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Türkce Konuşturmak Yolunda Geniş Adımlar Atılacc.k 
Avusturya da Kanı Kanla Temizliyorlar 

idan1lar yeı1ideı1 başladı 

Dört Polis ~ule ışı~lan arasm~a Asıl~ı 
~ 

Viyanada bir 
260 

suikast daha hazırlanmış 
Polis Tevkif edildi 

Viyana 15 ( A.A) - M, Dolfu· 
sun lJli1mü ile rıeticeltııen hükümet 
dar1Nsl11e iştirak ellikleri anlaşılan 
4 zabıta memuru divam /ıarp la· 
rafından ölüm ctzasına çarptml· 
mışlardır. 

Bundan başkn bir polis rnüf et

tiıı 20 une ve dijfer iki mütteltim
leıde 20 ve J 5 sme hapis /ıükm ii 
Ytmişlerdlr. 

Viyana 16 cA.A• - Royltr ajan· 
sından . 

/ar111ı ltmrme11 multafoza elmiş ı·e 

hiç bir lt'J1eca11 ve korku eseri gös
termeksizin öltim' gitmlşludir, 

Viyana 15 cA,A> - Ttmmuz da 
Ravag telsiz istasso11ıınu basanlar· 

dan oır beş kişi11ill muhakemesi baş· 
lamışfır. 

Vtya1111 15 "AA,, Daily telgraf pil 
multabirintietı : 

Nazilerin yeııi bir suikast teşeb· 
büsü keş/ olımarak zdbıta mmmr· 
larmdan 260 kişi tevkif edilmiştir. 

Roma 15 (AA) Daily te/egraph 
muhabirinden : 

Ölüme maltküm edilen 4 zabita 
memuru bu eece asılmışlardır. Bun· 
ların idtırnı f tel b lr manzara ar-
zetml§tir. Hapishane avlusunda elek/· Avusturya başvekil muavinillin 

·1ı Roma ziJ•areti [!tftn martta ita/ya, 
rı ltrllbatı bu/ünnıadılfı cihetle lıü· Avusturya ve Macaristan arasında 

ltüm, mtşaleleri11 ışılfmda in/ az olun· 

muş ve rolt uzun sürmDştı~r . Hük· 

m~n icrasında hazır bulU11anlar pek 

imzalano11 ve AlmaııJ•anm mulıltmel 

bir lecavüzü11ü derpiş eden misakm 
tabii icabatmdarıdır. 

z ıyade mütuulr olmuşlardır . 
A l Aı•usturya ma/ıafılinde prens v anun methalinde mahkumların 

Starlıembtr/!in m. mussoliııl ile ye~ 
dosl ,,. orltadaıları a/iafıyor ve da- nültıı mülakat/arda bulunmasın111 
rataçlarma kadar sokulmaUa çall- mümkü11 oldulfu ve l llikin m/1lakat-
ıı1orlardı. , lardarı fevkalôdc mühim ııelicl'ler 

Malıltlimlar ise souk kanlılık- ' btklerımiytalfl söylenmektedir. 

Vur abalıya gibi bir şey 

Maarif Vetileti Vilayetlere Bir Tamim Gön~er~i 
-- - ---- ---

Mesleki bilgisi ve menşei zayi( olan 
muallimler köylere gönderilecekmiş 

Ankara 15 (Hususi) Talebe miş bulunanlar. 

mevcudu üçylizden nz olan ilk 7 - Zevç ise zevcesi, ka . 
mektop baımuallimlerinin sınıf dınsa kocası şehirde muvazzaf 
almaları ve bu sınıflo.rdan açıkta olmıyanlar. 
olan muallimlerle ilive mual- 1 8 -- Bekir olanlar veya tah-
limlerin icabında köylere gön- : silde çocuğu bulunmayanlar. 
derHmeleri evvelce maarif ve-

~~~:.inden vilayetlere bildiril- Hacı Ba~anm Oü~kanm~a 

Türk yurdun~a Tür~ oili 1 

- -
Dün I-I alkevinde top 

lanan komite bir 
c;alışn1a progrann 

hazırladı . 

Mersin gonçliğininin Türk
çe konuşt urrnak yolnndaki 

çalışmalarına 1roni veche ,, 
v<'rmek için cvclki gün 
Halkı.!vinde büyük biı top
lantı yapmış ve dilimizi ko
nuşmamakta israr eden 
yapmacık vatandaşlara kar 
şı alınacak mücadele şek
linin ne olacağı etrafında 
bir çok he)'ecanlı hitabe
lerde bulunmuşlardı. 

Dündt: yazdığımız gibi 
bu miletJik dava için çalış
malara geniş mikyasta de-

vam edilm"kle beraber 
esaslı bir program çizmek 
üzre bir komite ayrılmıştı. 

Komite dün snat on 
sekizde Halkevinde top-

1 

lanarak vaziyeti etraflıca 
tetkik etmiş ve bu mühim 

işi kısa bir zaman içinde 
en cezri ve ileri adımlarla 

neticelendirecek bir prag
ram tespit etmiştir. 

Bu program bir kaç gü
ne kadar yapılacak nmu
mi bir toplantıda heyeti 

1 umumiye'ı e arz edilecek ve 

1 

her yurtlu hu istikamet ü
zerınden öz davanın ta
hakkukuna çalışacaktır. 

Mersin gençliği r•n inanlı 
bir ülkü olarak (Türk yur
dunda Türk dili) davasını 
gütmektedir. Muvaffak ola 
co.ğıda muho.kkakbr . 

lzmir Panaymn~a 
Kültür pnvyonuda 

açılacak 

izmir15 (Hususi) Ir an hü-

--
Yangın manevrası böylemi yapılır ? 

• 

Mersiıı bir l1eyecaı1 geçirdi 
-- -

İtfaiye ~eğil ~alk kor~u manevrası yaptı 
Gecenin saat ücünde otomobil ve karnpana 

' -
gürültüsile uyananlar sokaklara döküldüler 

Evelki gue Mtrsin halkı bir 
korku ve heyecarı geçirdi • Oece11in 
tam saat ürü. it/ aiye otomobilleri 
tam takımile kampana vurarak ~IJ· 
kak/arda dolcışıpor . Tatlı uykusu 
arasmda ne oldulf1111u bilmiyerı lıalk 
kadin erktk roluk rocuk tışarı 

fırliyor dükka•ı ve mag.ıza salıipleri 
ca r~ılora koşuyorlardı. 

Gecenin sessizli/fi arasmda bu 
m; tlriş gürıiltii az zaman iri11de 
şdıritı iter laıafma yayıldı. ~'anl!ı· 
ırm bir kısmı hasta11e caddesi üze· 

r/ude bir kısnu da çarşı içi11de. ol
dulfurıu sörliyorlardı . işin garibi 

mahalle bekçiieride bilmiJ'Of ve bütün 
kapıları dolaşarak çarşıda bir ya11· 
gm olduf!ıwu söyliyorlardı. 

Nilıa vet otomobil ve kamJ•ou 
eiirültüleri çarşıdan uzcklaştı . ı·e 
ltastaue caddesbtde toplandı. 

Cadde11iu elektrikleri de sön· 
müştü. Zifiri karanlıkta motorlar 

miitemadlym işliyor kumanda ses· 
/eriyüksek perdeden emir veriyor • 

Fakat ortada ne alev ili! duman hiç 
birşev görülmiJ•ordu • Ev sahipleri 
bütün lteytcanla baf!ırtJ•orlar : So· 

scınra mesele a11ltişildı. Meger itfai· 
J't manevra yapıj'ormuş. 

Ve şdıir halkının koıkusu lıtyt· 

cım baı•ılmalar ayılmalar hep b•-
11un içinmiş b/11/erce kişinin istira· 
!talı manevra şerrfine r selp tdilmiş. 

it/ aiJ•e manevralar talimler ya
par. Bir C:rok J'trlerdt bunları da 
l!ördrik seyrettik ama Mersin it/al· 
yesirzi11 rır oldu/!u anldşılmıyan bu 
gece gürülttisiitıe bir dür/IJ mana 
vtremedik. 

Bu nzenevra mı )'oksa talim mi 
idi. /Jizim bildi/!lmize göre ilfaiy6 
manevrası halkı htyecana düşürme· 

mek için dalıa evvelce ilan edilir vı 
halk bilir ki manevra yapılaca/dır • 
Bu bir ta/imse neden şehir ;çintu 
yopılnııya liizum hissedilmiş ve oto· 
mobiller gecerıill saat üçünde sokak· 

/arı dolaşarak !talkı heyecana ver· 
miştir. Bu saatte ita/km lstirahau 
lıiç bir srbtp ı•e vesile ile bozulamaz. 

Evelki {!terki • sa/veli el/aiye • 
nammo kopart/an g/Jrültü it/ aiyenin 
yan/m söndürme mumaresesindln 

ı 
rurorlar J•angm nerede ne o/uJ'O· 
ruz hiç kimse cevap bile vermiyor . 

çok halkı gece va11emlarma alıştır· 
mak için tertip edildilfi r zehabını U· 

yandırıyorkl bunun kanun/ada yasak 
o/du(!unu bilmek lllzımdır . Ümit 
ederiz ki bu lzal bir dalıa ttkefTIJT 

1 
Hariciye ve Maliye Naztrlarmm istifa e~ecekleri söyleniyor 
Harbiye nazırı ve müstakiller fırkası reiai

nin kabineyi devirme şayiaları canlandı 
Atinada11 matbuata aksedc11 

mevsuk lroberleu I! ö.,r e hariciye 
11azm M. Maksimosım isti/asım 

ı•u mek nlJ etinde old111tu lıakk111da 
ili şayia tahakkuk etmek üzeredir . 
liatta /ıaridye ıtazımwı istifa ka· 
romun kati olduf!u SÖJ•lrnmekteair . 
Mnlive nazın M. lovtrdos'ıw da -

1 
Bfl/ıa ssa ceneral Metakasas hü· 

kiJmet itı muhalif fırlıalarla anlaş· 

1 
masuu akim bıraktırmada µzlışıyor:. 
Mulıaltf fırkalar rüesasından M. 

1 Papo11astasy11 bu tr.şebbDsltıt hiçbir 
1 ehemmiyet verllmemeti ldzım gtlldl· 

gİlli söylemiştir. 
Dnn yine Maarif vekaletin

den rönderilon bir tamimde köy 
lere rönderilecek olan mual
limlerin seçilmelerinde derece 
aıra~ile fU cihetlere ehemmiyet 
venlmeai bildirilmiıtir : 

Çok kıymetli tarihi 
eserler bulundu 
Mersinde Hacı baba namile 

maruf bir antikacının geçen 

: kumeti 9 eyllıl beynelmilel iz
mir po.nnyırana (iştirake karar 

liltn kardrşi11de!l i11/ıiliil ttten ahali 
bankası mı1dürlülf ünü <leruhte t'lmek 
üzere nezaretten istija ededecel!i tt
mi11 oluumaktadır. 

n Eylil Panayirinda 

1 - K&ye gitmeğe kendi
liğinden razı olanlar 

2 - SıMı i vaziyeti dola
yııile merkezlerde iıtihdnmına 
tıbben lllzum gösterilrni, olrnı
yanlnr . 

3 - Menşei ıaif olanlar ve 
binnetice blltün sınıflarda ted
risatta liyakati şüpheli olanlar 

4 - Hakkındaki teftiş ra
porJannın aon ikisi müsait ol
mayanlar. 

S - inzibat karnrile nak
line lüzum fÖrülilp sıhhi vazi
yeti bu nakle mani oJmı) anlar. 

6 - Daha önce kö) e git-

sene vefatı üz.erine dükkanı 

mühürlenmiş vl: bu zo.mana ka· 

dar o halile kalmıştı. 

Bu dükkindn bir çok eski 
~tarihi eserler bul1;1nduğu ha

ber verilm .. si üzerine ilk fodri
sat müfettişi Sıtkı emlaki milli-

ye müdürü Galip heylerin hu
zurilc açılmış ve söylendiği gibi 

muhtelif devirlere ait bir çok 

hoykoll ı!r ve tarihi mahiyette 
ı•serlerle bir kaç dane ~1 yaz-

ması kitap bulunmuş ve maarif 
idaresine teslim edilmiştir. 

Bu eserlerden lıir çokları 
Adana müzesinde mevcut ol-

vermiştir. iran eşyasını teşhir 

için pnnayırda ayrı bir pavyon 

inşa edilecektir. 
Panayırdn bir kültür po.vi-

yonu da kurulacaktır . Kültür 

pnviyonundn cumhuriyetin on 

senelik eserleri ve maarif eser
lerinin nümuneleri, muhtelif gra 

{ıkler teşhir edilecektir. Kültür j 
komisyonu ; muhtelif mektep l 
müdür ve muallimlerinden mü-

teşekkildir. 

duğundan Mersinde kurulmnsı 
takarrür eden müzeye lcor.ı 1-
mak üzre Maarif \'ekıiletind··ıı 
müsaade istenmiştir. 

Bu iki 11az1rtn istif ası tahakkuk 
eltil!i takdirde başvekil M. Çaldarls 
kabinesini /adilen teşkil edecelı ve 
bu fırsatta11 islıf ade ederek bazı 

muhalif ricali de alacak, hntta söy
/emldiJ!üıe glJre, hariciye ııtzarttine 

mulıafazakftr Ahrar fırkası reisi M. 
Mi/ralakopu/osu ;ttlirmt/fe teşebblis 
edecektir. Fakat bazı muallak mtse· 
leler buluııdulfu11u ve M. Ve11izelosa 
gtçen sene yapılmış olan suikast me· 
stlesi tnsfiye edilmedif!I cihetle M. 
Milıalakopulosun böyle bir teklifi 
kabul tdtet/!i şOplrelidir. 

lfarlnre m:z111 unuo/ Kondili· 
ç •ı, l'Iİİ<ifnl:tllrr fırkası r~ <ıi t'f'tttrol 
11 l ı ~ /11 miis'rrrkrll lmbİllr. dt· 

• ıını '/Y tı· lhı.s ıdtcı/f: rtıaJ"l/e11 

J tnıdr11 dı Wrtuı rlmf 'fr /J. ,!.muş-ır, 

Mersin pavyonu 
hazırlanıyor 

f zmirde açılacak olan beynel
milel 9 Eylül panayirine Menim 
fa briknları ve tliccarlanmada 
iıtirak C'deceklerini yazmıtbk • 
Panayirde Mersin eşyasını teş
hire nezaret etmek ve pavyo · 
nu tertip ve tıınzim etmek ilzre 
borsa komiseri Lütfi Ali ve ti
caret odası memurlarından HG
seyin Lütfi beyler memur edil
miştir. Hüseyin Lütfi beJ bazı 
ihzaratta bulunmak üue dün 
ıstanbula gitmiştir . Lütfi Ali 
be~ de bir kaç güne kadar iz · 
miı" hareket edeçektir. 
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Paganizm , Şamazizm 
Macarlarda Almanlar Gibi HıristiyanhUan Aynhyorlar. 

Avrupada şimdi de Bir milli dine davet 
moda&ı başladı . 

.H. lfitlı!riıı na:ı;v~k~tl~l•· • 
gelcliAi ~lirulcnh11ri Almau 
yada Pag:rniznı 'a. ya rıi 
. \ir•,arılar·ııı lııristivaıılı~ı ., . 
kabul elmezclen evvelki 

lul'a k ııı:ı uıa" ıc·ırı .. ıı t •l'İ il-. 
ele 11 g ı• I • ~ 11 i y :ı p ııı ı ş t ı r. 

Scrıl L ı. van zamauırıtla • 
Muca ri~l:ı rıda k u v vt~ll i hi r 
Sanıanizm ctırt~\· :ırıı gi•rül-. . ' 

diııleriue clünnıt~k iciu sitl-. . 
clt!LIİ IJir cı~r~van uvan-

ıuiis~e clH hu cer·evaua , . . 
. ., 

ruıştır. Bu cereyaua taraf
lar olanlar. kalolik ve (H'O 

tc•stau uu~:1.heplerinin Al. 
rnanların ruilli seciyt!lt•ri. 
ne uymathğı hakkıncla ge
rıis uPsrivalla huloırnıakla 

l 

ta h i o 1a111 ar h :ı ş 1 ~ r 1111 k a y-
1 

bPLmislPrcfır. Orı \' +~cliııci 

. . . 
'c~ :\lıırnnlarm katolik ve 
proleslaıı 

L~·rketl~rek 

mezlıepleri rıi 

Almau milli 
cliniue llünuıelerini tavsiye 
•· Luı•~ k LPd i rle r. 

Pt~stt•,iP11 alınan haber • 
ler•• giin! PSki milli ve 
ırki tlirn• clürıme cereva111 

ol 

ftlacarislf\ıufo da uyarımış 
vt~ kaıolık ıuakt.1nıalmın 

şitl'1 c1 ll i h~tlhirlN·iıae rağ

men gt~ui~lt~IUf"~P. Ve hatla 
hazı )'erh~rde, mah'arn ol-

tluğu ıizre, eski Tiirklt~rin 
dt! dini eereyam görülmii~ 
~e dt~ hu c~revan dairesin .., 

ele ruharıi :\yinler yapıl-

mağa kaşlamıştır. Hu ayin 
lerden lıiri on giin evvı\I 

~larari~tanın Beretiu vfal . 
kasahas11ula üten z~ngi11-
lercl~11 Ya noş M~ni hei'l 

nanurula bir Mrca r ıuil

liyfAtperveriniu cena1.esin
Je yaıulnuşıir. 

Bu zt.1L kalolik oltluğu 

halde Samaıaiım adetlt•ri .. 

. . 
asır sorılarırıa kadar 'la -
carislarula Şamarıizna tı~m· 

ve mPrısııplarırıa rasgPli-
11İ\•ordu. ~loltlavvatl:ı iic . . . 
Şamau küyii vardı. Bun

lar lıakkınılaki vtısaik t;ok 
az oltlui!u uihi cok uıii-'"'' ,.., .. 
halfığalıdır. ,nacar Şııma u-
larının Cifr'~ biiyük dwm 

VfH'cl i k 1 eri, kışa, 

vuza, riiz:ı::ir.ı a.fraea. ~ll\' a . . / ,...., . 
!!fWt~ Vt! Vt~ .!!ÜllP. Vt~ cliirı-
" 1 • ,--, 

va da ha \'a ( Vf~ fü İİ Ult~ h !ir ., . 
m~l ellikleı· i ; kaza vı- f.a_ 
cltlf'P, elu·di s:ıaılt>Lt• irıau
tlıklal'ı nııılıa~kuklır. Şa

maııla1·, r~!rdiıı muk:ıdtlt-!

ralırıın doğmaztları t•vvt>l 
lt~~hil f!clilmiş hulurıılıığu

na imarı t>dHrlPrıli. 

~I acarlar n rasırul a hu 
diue Turanizru dt!rıilnıPklt! 
Vt- Turarı ıuillı·tlPriııiıı hir 
tek elin iciıııl'~ hirlt•snıc~ . . . 
lef'i ii 1 k iisii rı ii gii Lnw k f f•
d i l'ltw. Bazı ~l:ıı~ar tıliıultıri 

halh masall!H'ından alcJıl-
hırı fıloloji arıasırı 

elin t•clt~hiyat1111 

calısma k tadı rla r. • • 

ilt! PSkİ 
ihva\'a . . 

Memurlara Kumar Yasa~ 
~··- >$• 

Bu hususta bir karar
name neşrediliyor. 

~aru - \l~murhırın klup 
kah Vf~lıa ne VP. u uııuu i. y t~r 

veçhile gömülmesini vasi
yf•t etmiş ve ceuaz~ mtır:l 
simini Şam:.ın rahiplt~rin 

den Kereşnalaki Kiş na

mında bir zal yapmıştır. 
Ru rahip kunduraı·ılık ile 
itJaresini lemin elmeklr.dir 

ı~rde kıııuar oyrrnmalarmı 
cP.naze merasimini başında m~ueclı•rı hir kararnamt~ 
milli Macar kalı)ağı ve hazırlaflaruk :lli tasdika 
sırlmda da milli Macar arzol11flm11slua. 
r•·ulderiuderı yapılnuş çok KararıH;mHy•· nıulıalif 
sü. lii itir elhise olclugu lıarek Pl ecle11 flıt!murlarıu 
h.ı lde yapmıştır. ' : şicldPlle cezalandırılmaları 

Maamafih :Macarista nda, İ<[İ fi ağır nıacldeler vt.1 rdır. 
Mac•ari~laıılar111 vakliyl~ 

S ııuan olduklar111a dair , 

1~ .. k az vesika ve eser Tiirk yurdunda 
vartlır. ~laearlar !!rasıuda T .. rk Dı· ıı·. 
k•tlolildiAi nrşreden kato. ll 
lit..ler uailli ıliııden PS e r 

Türkiye - Suriye Su niAntrasitF abrikası. 
. Hudut komi•yonu yerli beı1zi11 ele istil1sal ec.lilece}(. 
Nusaybinde toplandı. · 

Tii r~ i y ı•ıl ,. ıı Yiiz ha ~ı /Fabrika istihsalô.tı iki misline çıkarılacak. 
~I ii uıl:ız lu-! ·'it~ ~ur! yt~cltrn 1 Fabrikada Beşyüz ;şçi çalışacak . 
kanıı~lı nwsillilai hassa za- · 

• ı lorıgııldaf..ta Üz,'iluwz 1 f P.ı·iylt~ .vol :iatrauırnlan 
hiıi aı·:ısıııcla Nusayhiu -

ııuıvkiindt~ cliirı Baş vt~ kil 
ŞPlıı· i ııtl• ~ loplarıa rı ~uriye- ll:ızrf! lleri tara fıuıf a u lt·-

'riirk i yP. hudut komisyouu i ııH'I alma icnı l:ılırı:ın sııni 

dai nıa m ii s ı a ğrıi kılacak 

w~ heıızi11 ilıtiyacım11.ın 

hir kıs mını karşıll~· acaktır. 
Fahrikarım ıesisaıı ı 9n5 

ilS i tUııia ki nwcldt>leri ka ru r ı 
• , _,, 1 arılrasit Fahı·ikası Tiirkiye 

alı111:ı alnıısıır: 1 
· ~ hankası larafıııdan l•~si ~ St·ne~i lt ! ıtııtııız ipıicfas111-

l - Ankara itih\fna- Pelilnıi~ olan lladen ki)- ela hilt\cek ve istih~al:lt 
mt·si mtH~ihirıee Suri \' t•ıle • 

rlll·ı·r·ı··ı ı'şlnr·ı· 'f \ ~ L • 'l A ,uu~tos U)' ır•da ı,ı~· as ·,t~a 

siııdı~ıı 260 kişinin malı
~ulleriııi Tiirki~·e toprak-

• \< • I o ')! • ~I f' t , .J ~ J _ _'f 

;lrazileri oları hudut ahali- f 1 · . ı·ı k ı· \' ,·ız • •. clı'lf•, (•, ı •a..lı·r·. 1111 arı ırısa eu ı me · let ı r. 1\ • 

larırıa giHlirm~lerine nıii
saaıJt>. 

2 - 1 A~uslo~lan haş 
lıvaı ·ak iic av zarfındaki . . ., 

asi reli t} ri rı !!eze bi lf"'ce kit• r·i . . , 
ıuınlakalarıu lt~shiti. 

~ 

H - Acfi suclulurdarı 
• 

3:! J,işiııin nılilekubileu 

tt•sliuıi. 

4 - ~latısııllerirıi ~0111. 

Yerli 8enzin de istihsal edilecek. 

Bu . fahrik'a Tiir~iyede Sporculanmızm . 
ilk defa olarak Lesis edil- Sovyet Rusya ziyareti 

uıt~kteclir. SeJıtıde 72.000 
loıı rnadeu kfüuiirii takdir Lmıirıgral: 15 [.\. .\ )-

etlert~ k 54.000 ton suni r>iin akşam Tiirk spor,•u-
ları se~rt-~fiııe hiiviik lıir :rntrasit 500 ton tayy.ır"' · "' 

lıtrnzini ve 3000 1011 vol ziyafet verilmiştir. Başta 
katranı istihsal edilel~ilt'- Cenlf'I. Keı·im bey olclu-

cPktir . .Surıi anlrasil t~ V

lt~ rdt~ ~· a kPca k uıtHlde ola-
r:ık odun veriue kullaru-

rol PlnıPk iiır•~ hudut ho- " 
laeağı gihi kok ve antr<ı-

ğu lıaltlt~ hlitliıı Tiirk he
yetinin Leniugral mmla
kası icra komitesi reis 
vekili ~1. 1 vaunfun, hari
ci~'e komiserliği miimes
sili M. Vavnslavnin ve 

vurıda 11111~inı cifcilPre . . . 
verilen ~t~rlıt•sti rnlı~atları 

rıın yt>ııiden l 1•cclidi. 

~lliz:ık,~ı·t·, siuıdive ka-• . 
dar ems :tJı gi;riilıuemiş 

I 

s i l i il k ll il flf u 1ti1ğ1 h ii l ii il i Ş-
1 er ti e kullarıılt.1hiltıcekıir . 
Buıuausrz ve kokusuz yau 
m:ısı siiral n~ sultuıwlle 

sobalarda Lutuşuıası yanma 

.. ~ 

LPni rıgral sporcu la rmın 
lıazır hulnruluğu lm ziya-

hir tlo='lluk \'P. uıulı:adenel ,ı,~rectısıuin arzuya göre 
laavası it;irıtlt· cer•warı Pl- :ıvar edilmesi simdi\'e kn-

fetle i\I. İ varıof ve Cevdet 
K•~rim lwy nutuklar taati 
eluı i~ltwd i r. 

L~rıiu~rat: l 5 rA.A J
Tii r~ ~porcu I n K İPfe lıa · 
rPkPt t•Lmişltırdir. ı\lisafir 

sporcular islasyouda ha
ı·iciye komisP.rliği miiıues

~~ili, spor Lt•şkil:itı muralı

h:ısları, halk \'e malhuaL 
nıiiııw~sillt'ri lct:·afuutan 
lt !Ş yi t~ clilıuişlrrtf ir . 

uıistir. 

Sovyet Rusya' da 

Askeri şarkılar için 
büyük mükafatlar. 

<Pr:.ıgt~r Pı·•·sse) den 

Lid(h'e Novin~· gHZPlflsi 

Scn' \'t ~ l Husvaıla asker . . 
sarkıların111 !!iİflP-Sini \ 'a-
• f J • 

zan ~airlı~r ilt~ kunları hPs 
lf'li~:m kouıpouistlrr için 1 

va.zecfilmiş olau ıuiik:lfal

laı· hak kmda mahimal 
VPl'Ult~k l~dir. 

Bu rua ksaı l:ı vazedilen 
miik:Hatlar nwcnıtıtı 48 
bi11 ruhle~· ..- hali~ itli. Bi
rirıd mük:Hal 10 hirı ruhi 
it~, iit; ıaru~ ikirıci 111i'rkafa-
l.ıu lıt>lwri 5,000 nı hlt>, 
lu·~ Lane iiciincii mii~afa- 1 • • 
tın helwri ~,000 ruhledir. i 
B i r i ilci m ii k fıra l ı (Ta~· ya ,. C

c i marşı) içirı Vlaclmir 
Ft• rc~ almıştır. ~I. .Jaskovis 
ki gihi meşhur koıupoııi~l 
h·r tali dPrecedeki müka
fatları almışlurdır. 

. . . 
dar mahrukaLi hevli\'tA 
ıc;in soha Vt' kalorife~·ı ... ·ı·dtı j 
k u 11 a nı 1 a ıı od u 11 nı a c it· 11 

~ füıa ii rii v.~ kok v~~ arı ll'PS 

tin ifa t!clect·ği lıiznwllPri 

cJ:ı lıa h~uı~z ve! da ha ucuz 
hi r şek iltlt~ 1 emin elliğin

clt•n em~alirw hiiyiik hiı· 

ı· ii d w rı a m a l i k hu l u fi nı a k -. 
tadır. 

fabrika ist ihsala lı iki misline 
çıkarılacak 

Fa hrika i~tihs:ı ifa t.ının 
bilahare iki uıislirıe halig 
e<lıJ~cPl!i dii~iiııiilc•f't!k sinı 1 ' ) . . 
didt~n lt-sisa1ı lak viye t!tlil 

Lt>uingral sporcuları, 

Ct" vdel l\m·i ru he\ e bir .., 

hukd vnrmişlerdir. l...e-
uin~ral. futbol takımı da 
Tiırk futholcularıııa sureti 
rualısusada lwdİ)' t~ edil· 
ırn~k üzre ~· :A pılmış bir 
futhol lopu vc~ ruıiştir. 

mis hulu uma~ tadır. 
Takdiralla, avui zaman İlk Musul 

ela viik:0-ek foru;ılarda de- I Petrolu. 
mi,:· iza hesirule k ullarııl j Tara hlusşa m - Mu~ul 
nıa~a elvN·işli kok .. lele pelroll~ri hur·aya akmağa 
tıtlılnu~ k i~irı LPrlihalı ela ha~lamı~ ve ilk par&i ola ... 
l · ı·r rak l4 hin Lon ham petrol ta lll 1 • 

Fabrikada Beşyaz İ$çi çalışacak Fransaya .. sevkedilmişlir. 
Bu fahrika11ırı faaliyHli Bunlar Marsilyatfo tasfıye 

ile yevmi~·e 500 iş<;iyt~ edilecektir . Petrollerin 
' 'eni ve clevamh hiı· faali · l hu i~e tahsis edilen husd 
" "" · ı . i · 1 1 'I, 1·1 )' t~l saha~ı açllgı ~ı u menı . sı vapur ara arau usıara 
lt~ k~limizde lıariçtmı ge ı Fı·ausa sevki devanı ede
leu kok ve aolr sil köıniir\ cektir. 
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T roçki Yoldaşa Göre 

Yakında Rusya ile 
Japonya arasında 

harp olacak 

Mersin 
Piyasası : 

K.G. .......... -. 

(, 1 Pamuk ... k~t•rt'..: zuıı ,j,. z:ını :111ılaıılu-ari 
· 1 İaıw ·t~sı sac a~ı ~ık ıuı ~arı ll. 

'l'ı·oc-ki hir \'ar:ova "HZe- Kapu nıalı . . ~ . 
1 · k ·· ı · Kozaı·ı ı•arla ~vı •·~ırrn c•o uı u um lw \' a- r-

n:ı U a lı;ıluımıu~luı·. • İaıw ~i~icli 
\ n·li » 

Tr()(•k i ııı:ıh'ını oldu~u 
• . n~~·az yapak 

iiztın• Sov)'f'l ordu~ırn1111 
esasırıı ~1111aıılartlarnlır . ~U!'i:lllt 

Fa~uJ va 
Trocki\P •1iiı·f'· yakın N 1 ~ 

• ' • • • :""l ' •• o lll\ 
hır atıdc! .la porı \':t ile R us-ı u . 1 
.. .1 

1 
. w ıq~rcıme~ 

~ ~· a ra~11Hıa ur harp ga y- p , 

rı ~:ahili ictiııJtllır. ~ uş ) eruı 
, • Kuıu tlart 
1 roçki, SOV)'t•l HtıS)a CPhik 

ordusurıun, harikulade • 
Yular 

K. 
~ r; 
i),) 

X-l 
U•• .. '. 
•) ·> 
,) .... 

') ... 
•) ..... 

') •) 
•) ... 

8 

4 

7 

6 
•) 

•J 

10 

s. 

x7 
75 

50 
50 

50 
75 
50 

lıir kudrellP olcluğurıu 
.. ı Acı cekırclt'k ıcı so, Pıui~tir . Trockı'niıı • • 

2-37-50 

23 25 
38 25 J • Toz srkt•r VP-rc iği ita lwı·l~re giir~ • 

llu~ya'ıla sih)h altma ... tla- j ı~ahn~ 
Yf-'t ••clildiği taktirde her ~,ay 
suııf l · ·ı Kala\' )lr ıuı \'ou iic \' İİz 

hin ~H~ktır \t·~·t>hil•·~~ktir. B:ihar 

100 

240-~30 

ı 88 - 190 

90 
Hu uıikta rm 900,000 Arpa .:\mulol 

adecli do~rucJarı doğru)a » \'erli 
ceplı~ a. ~f·ı iclir. CPph~)~ !•iriuç 
. ~VkPdilc'f~t>k knvvt•l 3 ine~ ktıp~k 
mil~ ou siirıgiiliitf P11100,000 Kaim » 

sı~varidt·ıı \t~ 10000 loplau ~~ıra biilu~r 
murt•kkt•p olacaktır • Nışadır 

2.87-50 
17 

ı 

l 

85-86 
16 

50 

lhtiynt kuvveti 21 _40 Liuıon tuzu 70 
~aşırıda olmak iizAre 18 abuıısafiZP-)liuY.25 
milyorı ııc•f.-rclNı nıiirtık- » ikiıwi 2a 

50· 1 

kt•fH i r . .\1ısır darı 2 

Tro~ki'nin hu htı~aua- Cavdar 2-37-50 
l1111 rıakle•clt·n \'at'ŞO\' a :.e:d!:,!eker 20 Lira JO K. 
gazPL•·si i~w, kt•rnli ma - » >> ""t•ıı .... l·ı· 1 

r .- , 2a ,ira 
h'ınıatma i!"tin:ı l t•ıle·rP.k ,. » 

» ÇllV:Jlı 2üK.50 
Uusy •'11111 4Jo :ıl:t)' flİ)'a- hugclav \'t>rli 3 
dt•ye 97 ala)' Sn\'ari) .. , lrı~ir "' 
50o hatarya topa, 5 . i
uwıuliftır al~.' l'ı:ı, 15 ir
ı i haı onh,suııclil, 5 otomo

bil aliı) ma ' 'B 60 zırlıh 
lreıw, 3000 tanka ve 10 

ala)' kinıya wenui ala,· ı
•1•a malik oı,ıuguuu sily-
.. uıek lt•d i ı·. 

İngiliz Bahriye 
Zabitinin Cesdi 
Bulundu. 

Sı :tföııi :\jausrruu , ... _ 
d·- · ı · . r 
ıgı ma 11111ata ırört• K 

. " ' uş 
ad:1sı ~whıllt·rirıcltt 'fiirk 
caskf>rlt~ri larafuulan öldii-
f'İilt•ıı fııgiliz h:!lu·ht• za_ 
hi irıııı '~ıı~t~di Kal;unaki 
sularıwla hu1tı11muştur. 

ı o df'ıt l 1 
---~~~·~------

Borsa T ılğrafları 
lslanbul 

16 - 8-934 

Tiirk alturıu 9 ") ... ... o 
İSlfl rli 11 

l>olar 
6ii J -75 

Fra rık 
Lire· ı 

80-32 

12 -06 
9 - 27 - 25 

Nıvyork 
l . 8 9;~4 

13 43 

Livırpol 
! 6-8 

Haz11· 
934 

Vad .. li 
,, 

Türkiye Ziraat Bankası 
Şubesinden : 

Mersin 

.Sıra 

No: Ciusi 
Keıpı 
No: Mal sahihi 

54 
55 

56 
57 

~l:ı tı n il r ~ i 
~alıuıuıliyt' l\:)rğir diık k:)ıı 17 K .Aııgt)li Ma\• ruuıali 

58 

59 
60 

61 

65 

6S 

69 
70 
71 
72 

73 
74 

75 

76 
71 
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)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

,, 

" 
" 
" 
" 

78 
79 
80 

81 

82 

83 

84 
88 
89 

90 

" 
~·2 
53 Dii~ kau zemini 

" 
" 
'' 

10 

38 

9 

" 
,, 

" " 
" " ,, Kar~ir ti iik kan 

91 

92 

93 

94 
95 

9fi 

Cawişerif 

" 
" ., 
,, 
,. 

" 
" 

" 
" 
" 
" ,. 
., 
., 

" 
" 

-----~fi 
Göz ha•talıkları ı• 

miitehaaıaı 111 

Dr. Ahmet Muhtar 8. 1 
Hu tlefa lsta11buldan ı1 avclet eJP.n GÜZ ıuii-

" ,, 

" 
" ,, 

" 
" 
" ,, 

19 

21 

23 

25 

27 
29 

31 
39 

15 

27 
29 

31 
1 
3 
5 

7 

IJ 

i ' 
13 
15 

31 
6 

5 

4 

:-ı 

2 

l/27 

25 

21/23 

19 

l .. hassısı lll'ktor Muht<ı ~ 1 
n. ~·o~url p~zarmda EAGLE 
il a s l a ıı ~ caılct .. siruJP 
Oo~lor Ahıtullah v ~ 
M~'hıirnt hH~· h~rin nma
\'t•ıw haıwsiml•)ki l111~u!"İ .. 
clairesiml•~ hastalarım 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

" ,, 
,, 
,, 
,, 

" 
" 
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" 

" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

•• 
,, 
'. 
" 
'. 

,, 
,, 
•• 

" ,. 

" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 

)) 

ili~~-~ 
~I İ ~ 1 arı 

l 1 ;) 

J 1 ;-~ 

13 
t 1 3 

3 1 1 

1 3 
1 ı 3 

1 1 3 
1 1 :{ 

1 l 3 

1 I B 
ı ' ;) 
l •) 

1 i) 

1 1 .. 
•) 

•I 

•> 
ı , n 
ı ı a 
l 1 3 
1 1 3 

13 
1 1 ;) 

l 1 =~ 
ı ı n 
l ı 3 
l 1 3 
1 1 H . 
ı ı n 
113 
ı ıa 

l 1 3 
l 1 ;) 

1 ı ;) 
l 1 ;~ 

! 1 3 
ı 1 3 

llis~t>)' t• gitre 
ll 11 lıammrn 

Ki \' mt·li 
Lira K. 
1 ,400 

950 

1,750 
1,550 

2, 100 

2,800 
1,750 

J,550 
1,400 

850 

850 
2,450 

2,100 
700 

550 
1050 

1,750 

1 ,650 

1,550 

2,100 

800 

1,050 

350 

700 

350 

600 

950 

l.050 

ı,oso 

850 

l.050 

2.450 

2,loo 

2.loo 

950 

ka hul elmt-~t- haşla -
ıuıştır. 

Mtrn)·~oe saatları: 

Öglt~dtlu ttv~I: saat 

sekizden 011 iki~·e iiğlP

den sonra orıtlörtdmı 

/ngiliz çelifinden yapılmıf EA GE 
biailrletleri diJnyanın en eyi biaikletidir a Hükumet Caddesi No.26 ()algalar Cf'SPdi Kala _ 

rna~i sahille:ırine kadar 
s ii r ii L 1 ... ı at iş ı i r. Uinı 

7 - 19 

6-94 
6 92 

5 - 25 

~ Ömer Vasfi & Osman Enver 

~o•_•~.ek.1i-ZP-k:.1el_a_r . ._ _ _.. j ~lmRllilllBlllmUllmlllt.iMW-- • 
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1 

ıcra 
l )o~ya: 1249 

No. Tarilıi 

Memurluğundan : 
' l@ 

oı~:·~7~;~3 Kı'.~~:;;ıi ,;.;::::::;',: IYENI MERSiN Ciıı:-\i 

56 Tt•sri ni • ha~ , .• ~ 
' 

sarıı 111aa "~car .. 
9J2 vt~ kiif'um 400 lira canJak vı· ~ . ıu~kltJrı t•şçarilt~ 1\. ~~,: M AT B A AS I 

\' ~ iki oda hir hap t:ard:ıl-. kfiskii ilP 400 lira 

~arkan k··•ııliı'.~~::)~'.1.~~ ;ı,,." eıy .. ,·111 1 SenelerceE el mers·ınde Ku ulan 
tariki lw~ ~inıaltıu ıfi>rtlc>rıı•·z zadı~ ,\lı- ~ v r 
dullalı hağı v.- k:ılnı·ci Nuri bağı Ce. ~ 

tariki anı Ga. \asıfdiikk:iııı \P c:m.i rı1P\d:ı111 il@ 
• .\laecıklı: Tursusla Çf'r~·i ıiirkislarılı :\hdiıJ~afuı· ,.f. I~ 
Borclu: Kiirkli zaclt~ C:ıf.,,. t•f. ij) . ~ 

Yukarıda hudutlu v•~ t•vsafr ~azılı Bn~la cardak ~ 

BirMüessesedir 
Harflerinın Ceşitlidir I-Iepsi • 

yeııı ve 
HESlli l>EVAIH Vf~ .\ICESSES.\TL.\ TİCAHETJIANELEHE 

HEB NEYİ HEFTEHLEH vt· E\'H .\Ki ~1 ATBUA vP SA İ HE') İ 

uçık tH'lırnıa~·a korımuş olup ~artrıanıt! ıs ~ s-~34 la- ~ 
rihi11de11 itiharmı cJ a i ,. t~ m i z d •~ lıt•f' kt>s gi)_ ~ 
f'ehilt-c..-ği gibi 16 - 9 - 934 ıarilıirıe uıİİ!-latlif Pazar ~ 
gfıuii ~wat 11 <le : ı cık aıııruıa ih· ~:ıııl:ı cllkıır. Ar-tıruıtJ il@ BİH TAHZOA SÜH.\TLE YAP.\H. 
lıetfeli muhauımeıı İ..iyrıwliııiıı yiizılt! 75 irıi lı11Jrnaılığı ~ • * •**"'*••;ot-••***~••• 1'-

taklirde son artıramn ttı.ıhhiitlii haki ~almak ~arlilt~ ~HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPAR.İŞ-

12-10-934 t:ırihirıe uıiistJdi( Salı µ.ii11ii ~aal ı ı ele~ ~ LER.İ KABUL VE TEZ_E~~~EN --===c==== 
dairemizde yapılacak ol:.rn al'tırnıada ~a~'f'İ mt\nkul .-u ~ = ~~- _ 

c;ok artırana ilıale P.dilect•ğindı1 rı lalipl.-ı·i11 ıııulıamuı.-u ~ 
kiymt!lİuin yiizde 7,5 ııishtHirıcft• ıw,v :ıkt;a!'\ı \' t~)'a ıuilli ~ 
lıir h:uakanm teminat ıw~ldıı huuu lrnnıil hnlurıuıaları ~ 
J:)zmuhr. ~ 

her • 
nevı kitap , 

gazete ve mecmua 

bını deruhte eder .. 

ta-

kartvizit , daoet 

kartları , zarf, kağıt 

başlıkları tabedilir .• 2004 Numaralı ıcra ifl:l~ k:11u11u11ıurı J2ti rııcı mad- i@ I 
•lesi dfircliincii fıkrasırıa tt~vfikan bu gavri nu·mkul I~ 
iizeriıule ipotekli abcaklılar ile~ di~ı·r ı.;·,. 

0

:ıh1katlarırıırı l@ ====-===---==:=...:=~~~~~ 
\'~ irtifa lıakkı ~alıiplt·riuin lıu haklannı , ... husu~ile ~~ f' ti ff k L t K L 1 (t ' k S k'IJ U J 
faiz ve masarifo dair ol:ııı iddialarıııı ik1rı larilıirıchrn ~ ıa ar e aue auu mıyece e 1 ue cuzuur... ~ 
itihar~u ~· irmi ~ün ıçiııcle •~vrakı mlishilı·lt~rilt~ bildir- ı il~~~~~~~iU~l~~~ ~~~~~~~--~ 
mP.leri aksi taktirde Ti.1pu sicilindı~ sahil olıuaclıkca 1 l A H 
salış hedefi paylaşnıas111darı ru:ıhrunı kalacakları ci- . 
hetle ah'lk:ularamn iş hu rnacld·~ fıkrasıııa gÜl't~ Jıaf'f~~t~l 1 V u rttaş ! iç Ticaret Umum Müdürlüğünden : 
t!luıeleri ve clalıa fazla nı:ıltiuıaı almal\ ·· istİ\'~nlı·riıı TürkiyP<IP. Yang111, Nakli~' al Sigorta işlerile ça 
Tarsu~ ıera tlairesirae rniiracaaıları ihirı olunur. 

İRFAN l\lUSA 
kolonyası 

Sılılıal Ye lera vr.tiııizi cfaiıaıa 111 u lıa foza 
etuwk icirı İstikanwı EezarıH""İ • 
imal ••dilen 1rfa11 ~1 ıısa 
l:inuuz. 

Onpara harcarken 

tile kimin cebine git

tigini düşün: 
1 

Milli iktisat Ve 
Tasarruf Ctmivtti 

Nö~etçi (czane 

ı~m:ık iizt~r~I kanuni Jıiikümler <lairesirule tescil ~,ti' 
IPrı~k hu ~iin fa:.ılivet lıalincle hnluuan Zi Kornhİ . ~ 

Pil . ur:ıns l\ompaııi Linıtt>l - Tlu~ Corııhill insurarıc 

Compa il)' Li nıtP(l sigorlH ~irk etinin Türk iye umuılf 
\'Pkili haiz nlduğu salahi~· t~te hiııaerı hu kere miirıt 

.~a:ıtla Mersiıı'de a<;ac:ığı aceıılcliğe şirk•·l 11amır1 

Nakliyat Sigorta işlerile nıtı~gul olmak ve bu işlerd*'" 
doğacak d~nalanla hlitiirı uıahkt~ıuelt~rde müddei 
mitdtlt~aal•~vh ve liciincii ~alır!'\ sıfaılarilH hazır huJuıı' . . . , 

nwk üzer•~ ,lorj Satd efenılyi tayin •~yletli~ini bildif" 
miştir. KP~ fiypt Sigorta şiikr.ılt~ri11i11 teftiş n~ mürıl'' 
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