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Hatay tam manasile askeri işgal altında Çekoılovakya meselesi yeniden endişe_li bir hal aldı 

Tethiş çok amansızlaştı Londra teeliften vazgeçti 
Polis, Jandarma, Usbeci haydutlara bir de I Çekoslovakya tayyareleri Alman arazisinde 

zencilerin dehşeti ilave edildi uçtu. Berlin ateş püskürüyor 
------------------------ 8 u tayyarelerin çek rengine' boyanmış A iman tayyareleri ol-

Juıu da ıtJyleniyor. /ngilterenin Prağ ateşesi tetkikat yapacak 
Taymisin Başmakalesi Kont Dö Martelin naşiri efkarının 
Türk iyeye 
Kredi Yeni hezeyanları Londra, 26 (Rad10) Alman lerinden bahsetmemiştir. 1 bir teklif Çek toprıtklarının ta· 

Zavallı halk tedh.IŞÇ.lle- men balarından verilen malUma- Bir tertip eserimi? arruzdan masuniyetini temin de 
(Taymis razetesinin Londrada ta göre Alman araz.isi üzerinde k k. Türk Bankacılarla yapılan müza- Londra, 26 (Radyo) Diplo· mek olaca tır ı mevcut vaziyet 

kerelerin muvaffakiyetle neticelen • ı• d · t ı ı d dün de iki defa Çek tayyareleri masi mehafil son tayyare hAdi · bunun aksidir. 
meli üzerine yazdıtı baş makale rın e ın en Kur arı ma 1 ır uçmuetur. Bu haber Londrada selerini eidde\le tenkit etmekte· Müşahit meselesi 
den telgraf haberi olarak bahis · endiee ile kıreılamaktadır. Ce· dir. Bazı mchafilde bu haberle· Südetlerin talebiyle Çekoslo 
eclilmifdı Bu gün bu ·mekaleyi Berut, a. a. - Burada çıkan Bu plebisit, Kemalist unsur koslovak mehafili bu haberi tek rin doğrudan doaruya Südetler vakyaya lngiliz müeahitlerinin 
aynen alıyoruz] · l "?r!eu~,, gazetesi, 22 mayıs ta. lar için hakiki bir mallubiyet zıp etmekle beraber Almanlar tarafında~ . çıkarıldığını ve Al gönderilip gönderilmemesi mese 

logiliz ihracat kredi garanti rıhlı nushosında Nemy Edde ile olacak gibi gözükmektedir. lKa· ısrar etmektedirler. man arazısınde uçan tayyarele· lesi hükumet mehafilinde müna 
departm1ıoı ile eubattan ileri neşrettığı bir makalede ·ezcümle yıt muamelelerinin nihayete er· Prag, 26 (Radyo) B. D. bil· rin Çekoslovak rengine boyan kaşa edilmektedir. Düıı toplanan 
Londrada bulunmakta olan türk diyor ki: dili hkenderun ve Kırıkhan ka diriyor : Alman sefiri bu gün mıe Alman tayyareleri olması ih İngiliz kabinesinde de mü h . 
bankerler heyeti arasındaki mü "Ankara hükumeti, kendi da- zalarında, 6600 türke mukabil 1 ÇekoslotakJa harir.iye nezareti· timalini de ileri sürüyor!ar. (sıran Çekoslovakya meseles~ ;ö 
zakereler muvaffakiyetli "bir ne-J ~a.sına Hatay halkı~ı~ yüzde 75 6800 ga:vri türk tardır. Şurasını ne gelerek. ?ek t~yyarelerinin Londra karar veremıyor rüşülmüetür. Zannedilditine gö 
nce,e tarmıehr. Türkiye:ve 

16 
ını kazanmak_h~yalın~ besle~ek· da kaydetmek icab eder ki, biz· Alman a~azı.sı fizerı~de uçtukla· Londra, 26 (Radyo) ÖQ-renil re İngiltere müşahit göndermi· 

lllilyon lngiliz lirası mikdarında le yalnız değıldır. Zıra barıka· zat türkler arasıoda Kemalizm rıoı bildırmış ve bır protosto diline göre lngiltere Çekoslovak yecek yalnız Prag ataşasıoı ba
hir kredi vermeli temin eden dın öbür tarafında bulunan yOk· ale:vhtarı mevcuUur. notası vermiotir. Alman sefiri kıtaatınıo hudutlardan çekilme- 11 mahalde tetkikata memur e· 
bu anlaşma önfimüzdeki hafta sek bir şahsiyet de, ~aba enet• Sancağın en büyük kazası Çtıkoslovakyanın askeri tedbir• sini istemeyecektir.Çünkü böyle decektir. 

baoında imzalanacaktır. den, müstakbel meclıste 40 me· olan Antakyada kayıt muamele Çinliler kat'i zafer peıincle Filistinde 
Tü k B b k ı Ü 

busluktan 22 mebusıuau türk ce lerine ba•lanmıatır Kati mdcade 
r aş a anının sa ı g . . . " " · 

nü Cumhuriyet Halk Partisi gru maatıne ve~mekte ıdı.,, le burada cerayan edecektir. 

Pqnd ki b t Ö b 1 
Muharrır, bundan sonra, bu Resmi istatistiklerin eimdiye 

a eyana ına g re u an _ _ . . ı 

laşmı, TOrki1enin ekonomik in· g.uı.ıku lıs~e~er~ yazıl~~ amelı~t· 1 ~adar hiç bir suretle seçicilerin 

Kanlı çarpıfmalar 
tekrar bafladı 

Seyyar Çin müfrezeleri Nan 
kin kapılarına yaklaştı kieaflarıoa lngiliı sermayesinin 1 sın.ın hakıkı bır plepısıt mahıye, •rki merıeelerini delil fakat din 

kredi ıariki1le ietirAkini temin l tım almış olduğunu anlattıktan cemaatlerini nazarı dikkate alma 
edecek ,. Türkiyenin lngiltere FOıırayazıFına şöyle de9 amedi1or: -.sonu ikincide - Kudüs, 

26 
(Radyo) - Bugün Lenf ek i:ıtirdad edildi. iki ordu buaAn-Bodüe şeriode bir saat içinde eU 

den kredi ne askeri ıevazımını Balkan dostlar m H ta da sekiz hadise vuku buımuetor· 1 d k 6 ·ı ki alması ioin bir kredi acacaktır. 1 iZ a y HAdiseler sabahleyin saat sekiz er e mu a ı taarruza geçece er 
TOrki7enin, bilhassa, kömür d d b• • ı b b buçuk ile dokuz buçuk arasında Hankov 26 (Radyo) Royter h ·ı · 't · - k- 1 

krom ve bakır gibi ehemmiyetli vamız a a IZlm e era er vuku bulmuş, bir Yahudi olmüe d R ! ç· t bl'"" d • a 
1 erı gı menı~ mum un ° ma ınad k 1 

18 
k' . 

1 
• en : esmı ın e 15ın e se1 dığını beyan edıyorlar Şoeovun 

en ilyoakları vardır ve ge· ı ıoı yara aıımıetır. . . . · ""' i S p f • d • k • HAd' 1 d k yar Çın kıtalarının Nankının 24 garbinde de çok eiddetli muha 
V:-n. lkkAnonda maden endüstri I oma raVa gaze ell ıyor ı: ıse er esnasın a urşon sının i ki f · · -

11 
k b ıar ve bombalar atılmıetır, Yara kilometre cenubu ıarkisinde ol rebe devam ediyor. Ayın 24ünde 

Plıln ı:tbi~~~e·~:şl~ı~m~1tı;, ir i Her nı olursa olsun Hatay lisi ltaturkü ıahsın alikı~ar lanaoların OD ikisi Arap, beti dukları bildiriliyor. Yarım mil Japonlar tarafından işgal edilen 
loglli kr d. i A k Yahudi, biri Rustur. yon Cinli bu gün .taarruz halin Lanfenk eehri bu sabah Çinliler 

asıodaki ~atbi~~~n:- u';;:ı: 01
1
: eden bir meseledir. Atatürk onlan kurtaracağmı videtmiıti Şam kapısına yarım mil me dedir. Alınan malOmata göre Ja tarafından istirdat edilmieıir. Bu 

rak d~niz, madeıı ve endüstri j saf ede ve filinin dairesi fakı· ponler yeniden takviye kıtaları muharebede iki tarafın ıaJ iat 

itlerinin idaresini bankacılıkla Belgrat, 26 (Rad:ro) Hüku· e1lemektedir. Her ne olursa ol· n~nda vu~oa gelmiş olan b~ hA istemişlerdir.Yarın veyahut öbiir 
1 

mikdarı 50 bin tahmin edilm9k 
nıeczeden - Türk bankalarını I met partisinin aazetesi olan Sa-1 son HataJ iıi AtatOrk'ü şahsan :ıselder,ı ~l~rkdaQ hakftadanberı Ka- gün iki ordunun mütekabil ola tedir. 

l
a k' ı o P v H t h d d d k. us 8 11 ın e vu ua gelen ilk k t d ki · ı k J t releri Çin m .. azım galen ma ına arı satın I m . r~ ~· a ay u u un a ı alAkdar eden bir meaeledir.ÇBn· hlldiselerdir. ra aarruz e ece erı BBDI ma apon ayya L .. 

alarak, : ic1tbeden imaldthane ve 
1 
g~rgınlı~ı mevzuu bahsederek kQ bundan on sene evvel TBrk ı Yahudi cemaati, buaun bir tadır. Askeri müşahitler Çin kov zileri Ozerinde mOtemadt uoue 

fabr·k ı k ı k 
1
· dıyor kı · b d vetlerinin Nankini istirdat ede 11apmakta ve fakat mOe&1ir bom 

ı a arı açara , mem e e ın ~· . . . ana vatanından ayrıldıklarından eyanname neıre erek Yahudi-aıuvaaala yollarını ve limanları Atatur~ halkı A teskın ıçın üç 1 dolayı mateme bür1lnm1le olan teri t~h~ikılmiz hareketten me· bileceklerini te fakat eimdilik 1 bardımana muvaffak olamamak 

nı inkiıaf ettirerek bu ve başka gündenberı Amekzk~rk mıntakbada kadınlara Atatürk onları korta-, netm;:~~Q t 1 . Japon tahkimatı karoıaıoda da tadır. 
lllillt . bulunuyor s erı ıtaalın azı ı . . 0 me • aece erı 11aat redi J. la b. _, ~ • b • la 

servet kaynaklarını gelış 1 : k ' )"hl d racağını vadetmıetı. zamandan den itibaren halkın sokakt d . •panva ar ınuen ,-ecı ır •a ne Urıne"' k d. 1 hareketlerı ve hal ın sı u an ı- . . A - k 'b" a o v ae a ır kılacaktır. . . . . berı on sene geotı. tatur gı ı !aşmasını yasak etmietir. 
Müzak . . 1 . - ğı bıldırılıyor. . 

1 
Ü • Barselona du··n çok mu••th• nü ere:ve gırışen erın ot Tiirk malbuatı Hatay Türk· millet ~mevzuu bahsoluncıı ıb1ç Alınan b tün tedbırlere ral- iŞ 

.,ne oıkan baelıca müeküHlt, in !erinin maruz bulunduğu tazyik bir tereddüd tanımıyan bir adam men her an 1eni hAdfselerin vu • . aı terenin Almanya ve Amerika 1 . k d t kl d' Bu tazyik j iPiD bu çok uzun bir denedir. kua gelmesinden korkulmakta · bır bombardımana ugv radı 
nın ııddın Tü k ü Q l . . 1 erı ay e me e ır. " ' d a, r r n erının . . . b. . . S p t · At ır. ~hdide t"bi b' 

1 
ler cıddı hAdıseler ma ıyetını amo rata gaze esı, a-

a ır a ıcıaı olmasın d. • y • 8 • d ~ / ölü k it J l 
dan ileri ııeliJOrdu. Bu sebeple 1 almaktadır. TOrk .matb~atı bu tür~'ün y~r~n da tereddftd e ıp Tu·rLıye . unanıstan ın en ,-az a en az a ınuan yiiz er-
döviz meseles"ın'ın hallı' kolay rüıden Fransa:ra şıddetlı hücum etmıyeceğını soruyor ? 1 k l Ş la• h b l ce ceset çı arı ıyor. e ır ara o du. 
ohııamıetır._ Bir /ngiliz gtJzile TiJrkiye Ticaret mlJzakerele- D l k Mahallı masrafları karşıla tJrf semtte yangın ar ÇI fı 
:•k 9e ~eçh.izat satın almak. için Kuvvetlı' yı. ileri Türkiye İngil- rine Atinada hafla· Barselon, 26 (Rad)'O) Havas Yuaosıavya 

de kAfı mıkdarda Türk lırnsı - k 
lbetcat oldulu halde Türk lil'a t • t b•" d d naca tan : DOo saat 16 ve 18de şehir 
•ının Bterlinge oevrilmesi mese erenın a il ostu ur (H i) - y iki defa harbin bidAyetinden Dıf potı•tı·La•ı v J.n. leıt ) Ankar.) USUS una b . Ö ·1 . b' d h ) il e un 

' a mak ve vermek esuı da .. • 1 1 kd td'A" . e i tica erı g ru memıı ır e şet e h 
bilinde, ancak uzun mQzakere Avrupa ile Asya arasında duran 1 ürki- n atan al a e l l~\Z k 'e~ rinde bombardıman edilmietir, 50 tay ya miioace eıindeki 
lerd 

1 

ret an aşması muza er e . . ü . d ö 
b en ıorıra balledilebilmie ve ye farkf Akdeni~in .ulla anahtarıdır bulunmak üzere Atinadan bura yare ansızın eehı~ zerın e g mevki 
n: hal sureti umumi anlaşma ra bir ticaret heyetinin geleceli riilmüı 9e ~n kesıf mıntıkalara Belgrad, 24 a. a. _ o- _ 

n bir kıam ını ıeıkil •im ittir. Lond rad a çıkan Da if J Skel· ki, kuneııı te ı.ıeri. bir T6rklre razı im ı ııı. ötrend ilime göre Hin ak halınde bomba rald" b~t~n. ~azeteler, yu_g~slav rad:k~'i 
ki Bu milzakerelerın muvaffa eh guetesinin eiyaııi muharriri lngılterenlo tahıl bır doıtu\)ur. ahiren müzakerelerin Ankarada maya ba~la?1ıştır, Halkın ıaıkın bırlığin~n pazar gunu Odzaçi'd 
il J~Ue neticelenmesi Türkiye I Candidus •Yakın Şarkta en iyi logilterenin Akdeniz le allka delil Atinada yapılması ve tara lıtından. ıstıfade eden ta11are akdetmıt ol~uğa muaııam ınitin; 

1 Dlflltere ar&11ndaki iyi mü dostumuz> serlevhAaile ıazdıAı sını kesmesine lmkAo 1oktur fımızdan bir heyetin oraya gön !erden bır kısmı çok alçaktan ha~kı~~i bırç~k fI?~lömat neşret-
nasebetleri kuvvetlendirecektir ,, bir makal d ı'lkkıınunda Türki1enin dostıuıuna bu kadar derilmesi takarrOr etmiştir. 'uçarak mitralyözle sokaklardan ~e te "er. B8u ymıting eınaaında · e e geçen . . . h lk · · t zıraat na"ıın onkovi be 

Diter bakımlardan anlaema Türkiye i zi areıi sırasında ha· ehemmi1et vermeeioın sebebı de Diler taraftan AlmnnJa ıle kaoıean a ı perışan vazıye e den faıla hazu~un m ç. '·bin uınumt memnu i t• mucip ol lkt dy Y 
1 

d d budur. Araplarsa, Türklere nis· aramızda mevcud ticaret anlaı d6eOrmüet1lr, Alçaktan uçan tay mühim nutuklar irad uvta~heaı_nde 
... n re ı an a, memur ar an a en k 

1
. k t · • od d t' t 1 • b . . k·ı· . k 1 • e mışlerdır -aıtur Hı " h . T- ki d . . 

1 1 
k beUe 90 ıya asız .. e m ern ma11u a mevcut ıcare an aıma yarelerdeo irıeı ı ısenın ule kı nazır, bu nutuklar d y' 

Gt • O luP eaıı, ur er e ıyı muame ey gördülOnO büyü b k ı 1 aında bazı tadiller yıpılııcaktır ın a u tkl nıilletl 'b· ·1ııhl mak h "'lOb. . ü ' I fikirlere 9ok ya ancı a mıı ar- . · sine çarparak parçalanmıştır,Ha goslavyanın Stoyadinoviç kah" . ladırıa er ııı ı ili an . arp maa .•:vetı Y zündeo n· dır Avrupa ile Aı1a arasında Bunuu lotn hOkilmetimız tarafıu sarat çok fazla manzara tftyler zamanındaki beynelmilel .•ne~ı 
•-d r. Fakat onlar, tamamıle giltere aleyhınde bir ikin beslen du~an TürkiJe earkt Akdeniz.in dan Berllne de bir ticaret heye • t k k d f rd· E k nin kuvvetinden b L-- • vazıyeti. ... afüt ol b . . . . . . . . ' 

0 
y · . ö .1 il k . B h ö .ıı urper ece a ar ccı ır, n az au~tmışlerdir 

4 
an u hazırlıklarının medığını ve yeoı reıımın Tilrkı · sulh anahtarıdır. nuo unaoıs tı il o ... er ece tır. u eJet nu B· Yankoviç b"lh • 

Dado1udaki Jurdlarınıo imar yeyi imtiyaz avcılarına vermek tan ile eski davalarıoı halletme· m6ıdeki ay ioinde buradan ha altından hAlA rüzlerce ceset ~ı d' . v·ç t f 'd ı t ask~ B, Sto· 
tı inkieafı "a . d k d"l . "'I 1 k t" i kı f tı· si bu m11vaffakiyeli kuvvetlen· reket edecektir. kırılmaktadır, Binden faıla ölü ya ıno ı . ara ı~ an a ıb edilmit nı • Jeıın en en ı erı de6 ı , mem _e _e ı . n şa .. e. ır· . . . • . ola_n dıf sıya_ setı_n Yugoslavya mıl uzaklııtırm11ına mOsaade et ınek siyasetını takıp ettığıoı an dırmıştır. 

1 
b 

1 
Amerıka ıle müzakere olduğu tahmin ediliyor, Yaralı letine has bır sıyaset olduQ'\!nu 

llleınlektedirler. IRttıktan sonra TOrkiytiye aoılan H fOebAeklfldtta~ıkd 'd ı~an : n:~ bitmek Ozere eayılamıyacak kadar çoktur. ~una_ bYlugkol slavyanın beynelmilel 
uıiliı hükQ i 1922 k k d 'd 'b h d. ay a. enız e enız u Amerika ile aktedecetimiz ti ikinci bombardımanda tay sıyası o ar arasındaki ihtilaf! 

ilinde Jen·ıd "dmet' d eben~ 16 milyonlu re ı en • a se ı· lini ve sulhO himaye edecek yareler yangın bombaları da ra ne.den dolayı iştirik etmek ı'stae 
en ot 

10 
erı yer ve : ı ı caret anlaşması için Amerikan ld · Dttk ' u n an b il d mesnetlerdir. tal1a ile 1apı an t kullandı"'ından aehrin dört sem memış o ugunu ızaha kAfi bulu 

••Ih ••lardı te ,akın ıarkıı • Biz booun muka 1 n e anlaımı earple lapanra mesele· ıicare he7eli ile yapılmakla o • • doğunu beyan etmlıtir, n 
•·ı un ve iıtikrarıo bir Amili imtiyaz istemi1oruz, istifadeler sini halletmietir. TOrkiyeye te· lan m6zakerelere bugün Türk· tinde yangın çıkmıe havanın da -· * "'...... · · r· t d d ' I · t' Mü k "' A 1 1 b b ·t Muhtelif. zamanlardakı' b = . - .. ı olan btr millete 1ardım aramıyoruz. B11t6n diletımız min olunan istikraz, Türkiyeyi o ıs e evam e 1 mıe ır. za e ruzg r ı o ması se e ı e yangın b 1 b om .. , ardıman a üyfik huara "' 
·~~itik etmekle 90k iJi bir TOrkiJenin Anadoluyu eski refa sulhOn ıarantııi olarak temin relerin bitmek üzere bulundolu pek çabuk geuielemie kolay sön yan Barselon lıfimdi bir ha~1ro~a 
-.Sette balunma .. ar. hına iade etmeeidir. Mabakkık edecektir · • haber verilmek,edlr. dürmek mümkOo olamamııtır, halindedir, 

8 

e 
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A11kara mektuplar• : iti111 Yilllli 

Ogüst mabedi 

YENi MERSiN 

Kazaları fJnlemelı yolları korumalı 

Nafıa Vekili 
• • 
ıçın llltay 111 manan ııkıl 

~gıl ılımdı 

Devamlı calışmalaı la niha· 
yet meydaııa Çıkarılıyor 

Vilayetlerden stok 
vaziyetini aorJu 
lklisat VekAleti, bilbaua ce 

ab mıntakalannda hububat için 
Vilayetlere kaıııvon ve oto- Tetllıif p>i amaa-

7· ıızlaıtı 
haaad nmannnn gelmiş olması bu·· sler ... akkında bir tamr•m lonu ikincide 
dolayisi1le, VilA1eUerden ihraç I~ 

8tı mabeJ turistik bakımdan çok mühim 
kıymet itibarile çok biiyiJ/ıtilr 

, sından dolan LahmiDlardeki ıBO 
ve istihllk markezlerinden baelı 1 
ca hıtlhsaJ, iı&ibltk ve ihrac lr.. dinyonların taııyocaıı a~mi y#Jlı laad laldere r ..... pzete 1ö1le aöf 

maddelartmlzin stok vazi1etl6ri d• il Ö b • d•l k lemelrtetlir: 
f YO ara gı re fel lf e 1 ece Antakfa kazaaında 1 .kAnuo 

y pol hakkında izahat istemiıtir. öa =>- *== _.. • 
azan; Enver Behnan Şa yo dilim" Ud ih Kamyon ve otobOılerln nor· Bıactan batu .tımJOD ıaıır· aaai 1186 da ma.cat ıu>OO seçi• 

Yeni Tilrki1enin merkezinde' Ogüst mabedinin sol tarafın ren . ııe göre, meuc . ra~ mal lsllab baddkKtealızlı ynk·ve lttıınn ıbandaj gealşllllne tabi ola. cıiden, 11750 si silnni, 8700 aleti 
durmadan imar faalli1eti devam daki dınra bitiıik olarak hem madd~eı sk>kla~ı~ıo vazı~etı yolcu almalarının eblJetalı şoför· rak tı~dlll ete zıl'Ulldli. Tekeilô ll08 il nm te ermeni ve geri 
edi Y · h. h ı · bR.,ram oamii .,apılmıştır umumı1etle mucıbı memnun17et ' . . 1or. enı ee ır er 11 yeuı # # • ler kullanmanın ve şehirler dışın· bandaJhmnın yol arzını kat'ı istika kMa8 an... ı4a tHtet' eemaallert 
karulın mahallekrlo geni,li1or. A~k~re, ~l.zanılılar ıtzamH tir. Cok iJi devam eden bir ih da fazla aOr'dlle seyrO sefer etme melinde şose satbma temas eden aid btlhtnaJ'Ol'da. 11.TOO ..anar 
BGıdt bir eehir manzarası rörü f nında ~ahla edılınc~, ~ft . ma raç 1ılından eonre bu nevi mad lerlnln mnteaddid kazalara sebeb beher santimetre tulnnu mukabil araaına 2000 dea .iMia ar•P 
roraL Diln1anın en modern is bedi kılise1e tahvıl edllmıı 98 de stokları bir çok 1ıılerde rok elflvtu aaurı dikkati eelbetmltı 60 ile 66 tıı...-c:1an ı as klete 
taa1onu, bü1ük bir hipodromu ortasındaki dıvar kaldırılmıı, ze . -..- a 1 metcud ohlufu tahmin edileme• 

b k 1 d . . . d . d" .1 . denilebılecek kadar azalmıı, ba ,enlden euslı tedbirler alınmışlar. lubet e1m_,ıi allll81Ü> go•ımette Pek muhtemel otank U,ıt .111a• 
ıladıomu, '11ü me1dan arın a mıo sevı1esı e 10 ırı mıe ve ıılarında iıe ancak me'8imi çı Nana Veklll All Çetlntaya dlr . . 
ki tuuo heykelleri, bü1ük bir ba yan dıvarlara da pencereler açıl k k k d t I t K k VllA ti 0 el _ 1,,.1 bl t I • melelerı, 24 hın aeoiciden 10,000 
rajı, reni vekAlet binaları, bil mııtır. 

1 
ara:ad ~r b~ m~: ırbi 0~0: d ye e~e ~~-· r am mk K.uıyo11111tm &aıırı~ı azamı &ark meJdaoa koraelıktlr. Ba 1o 

JGk bankalariyle dün1anıo mo Bizanslılardan sonra Anka aoa e e. ' r 
8 

e tleıil &l ... anu IBDlie ceçme lllddlnln tetbltlnde kımyo ıetle, bt'Mln Sw ı•t• ıtlrklet 
dern bir ıehri haline gelmekte ra lranlılar, EmeviJer, Abbasiler metcad ~etil~ır. . . hem ıde JOI ve ılışab kOprDlerl nun bofkeo .bala old~u ~iri~ 88,000 lrltitilı meomuıüa ıaJOO 
dir. Selçukiler ve Osmanlı t6rkleri Dahıli iatıhllk maddelertnın hı~d8n btunt, ttha yit ve na1err4llllkllle 81wmlt81 Mamrellr tuacalslanllr. aa ~· rOde 41 

Bununla beraber tarihin geomiştir. stokları da azalmııtır. Kalanla sor at tahdidinin kat 1 bir zaruret Kamyonlann atırlıklan çok mnte ftmaltlr. 
pek eski çağlardan beri bir oe>k Ankara üç defa da oilmhuri rın da 1eni mahsulün idrakine oldulunu kftJdetmlştlr. havvll olup ekserisi Dç ton ve hıt G< oen tttmrauda 8aneaııo 
abidelerle dolu olan . Ank~r~nın yet kuruJmuıtur. GaJAt1a Türk kadar ihtiyaca tellabül edecefi Bu mDhlm tamimde dealyor tı daha fazlaya 1>11111 olmaktadır. Tı1rki1e1e muhtemel, btr iHıatı 
eeti eaerleri de ıamır edılı1or. leri, Ahiler cümburi1eti, niha1et an'la maktadır ki : Bu lttbarla arka tekerlekleri çift lehinde bir karar alıbUmek i 10 Etrafı ac;ıh1or. Parklar arasında TOrki1e cQmburi1eti... tU · •&ımyoatann fOlelerde Jap· kam•onlann azami JDk haddinin . O 

l. · ·ı· · · '"I t brla.- d _ _...._, ık J Kemahst hGkQmetinln meolJıt• birer müze ha ıoe geıırı ıyor. Bügün Ogüst mabedı Bacı baJ :ı.ı• t y Lil t'' tı. an ı .,.tm er- atır ı oç ton ol•rak kabulD mnnaslb 0 . 
Qünt6 Ankara 7eni olarak ta ram camiinin himayesinde ve o fi 111 lııı8 1 ve 11Gt'at ile mGteaaslb oklatu -ıt· lor. a.•!rı türk. beı yahut 6 mtım:ue,. ••i olarak ta bü1ük kı1meti nun mfttemmimatındandır. Bu bl bltbasse dar bandajlı aalrmye sıhn re1inı aatıo almaaı klfı g• 

' Belediyeler arasmda l11Uven ı "'. · blld" · t'k St t"-"O olan bir ıehirdir. MeselA dün7a güne kadar 1aıamakta olan bô ff • f l • ı · neıtaları şose sabblarınıa aOrlatle v , ece.ını ırmıı ı a Ullu 

da bir eıi daha olmı1an (Augos· mQbim abidenin etrafı etlerle arıç en ge en ip I• bozuıtmasana sebebiyet yermekte. otomobil, otobOs ve kamyonlırm bida7eıteki prenılpinl tadil eUit 
teum - Oailıt mabedi) düo1a kaplı bulunu1ordu. fİ aza#taca/ı dlr. azami haddi JsUıblslnla Ye ~lıunll mekle TBrki1e, tetcile hakiki bit 
ilim Alıminin tanıdığı oabeaerler Ankara taliıi te beledi,e . Şose 98 abtab köprQlerlmlz derecelerinin leıbltl balltmdakt plebisit kı1meU terdirmiıtit· 
den blıldir. relıl olan Nevzat Tancroıanın A.nkara 23 (Huıu:ı) k- K~ den ekaerlalDID varJyetlne aore 111lAhl7ete mDsteDlden vllAJellerce Meclisin tescil netfoe .. ıne muh•" 

Oght lllllbedi Alman arke bGJClk 7ardımlarile, bu mabedin oftk una& te 99 89 
• uh~laoık~ 6 toadaa daha a.ıı.1r nıkllye vasıta- ı.zamı8ıen tedbirleılo a1ıa .. 111na lif olarak tereo-ti berhanai bit 

(ır t ) ('1 ..a d t.' l · k l IU11D iplik lhtlf&CıDl da 1 de 1 • • oloalarından nren er 99 ye cı'8rlD ı.ı ev erıo 1ı ı maaına · rk r ti tk 1 t · d d"k lannm mıtemadlyen geUp geçme ve llJıkUe tatblkma ihtimam Olun karar, aoık ıarette ıegıcileriO 
ta nıarı dikkattoi celbet ıbqlanmıetır. Mabet Umamen ıp 1 a r 8 arı emın e eme ı 

T k.k t b 1 1 d k 1 t !erinden baritten ithal elilen ip si ~ mahzurludur. maıını rica ederim•. serbest surette ızbar ealilen irt 
miı ir et ı at a u unmuı ar me1 ana çı arı mıt ır. . . . 
dır. Da araetırmalar netieeıinde Orüıt mabedinin etrafı aoık hk mıktarının a~tmakta ol~otu n.ıL D •• L •• I Jı.Lt'JI • D.....DJI dere muhalif bulaaaoekbr. Etet 
ba miMltn tni"Attan .önce (150) mOze " park olarıtk tanzim e.ii görOJmO.,tar. lkhsal veklletı dM • ı 1111111 111 flllBI Milleıler CemiJ•li tarafmd ... ıelll 
ııralarında 7apı1dılı tesbit edil lecektlr. let sana1i protramında olan Ma · ••• redilen tadilAt, ,aıuıı b6Jl• lıit 
tilWtlr Ankara'nm merkednde •tık lıt1a ve Erzurum fabrlkalarııııo ÜGI nıaJuıvelai 1 icaret miJza/ıere/e- ihtimali benaraf e7le1Qet ... a .. 

B~mabet Roma imparator selen bu mabet bQtün diln1aca f~aili~ete haılamasile bu '~zi7e • .J-....,. h d 
ıarınd:a. ı11. (ON«ıa•' namına, Anado bir kat dahi\ de"er kazanacak tın nıha1et bulacaıını tesbıt et laa~fan4ı rı Ofa.s,.r tajıoı ter• da i, biz, t>u meea 

.n 5u "' • ki b b k d Bılkreı 24 (A.A.) -- Anado m6daha1elinden doları ftrlrir• lanun rerli sanatkArı tarafından tır. Bir çok ilim merakhlorıoın me e e
1
ra

1 
ker iohzlaAmana a k~r Aekarı, - Halk t>ankaaı ve 

rapılmııtır. Diln1ada mevcut e· bu matbedi görmeğe gelecekleri ~~rlçten .Pi t a atını t~n ıs biJk SdclkUırı hla111•ald :D• u ajanın:mı h11111i ınnahflbiri hOkOmetfne... minnettar kalmaJı• 
•erlerin en muhtdeemi te mlma muhakkaktır. Og6st mabedinin ıçıo tedbırler almııhr. nun mucibince letkll edilen Halk bildiriıor: Tioarıt akademisinde 7ız. 
rt unat bakımından bir oaheser etrafındaki evler 7ılnldıktan Pamuk ipilti imal eden fab bankası TDrk anomln ştrtetlilln l»ua4n ikli1at nasırı ve Romen Lflbnan Relsicamhurunao 
dlr. Etkiden bu mabedin etrafı sonra (TOrk Tarih Koruma' An rikatörler Vek41etçe davet edil esas mukavelesi hazırlanmıştır. bankaaı guvernörQ e· Konstan . akrabaaından bulunan te 7tıktek 
lronren tarz1nda sütunlarla kap kara Beledi1eai7le teırlld mesai miı te bundan böyle fabrikala llub9ele,. ... baaka ıı lflerl tınnto rlreaeUDde Romen _ komiserin naıiri efkalrhtını 7ap· 
Jı olup hepsi bir m6selles eekliu ederek nıabedin eLrafında bir rıo iktisat Vek41etinden aldıkla yapacaktır: T3rk ticaret odası, resmi küıadı tı~ı ruılüm olan bu imza ile 1•• 
de idi. Mabedin önündeki bahçe de hefriyata baılamııtır. Bu haf rı direktif muoibh.ıc.;e imalAUarı 1 - leab edea yerletde ve M>plaet111nı ,.._ .. H •uır, el- zılan bu makale, bizzat komiser 
de bir •ihrap bulunu7ordu. riyat ilim Aleminin nazarı dilr.ka azami suretle artırmaları karar fktt•d vıekllell11lll MO•adeSI tl8 olmts te akademi direkt8r6 ve lilio HataJda cere.,an eden inti• 

Buı6n bu ıutun1ar karbol tini celbedecek bu mabed hak altına alınmaıur. Gerek buausl halk sandıkları namı ı1tmda 1DO muhtelit t•caret odaaının reisi h b Tü k" k •·ı· , . . ·ı k .ı 1 f b lk l . 1 t 1 ti~ ti h lhid '"O,.k ........ 1 . a aua r ı1e1e arıı an ... maıtur. Yalnız sütünlarıo loinde kındll daha genıe bılgı er ma1 vere uM et a r a arı . ım~ _a 1° m ~·e a e • Y.. ·~ maJi7e nazırı profeıör \'iktor . . . 
llahlDan .Ollü kıpı durmakta dana çıkacaktır. larından bir kıBDnnı ıımdtlık mlleeseaelert teşkil ve bunlara yar Slavesko bu munaaebetle natuk matar zıhnı1eti dahıliada harr 
dır. Bası k1tımları muhtelif isti Bugüne kadar eld~ edilen stok etmekle m6kellef o~kla chm etmek. lar irad etmıolerdir. lotimada 0 • ket edecek ıerde ıataı Ja,ıt 
lalar neticeıiode tahrip edilmie netice1e göre, mabedin toprak rıodan fiat apekQJAsyanlarına 2 - Halk sandıklannın tMak ar.ası, nazırlar, ftnitenite profe börle makalelerle me1c1Maa -çık 
tir. Bir rivarete göre bu mabe altında kalan mermer kaplama mAni olaoak her numaradan ip kt ve laklşaflarıDl temin için il· sörleri, beledi1e reilleri, mOhim makta olan aisli makaatluJDI 
din ıClslQ io kapısı Abbasi hali merdivenlerden temel kısmı, Ost ilk stok bulundurmue olacaktır. zım gelen mııAmelel~rt ifa ve ted bankalar umum mftdftrleri te ferine setirmek içlcı ı.-u• 
...a Buan Reıid zamanında kıamı kadar moaızam " mun İktisat VekAleti bu 1eni imalAtı birler ltt1haz etmek. bft16k endtatri adamları hazır btteket ile ortada prealfp olma· 
lrak'a aôldrAlmuttOr. Abbasiler tazam Japılarıdır. St1lob.at'larıu da ııkı bir ko~trola tabi Luta 3 - Banka ile halk sant!~la bulunmtla.ıdır. Bu ic;timaa TO~- dllı H mıntaka aayri aellerl bit 
den aonra Orta Anadolu Selçuki temelleri beı metre derıoe ka kt nnm sermayeleri ve thtlyatlan ye kise 98 Roman1a araıında bır 
'ı46latn!n eline geçince Anka dar ör61il taelarla 7apılmııtır. ca ır. ldlllU eti& totaterak ber blrtbln dostluk eörftıft manıaHll ter hale kalbedilmtı bulanctatu bıl• 
~ t•tetıalt olan Jra~hların Mabedi çetiren ıitun kaideleri u.. • l I' T·'• ı 'rmayell ae olona olsun, mevdu mlttr. lotimadan eonra oda tar ete Hkert kunet getirHerek pO" 
bir kısmını Selçukiler sakalları kısmen ıerinde durmakta ise de m.;Clll IJ 1 il at kabul etmek. . fından dHet edilen glzide seva lit1. jandarma• mG1eUab k&J bek• 
ral ..... M eteklere ten bindi m6blm bir kısmı, tAti ıflilaata 4 - Bu IDMksadlarla doğru ıa bir ça7 ıi7afeti Mrilrnittir. çisi 98 sani olarak u1dantatl9fl 
rilmek aaralile ırana sürüldük baıka binalar ic;in kollamlmııt~. Macburi hizmete ta· dan doğruya mlloasebettar olan Gerek içtimada, ıerek ziyafette ittihadı anaaır kuHlbtl tedbftql• 
JeriD• tair eir &akım riva7etler Hıfri1ata elAn d19am edıl .L! l _ L sair bauka muameleleri yapmak. Türki1e - Romanra arMIGda &erine bir de Ah'ika ıenci aılret-
•ardır Mabedin buııırünkO halini mette&lr. Mlbedtn temeneri al 111 frifu CICllR Banka merkezi Ankara ola· ticaret 1apao müe&ee1eleria eO lerhrin dehteti ilhe edil•if&lt• 

• • d F" •t d · ·ı b" cak ve b .... 1ra yerde ıobe açaını· mulllılUa ınn Tlrkler olmuolarl .ın 8 m 'I• evrıne aı 1r Ankara, - lıleooani le1li ta· ~ messlller1 de batunmvttar. Bu manzaranın eftln um11111l' 
dır. çok. eski eserlere rast aelfnmek lıbenin .aHri hiuneUerine ~:c:k!:r. Se~~~:n::r .!~a = t•*ima ıanaadı Baıvekil B. rede tebenüo etmefe bafhrıo 

Atrul)ıh llmlere nazuan tedır. Boalar toplonara~ . Müze dair olan kanuna ek IA7iba ma· ba:.W r~ ~- • 9)'1'11anş 1 Cetll 8aJ11ra iktisat Vekili B, neticesi, zannı balkı bir an eıel 
Dellenistik zamana ait bir rapı ler MildOriJ~i~e nakled~~1or. ıiil eaeam .. ıacteo ~ıkarak nz· ~ D Mil 11~ın Ueıet • IUlr Kelilbn,.. lılıdEı ilan bu tıdbleçilerin elinden kurıar 
tarzında oklutu teıbit edilmiı Burada 1 lere de beeaei r name7e almdı. Encılmen IA1iha caktır. kaaı umam lllCldlli'Cl B. K, ~aim mak olmalıdır ıekllnde tebeU4' 

. r l•r bulanmuetar. Ba ma d D Bzerinde bazı deliliklikler yap ... ecl .. •fr'ıoa ...... ı Blıveldhnce ' 
mıı ~· lr ra OılaL mabedine (Eti) ler devrinden itibaren bir mtttır LA1ihanın encilmande al· Banta•• .,. 16ilell • 'ltom8f178llftt AMllt'a elçiaine etmekte ve Oriem'iıı blnblrtoi 

.. n Raomaada bulunan fe hale~ mabed oldutu anlatılmaktadır. dı"'ı ı~n ıekle ıııröre re1mt orta aşa~~dakl zevattan tefkll edllmlı· teııraflarla ta1ttp edilmiıtir, takib eden oetri1atı bana &e11ıil 
.. Ttı il" A h . ,. h " • ar: .. 'INmkua mubasebe WDWD "tllfWın f11iGMin kitaoeler kıra r ııe cum urı1e ı, em okullar ve liselerde paraıız 1atı · DdD d M n k 1 t B11 ı:areae tMa mılWl•llille el erlemekte4ir. 

liçeal) admı ıaeı1an imparator reni binaları karu1or, hemde lı olarak tahsilde bulunanlarfo ~atlblr y.:,;•.:er ş:ne~ u-:::1t çi elçi, eltilik, elc;il!kte naıırtarın lllİll-------.---.. -
0,0ıtDn tıa1it ve icraatından e~ki eserle~e .1A1ık olduta ~ete ıon ııoıf talebeleri arasında li· umıım mDdQr m~avlnl Osman banka umum 111Ddth1ertn1D te 
'l'dfı kitabe illte 'edilmittir. Bu rı tarmek ıat~Jor. Ankara bır in 1akat ve kabiliyetlerine vekAle· Nbrl GDdtr Ztraat banka~ mali milmtaı ıetatın haznru ile bir l!!f!l!!!!l!!ll!I---..--------~ 
ulMple bu mabet (Monanentum) bk~!Apd mterkibeizıA~!md ılklal beraber, tin ihti1acına göre 10ıde ıetaı mDfftvld F~l Kuakut TDrt Tleı ıi1afet verllmletir, Canlı fı· ı IJl 

. 0 ır e ar vı e ere dola ta . . k • ' . 
a411e jöhret kazanmıştır. aOst "hl 1 . h " h 1• ti ·1m '- beııoı aeomeme şartı1le seole nf bınkuı umum mOdOrD Salll lik olabıleoetini kaJdetmif 99 

~. . h f rı ıır ıe ır a ıne ae n ea b k 1 .i... r..--. •. 1 L • • aabeoanın emen her tara ında ıedir. cek olanlar kQlt(lr a ~n ıfıDıu BAmld. bu naa1onıliıtlik 7fb6nden d •-lı 1181- 1 
Wa.Mler tardu. Burada Oıüst göıter~tl 16ksek tahsıl m681· Baakanm umum mA41fQ ö. min10Qıardan her hangi biııiıi l""" 
•• tifttüa ıaptıtı reaaai " husu OrmlD ç'ıf lı'g"ı'n.I. ıeaeterındın birine paraaıı 1•b· tlud vıklllDID talebi ol8due icra aıncın birinde imparatorıutıan • :...11 .ı _. ftnlm)ftır. Bu kitabenin il h olarak girmete mecburdurlar Vetüleıl beyeU Jıann ile t.JID ·•- k . b - • 
~de fU ibareler taııtıdır: Ba ıibller ötretmen olarak r• edileoeldlr JrlUllıfa arar terıne apaq ı.tuyon Aile Sinemam d-

~A'bi OaGıt6n bl1tan dün /ıura/aca/ı pa//a/ı ttıinca detlet okullarında meooa . ~hl.ilıL~ ba1lan1ıcı elacalını 161 1111 Mentillllefden rotdQll rrfl· 
raıı Roma cimhurı1ett ııe labrikaıı al le11t olarak . tah~ilde bulan· lrİlllHDHI llkUIU mı~~kdonıld, dominJonların bet" teveetllı nenceat oluet 
B.ma balkı ivin J.aptılı maaraf dukları mQddetın bır buouk mia ••J• . . flmdlJa kadir ""811 l•ta-

. . . Ankara - Ziraat Balranhlı li kadar k61tftr bakanhtı emrin bilta.o meıru talepler1n1n / isaf ve Mit.ar• ıatterlllbllea ,-
--.111" llo••At• ıkı tunç levhaya ' Miıteml./ıe'-r·Je dil · b ı d ı b d lla1tllnut elan MMiefli hucced... Orman Oifiiliude kuralnluı ma re oalıtaoaklardır. Bu mecburi· ıe U~ e Admııb u :n ~ ~~u 98k un ~~ MallNI lıuıUrm bayrdllll• mı9' 

. taaa"er pulluk fabribsına Ait 1et 1938 - 1939 den rıh ile mı·llivet ~,·Ln·nm· m a er ınaı r e onomı cip oım ıoaeta.ıe gDrO ... 
Ha lrıMabelerio Tlrkçeye beter b6tln plAnları haıırlamııtır bundan 10ara -a•leoek ı.uaı için ..,. ı-ı R te milli mildıfaa endieeıinin de (CANLI FILlll) ı....,.ale _.. 
~ We fftlır. Bil ma t ' t 9 "' 1 k · · J. 1 · i b :"\.. 1 d ff ... 1 t ro dnde blhnffdr. Ba kil* be Pulluk fabrikası unede 7fiz. de 1o numara ı .anan mucıbın 11.)'anmasruır on ar ıç o men~a . auıo ma ı va a. o muı ur. 
:Oldıb 'Vaairetnameai) adını ta bin ptallak imal kabtH"&inde cı orta 'lkullarla lıaelere ~araaız Londra, 25 (A,A)- MO.tem tını tebarOı ettırtlikteo. ıonrı HIK YMUNDıl: 
...-1*t4Jr. olacaktır, 1atıh olarak alınacaklar ıoiııdir. leke Nazırı Makdonald, lnailtere imparatorıuıun kOoDk mık7a1te 'JQrqe .OZID ye fi_..,. 

Litlnca Va1ıh otan ba kUa ~'abrikanın aletlerini? ~e Bu kanunun n~ıri tarihinde or j imparatorluk matbuat federasfo h~kiki bi.r Milletler Cuu1eti tef kadar .gö&terilea Ş•rk ı.ımıııt' 
'le •d>et danrlınuın tçlnde makınalarınıo 7akında uparıı ta mektep te hıelerdeki para1ıı ounun bir &oplanhıında IÖJ)ediıkıl eıladıllol '' bu MIUetler ce- ala eseri olan ..a H IOI tarafında olup her bi edileoeti bildirilmektedir, F•bri 1a&ıh talebe 1938 - 1939 den 

1 
li nutukta imparatorluton iohi mi,etiain Oenetre m.Oeuueaine ŞEYH AMM&D 

rlll an bir metre murabbaında ka önilmilıdeki ilkbaharda itle rıh bqıoa kadar tazi1e&&erinl l tatı için 1eeAne teblikeaio .do linlo biria'8 almw olmalı RGman Nefatıo 
bir rer tutulmaktadır. mele batl•mıı bDlantcüur, terine meblJNurlıar. minronlarda mtıfrit Delfwlilt --·~••liai -... e&miftil', '--... ----•••-"'! 
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SAYFA 3 YENi MERSiN 

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
Mersin 
Piyasası 

Eğlenmemek tehlikesin€' 
karşı Sigorta 

Serseri çocuklar 
için ban)'O 
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Pamuklar 
~..- ...... - Kıevlant 

Nevyork beledifeai ıene· Dajmah 
Bütün dünya memleketle gelmezse ve onlar ümit ettik· ludeııberj doaJalarında uya Kapı mala 

ri topraklarına seyyah çekmek leri k_4rı bulamızlaraa sigorta makta olan bir projtnin tatbi Koza 
i~in binbir ç1reye bat vuru· oldukSn paHyı alacaklardır. kine karar verdi Novyork şeb Kırma 
yorlar. İngiltere bu no\ltada Bu sigortanan en garip . d bi 1 · t k Kozacı parlağı 

K. S. 
40. 41 
28-28.SO 
27-28 

5,50 
fi 

25,26 
k ·ıe · · · b ı· f rın e o erce yur auz çocu 

ç.o ı nye gıtmıı ve ay ı ga tara ı fU olaa gerektir: Seyyah 
rip bir sigorh ıistemi tesis et lar İngiltereye girmeden ev. vardır. Bunlar umumi parkl.r· bufday • çavdar 
mittir. vel sigorta olmak iatedikleri da yeraltı tramvayluına gire· Sert tark 5,1~,S 

Seyyah tebirlerinde bulu paraaın yüzde OD be•İ moka. bilectk k•pı ai•lumda, .,an Yum.ap~ 5 
ıs y l b - d 4,~5 

nan açık had lokantaları, pa bilinde sey•halte ümit ettikle kaların kıpı kemerleri allan· Ç e~ ug ayı 
nlyarlar, kaplacalar bu sigorta ri zevki bul•m•mık tehlikesi· 

1 
da geceyi geçirirler. Kıyafet- A:ad~İ 1 f 

418215 

'ya girebileceklerdir. Bu mü · ne karşı kendilerini sigorta leri iğrençtir, Ynzlerinden ve yu a 
eı1tseler i•terlene sigorta ol. ettirebileceklerdir. Her •ya-

1 
vBcutlannd•n plıUk .akar.. af1RQ 

mık istedikleri paranın yüzde hat kafilesine ulatlaraıı Ta-1 lıte Nevyork belediyui ~n•1~011' • 
on iki lluçuia ôbetincle bir •hizmk •~ıhkilib~a kmednaapl k bird' 

1 
bu çocuklar için tehirde dört N:b~te•::~:enı &f. 

. k t'I ü a em eyeb ar a at ı e e • . F prım verme sure ı e m e11e . umumi baayo .ye11 a~ma•ni aıulye 

4 
3,37,S 
6 

6,8 
,,,25 ıelerial ıiaorta ettiriyorlar cek ve bu lif'yet seyahat k•fı k a.;.~:- o- ı Yulaf yerli .,. · ı · · kif' d d .. 1 a•r .e .... ILU. .,.ayo yer e-

Eier yağmurlar veya bava die'skınl 1~ bükı üereüce e ~g enme rinin dutları olduğu gibi her Me~~mek Yozgat 
b 1 

f • d erı m D 'Venrae ıey , Sa..ap 
mu a e etı ylztlb en veya her yalıların masrafı kendilerine , yerinde bDyDk bir banyo ha· Tatla çoieD 
bansi Wr 1eheple seyyahlar iade edilecektir. vuzu vudır. Balmumu 

Celiri 

yok 
ııo.,ıso 

20 
75, 
f 1.12 

' 

27 MAYIS 1938 

i 1 an 
lkli!at Vekileti iç licaret Umu~ müdürlü

ğünden, 
TOtkiye Cumhuriyeti ile So.,aliıt Sovyet Cuaburi 

~tleri lttiUdı Hnkumeli u~amda aktoluau Ticaret 
Ye Seyriıef•in mukavelesi hllkümleıine tevfikan Tnrki· 
yede çabımaaına izin verilen ecnebi S. S . C, l. .._nes
ıeaatından (Zoyuzneft Ekıport Neftundikat) mile11ese· 
ıi Türkiye mnum'i vekili Dimitry Artemev~ Krijaaovs

ki bu defa mllracaatla haiz olduğu Hlihiyete istinaden 

tirketin ~nin ıebri ile ona mücavir Kony•, ~iğde. Ak 

1aray, Mersin, Ad•na. G•ziantep, Maraı, Malatyıt, 
Harput., Urfa, Mardin ve Diyarbekir viliyet,Wi acen

teliiine ıirket namına yapacağa itlerden doiıcak da

valard• biUlln muhakemelerde dava •den, edilen ve 
Uçüncü ıahıs sıfatlarile hazır bulunmak üue · Sovyet 
tebaıından Nikolav Minçev'i tayin eylediğini bildirmit 

ve lizımgelen vesikalan vermiıtir. 
Keyfiyet tetkik edilerek kanun hlikllmlerİDe ~uva· 

fık g6r6lmOı olmakla ilin olunur. 

I L l N 
lcıl Def terdırlıjmdan; 

Yazıları en çok Lehliler irtifa rekorunu Susam 
15

'
50

•
16 

yapalı VilAyeL llaliy,e dairesi için ücretli mıath yeni 
terciJme edilen kırmak istiyorlar sı1ah den bazı oıenmr &lınmesına ihıiyaç olJuğunflan 

muharrir Şark 49,5o 6 6 938 pazarlesi günü saat 15 de müsabaka im. 
~~ ····~ Anadel .45 ı·ı . d'I ~· d . ,. Literarişe Vepl adlı edebi 

1 
Lehlilar bblonla irtifa ııd- için ideal bir yer f,uJduklarmı Aydın 50 l 13 nl ıcra e 1 fCfelll PO IDfDlUrlO 8RU'9~UD ~ 

Alman mecmuasına göre, ro j korunu kırmak niyetindedir- ilin ediyorlar. Buııtaı Zako. Yık••'M y•pak 'l8iıt80 ve 5 inci maddelerindeki evsaf ve şeraili haiz 
mantarı en çok tercDme ıedi ler, Fakat ~u .._ta timdi· pan '*ninee t>ir ikaeabMMn ci· ~aı ~a 11 'ftik W .111 taliplerin 4.6 938 gününe kadar evrakı müsbilf~le 
len muh•ı:rir, Amerikalı Sink ye kadar yaphld~rı tecrübeler varındadır. Vakia bu ismi v::;:t ma arı ti 1 o ,o rile birlikle müracaat elmeleri IÜZQOlU ilin olu-
ler Lovistır. TercUme rekoru bUyllk muvaffakıyet verroo- yeryOzllnde klmı:ıe bilmiyor, Keçi kıh 50 nur. 27-31-4 
nu kırın muharrir Edgar Va miştir. ÇUnkU k.oca L43histın Fakat birkaç ay lıçe'4si•'8 bQ ~ dablil 
lesi de geçmiştir. Muharririn da balonla uçmaia müsait bir uın dOnya öğrenecek. pirinçler 
romanları 552 kere tabedile saha yokmuş. 8 1 ddt rhl J 81 1 i · 1 20 21 
tek 94 muhtelif lisana çevril· Son zamanlarda hava ta· . . u un~n ~er ~ ~ . çn tkfn~~ = ::ı -
lntştir. baksı hBl'icine çıkacak bir ba rılmış genış bır vadı ımış. Ba Ça 285 

Muharririn muhtelif ro lonun havalanmasına mneait lon burada doldurulurken et· K:Lve 104. 105 
mantarı RulO'•d• W4, Almanl bir yer bulmak icin bir heyet raftan gelen rOzglrlara kartı D ·ıer 
Y,ada 16, Jıponyıda 39, İsveç teşekkül etti. Bu heyet altı tamamile kapalı bulunacakmış. Keçi derisi çT:J 
te .23, Danimarkada 27, Isviç ay bUtUn L9histanı dolaştı, Temmuzda, Lehliler bura Koyun derisi kiloıa 
rede ~1 kere tabedilmiştir. Gezmedi4i bir karış toprak dan irtifft rekorunu kırmak O Sığır deriıi tuzla 
TercUme edilen lisanlar Hind kalmadı. Nihayet muratlarına,•ere balonla uçmığa başlıya· Satır bava kuruıu 
çe, Yahudice, Arabca da var erdiler. Balonla havahmmak' caklardır. Manda derisi 

Tırs us 
O;ınenin Pududu. Sağı Mustafa oğlu ali solu 

Sucu MustPfa hanesi arkası ibrahiıu kıZI Müker· 
re411 Cephesi )'Ol 

Yukarıda hududu yazıla Tarşusun Reşadiye 
mahallt-sinde kain bir bap hane GirU aıul~cirle
rinden Süleyman oğlu aşçı Ali tarafından b)lndan 

dır. Fakat, Sinkler paraca en 
çok kazancı ingiltereden te 

b ..1 1...! -1_.1. yirmi sene evvalisi inşa edilerek bilA niza tasarru 
Bir Kaclını ltartar- Eyfel lıuleainde auem ve çeıcıru"" funda ik~n 934 senesinde ölmesile karısı Saadet 

min etmiştir. ı.. _, _,_ • L • içleri N · ·ı , 
ka

rde•ler ma11 ufıunua... teuıoız merıcezı Tatlı badem içi ae1ye ı e anası ı\ ıeti ıerk~lliği anlaşılma, kla nam 
Franko r .......... Aca ,. • lonne teselli isleıtmP.l te olduğunun bu hanenin 

İspanyadaki ihtilftli idare 25 yaşında bir delikanlı Mnteba1111lar tellide g6a Aca çekirdek JS-34 keşfi ~İn 6-6-'38 pazartesi günü memur ğdnde-
eden general Franko ite meş oJan Con Hil, Londı·a ve civa derilen reıimleriD ne kadar p~a Yaja 

90 
rileeeginden tasarrufiyle atikadar bulunanlar \'ar-

hur tayy.wreci Ramon Franko A .., k yüksekten g&nderllirse o de- ç " sa keşif gittü ILeşif numıurluguna veya tapu rue• 
kardefti". 1913 yılında Madritl rında von. 

1 r m 8 
g 

1 ı· rece dala• güzel, bllytık ve -!!!!!!!l!!I!-._, ......... _~-- murt~ına müraeaattarı lüzumu ilAn olunur. 
!e. bir boğa gDreşi yapılırken 1 yıs~ndan geçıyord~. ~alda ~~ yan olarak verildi;ini iddiaya Mersı'n MIJYI l'I S•"-
ııu kardeş kavga etmiştir. İs ma'la dUşmUş bır tomo da u • • 1' .. . . .. k baılamıflaı r. unDUD ıçın 
P8nya ordusunun birisi piya glJrdU. Otomobilde bırısı a· 

1 
• • 

d di · . . B ıc•ranıadıki ilk te evızyon mer PIJlllSI 
e ğerı havacılı![ şubesınde dm olan dört kişı vardı. u . . • • _ 
hlımet alan kardeşlerden Fran dört insan bit ağızdan haykı· lrıezı Eyfel kuleaının tepesıo 21$ MaY•f 938 
ko Fasa gönderilmiş ve gfs rıyor imdıd istiyordu, Con ~de teala edllmiıtir. SOO metre KurMŞ 
lerd~i liy~kat . D~ri~e gene derh~I soyundu, ırmağa .tıldı. ' munlak Ye 12 ton siırhtın- 60 eoa.tM 
rallılğı lerfı edılmıştır. . . önce kadını yakaladı. Sahile I da bır kablo, televiz merke- 70 BDber 
ta Ra~oo ise Atlas denızinı kadar getirdi. Öteki Oç erkek l llnln enerjialni yerden ,Wan 06 Ayşe f88f.l)ya 
m!yare ııe uçarak meşhur 01 de y.Dze yOze kıyıya çtlltılar. l •ermektecllr, K•bloya kulenin 03 Barbonya 

't~r. Con kadını sahile çık1trd1ktan 1 tepeıine kadar yerlettirmek 06 ÇahlfaeôtJı lftrıla 
akat 930 yıhuda monn 1 _.. olm ...., z m.dOdi 03 Y • 41b 

tiat ala,btarı tbUUlle karıştığı sonra pardösllsUoü çıkar~ış ~ zor ••-· a : lııu . 
iı;hl l.,an,ayı terkelmiş, ibti ı ve kadının omuzları Or.erıne jine ı&re merkemn kaneti ; S•ı )18 

lalden aonra tekrar Madridel lroymu~tu, SO ldlowat oladkbr. i't:k de~ 
d~erek bava ne11retine tayin Kurtulanlarla kurtaran po n •• : •• lı D.~ı.la ~ - ; yarka 
01U'nmoş ve kardeşi Frankoyu lis komiserHğıne gittiler. Kur ~IUI f'Ullllrl 0 :._~k 188 

hıwıil-ı c ,_ 1 ı»l 
F ., .... en 18rheit bıraktnarak tulan kadın omuzundan onun Kaa.lonyeoua ....,anya cum 15 _ 25 Ye.ol dOnt• 

i L A N 
P. T. T. MödürlDğDndan: 
Ağusws 937 iplidasrnı<la m&vcut olmakla be

raber kullamlnuyacağı mtAzktir ay nihayetine ka
dar P. T. T. idarPsine verilfld beyannaıne4e ya
zılmamış olan \'.eyalıut ~~ğuslos 937 ~en sonra 
ahoıp ) ine kullam!mıyarak mühiirlenmesi ~sha
bı laraf1ndan istida ile talt-p edilen radyoların °'ü 
hürlenip ru1ısatnameleri istird1t edflPcek ve mü_ 
ıea~ip meli seneye ait ücretler tahsil olunamıya
eallır· ~no~l Haziran gayeainden !'a•i o &enıP.nin 
ücrceli karwıum tahakkuk .euitte.n stnra mühür.le 
oeo radyolaruı stıoeye ail ücred.-rioin lMAlsili ıa. 

mgulecPji aıılaşılnuşıır. 
d •11 g&id.tmiştir. 934 yıhn ardö&Dsnoo atarken cebinden 118-J,et l9tl atılalıa .,,. 80 lfl}'ll 
ıa~ AatorJıdlkl sosyalist ibti bP. t •· mUcevberler fırladı bir parça olarak idaresinden ---------...... ı· J •• 1 
.. ıne 0 B . 'h 1r a.ım lilau L. rıpn am.)ll. ıae, ı Polis pardösUoUn ceblerini beri denizaltı gemilerile J>OSla • • J • (ndi t • • B 

v•&tırın kardetı '8rafm . . b 1 t K t y ( 1 1 11 B ' 11 ıın ICll fi 1 rı 1 ın dan kurtarılmış ve Portekize yokladı. 5000 ingiliz hrahK naklıyatına aş a?mış ır. a a 1 rt1 
lıa~mnmı tmltln verilmiş ir. banknotla çok kıymetli mil· 1onya ile comhurıyet ispanya Odınuzm fevkalAde sımfında ve ticaret 8• il 

5.000 lı·rayı L'ır lipak cev-erler bulundu. Con bu pa sının 4i1er m~ıııleketlerl ~·· N'Oshaeı fi Kuruştu defıeriııin ikinci numarasında ( Sellnik bant"~~ 
. U . .alarm ı0tbindı o•~le bu· sında lahtelt.bırler ~aaıtasıle Abone ) TOs:k,ye Hariç Mersin Şubesi) Unv&nı ticarisile aıuka,.,et ,, :.~ 

lan bOlngılte~ede Derbıde yapı· kınduğunu izah edemedi. Bu- muhabere ediliyor. Hususi de Şerait için için seecel bulunan müessese Türk lirını ilraatı ve 
,.Ok atöpek yarışlarında . . 1 b t ı · L • s · · Lnf ..a - • ı .. · · lngilter l . k d nun ozerıne delıkanh derhal nizaltı posta pu ları a1 ırı Senelik ı200 Kr, 2000 K 118.•o. lhO _u ıçın .. ep eue~gı .mıwı en wü~aek .taad 
en ıı ıen zengm a ın· . . . d • • . d -zd 12 ..... ı .... .a. b J 

... Jarından bayın Yolun Jilbil(1 tevkıf edıldı: Tahkikat erın mıftır. AlellJe mektupların fı Altııylık 600 1000 11110 ~ U e uıar.~ les U elliğini l 7 ·6-1Q3S 
ldlJ köpell birinclligi kazan leştirilince bir iradını lr.urtar yıMlrı iki \IDİı)i taabhOUDler 0ç ll)'hk lSOO !00 lar~bli t.eyannames!le ~ildir~ı~le 2~79 llU~reJı 
llh'tu. Meraklı b~r Amerikalı mali tçin sa,ı •tııan 

1 
'8d~ıo 00 ınMli daha •taalJclır. feni Bir aylık ıoo "e>kt11r. ödnnç para verme ışlerı hak kandaki kanun al,ka 

llttlyoner bu ktipeği sotın 111· bir çeyrek saat e~ft Lon rı usul posta nakUyatıoa deniı a .... ı ilaaatı» MJın iO mı D~ahsıuasma tevfikan. ~u hususun 26-5.1938 
llllt iıtiyerek hayan Yota 1 civara.ta bir 1&yfıyeyi s&y· Ilı vasıtalarile muntazaman Kar» tur. tarıhmde "2 numaralı sıcıJe tescil edildi(';i ı'lA 
Sooo lira teklif etmiş ise del mut ıolan bırsız ıoldlliu ıola• a '-llllıi•-""'.-___ _. o19flttr. ~ tıll 
t-ı '4Jevabı •llnıttır. şıldı. devam olunmaktadır. 

-
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Tarsus 
i L 

idare Meclisinden : 
A N 

Dekar Metre M. 
65. 158 

110.316 

20.224 

Borclunun adı • 
Gülizar 

,, 

,, 

Cinsi 
Tarla 

,, 

Bağ 

Tapu senedinin 
Tarihi No. 

Ka. evvel 324 239 

,, 238 

Köyü 
Baltalı 

" 

" 

HUOllDU 
Şarkan İbrahim Garben se,irıdik lOJlal lustafa şimalen Abmel ıarlas 

cenuben tarikiam 
Şarkan tarilianı garben çolak Ali şimaten başı büyük Ihsan ve Süley

man evlAtları Cf-nuben tariLiam. 
Şarkan Ali Nazif baiğlar1 garben tarik şimalPa bozoğlu Mehmet zevcesi 

Heba hatun bağı cenuben bacaksız oğlu M11hmut bağı 
105.719 Tarla Mart - 936 12 Yalmzdam Şarkan tarik ve Bekir ağaya fer;.ğ olunan tarla garben ıarik şimalt>n 

Osman &ariası cenuben Dekir ve Ha~ kı tarlaları . 
47.803 ibrahim Hakkı " 

Şubat - 340 133 Kar~ıh Şarkan Mehmet vert>s~si ve üçte bir tarltisı garben M(llla llushıfa tar 

45.965 
10.] ı 2 
1l.031 

Yusuf, Mehmet, Atike ,, 

" " Mustafa " 

Ka. evel-340 47 
,, " 138 

Ka. evel·339 113 

Baltah 

" ıteliki 

lası şimalen tarik ve üçte hisst:si cenuben Zeynep gönüllü Osman verPse~i 
Şarkan isa o. İbrahim garben Hüseyin ağa şimal•n romlu Veli ce. tarik 
Şarkan Mehmet garben kılhk hüseyin şinıalen Huri cenuben Sal.ine 
Şarkan sahibi senet lustafa hissesi garben Abdurrahman hissesi şima. 

len Ali hissesi cenuhen Delikli Hasan 
37 .691 " " ,, 112 ,, Şarkan Nuh hisstısi garben sahibi ~era~t Mustafa şimalen Ali hissesi ve 

Fatma H. Cenuben Ayşe 
27 .579 ,, ,, J t4 ,, Şarkan Halice laissfsi garbın Fatma laistsi şimalfn ctııubfn taril 
T. C. Ziraat Bankası Tarsus şubesine 2814 sayılı kanun mucibince taksitlendirilmiş borçlar1nı gününde ödemediklerinden borçları muacee.liyet t.es· 

beden yukarıda isimleri hizasında yazıla tarla ve bağ 27-5 ·938 tarihinden başlayarak 21 gün nıüddetle arllrmaya konulmuştur. Artırmaya iştirak ede 
cek olanlar artırma bedelinin yüzde onu msbeıiıule pey akçası vereceltir. ihale b~deli pPşinen a.lınacağı gibi dellaliyt, ferağ bareı ve sair bilumum 
masraflar alıe1ya aittir. 

llezkt)r tarlaların ihale~i 11-Haziran-938 tarihine rastlayan cuma günü saat onda yapılacağmdan isteklilerin aynı günde ve daha evvt>I T. C. Z B. 
Tarsus şubesine müraccat etmeleri ilan olunur. 

T ıns l~ürün f ıhrikııı müdürlOğündan 
Tarsus nolerliiine 

ŞEHiRDE 

Yü~sek katınııdan nıusaddak mukavelename
ye müsteniden ve bu mukavelenamede yazıla ş~
rail daahilinde Tarsusta mukim Hakkı Mirici ve 
lehmed Darendeli ile müştereken kurduğuPıuz ve 
l 7 nisan 937 tarihinde işe başlattırdığımız «AK 
CRONı çırçır ve buz fabrikasmı müzf>;yyel karar
lar ile üçüncü şahısla~ nf>zdinde temsil hak ve 
salAbiytti bana verilmiş ve ancak gaybubetimde 
•ekAleten Hakkı Miricinin bu salahiyetten istifade 
f.loıesi teshil ve tensib edilerek keyfiyet sirküler 
ile alAkıdarana bildirilmişti. 

Yukarıda sözü geçen mukavelename tarihin
den bu güne kadar mumaileyh şerik Hakkı Mi-
rici şirketin tesis sermayesi olarak takarrur eden 
'e mukavelenamede sarahaten yazılı bulunan 
ıaabhüdünü ifa ve iknııtl etmemiş ve işletme ser
mayesi ofarak ta taahhüd ve tediyesi zaruri olan 
mikdar için bir anlaşmaya yanaşmamış olduğu 
gibi yüzlerce defa yapılan şifahi ihtara rağmende 
bugün yarın gibi oyalama ve aldatma yoluna 
ghmiş ve aylarca fabrikanm semtine uğramanuş 

ve bu yüzden şirketin maddi va manevi tararım 
mucip olmuştur. 

Dundan başka lıilAfi salAhiyet şirketin şeref 
ve haysiyetini rencide ve maddi zararım mucih 
ve bugün resmen tahakkuk eden birçok yolsuz 
işler yaptığı da anlaşılmıştır. 

Şu vaziyet karşısında mumaileyhin şirt.etteki 

hukuki ve kenuni vuıiyeli teshil ve bir netice 
elde edilesiye kadar şirkel menafiini korumak 
mecburiyeti karşısında kaldığımdan yukarıda adı 
geçen bay Hakkı Mirici şirkeU hariçte temsil, ve 
ıirk~ı nanı hesabına mubayaal yapmak, sened ve 
saire imza etmek ve münferiden imza eylemek 
gibi şirketi alAkadar ed~n ve hukukan mesul vazi. 
1ate düşüren işlere tPşebbüs eylediği takdirde şir 
kelin bunlardan doğat~ak hukuki ve kanuni mesu- ·-----~~-!!l!!B!-----------
liyeti labul elmiyeceğini bildirmek zorunda işbu ihtarname dairemin 26 5-1938 tarih 
kıldım. Bu beyanatımın Mersinde çıkan «Yeni ve 1561-47 numarasına kayıt ve bir nushası dai-
lersiD• gazetesi ile ih\mnı ve beş nushadan İba- remde saklandıktan sonra diğer nusb11ları lale~ 
rel olaraL yazılan bu yazının birer örıwklerinin veclıile Tarsusta mukim Hakkı miriciye ve meh
yukarıda adları geçen şerik Hakkı mirici ve meh 
mea Darendeliye husulu mahlmaı sadedinde teb- med Darendeliye tebliğ ve hır nushası da mersinde 
lijine lıymeıli delAleı ve tavassutunuzu saygılarım Yeni mersin gazetesinde ilAn edilmek üzere Yeni 
la dilerim. mersin gazetesi miidür~yeıine verildi. bin dokuz 
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Cin~i 

Köyümüzde bulunan Taş oea~larmda tat kes 
nıesi artırmaya çıkarllmıştır. Müddeı 938 sene.si 
Haziranı iptidasından 9ag senesi lla)· ıs 11ibayeline 
kadardır. Muhammen bedeli Altmış Liradır lba· 
lesa 6 Haziran Pazartesi günü köy odasında ya· 
p•lacakıır. Taliplerio yüzde yedi buçuk pey akça
sile müracaatları ilAn olunur. 
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