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~em~erlaynin Beyanatı MuMelif Hü~Ometlerde Türlü Türlü Tesirler Bıraktı 

Cenevre inkisara uğradı 
-----

f uhrer Almanyada İntl~ap Müca~elesini Gene Meş~ur Bir Nutukla Başlat il 

Hitler italyaya gidiyor 
Hür Hatayın 
Eşiğinde 

ı Berlinde sükut Pariste se· 
1 vinç var. Roma memnun 

Kanıutayda 

Kültür Bakanı beya 
natta bulundu 

Anşlustanberi Avusturyada 
1600 kişi tevkif edildi 

1 

Şere:1~:~-~ 1;1;:~~.1 ~~~:jit"~e~~tk .~: halya· Cenevrenin istirahate çe~ilmesi Sovyetlerin Avrupa 
ı:ok çetrefıl devreleı den geçtık- ' 

~~}~1a~0::~:a:l~~~::lj::j t;l)~~~ll;H~~·l İ~l01 iş'erine el uzatmasmm mpn'i manasını çı~anyor, 

Ankara, 2G cllusUMİ muha 
birimizden• Kamutay toplantısın 
da orta okul öğrelmQni yetiştir 
mek içiıı Gazi enstitüsünde a<;ı 
lacak kursa giden muallimler 
hakkındaki kanunun ikinci mü 
zakeresi yapılarak lknbul edildi, 

Hitler ~iyor ~i: Avusturyayı f et~e~en fi~ir ~uvveti~ir. Bu 
tanlı harplerle el~e e~ilen zaferden daha şereff i~ir 

lıuııunln mesPlenin ilk safhası Lit 
1 Yarın bir nutuk daha söyf;yecek 

li. Milletler cemiyeti adıııa seçi·: A lmanyada bariz bir asabivet seziliyor 
len kontrol komisyonunun l.ıugün 1 'J 

~e~de Hataydu işe başlamnsiyle 1 
Londra. 26 (Radyo) Royter bildiriyor : Çemberlaynin Atam 

Bertin 26 (Radyo) -Detlet reisi Bitler pazartesi günü 10 Bu münasebetle Kültür Bakanı 

ıkıııci safha açılmış olacrıktır. Kamarasında verdi~i beyanat muhtelif hükumetlerde türlü tür· 
Nisanda yapılacak pelı~pbt münaselıı;tile büyük bir nutuk 80-~·ıı· Saffet Arıkan şu beyanatta bu ~ 

• Yeni ııizanııınmeye göre 15 lü tesirler yapmıştır. Berlinde re3mi bir sükut hüküm sürmekle 
Nısanda lıaşlıyacak iııliluıptan ön beraber nutkun metnini neşreden gazetelerde bir asabiyet sezi· 
ce reyiQma lıenzer lıir usul tat- ' . . · . . .. 

yecektir. 
lundu : 

c - Geçen tQplantılarımız Könisberg !G (Radyo)- Hiller bugün söylediği 
dan birinde kanun müzakere ı\lmanyadu mebusluk mücadelesini açmıştır. Puhrer 

bir nutukla 
10 binlerce 

lıi'· d'I k H 
1 1 

. lıyor. Parıs derııı bır sevınç ıçırı 
"e ı ece ve alayı ar· temın . 

edilelJilirso· serLesçe adlarını di· dedır .Ro~ıa memnun olmuş Ce 1 f ransamn lon~ra elçisi 
edilirken Ziya Gevher arkadaşı halka hitaben söylediği ııutuktn demiştir ki: 

mız kursa gelen muallim ailele c Bnzı şahsi merıftıatlt!r do· ,----------= 
)erine bir mikdar yardım yapıl layıeile Avusturyaya istikliil talı 
masını istemişti, Den de öoümüz nıil edilmişti. Bu istiklıilden ga ı 
deki büdcede hükumetin nazarı ye Almanyanıu zayıflaması idi. 
dikkate alacağını söylemiştim, Almanyayı sr,falete düşürmek : 

Hitler !edikleri camia listesine yazdıra· nevre ınkısara uğramıştır. 
Caklnrdır. Cenevre anlaşmasının Roma ne diyor ? · 
tefsire muhtac rnaddelerinden tıi· l Roma, 2G (Radyo) Çember 
1'İsi de bu idi ki maııtık ölçüsünü laynin Avnm Kamarasındaki nul 
elinden bırakmıyan komite bu kunu tefsir eden gazeteler diyor 

Dün gece Parise 
döndü 

suretle aksi iddialan reddetmiş- l:ırki : Londr11, 26 (Radyo) Fransa 

Bakanlıkça bu mesele ledkik için de çok çnlışnıılar oldu. Bü 
edildi, Kursa gelecek muallimle ıün bu gayretler [. karş111ında lıü 1

1 

~fay ısta Romaya 
gidecek · 

lir. Ni~amııameııin diğer bir mad <;emborlaynin beyanatı ln - I d 1 .. b - lı .. ı . .
1 

• • • . _ 11 ın ~on ra e çısı u gun arıcı 
c esıyle ele halkı herhangi Lir oto gı terenın dış sıyasası ıçın bu ı· 1 k üd r· _ . re nezare ıııe ge ere uzun m 
ıte te::;iriııden kurtarmak gayesi yuk bır kıymeti hfi.izdiı-. Bu be' d t l · · L H r 

rin ailelerine ayda maktuan 25 yük Alman) a ideali hor Almanın ' 
lira verilmeRi kabul edildi, Ken mukn<ldes bir imanı haliııde idi 
dileriııin kursta iaee ve ibate ı 

Romada bizzat kral tara 
tından karşılanacak 

takib edilmiş ve muhalli malıke yannltan sonra muhalifler hüku ' e ıarı~ıy_e n_azırt _ ort a ~ 
ın 1 

. . . t ı ·I • k · · .faksla goruşmuş vA mulAkatı mu 
e erden gayrı ınlıhalJa ııil işleri me a e) 11110 rey verme ten ıçtı ı . > • • 

hnlti<;iıı lıusuı;i ve lıilarııf bir mah unp etmişlerdir. 1 teakıp saat 22 de l arıse haı e 
keıne loşkili derpiş odılmişlir. Gaıetoler umumiyetle nutku ket etmiştir, Siyasi mehafilde 

Nizamname umumiretle Tür şu esaslara ayırmaktadırlar . ı bu mülllkata ve elçinin Parise 
~iYeııiıı daha işiıı başlangıcıııda Vtuslar kurumunun bir müd !{itmesine ehemmiyet atfedilmek 
ıleri sürdü~ü "Ilntuy Hntayhla· det için istirahate bırakılması, 1 

tedir, 
rıııd ır n prensibi ili ley id \'O lınl k 1 Sovy(ltleriıı lıeyncl ın ile! bir kon 

Olimpi mabedinde tnadd! manevi lıiçlıir taıyıka al· feraııs akdı lcşehbüsüuün redi· 
rnact aıı memleketlerinin mukud le Sovyet Rusyanın AHupa işle Atina, 2G [Rad~ o] Eleo ~e 
~eratı üzerinıieki haklarını ser riııe kdrışmaktnn meni, Çekoslo liahdı Olimpiyat komitesi Aza 

masrafları da nazarı dikkate a ıımauı geliııc1J bizden yardım 
tınırs :ı devlet bütçesinin daha isteyen kardeşlerimizden yardı 
fazla bir para veremiyeceği gö mı esirgeyenıPzrlik. 
r(ilür, Dunun için ayrıca bir ka Avusturyada soğuk karşılan 
nun yapılmaya lüzum görülme dığını haberleri gülünçtür. Avus 1 
di , KRmutay pazartesi günü turyadn şimdiye kadar hiç bir 
toplanacaktır. yerde rastlıımadı~ım sempati 1 

Münhal 
Mebusluklar 

dalgnsile kıırşılaştırn . Avusturya : 
yı fetheden fikir kuvvetidir. Bu ' 
zafer kanlı harplerle elde edilen 

Sonu ikincide 

Berliıı 2G (Radyo)-IIitler 
Mayıs içinde Alman de,·Jet 
reisi sıfatile Roma)''I ziyaret 
edecek bizzat kral tararındun 
karşılaııacaktır. Bitler Roına 
do ikameti müddetince kralın 
nıisnfiri olarak kalacaktır, Flo 
ransadn yapılacak büyük ge 
çit resmi içi~ . Floransııya gi 
derken kendısıno Musolini re 
fakat edecektir. 

esçe kullandırmayı istihdaf et· vakyaya karşı koruma garanti!5i lariyle Olpiye hareket etmiştir, 
tnektedir. l nin \'erilmenıesi, İspanya işleri Velinhd Ol pi madenine vazo koy 

. İşin nazari, hukuki, lıcy 
11 

el· ____ s_•_n_u,_ı_kı_nc_ıa _____ m_a_m_er_n_s_i m_i_n_e_r_i.;..y_as_e_ı_e_d_e_ce_k_tir 
tnılel komitede tasvip edilen cep 
hesi budur. Yalnız tevali eden! Hatay da tazyık çok şiddetlendi 

Partinin namzetleri 
kararlaştı 

ispanyada harp ço" amansızlaştı -
Zafer Frankoda 

hüdiseler gösteriyor ki fıli snha· 
cia Tüı ki)·eııiıı Halayı Hntaylıln· 
~~ bırakmakta gösterdigi lıüsııü 

1Yet daima tek t araflı kalmış rn 
YUrd kaçakları 

Muammer Eriş Faik Kurd 
oğlunun seçilmesi 

muhtemel 
Ankara, (Husus\) - Açık 

hata da kalmaktadır. 

M ı olan Manisa, Bolu, Sinop, Anka 

Biz duha davıhıın başlnngı- ti s tem ı ek f.~Ci ı er ı e e ı e ı e ha . ra mebuslukları için yapılacak 
cındrınberi hakkımızdan emin o yeoi seçimde C. H Partisinin 
:arak tezimizi gayri varid hüküm l{a delışet saçıyorlar göstereceği namzetlerin kararlaş 

Hütumetçi ~ıtalar ~ütün cephelerde ricata mec~ur ol~u 
Alman lıarp geınileri de is
panyol sularıı1da dolaşıyor 

kere. d~A"il en mukaddes bir hak· lığı ve bu dört mebusluktan bi 
a ıslınaıl ettirdik. Her türlü ka rine iktisat Vekilleti Müsteşarı 

~aınak yopılmasııın rağmen mu· y enİgÜn gazetesi bi/ti müddet kapatıldı Bay Faik Kurdoğlunun, birine 

1 111 tabımız devlet de aradaki dost de fş Ballkası genel direktörü 
hllgu bozmayn knllaıımadı vo bu halk metanetini mu haf azaya çalışıyor Bay .M uamme .. r Eriş. in. namıet Sıtregos 26 (R11dyo) - Havas 1 HOkCımetçiler çekil"ıyor· 
akkt teslimden başka çıkar yol 1 1 b 
1 

göstflrıleceQ'ı soy enmıştır. ııjansı bildiriyor: Frenko lmvvetıe Barselona 26 (ftad o) • 
U arnaclı. Fakat çok gariptir ki Antakya, 25 (Hususi Mulıa · Lise meırnnu muallimler 25 .. k ' d' ki' Y - C 

9
Yni dcıvlotiıı Hataydaki a1·aıılar1 birimizdeıı) - Y'euı·gu· n ga .. '"ele.,·

1 
O teki i 

1 ııamz~ ~n eme 
1 ı rl bugOn ağır btr taarruzdan sonra hurlyetçilcrio bugOnkıı teblli'\t ııoı 

" lira ücretle ietıhdamı müteaddit k t ı d k t ld ı 6 nd 
' 'e malıalli hükumet ıııııa bu mn- bugün bili\ nıüddet k ld omu an arımız an 

1 1 
za 

0 
u saat 17 de BukıırıdttJ"oyu d 1 zttpl o ı " le de il k e apatı ı. sebeplerle caiz olmıynn böyle .. ı · · d dl ı eze m e ~vY 0 

me ledlr· 
8 1 

k . b" . . . u- d ğu <>OY enmış ıse e a an an aşı .1 Hak:. t h . 20 k"I . , 
um mcm e etı ır anareı ıçıne uu gece yarısın un sonra gaze bir adamın tasllif edilerek ·maa ettı er. ııme cep csı ı o Frnnkıstler malzeme talkı . 

l!okmaya çalışıyor te bir türlü te ınesul müdürlüğüne şu emir 

1 

şının artırılması herhalde yaptı lama9mı~tırd. B M metre genişliğinde yımlmış iki sa sayesinde Alaruzda yıtplıkhır yettı 
Ce k b 1 "nderildi eçım en sonra ay uam 1 1· 1 i k Lt ı ~ d nevre anlıışınusıııı ·a u e ya· go • A'ı hizmetin müknfatı olsa gerek E . . 'hd d- il _ 1 h at ktldtır çc m ı r mıı avcme en dt'tli lttıurıız lehlerine lnki~af tt tıııemıyorlar. Bir taraftan Arap 22. 3 1938 tarihli sayısında tir. mer rışın ~ ası . uş nu en a sonra cephede pıınik bıışlttmıştır. HükOmet kıtııhırı bazı m .. e i ııJ· " • • • t.• • u-

1 
g:ızetesı emniyeti um . , zine tekAletıne Faık Kurdoğlu 1 T mOhlm mikd d... . • • evzılerl ansı da Turkıyeııın Surıye ve 1 enıg 1 • • • u Suteydiye nahi e müdürü . . . darruzn 

111 
" tablıye mecburıyetınde kal 

Hatay hududunda laheid at yap miyeyi ~aleldısr mahıyelle nee ile jandarma karak:ı kumanda nu~ da lk.tısad vekdl~tıne . tayıo , tank ve tayyare de iştirnk etmiş . • dı , tı~ını yazı .. ·or Düşünmüyorlar· rettiği bır yazıdan dolayı 22. 3.1 nıoın yolsuz hareketi . d . lerı bu rıvay e tler cumlesınden- 1 tir. Htık!lmet topçuları ttıarruzun Alman gemılerı lspanyoı 
k· J • • • d ·rb b'IA erıne aır d' · ı sularında· ı Türkiye Hataya karşı başka 1938 tarıhın en ı t aren ı j eikdyetler detam ediyor ır. . t . . . ilk sı:tatınde susturu muş vP. harp , l:ıır e 1 b . 1 d b müddet talil edilmiştir, Suveydiyede g- . . Bu takdırde ktısat .Vekılı mllddetlnce hiçbir hOk!lmet tayya I Londra 26 (Rttdyo) - Route·. 
d ıne cslemış o sny ı unul , un geçmıyor Bay Şakir Kesebir vekAlatini ifa i ö nı e işli l ., 
alta evvelden ve çok kolaylıkla Antakya mesalihi haasa zabiti ki, nahiye müdürü ve jandarma ettiği Ziraat \'ekAletinde kalacak ı res g r m m r. - sonu ikincide -

h&>abiiirdi. Kopilln K~kiJn kara~ol kumandanı hakkında bir tır. Japon/ar çok fena vaziyette --
Ke 

1
. • 

1 
lskenderunda Turk mekte· çDk şıkfiyetler almıyahm. Bu iki 

. ma ızmın barış prensıp e· · d ~ · rı kat'i l B f . binde muallimlik yapan meşhur ıdare a amının hükumet c. torıte Ç 1. 1 k d Al d k f J - J . b • b 
ledir ki :~ı v:~1.g~r.dav~s~:ı ıc~~- Hafiz Mahmut CeUilrn maaşı yir sine. day~narak "htilıadıan~sır,, eıOS ova ya a ı arı şe ı ı r er 1 1 re r i rer 
nevre > • . b 1• adan altmış üç buçuk cemıyetlerme, çalıştıkları soyle 1 d ~ 

. Ye götürmekten çekıııme · mı eş ır · y • • l t f)) ı· ye e • l nııetir. liraya çıkarılmıştır. nıyor. l enı seçım yapı ma· ~ a 1 yor ar 

"' 

Barselona: Frıınkistlerin malzeme üstün 
lüğü karşısında çekiliyoruz diyor. 

l!ok liataya bir anarei kundağı Türklüğünün en basit bir s~vin· lar. Şüphesiz maksat bir itlihad Si isteniyor S h • . 1 · nı nınYa çalışanlar bunu anla- ci süngüler kamçılarla gözyaşı· vücude getirmek değil erneen arı ne rın şıma ı temamen Çinliler el. aınıı,ı ·· - b b'ni d ~etrafında müttehid bulunan Prag, 2G (Radyo) Alman 808 
• ı . l• :~I tı,~ te~~~~~fiy~~'ırı~~~~ş eollRll na çevrildi. Fuzuli çığırtkanlık• ı:vta Jıları parçalamak bu ma· yalist d~mokrat partisino men ne geçtı Japon taarruzları akım kald 

~ ~ 
1 

!arla en mukaddes haklar eritil · a Y 1 · d · ·r l · l 
l.lder: maksatlarında aranıak icab me ... o "alışıldı. Hatay lıalkı ciddi sum memleketi anarşi içinde çal l s.up .,...~ı ııye rı~fzırı a ıbstı a el mıkş Ş 1 26 n J " 1 .ı.-< l ang ıay, •.ı.ı.ad)'o•Tiyen ponlnr rical etmekted· 

d üs kalaııdırarak iııtihabı yaptırma· ı:. - azır ıs ı asın.a se ep o ~ra . H k d . 1 ırler D ll 'ır d f • yet ve vekarıııı sarsma ao mh k llatay ·ıs t "ıklAlı·n ·ı tehı"r hukumetle markısl teınayuller çın- an eu emıryolu boyunca miryolu boyunca bir d ' ~ Dık e a Fransa hükumetı l" t. · · e ve n J ı - ı ny anbe .. 
8 

k takbel Hatayın se nme ı ıçın r ma " 1 d . . 1. apon arın gun erdoııberi sarf me"' "'ı· almıa olaıı J rı ı kaı · d . · A • tt' klı'r muşa ıe e ettığı ve sosya ısl pnr • ~ "' nı>orıl 
llan ı)ıne eğışmesı, tru· zulme her Kahra tahammül ettı. e ırme . . . . ettikleri gayrete rağmen cephe _ k- . "I _ _ ' ar dn 
rı· 

1

• 1.n lıugünkü malum hudiaele· _ _ b 1 k t akla~· tısmin Lu meseleleri Jıalletmesı 1 d 1 . b' d . 'k . pus uı lu muştur ı:ınd şuursuz tahriklerin tahmin- Bulun un .ar va 1 1 ~ lfızım geldiQ'ini gösterntişlir. er e ııç ır cQışı ·!ık yoktur, G ı ıı ' 
tııaı..ı 6 Suriye ıle meşgul ola 1.. - -d- Ve bu tıkçu basireti kapanan eaşkınla y . . "h . . I Bu sabah Çinlilerin şafakla be e.ne~a nm~:ının kuınanda 
L eıtı ı: Müstemleke memurları leri hildfıııa da\'u y~ru u rın bot Jıülyalarından ibarettir. enı ıntı ap ıstıyor ar raber başlayan mukabil taarru sınd~kı Cın fı~kası beş günd 
ela 611 ettık l eri de\•letin zararına gürıkü safhaya girdı. Jki seneden beri her zulme tn · Pr:ıg, 26 (Radyo) Almsn zu tahkim edilen .Tapon mevzile SO k~lom_etre. ılerl~miş ' 'O Snre 
hh ~Isa Suriye vo Hataydaki Şimdi de geleu haberlerd~n hammül eden Hatay halkı hür partisinin bu günkü toplantısın rini ehemmiyetli derecede sars ne~ırın şı m~lınclekı bütün m . ~ 
ııı,,:, ~nen~a• lleri ıı i elden çıkar öğreniyoruz ki mal Um zümre 10 

•• me•ut llatayın eşitinde n iha d n ll•rmlan dom iştir ki : m ıştır, l erı ele gecırmiştir, 
0

' zı 
b

811 
ıçıu on şoni ~nsıtalara tihap ııizamnameeinden mem~un b. Ü - De\·h1tin yüksek menfa U k > (n Bata kuv tl · " \ olmamı". Tiülün müstemlekecıler yet beş on gün daha ut n me· nn ·eu ~li ~adyo)- Sura· · · ~e erı de h Aliıt 'Urmaktan .çekinmediler " kt ti · .ı k ·d · · · ı · d Ç'' ı·ı li fna livet göstormektedı' ararot 

r 
etler c . . .k. d "e ın enıurlor c İttihadı anasır > tanetile dayanaca ır. a erıııo uay nnara yenı en ıııtı nın şıma ın o ın ı er nıukal.>il ~ . . _ r .. Jap{ln 

a b emıyelı namına ı ı e· • b" b" R l . cıatay adiyle kurulan mAnasız bir te· Rı'-Ya .A tı•[A hap istiyoruz, ır milyon 600bin ır taarruzla oeef şehrini istir arın vazı~ etı bulün cep} 1 ıtreı . a ğolen müşahit heyet ., u ıonu lklncldt d d • . 1 d. B ıe erde 
echldi. Zamun oldu Hatay tekkülün çevresinde toplanmıı· a e.mış er ır u ~ephede Ja· sarsılmıştır, 
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Alnıanyanın iştihasını çeken daha boşka memleketler Harici ticaretimizin tanzimi 
Romanya -Yugoslavya -----

Amerikanın tekliti 
Japonyadan ~ Yeı1i ve nıiil1i111 bir kararna· 

n1e neşredildi ÇörçiJ, vaktında tedbir alıı1-
n1ası lazın1dır. diyor 

Aksi takdirde Romanya, Yugoslavya, 
Bulgaristan birer birer · Nazi grubunun 

kucağına düşecekler 

ita/yadan başka bü

Almanya italyayn 
bir heyet geliyor 

Tokyo, 2G (Radyo) Mebusan 
tün memleketlerde meclisi aıalanııdan muhtelifpnr 

Türkiyeye karşı aktif hale gelen memle 
ketlerin tutacakları esaslar tesbit edildi 

l 
tilere mensup 20 kişilık bir gu· 

Sempati• ,· e karşı- Ankara 25 (Husu&f)- l'Orklye bu dövizin memleket illbıHiyle ay rup Almanya ve halyayo gidr-
lle tlcüret mllvaıenelerlnde Tllrkl rı ayrı hesaphmnı tutar. Bu mem 

landı rek doı;tluk ziyaretinde buluna ye lthlne küyde d('ğer bir ııktivl - leketlerden vaki olacak ithalat 
\'nşington, 2G cRadyo> Hari caklanlır, Bu grup mayısta ha lt! mevcut iken 1937 Tllrk harici için yukıırıdüki fıkrada yazılı aıa 

Lonclra, 25 {A.ı\.) - Avam doğruya tehdidi altındadır. Bu ciye nezareti rosmen Avusturya rekat edecektir,' ticaret istütlstlklerlne nazımın a külı memleket<! alt hesap yekOou 
kamarasında dış politika görüş üç dAvlet diktatörlere karşı bir mültecilerine yardım pldnıııa Fransa rl a normu! seb~plerle, bu vtızlyelle nun anc:ık yllzde seks(-lnlne kadar 
melori esnasında söz alan Çörçil şey yapılmadıalını görecek olur Avusturalya Yeni Zeland, )\ana rinde değişiklik htısıl olmuş ve döviz itasına mOs!lade olunur. Bu 
mulıufaznkılr • Almaııyanın bir lıırsa birer hirer nazi prupuııun de Cenubi ~frikayı 'da iştirake /t-f aJen ome/esi grev 1'1lıklyeye karşı ııktif h11le , girmiş memleketler ve bu memll-'ketler 
çok müşahidlerin kanaatine gö· '. kucaQ'ına düşeceklerdir d ' t t . ı· B '1 33 d memleketlnlo ticaret tediyeleri-

1 
ıe hususi hıkas mevzuu ohıblle· 

ı - h b ' '· k 1 . . . k" F ave e mış ır, unun a ev ro ı enuz da a ır haru yapaca Mümkün değıl mıdır ı ren 1 d .1 . ,_ 1 1• d yaptı nin tah\ olacaklım esaslar 2-7005 I cek haller yU7.de yirmi döviz pa· 
vnzıyeıo ge memış o uaunu soy sa ve Büyü frıtanya alı ır Paris, 2G (Radyo) Madeıı sn yılı kararoamentn dördOncO I yı mtthtuz kalmak şarllle lktl~ad · ı · Jd ~ .. k 1 · k - b· ı et avet edı mış uu unmnata ır 

lem i ş ' 'e demiştir ki: 
1 
harekete iİrfısinler ve gerek bu Plc\n nasıl karşılandı . amelesi dün öğleden sonra grev 1 maddesine tabi roemlt-ketlcr lhtı ı Vekllllğlnce tayin ve resmi gaze · 

"- Esase11 l.ıu sene Alman 
1 beş devleti, ge:ek Çekoslovakya Londra, 2G •Radyo> Amerı ildn etmiştir, Maden endüstrisi j ıarı ile her hangi bir memleketten ı' te ile Hun olunıır. 

yn .no d.iy_e h~rbetsin? Bütüıı is· • yı otraflarında toplasınlar'! Bü ka _ııa~umetiniu ~vus~~rya m~~ birligi toplanarak grev hareketi yapılactık bazı macdeJer ithalatı· Mndde 2 - 2-7005 sayılı kl:l 
led ıklerını tufok patlamaksızın - b d 1 ti . k tı· d tecılerıne )'ardım teklıfı tetkık . .. .. _ b. , 1010 sureti icrası hıikkında yeni bir rımo dördUncU maddesi bUkUmle . . . tun u ev e erın uvve ı or u . . kl'f , I b r· nı goruşmuş ve ır dey:ınname r ı . . 
elde .etmıyor mu? Bıneenaley.ı ları vardır ve nüfusları 75 mil e.dılıyor, Te·.1• • .ondra rne 8 1 neşretmiştir, Bunda aynen şöyle!karıırname hazırlıttmıştır. Çok mO rıne tııbı memlekellerdPo yHpıJa. 
Büvük Brilaııya hükumeti Çe· yonu bulmaktadır. Ellerinde da imde eempatı ıle karşılanmıştır deııilmektcdir : hlro olan bu kararnamey\ ttynen ı cak ilbalııt ile sureli umumlyede 
koblovokya. hakkmda Fran_saııın ha şimdiden milyonlarca yetiş· Paris, 26 •Radyo• FranRn c .Müesseseler am~leııiu işga bildiriyorum: j ~eı hırng\ blr m~mleketten .gele· 
l aptığı katı be~ analı takvıye et miş muharıp hulunu'-·or. \'e mu lıükumoti Amerikanın Av ustur li altında bulunduğu müddeıı;e ı M dd . 1 _ Ta ki e 11 t'. 1 cek pamuk lpllğı, bııkır, kHlay, 

J h kk " . a f'. r Y e ıch bam deri çuval .Jut lpli"'i Jüt 
mekle hiç bir şey kaybetmiş ol azzam kayııaklara sahiptirler. ya mültecilerine yardım a. ın muznkerelern \'e ynrım yevmıyo ret mUvazPnt'ler\ode ötedenbeıi t' k 'k k b ı:;K. b 
mnzd \' t ı hüdleri de o ka da ki davetini dün almıştır, Hor .1 . • k 1 ı T k. 1 t 1 k d d "' b' ı mensuca , auçu , o rıı, ~ ra• ı e ea ı · Bu devletlerin her altısı da sulh leı-iııin verı mesıne ım an ~· o { ! llr ıye e ı ne "Y e f',;er ır k ltb Ult tb· nt dd't 
dar fnzln artmış sayılamazdı. Bu içinda yaşamak arzusunu besli· hangi milleten olursa olsun in tur > l aktivite meHut iken Hl37 Tnrk , Ton tt 1 mı h ırhveyal mbi ea ı 

a k b"l ·ıen teminatı bir sani bir hizmet için yapılan A (J • ·~J"I' 1 r mtt ının "r ang r veya 
n . l~ll a 1 \'erı yor. en ıstı a 1 I bıtrlci l\Cüret istotistiklf'rloe DHZU' mllteaddit memlekHe ihracı şartı 
mıslı dalın artırmış olurdu. Bu I E~er bız bu kuvvetli im kıl merikan teklifini [Fransa büyük 1 b 1 1 b 1 ı; 1 ran ıınomıa s~ e~ er e u vaz na buğlıımaya ve bu mllddeJer 
güıı hnrb ancak oı~a knreı alına nı hiçbir müşterek gayret sarf et sempati ile karş,lamıştır, Y l ..JÔ .. .. k ti d yellerinde değışiklık bl\sıl olmuş meyanına resmi gazete 
cnk talıafluzi tedbirlerin müte•!a meksizin elden kaçıracak olur· Roma, 26 •Radyo> Avustur 1 U 1 nama U an l ve Tilrklyeye karşı aktır bnle gir' I !la t 'hl d t b I k 
· · k t k T · ı ·· ~ . . . ı · · i e n Hrı ·ı en mu e er o ma 

vızıno arşı ., sı ı suretıy e onu sak tehlikeden kurtulmuş olma ya mülte~ilerıne yar~ım hakkı~ ~ı~n.a, 26(Ra~yo) ~ıı.na_ ~J~n 
1 
miş ohın memleketler ticari tedl· ozrt' diğer mııddelerdc llAvesine 

ııo geçilebilir. 1 yız. BilAkis maruz bulunduQ"u da Aınerıkanın davett halya bu j sı bıldırıyor : E.l&n ıRtıklalıııın yeleri oşağıdııkl esttslartt U\bi tu-1 lktlsüt Vt'kllllğl salAhiyettardır. 
C.'örçil Büyük Britanya ile , muz tehlikeyi artırmış oluruz. kumetince \hlirazi kayı_tlarla ka~ yıl döuümü parlak surette kut 

1 
tulur: j Madde 3 - Bu kHrara muba 

Fronsnnın müdAfna vasıtalarını Bugün diktaH>rlere karşı koy şılandı, Roma bu teklıfe hususı 1 landı, Atinnda Kralın, başvekil İ TUrkiyeden b~ memltketlere ur kıırar bUkUmleri roUlgadfr • 
. birleştirmeleri fikrini ileri sür·: mazsak anc::ık ileride çok dalın bir ehemmiyet vermemektedir, . ve hükumet erkanınrn, kordiplo , vaki olacı:ık lnracat bedellerinden j Madde 4 - Bu karar neşri ta· 
müs ve sözlerine şöyle devam kötü şartlar altında bunlarla kar }3r~kse!, 26 c~adyo> Belçı 1 matiğin işti.rtlkiyle ıruhaui uy in hasıl olan dövizler ihracatçılar ta· , rlhlnden itibaren muteber ve tat· 
etm iştir: I şılaşmak zamanını, geciktirmiş ka hukumetı Amerıkanın Avus ! ve ayini müteakip askeı i geçid rsfındı.ın Türkiye Cumhuriyet mer bikine iktisat, mıtllye ve inblsar-

" - Alman ihtirasrna açık olmaktan başka bir eey yapmış t~ry.a mülteciler~n~ yardım tek I' resmi yapıldı, .\lilli rgeııçlik l~ş bz bımkaı: ına yHtırılır. Bankada lıır vekilleri memurdı.r 
bulunan ve Çekoslovakyadan zi 

1 

olmıyacağız.,, lıfını kabul etmıştır, kill\tına meusup kız erkek~20bın 
1 

~~rd~o~tii'ı1:1~ 1 t~:t~=~ d:ı1~:cu~8ctş;: 1 Ziraat kongıesi hazırlıkları bitti geııçc!~~ti\:::t1::0 ~~~~·:~a ~t~~·u 1
1 

3 çay f 8 b ri kas 1 
Moselfı Romanyaya aicl bulunau· • · ı · ı · 

1 Z • t V k.,.,} t• •• h · t ... d nan tYugo!lla\'ya ünıversite ı en 1 
Transivany&du macar hul~ı. ara , ıraa 1 e a 8 1 mu ım e u - de iştirlık ettiler ve çok alkıs zı· raat Vel{aletı" bı" r kan tın pro-
sında karışıklıklar çıkabılır ve 1 
hu karışıklıklar alman orduları ·ıer ve proJ·eıer 'hazırladı landılar, 1 
ııın Romanya üzerine 'yürümasi le~ parlmentosunun ~ir ~aran I ]. esi hazırladı 
içın bir bahane de toşkil eyliye 

bilir~lmanyanın Romaoyaya gi Yerli ve ecnebi pamuk mütahassısları ·~0 .:::ı~~i·~.:r. !.~:~~~t.!:·~.~ ' Memlehtimizde çaycılık inkişaf ettirilerek yıl~a ~ir mil-
k et k. t l k ki toplantılarına başladılar hıstnndan ayrılan "e harıçte Le 

~~r:; ~~~:a~ı ~~1~
0 

baş:~ni:ık~~ ilk ı histan aleyhinde harekellerdo yon l'ıramızın har'ıçe g'ıtmes'ı önlenecek 
ve vesileler de yok deQ'ildir. Bu Ankara, 25 (Hususi) - Bü· dır. Mütehassıslar toplantıla 

1 

buluııanlarm Lehistan vatandaş 
günlük Viyanarı elde tutmakla yük Ziraat korıgresi hazırlıkları rını yapmışlardır. lığıııdan ihracı için dahiliye na .....,. 
Almarıya biltüo Tuna havzası bilmiştir. Ziraat vekdletinin muh l{ongreye nı zedilmek üzere zırına sotnhiyet vermiştir, Ankara - Yurtda tabii ihti 1 varında çay yetiştirmenin yayıl· 
memleketlerinin ikfüıadi mukad telif daireleri tarafından kongre hazırlanan projeler r nrasında vi lngiliz bankalarında yaçlar arasına girmiş bulunan ması için çareler düşünülmüştür 
cerntına hemen el atmış oluyor lye arzedilmek üzere muhtelif !ayetlerin büyük zirai kalkınma tensikat çay, her yıl 1 milyon . liramızın Bakanlık çay yetiştirmenin ta· 
Yugoslavya ve Bulgarista~ meseleler ha~kıoda mühim e I ~amlesi~~ esas.lı bir şekild.~ _iş · Londra, 2ö [Radyo] lngiliz I yabancı memleketlere :gitm~sin~ ammümü için halka parasız çaf 

Oörçil kanun ve hüriyet kuv tüdler ve pro1eler haıırla~mıetır tıraklerını temın edecek muhım bankaları idare meclisl~rin~e 6 s~.beP. <?_lma~tadır .• _Bu vazıyetı tohumları verecek ve en kısa 
ti . . - t k h k t Pamukçuluk, kongrenın uğ bir proje de vılrdır. niı;anda geniş mikyasta tensıkat goz onune ,alan Zıraat Bakanlı bir zamanda dışarıdan çay ge ve erı11111 muş ere ec are e e _ . .. . • _ _ .. . 
t .. 1 • 1• k d t . raşaca~1 mevzular arasında mu Bu proıeye gore, vıluyet hu yapılacaktır, ğı >urdun turlu bolgelerındo u· tirtilmesini (önleyecek tedbirler go ırı mesı uzumunu ay e mış . . . . 

. t ' hım bır yer tutmaktadır. Bu ıe susi idarelerinin maarif ve nafıa ırakta yenı bır tayyare zuıı seneler devnm 'deıı ~ teıkik· alacaktır. mış ır. 1 · ·• d · k -
"- Ev9elil ve başlıca Yugos erı aıoz en geçırme uzore mem işlerine olduğu gibi ziraat, bay limanı 

la\·ya var. Bu kuvvetli devletiıı leketin muhtelif mıntakalarında tar işlerine da tayin edilecek bir Dasra, 26 (Radyo) Kral l.ıu 
ler yaptırmış v ~ nelicedo Rize AÇILACAK FABRİKALAR 

k d . ı · ·ı . ı 
nüfusunun dörtte üçü iukAr gö ki yerli ve ecnebi pamuk müte nisbet dahilinde iştirakleri temin gün yeni yapılan tayyare linı:ı 

mı_ııla _asın a çay yetıy ıı·ı mesı 
1 

Çay işinin köylümüze ve 
mumkun olacağı aıılaşı nıışlı Ba ·r . . -h· 

1
. r k 

türmez bir tarzda Fransanın ve hassısları Ankı.ıraya çaQnlmıslar edilecektir. nını açmıştır, Bu liman fngilizle kırnlık l>u neticeyi aldıktan snn çı çıınıze. mu ım . ıır ge ır ay · 

R . ,, l · <f 'd 1 k na~ı halıne gelmıe bulunduğunu lııgilteronin dostudur. Hu halk rin muazzam deniz tayyareleri 
kati yen müstakil kal:nak azmin icra müta~assısı izm i rd e ~~~.~~işine de müsait bulunmak 

ra ızeue ıır çay ı an ığı ur 
aıılatabilmek içiu şimdilik Rizı:ı 

muş ve bu fidanlık, uzurı ve ilı 
de bir çay fuhrikası açılacak ve dedır. Fransa ve fngiltere Tuna 

havzası meselesine yakın bir a· 
laka gösterdikleri takdirde Yu · 
goslavyanın ne yapabileceA-ini 
uraştırmağa imk9.ıı yok mudur? 
Yugoslavya pekaUl kazanabilir. 
nu takdirde de Bulgaristan da 
aynı suratle elde edilmiş olur. 

1 etkikat için İ~mire 
gitti 

bir altın madeni timamlı çalışmalardan sonra çay fal.ırika müstahsil olindoıı işlen 

22 bono kaçakçısı 
mahkemede 

Kahiro, 26 •Radyo> Trablus 
hududu civarında mühim bir 

vermeye başlamıştır. miyen ve şimdiye kadar gflri vll 
KANUN PROJESİ l 8 1talarla çok güç işlenen çayları 

Romanyaya gelince, bu dAv 
let alınanların şarka doğru yapa 
cnklnrı lıareketlorin doQrudan 

Ankara, 25 (Hususi) - icra 
ışleri mütehassısı profesör Ley· lzmir ...:.. Evvelce isk4n mü· 

altun madeııi buluıımt ştur, 

O. C. B. Pozisyonlan man buradaki tetkiklerini bitirdi dürlüğündeki kasnda muhafaza 
Mütehassıs yarın lzmire gidecek, edilen otuz yedi bin lira kıyme Gümrüh resmi İn· 
lir. Kendisile görütıtüQ'üm icra tinde mübadil bonosu çalınmış 

mütehass11.n bana dedi ki: sahte vesikalarla yolsuz uruz dirildi 
"- Tatkiklerimden iyi neti · bono satışları yapıln;ıştı Bu mü Ankara, 25 (Hususi) -iUrnu 

Büyük zirııi kalkınma pro satın ıılarak işliyecektir, 
gramında yer almış bulunan Zirnat Hı:ıknnlığı üç senede 
çay işini esnRlı bir şekilde hal· malı ·ul vermeğe başlayan !Jaf 
!etmek için Ziraat Hakanlığı bir ağaçlan çoğaldıkça muhtelif 
kanun projesi hazır lnmıştır. Zira ' mıntaknlarda ilk fabrikaya ilftve 
at kongreRi [ruznamesine girmiş olarak üç çay fabrikası dah8 
hulunaıı bu proje ile Rize ve ci açacaktır. 

ls~anya~a ~arp amanstzlaştı celer elde ettim. Türkiyedeki ic mi lthalfit rejimi kararnnıncsiııe · ı · d ' him hırsızlık ve yolsuzluklar ra ış erı , ığer medeo'i memleket bağlı 3 sayılı li:;tenin 377 A.B C. · 
l d k. ·c · ı · d k k hakkında sorgu hllkimliği tara 

Birinciden artan er e ı ı ra ış erın en pe far ve 378 B C.D. pazisyknlarına ait 
· B ı h bi ı bildi ı ı d ' ld' "' t T- k · k fından yapılan tahkikat netice rın erse ona mu ıt r r yor- ı eğı ır. L•a en ur ıcra nnu gümrük resimleri bu kararname 
Alınan malQmata göre bir Alman nu da fsviçre icra kanunu :eeaa- Rinde 22 suçlu ağır ceza ınalıke ile artırılmıştır. Vekiller heyetin 
krovazörll yanında aç mubrlb ol !arından alınmıştır. Memnuniyet mesine verilmiştir. Suçlulardan ce ittihaz edilen yeni bir karar 
duğu halde bu Söbah ispanyol ka le söyliyebilirim ki, Türk icracı redisi lstanbulda 1stefenoz Pa name ile bu pazisyonlara girf4n 
ra suları yakınından geçerek tarı, tJazı noktaları memleketin pazyan, sarraf Vasi! Papazoğlu, eeyadan alınmakta olan resimler 
Franko arazisine doğru gltmi~lir. içtimai eartlarına göre iedapte Beyo4lunda Hakkı, Polis müte yeniden muhtelif nisbetlerde in 

~eiiıberlaynin ~eyanatı 
(Birinciden artan) 

ne adem miidahalo siyasetinin 
idam esi, 

Gazeteler ayrıca lngiltere -
İtalya görüşmeleri hakkında 
Çemberlaynin kullandı.tı li€-anı 

da takdir ediyorlar, 

Cenevrenin inkisarı Şimali şarkiye doı?ru ızlden etmek hususunda lsviçreden da kaidi Ali Ki\ni, Komisyoncu Pe dirilmiştir. Adı geçen paziıııyon 
harp gemileri Mayork istikametin na ileri giderek büvük bir mu- ço, Aksarayda Fnzlı ve Esatıır. lar pamuklu mensucata ait bu Cenevre, 26 (Radyo) Ccnev 

1 re mehııfili Çemt>erlayııin nutku 
de giden 7 licım'!t gemisini muha uffakıyet göstermişlertlir. Yal fstanhuldaki 1 lunmaktadıı·. Pamuklu moasucat nun milletler cemiyeti paktına 
faztt etmektkedlrler. Bu gemilerde nız bir kısım. noktalar ıslaha ri mev~uftur. s:~~~a~~,;: ~:i~ ~iyatlar_ı, yeni kararnameye göre ilil kısmını müsait karşılsma 
asker ve as eri malzeme yllklU muhtaçtır. Bu noktaları, ancak le 

1 
lık old ~ b·ıd ·k ınecektır. maktadırlar, Bu nıehafilin inki 

bulunmaktadır. tetkiklerimi bitirdikten sonra, ıs_mı ıırsız uaunu 1 1 · ı p k 
1 

k sarını Fransız - lngiliz görüş 
HOkümet merkezi de hükumete vereceğim raporda bil J lerı halde boııoları UC~?.a satın ve os ova ·ya~a birliğinin movcudiyeli biraz la 
düşüyor direceQ'ım. Tetkiklerim esnasında almaktan• . maznundur ar. lskAn 

1 1 
mir etmektedir, 

Saragos 26 (Hadyo) - Havas Adliye Vek41eti erkanı, icra ho memurlarının bazıları da suçlu 8 rlnc den artan h .h 
ltın; Don öğleden sonra general kimleri ve şeflerile temaslarda lar arasındadır. Almana dayanan partimiz Çekos { F u rer intı ap mü-
jdenin k umandasındakl Faslı kıla bulundum. Birer ticaret şehri ı lovakyanın en kuvvetli partisi d l • • t 
lıır hnkomet merkezine 75 kilo olan fzmir ve lstaııbulda da bu Dr. Mahmut D v ı · tlir. Devlet mefhumunun muvaf ca e esını aç ı 
metre yaklaştılar. Şlddetll lopçu kabil rtairelerdon ba9ka ticaret e e l 1 fakiyeti için yapılan 18 şu bal Birinciden artan 
ve tayyare bombardımanınd !ıD son odalarında, kredi müesseselerin Mardin Memleket h!lBtanesi 937 tarihli itilt\f suya düştü . Çek zaferlerden daha şerefli ve da 
ra oç koldan taarruza kalkan nas de tetkiklerde bulunacağım. Tet Operatörü iken Silifke hastanesi hükumeti dahilde sulhu muhofa ha mühimdir . > 
yonalistler kısa bir mOcadeledeo kiklerimin beş hafta içinde bite operatörlüğüne tayin edilen Dr. za etmek isteyorııa bu gün tat 1600 kişi mevkuf 
sonra tabklm edllen bUkOmet mev J ceQ-lni umuyorum. Raporumu Mahmut Develi Silifkeye aitmek bik etmekte olduğu siyasetini Viyana, 26 (Radyo) Anşlu· 
zllerlae &lrdller. Ankarnda bazırlı7acatım.. ü.ıere tehrimize aelmi,tir. deiİfLirmelidir. ıun Laıbikindenbori Atueturıa· 

Tür~~uşunun 
Yeni ve parlak 

muvaffakiyeti 
bir 

Ankara - Türkkuşu soO 
günlerde henüz dünyıt planörcüi 
lügünde yer almamış akrobos 
figürlari yapmıya başlamıştır· 
Şımdiye kadar motörlü tayyıır8 

!erle yapı la bilen bu fıgürleriı> 
planörle tatbiki, ilk defa Ankar11 

da vaki olmaktadır. Bu iftihllr 
edilecek tecrübeler, bütün düM8 

havacılık lokallerine hildirilnıiŞ 
tir. Her tarafta takdir vo hayre' 
akisleri gelmektedir. Bu t1:ıcrüb8 

!erin Kayseri tayyare labrikası1~ da inşa edilmiş olan plAnörler 1 
yapılması Türk ıayyare sanafıl 
hakkında ayrıca, düııyacla aıal< 
uyandırmıştı . - ~ 
da 1600 kişı te\• kıf edılmişli~İ 
Bunlardan ÜQ yüzü tnhliye ed'1 nıiştir. Geri kalanlardan bir ~Iİ 
mınıo da plebisitten evvel ta 
ıe edileceai ıöılenmekledir. 
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26-3- 938 
K.S. 

Pamuklar 
Kıevlant 
Dağ malı 
Kapı malı 

Koza 

yapağı 

42, 

29 
6,25 

fi 

3.61 
3,.2!1 

6 
6,50 
3,,50 

7-8 

70, 
ıo-ıı 

17,50 

50-51 
47-50 
50-51 

80 
70 

5 

80 
41, 
32 

85 

285 
109. 110 

Y[Ni MERSİN 

. Mersin teciı11 ve 
Oda::ından; 

Endiistri 

O lamızııı r .. ,· k~l:lde smıfırııla ve tiearet sicil 
deflerinin 371 i11ci numarasında mukayyet \P '"ii 
secc.-1 ~ltırsin El~ktrik Tiirk Anonim şirketinin 
9a8 sene~i wartuıın 14 iincli giirıii ictirna eden 
937 SPııt>si heyeti uunutıi)e zal.ut11arue lıul:\sası 
ayueu aşağıya çı~ :trıldığı ve 24 3 -- g38 tarilain
d~ nwzkt)r fırnıanm sicili11e kayıt \ie tescil edildi 
ği ilan olunur. 

Mersin Elektrik Türk Anonim şir-
ketinin 938 senesi martının 14 üncü gü
niJ içtima eden 937 senesi heyeti umu· 

miyesi zabıtname hulô.sasıdır. 
Yapılan ilArt \'e da H·tı, a meler iiz.,riıı~ luss~-

darlar mersiruie taş handa 1 numaralı şirkt>t nıer 

keıintle toplanarak nıeclisi idare reisi Bay Ka~ 

mil Taf'lwnın f'İ)3Setinde ve iktisad VflkaJetiui 
trmsilen \i·il6)·etçe ta) iu edil~n vi'.ayel hususi rııu 
lıasebe ıuüdlirii Bay lfokkı ' uo~y hazır olduğu 
halde içtima akt olunarak cJuhnlıye kartları \'t>• 

kAltıtnameler ve sair vesaik taslik olunarak nıera_ 
~imi kaııuıai)erıin temarneıı ifa Pdilmiş olduğu 
a ulaşılarak Jıeyf:li uruunıiy~ kaıipli~irıe NtJ~Uu 
Suç sorao r~y toplauıaya, Hay &lithat Tor ve B. 
Lorerızo Pertola SPçilmiş vr. rnznanı~nin miiza
keresine başlanmıştır. 

Meclisi idare müralip raporl~rı ve lıilauco 
okunnıuş .ve mt>clisi idare ve oıiirakip raporlar·,_ 
mn kabuliioe ve uıeclisi idarenin ibrasrna ittifak 
la karar verilt>rt>k b:ı Sfıwnirı lemr.ltualrndan le_ 
sisala s~rfedilen 262601 lira 48 kuruş üzerinden 
yüzde 6 h~sabi.le. 15756. lira 8 kuruş _n~akina ve 
tesisatın «1nıorusıııe tefrıkma ve 5000 liranın fev. 
kalade ılıtiyal a~ç.asrna lalısisine ''.e .mütebaki 
temellüa tın şirket muk:t velesinin 7 8 wcı maddesi 
ne tevrikan te,·ziine ve tevziata l Nisan 938 tari 
hind.-o itibaren başlarım~sma ve memureyne )'Üz 
de 3 ikramiye vel'ilnuısiue karar Vt'riler~k ruzua 
menin iiciir ı cü maddesi olan mücldf>tlerı hilanı 
bulan ntt.cfisi idare azalarııım irıtihabırıa gf>çilmiş 
ve müllt>fi~au bwy Kamil Tarlıan bay Şükrü Şih_ 
man bay Karlo Sablwdini tekrar uıeelisi iJure 
azalaldarma intilrnp olunmuşlardır. 

Ruzrıamf'nin dördüncü maddesi olan miiudeti 
hitam lJuliin şirket mlirakipliği intihabına başla
narak st'lıevi 500 lira lierf~lle _ve bir sene ruiid
detle Mtırsin Ht>l~d~yesi tıııcii.me_ııi. azasındau bay 
Enver Germen ıuıfakla sflçılmıştır. 

Xeclisi idare azalarile mürakibe verilecflk üc 
re& miktara dethi tesbit oluruJuğundHn ı·uınamedf! 

ı başka müzakere edfcek madde Lrnluıımadığındarı 
içtima hitam bulmuş olmakla işlıu zabıt hulasası 
ilan olunur. 

İLAN 
• 

Mersin -asteri satmalma tomisyonu Rs. 
Alay af'llrma t•ksihnıt- ve ıhale komisyonu t a_ 

rafmdau ~ölme a)· akkabı kırık gemici foneri ve 
lıurda bakır takımları ve sairP 30 marl 938 car 
ş:uuba giiuü şaal 15 de ~rntılac~kıır, istt·klile~in 
o giin vt~ saalle sa. al. ko. ua mliracaatları 

i 5 1 g -- 2 l - 2 7 

L A N -• 
1 

Fabr·ikan11z nııınıftlfıtı kapul bezleri ı.2_9 38 
tarılıirıd.-n itibaren teshil edilt'n satış fij~~lları aşa 
ğıdadır. Ge11işlik Tol l1 ıyatı 

S. X m. metre lira k.. 
Se) han btızi tip '2 7 b 36 7 ,~5 

2 90 9 6 8 ,, " " iJ ,39 
Horuzlu bez,, 6 75 36 6 70 

' " " 4 75 36 6,35 
l Satış p•· şin lJedelledir. 
2 -- Hir halyadan cışağı satışlar için oıo 2 

zam Japıhr. 
3 Sif masraflarile bal\'a ambal:.j bedel

leri müşteriye a · u(r. 
Tar susta M. Raıimbey F 

müsteciri • 
Salih Bosna 
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içel orman ~aş mü~endisliğinden 
Orman eıuvali salış ila111 

Cinsi gayri mamul hacm beher gayri mamul uıetr·e mi~abuıııı mu 
m3 ()3 lıammen vahit fiyatı Lira k. 

Çam ağacı 1400 ooo 4 9o 
Gükrıar ,, 300 3 7o 

1 içel vih\yetirı in ana mu r kazası dahilinde ~ ba rıoz kır orma nırıda n ı 4o 
~13 çam \'e 300 ll3 göknar ağacı satışa çıkarılmıştır. 

2 ·auş 8 4 938 cuma ~iinü saat on beşte mersinde içt>I orman beş-
nıiihendisliği dairesinde açık artırma il~ yaı:.ılacakur. 

3 ~luharunıen hr.dP.li çam ağacının beher gayri 111anıul nıelre mikabı 490 
\P. ~üknar ağacınırı 370 kuruştur 

4 Şartname ve mukaveleoanrn projeleri Anamurda orman müheııdisli
ğindrn nwrsirnle orman başmlilıendislıği11den AnkHrada ormön unıuıu uıli 
dtirlüğiindfln alınır. 5· ~luvakk~l temioatı 135 liradır satış unıunıidir. 

2~-27-31 - 5 

au.usnunnnmnc1111n1111n ~••••nnnnnuunnn•• 

kayadelen suyu 1 
Saym Halkımızın Sıhlrntını göz önürıde tutarak tışi bulunnnyan KA YAi 

DELEN SUYUNU ga~·et sıhhi bir şekilde menbağdaki tesisutında eksik
likleriui tamamlamış fennin en son usullerini y~plırmakda hulunduğu

mzu arz ederiz. 

KA YADELEN SUYU 1 
Kaynadığı yerden itibaren istasyon yanma kadar cam borularla billur havuzlara. 

indirilmiş oradanda ~ütün fizi~i ve ~imyevi evsaf ım muhafaza e~erek el deymeden ~ 
hususi kimyakerimiz ~uzurun~a . damacanlara doldurulma~~a ve muntazaman 
şe~rimize gelmektedir . 

KAY ADl!LEN SUYUNUN evsafı ve fevkaladellğine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızın. 

göstcrdi~i ra~bet ve teveccühü karşısında fazla söz söylemeQ'l zait görUyoruz. Sıhhat Bak'\nlıg1 
vo selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU ~alr ız Tilrkiyenin 

U en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulunduı2'unu isbat 
il etmiştir • 8 

fştahsızlıı2'a, hazımsızlı~a bir çok mide baQ'ırsak Hastalıklarına karoı KAYADELEN şifalı ~bir M 
hayat kayna~ıdır. it 

Suyu ptlt temiz vt btrrak.du. T urübe ttkn sayın hallumız _ lundindt bulduıu zlndlllk~vt !iıhhatın 
verditl J arlelarla suyWIUlzun müşterisi ço/almalıtadır. 

Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi U 
•11111111n111111nu11DBA11111 a nn 11111111 ••••iilla"~ 

Senelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir 
Resmi devairve müessesatla tictırethanelereait her nevi defter 
ler ve evrakı matbuaveaıairei en nefis bir tarzda aür' atle yapar 

***•*•~······•*••*•* HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİP.A.R..İŞ-
LER.İ KABUL VE TEZ ELD_EN YOL~.A.P\. 

HER NEVİ 
KİTAP, GAZETE 
VE ıv.tECMUA. 

1 TABINI DERUH
TE EDER. 

• 
KARTVİZİT 

D A V E T K. A R. T
L .A. R. I. Z .A. R. F K.A.
G I T B.A.ŞLIK.
L .A. R. I T .A.B ED İ
Lİ R.. 

Yeni Mersin Baıımevinde Basılmıştır. 

l A N 
1 

1 

Mersin inhisarlar inüdürlüğünden 
~lersin _ Tar sus volıı ıle irılai:ı\arlar harul de

po~u ar· asır11la ~· 8 ptırılaca ~ olan ~osa111n et rafırıda 
hen<lrk açılması ve şosi11ım Tarsus yolu ile ihisak 
t-ttiği noktada nı~ufpz )' aptarılnrnsı mevcut kroki 
kf'Şifname ve şarlııamf-'Sirıe gö,..t~ 18 ö-938 tcırihiıı 
elen ilihar~n on -lw~ güu nıii•iclPllt~ açık rksillme 
yt! korımuştur. k• şif h~clt· li Ioo2,62 lira olan 
hu iş için alurncak muvakkat teminat 75,20 lira . 
dır hu işi )3paLilecf'k PV~:ıfı imiz laliplerira iha· 
ı~ giirıii olan 2-4 938 cumarlf\Sİ gilnii ~aal ıo da 
irıhisarlar ida.resine nıiinıc<iatlan ilan olunur, 

18 22 - 27 - 31 

1 l A N 
içel Sı~~at ve içtimai muavenet ~ire~törlüğün~en 

Mersin memltlkt~ l hashdıauesi icin Yetter Se-• 
lıeere, Laulr.nsrhlagt-ır, lfogud fohir ka nıah nıa-
kf'l lİplP- bir acf .. l amPlİ~'~t nıasası s~tın ahmıca
ğındau 5 ~isan 9ö8 ı.a rılıiıı .. r a !'llH)atı pazarlPSİ 
giinii saat on lıt>~lt> ilmi~ rciilıııt· k iizre ı çt>lvila 
vt>ti daimi PllCÜnıerıiııct-ı acık t·k~iltnıe\' t' konul. J • • 

nuışlur. 

Muhammen lwtlt-ıli 1100 lira H~ nıuvakkat 
leuıin e:t l Lularıda 8~ linı f>O kuruş olduğundan 
is l ~ k 1 ileri n ş a r t ıı a m e ~ i g ö r m t' k v t~ f c1 z l a i za lı a l 
~Jirınwk iizr~ lwr gün sılılıat vt~ içti nrni muave
rwl nılidiil'lii.QiinP vtt ilıalf• ~iirıii mu:n\Pn saalle , . . . 
clainıi Pııciinuı11t> ba~ vurmHletn ilan olunur. 

2o 2i3 "27 Ht 

Kira ık Un Fabrikası 
Tarsus cahurlar mevkiindeki Sadık 

' paşa Un f abrihası l seneden 3 seneye 
kadar kiraya verilecektir talip olanların 
tarausta Sadık Eliyeşile müracaatları. 

24-~6-27-~U-1 

TÜRK HAVA 
KURUM J 

Piyangosu 
Her .4yın Onbirinde 
Çekilir 
Her ocağı zengin 
eder 

Sizde Bir 
dane alınız. 

Borsa T elgraflan 
25-3-938 

l'cıra/<lr 

Türk allunu 
!sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret: 

gelmedi 

628, 
78,80 

26,02,75 
1!>.01-10 

Yeni mersin Basımevi 
M.ÜCELLİT 
:H:ANESİ 
Eskiıuiş, parc;alan-

uıış, f~rsutie ~ita phr 
rmızı ise \ 'H ra maz de-• • 
y~ atma) ımz. Lir giin 
sizt-ı lazım olur. Kit~ p · 
larrnızı, cl.-fterh~riıaizi, 
nı iic~lli ı h<we11ıiıt gihı

ıfc r.niz. 
Ut•r 11~vı kitap v~ 

titıflerlt-r şık, zarif me 
lin ve i-.uHauışh ola
ra~ citlerıir. 

İHTİVARLIK 

Peşinizden Geliyor: 

O IA KARŞI 
I 

H ~ır-lekh Davranın• 


