara E-"er mad · t . . 
"18tj h netioeleneceti muhakkaktır. u zaman yarımdır• bu memlekete baylar 'er ne de lesu t e en dair llilinen şeyleri gösterc1i • . e!1ıre tarıhıne da lı o : •mmi1eı vermi, olursa ııün düımaoın iki 8'CI ıa11are liyalro zevkini aıılaran da on ~ı\_nlsbeı dahillnde \f•lrAklerlul Akdaniz bugünkü Tu~ueu Beıer ları~ının bu Periyodu 
~ aman karışmıe olur.• si keşif uçuıları yapmıt fakat lardır zaten, sa~nmakta ve hususı idareleri Sicilyaya bağlayan bir kö rü ile esnasında Fran~adakı Masif 
ranko Hı'tl l ... m b'I 1 1 1 ziraat ve baytar itlerine tahsis tAI" ' k' d' 1 p Santralda (merkezı Platoda) .. , 6 ere se a Franko tayyarelerinin muka ı Afacanda ro a an o gun ~ ı ı ı e ıze ayrı mıştı. difal r h d . ın 
liderdi uçu,Jarir!• dönmeıe mecbur ol eanaıkArlar sadece kendi kabili edecekleri paraların kanuni hu J Marmara denizi foklu; Ka· Iİaıı:~ b:::. ·~~•cud· . 

b. Bertin, 24 (Radyo) Franko muşlardır. Harp bütüıı tiddeıile 1 )'etlerini deQ'il Raıit Rıza mek· kümlerle sarfıoı temin etmekte I radeniz oimctikinden daha kü nin başlan d b ü k" ıretı 
q

1
ller . 1 d' ı Sonu ikincide dlr. Qüktü. .!~~.10lklanc~ 0 u coe-e ou telarafı aöndermııtır: devam e ı1or. _ .,... 
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Bir Fransız gazetesi yazıyor 

Alınanların Şarl{a cloğru her 
l1angi hir ilerleyişini 

Ancak Türkiye 
durdurabilir 

Hitlerin Balkan istilaaına karşı İngiltere 
ve Fransanın tobiimfıltefiki Türkiyedir. 

Paris gazetelerinden •Paris düşman karşısında lıılyük bir 
Oryan> Kemalist Türkiyeniıı, ci mukavemet gösteremiyordu. Fa 
han siya~i müvazenesinde oyna kat millt duygulardaki ateş her 
dığı büyiik rolü ve eotvetioi ba mağlubiyetten sonra Fransaya 
ri7• lıir şekilde gösteren Lir IJaş tekrar dirilecek kudret bahşede 

makale dercetm ştir. biliyordu. 
Bir hilkati ifade eden ve ar On altıncı asırda, Macarista· 

ni zamanda pek haklı olarak uı 200 bin ki~ilik ordusuyla is· 
milli gururumuzu okşayan bu tilfı eden \'e \'ıyanaya yürüyüşü 
şayanı dikkat makaleyi nakledi· ile katolik Avrupayı dehşet için· 
yoruz: de titreten "koca Türk,, le bir 

"Bugüe kü hddiselere bakın !eşmek. bütün A9rup•da nefret 
en hatırımıza 16 ıncı asır geli· I uyarıdırmak ılemekti. Büyük bir 
yor. O de>irde Alman impnra· diplomat olan Fransua, Fransa 
torluğu karşısında Fransu kralı yı kurtarmak istedi ve dini bir 
Bıri ıır.i Frcııısun delice lıir ı'esıı · tarafa bırakıp, harici s\ynsete 
retle h o ı bcdifor, düşmıııı topla ilk defa illik bir nazariye vaze · 
rıııa a L üs tünde saldırıyor, iki derek Sultan Süleymanla ittifak 
df• fa yn.ralu~ııyo.r, bir seferinde 1 muahedesi imzaladı. Avrupa bir
a tına bır gulle ısabet ediyor, fa· !iği içine giren Türkler buraya 
knt l'avide esir düşlüğü znman · büyük bir imparatorluk kur 
şu sn tııları yazabiliyor: mak \'e kunetiyle diğer devlet· 

"Her eoyi kaybettik. Fakul !eri esir ederek haklarını çiğııe 
şerefimızi muhafaza rdiyoruz,. mek istediği zaman . elzem olan 
. . \'e bu şeref nesilden ııe le malzemeyi getirdiler. 
ıntıknl ederek bugünkü Fransız Kanuni Sfıle' mania imzala 
tara ulaştı, Fransızlıır, vatanları d ığı muahedeyle, birinci Fran· 
ııı , istiklfı.lleriııi ve hürriyet ide 
all erini korumak için her zaman sua y3lnız Şarlkenlo mücadele 
mücadeleye hazırdırlar. Her teh etmemiş, daha fazlasını yapmış· 
likeye delice saldırmaktan tı; bu mu rı hedeyle o, asırlarC'a, 
çekinnıezıer. da Fransız donaıımasının Akdeniz· 

deki hakimiyetini temin etmişti. 
1G ıncı asırda lııgilter'J dün Bugünkü tng!liz ve Franeıı 

ya siyasasında aş:ığı yukarı bu dilonıatları onun akıllı siyase· 
güııkü rolünü oynuyordu. Fraıı tiuden ilham atmalıdırlar. Hitler 
ım kralt debdebeli bir dille ln· Almanyasının Halkan istilAsını 
giliz kralı sekizinci Ilanriniıı durdurmak için, bugünkü Türki 
~üzahareliııi istiyor ve Almaıı ye onların yegane müttefiki ol· 

ı~pa:ntoru ~~rl Kent mütevazi malıdır. Hitler Almanyaya, yal 
lıır dıll~ lııgılız k:atıııın lutufla \ nız kaybettiği araziyi iade et· 
rınn ınuracant edıyordu. 16 rncı mek istemiyor, fakat üstelik ci· 
?s~r diplomatik pazarlıkların ve h::nşümul bir nasyonal susyalizm 
ıt~ıf~kların asrı.ydı. Garbın her düşünüyor. Avuaturyaya hrtkim 
hu~u.mdarı fngıllerenin müzaha o ı a n Hitler, earka doA'ru 
retı~ı a~ıy.ord_u. lngiliz armasın· yürüyüşün • Esasen Bismark tı:ı 
dakı ckımı mudafaa · edersem e· rafındau işaret edilmiş olduQ"u 
fendi odur> şiarı bir hakikatti t•eçhilo • Alman milletinin gaye 
ve sekizinci Hnnri bnzan Fran· si olduğu kanaatindedir. Onu 

sayı baz~an da A~~an_yayı tutu · iki kuvvet durdurabilir: Sovyet 
!~rd~. ı• alrnt sckızıncı Haıırinin Rusya ve Türkiye. 
o.tunıunden sonra lngiltere bu 1 Türkiye cumhuriyeti, ittifakı 
ı;ıyasasını pek pahalı iiıtedi, J\a. 1 nın harıkulfıde ağırlığını, sulh· 
leyi kaybetti. (1558) j perverlikle garb terazisine ata· 

İııgiltcrc bugün, İtalya ve bilir. Fransa bugünkü mo-
Almaııya ile tomnslara girere k 

1 
dern Türk ordusunun Balkanlar 

teınzi polilikası adı verilen bu da ve Akdenızdeki büyük kuv· 
siyasayı rekrarlamak istiyor. za vetiui gözönüne almaya mecbur 
manındo aklını başına toplama ' dur. Sadece disiplin ve cesaret 
sı temenni edilir. 1 bakımında~ .as~erleri da~ma dün 

Fransnyn gelince 16 ınc . yanııı en hırın\iı askerlerı olduğu 
' ı as . . d . f k rın Ilıristiyan Fransası, Katolik ıçın. eğıl, a ·at baelarında bir 

kilisesinin Lüyük knı ol Gazı Mustafa Kemal, 16 ncı asır 
F . . . k an ° chıki lngiliz kralı sekizinci Han· 
rnıısa kcndısını _ urt~rm~k içiıı rinin •mmi müdafaa edersem 

ne yapınıQtı~ O gunku Fransız. efendi olurı aekl'ı d k" "' m r . . k- .,, .. n e 1 ma5rur 
a ~yes~ do . . bugun ·u Fransız şiarını şarkta tekrar alabilecek 

mahyesı gıbı berbaddı. Fazla bir Cumhurreisi Atatürk hulun· 
olarak ordusu maaş alamıyor ve duğu için:. 

Rakılar 
--::--~~--~~~~ 

Türkiıe -Çekoslova~ya 
Ticaret \konuı mala

RtlZ\1 0} t 
Yakında Meksikayo 

gidiyor 
Vaşington, 24 (Radyo) iyi 

biı· membadan alınan malumata 

göro Reisicumhur Ruz.\'elt hu 
yaz Moksika)·a gidecek rn ~Iek · 

sika sahilleri boyunca ppacnğı 

lıalı k avcı lı4tınd an istifade ed ı:ı 

Demiryolunda 
1\1 ı 1 a 1 1 i nı 1 fl r ve talebeler için 
miil1iın tenzilat yapılacak 

Umumi tarifeden değil halka tatbik edi 
{en tarifeden yüzde 50 tenzilô:tyapılocak 

Pr. Pittardm kont er ansı 
(Birinciden •rt•n) • 

ri bazı meseleleri anlamak isti· 
yo:-sak bu muhtelif fiziki hddi 
selere iyice nüfuz etmeliyiz. 

O ııımanki iklim vaziyeti bi 
z.im bugün tAbi olduğumuz ikli 
me hiç benzemiyordu. 

Beşer sıcak periyotlar yaşa 

dt. Bunları muhtelif tiplerde ku 
ru \'e ralip birçok soQ'uk peri-

, . c· yollar tnkib alti. 
~'a :a ve maarif vekiiletler i edi len ücret tarifelerinin tenzi 

n d 1 t 1 
. Ve, ilk in~ıınlar tarihi u"ze 

rasın n yapı aıı emas nr netı· IAt hadlerine göre değişecektir. 

C'"'sı· ıd b · · d rinde bu iklim \'niyetlerı·niıı "Ok 
" ı e 11 ynz mMsımm e mu Muallimler bu tenzilAttan :8 v 

lı . ı · · · büyük tesirleri görüldü. 
a ım erımızın ve talebelerimizin Lifade için hiçbir !.:ülfete girişrııi 

Al M 
• d · ö b . ı İklimin şöyle veya böyle olu 

manya . acarıstan yur u gezıp g re ılme eri içiıı y~cekler, sadece ellerindeki man 
d 1 t d 

· ıı şuııa göre hayvanlar bazı müsa 
eve emıryo arının bütün rif idaresince tasdikli \'e talel-e 

A h ll d t k 1 
it yerlere toplanıyorlar ve.,a 

d l b 
• 'h a arın a ev n Ade tenzilatlı ler de mektep idaresince veril· " 

rek MekE'ika roisicumhur unu dn 
ziyaret edecektir. Diplomasi me 

hafilde bu ziyarete hususi bir 

ehemmiyet atf P.dilmektedir. 

ra a esas f tr l • b' ·r . b' . mevcudiyetlerini korumak İ"İn ır tarı enııı tat ıkı takarrür et miş h\1viyet varakalarını istasyon v 

t 
'/ "f k daha iyi şıırtlar aramak maksa 
ı a )'O muş miştir. gişı>sinde ve trenlerde biletlerile diyle dağılıyorlardı. 

Budapeşle, 24 (Radyo) Bu Devlet demiryollarında ge· beroher kontrollara gösterecek Yalnız avla yaşıyıın insan· 

gün yabancı gazetecilere beya 
nat1a bulunan hnl'iciye na .zırı 

Macaristanla Almanya arasında 

esaslı bir ihtilaf olmadığrnı sfıy 

leyerek demiştir ki : 

çen seno Mayıs başından ilktf!Ş lerdir. ı d ar a yer değiştiren bu vahşi 

rin sonuna kadar muallimlere Yapılan yeni tenzilattan yal havvan sürülerinin ardı sıra git 
ve iıer zaman talebolere umumi nız resınt. mektepler talebe vo mnğe mecbur oluyorlardı, 
tarife üzeriuden yüzde elli ten· muallimleri de~il bütün maRrif- fşte binlerce sene insanın 
zill\tlı bir tarife tatbik edilmek çe musaddak mekteplerin talebe yaşayış şartları hep böyle de· 
leydi. Halbuki bu tenzildlın gü ve muallimleri istıfade edebile vam edip gitti. Bıı hal Avrupa 
diilen gayeyi temine kAfi gelme cektir. Ayrıca konsolosluklarımız da ebediyen böyle devam edip 
dılci görü'.ınüşlür. Bunun için dan tasdikli hüviyet varakası ilEl gidebilirdi, eğer ilorde mevzuu 

mesi de bunun delilidir. Esasen muallim ve talebelere umumi ta memleketimize gelen ecnebi sey bahs olacağı üzere · bu memle 
Almanya ile İtalya, Yugoslavya rife değil halka tatbik edilmekte y~hı talebe ve muallimleri ayni ketin yani Anadolunun ilk ola· 
ve İsviçre de hemhudut bulun· olan azami tenziliillt tadfe ü:r.e teıızildtlı biletler le !leyahat ede rak şıhit oldu~u vakayı beşerin 
maktadır. Bu gün AvuRlurya rindcn yüzde elli tendtıH yııpıl cektir. hayat şartlarım temelinden yı 
mevcudiyeti ortadan lcalkmış fa· masına karar verilmiştir. Talııi Yeni tarifenin tatbikına bu kıp altüst etmemiş olsaydı. 

- Almanyanın Macaristanın 

emniyeti hakkında ltıminol ver 

kat Macarıslanla bu memleketin bu tenzilfl tlR terileccl\ Üı:ret, I aym otuzundan itibaren başlana Bugünkü h ayvan mecmua!'lı 
münasebetleri Roma itilMı muci muhtelif mıııtııkalıırdn tatbik caktır beşerin uzun s~rgüzeşti esnasın 
bince değişmemiştir . Mııcarista· --------------------- d 

1 tanımış olduğu hayvan mec 

lekeli Huma ya karşı f ransa patronlar f e~erasyonu mua~n~ı:v~;:, ~~~~~l~~~~r. nevi de ııın küçük itilüfla münasobeli de 

bakidir. 

Ziraat ~öf gelerin~e 

~ ~ilse bile muhakkak iki ne9i fili 

Çok ciddi tEdbirler Mali tedbirleri ten- avladı, Bu•ıh\r antik fıl ve ma· 

l 
muttur. 

a 1 nıyor kid ediyor o insan su aygırını yani 

Birer tohum is/ah is Aııkarn- Uazı vitılyetlerde Paris, 24 (Radyo) Pııtronlar ipopotamı 9e Merk rinoserosu ile 

1 

bu sene geçen sonelere ııisbetle f~derasyonu reisi bu gün neşret burun delikleri bölmeli Rioose· 

losyonu kurulacak 
1 
fazla Lekeli Humma görülmekte ti.ği beyannamede hükumetin ye ros olmak üzere iki soy rinese· 

ld rosu tanıdı. 
Ziraat bakanlığı geçen sene 1 di H t 1 /\> • t' . 1 nı a ığı mali tedbirleri şiddetle Artık btıgu·n ortada cı'nslerı. 

1 
r, as a ı~ın sıraye ı en zıya t k"d k 

Çiçteler çiftliğinde elde (•dılmie . . 1 en 1 etme ·te ve bunun yeni tükenmiş olan hayvanlar arasın 
olan 200 küsür bin kilo buQ'day 1 de bıılcr, v.asıt~sıle ~ldu~undan l bir para aııllasyoouna gideceği · da ezcümle pek büyük ayı, Ma 

selekrördmı geçirilmek ve ilfıçlan S_ıhh~t ~ ekAlelın~e bı~ m~cadele \ ni bildirmektedir. ğarlar arslanını, Mağralar kur 
mak surelile çiftçiyo dağıtmıştt. sıne ıhtımam edılmcsı vıluyetle dunu, Mağralar sırtlanını ve az 

Elde edilen l~crübelor~en sonra re tamim edilmiş ve bu mücnde 1 Mersin Ticaret ve zaL'ıre dışleri müthiş bir cana\•ar otan 
hastalıksız, yuksek knlıtede stau lenin ne suretle yapılaco4'ı hak il Maşerodüsü sayabiliriz. 
tard mahsul elde ertildiği ve çift k d . ı t t ., . l ' Borsasında o devrin ge\'iŞ getirici haf 
çının e u ma ıırnlden büyük . . \" aıılal'lndan da lrlanda turbiye . . d b 

1 
1 

ın a ıza rn < a verı mış ır, 

fayda temin ettiği görülmüştür. Son zamanlarda hır çok vı J.5-2 2 haf lası !erinde iskeletleri gayet iyi mu 
Bunu göı önüne alım ziraat ba luyetlerde bu işle sıkı sıkı)· a hafaza edilmiş bir halde bulunan 

kanlığı _ay~ı çi~tlik~e istihsal ~di 1ı uğraşılmaktadır, lstanbul beledi durumu ve çok güzel bir hayvan otan 
len yedı yuz bır. kılo tohum ıle yesi de bu talimata göre bir mü PAMUK b~~ük boynuzlu geyik zikroluoa 
Adapazarında igtihsal edilen 96

1 

1 
Bu haftıı şehrimize J50 ton uılır. 

000 kilo bu~day aynı suretle ite carte e yapmak için gereken ted k . 1 Ş ı mal mıııtakalnra goçetmie 
mizlenip ilaçlandıktan sonra köy birleri almıştır, pamn gelmlştır. Borsada 37 ton olan hay\•anlar arasında Ren ge pıırhık muamele görmllşlnr. Fiyat ı yıği ile Guıon adı verılen Püreu 
lüye verilmiştir. Hakanlık bu Bundan başka memleketimiz 26 kuruş 25 sunlimdlr. Geçen se- ~u ve Alp dağları havalisine gö 
iein daha geniş bir şekilde tat de otol ve han \' e buna benzer ne ayni htıfta içerisinde flyalı37,· çelmiş olunlardan da dağ keçıti 
bikini ve halkın buğdayıııı temiz misafirhanel~rin de bu gibi ha 50 kuruştan _satılmıştı . 414 too lh 

1 

ya~aui lekeyi ve Marmot 8 dı 
temek ve tohumunu i!Açlamak rıtcat yapılmıqır . verılen dağ faresini sayabiliriz. 

şerolerle .ıeçen hastalıklarıu ya · için geçen sene aldığı 45 selek· BUÔDA Y Hinaenaleyh coğrafik degı 
yılmaınnda büyük bir ilmi! oldu B ' ki . ki · · · töre ilhe olarak yeniden 140 so u hafta pivıısamıza 1050 ton şı 1 erıo aynı derede chemn1

1 

lektör mübayaa etmiştir; Bunlar ğu ve umumiyet itibal"iyle bu mal gelmiştir. Borsada 30 ton A· >'etli biyolojik de~işıkliklerle mil 
memleketin en çok hububat is· müesseselerin temiz bir halde n~dolu serti muamPle görmOştUr terafık olduğu görülmektedir. 
tihsal eden vilAyellerine gönde bulundurulmasının en },üyük Fıyatlar 5,25 - 5,375 kurustıır lşte bu kadar çok degişeı1 
rilmek suretiyle hasılatı ve kali sıhi bir ihtiyaç bulunduğu dik Hafta içinde 1666 ton harlce \'asallar içinde beşer hayatıoıll 
tesi yüksek, haı;talıksız bu~day kate alınarak, umumi hıfzıcsılıa lb,acıtt yapılmıştır. Tahmini stok tecelli ve tekılmül elliğini göre 
mahsulü elde edilecektir Bakan l 197 tondur. ceğiz. Bu hödiseler gelecek koıı 

kanununun verdiği selahiretle ÇAVDAR foranı;larrn ınenuları olacaktırof 
tık, AnRdolu buğt•ay cinslerinııı B vill\yeller \·e belediyelerce otelle 11 hııfttt piyasaya 740 ton ~ L ( L J' ıslAhıoı temin maksadiyle büyük rin ve hanların çok sıkı bir kon mıtl gt'Jmiş borsııdü 105 ton mua emuer ayn ueyanatım verul 
ziraat kaldınma programına tefi ı l ö bit edilen ziraat ,mıntakalarında trolu altında bulundurulmaıu, ya re e1 lg01rml Uştbllr. lflyat 4,5 kuruş 1 Birinciden .,t•n 

1 
ur. on ar ce ihracat yapıl 1 

birer tohum ıslA.h ve üretme çift tak takımlarının, abdeshanelerin mışlır. 1 vakyaıırn . Parie elçisi g zeteci e 
ligi tesisini de koymuştur. Bu lemizliüine dikkat edilmesi ve ı ARPA re verd ığı mülakatta Çekostovıı~ 
Qiftlikler, bulundukları mıntaka diğer sıhi cilrntlerin de devamlı Bu hafta şehrimize 45 ton ar j yadaki Alman ekallıyellerine tıi~ 
nm iklim 9e toprak şartiarınR mürakahe altındn bulundurulma pa ~elmiş ve borsaca. 00 ton mu 1 bir memlekette yapılmayan i1

1 

uygun buğday tohumları halka S 
1 

. ı amE>le görmUşlllr. Fıyat Mersin muamele yapıldıQ'ı Çtıkoslo\'B~ 
PaQ'ıtmıık Ruretiyle o mıntııkada ~~ tı ıat. VlekAlebtı.ııce hazırla~aıı 1 Fob 3,90 kurııştıır. 208 ton Harice ı pnrlilmentosundaki Alman A•' 
b . . . · ı ır amım e te lı~ olunmak uze ibracnt vııpılmıştır J _ . . ~ 

u _ııp buğdayların ekılmesını redir, · YULAF nın ııufus nısb_.,tıııe uygun old 1 
teevtke Qalıoacaktır. Bu baftıt gelt-n 135 t d l}unu ve hıc bır şıktlyete h·1k~ 

iki kiloluk şişelerde 
satılacak 

Ankara, 23 (Hususi) - Bazı 

memleke tlerin alkol derecesi 
yüksek içkiler için koydultu sa· 
tış usulünün bizde de tatbik e 

dilip odilıniyeceıti inhisarlar ida 
resi tarafından tetkik olunmakta 

dır. 13u usul tatbik "edilirse bil· 

hassa rakının yalnız iki kiloluk 

şişelerle satılması icap edecektir 
Küçük. şişelerdeki rakrnm kolay 

lıkla tedarıki sarhoşluk eseri cü 
rümler üzerinde müessir Olmak· 

tadır. 

Koyun Yerg'ısı'nde ! Hamidin urisleri borsadtt 120. ıoo muamele ongo"r' l rı olm~dığını •Ö•lemiı •e deıP'I 
mtlşlOr. YNlı Yulafın hafta içinde tır kı • 1 
!iytttı 3 kuruş 60 sımtlmdlr İbra 1 . • Ekaalliyetler mAselesi ii~, 

Ankara - Yeni ticaret \'e Bayan Lus"eni da- cat 120 ton hurlcedir. · rınde Almanya ile anlaşır ve lJ
1 

kliriııg aıılöşnıalarında Çekoslo Mahim mikdarda 'J ANALiZ d~stluk idame etlirebilirız, yete! 
vak~ a adına görüşmelerde bulu t .

1 
/ k Va eJivor/ar Anııllz servisinde bu hafta baş kı bunu Almanya istesin . Co~' 

rı başlıyor 

Di~<:'r taraftan, şıırııp ve bi 

ranın memlekette tamimi için 

yeni tedbirler alınacaktır. Şarap 

satışlarında kolaylıklar gösteril 

mesi de düşünülmektedir. 

Bağcılıftımızın inkişafı için 

maJ detam edilmekledir 

nacak olan Çekoslovak ticaret enzı ô:t yapı aca t J lıca buğday analizi yapılmıştır. fi vaziyet itibariyle Fransa f' 
be~etinin ou· n şehrı· mı·ze aetmı·ş Ankara 23 - H .. yvanlar ver lstanbul Şaı·r Abdu" lh k t ·ıt · • ııf bulunacağını bildirmiştik,"' Dok glsl kanununun bazı" .hukumıerı Hamict Tarhan'ın kızı Eıni~e Yeni Türk TiyalrOSU ~ı:ı~r;r~nz\nm~~r:u temine çıı 
tor Smntana'nın reislil\>iııdeki he nln dt>ğlştlrtımeslnln ve kanuna B ı· 

5 
1 b h k l Ildmide ile ŞRirin daha önce Birinciden art•n er in endişe içinde .· 

yet dün şehrimize gelmiş, Anka azı U Um er eklenmesine dttlr 
d Ç k l k l

"' lb ölen oğlunun iki kızının avuka tebinin yetıştiricilik kıymetini Beri in, 24 •Radyo• H!tf. 
1
1, 

~a ~arın a e oslo\'akya elçiliği 
1 
o an anuo ay ası Meclis ruzna ı ılerı gelenleri ile dış ve ekono mesloe alınmıştr. tı, asliye üçüncü hukukla Hami de tanıttılar, ' muhabirinden : Burada fug

1 

~ 
mi baknulıl\>ı mu- .

11 
. L"' lh hl llt din refikası Bayan Lüsyen aley Yaşar Noz.ilıi, Ercüment Behl renin Çekoslovakya hududLJ

1

~1 
ts massı erı t11ra uy anın, mu e encllmen 

1 
. . zat, Avni, Refık, Kadriye \'e ni zaman altına alındığı takdif'.'1 

fından karşılanmıştır, Heyet bu de aldığı· son şekle göre sığır ver ııne .. lJır dava açtılar, Bu dava ha yet piyesin bütün yükünü bunu vahim neticeler doı,turtılJ111 
gün hüktlmetimizle yeni ticaret glsl 30 kuruş olarak tesblt edil. ya ~ore Abdülhah Hftmid vefa alan Ne78hat, ct-k bir gerginlik un~uru oııı' 
ve kliring anlaşması etrafındaki mlştrr. Koyun ve kıl keçi verglF-1 tından önce noter senediyle ve 1 Sayın sanatkdr Rıışit Rıza A'ı kaydedilıyor. Siyasi ıneh 11r~ görüşmelere başliyacaktır, eskiden olduğu gibi 40 kuruş oht bir vasiyetname ile b-t- 11 1 bu seyahatinde de memlekete Çemberlayııin bu hususta Y8~J 

· rak muhafı1za edilmiştir "rını geliri .. 
1 

_ u un ~a 8 ve memleket dışına Nezahat gi cağı beyanatı sabırsızlıkla tıft 
Bu arada bağcılara Ziraat Veka Oa-renildlğlne göre, layiha . ' k ' ~rını, ıenu~ lab< dılme 1 bi bir sanatkArı tanıtmış oluyor !emektedir. Ç~koslovakyadn 1 
le ı i Cida nlı k 1 arından köklü Am e 

811 
yllk Mille! M ecllslnde gOrDşU . m 1 ~ 110 ~ •rı 11 !11 leh 1 hakkı~ ı Ken d ı 1 eri ne • bil ıüo sam im ı ,eı; m an par lilerin i 11 bi rleı m esi 

1 

rikan çubukları daQ"ılılmaktadır !Urken koyun resminde bir mtk- Ba~an Lusyene vermış ve varıs mizle tebriklerimizi sunarken beri büyük mamııuniyet 01', Alınan tedbirlerle h•ıtlara lttr teozııaı ya ılması 
1 

in b lerı bu haklardan molıru~ bırak tek aerzeneşimizi de bildirecegiz• dırdı, Yeni p•rıi halilıazırd•P'1 
Arız olan filokaeranm tahribalı azalnr tekllfler~e bulun~ıuığa ıtzı ~ıetı.r, DavA~ılar bu vesıkaların Mersın höyle tiyatroya çok IAmentoda 55 mebusa sahiP 

0 

da &elifi edilmiı ıibidir Zll'laamaktadır. btt, ıptalıle ~endı. ~a.klarınm tarafla susamıetır; üç temsil onu tatmiu lcak 9e parlQmento reisliQ'ini '

1 

rına verılmeıını ıı&emekledirler edemez k , oa &ır, 
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Mersin Piyasası i L A N 
içel ~ususi mu~ase~e rnü~ürlüğün~en Hitlerin Programı 

Arazi Ele Geçirmek 
Bu programın üç merhalesi tahakkuk 

etmiş bulunuyor Sar, ren ve Avusturya 

24-3- 938 

Pamuklar 
K.S. 

42, Klevlant 
Dağ malı 

Fransı:1.ca Pariırnar gaze ıdınınaeı : Bu araıi icabında Kapı malı 29 
lesinde Gabri~I Paro imzası kuvvet milracaatla alınacaktı Koza 6,25 
İle çıkan bir makalede Hıth • Hitler, eserinde, Almrınyadan Kırma fi 
tin progrumını tesbit ettiği Hyrılan araziyi unutmamak· Kozacı parlağı 17-
«MııcadelP m» f'serindeki meı- tadır; bu;t,Jay • çavdar 
haleler göstPriliyor ve bunlar Danimar1<ada Şl+>sviğ, 5 

·Güz yuou 
Konya malları tiftik 

Yozgat 
Keçi kıla 

>> dabağ 

Deriler 
1 Keçi derisi çifti 
Koyun derisi kilosu 
Sığır derisi tuzlu 
Sığır hava kurusu 
Manda derisi 

70 Hi na v~rgi~iııe ola ıı lıorçla rını va~ tinde ödemedik 
lerindtrn dolu~ı tahsili Hmval ~arıunurıurı 13 iicü 
maddN~İrıP. le\!f k:ırı Hş:ığıtla oı~vkii cinsi kapu ıuJ 
marası ~ıymeıi vt~ nıntasarrıfıarının isimleri ya
zılı bulunan Lirı<ılann satılmasıua idare heyetince 
karar , ... ri imiş olıl n Au nda n n1Pzk t'ı r hiııa la ra 8-3-
938 tar ilıirıdt>ıı 28 D-9J8 tarilıirw kad~r ~o gün 
müddetle 111iiıayed~~· e koııulmuştur. ihale gliuii 
olan 29 :~ ~88 farilıindP ~aal 15 de talip olunlar 
yiizd~ 7 ,5 lenıinat akçalarile birlikle idare he\'-
~liııe mur<ıca~ıllan ılan olunur. • 

dan şimdiye. kadar tahakkuk L .. histırndAki Koridor, Yukarı Sert şark 5.,
3o 

ettirilenler işartt olunuyor. Sılı:zyıt, B • Jçıkadaki Öpf)n ve Yumuşak 5 badem ve çekirdek "alıallt·~i m~ vk ii kH pu cinsi nrn tasa rrıfı kıy m~ti 
rıo içleri 

Tatlı badem içi 
Makalenin bir hulasasını hattn, onun tabiri ilP, «Fıan- Yerli buğdayı 4 .. 25 

Veriyoruz ; sırnuı caldığı» Als~ s Lör~n Çavdar 4,,50 
Hitıer bir iki gun, h11tU\ OçOncO merhale Anadol yulaf 4.00 Acı • » 

80 
41. 

nusratiye uray e. 162 ~ar Jıarıt~ lalin kili- 428o 
sesi vakfı 

bir iki saat içinde Avusturya BOtUn Almsnların tekrar arpa Acı çekirdek 
Yı ilhak etti. Hadisenin lıöyl~ bir araya toplanması: HHler, Anadol Urfa Yığı 3,6:> 

:12 mahmutfiy~ 16 ı s. 25 alışHp,, taşcı ibrulıinı 24o 
usta 

m~hruudiye duruk ı 2. ı 3 kar g:,raj Salyan I 6oo 
miğirtliç 

çabuk olması, hareketin şid- RttyiştHğdaki son nutkunda da Ytrli 3,,2.-J 
deli herkesi hayratte bıraktı. memleket haricinde on mil- 6 fçel '• 

85 
alanı . · Nohut ekstra pı· rı· n~ler 

Halbuki «MUcııdelem» eserını yon Alman olduğunu söyledi; T 
açıp şunları okumak knbildir; Bunlar Avusturyada, Çekos - Fasulye 6•60 Birinci nevi mal 17,S 

lo- ı 5-20-25 

« Alman "olan Avustuı ya lovakyada v~ lsveçrede bulun Yulaf yer!i 3,.5o ikinci nevi mal 
1
• l A H 

bUyUk Alman vatanına iltihttk muktadır. vvusturyadaki Al · Mercimek yozgat 7·8 Çay 285 
~tmelidir. Bu buzı iklisadj se mantar bugiln Almanyaya il· Sahlep t20-J~0 Kahve 109. 110 
beplt!r dolayısilu olec.ık deıiıl. bak olnnnıuştur. Tatlı ç•i•P 20 Tarsus ticaret ve sanayi odası riyasetinden 
Hayır; bu hirlt-şıne, iktisadi Oördünco merhale Balmumu 70, Borsa Tefgraflan Odamıza nwka) yt>L tüccar ve rsnafın senelık 
hılumdan hiç faydası ol111asa, Başkalarının topraklarını Cehri ıo-ıı kaydiyflt~ rile kuz;ıuç vergisi yüzde ikiler-ini ikin. 
hattA zararı bile olsa. vücuda ele geçirmek, Bunun manftsı Susam :t7,50 

23
-

3
-

93s ci kAnurulan İlioare11 üç ay zarfında ödemeltıri 
gelP.cektir. Ayni kan, ayn! im nt Hitler izah ediyor. yapağı Paralar lazmıgt lir·kt>n şiu ı ıliye borçlarımödeyrmemiş Lulu 
Paratorluktur · » Alman toprakları bUtun Türk allunu gelmedi nanlar için idare hr) eı im izin 18 . 3-938 tarihli ve 

Hitler uunları 1913 de Almanları bir araya topladığı Siyah !sterlin 628, 
Yazmıştı. Avusturyayı ilhak zaman, onları l>esleyemezse ~~akdol 50-51 Dolar 18,.80 odalar kanurıurıun miislrrıid kararına göre 1'isan 
ederek bu gaye tahakkuk etti başka toprakları ıılmak için 47·60 Frank 26 02,75 938 nihayetinfA katlar mlilalPl \'erilmiştir. Bu müd 
rilmiş bulunuyor. milletin hakkı olacaktır.» Aydın f>0.51 15.

01
_10 de• zar fırı da bor çlarırıı lflS\ iye etmemiş olaca ki<> r. 

U • · 1 Al Yıkanmıı yapak 80 Liret: d d 1 k ·· - ·· j j · l mumı prensıp yanız Hangi topraklar? --------------------------·------ an o a iH anununuu nçuıı~n nıat' flSI muci >İn 
nıan milletinin menfaaFti «Cermenlerin GarLi ve Tarsus ı'cra memurlug"unoan ,· ,ce kaydiyt>ltırin üç misli olarak li\hSil olunacağını 

Bitlerin kHobmdan : a· alakadurlara bP.V. an fl:O~riı . 
lanca hal sureti bizim millet . CenuLi Avrupaya vlan akışla- No. 938-374 
için, bu gUn veya yarın fay- rını artık durduracağız ve Tapu No. Tarihi Cınsi Hektarı Metre M. Mevkii ,· L j N 
dalı olacak mı. yoksa zrırarı· hedefımizi şark ola~ak alaca- 59 Mart :141 b4lğ ve hane 1 .~628,1408 kızıl yaka 
n-.ı d k k • t t 1 nhcm g"' ız. Harpten evveJkı mUstem- K t' b h h k L. ,. 1 O f{ ~ I "' ~ ... o anaca ? • ş e 881 " 1 . . . ıyme l e er e ıra çe e er ar ıgın an 
Oliyeti olan mesele budur • feke ve tıcaret . sıyasetm? d~ enkazi 880 

" ı_ı· b. t· dı· ·ırısa bir ı:ıon vereceğız ve mUs akı ve kuyu ~oo Lira k. rtıSPn l~klir ko: tarh rıo. SPnesi ihhar-
ı ıç ır par ı. n, J . . . . . 

n·ıy t dU U 1 . .. 'ö il d arazı sıyasetını lt>sıs edece· LJ d d Ş" k ._ ba d AbdUlh 't a b •ar"rırı 1, No name rıo. 

1-7 
e ş nce er1 goı ... n n o ... . ı u u u ar an 11asap şı za e amı g r en " ıı • , 

tutmıyaruk hareket etmek.,, ı1 gız. A d . 
11

• J Emin ıelfuour. bağı şimalen Necip zehil cenuben tArikiam 17 15 kazarıc ~8.5-935 6 67-3 934 

Y 
. ll 

1 
. . f 1 « vrupa a yenı ar zı e Maliki: Kasap başı zade Abdülhamit 1 72 zaıt' • 

·mı, ıl er ı~m ne ese d. ~. . JA R a» dır • 
f• d 

1 
\ ıgımız evve" • usy ' Vaziyet hazırası ; Mezkur bağ vaziyt.li hazıraya na· l 8 87 ı umde vardır, ne e maa ıe sonra da ona hudut memle-

de. hareketleri hakkında hU· k ti ıaran 3 hektar 6772 M. murabbaı olup içerisinde 2 bina .. k il f" . . I il İ çok ak 
e er.» enkazı 1 su kuyusu.. Bağ mamur ve içerisinde zey·I mu e e ın ~.smı. sanalı ma ta es. ' . ııo. 

ku~ yalnız Almayanın nı~r~fa f fşte, Almanyırnm yaban- tun ağaçları. cenup hududu her ne kadar yol yazılı isede 1 Fu ru rıcu ht1St>) in furuııcu mahnıu~I) e 
66 

HIC• 
atıdır ve buna ulaşmak ıçır, cılardan alac1tğı topJaldarın yol olmayıp sahibi sened ve şakir batros şimal hududu ise 1 6 934 den 31- 12-~34 tarihırw kadar 
Yine kendisinin d~dıği gi hı RusyQnın p!!rçıısı olacağı kati müftü oğlu Fevzi yakup diğer hududıarı aynıdır. 
''her vasıht cAizair · '' olarak söyleniyor. Alacaklı, Riltlü veresesi vekili Avukat Ruhi 
Gaye nüfusa k~fi arazi beşinci merhale Borçlu 1 ~ aıap başı zade Abdülhamit veresesi ve· İçel defterdarhnmdan 

elde etmek kı'l1· t t Oü il Müstemlekeler: Hitlerin zze ner Miikellt·fin :.ulı ~lahallesi St-n~ 
Hitler kit8bında : Yalnız u ·· d 

1 
.ı' öre Birinci artırmanın yapılacağı yer; giln, saat 25-4-938 hiistwin onlu avni malımudh·e haslane c. 34 

kAf d d .d. k" b·ı « ,vıuca e em,. PSP ıne g .. d T . d ., " • 
a ı erecc e arazı ır ı r . A pazartesi günu saat 11 e arsus ıcrasın a konduracı 

roiııete yaşıtma serbc>stisi v~rir Almanyanın kuvvetı vrupa- t ı il O 8 
N 

da arttırıhnca «müstemleke· kinci artırmanın yapı acağı yer i n saat 1 - 5 - 93 veroi miktarı 
Bunun manAs1 şudur: U • sali gün il saat 11 de "" 

ihbarnanwnin tarih ve no. 
9. 809 -23 2-38 

fusu fazla arazisi fakir olan fer alarak da bUyUmPSl ken· 1 _ ftbu glyrl menkulün artırma 9artnameai 28 - 3 - 988 tarihin 6 
Almanyfl,' ınilldini beslemek dılİğinden imkAn dtthiliee gir den tıibaren Q38 • 374 No. ile ıarıuı icra dairesinin muayyen numara ------------... ----------

! . l k t » ıında herkesin g6rebilmeti için açılı:tır tıanda yazılı olanlardan 'ı L A N 
\fe Yaşatmak için lazım olun 1 mış o ıtCH ır. tasla malOmat almak iıt&yenler, i9bu ,artoam .. ye ve 988 - 374 doıya 
llraıiyi bulmak mecburiyetin Almanyanın ~v~sturyadan numaraılle memuriyeıimise mtıracaat etme.tdir. 1 o 

1 dedı·r. B1ınun ı"çı" ıı lazım gelo.n ele geçırdıklerı :l - Artırmaya iflirak lçln yukarıda yazıh kiymetin yOıde 7,5 çel efter.lar ıg"ınsan 
0 niıbeıinde pey Teya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi U 

bazı şartlar vardır ; Alnıanyanın, Avusturya· edilecektir, (124) ~lükellefın isıui No, zammı uıu~mele 
1-HUkQmeti değiştirme~ yı kendıne ilhak ederek ka- 3 _ fpotek sahibi alacaklaliıla diker alAkadarların irtifak vergisi 

Yek tin 

lira k. "MUcadelem,, kitabına gö zandığı şeyler şöyle hUIAsa hakkı uhiplerlnln gayri meukul nıerindekt haklarını huıuılle faiz lira k, lira k, 

1 

"' maırata dair olan iddialarını lfbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
re Almanyayı mahva sürükle· olunabilir. ıtOD içinde evrakı mQıbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri kolon) acı lıilıui 22 2 3o . 2 . ao .. 4 60 
Yen hUkQm~ti değiştirmek,son Arazi i SAksen dört hin icap eder. A:Ui halde hakları tapu ıicilile 111bit olmadıkça 1atı9 bedel Ytıkarıtl•l ,'t<lı VP. \'Prgisi suztlı mukellefin ()\<l-

nin paylaımaaından hariç kalırlar· " - u 
ra millet~ y~rıi bır ruh ver· "lometra murabbaı. 4 - GöıterHen günde artırmaya ifUnk edenler artırma 9art halli İ~()(lH ti ttı ~lıil edil~nıediğinden hukuk usulü 
nıek, kuvvetli olduğuna inan 1 Nüfus; yedi milyon. nameaini okumu, ve ıüzum1u maıumat aımı, ve bunları temamen . . l . ce ilA d kabul etmi9 ad .. iıibar olunurlar. muhakt>nıPlerı ~arıurıu UHWI )ili I nen teblif'W 
lrrnak IAzımdır. Buğday; iki milyon Uç _ & Tayin edilen umanda gayri menkul Oç defa . bağırıldıktan i5 

il- Almanlura miJli şu '-'il:lbin kental ıonra en çok artır&na ihale edilir. Ancak artırma bedelı muhdmmen olunur. ·---~~~~~---------
J kymetin yOsde 7etmlf betini bulmaz veya 1&tı9 isteyenin alacağına ı ...ıı---- s 1 L [ 

Urlarını kazandırmak, Yulaf; a)tı milyon ikiyUz rQcbanl olan dlger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri men- at lı LV 
H l 

ı. ti t h k kul ile teminedilmif alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazaa en çok 
it er, uU şar arı a a altmıa -yedı· bı'n kental. '-i ... 1 ... n t on be' gon daha temdit 1 il . 1 1 1 l k " artıranın ıuhhüdcı b&. .ama. ıre ar ırm• ~I· 1 u H\'e ıua ıa t>SlfH e ıavat ar )İr nıevkı·-

uıt ettirdikten sonra, arazi Patates; yirmi iki milyon .,. OD betlnci gQnQ ayni utta yapılacak artırmada ı a ıuı ' .• ' 
elde etmek programına geçe ikiyUz seksen bir bin kental. İşbu alacak 2280 numaralı kanun ıumuluna dahil olduğun de 6 oda h•r sttlorı. nıutbalı hamam \ ' e elektrik 
bilir Fakat bunun i•'İn de e · . . . dan genede yetriıit beşini bulması aksi taktirde gay.ri. men- tesisatilc SU) ti lıavı \t" 1500 nı{1 ire muraltbaı r 

8 
. • • Şeker: altı mılyon ıkıyUz k t k ge erınde yine bazı merht1leler it d" b" k tal kul ıatılmıyarak alacaklının alacağın• lr.ar.şı ·~uoı '!'0 

e rıişliğirıde nıe)' Va hahçrsint• malik bir Ev sathkı -
c;iımiştir. a ış J:m'iı; ı~ir :ily~n sekiz halini almak şartile bet taksitle beş seneye tecil eı:ıecek İSlt'\'enlerin Y tı ni Mer~in gazPtesi idares ar 

ve mezkur kanun ıumulUne göre muamele yapı aca ır. • ıne 
Birinci merhale yUz doksan bir bin ton. . kul kendiılne ihale ohıntn kimae derhal veya ıuiir~caaıları. 

A k ğ 
. U 'J O ~· 6 - Gayrı men vermezse ihale kararı teabolunarak __ ,,_ _______________ , _____ _ 

skeri kuvvetin le rar Li nıt; C mı yon Y Z ın nrilen mühlet lçlııde parayı teklifte bulunan kimıo arzetmlf olduğu 

elde edilmesi ve Alman siya t kendlıinden evnl en lyokaec!'na razı olmaz veya bulunmazsa hemtn T u·· R K HAVA K u R u 
8 l' on. b bedeile almat• rast o ur1• • karıll .~ r,n]r. ITtıraua ihale ~ilir M J 
e ıne istiklal kazandırılması . Bakır : yUz otuz e~bin on bet gon moddetle aıtırmayae ç~n onfer için yoıde 5 den heaap 
Bu,ılar tahakkuk ettirilmiştir ton, iki ihale araaındak11 fark ~~ı!r ç ayr~ca hOkme hacet kalmaksızın me· olunacak fala Te d fer sar il 1 "123 

19 'J5 t d Al b '· Avastur · ı l aueıdan tabı 0 unur. '' p • 
.J mar ın manyaa;' Bundan aşl\8, • murıyet m S(',8 1 icra ve iflas kanunun 12 inci maddesinin 4 üncü 1 yan gos u 

da askerlik mecburiyeti kon· vonın vUzde otuz sekizinci 2004 n~marabıu a ri menkul sahiplerinin bu haklarına ve hu~usi 
d J " tıkr~sına tcvfıka.~e dafr ~lan iddialarını ilan tArihinden llibaren 20 gün· 

U 1935 şubatında de Sar e orman '.kaplamaktadır. Avus- !e.faız ve m~sa~Osbileıerile bildirmeleri aksi halde hakları tapu sicil· 
~ 1 1ldı. 19 'i6 martında da Ren turyonın iktisadt hayatında :~~?ı~es:;i~a ~lmadıkca satış bedelinin paylaşmasından haric kalaçakları l 
ışgıll edildi. odun ihracatının bUyUk bir cihetle alakadarların işbu maddenin m~zkılr fıkrasına R0re hareket 

ık . · h 1 d 1 etmeleri ve daha fazla malumat almak ıstevenler ~sa - 374 dosya 
ıncı mer a e yeri ver ır. numara1ı1ile Tarsus icra memurlu~una müracaatları ılln olunur. 

Kaybolan arazinin tekror (Enlıan&ljan) 

ller Ayın Onbirinde Çekilir 
Her ocaıı zengin eder 

SlZDE BlR DANE ALINIZ 
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Orman emvali satış ilanı 
ı\dedi eni k<ihnı boyu '~irısi nPrt'de olduğu 

12 o 08 0,06 4,oo çam batıl kuzucu belen bekci mirza 
12 ıo 3 4,5o çam kUtle Tece kö. muhtarı durmO!f 

g 22 1 fi2.5o çam tahtası 
4 18 t 2.6o 
6 18 ı 3.no Göıne muhtarı ahmet ta,kın 

-ır; 
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2 
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1!1 

10 
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17 
10 
ıı 

4.oo 
54.oo 
53 00 

2.50 
3,So 

400 
4.oo 
4:.oo 
2.oo 

54,oo 
54,oo 

S.oo 
2.oo 

3.oo 
1,oo 
ı.oo 
2.5o 

4.oo 
!!.oo 
2.oo 

~.oo 
2 5(1 , 

~.00 
2.oo 
2.oo 
~.So 
4.oo 

çam dilmesi 
pervazlık 
tahtHl 

çam dilmesi 
klltıeıl 

» 

tahtası 

" pervazlık 

Jat111 
., 

tahta 
. ' 

dilme 
• I 

tahta 
,. 

kUtle 

kiltle 
tahta 

lata 

Satma 

koruculir kö. muhtarı niahmut 

belen ke~1ik muhtarı ibrahim 

çarrdakh köyU muhtarı ali 

mu11lı muhtarı basan tok 

kaçak olduğundan hazine namma tutulan yukarıda edt>di ve ölçiisü 
yazılı emval 9-3-938 tarihinden itibaren iio 3·938 çarşamba ~linü saat 15 
de ihale edilmek üzre 2 l gün müddftle açık artırmaya konulmuştur. ihale 
mersin orman bölge şefliği binasında yapılacakıır. ıaliplerin .Şeraiti anlamak 
iizre ihale gününden ev,el bölge şef kAtipliğine müracaat ~lmelt~ri ılan 
olunur. ıo 15-20 25 

Orman emvali satış ilanı 
Adedi eni kalanı boyu kental kilo cinsi nerede olduğu 

ı 5 o. l 7 0.15 J.ôo o o cam kütle mersi o or. idare.si an · . . 
barında 

17 16 14 l.3f> o o " " " 17 15 H~ 1.25 o o 
" 

,, 
" 

4~ 

l 17 13 i o o ., " " 
1 17 14 3.93 o o " 

,, 
" 1 23 ı 1 J.88 o o 

" 24: lo ~ o o ,, 
t 23 lo 1. 9 J o o 

" 1 22 2o 2 88 o o " ı 22 2o 2. ıo o o ,, 
1 17 10 3.92 o o " 
8 

18 9o meşe löoıiirii 
4o çam ,, 

l kollubıclu 
ı ~olsuz ·,, 
5 alaiye baltası 
2 adi ,, 

kaçak olduğundan tevkif edilen le muhakem~c~ satılmasma karar veri
len yukarula yazılı emval 8 -ö-938 tarihinden itibaren 29-3-938 sali giirrü 
saal 15 de ihale edilmek üzre 2 ı gün miiddede açık art1rma suretile satı
şa çıkarılmıştır. ihale mersin orman binasmda yapılaca~tır. taliplerin şera 
iti anla •k istiyenlt.rin or. böls*' şefliğine rnür~caalları ılan olunur. 

io 15-20-25 

Nöbetçi (czıne 

i L A N 
icel Defterdarhğından 

~lahmudiye must:ıfa o. kasam 

" ,, 
" 

a bd u llıa mit o. a 1 i 
lı a lil o. mustafa 
bakkal mollazade. 

1 L A N 
lçel Defterdarliğından 

934 senesi müteahhitlere ait kazanç liateaidir 
Tar No lbbareame vergisi zam Miikellefin adı ve it 

4~ 

45 
79 
81 
82 
83 
84 
x5 
86 
91 
96 

113 
114 
119 
1 ~0 
127 
121 

Cirısi 

No. Lira k. 
2-150 9 82 
2-153 1 59 
2-187 6 21 
2 - t89 2 84 
2-190 1 75 
2-191 1 {j~ 

2-192 2 30 
2- 193 1 97 
2 194 1 75 
2-19~ 2.1 67 
2-21J4 10 66 
3 - 221 12 .58 
~-222 9 72 
3-227 4 53 
3-228 1 32 
3-215 4 02 
3-229 68 

• 
1 

Lira k. 

9 82 
1 59 
6 21 
2 84 
1 75 
1 6K 
2 so 
1 97 
1 75 

23 67 
10 66 
12 58 

! I 72 
4 53 
t 32 
4 02 

68 

L 

Ahmet oilu tıraı ve çoçak dere ormanMllteab 
ibrabim oğlu şakar iıa ,, ,, ,, 
Cin basanın hüıeyın dUvdll veren ., 
Hiluyin oğlu ali çawı .. ,, 
İsmail oğlu hüıeyin ,, ,, .• 
Sebil oğlu zebil bayram.; ., ,, 
Ali oğlu zeynel ,, . , ,, 
İsmail oglu basan ;, " ,. 
hüseyin oğlu idris mehmet ., ,, 
muıtafa oğlu ali~molla kızılbıiğ ,, 
ali kardeş süleyman Narkızhk ,, 
İsmail oğlu karadirek muhtarı anamu,; 
ali budanın ibrahim çam alan ,, 
ibrahim oğlu çerkez mehmet bozaotı ,, 
mehmet dayının İsmail ., ,, 
iskender ağa kqli ,, 
ali oğlu hıdır düvdtı veren ,, 

A N 
içel orman ~aş mü~e~disliüinden 

Orman enıvtili satış ilam 
gayri nıamul lrncm lwlıf.r g~~· ri m~n ul mftre ıuikahmrn mu 

m3 ()3 lıanınwn ve:thit fı\· atı Lira k . . 
Çam ağiiCI 1400 ooo 4 9o 
Göknar ,, 300 3 7o 

1 icel \th\\' eliı in .: 11 a11 ur· ~.H Z<t~ı dahiliııtlfl alı:ır ı oz kır ormamııcfan ı40 
• ol 

M3 çam ve 300 ~13 gökr•u r ağ~('J s&IJŞH çı~:ınlnıı~ıır. 
2 sut1ş 8 4 938 cun ı a giiı · ii Si•at ou lwştP mf't!'intlt> iç .. l ornı:.n lH ş

nıiilıPnclhdi~ı dain~..:in d•· :.J ~·ı k ;u·ıırnıa il•• y~ı . ıbw:ı lHr. 
3 ~tuh H ıuuıt• n l>fdı · li ç~nıı ~ ğ;cııım htlıtr ~:a~ı·i uanul Wfltr .. nıi~aln49n 

vP. göknar ağacnıın 370 kuruştur 
4 Şartname ve nıu~avelfname proj(llf'ri Aııanıurda orman ıuiihe11disli

ğiflden mersi nele orman başndi hr ııdislığiııderı Arı~ ii ı·~da ormiin u muıu mii · 
dürlliğiinden alınır. 5- Muvakkat teruir atı 135 liradır satış unıumidir. 

25 -- 28 31 ·5 

..................................... 
ka adelen ·suyu 

Sayın Halkımızın Sıhhatmı göz föıiinde tutarak f!Şİ bulunnuyan KAYA 
O ELEN SUYUNU gayet sıhhi bir şek ilde men bağdaki tesisatmda eksik
liklerini tamamlamış r~nnin en son usullerini y:ıptırmakda bulunduğu

mzu arz ederiz. 

KAYADELEN SUYU 
Kaynadığı yarden iti~arın istasyon yamna kadar cam ~orularla billur h&vurlara 

indirilmiş oradanda ~ütün fizi~i ve kimyevi evsafım muhafaza ederek el deymadan 
hususi kimyakerimiz huzurunda damacanlıra doldurulmakda va muntazaman 
şehrimize gelmektedir . 

KAYADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkalAdellQine gelince: 'ı'ıllar ıeçdikçe halkımızın 
I 

1 
ıOsterd.iQ'i ~aQ"bet ve teveccüh~ kareısında fazla söz söylemelll zait görOyoruz. Sıhhat Ba~'\nh~ı 

ve selıhıyetlı makamların vermış oldukları raporlarla KAY AD ELEN SUYU ~alr : z Türkıyenın 

1 en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulunduQunu isbıt 
etmiıtir . 

lştahsızhQ'a, hazımsızlıQ'a bir çok mide batırsak hastalıklarına kartı KA. Y ~')ELEN sif alı bir 1 
hayat kayn~ıdır. 

il Suyu ptlt tımu vt btrrakdv. T etrllbt eden. sayın halkunız lundind' buldatu zlnülii) 11 sıhhatuı 1 rwdJll f ar/Uarlo suyumuzun tnlqterisi ÇO/alnıolıtadır il 
' 1 Mersin Snttş yeri : Kardeşler Bakkaliyesi ! ........ •••••w••••••••••••••••••••n• 

bu akıam 

HALK Ecaaneai 


