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C. H. Partisi Vilayet llyön· 
kurulu kongresi bugOn saat 
dokuzda Halk Partisi binasın 
da ikinci toplantısını yapacak. 
Bu toplantıda kongrelerin rapo· 
ru okunacak ve llyönkurulu 
seçimi yapılacak. 
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Vilayet 
Kongrelerimiz. 

Reisicumhurun 
Riyaseti altında Vekiller 

heyeti dün toplandı 

C. H. P. ilyönkurulu 
Bu gün parti teşkilAtı ta 

marn ol:ın 50 vil~yette birdPn 
Cümhurivet Halk Partisi villlyet 
kongreleri toplanmış bulunuyor 
Bu toplaıılılara ynrıu da devam 
oluııııcnk ve köylerdan eohirlere 
kııder bütün parti mensupları 
ııw dilekleri tesbit edilerek ıda 
re heyelleri ve selAhiyettar ma

kaml .ı r halkın sualleriue cevap 

Zıraat Kongresi ~e ayın yirmi ye~isir~e toplanacak 
Ankara 16 (Radyk) Dün Ve· ı l enmışli r . 

killer Heyeti Reisicumhur ismet Birinci köy kalkınma ve zi

lııöuünün riyaseti altında Ziraat raat kongresini içinde bulundu· 

\'~kllleliııde topl nmıe ve Ziraat ğuınuz ayın yirmi yedisinde 

kongresi ile memlekeıteki zirai toplanacak parti fevkaHide ku

vaziyel hakkında izahat veren rultayının reis iolihabını mütea 

Ziraat V11kili Faik Kurdoğlu din kip toplanacaktır. 

.Evvelki gün müşahit sıfatile şehrimize gelen 
Sinop mebusu Cevdet Kerim incedayı 

Şerefine büyük bir ziyafet verdi 

verecektir. 
Böylece halkın memleket ie 

!eri ve milli davalar etrafındaki 
görüşleri, duytıeları "e istekleri 

parli kanalı ile yeni baetan ve 
niş ölçüde yoklaumış ve lopl~n 
mış olacrıktır- Bu müstesna Jgun 
ter. Türkiyede halkçılığın ne ka 

dar kökleştiğini. ııe büyük ölçü 
de talbik edildi~inı hütüu dünya 

18 yeniden anlatmak ve bilmek 

için yeni imkıinlar vermektedir 
balkıu içiuden halkıll ihtiyaçları 
nı göz önünde bulundurarak 

çımıe halkça. kendi öz kaynağı 
na başvurması ve ouu dinlif0rek 

onunla beslenmesinden daha ta 

görüşmeler yapıldı 

bulunuldu 
ziyafet eanasında çok samimi 

ve hitabelerde 

1 
Cumhuriyet Halk Parlisi oun ellerini sıkmıelaI'dır • Bir 

müddet ııörüşüldüklen 8onra Ü, H • P, 
E R Z I• N c A N v.i!Ayet konııresine m~şahit sıfa 

tıyle aelen çok deRerh saylavla masalara gelınmiş V<; yemeğe eao 
başlanmıştır . Yemek esnasında 1 y· A • 

Hattının açılışı 
i rımızdan S inop say lavı Cevdet 

münasebetile K~rim_ lncedayı şerefin~ pa~ti_-
mız dun Torospalasta yuz kışı· 

Reisicumhur ismet lnönü ı·ıe Nafı·a lik büyük bir ziyafet vermiştir. 
Ziyafeıte kaıalarımızdan 

Vekili arasında teati edilen telgraflar gelen mümessillerle Urfa sayla· 
• \ vı. Ali_ S~ip Ursavaş devair mü 

bı1 ne olabilir1 

Ankara 16 RadyoD - Sivas parlak ve tariht eserin başarılma dıranı, Jandarma komutanı, em· 

- Erzurum şimendüfar haltının 1sından duydukları sevin~ mücıase· niyet müdürü, Anamur ve Silif 

Eerzincan kısmının açılıeı dola (betile bipayan minnet ve şükran ke kaymakamları, gazetemiz sa 
.
1 

N f ' hislerini izhar ettiler. Ve bunu za· bibi ve diğer bazı zevat hazır 
yısı e töreni küşat eden a ıa t d 1 tl · · b"ld" · d" d'k l _ I ' ev e erınıze ı ırmemı ıle ı . bulunmuşlardır. 

Halkla kaynaşarak tek vücut Vekili Ali Çeıinkaya Reisi cum· l · · -k k h j olan nihayet devletle ie ve elbir erını yu se uzurunuza en derin Saat )'edi buçuktan evvel 
li~i gün geçtıkçe kuvetleoen cüm bur ismet lnönüne bir . telgraf 1 aayiılarımla arzederim. demişlerdir davetliler salona gelmişler, çok 

huriyet halk partisi her sene top çekmie va bu muazzam işin ba Reisicumhur ismet lnönü bu samimi hasbihallerde bulunmaya 
. . . şarılması münasebetile bütün tela f k· 1 ıaııan ocak ve nahı ye ve her ıkı . _ .ra a. cevap verere · başlamışlardır. Bu hasbihaller 

•ılda b"ır yapılan kaza ve ~ vilA 
1 

bErzınc_anlıların yuksek muhab Erzıncan hattının açılması mü-J ~ k l t memleket işleri etrafında yapıl 
yet kougrelerile, bütün parti men l le~ !u ra~ ~e ~ayğı _arını smet nasebetile sayın halkın hakkımda mıe ve çok içten olmuştur. 
suplarını, kendi çalıemalarına dol nonune hı~dırmışlerdır. iÖsterdikleri teveccüh ve mubah 
layısile devlelin ielerine bir kere J B. Çqtı_n~aya bu telgrafında 

1 
bete dair telgrafınızı aldım. Çok Tam saat on dokuz buçuk 

daha ıetırak ettirmiş oluyor. Par 1 Trenlerımız muayyen zamanda mütehassis oldum. Sevgi ile teşek· ta Vali ve Parti Baekanımızla 
tı meıısuplarıuın bay ısı gittikçe Erzincana vardı. Büyük tezahürat . kürlerirni bildiririm. Bu başarı kıy Cevdet Kerim Iocedayı ziyafet 
artmakta ve buıılarm dilek çe la karşılandık. Erzincan halkı bu metli bir muvaffakıyettir. salonuna gelmişler ve bazuru 

görüeleri. bizzat milletin dilek çe ~ 
arzuları <ılduguna göre, bu kona 
relerrle veriloıı 'knrorlnrın bütü_n t 
bir millet harar çe orzularıua ın I 
tibak eııığıııe eüphe yoktur. ' 
Cümhuriyet H lk PartiAi lıu su 
retle, halkın d ı lekltıılui, dugu::1u· 

B. ~1 . Meclisi 
diin toplanrlı 

Ankara 16 (Radyo) - Bugün 
Büyük millet meclisi B. Fikre 

nu, görüşü ıı Ü, }ıpr zaınaıı ıçı ıı t!n başkanlığında toplanarak şu 
kendı. ine kıtyııak ınııııiı~ıuı is rayıdevlet kanununun müzakere 
pat e\mıe oluyor .. sine devam etmiş ve iki madde 

Eğer parıınııı ocak veya koy h . 47 • · dd • ka . b' · arıç ıncı ma esıne 
kogrt!leriudeıı herhangı ırısın· d ı k k b l t · t' ar o an ısmını a u e mış ır 
da bulunursanız, bütün bunla_rın \ Bü ük millet meclisi pazarte 

Fılistinde Karışıklıklar 

Her tarafta ~suikast/er yapılıyor 

Hayfa s ~~rine kollektif bir para cezası verildi 
Kudüs 16 (H uiyo) Tulkerim mıetır . Hayfade şeyh Mahmu 

ei 9arınd 11 Arnplar l1Jrafından pu dıilensarı sokak ortasında öldü
ııuya düşürülen lugılız ask erle- rülmüştür · Ilayfada iki Yahudi 
riııden bıri ölmüş ve iki askerde 

yaralanmıştır . 
yaralanmıetı!' . Tecavüzler ve 

1 
1 suikastlar tevali etmektedir . 

sayın Vali ve Parti başkanımız ' ılayet Kongresı açılışı 
ayağa kalkarak bir hitabede bu 1 

lunm~~~:d::ı~r; bir aile toplan ı münase~etile ~üyüülerimize 
tı_sınd~ buıunuyoruz : ôyıe _bir çe~ı'len Telgraflar 
aıle kı bu memleketın şımdıye ft 
kadar geçirdiği lıiltün dertler 
den ve felaketlerden ders almış, REiSiCUMHUR lS.\1ET lNÖNÜ 

ANKARA 

İki yıllık toplantısını yap 
yıpranmış ve zaman zaman kıı 

nıoı dökmüe bir aile toplan tısı 
Bu aile bınasının çatısını makta olan rçel kongresi tarafın 

düny~nın en büyük mimarı kur I da~ zatı devletlerine karşı iı.har 
du • •ete bu kurulan binanın al edılen ve bütün parti arkadaş 
tında bulunuyoruz , 1.:ırının sonsuz saygı ve sarsıl-

Bu toplııııtıda hir ~ok ha ınaz bağlılıklarını yüksek buzu 

diselerden ilham alarak söylti runuw nrzetınekle bahtiyarım. 
yorum; benim için bir tek ses 1 

BAŞVEKiL CELAL BAYAR 
vardır ; 

Partiye bağlılık , , Bir tek ANKARA 

sima ~ar ;. Sizler , , Halı içtimada bulunan !çel 
Sızlerı kaybetsem • baeka \kongresinin derin sevgi ve srıy· 

bir yer~e- yine sizi bulurum ' gılarını yüksek kalmıza arzet

Kaeı gozu başka insanlar , Fa mekle bahtiyarım , 

kat 7ine siz , l \ 
Bu memleketin her ferdi, B. REFİK SAYDAM 

ayni ideal, ayni mukaddes dilek DAHIL!YE VEKİLi VE C il. 
ler uAruuda c;alıean insanlardır P. GENEL SEKRETERİ 

Valimiz hitabelerine çok gü ANKARA 

zel bir ifade ile devam etmişler, t Toplantı halinde bulunaıı 
bir aile yuvasında konuşulabile lçel il kongresi tarafından yük 

cek şeyleri gelenlere ııöylemieler 1 
sek varlığınıza karşı gösterilen 

sayın misafirimizi eelAmlayarak 
1 
sevgi ve saygıları, şahsı sıhhnt 

sözlerine_ son vermişlerdir . 1 ve afiyet temenniltırimle arze· 
Partı Başkauızın nutkuna derim . Vali ve C H p 

büyük misafırimiz c;~k heyecan 1 BAŞKANI . · 

söıdeu ibaret kalmıyara..c dııtma ly k - toplantıya si top anma uzere 
yürüyen gelişen bir realite oldu 

ğunu da iıaiyi anlarsınız. 
ParLınıu hüyük b ı r toplantı\ 

1apacaaını öğreneu köylü, o 
gün iş•ni bırakır ve kongrede 

nihayet vermislerdir. 

lstan~ul Halk Ban~ası 

. H~kümet mahalli va kaya 1 fngilizler suikastlar dolayı · 
bır mufreze asker nöodorerek sile Hayfa eehrine 200 logiliz li
mütıwavi.zh~ri nJ"tır zayiata ual'rat rası kollektif cPza tarhedilmiştir 

lı, mAnalı ve kıymetlı bir hita 
be ile cevap vermielerdir. Bu hi 
tabenin her cümlesi sürekli ve 
şidddetli alkışlarla kareılanmış 
tır. 

Vilayet Parti Kongresi 
Bugün saat dokuz 

da toplanacak 
:ver alır. Dılekleriııi ortaya dolc iktisat Vekilim;zin 
mek için sırası gPIİoce ayaga b • n u tkile OCıldı 
kalkar, ktındisiuden çe kendısıtıi ır , 
dıoliye11lerdeıı emin. dili döndü!l'Ü Ankara, 16 ıRadyo) - lstan-
kadar, t·öyünün ve şahsnıırı dl bul halk bankasının küşad resmi 
!eklerini izah eder. Bunlar zapta bu gün lktısad vekili Şakir Kese· 
g(iÇ.;r. ReiR ayni mevzu üzerinde birin bir nutkilc açılmıştır. 
söz söylemek istiyenleri de ko 1 iktisat vekili vezneye on lira 
nueınaıta Qa {tırır. Böylece parli yatırarak ilk muameleyi yapmıştır. 
ııin köylü tıır mensubu ve kendi 1 Bu toplantıda lstanbuldaki 
partisine derdıni dökmüş ve ıle banka ve mali müessese müdurle
ri sürdüQ'ü m&vzu orada bulu· rile matbuat mümessilleri hazır bu 
nan diaer Azaların fıkirleriyle lunmuşlardır. 
de işlenmie bir halde kongrenin 

esas dilekleri arasında yer atlmış Vilayet Konnre~ri 
olur. M 

ocaktan nahiye kongresine 
delege seçilen partili, artık ora-• 

ya giderken bu dilekleri de be 

raberinde götürecektir • Bunlar 
nahiyede baeka ocaklardan da 

gelmiş olanlarla birleşerek yeni 

fikirler ve delillerle kuvetlendi-

Yurdun Her tarafın 
da başladı 

Ankara 16 (Radyo) C. H. P. 
vilAyet fkongrelerine düo 1ur· 
dun her tarafında baelanmıştır. 

Orta Anadoluda 
Yeniden bir yer sarsıntısı 
. 
ınsan ve hayvanca zayiat yoktur 

AnkAra 16 (Radyok) Bagüo 

saat 12,4 ıe şark istikametinde 

ve 410 kılo metre mesafede bir 

yerlerde toprak heyelduları hu 
t1ule gelmie binalarda çatlaklık 

lar ve ditarlarda çöküntüler hu 

yer BBrsıntıet kaydedılm iştir, 14 sule gelmiştir. insan ve hayvanca 

birde de Ankarada bir yer sar zayiat yoktur. 
eıntısı olmuştur . 1 Sarsıntı Kayseri , SifH •e 

Kıreehır kaza ve köylerin ' Konyada da hafıf olarak ve 
do 6 aaniye devam eden şiddetli Yozılatda oldukça ııiddelli olarak 

bir Zelzele olmuştur. Bir QOk hissed,lmiştir. 

~in · Japon Boğuşmalan 
iki taraf askeri 

kuvvetlerini bir cep 
hede tahşit ettiler 

RJmada yeni bir Parti 
Mi 111 Ronesans partisi 

feshedilen dört partiden 
teşekkül edecek 
----

Bükreş 16 (Radyo) Bükree-rilecek ve nihayet nahiye kon- Deniz~ank Londraya 
gresiniıı kendi dileği olarak zap Londra 16 ( Radyo ) • Çin 
ta geçecektir . Bu dilek, sonra ~İf heyet gönderdi ajansı bildiriyor; te iyi haber alan siyesi mahfel-
parti vilayet kongresine ve ora· Japony• cephedeki kuvvet- lercte söylendiğine göre Roman· 
da daha esaslı bir tasnife tD.bi lerini takviye etmittir. Taarruza yadA millt Relneeanı adı altın-

lstanlıul - Emekli amiral h b l ı d d 
tutularak Parti Genel Sekreter- ııeçece~l a er a ın ığın an b Fahriniu reisliğinde bir Deniz· Çinliler 0 mevkideki kuvvetleri· da ir parti kurulacoktır , Bu 

liğıne sunulacaktır · bank heyeti yeni gemileri sipa rıe altıyüz bin kişilik bir kuvvet parti feshedilen dört partiden 
Kendi köyünde topianaıı k - re bu güu Lond· d h h 'd · l d' y k d riş etme uze a ata şı etmış er ır. a ın a tee .. kkül edecektir . Bunun ka-

kongrtdP. ileri sürdüğü bir dile- raya herekel etmiştir. şiddetli harplere başlanmasına b. et 1 k li-~in en > üksek makamlara ka- ~~~===----~-..... ""':-. ~- intizar edilmektedir. ıne e yapı aca d(.,işıkliıle bir 
d l<. O..ızıtıotcp fıstıkhın eşsız . mukaddeme olduğu sanılmak-

dar ulaştığıuı ve ora a, e,ı;er bir TUrk meyvt>sidlr. ı ,[ . H11_ıık yht-nln beynı ve ke il tadır . 
imkiiııı varsa, he~en yerine ge- kl k tli \ 

O hol bol Sarfet j ı mı · Prı uvv+' o ur. y . •. 
\irildi~ini ~~~eun llc~!~ıd~öylünüo !!=:...=~n;;.;ı;.;;ı ~··=·~~==· ··=-=-- . - - - f rın ne~~~:t~~et'r:~~~t:~:ıl~i;,a· 

Hitabeden not ede\ılldi~lmiz 
kısmı ayrıca yazacağız. 

Zıyaret gece yarısına kadar C. H. P. llyönkurulu ikinci 
devam etmie ve geç vakıt bu toplantısı bugün saat dokuzda 
görüemP.lPre son verilmiştir. 1 

parti binasında yapılacaktır. 

fran
l,o Hu· LuArnetı' 1 Dün bilanço tetkik, bütce ve 1 1\ dilek komiteleri toplanmış ve 

çalışmalarda bulunmuşlardır. 

Kral Alfonsun ispanyada 
oturmasını ve bOtOn 
emlAkinin iadesini 

kararlaşd ı rd ı 

Ankara 16 (Radyo) P'raoko 

hükümeti oumhuriyetQl İspanya 
hükümeti tarttfından müRadere 

Bugün alınacak raporlar üze 
rinde münakaşalar yapılacaktır, 

Ç i NE · 
Aşı yolladık 

•••••••••• 
ed •len Kral 13 üncü Alfonsun I Qf)f) 000 S t• t 
ispanyadaki bütün emlAk ve em , , an lID e re 
vaıinin iadesine, talandaetık hu mikabı Kolera serom 
kukunun tauıumasına, medeni 1 U 

hakkı olan reyini kullanmak A k -hakkının kendisine verilmesine D ara 
16 

(Radyo) Çin hü-
ve İspanya topraklarında otura kümeli Cinde algın halinde hu 
bilmesine dair kanunu kabul et lunan koleranın önüne geQilmesi 
miştir . iQin koiera seromu yardımı )'' a -

iki 

Halepde Suikast :~~t:s: .için müracaatta bulun-

muhalefet 
vuruldu 

• • Hlikümetimiz derhal Çin hü 
reısı kümetine kole ra aeısı ~önrter

miştir • Gönderilen eeromlarııı 
mikdarı lıir milyon santimelro 

Barut 16 (Radyo) Halepteo mikAbıdır • 

bildirildi~ine göre muhalofat rü · ~:1--:::-----------... 

esası iki eııhsa suikast napıl il Ev ktıdını: 
mışnr • Buulardan Abdulgafur Ttısıu·rnfıt riayetin ilk şarlı 
Mtısut hançeri~ a~ır surettA ya- , bir kiler stıblbl olmaktır. 
ralanmıetır . Şeyh Abdulkadir Kilert;iz ev hP.sııbsıı evdir. 
MarmRni camiye giderken bıçak Kuvvetn vu#ucuz gıda reçel 

la ~yaralaıımıştır . Mütecavizler ve surııptıır. 
kaÇmıılıırdlr. l 
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c mhuriyet halk ı SEHİR VE MEMLEKET HABERLERi 
Viiayet hususi idare 

memurları 

SAYFA~ 2 

Vilayet 
Koı1grelerimiz 

fkonoml. ve Arttırma Haftası Tars llS Hususi idare memurları Birinciden artan 
J ioin kabul olunan tip kadrolar partiye karşı duyduğu emniyet 

Partisi 
içel ili ilyöııkurulu iki Sell el İ k k üzerine vlayetler arasında me· ve baAlıhk duygvsunun hergün 

munasebetile büyü - Sebze ve meyve mur cte~iştirmek ı-e kıymetli biraz daha artmamasına imkııo 
lerimizden gelen k . c• addolunan memurları almak he tasavvur edebilir misiniz '? 

SOfıŞ OOperaflTl vesi uyandığı görülmüştür. lo ba Çünkü eğer bu dilekler bir 

. 
nıesaı raporu 

1 - 1936 Tllı birinci kd- şan bUlQn m1111 teşekkOllerln1 cevaplar 1 Tarsus bağcıl~r.ı ve b~hçecl · kanlık memurların mensup ol sene ioinde yerine getirilmemit 
Mersin Ekonomi ve Artır- I lerl satıe kooı:eratıfınln dun Tar ctuklari bakanlık muvaffakiye\i yapılan vfldler gerçekleştirilme-nun ayınııı 21 inci Jllluü vazife spor ve bayır kurumlarıoın çalış 

re bı1şlıyan ilyonkürulumuz iki maları ile yakından ve ııkı bir su 
yıl devam eden çalışoıa devre· rette aUlkadar olunmuş bunl11ra 
sinde 78 toplantı yapmış ve mUmkOn olan ber tOrlll mUzaba-

• sus ticaret odasında toplanan alınmadan diğer bakanlıklara 
ma kurumu şubesi müessis azaları tarafından şirke oakledılmemesi hakkındaki ba mişse, partinin köylü Azası, tazi 

başkanı Sadık Koloğlu tin ana mukavelenameslnln nlA· kanlar heyeti kararının vilAyet yet karı~ısın~a. boyn~nu büküp 

bu toplantılarda 2 yüz karar ret gösterilmiştir. 1 k 
memurları hakkında da tatbiki , susacak değıldır : Bır yıl sonra 

MEAS N adar maddeleri mucibince idare I 
heyeti mürakipler te reisleri Re· nin tabii bulunı1uğunu görmüş toplanacak kongrede ocağının 

ona}'IJtmıştır. Bundan başka ince Bu giblmDesseselerden ibtly8 
lenmesi icap eden işler için lü cı olanlara Belediye ve msb1tllı 
zum görüldükı:e komisyonlar idttre blltçelsrioden yardımlar t~
teşkll olunduğu gibi [arkadaşlar mln olunmuştur. Bu iki yıl içinde 

arasında iş bölümü yapılmak j spor teşkilatı Bakanlığının t llyOn 
suretile Parti hizme\lerinin inti kurul başkanı olan Valiler tarafın 
zamla ceryanı temin olunmuş dan deruhte edllmesl, spor işleri 

tur. nln takip ve tatblkıoa mUsbet bir 

Dokuzuncu Ulusal Ekonomi çllmlelerdlr. Reisll~e fabrikatör ve va ' ilık l ere bu hususta lıır ta idarecilerini sorguya çekmek ve 
ve artırma haftasının baş l nma~ı Şadi Eliye~il ikinci reislif'.t'3 Snp· mim gönderm i ştir. Bu tamime f dileğinin akıbetin jen sarih ha-
ınüoaııelıetile O'ÖSlerileJ: duygula· - h h • t • 1 i 'd 1. 1 k h k • kA 1 d e hl Barutcu: diQ-er idare heyeti gore er nııgı ıır ıusus ı are uer ama il ve ım un arı, a· 
ra teşekkürler eder Saygılarımı azalıklarına M~hmed Kuradacı momurumw mensup olduğu vi· ima elindedir • O zaman ona di 
sunarım. Rağıb Güreş, Zekeriya Özken la yetin nıuvaffakiyeti nlınma 1 !eğinin ne dereceye kadar ge: • 

Büyük Millet Meclisi Reisi ve müraklpliklereJ\AmilDılek,Hil dan diğe r b ir vilayet kadrosun 
1 cekl eşt iğine, eğer yerine getiril-

Abdülhalik Renda mi Seçkin ve Mustafa Balam iıı da tayini oihetiue gidilmiyecek mesirıe imkan )'Oksa önüne ne 

2 - llyönkurulumuz kendi istikamet vermiştir, Bununla bera 

sine bağlı bulunan ilçelerin me ber şu noktayıda arz etmeyi mec 
sailerini yakıııdtm ve devamlı buruzki Vilayet dahilinde evvelki 
surette lakip etmiş ve lüzum vaziyete nazaran spor Lbareketlerl 
gördükçe mahalline i.arkadaelar daha lnklşatlı lsede beoOz matluk 
göndermek suretile tehi5lerde dereceve gaye temin oiunmamış
bulunmuştar. Hali vaziyet; müsa tıt. Spor işlerine hususi bir ehem 
id olm ıran ,önkurulloı a nakli mlyet atf ediyoruz. Tllrk gençliği 

ve ayni yardımlarda bulunmue Pıtrtim\z\n yDksek çııtuıı altıoa alı 

tur. İlçeyönkurllarıuııı mesaileri nırhn ve orılıırı P11rtlmlzln ber 
ni gösteren ve kendi kongrarla· biriol birer cevher kadar kıymet 

rında okunan raporların bir su li ebedi bir varlığı olarak kısbul 
reti bağlı olarak .sunulmuştur. ederken onlbrın lihlAk ve sıbbat 

Ulusal Ekonomi ve Artıma 

Kurumu Mersin şubesi 
Başkanı Sadık Koloğlu 

tihap edilmişlerdir. Şirketin ça ıir. türlü engeller çıktığrna dair ce· 

lışma işleri Ve Şartları hakkında lngiliz ve ı·unUS . vaplar Verilecek V0 bu cevnplarla 
bır dahili talimatname hazırlan kendisinin gönlü ferahlıyacaktır 

Milli artırma ve yerli mal· 
hır haftası münasebetıle gö8teı i 
len duygulara te11ekkür eder daı 
ma artan başarılar dılerim, 

mak te bir müdür bulunmak meselesi l Bütün bu mekanizmadan 
ü1.ere tekrar bir toplantı yapıl 
mıı.sı kararlaştırılarak Qaylar Kondra, a .a. B. Çember- çıkan mdna şudur : Parti kon-
içilmiş ve toplantıya son •eril- layn Akdenız'deki italyaıı istek· greleri en küçü~ünden en lıü-
miştlr leri hakkınca Atam kamarasın· yüğüne kadar biribirino geçmiş 

Başvekil 
Celal Bayar 

dl J da serdedilen muhtelif suallere fakat. gittikçe büyüyen çarklar-
ı A İyeae ceeap vererek demişlir ki; dır ve bunun muharrik kuvveti 

Ulusal Ekonomi ve Arbrma 
Kurumu Mersin şubesi 
Başkanı Sadık Koloğlu 

1 
R 

" f 8Ç8R •- İngiliz hükümeti, • kde· halkııı dıleklerid i r . 
esmı m2zru u ' 

1 

n~~da. sl~l~koya riayet teahhüdi.i Bir köy kongresine gelen 

MaLkemeye yerıldl luun, ın~ııız ._ r~aı.y~.a anlaş~ıuı:u ve orada tıerhaugi bır mevzu 
U da derpış eJıldığı uzere, hıç şup üzerinde fikirlorini Aöyliyen bir 

hesiz 'funusa da şamil o l duğuna vaıandaş bılir ki, düşüuceleri, di 

Her ilçe mulıillerinin müsa 
id olduğu maddi imkllnlar dahi 
lindo çalıemış ve geçen yıllara 

naznraıı Parti işlerinde daha ve 
rimli mesai sarfetmişlerdir. Bu 

ıeeekküllerde 9nzife gören arka 
deşlarımızı burada takdirle yad 
ya\meyi bir tazife sayarız. 

Kemalızmin bu İktisadi ana Resmi mazrufu açmaktan suç\ kanidir. Bu anlaşmaya aykırı !ekleri sonuna kadar takip edi· 
lariyle ve binnetice vatanın kuvl nesıni devam ettirmekte gösteri lu arzuhalcı İbrahim oğlu Bekir her hareket pek tabii olarak in· lecek, sırasiyle bütün kongreler 
vetile aUlkadar olan bu mevzuun len gayrete teşekkür eder Do· Kurd müddeiumumilikçe mahke- giliz hükumeti ıçin ciddi endişe den geçecek, nihayet vilAyet vi· 
ehemmiyetini dalma dllşUamek· * kuzuncu Yeri\ mallar hafıanızda meye sevkedilmiştir. uyandıracak bir meseledir. IAyet kongresiue gelecek, rnnra 
teyiz . 1 uğurlu terimler dilerim. Z b B ı b b ı su Parti Genyönkuruluoda incelene 

S 1 l 1 d 
' ki a ıta memuruna Un.UO a • era ~r SOrU an rek taS01.f0 ta~bı· Olacak "0 alAka 

por Şer o e mevzuu ı ~· c. H. P. Genel Sekreteri allerdakı eekılde hır taarruzun • ı:ı 
ayırablllrlz: Biri organlznsyoo dl- Dr. R. Saydam hakaret vuku bulacağıaı tasavvur ede-

meyiz • 

3 - Halkevlerimizin bu iki 
)'tllık devredeki ç9lışmaları eıski 

yıllara nıızaran daha bOyük ra 
kanılarda ifade edilecek ve biz 
Jeri sevindirecek mahiyettedir. 
Bu devrede Morslu fe Silıfkede 
bulunan iki halkevimize T1treus 

halkc9i de iltihak etmie bulunu 
yor. Bununla beraber Halkevle 
ıfoin mesaisini tebarüı euirir· 
ken bu mesainin daha ziyade 

tahiyesine ve dtıha velud ve da 
ha inkieaflı bir holde teminine 
dair ilyönkurulun kanaat ve 
mütaleasını Halkevlerinde 9azife 

deruhte eden arkadaşlardan l·ek 
lenecek ve önümüzdeki mesai 
yıllarının daha kuvetli olması 

temennisiniizhar etmeyi lüzumlu 
görmekteyiz. Önümüzdeki yıl 
içinde Ar~laııköyünde de köyün 

kültürel ihtiyacını kareılamnk 

teri ves8ittlr. (Yukarıda arz etti
ğimiz gitıi orgaoizasyoo daha kuv 
vetli bir bale gelmiş ve muddl 
lmkanıur nlsbeliode vesuitte kuv· 

vetlenmiştlr. 

Jandarma bölük 
komutanlığı 

Spor hayatı için daha inki· Şehrimis jandarma bölük ko 
eaflı senelerio baeında bulundu· mutanhğına Atanan Bedriddin Tığ 
ğumuzu ve ilerideki yılların çok Irak gelmiş ve vazifesine başlamış· 
inkieaflı olacağını temin edebi i iır , 

liriz Çünkü spor hakkında nee . 8 haber lerı" 
d.1 k k . h , orsa re ı en anun na ıt ususuo· 

da lazım gelen meuabii temin et Düu şehrimiz ticaret ve zahi 
· b ı d l'r d · ı · · · · re borAasında 15 ton bugday 4 

mış u uu ur;un an ı arısı ıçıo _ . 
maddeteıı daha kunetli buluna· kf urulş 659,2ok santım7dfien ve }5 dton 

. . . . . asu ya uruş > saıı.ım en 
cağımızı arz edebılırız. Bızım ve 13 ton Osmaniye fıstığı 13 
g ençlerden umumiyetle temenni-! kuruştan alınıp satılmıştır 

Vazifeıiniyapan zabıta memuruna 
hakaret ettiği iddia edilen liman 
şirketinde taifa paşa oğlu muıta 
fa C. müddeiumumiliğince mah 
kemeye verilmiştir. 

Bir sarhoş yaka landı 
Kendine malik olamıyacak 

derecede sarhoş olmaktan suçlu 

Borun Sakubaşı mahallesin 
den Kasap kazım oğlu Şevket ev 
rakile birlikte mahkemeye veril 
miştir. 

Mustafayı döven kiremitha 

neden İsmail oğlu ahmetdeparlak 
mahkemeye sevkedilmiştir. 

Şıım fısllğı alye anılıto fıs 
tık yaloız Gısziıı.ntepte yetişen 

TDrk fıı-tı~!.!!.!!._ 

mız te hatta bir hak olarak tele 1 Adana borsasınhu klevland 
bimiz onların spor ve kültürel pamuğun 3G - 40 ve parlak pa 
işlerde daima büynk ,bir iştiyak \ muğun 32 - 34 ve temiz pamu 
ve heyecan içinde el ele vermiu gurı 28,5 - 31,5 kuruş arasıuda 

olmalarıdır. Bunu daima bekleriz I alı~ıp satıldığı bura borsasına 
6 - Geçen ilk kongresi tara verıleo malumattan anlaeılmıetır ' 

fıudan teshil edilerek takipleri 1 b~ . f d h · · kıyme•ıı· bı'r "'arııx. 1 oıctuöundau tan u eserın ay ası acmıoıo • .. " & 

kurulumuza havale edilen dilek ' k. _klU _ d k b" -kı· b bı' ııaııııı talıakkuku i"in bü 
üzere maddi imkAnların verdi uçu ~un en ço uyu ur. u " 

lor tasnif olunarak alAkadar ma B d b k p t' 1 r.k 1 tün alakadarların parti ile el 
x.· ·ı 1 sekreterli · 1 un an aş a ar ı ~ı:ı o -,,ı şeraı e te gene kanılara arz olunmuetur. Bunla 

1 
• h . 1 • f M birliği yapması ternenııieini hu 

"'in bu husustaki emrine uygun t - k 1 erıue e emmıyet verı mış ır Ar 
fi ra alınan cevaplar lçeyon uru 1 k k 1 1 f k'" 1 · ztıı•unuı:da sö•deme vı lüzumlu 

k 
· ı . _ _ ez azasının mu ıte ı oy Fırın ~ ~ 

olarak bir hal evı açı acaktır. Başkanlıkları ta11tasıle orgulle- de Parti kurakları yapıldı~ı glbı görmekteyiz. 
Bu binanıg ikmali ineaeına il· rimize bildırildiQ'i gibi ayrıca bu Silıfke, Gülnar Mut ve Anamur ôuüzdeki sene içinde tahakkuku 
yöokurulu uzca nakdi yardım rapora bağlı bir liste halinde kazalarında Parti kurağı olmak nu kuvvete tahmin etmekıerız 
da bulunmuotur. kongremizede sunulmuştur. Be· ı üzere mnntazam tesisatlı ve ge· 8 - C ümhuriyet hayramile 

Önümüzdeki pazartesi gunu 
avam kamarasına ieçi muhalefet 
partisi tarafmdan verilecek tak· 
rir hakkında "hükumetin dıe po 
\itikaııına meclisin itimadı yok 
tur .• denilmektedir. 

Yahu~iler Hakkmda 
Roman~a~a alman te~~irler 

Bükreş, a.a. - Nazırlar me<~ 

lisi toplırnarak Romanya'daki ya 
hudi ekalliy~tınm vaziyeti hak · 
k111dnki yeni kararnamoleri tet 
kik etmi ştir. Bu yeni metinlerin 
Macarisıau'la lmredi katinesi ta 
fıadan kabul edılen kararname· 
lere lıenzedıği bıldirilmekıedir. 
Nazırlar Romanya'nın Londra 
ve Vatıkan büyük elQiliklerine ta 
yin edılecek zevat mee.elesi ile de 
meeızul olmuştur. 

Kovııo, a a. - Gazetelerin 
ıahmiıılerine göre hali hazırda 

Meme! arazısınde takriben ikı 

biu Yahudi sakin bulunınaktadır 
Ş ınd iye kadar 4000 yahudı 

Memel'ı terkedP.rek Lıtvnnyanııı 

merke zıııd e y erJeşııııeleı dir. 

Altı kişi 
tevkif edildi · · Zl\fer, hakimiyAti nıilliyı_:1, kurlu 

Hıslke9lerini11 mesai raporla lediyeleri ilgilendiren dilekler 1 nie salonlu birer binanın proJ.esı luş, gençlık, dil \le çocuk bay 
rı bağlı olarak sunulmuetur. ise llçeyönkurulları tarafından j yapl~rılmı.ş .'e ~~nel sekreterlı~e ramında yapılan tezahüra trn en Bağdat 15 (Ru ı\yo) Irak dev 

4. - Dil ve KtlltOr lolerl ça· mahalli olarak takip olunmue tasdık eıtırılmıetır. . !yi te halka bu bayramların ıetinin emniyetıne karşı suikast 
Jıomahırıoda bu iki yıl zarfında elde edilen sonuçları Parli kade Bu binaların meydanaf kg~tı büyükHiğünü ve 6hemmiyetini yapmak ıeşebbü:-üııe geçen altı 

' 

rilmesi için çalıamaktuyız; ı rım ı l c k k ldn yı:ıpıl 1 °sıua esaslı adımlar atılmış bulunuyor.,· melerine te kongrelere bildıril 1 w d k- ı _ aıı a 
8 

a ŞP 1 1 

'' kibi tovkif edilmiştir , Bunların 
M i T t t kil l 9 ce küoUk kazalarımız 8 u tuı busu~i bir dikkat ve m lna "'föı arasıııda ikı müdafarı naıırı ile 

ers n ve arsuı a eş o uoan mieıir. 1 37 yılında toplanan ·. hareke'ları·n ·ın lnk•.aafıuda bu Lo ıtırılrrıışlır. Yer yer kurulısıı halk f:I k lt ı l d b ı • w albay Şakır vtı baro mausupla-
ars om a arı aRır ar an e.r Parti Kamun kongreleri tarafın kaller ·ıo yapılması kuvetle rnüeı; kurqfilerinde inkilap mefhumlari 

r k rından bazı kimseler vardır . 
milli hOvlyetlerlnl muha aza ettı dan incelendikten sonra Kurulu "ir olacaktır. Tarsus Halketi ve le cümhuriyetin feyzili eserlerı Buııların çogu merhum ge-

lerl halde dlllerlnl kısmen kaybet muza gönderilen geçen yılın di Parti daıresi esasen mevcut olup ve büyük hizmetleri hakkında neral Bekir Sıtkınıu akrabaları 
mlş olan ırkdaşlarımız Eli Tllrk • lekleride tasnif olunmuş 'e ilgi buna 6 yüz kişilfk yAni bir sa bır çok hatipler tarafıııdnıı ve dır . Bunlar evleriude mevkuf 

lerinln mlll! ve kUltıırel davaların1 li makamlara gönderilmieti Bu j lon ılhe edilmie ve Tarsus Hal hitabeler verdirilmiş ve bu bay bulunmaktadır , Bu şahısların 
sistemli ve llml bir şeklide takip dileklere alıııan cevaplarda yine 1 kevi bina itibarile mühim bir te ramların aeee içinde ve faydalı evleri ayrı ayrı kordonlar altı
etmekte bulunmuştur. Bu ~meyan Parli örgütlerimize tebliğ oluna rakki adımı atmıştır İnşaat de bir eekiıde gecmesi temin olun na almmıetır . 
da Mersto ve Tarsustakl Etlll yurt caktır . vam ediyor, binanın parti kısmı muetur. Bu ielerde vazife alan ::-========,,=~="~~ 

lı makam veya daireye gönde· 
rilecek orada arkası aranacaktır 

Bu kongreler şunu da bize 
iopat ediyor: Türkiye'de bir va 
tandeş, kendi hakimiyet hakkını 
kullanmuk için dört yılda bir de 
fa mebus seçinciye kadar bekle 
mek mecburiyetinde de~ıldir. O 
bu kongrelerde bütün İ8tekleri· 

oi or\aya dökmek, görüşlerini 

anlatmak, hak ve imkllnlarına 
her zaman sahiptir. 

Milli Şı:ıf İsmet lnönü, Kas· 
tamonuda bulundukları sırada 

oradaki vilayet kongresini bır 

nu ı ukla aomak ve bunda rejimi 
mizio karakterini, yeni Türkiye· 
niu manzarasını ve partili olma 
ııın meziyetıııi, bır kere daha te 
barüz ettirmekle parti koııgrele 

rioe yeni bir değer ve eeref ~er 
miş oldular. 

Bugün elli vililyette birden 
açılan ve parti ıle unun ismini 
taşıdığı halkın, bir defa daha gö 
nülce ve kafaca kucakla~ma man 
zarasıııı gösteren parti kongre· 
!eri, rej i mımizin memleket mik 
yasında parlak kudret ve ka\i 
bütJnlüğünün bir tezahürüdür. 
Hütün dünynya hnlkçılık örut>ği 
veren ve partinin msnsubu Ol· 
mak inanç ve gururu ile bu 
lıongreleri candan seldmlıyoruz. 

(ULUS) 

Berııt Limanı 

Askeri üsmü yapıhyorr 
Barut gazetelt r · Frırnea hü 

kümelinin Berut lirnaıırnda as· 
keri bır üs tesis elmek kkra 
rıuda olduğunu yazmaktadır. 

Bu üs yeni tıcaret limanının 

'akıııında olacaktır Bu hususta 
kl pldular hazırlaıımıştır, Yakın 
da faaliyete geçecektir. 

Cebeldürüzde bir 
hadise 

v 5 • dadır. Şam -Cebelidürüzün merke dısa)arımızıo mütekasif buluodul'ru 7 - Büro işleri bu iki yıl da ielah .. e tanzim edilecektir. bliıün parti örğüllerimi•i •• Z•ylloyağı en besleyiclıiı·-ı 
btr kısım mahalle ve köylerde zarfında daha büyük bir inti- Mersie gelince: Halen parti parti arkadaelarımızı burada zi olan Süveydadan alınan ha 

b
. · ~ t Oaıı yeneklerde çiy olarak 

yeni mektep binaları loşa ettlrU zamla işlemietir. Gene( Sekreter ınamız 9e halkavi bınası musa takdir ile anmay! bir vazı e sa kıılltın • berler müeıısif bir hadisenin tu 
dlği gibi bir çok çocukların mev Jiğimiıden gönderilen genelgeler id de~ildir. Parti te Halke9i rarız. ---- -- kuunu bildirmektedİç 
cut mekteplerde okutturulmaları 90 kıymetli kitap ve broşürler binalarını birlikte istiap etmek 9 - Geçen yıl içinde il yön laf er Sinemasmın Sü9erdı1 Cinayet mahkeme 
da temin olunmuştur. Bu ~mOsbet muntazaman örgütlerimize ya· üzere vücuda getirilen ve mer kurul üyelerimizderı ve umumi mesinde yapılan bir muhakeme 
,.8 1ııımaların bayırlı neticeleri gOn ,yılmışlır. Bu 11ene Cumhuriyelin kezde tasdik ettirilen 88 bin li meclis azasından Siliflteli Ha· v . J h l neticesinde mahkum olan At 
)' y t l erın e avır ı · ı . . d 1 hk 
geçtikçe ldrtık olunmaktadır. Bu on beşinci yı!dönümü münasebe ralık proje elimizdedir. Bina lıl Göksu He Mut içe başkanı 'J rae aı esıoıo a am arı. me e 

1 b 1 • • b. lk H f ti ı Q l C ı · t • / 
meye silAhla hüüum ed~rek Hars işlerine busust btr ebem mi- tılc ( çeı) a dlı hlr kitap neeret· nıu oş Aması ıçın ır m tar mız amdinin ve a arı e m tce 1 aa ı ye ı 

r A k t . epeyce kureuu atmışlardır Mu 
Yet atf etmekteyiz. ilmi delilli ve tik. çelin coğrafi, tarihf, iktısadf da tuhsıeatımız vardır. uca lim olduk. Senelerce par imızin Memleketi dücı:üııen te hal· "' hakeme he)·etı jandarma d oi e 
tetkiktıtla bllyOk ırkımıım hakiki ve idnıt bütün vaziyetini hülAea arsa meselesi üzerir.de zuhur hizmetine sadıkane çalıean bu keviııın bir evll'ıdı olan Z afer ve sıne ittıca sureule huyutıuı 
efradından oltm bu IJıırtdaşlar bil eden lıu eser bütfia örgütler1mi eden •ve işi maatteessüf 5sürün urkaıtoşlarımızın kıyruetlı hatra Aile sınemnsı sahıhi Buy ~aim kurtarabilmiş l erdır. 
yUk klllemizin varlığındtın lnfıkak ze, all'ıkadar resmi makamlara cemede bırakan bir vaziyet larım buraca kongre huzurun bugiln s inema hasılatını H dke· ı-- -~- ~ 

1 
b b 

. . . ' Yeril nıulı yerJi m1tlı. 
kubul c-tmez bir btılde b~lunuyor gönderilmiştir. Birer ıaneside kareısında insaata henüz AŞiı da hürmetle anmayı da ir ka vı Sosyttl Yardım komıt.,sıne le , H T k ' k 11 1 ' Pr Ur ODU ti ıınmtt ı. 
Jar. Bunu itminan ne arz edı>bfliriz her köye gönderilmektedir. Mf'm yamadı!<. Halkavi memleketin dirşinsehk ödevi ıelAkki ederiz. oer:ru etmek eurelıle vatau sever,.:.:..-........... ·..:.-=~=====-==;;;;;;;;;:~ 

5 - Çevremiz dahilinde çalı lekotin bu köşesini 16ylkıle tanı her cihotiudeu en tııOhim vo en -Geriıi üçüncüde- liğiui bir daha i'Östermiştir. ı 

-
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1 l A H 
Gülnar Sulll ~u~uk hakimliğin~en Cumhuriyet Halk Partisi Dünyada Neler oluyor MERSiN 

/çel /Lyönkurulu iki Fi YASASI 
senelik mesai Pot kıran işyar 16-12 - 938 Giiln~r orman dai~esiııiıı Anauıuruıı di,le il 

rap 
0 

r u . . . Pamuklar 

1

Ku. s. !!!i. tahlacı~ar1!1dan k•>Ca Ah oğlu Ali v~. lbrahim q~ 
.. - ·•~ Nevyorkun büyük mag•-ı Vaııfcnıze nihayet veriyorum Kıevvlant 42 sarı ... Alı ogollarw~~n .~ı .. ~met oğlu Alı ale~lıleriue 

- ikinciden urtan - aJarında dünyanın hiçbir ye· Biçare pot kıran işyar Dagmala 37 etçdıgı ormandan ııwsıı~ gaç kesnwklen mulevellit 
10 - Yukardıtda bilvesile :ınde kullanılmıyan bir nevi 

1 birşeyler mırıldanır, boynunu ~:~~ malı g6, yüz ) ~trui~ ik ı lira allmı~ dört kuruş LPZmrnat da 
bah:ı°'ı~;d~ğu h Uzer~ b~ d~1-vr~ işyar tipi var~ır. Bıı işyara bükü~ çıkar "fk . .. Kırma 'yok vasından dolayi yapılmakla olan duruşmada: miid-
mu e ı ıntı ap ae ıye erı Amerikada 'Mistake. dere,, doksanüşgterin~nt' o Hesıttyu.zde Kozacı parlağı 3:°•, dea ale\ hlerll•~n llt'hmfl oi!lu Alinin iktımet~ıah H~, 
içinde geçmiştir. Bılhııssa soo derler. Pot kıran işyar: d!lha eçmış ır a .. ~ ;, 
zamanlarda yapılan Belediye türkçesi .şamar oğJani. rın bu derece şiddetli1 bi,1~~ Buğday-Çavdar nıeskeuirıin 1Ut1Çhul hulurıduğu aıılaşılnıış ve miid 
intihahları VılAyetimİıin bil Mağazaya gelen müşteri· zayi çarptmlmRsına bile razı ~ert an~dol 4•56;5 

deinin tal .. bi vechıle hukuk usulü muhakPmelt
1

ri 
tiln kazalarında Partimiz nam ıerden biri her hangi birşey- olmaz. Daire ıefine memurun yum.ula_ 

4
'' kanumınun 141 irıci madde~i mucibince ilarıen 

zetlt>rinin kazanmasile v? ~u den şikayet edecek olursa - iıten çıkarılmaması için rica Çeri~ ugdayı 3
'
25 

tPblicrat ''" pılmasına karar verilerek duruşma ~3-
vaffttıdyeti.I~ '!etıc~l~nmışdır. müşterilerin şikiyet edecekle· e~er. Daire şefi de müşteri· A::d:~ 1 f H,

37
·
5 1 _93~ p~~arl~si ırüııli saat ~ a talık olunmuş ve 

Bu ayın bı rıncı gUnü yapılan ri şey muhakkak bulunur • nıo hatırmı kırmaz, pot kıran yu 
8 3

,
5
0 . , . . . ;, . . , , . . . · · · 

Umumi Meclis irıtıhabı da te· kendisini derhal daire şefterin · memuru affeder. Müşteri mem Arpa hakkındakı d.lvetıye ve d.a\a ı LHla~t suret.ımn lıı-
memen Parti mensublarının den birinin önüne çıkarırlar. nun olur, gider. Ana~ol 3,,75 rer· nuslrnsı nrn ha kP-nıe dı varılrn nesı ne lal ık olun-
kazanmasile nihayet hulm~ş- Müşteri hiddetle ağzına geleni ~ Atışveriı için iene ayni . Yula 3,SO muş oldu~t11ıdan yukarıda adı ya'lth miiddP.a alt'Y-
tur Bunlardan başka. ?1!u sövüp sayar. D•ire şefi ses çı magazaya gtleceii muhakkak Nohut ekstra S,SO itin mezktir ~iin Vf' saalla Gülnar sulh hukuk nıah 

· t"h bl n Partımızın k d d' .. . tır. fasulye 9,75 • . . mum ırı ı a arı 
1 

arma an mler, muşterı sö- Pot k . . . d y 1 f . kPme~inde bi1.zal haz'r bulunması ve,'a hır v~~ ıl 
istihdaf ettiği yüksek gaye 8 .. .. k · 'l b 1ran ışyar ışın e u a yerlı 3,50 .. . . . • 
. p ·t· tUzügyüne uyğıın zunu yesınce zı ~ asar. şa· devam eder, vazafesini mü· Mercimekıark 4 gonderru~~ı aksı t;,~dırtle hakkıuda gıyap ~ararı 

rıne ve aı ı mar oglanını çıgırtır· k ' · · ı l l l'... ı , k · 1 k .. ekilde Laşarıtmesına ıtina o· K d y 'b' emmel görür ve bol paraka- Sahlep ıltı ıaz O unacağı le l ıg nıal\.amıua tlllU Oma · uzrP. 
funmuş ~e buş işlere ehliyetli d" e -h ıkr ıgınfızkptobt ıoif aşkt~ zanır. Hele hali tavrı pısırık Tatlı çoğea ilan olunur. • 

ıy ay ırır. a a u se er ı l ı · t•kb 11 • .. v t d ların kazandırılması t h ... d'l' . . w• o an arın ıs 1 a erı muem Balmumu ----,--l--A--H---------
a ~n eş. . . a ammu e ı ır gıbı degıl ••. mendir C b · 11 

temın edıJmıştır. · e rı 
11 - Geçen yıllar içinde • Susam 17 ,50 Merkeıd•n gösıeril•n sayıa• Amehyat Tras Müsab;kası Yapaıtı Mersin Askeri Satınalma komisyonun~an 

bir Müfettiş vasıtasile. ~ar.li Avuölurya M•caristan im Viyana berberler cemiye Siyah yok Mikdarı Muham- ilk te- Gün saat Şekli 

örgütlerimiı teftiş ettırılmış paratoru Fransua Jozefin ak ti bir mfüıabaka tertib ettı: Şark 48 

ve Genyön kurulan incelene.o rabalarıodan arşidük Gabriel Hangi berhar Uç gUo traıı ol· Anadol 4
7
,5o 

Ü ~ e öoderı· h · ~ d 6~ teftiş raporu zeı ın g astala ndı, Doktorları ameh mamış birini bir dakikada Ay ın 
len rapor alttkalı lıçele~e tel> yat dedi, traş edecek?... Yıkanmıt yapak 80 

!iğ ol~nmuştur ye ~P;rk·'\.olu Viyana tıb fakültesi pro Bu oldukça eğlenceli mü· t Güz yunu yok 
nan ~ıhetlelr .tesbıt e lı mış ırb. fesörlerinden biri ameliyatı sat-akaya on iki berber işti· Konya malı tiftik 120 

12 - 1) ön kuru umuz u t H 1. .. hl'k 1. j Yozgat . d d ke yıp 1• ay 1 guç ve tc ı e 1 rak etti Orı iki usta, Uç gUn . 
saydıgımız ışler en mtt a o b. ı· t M ff k ld Keçı kılı . . . ,, d d d h bi ır am,. ıya • uva • o u. traş olmıyen on iki kişişinin ı 
dısı11ı al~tka er e en a a r A . d"k . ·ı f 

k · lerle meşgul olmuş ve rşı u ıyı eş 1• yUzünU sabunladı. Hakem : p· . 1 
ço ış . . . . . Birkaç zaman sonra Arşi B ı f ırınç er 
VıUlyetımız dahı{ınd~ Partı d"k.. . t" ld' - aşla Birinci nevi mal 

52 

men bedel minat 
Cinsi Kilo Li. ku. Li. ku. 
Patates 6000 4o5 31 2-1-939 1Saçıkeksiltme 
Kuru soğan 16400 90 ~ 6,.; ,, 16 ,, ,, 

1-Mersin garnizonundaki kıla:.ılın seıwlik ilı 
tiyacı olan yukarıda cins, mikdar, muhanımen lw~ 
dt>l ve mu vak kat leminatile eksiltme gün ve saul 
leri yukarıda yazılı iaşe nıaddt>.leri açık eksiltme 
ile eksiltmeye kondu. 

2 - EksillmP- ~lersin Askerlik şubesinin ii~l 

hizmetlerinin en e_yi şekilde u ua yAav~dr~'koprha ore lge. ı; Emrıni verdi. Ustalar ha İkinci nevi mal 17,18 

b~ Uk b' . . - rşı u uret erı so k 1• 8. . .1.-- K 1 jfQ olunmasına uy ır ıtı· v• • k b'l re ete geç 1, ırıncı ıgı re Çay 260 280 
. ruyor, emegınıze mu a ı S h y l b. · 

na aöstt>rmiştir Bılhassa Cum F J f . • esen aber aldı. a nız ırın K~hve 110 

katında askrri mahfelde öSkP-rİ salma 1 nıa komi 
yonu tarafından yapılacaktır. 

':' . . •. . . ransua oze nışaoını mı ıs· . 1 l . 
hunyet reı•mımızın ve Partı· t . . k 20 b' fi 1 cı o makta ka medı, traş re Badem çekırdek 

. f' fSto1z, yo sa ın oren d O d ' mızin yUkt1ek prensiblerlle in O .. b. "dd korunu e kırdı. n okuz sa içleri perator ır mu et sus . . .. 
kilAb mefhumlarının Vatandaş t d d' .. nıy~de traşı ve perdaht bıtır- Tatlı badem iıri 

U, SODra e 1 ki, r 1 T 

95 
58 

lar arasında yrıpılmasını te- -Yarıo geliniz, düşüne ı ı. . . . •. . . . Acı ,. ,. 
mek iizere mevcut bütUıı vası . d . lkıncıl gı otuz ıkı sanıye Acı ırekirdek 37 

yım e cevap vereyım, .1 • . _ . T 

talardan ist1fade atmıştır. Bu l'k• .. ld' ı e. üçilncUIUgU otuz dört sanı Urfa Yagı· 90 
ı gun sonra yaver ge ı ~ .. 

3 -Teminatlar eksiltme saahna kadar kabul 

edilir. 

4-Fazla bilgi edinmek isliyen istekliler aske-
50 ri satınalnıa komİS)'On uııda mevcul olan ~artnanıe 
ıoo lfri her zaman f!;Ör~hilirl~r. 17-22-27-1 

me)•anda Mersin matbu6trnın C b ? yede dıger ıkı usta kazandı · 1 .. eı 70 .. - eva ınız 1 . . 1 
T " ı 

Pttrli hizmHtlerirı de gosterd k U .. . ar. Tras1 en geç bıtıren yet· ı' L A N 
d perator, . b . d . . . 1 ·----------lttl'İ cıddı ol~~ayı bura ,, ay· N . . t . d m1ş eş sanıye e bıtırdı. r~c·a ve situyışle kaydeıi~riz. 20 b~ fle DIŞ~Dt ıs .erı~ ;e e Bız g ·nA en çabup traşın 1 Mersin Satış koopeıatifi tasfiye heyeti riyasetinden 

he~1!; y:li ~"'~:r t~~~~~,~~:~· b~; :Kvı:rrk::b.,i~stf:l;~i~iz ?~ tı. • ~;1~.ç~~~~ ·~la ~~m~a ~:~\~0;;;~ la yj mühür Mersi 11 Satış k oope ra li fiıı i 11 2· 12-938 la r i lı i ııde k i 
1 

il - n oren ıs erım lhıliy~ dairesinden 
hassa kongremizde teza 1 r ~- K d d" .. dir amma, yUzde ustura dola- • · toplanlısınd<i heyeti umumiye tarafından şirketin 
dtr. Surun mu'tad mpsaısın 8 in UBllOSU ~Oyle OIUf .1 şırken dt-ğıll maaş almakla oldug'Yum 

6 
tasfiyesine karar verilmiştir. lleyeli •ıu1umiyece 

den ileri gelen neticeler. ~ou~ V:\histanın Ho)'noviçe mev ÜZBllİk (nSlİlÜSÜ lalbik mühriinıii kazaeu serilen tasfİ\'P. lıe~·e ti Şirketin merkPzi olan eski 
relerde rnızem olunur. ar ı kiinde gecen gUn fevkalA.de h1 i . . . · "' .; arkadaşıarının toplu bir halde arib bir düello vukua el- . Ma m d yeceksınız, şım 1 ka Y bellı m. Uacı bey çırçır fa brik asında tas fi ye mua mılatına 
ı. k y geldı· g . g dı her medeni şehirde bir gU y . . . ... uaş başa. karşı arşı 8 miştır. Fev1<alôde g • .uabet dil ell'k t tU u 

1 
• enısını )'«iplıracagım- başhyacağıru.lan şirkellen alacağı olaıılarla şirke-

8 h k k Ve 
·1 ıerisi il'ın d d 

0 
h f 

1 
Bızım bahsedecegımız iu 'an es ı mu ırumcın ıu lP- borçlu bulnncınlarrn tasfiye heyetine miiracaal gi kongreler her şeyi açık ~e ello edenlerin iki köylü kızı iz 

1 ~~8 1 9 acı ıy.~ı-..~ .. I· k · ·· ı .. ·· 'ı .. k 
arı onuşaca ~ olmasın a ı. a a evka ad· . . alınacak istikametleri t~yi.rı garib olması ikısinin de dUel ıellık e_~stıtUsU kadınlara mah mü kalmadığuu il~n ede- etmeleri ilan olunur. 

edecek fırsatlardır. AmeJımt· ıo meydanına ellerinde birer ms degıl, köpekl~re mahsus. rım. 
zin muhasebeeini arkadaşlara rovelverle gelmeleridir. Hıçı . Tutulus Veterıner mekte· 
büyük bir açık.ilkle arz ede· arib olmaması da düellonun b~nden mezun bir zat bUyUk 
riz. . ~ir kıskançlık yüzünden çık- ~ır «kli~eklere mahsus gü?.el-

Kon&relerin kıymeth mü . lık enstıtUsU» açtı. Kepek sa 
l · · t · ı mesıdır · hi bl · e ö d d'"' · t · d zakerelerınden i erıye aı ı . 1 Biri birlerine rakib olan erın g o er ıgı amım e 

ham almak yön kurullar ve kızlar ellerindeki silAhlarla kor şunl~~ yazılı: . . . . 
Onların vazifeleri için çok kıy ld'kl . aman YüıUo şeklını df>ğıştıı-· 

Şı karşıya ge 1 erı z k - O f s· b l k metıi olacan-ıua kani bulunu· . . . d ro· m~ o rank. ır u do un 
6 hemen ıktsı de aynı an a . . 

Yoruz. 1 • • tmışla~ ve yUzllnde çızg\le~ peyda etmek 
Genel Sekreterlığin bu velverJerını yer~. 8 

t ·şıer 80 frank . Kuyru~u uzatıp 1 kı · 
b' ·b· ı · hücum e mı • • 

husustaki temiminm bUtilu oh ırı ır .erıne d 
1 

k tabiatı seltmak ~O frank Lüzumsuz 

Silifke k<iz:ısı giiz~ı 

oluk köyünden 

il yas oğlu ~l~hmet 
\' angöz 

i 1 a n 
Satılık kamı dairesinde mUzakere et dır. Dilello,. ka 10 1 

.-· . tüylerin rt\ngini değırtirmek 
tnPği muhelesatla rica ederiz. l 111n kendilerıne bahsettıgı sı- 30 frank. Sarkık kulakları 

14 - Hesııb raporu ve ye H\hlurla, yani tırnak~arla ve değiştirmek. dik kulakları sar Ha~Lane caddtısinde 
ni sene bütcesi ve esbahı mu dişlerle cereyan et~Pge başla· kıhtştırmak i'O frank. Buldo- fovkam twhtani sekiz oda 
cibe ıayıhhası mesai raporu~ mıştır. Kızlar bu s•l.ahlarla u I kun çarpık bacaklarını düzeli iki nhtlbah dörl dükkAn 
llluz ile birlikde hesabı katı zun müddet cenkleştıkten,yUzlmek 100 frank,, • _ .. 
bağlı oıarak taktim kılınmış· teri, gözleri parçalandıktan. EnstitunUo rağbet gördü- bır bu~·uk ahır bin arşm 
lır. . ustıeri ba~!e~ı yı~tıldıktao ve ğUnU söylUyorlar. havlu acele ~alacağım 

Bunların mOzakere edıle- nihayet ikısı de bıtap düşerek _. ..,.,.._ STfk . 
rek kahulonu dileriz. . kımıldanamıyacaıt ha.le geldik Yeni Bir Halter ' 1 1 

e caddesınde çerçi 
Tarihin nn bilyü şerefini ten sonra «DUello» httam bul·ı • Yıldız oğlu ~lustafaya 

"e o nisbt>tlA Ağır olan mesu· muştur. Dunya rekoru ruiiraca~l. 1·5 
lıy,..tıııı omuz armcte t~t1 Y8 " 1 y . 1 Tanııımıe Sov')et sporcula· ~=--~~~=-~===--
l'artımızı tı-r1<1h eden bUtOn lasıt • tmış bu uııu ~ru. 1 . , . . 

a ald 
•·ıar Rapo•umuze nıhıtyHt 90· rından Popov, Kıe\' de yenı bır Popov, bu sureıle, buııc!an biray 

8r1tadıtşlorın z ... rınA ' " ı 1 . . . . . . . . \thzıf nın .. ht'mıniyetini mUd rirken hUtün parti arkadaşla dunya rekoru tesıs eımıetır. ev.ve! gene kendıımııo tesıs et 

r h kkı dak
·
1 

ke ı·ına olıın SAvgı ve Sllygılerı Popov, klasik triaıl'd e (yani mış olduğu 527,5 kiloluk rekoru 
ık olduklal'I a rı • . . . . 

n 
. k d ha ·1 ş .. ı·et mızı tekrar eder ve kongreye develope, alma ve ıkı elle kal· kırmıe ve yenı bır dünya rekoru 

&atımızı btr ere 8 .. j • · · · 
il h 

muveffakjyetıer dileriz dırma) B30 kılogram ceme\mııtır kurmuetur. 
ederak çahl}me yı arımızı u· · 

·--1939--· 
YILBAŞI 

Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

Büyük ikramiyesi 

500.000 liradır 
A Y R I C A 

200.0000 - 150,000 - 100,000 • 7 o,ooo 
60,000 - So,ooo - 30,000 

20,000 - 1 S,ooo 
Liralik ikramiyelerle 

400,000 ve 100 .. 000 
Liralık iki adet mükafat vardır 

Keşi~e yıl~aşı gecesi yapılacaktır 
KlLETLER; 

(2,5) ' (f>) ve C 10) liralıktır. 
Vakıt k:..yhetnrnden IHrnıera bilPliuizi alıııaz 

·-----~----------------------------... 



SA\ F.\ 4 ________ _;,. __ __. _________ ~· ~--~~~~~---:-::-----:---------:-~~--------~~~--~~~~~_.!...17!._:B~ir~i~nc~'i~k~· a~n~u~n__!l~9~3~8~ YENi MERSiN 

i l A H 

• 
ersın 

• 
yenı 

Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ 1\1.[ER.SİN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

yeni Mersin : 11 Yı llıh fasıla sız intişarın 
da muvaf fakiyetini halktan 
gördüğü rağbete borçludur. 

V E N İ M ER S İ N : Sizin G~zetenizdir Dertlerinize dileklerinize YENi 
. M ER S ı N sütunlan açıktır. 

VENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

YENi ME SIN MATBAASI 
Taba ait bütün işlei-i ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Yeni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

IHl~lRı ®@W@& O~tr~IMOlb~lM [H]&lRılFllJ~lRılb[g 
KİTAP GAZETE VE ~Ecıv.ru A 

l'a bı yapıl r 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler E vra~ı 
matbua Fatura ve stire en nefis ~ir tarzda ve beğendirmek ş~rtile yapthr. 
Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

1 

içel Haf ia müdürlüğünden 
l - Auamur G ı tıudır~ \olurıuıı muhtelif 

kilomeLrelerintle muhLt>) i f açıklıkla~i c.ılışap köpl'ii 
lerın tamiri için L a ıızim ~ılınan 1440,'!:.j. liralık irı 
şacıt açık Pksillnw~· .. ~o rı ul ınuşlu r. 

2 - Eksil lnw 28 lı i rirıcı ~fırıuıı 9.~8 tarihin+> 
lPSacfii( t>deıı Ç lfŞiı ll ıha gÜ11Ü ~~al 15 de vilfı \'t'l 
d a inıi f'r ciinıt·ninde y<ıpı lHcaktır, "' 

Fenni Sünnetci 
Sıtkı T annverdi , 

~· apar. 

Fakir çocuklara parCts11 
Adres ; Tarsus pttşa ga 

zinosu karşısı 

~ - ~lııva~kat lf'ruirı:tl parası 108,0(1 lira o- l ~es m 
lup İ1'lt>klilt>r bu miktar Lt>nıirıat par<ısıru vr._!a t.. Sag"" lık 
uı ı uu t nıf' k t 11hu11 u '' r ı cü nı fl uf\ gPti r nıesi lazı ıwJ ı r. • • 

4 F<izla malıinı ~ıl e::lnıa~ ; ~lİ\'t-ı11 I P rin ic.,J E 
ı'laf• a nıiiıliiıl iii(ÜrıP. nı ıır·" c:ıaıı ,.,. ih~~ ı;~",';'r23 · .'j Mer;~:ün;,~!a ~ 

Bir ahçı kadın istt~niliyor 
YiiksPk hir ail r! ı ı ~zdincle a lu;ılık ):ıpma~ iiz 

re hir alıçı kadın t ihl ı ~· aç vard ı r . İ!-l~~lılt• J iıı 

matbaamız idare uıüdlirlı ığüıı~ ıuiirHcaalları ı -5 

Mersinlilere rniijde 
kış geldi. Sobalık kömür ve odunlar~ 

nızı şimdiden hazırlayınız. 
~luhlP-rt>Jh h a lkımıza hır kolii)lık oluıak iizıc 

t_<ok kö~ .. ürünü çıı, r l lı <1rıı111alı)' P ve ı.akli~ ... ı 
sı hız~ all lonu 30 Lıra ~· a, Sohalık Odunu 
göStt'ri.f.-c,,k ev vt- uwğ z·ıya lt• ... Ji111 Tonu 15 L ı ra 
,. u v t' r ı ,. ~>ruz - . 

Mallarımız temiz ve sağlamdır. 
Mersin soğuk Hava ~eposu yanında 

Necmi Genç ve kardeŞi ı ı - öO, 

:------------·--------} 

• 1 
her nevı A vrupa, 

Yerli eczayı tıbbi- ~ 
ve ve müstııhzaratı 

Q ı 

~ =~:_~E'-"?'~3 ~ 

Nüsha ·ı 5 Kuruştu r 
Abone Türkive Hariç 

\ 

$erait I lçın için 

Sent! 1 ık 1200 Kr , 2000 K' 

AltıayJık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bır avlık ı 00 Yoktur. 

Resmi ilanabn satırı ıo 
Kuruştur. 

DOK.TOR 
Nazım ünsaı ! Yurtdaş 

Muayenehane!İ : Yoğurt pazarı caddesinde 1 

Sabah sllat (8) den 12 ye Akşam (14) den 19. 
1 Kızıl aya 

kadar hastalarını kabul ve muayene eder. 1 
Pazutesi günleri öğleye kadar fakirler parasız 1 

--m-u•y-ene-e·d-ilir. _____ _.: aza olunuz 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
*•••OllllllllB••llBlllB._.WB B•BW+•• l§gl§JJ Nisaiyeüpratoru ve Doğum Mütah:ıssısı fi!J 
~ .. ;;;;, 
« SIHHATİN İZİ K.OR..UYUNUZt * :O OK.TOR. 11!!1 

: - NASIL :MI ! 1 A.-Yakup Aslan fi!1 
~• KA YADE L EN ai ~ Türkiye ve Ruıya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etmiş~ 

SULARINI IÇMEkLE 1• liiJI Hasta l a rını her gün8- l 2 lf> - 18 e k , d ,ı r kabul muHyenell!!J 
e= ve tedavi eder. fi!} 

11 fiili ADRES: :\1ersin Bozkurt caddesi (P-11 
• ~ Yoğurt puan No, 1 .:.. 

1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sıhhat ve fçtimal Muavenet Vekaletinin 672 numarala raporu 

• 
TAHLiL RAPORU j 

j Göriinüş: Bt'rrak Kaleviyet; "ıoo sm3 suya sarfulunan N. lo 
rnikdarı,, 0.2 sm3 . • • Renk 

Koku 

: l\enk ·iz 
; Kokusuz 

Tadı ; LALif 
Tecımiil; Mttledil 

Mtıcmu ~ertli k. derecesi "Fransız,, ı. 5 
Uzvi nıaddt'ler icin sar folu nan mü velli-• 

Sülfat "SO 4,, 
Klor "Cl ,, 

dülhumuza litrede o.4o nıgr . 
litredt~ 0.0033 gr 

" 0.007 4 
Nitrat ''No a,, ,, 0 .0040 

1'itral "No 2,, yok 
Amonyak ''NH3,, Yok 

Fr.nnin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden hıba

1 • • 1 
1 
1 
il • • • • a 
1 

ren istasyona kadar içi kala) h kAl vanizli borularla içi mernıP.r döşeli 
bellu rha vuzlara rlökülnu~k tedir. Orada 11 d~ biiliın Fiziki ve ki ıuyevi 
evsafını muhafaza ederek ve hiçbir suretle el dt'ğuwden hususi kim
yaıerinıize ve Adana Sıhhat Bakanlığının tayin elliği Sıhhiye nrnnHı· 
ro huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAYA DELEN suyu ile 
yıkaııdıkl&n ~or ıra doldurulmakta ve ağızları Sıhha ~ urnmuru Larafın- : 

" · dan ruiitıiirlenerek şelır· iruiz~ ~~lmekledir. *' 
~ ~ 

~ ·······--··~········~·--········~··· 
Yeni Mersin Basımevinde ~asılmıştı 

.. 

ZAFER Aile Sineması 
Bu gün gündüz saat 14,30 dan iti~aren ~aşf ar Mevsimin en güzel şa~ eserlerin~en olan 

King-kong 
Türkçe Sözlü 

r 

Pek yakında: 1914, 1918 MECHUL ASKER 

ÇAN A k K A I_j 
TÜRKÇE SÖZLÜ 


