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Halkevimizin komite seçimleri bugü_n başhyor 
Hatkevinde 

1 
Hıdkevinin komite s~çim

ert bu hafta yenilenecek . 
Evin kuruluşundan beri 

~n iki yıl hir deneme çağı 
-...kıa beraber verim pliin:u çevirgen)erin çalışması 

in genel kazanclar hesabına 
"•ne verici vir durumdur. 
Yalnız yapacaklarımız ya

~lhda yaptıklanmızın azlığı ba
tı!llUklndan daha geniş verimler 

ernekte hakkımızdır. 
tö ffer soysal devrim geçmiş 
\'ll7ıere olan bağlılığı kırar ve 
~rna dOşUnce için ileriye 
11.ı geniş bir alan yaratır. 
Ulu kevıerinin amacı ulusu yeni 
iti tlara ısındırmak olduğuna 
bire «;alışma öJçnsu de her yıl 
brl'aı daha genişlemiş olacak
R.;,. Bu çatıda istenileni yapmak 
lerj c "•rhklar için de yllkDm-

11 en kutlusudur. 
tılu. Devrim;en kısa çaAda Tllrk 
ert ~nu en yllksek varlıklara 
ttr.~rıtlek ?Iktlsllnll aş~lamış
saı d ndan ötQril temalı ulu-
1'ıu 

1
Uygu ile betonlaşan cu

le~ Uk Rejimimiz knrşısında 
bi Ye dönmek veya herhangi 
tı~ Rejim ak1şına gönUl kap-

8.k. lehli kesi yoktur . 
llesli •zını i?in kaygı; erecek 
ncı n devrım yolunda biitün 
l'irıd!le ve hızla yürümemele
dııru 'Yurdu en yUksek soysal 
llll d:a çıkarmak uğraşması
Jil'ci Ygusuz alkışçısı ve se-
1-nır kalmaları yönünde top-

Bi.r ağac ·· d · · ı · k \'()ki k gov esı gı )1 ruru 
lam u Yığınından, kafası snğ
tletng<sruşu doğru azlık daha 

lldnr a· . 
\'ııl'd~z hAli devrim içindeyiz. 
linin 'd ge)~cekteki iş başı nes
~ k evrım anlamını pilrüz-
ltlletın~"ra!Jlasiyle dönenme ül-

8 erışecektir. 
oı.11 u kitleyi gilclendi recek 
1-rıtn Renelik ve kültür kurum -
'n ha ıı. ki Halkevleri bunların 
'1cla tındadır. - devirime kar -
lerın:rı bUyUk mesuliyeti üzer-

Bu ~rnışlardır. 
~ Utumlar yükümlerini; 
)e...ı ~811Çlerde soysal amaca 
hıarı:•t Yılmaz bir çalışma 
~l'e uyandırmakla kuvvet-
u.._.kl: t.r lvarlık ortaya ge-

llaık ta.rnnş olurlar. 
~ .. l'lc 9Virnız yeni seçimlere 
"'-Yıda e~ bu gerçekleri açıkla
t\ti ~ bir y'1kUm sayıycr 

~-~:ıla lmleditJmiz gibi 
~~ Jıl Halkevimiz için 
:·....ı 1c::9 devresi olmuştur. 
~ "erı tur kaynağının en ol· 
tuı.l'da nılerini 5nnmnzdeki 
'-hcaıt bekliyoruz. Bilgün baş
ilin <1ete0!811 komite seçimleri
.._lldlr. rıde bu bakımla ölçill-

Rıza Atild 

Almanya Muahedelere dirsek çevirdi 
- -Atatilik GüOürlü K~tladık - [ Acuna Meydan Okuyor 

Halkevinde Büyük Şenlik yapıldı 

içli Nutuklar aöylendi Merıinliler Ulu 6n· 
dere bağlılıklarını bir cJaha tekrarladılar. 

17 Mart'da Atatilrk gilnü 
Mersinlilerin içten gelen gös
terişleriyle kutlulandı. 

Fırkn ve Halke\'i yapıları 

bayraklarla donatılmış Halk 
evinin Ust katındaki « Atatürk 
Odası » RenkJi ampilllerden 
taşan ışıklarla göz çekii bir 
durum alınıştı~. 

Başta Vali, Belediye baş· 
kanı Fırka Kaza ve VilAyet 
Heyetleri Halkevi başkanları 

olduğu halde Atatnrk'e candan 
bağh olan Mersinliler salonu 
doldurmuşlardı. Saat 15te Halk 

·evi bandosunun çaldığı fsliklAl 
marşiyle te1.ahurat bnşlndı. Sa-
loudn bu glln hiç bir toplantı

da görülmiyen bir fevkalade
lik vardı. istiklal marşından 
sonra Muallim Suat Salih kllr-

silye gelerek duygularını an
attı. Halkevi bandosu çok öze
nilmiş olgun parçalar çalmak
ta devam ediyordu. Bu aralık 
Muharrem Yeğin kUrsllye yak
laşarak Ataturk'lln Mersin'i 
ilk ünlendirdikleri günün ha
tırasını canlandırarak Ulu Ön
der'in o gDn : 

«<- Mersinliler memleke
tinize sahip olun » dediklerini 

· bu gün ise Mersin Geneliğinin 
sarsılmaz inançla bu yllce buy
ruğu y<'rine getirdiklerini btt
tnn heyecaniyle anlattı. 

Proğn1111a göre sıra anda 

1 gelmişti . Halkevi Gencleri 
1 kalbleri coşturan gUr sesle andı 

söylediler. Sürekli alkışlarla 
and bitti ve hep bir ağızdan 
Cumhuriyet marşı söylenerek 
toplantıya son verildi. 

Mektupların başına gelenler 
Müvezzi Dağıtmak Zahmetine Katlan

mamak için iyi bir usul bulmuş 
Kanalizasyona gömülen 383 Mektub meydana 

çıkarıldı. Tahkikat devam ediyor 

Bayrnmın ilçUncU gilnil Pos
tahaneni n Deniz yönünde do· 
laşmakda olan Gümrllk Muha· 
faza memurlarmdaıı İbrahim 
ve Tevfik Kanali1.8syon ya -
kınında bazı Mektuplar oldu· 
ğunu görmilşler. Ve mahaUe 
bekcisine haber vermişlerdir. 
Bekci ile beraber ilk araştır-

malarda bu Mektupların Kana· 
lizasyondan çıktığı görülmüş 
etraf biraz daha aranılınca 

toprak içerisine sayısız Bay · 
ram tebriklerinin gömülcillğil 

görülerek toplanup zabıtaya 

verilmiştir . 

ilk tahkikatı yapan zabıta 
283 Mektup elde ederek Cum· 
horiyet Milddei umumiliğine 
vermi' ve Adliye işe el koya· 
rak tahkikat derinleştirilmiş 
yapılan sorğular neticesinde 
suç Muvezzi Tarsuslu Şllkrll· 
nün üzerinde toplanmıştır. Ka-
nalizasyona gömülen mektup
ların heman hepside Bayram 
tebrikidir. Anlaşıldığına göre 
bunları ayırup dağıtmak zah-
metine katlanmak istemiyen 

Müvezzi düşünmüş taşınmış 

kim arar kim sorar ~abilinden 
Kanalizasyona gömmüş amma 
kfitulUğil dahn bir giln geç· 
meden ortaya çıkmıştır • 

Sonradan yapılan araşdırma-
lar neticesinde bir kısım Mek· 
tup daha ele geçmiştir.Şimdi 

sahibine verilmeden atılupda 
bulunan Mektupların sayısı 363 
tür. Bunların içerisinde Valiye 
Cumhuriyet Müddeiumumisine 
ve daha bir çok tanınmış şah • 
siyetlere aid olunlarıda var . 
Bu vesile ile Mersinden ha· 
rice gideı! ve gelen Bayram 
tebriklerinin sayısıda öğrenil • 
miştir. 

Bu Bayramda Mersinden 
78 Bin B;ayram teb11ki gitmiş 

ve tahminen 30 Bin kadarda 
gelmiştir. 

Hakkı Tarık Us 
Oireson Saylavı ve Kurun 

gazetesi Sahiplerir den Hakkı 
Tarık Us bazı tetkiklerde bu
lunmak Uzere evelki gün şeb· 
rimize gelmiş ve akşam Tren ile 
Adanaya gitmiştir. 

1 Versay Muahedesinin Askeri ahkamı kaldırıldı 

Hitler Hükumetin son kararı Cenevrede 
hayret ve endiıe ile karşılandı 

Berlin 16 ( A. A. ) - Almaıı 
ajansı bi idi ri yor : 

B. Hitler, nekahat devresini 
geçirmek U7.re bulunduğu Bav
yeradan Cuma gUnü Berline 
avdet etmiştir. 

Evinde kabul ettiği nazır

lardan bir çokları ile uluslar 
n rası vaziyeti tetkik ettikten 
son rn bugün öğleden soııra ka
bineyi ictirnaa davet etmiştir. 

Kabine, bir kanun çıkarmış bir 
de Alman miUetine hitahen 
son derecede haizi ehemmiyetli 
bir beyanname neşretmiştir. 

Bu kanun, mecburi askerlik 
hizmetinin yenid~n tesisine da
irdir. Almanynnm hM.eri ordu
su 12 Kolordudan yeni 36 Fır
kadan teşekkill edecektir. 

Beyanname ise Almnnya-
nın Vi lson tarafından ileri sil
riilen meşhur 14 maddesi ne 

inırnınnk suretile bugüne lrndtıı· 
çektiği sıkmtıları anlattıktan 

sonra şöyle de\·aın etmektedi ı: 
Alman hUkOmeti , geçenler

cle lngiliz başbakanının gayet 
bariz bir surette ifade etmiş 

olduğu mUliihauılara istinat et
mektedir . 

Bn mülliha1.alnr şunlardır: 
l<endisinin ınUdafaası kay. 

~usuna müteallik ihtiyat ted
birlerini nlmağa fimade olmı

yı:ın bir millet, bu dllnyadn ·hiç 
bir kuvvete sahip olmaz ve 
manevi ve maddi hiç bil' sat -
vele malik bulunamaz. 

Şimdi nlmnnya hiikameti 
tok hit· adi ve manevi kuvvet 
elde etmek istiyoı· ki o da Al · 
manyada ve bu tarik ile Avru
pada sulh temin etmek kuvveti
dir. 

[Gerisi ikinci Sayfada 1 

Yunanistanda temizlik başladı 
1 
1 Dıvaniharpler her koldan faaliyete geçdi 

Venizelosun Dostları llesap Veriyorlar 

Roma 16 ( A. A. )- B. Veni
zelosun, yakında Fransaya git
mek üzere Radostan müfnra· 
raket edeceği haber verilmek
tedir. 

Atina. 16 ( A. A. ) - Aske
ri mahkeme, ihtilal hareketine 
ait tahkikat ve istintaklarına 
devam etmektedir. Yapılan 
tahkikat, Plftstiras'ın 1933 Mar
tında yapm1ş olduğu neticesiz 

Halkevinde 1 

harekete kadar n1.ayıp giden 
fesat tertibatının ne suretle 
hazırlamış olduğunu meydana 
çılrnrımşhr. 

Atina 18 ( A. A.) - Birinci 
Kolordunun f evkahlde Divanı 
harLi bugün faaliyete başlamış 
ve sayısı 3 bini bulan mevkuf-
ların bir kısmını sorguya çek. 
miştir. 

Konferans 
. ' 

Bugün komiteseçım Dün halkevinde fay· 
lerine baŞlanıyor 1 dah bir konferans 

Halkavi komitelerinin ça
lışma müddeti bitmiş olduğun
dan bugünden itibaren tesbit 
edilen gilnler içinde komitele--rin genel toplantısı yapıJacak 
ve yeni komite çevi rgenJer~ se· 
çilecektir. Komiteler genel top
lanhsında veri lncek ,ıolan iki 
yıJhk çalışma .izahatı hazırlan

mıştır. 

Bugiln ilk olarak saat 17,30 
da Dil, Edebiyat Tarih ve Gil- · 
zel sanatlar komitesinin genel 
toplantısı yapılacaktır. 

verildi • 

Bayram tatili ndeıı isti fa de 
ederek şehrimize gelmiş olan 
Manisa Sayiavı Torgut dün sa· 
at 17 ,6 da Halkevinde İktisadi 
bir konferans vermiş bir çok 
miloevverler bnlunmuştur . 

·Değerli lktisatcılarımızdaıı 

olan Manisa Saylavı Torgudun 
eu sel&hiyetli bir dille anlattık 
Jarı ve Mersinle yakı.ndan ala· 
kah olan bu konferansın mm 
hatlarını yarın yazacağız. 
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Atatürk Gününde 

Orta Me~te~ Canh Bir MDsamere Yerdi . 
Tal ebe müsamerede büyük muvaffakıyet 

gösterdi. Ve Mersinde illi opereti oynadı. 

ı 7 .\ları .\taıiirk giiuii 
-

''' rı·finf\ orl:l nrnkıehimi-
ziıı lıaıırl li dığı mii~anH're 

ı·p hu ~flvirıçU giiniin ge 
c•e ı Halktn: i 111 iisamtı.r~ 

salonunda veriltli. 

(
, . 
··~ fl ı . • alon tıklım ltk-

lını dolnınş ve çok ısı 

IPrıihat ~hrıdığıııdan hiç 
hir ~Hrtşıklığa y~r veril-

nu~nıi~ıi . • 

P PrdPl:ım ~ a a l ~· irnıi bir•t~ 
~cıldı. 'l'alf'he wrafınclau . 
sö~· lcraf·rı i~ti k lal marşı 

:ıvakta dinlendi. Bunn mü 
rnakip s:ılııwdt! göriilen 
60 kız rnldwnin iştirakiy-
le Ç ukurov<J kurtuluş 

nwrşı söylendi ve siirekli 
alkışlarla perde kapandı. 

"ır·a pi)'P.SP gelmişti . 
~lersiııdtı talehr~ ıarafrndan 

ilk oıu~r.-l oyuauacaku.:. 
Rpt>~·e~ zamanhP ri hazı('"! 

huıdı~'lru dn~··loğumuz ((.\. 
lihinm cliiğiirıih haşladı. 

Dekor icin blıt. iin inıkiuı 
• 

laı· a haş vurulmuş ve 
piy11s icahatıruhuı en ufak 
f t-förr,rnı hile urıutulma· 
nuştı. Operell~ rol alan 
tal~be hie istisnasız fev-. 
knla,fo denec~k bir du -
rumcia yiikiiml~rini başar
dılar. 

3 perd~lik piyP~in her 
pertlesincle de olgunluk 
Ü7.erıiş göriilfıyordu. Orta 
m~kıehimiıi bütün kal
himizltı Hlkışlarıı. Piyes 

bittikten sonra (( ~lantar 
M~med» adli bir komedt 
O)' IHHttlı ve müsamerede 
hu komedinin yarattığı 

kahl:.hala r arasmda bitli. 
= 

l./tİ })I13Jlda \ ltdir kiSyiJ muhtarını 
yaraladılar • 

Türn Emlakinin haczi 
kaldırılıyor mu? 

Bel'u l ı S [Husu i] -
S \' ri )'e VP. Lii huc:l mla hn-

l 11 rı a ıı Titr~ Pnıklaine ko
uan haczin kaJdırılacağma 

! dair· hir hat>er çıknuşur. 
Bumı işiten VP. Tiirkiye 

P nı lak i hn l u rı a ıı l"li bna 11-

h la rd an bil' grup fovkaha. ı 

de konıi~erliğe bir maz
hata ile nıiira caal ederek 

Türk mallarma konan hac 
zin kaldırılmamasuıı ve 

hih·le bir harr~kHtin kP-n . 
ılileriııi zarara sokacağım 

bildi rnı işlerdir. 

Doğum 

Ga:1.ele ve Malbaamı

znı dizme işleri '}efi Mab-

mu~ Onciiııtin bir erkek: 
ÇOCUMU diinyaya g .. lmİŞ
l i,. . 

Arkadaşımızı ve anne
sini kutlufar )'avruya u
zun \'C erdemli yaşayış 

dileriz . 

Rvvel~i gün Mersinin 
iğılir "öyii muhtarı katli 
Hiiseyi" oAln Yusufon 
eski muhtaı· llalil oğlu 

Rifat tarafmıla rı hro\·oni k 
ta haltf';lSİ\1 lfl alnmdan .. 

\'Urularak ölılfıriildüğii 

Cumhurİ\' el Miiddeiumu-. 
milie~ne halwr '' ~rilmişri. 

Oiin ~·apılan tahkikat 
neticesincle Yusnfun ıa 

hanca it~ dtığil bıçakla 

:1ln1ndan )'aralandığı an 
laşılmıştır. Y ilf'alayan Ri
fal hakkımla adliye taki

batı yapılmaklatlır. 

EINlıan 
Konyada Ekekon adla 

gündelik bir ga-ıele çık· 

maya haşlamıştır. 
o~gerli yazıcılartlan 

Ziya Çahğm haşmda bu 
lundnğu Ekekonu kutlu
lar \'e candan ınu vaffakı
yetini dil.,aiz. 

Yeni Adam 
En sa1Ahivetli kaleıu-. 

lerin olgun yazdari~ çı. 
kan bu ~irieik fikir ga·· 
zetemizin 63 iincü sa,·ı-., 

~• da çık.it· Uararetle tav
siye emwiz. 

Ballıan Anltıfmasınınl 
Giizel bir tezahürü 

<< L'i nch~peda r•CP. l\ou. 
nrnnin~ı) ~aZP.Lesi, Riik
r .. şdt• Balkau a11laş11ıası-

11m haşka111 Til \il.,.sko l.a· 

rufmdan ismet f uöoiiniin 
haşkantığuun v~ Tevfık 

Riişlii Arasan ,1ış işleri 

hakanlığmın onuncu yıl 1 

döniimleri clolasısiyle ter_ 
tib olunan ziyafette SÜ)' 

lenen nutuklaf'dan hah -
seclerken Tiirkiy~nin Biik
reş Elçisi Suplıi Tanrıü

nerin Atatiirldin bii)· fık 

yapıcılrğ1111 mükemmel su
r~lle tahlil P.lliğini s(\yli
yor ve diyor ki : 

~lntlak ~tnik veknesak
hk icindo v~ kPndi ken • • 
Jisi11~ Tiirk uln~unun ha

ki ki hi r m uciıe gösle rtli-
: ği n i, ş:•şaala hir inlihah 
devresin~ girdiğini v~ 

Avrupa uluslarınu kflndi
siui biiviik l•ir kuvv~l .. 
ter:ıkLi ve nizam unsuru 
olarak göriindiiğiauii söy

lemeklta. miibalega ~Jilmiş 

olmaz. Türkh1e Elcisiıtin . . 
lehariiz ettirdiği gibi, 3f> 
yıl içind~ ht>Ş lıarb gör.-u 
cok sıkıntı ceknıiş fakat . 
uiha vet Kaıual Alatiirk fm . 
ha)·rağı altıoda şaşaalı 

hir sı,· rılıs tl~vı·~sirın ~ir . . ... 
mişlir . 

Biitiin koıuşularla n. 
yuşulmuş Anadolu ~· ay 

lası, t~sbitleştirilmiş, )'Ol
lar, ~ime auliif~rler, 1 iman
lar yapıJnuş vo çoğahıl-

nuş, maliy~ tanzim oh111-
muş. şimdiden ~ iiksP-k 
bir ulusal sanayi kurul
rnuş ve ticaret miibadd~ 
ı~ri miihimltıştirilmiştir . 
Biiliin huuhar, muhltıŞP.m 

bir programın on sen~ 

içind~ki yiiksek latbikle 
riJir ki buular iciıı bir • 
çok ulushır Tiirkiyeye 

gıpta etse ha~ları olur. 

Titiileskoun n drl:ll~· 

ti,· I~ Balkanlarla kiiciik 
~ . 

anlaşana arasında , köprii 
vozif"8ini gifrruü~ otan 
bizlere gelince, Tiirki)·e
niu yiilseliŞi, barışm n
luslarara~ı iş tti'1'1igirt1 n 
miiş:terek ceı•hPsi içinde11 
kıymeti •ilçülm·i~· ec~k de. 

.recede bü:v.ük bir ktlrdır. ., 

Suriye ·komiseri 
Btıgünlerde Ankaraya geliyor 

Suriye Meclisinin dağılarak kanunu esaıiJI 
değişiklik yapılacağı söyleniyor • 

Beruı 18 f llu s ı: s il -
Fran~ada lıuluııarı Liih
muı ve Sııriv~ fevkal:id~ . 
kom i.. eri KoHl Domarte . 
lt11 ~ ! marıta Parislan 
ayrılarak Ankara~'a gt•le
ct·~i Vt~ oradaki tt-rn1asla
nnda rı sonra 27 Marna 
Su ri yeye cHlrıflCPği hu ra
ya gtıleu lıa herl+,rden ~trı

laşılmakla<l ır. 

hiıdirildiğiue göre Oo 
nt fl rlt>I ile Fransa Harici 

YP ha kam La val arasuula 

Surive ve Liihuam a~ 
ıla ı· • ~d en lmiihiın işle' , 
kara ı ·laş tırılmışlıı". Hu 8 

da .. uri ''e uwclisinin dl"' 
~tlarak 

0

kaııun11 Esat1inİ•• 
hazı mHtdaleri11in J~~lf .. 
t i r · ilnu~si ve Lülnaaıula e&.. 
d uğu gi hi mehnslarm kd" 
nwıı intihap ve lu~nıeıı 

de tayi11 sureliyle yapıl" 
nıa~ ı da varılır . 

Suri \' P. -- Fransa nuJ&t" 

luıdP~i de ~·~ni ıu-Pcdifdf 
la"ıiik f'llİ riltıeeLtir. 

Almanya Muahedelere Dirsek ~evirdi. 

- Birinci sayfadan artan -

Cenevrr; 17 (A. ı~)

Havas muhalıirinden : 

Almauyanm son har_.,_ 
keti, ulusla rara~ı efkarı 

u nıu mi ve iiı~ı·i1Hle cok 
~ . 

,ferin lıir l•·sir yapmışlır. 

Zau11olurnluğ1111a gört~ , 
Al uıa 11 hii ~ti ııwli rai 11 hu 
tarzı harekf'li hesapluhr. 
Zira b,, sun·llP. Almau)·a 
ktııuli~iui ıutizaktıre icin • 
daha lrnzıdı~ lr aılıl~ı me1'.· 
lP.llİI' • 

C••JlPVl'tı , 17 ( \. ,\) -
Almanyamn ~ararı CP.nP.v
n~de hü,1 iik hir lıavr.-tle . . 
kHr~ılarınıışllr. Huracla , 
vaıi~· elirı vahinı surette 
laalt•ltlar olıluğu ytı ya
k rnda, A \' r u pa uz.l aş ına~ı 
~opacağı karıali vardır. 

Sir .lohn ~imonuu zi

)'areti arifPsindtt vukuhu· 
1 an lı u k :ı,. arı ıı "«i k i ı,, e 
karş ı ferıa hi r muk:ıbe-

Zale11 dış işleri Baka

n11uıztn 11utkuudan tla , 
mod t~ r n T ii r ~ i ~· e u i u k u v • 
\'elintlerı do~an hu emni-.. 
, . .,, hissi cıkmakta,t.r . . . 

'fiirkİJe Cumhuriyt~li-

nİ!t şefit~ı·i , :aralarından 

terakki ve barışı iş bir. 
liği ~mrindP im kadar 
faal bir unsura nwlik ol
duklarırıdau dolayı ancak 
iftilıar ıtuymak.uulırlur. 

Anadolu Ajansı 

lıı h'şkil :ettiğini söylii~ 
lar \'e hazı mahafal, ;nad 
tle Sir John Si.uonıll'I 
"nauıizaç,, olmak sırldl 
olup olmatlığ1111 soruş&ll111 

)Odar. 

H•~r ~eye rağmen, vı
zi )1et.i asla r ... ci telitkki IA' 

nıek tt•ma v iilü yok.Lor • 
Bazı mah

0

afiİ, rırl~na trf' 
liktPn sonr~. vaziy~tin ig 
viiıiiuii tlaha İ\' İ ka"rr 
;uak kahil olac~ğ1111 ~ 
h\kin :\ui hir :aksiilAr••"' 
liıı dt~ ~laer halclt\ te~lil' 
şa~ an ava kıp doğuraodgi' 
ııı SÖ\ lııuıek ı~ ı lirler . ., 

"" Bt· dirı ; 11 « .\.A Jı) 

ll avas ıuuh <J lJ ı r i ml~n:f . ,,. 
Vr r:o\ay muahed*"sıu~ 

a s~ cıri alı~:lm111ua ifl
hal>t>l'İrıi halk Lari( edil' 
mez hir lwyecaırla ~·~ 
la mış ı ı r . llii u a kşaıll sli' 
ıs ılt' g.t z+ı ı eler btd 
lttbılar cıkarmak sur .. ıit' 
hu ha h; ri vtırmişl~rdit , 
GP.lip gt•çı •raltH', sevirıçte 
rini \' iİk~t·k St4~ ~ . 
t~ı l ivorla rcl ı . 

• 
Akşam üzeri, 

ra) anda akd-Ol(Oaan 
bir toptanlı eıne~ ' 
Göbb.-ls. Hiıletln ~1 
ırnm~sini \'e yftti 

sıyasauın metnini ol, 
\'e ~oşknn ıezelıiir 

miştir . 



Kucaali~e Bir Abi~e -----------
1 htiv a ı ıu iilazi m leri nıh•u 

l\anko. Kırkoff nıütekail 
1ahith~r hirJiğinirı fikide
t·i . 

ııı llPŞreı nwk LH olan ÜtH-

~~~lova gaz•·IPsiııdP. yaz 
ılığı hir yazıtla Kırcaali, 
f(ur11izou ku111a11dauı Mi
l'iılay Tctbakoff'un rivase
li ahırıda hir komil:"\ıairı 
teşekkiil eı.tiğirıi \'e hu 
kouıiteuin , Kırcaali \'e 
Cİ\'arıuın kur·ıaıılması vo
ltuıda öleu ask erler i~i u 
1 . • 
Hr •l'i l'k ..... tt 111 e \ ı ~c~gını yaı-

ıuaktadır 

llunnn ~·apılması ıçın 
30o.00o leva,·a ilııinu~ olclu
~Uııu, hali İıazırd~ ıso,ooo 
evarııu rue\· cııl huluudu
f•ıruı \'~ mart ııihayetinP. 
adar da 100.000 le\'arırn 

f•ltte edilt>Ct>ğirıi il:ivP. Hl

•atekt~dir • Ahitle, şehrin 
:""• ıuerkt!zitttlt', Btılr.tli ~'e 
•ahçesirıe dikilt1CP.ktir. 

1. lliitt·kail zahitler hir-, ..... 
1 .~1111 tt Kırcat\litlt'kİ se11P.
ık 'o o J A 1 •• .. .. ııgresıutıt~ resnıı ~u-

Ş~dı yapılmak iizrt- abitle
•ııaa o zamana katlar ta· 
11Htaaal·· ~ ·· · ı ı·ı ullacagı llUIH N 1 -

'"ektetlir 

l\ır~ off'.u11 dt•di~i11P uö · . 
,.~ ,, • l'.l 

Öl~ :.hidt! ''kalırPmHrılarııı 
• '' 111 l~riı1tlt•ıı miilt·' tıllit 
ttcıl· 

1 
• a rırı, oul.ı ra karşı ola 11 

•Hnıa .. ıı . L, 1 .. tJ ... tırın, ..... ~P. t P111ı111P. 

~~ı·u olan Bulg.ır iilkii 
,ı, .. ~ 

.. ! il l • ı A 1 ~ 1 k • ' arı ti VP ır"ı au-
Uktuıuıı ve öltm kalırtt· 

•ttaıal· . 
arın hır tımsali ol.ı 

e~khr .,, 
Mtılı!.& · 1 · · · ı.. "rru· m ı~ ıcııı 

t\1rea· ı· , . 
"" et ı nıutasarrıfırıırı , ... ,r,,.. 

1 ti• ış o cluiiu 'ardrnılar. 
itıa L· ı:-, ~ 

le·•· ıllıassa hah ·eı rm·k
uır 

So 
8 "Yetler ve 
~laariıtan 

.............._~-----n,, .. 
bir S Rtanltırdr Sof):t')a 
8"( ~ OV)'t'l lllllf'tfiılw~llllll 

1••~si b lt,1 t-klflrımt·kı~dir . 
ı, •hurahhas Bulgaristan 

1 let~rli he 
o •bak .. urnhi~· fllirulr. 
i,,.er uzre licttı·i hazı 
ıaa_,,hlei apacağı gibi. iki 
411- et arasıuda mal 
~""''' s~ t 
'5ı ma hususlarmtu 

ar1111 I· . 
~•lu ' a letkık P.de-
ı..t'i( r.I Baskolrıikof gaze
h' ere IUiilAkatında Rus 

..... l · . , . 
• .. ı.& .ıkas ışlerini ya p·J 
l ~· duşfü , .. .,,. ·· .. 
~''•iş v ıt ugıı u u söy-
'••l@ar· e OlHSPlft Hu va, 
~iı .. •st ıruu v .. r~t·Pğ; tf>I· 

•our ı . 
~~ cıltc.zı siparişin 

·,. 

YENi MERSiN 20 MART J!:);~fl Ç \KŞA~IB.\ S.\ Y F.\ 

Türk.!~~~~lları !Mersin 
Almanya'd!I beğenildi p· 
ve iyi fiatlarla satıldı ıyasası 

• ..._..... ......... . 1 -

Tiirkofi~ 11wmlt'kPlİ- K.C. 
mizd•~rı .\luıanya'ya por· Pauıuk ~kspf't-~ 
la~al Hıracı için, Bt•rlin laue 
licaı·t'l münıtıssilimiz \'a· K 

apu malı 
sı ta si in, tt•şo h hiislt» rcle hu - K 

01.acı parlağı 
1 n mu ak ta .icl i ... Bu lt·ş.t: h - f .... 

1 nll~ t•iğicli hfi:o;ler uellCf'Sırnle uı aa-
1 

• 

yet l)()rl \ 'Ol porlakalcılar 1 ~· erli • 
· · il ""'usanı hirliüi ile )liiniclı·dP aus 

o J"'ı 1 Tremnıel fırması arasıntla a~u ~· .. 
~I 111iimı ~h:ıt t•w"siis t-ılıuiş- o tııt 

tir . \f~rrinu~" 
Bu firnıarıın Lalt'bi ti- Kus w•mı • • 

zerine Dfirt~·cf'41arı ~liinilı~ Kum ıt~rı 
uiinıuuP olHrak iiç saıullk Cdıi~ . 
portakal gö1Hlerilmiştir. \1ulaf Çu.kurova 

..\lmarıvatlau ~~len ma- ., .\rıaclol . 
ili rua ta ~P.rPk portakal ~e · Acı çek irtlt-k h;i 
rf'k muhalajı islt-ğP. lenaa- To1. ~tık .. r 

• 
nwrı uyğun gilriilmii~liil'. rıahvtı 

Alman firması Tiirk Cay 
porla kalla rı 111 n ci usi ili ha - Kala~· 
riyle hµ,ııiiı Yafa porta- Bahar 
katları clt~r.-ctl~İne çıkma- A qm .\ uatlol 
uıalarma rağuum ~Pr~k » y ~rli 
ltal.va, uerek lsrmnya mah ._, Pirine 
sullerirultuı hem lıii~· iik- · 

Kııra hiiht·r· 

f\. 

44 
43 

40 
:i8 

~-

2-37,5 
•) 

""' 
50 

9·5 
4 20 
8 
f> 50 
4 50 

6.75 
~ 87 
3 ')-• -... n 

30 
as 2n 
100·9~ 

240-~30 

190 
90 

3-H7 ,5 
287,5 

J f> 
8n- Sl) 

HikÇf~ , ht·m de lezzPtçe Nişadır 
cok ,·liksek oltl uğunu ~a Y-
;lt·ı n~ek t.-d ir . lhsır tları 

f>ortakallar11uıı111 ka - Ç~vdar 
buklal'ı da daha iuct~ ~ö KHme Şek r 

SaDdıkıa 

16 

2-75 
2 50 

~u Lira .ıo K. 
)) •) ~· 1 ı' , ... .... tJ •• u 

,, ,. ,, <;11 v:ılı 2UK. 50 

r ii l ı ı • ii ~ t ii r N ii ı a • • ı ı ı P 1 •· r i ı • 
~Hl ~H~ild~ nıallı'lha mu
vafık çı~ tığıuı göı·,·n Al
marı f rması bira santlık 

I Buğcla.' Y•·rli ~ &O 
Lımoıı tuzu ·ıo po ~ıa~al alıuı~tır. 

Porlakall.ırımız ..\l111a11 fSahurısafız~yliuY. ~5 50 
firması larafıntlau lliinih
le tt~sliuı ~·iiz kilosu 30 

1 
» ikinci 23 

lucır 'Odtın 1 l 
\larktttn salılnıışltr . l i rıct• Kep~k 

I Kaltu » Hal hu~ i haly:l ve ı~ -
(> ·• n ~·ol porla kalla n a ~ 11 i 1 

şartlar içinıle ı ıo kilosu 

25 llarklart salılmaklatlır. 

•) ... 

Modern kahveler 
l ··,'fANBUL -
iç işleri Bakauhğ1111n 

\'İln v~ltı hilıl;ı·ıliği şrkilct~ 

lsıa;,tml'ıht ilk ılefa moclPt'u . 
hir kalı\'e kurmak iizere 
SPhrinıiziu la11ınmış bdZI •• 
~:ılın~ sahipleri bir araya 
1ıt~lmek için aula~nH•ğa 
ÇJhşnıaktadırl:.r·. Ticaret 
oıtasıtla hu tHşr.lthiisP mit· 
zatt .. rel t-dt•c,·ktir • ----·-----

Nöbetçi Eczane 
Bu Akıam 

lsı ik:um~t Ecza nesidir. 

karşılığı olarak Hulgaris · 
ta u' elan giil yağı, tiit iin vp, 
cl~l'İ ulahilf'(Wğirıi hiltlir
miştir • 

Andoata Ajanıı 

Borsa T elğraflan 

I sl<ınblll 

14 -3-935 

Tiirk :ılıuuu 9n4 

593 isltwli11 

Dolar 

Frank 

Li rP-1 ,, 

80 

12-05 

g - 54--86 
" 

YEHI MERSiM 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone~ 
Şeraiti? 
Senelik 

Altı aylık 

Üç aylık 

Türklyt 
için 

1200 Kr. 

600 

300 

Hariç 
için 

2000 Kr. 

1000 

500 

Bir aylık 100 yoktur 

Gllull gçmİf ıayılar 20 Kr. 

1 L l N 
içel Vilayeti Daiı11i 

En~11meııiı1deı1; 

Poı·ıakal ağ·1çlar1111 Ciiuıig ,· .. ı ııu~k iiı.ı~l'ı' ı2X ı~ 

~h'adıntla (7) v~ 14,40 X t.:1,40 ·~h'aclınıfa da (5) ki tlP. 

man ( 12) atleti Fiimi~aS~'on ç.ıdırı ilı~ (400> kılo kahdı 
İh\cı pazarlık surelile . atırı alın:rnakllr . Pazaf'lık 7 
Nis;.uı 935 Pazar giinii ~rnat ıs d .. \'ilfıyBl. Eııeürueuirı -
de yaılılaeakıır. ~luvakkal lc~min:ll miktarı 120 liradır. 
Hu para Hususi muhas~ ''eıne İtH' cltıpo1.iı olarak 
,.alırılacak v~va !rnrıka nu~ktuhu ihraz iıliltıePktir. . . 

isteklilerin uiimnnoyi görnu·k vt• tl:ıha fazla uıa-
lıiıııal almak iizerP Ziraal, n.ıirc•siıu· \'~ ilıa,le giiuiı de 
Vilayf•f. Erıc•iimeuinP. miiraı•aaı.lnrı. 1 ~ -28- l O ·20 

No. 
62 

63 

Tarsus 
935/1 !43 
Tarihi 
Eyhil 

9341 

)) 

-• 
ICJ8 memurluğun~an 

Ciıı. i ,1. .\lii 2 Kiymeli Karyıı · i 
Tarla 4 de 2,8957 150 lira Uallalı 

bir hiSSP~İ 
IJl'l)l ' lll' 

Şark:·Hı İılri-i \'erese~i garlHrn lh~lımel 
tarla!!H şimalPıı molla Cumali CPnuhen 
tariki :un . 

Tarla 4 ıle 

hir hisstt~i 

0,6894 150 lira Bahalı 

Saı·kau Fatma 0cıdHm rwlancı ilasan 
·~ ,.. 

~imalen llasau \' t>rt•Sfl~İ c•rııulwn ~1Plı-. 
mf'I o~lu ıarla . ı. ... 

.\laca~lı: Cı•rci Tahil· karı!-iı ~li"ıııP\' \' t•ı· 
" . 

Horclu: Bahalı köviintltl11 Fatma . . 
Yokarzda lmdm/11 or c11snf1 ya:ılı Tm·l<ı açtli arilr-

ma!Ja lwnmuş olup şartname 2 3-3-935 lar/lılnclc11 illbaı·en 
daireml:de her kes gürc/Jilcr.cfii gll>I larilıim, ilrlırm<ı 

bedeli mulıamme;: kiymetirıin yıizde 75 ııl hulmadtliı tak
dirde son 2280 no. kanun alıl\ô.mtruı te11/lkan yı1:de 73 şlrıl 
bulmadtğı taktirde masrafile yti:de 1ı5 fal: :ammile fi se
neye taksll tecil edilece!}i arltrwwı lca/ıfuidt'i baki kalmak 
şartlle S--.-4-935 larilıinc mtisadif cımwrlcsi gıimi saat 
ı ı de dairemizde yaptlaoak 0/,111 arllırma da 9ayrl men
kul en çok arltrana llrnle edilcceylndt•11 frlllpkrin 1111Llıammcn 
ldymeti11/11 yı1:de 7,5 nisb ·llrrdc l'C!I rıkçası veya m.illi /ılr 
lıarıkmurı lem/nal mrklllb111111 lınmll lı11lt1ıwwlan fozwıdır 

2004 nwnaralı icrn lfl<is ka11tlfllll1Wt 1 28 111cı 
madde.ı;i dördüncü fıkrasına lcv/'ikwı hu !1<1yri merıl:ul ıize
riude lpolekll alacakltlar il<' diğer hir ald lwdarflnlfl IJP. 

l.rlifa /ıak/(t sahiplerinin bu lmklarmı ıw hususile fal:. ,,,. 
masarifc dair o/tın iddialarım ilcin tarllılnden illbaren 
yirmi glin içinde eLJrakı mıisbflf./cfllt, bfldirmP./cri aksi 
takdirde Tapu sicilinde .rnbil olmadıkça salış bedeli prıy
laşnıaswdan mahrum kalaca/darı cilıclle al ak ad ara rı·m işhu 
madde ftkrcısına göre lıurckcl c/mclerl ve dalla fa:lcı mı
lıimal almak ls/eyerılerin lnrsus icra dairesine mtiraaal/arı 
ilan olu.nur. 

Faydah il~n 
Torosl;ırın elt~~iml~ muhilimizc~ lamıuuış ÇIFTR 

lıau kaplrcaswırı 935 serwsi nıev"imi zarf111da Kasaplık 

IJakkaJi~· p, Kahve, l..oketrıla vt• Furunları icara \'erile
Ct·ktir . 

Hu karlı iş için ıalip olanların ŞP.raitiarılamak için: 
Konya Ert•ğ'lisind~ Sahri zade hay Ziyaya miira ... 

ca~ıları. ::t - ıs 

i L A 1 
Ortadan zi\·acle i~h'3il görmi~ş. dt•ft(lr tıHıuağa, lıı·ı· 

diirlii hesap v~ yazı işleriui miikt~mmel dnrf>cf'd~ yaz
mai§a, ana dilin~ yak ıu Fransızca ok 11 yn p ~·~uma k hi-
lfln hir Tiirk 1ıtenci iş aramaktadır. .\ı:zn edenlArin 
matbaamızchln sormaları . 5 5 
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+- SAGLIK. ~fiilliilliilliilfifififi~fi'~ 
EC:::ZA~ESİ ·I llalis, temiz undan mamul ffilJ · 

Mersin Gümrü~ . Civ~rınd~dır !ı Şehrf;~~;cM~karna 1 
ll Pr 11r.' ı Eeza,· ı 1 Ç "dl . l t ~ . . · eşı erı yapı mış ır . ~ 

lıhh ı~·P. ' P.dı W~ A \'- l'iill Bayram münasebetiyle kilosu 20 kuruşa sahi- 11!:!1 
rnpa miis tn lızflr:tlı hu- ~ maktadır . füj] 
lnnur . [§g Fırsatdan istifade ediniz . R§) 

• • lftll Mersin : Şaşati Biraderler makarna fabrikası 

1~ 3 5 imi 
·········~···· fm]@IJIJIJ~mlJIJIJIJIJIJfi§) . ., 

W ec=!EE:!e=E3E!naesil(!> 

• mücellithanesi • B .. •• k J 
: lis kiıııiş, parçalan- : m u~u ayyare ~ 
ı ıııı ş, r~rs1111ıı kitapla- : m Piyaneosu . 
: rıııızı ışe yaramaz de-~ ·~ 
ı Y" aııııa~· ıııız. birgüıı : ' lıı On Setizinci Tertip Besinci Keşide m 
• size lfızım olur. Kitap • 11 Mart 935 tarihindedir. m 
: laruuzı , rle(terlerinizi, ı ~ 
• • Büyük ikramiye 
• mii?e~liıhanPmiıP. f(Ön-. 
• clerımz. • 
: Her ıı r. vi kitap ve ı Mükafat 201000 Liradır.•= 

E!iiiEiii3 e:=::=e11z11• WE3mll&:3;;ıı~ 

• tiu v~ ~ullamsh olA- 1 
~ • 1 • 

• rnk ciı ı~nir. • ı•~Rll• .. •~tlll•Ulltm~ • • :••••••••••••: 1 F'OTO GUN 

Ji,i // 0

' iiil""·· . • • . • • • . ı. , • 

Singer Kumpanyası Civarında 

FOTO GÜN , ll~r tliirlfı noksa1alanuı ~ 
ikmal c dPrt•k fooui11 hiiliin ~ c · rıil i klerile işe i 
h<t~la 11ıışıl11· • ı 

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti· 

yorsan Tay yare Cemi
yetine aza ol. 

İstenilen ıekilde fofogrof lar ~ 
alınır . Ağrandisman, yağlı boya , 1 
renkli resimler yapılır . 

E11 miişkiil p~~wıul ıevacl bile memnun 1 t•tlilir. Uiiğiiu, n~ıo. gurup fotoğraflan Çf:'kilir. i 

1 E~ki \'~ Z•'clrlt~nuıiş foto~rafla r ~·e uidt>u 1 
~· upıhr . g - 1 o 

1111mm11~mmnmımmnm 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 

Malın cinsi 

Buğday 

Mısır darı 

llnğday 

,, 
,, 

Nohut 

19-3-935 Salı günü borsa satifları 

Nerenin llabıulu M1KTAR1 F.

1 
ŞER t j'f 

Oldugo K. G. 1(. ~- s. •°' 
Ceyhan 2500001 2 f\5 - Paya~ ~~ ını; 2=-=l=g,='iı,,...,,.ıZ="~ 

,, 15000 2 62.50 ,, ısleı.-.ı~ ıu ., 
.. 105000 2 22,50 Top;·a~kal•· V. 10 giira z. 
,, 4500 2 20 Osmauiye ,, ., 
,, ı 05000 2 l 7 ,50 c~yhan \'ağouda 

1500 4 '?f> ~lersiu V. ı 1 gii11 Z. 

Tl!!J Q K·•YE 
l lRAAT 

~~BANf<AS ı 

' 

.DARA 
6iRiKTiREN 
QA~T--~ObQ 

~~ ~ı 
~ KAYA-DELEN .~ 
.. ~ 

~) MENEA SUY U 
{~f . Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin bu suya ait 

J~ TAHLİL R A POR. U 

~ t/' Oörüniiş ; Rerrak Koleviyet (100 sm 3 suya sarfolun:ın 
~i~ . No. 10 Hcı mihtarı) 02 sm 3 

1 
Renk ; Renksıı. Mecmu serilik derecesi (Fransız) 1 ,5 ... -
Koku : Kokusuz Uzvi maddeler için sarfolunan müvel· 

lidilhumza litrede 0.40 a r. 

Tadı : Latif Sülfat ( Sö 4 ) • 0,0033 Cr· 

1 
Klor ( CI ) • 0,0074 

Teamül : Mutedil Nitrat ( No 2) • 0,0010 
Nitrıt ,, Yok. 

( ci 33 ) Amonyak " Yok. 

: ' DEPO~l': )l t•r!'iiı Pa~talı;ıııt'~i \ 't• bitişiğin- ' 
~ tlt> ~İ tlil iiııc.ii Miicalıit \ti"ıkk:)ııııııladır. · 

~ · -~ - ~ 14~30 
~~~,'~~ ·L.~,~ 31.-.:;' ... "' ~ 4i ~ ,.- ~ " -..-~ - ·~ ı •,h.l..~f',~--- ~ 

.;:,..o ~ , , v V/, > '' ~~ ' • llJJI 
(gy D O K T o.~ iil 1 N. Remzi Ulker iil 
fı§J Her grin saat 15 den 18 e kadar . liJ 
;:;n lla;talarnıı Yoğııı ı paz.ırııııl.ı l)ış tahılı~ lil 
1.5!.1 Ray ll:ılıi r iıı ııııı:ıyı•ııt·lı:ıııt• inıfrki lııı•ıısi Jaı ımı 

l~i~i~i~@J"@JJ@U&ii' 
--~~~-~~~I~~ ..... · ... 
1 İRFAN MUSA 
1 kolonyası · 

Sılılıa ı \'e ıe ra \'etiui'li daima 

• eluh'k iciu lstikamel Eczunesi Larafwd•' 
imal t'dilen lrran .\111 ~a Kolon vasmı k.ul .. . . IG ıııı,, nız. 

&11ea1m1eaıe~ae1~~ 
Yeni Mersln Matbaas ı - Merıin 


