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İstenilen raporlar merkeze gelmektedir 

Tokyo 14 (Radyo) Japon 
kongreye arzedilmek üzere~ ha· başvekili Hokona,haricire nazarı 
zırlanmıştır. sıfatiyle birbir ardına 14 .. ransa, 

Barış mııahedeleri ancal{ fıı
tınalar tevlit edArler •b· 4okara. - Ticaret Odalı rı 

1re borsalan ve ziraat odala· 
1 t•rafından Ankarad a önümü z 
e~ı "k " · d ı ayıu ı ısın e lop anacbk 

•o büyük ziraat koııgresi için 
ıırtanan raporlar gönderilmek 

Büyük ~irsal kongresi, Cum fngiltere, Amerika elçileriyle Bel Y tıuriyetimizin on becoinci vıldcnü azan : Danail Krapçef 
~ • çika ve diler ecnebi mümeBBil· U • ı - d A k d . 

1 
mumı ıa r pteıı sonra Paris baş amak üzerr. bulunan menf 

mun e n ara a mıs i şimdiye ıerini kabul etmietir . · k d ö ül . b" k cıvarında imzalanan barış mua· millıyet cereyanfarrnrn elevhı"nde 
8 ar g r memıe ır öylü top hedelerinin ilgili millellore men b ı • 

lırntısına vesile terecekıir, Cum' Sü~ıt mmtakısm~ıki sup halk kümelerince nasıl talak u unınuştu. Rus imparatoru 
Diter taraftan kongreye da· huriyet bayramındaki merasime 1 ki edileceği ıı azarı itibara alın· böylelikle harplerin önüne geç· 

t edilen her ıiraat mütehassı iştirak edecek bu köylü mümes Enfernaıvenal ko- mamıeıı . Tarihte bu hadiselerin mek \'e hırıstıyan_lık esaelarrna 
ile zirai maddeler üıariııde iş silleri kendi öz işlerinin görüşü- 'J' ve bunlarla muvazi yürüyen ve· ~~yanan _A"rupn ışleı ini tetkik 
an kimseler de kendi ihtisas lece~i kongrede bulunacaklardır. misyon Vazifesini ka1iin uyandırdığı birçok ~eak ıçıu de bır akvam cemireti kur 
it mevzuları üzerind!! noktai Daha geçen sene toplanması •/ı l . aiyonlar vardır. mak emelinde idi Bilahare hu 
rlarını birer rarorla koog mukarrer iken tehir edilen zira· I ma effl 1815 de Viyanada toplanan cemiyetin kurulduğu ve fııku 

e bildirmektedirlar. Bu rapor at kongresi için eLrafiyle hazırla Berlin 14 (Radyo) Südet kongre, harp sonrası Paris ınua galiplere a let olduğu malumdur. 
birer tea mıhiJetini arzet· nılmış bulunulmaktadır. Bu kong mıntıkasında bulunan enternas bedelerine pek çok benzemekle imparator Aleksandır, bu gaye 

L \tedir. Şimdiye kadrtr memle re ile bütün ana hatları tebarüz yonal komisyon Almanyaya ge dir. Bu kongre mukarrerntt mu· ifodir ki, "mukaddes ihifakı 
"'tiaı· etmiş olacak büyük zirdat prog· çen Südet mıntakası etraftndaki cibince teeekkül eden "mukıı.ddee mEıydana gelirm İ"Lİr. • 
- •zde ziraata ortaya konul- h · ıı·ı k 'i' .~• ınühim iddialar ve eserler ramıoın emen tatbikallna giri tetkiklerini ikmal etmiştir . ı ı a ,, mensupları karşısmdakile Fakat kurnaz Avusturya 
; koogrere araolonmıktodır. Başvekil B. Celil Bayar eilecektir. Komi.,on pelebiıil• IQıum re ve 

0 
milletlerin mUmeseiJJeri· baevekiliuln, imparator Alekean· 

ttıoa h · 'b ı "h 
1 

Kongreye Bae9 ekilimiz Ce· kalmadıQ'ına karar vermiıtir . ne insanca değil, hayvanca mua- dırıııbu güzel idealinden islif:ıde 
deler·, . ·~1 18blı_ aaükve. ı raç mad 

1 
r~mı ve sulama itleri hakkında lal Bay arın bir nutkile aoacaıı mele etmie ve onların ayrı bir '-.mız ı e uy zıraat prog bırer broeür tanzim edilerek anlatılmaktadır. MOnih anlaeması mucibince milletten yiue bir his ve ruha etmekte bulunan munzzam Avus 

~ - - tabiiyet bahsinde hakkı harar mılik insanlar olduklarını naza lurya imparatorluğunu lak•ir•· 

İfciyef. ilk olıul 6f.refntefılerİ ketlro.. Zelzele mıntakaıın için Alman ve Çeklerden m6te rı itibara almamışlardı. Yapılan ye muvaffak olmuetu. Bununla 
eekkil bir komis1on teıkil edi muamele sadece bir cemiyete ya beraber bu, çok uzun süı medi 

tarıuunea gJdi da inıa f aaliyetı lecektir • pılan muameleden baeka bireey ve 1830 - 1848 ihtifalleri ve 
1' ( al üJlül • delildi. harpleri zuhur elti. Bütün bu 

l'\ÜJtür direktörlı'iaü teblig~ at Şehrimize gelen mah1matı gö lttJIR ıın· "'n Bu kongrede ihtihitcı Yunan kanlı hadiseler, Virana googresi-
...., 

1 

re Kırşehir ve KOşker zelzele mıo / hlardan bahsedilirken büyük nin mahulhıriydi. 
takasındııkl yarufll8llyeti hummalı • d l A t d ı 

Y
anruor r llpanya Oft a_,rl • tuı ur7a o 9 eı adamı Meıer· Bu gOn Orta Avrupada vu ,.,r, bir şeklide devam etmektedir. Ha ııih a1nen ıuuları söylemieti: kua gelen nasyonalizm hareketle 

, len çalı•makta olan ust11 ve ame- _ıılar ne11 Yunanı ı ? F 
t·ı ~ntalya tilılvetioden vilAve T Tü k v aı - · · 1 

ar mı • a· ri de bu kabil hadisalerdı·r. Ke· 
llıiz e . J J a.rsus r ocağı öRrelmenlerin le grupunun takviyesi kararlat· tspanJa· kat "Yunnnistao,, sadece coğrafi 

il mnne verlleo ögretmen d6n c~ıAı Alp Betlarbaşı baş mtthr Roma 14 (Radyo) bir malumat ifade eder. za şahidi buınudugumuz Kemal 
~~,~rın Öte Sılifa lmamuşaaı o ötretmenlitineı. Bellarbaşıodan Ş~mdi e k d b t k d daki hal1an gönüll6leri Napoli· Baevekil Meteruı"h'le mn.te· Ataturk ihtilali de a1nı mahiyet· 
.. ~ A . Y 8 ar u mın 8 1 1 •e dönmek üzere diln ö,.,leden u t d" H 

t ııa, •ni Ergin Tarsus Ça \'ah ya Turhan Tarsus Türkoc11 mşası ikmal edilmiş ve kabili ' . il . • Veffa Klemanss nazarında millet· e ır. arp sonrası Paris cita· 
~lciu köyüne, Siirden Sıdıka aı okuluna, Aslan köyünden Ah lskln bir bale gelmiş ev sayısı l '~u~a Kadıksten vapura bıodı· ler sadece tedavülde bulunnn rında imzalanan barıe muahede 
lı llr Tarauıun Mtlnas kllrlne, mel Erdoltan Kuzucu halene, ıi 131 dlr. Ozerlnde bOyOt bir hızla rılmıeler •• lıpanJAdan arrıl evrak nakdiye •azifesini görebi· lerınıu bu günkü hali mordnııda 

•naz k" Ü AA t . K· ·ı IAh altında bulunan. ötretmeo Çlllfalaq ev sayııı lae 1080 dit 1 mıelardır . lirlerdi. dır. Yarmki vaziyetlerini de ao 
81. OJ uare meoı am1 • 1 Napol o h ) · d · 111e

1 
M h M Ahmet Hamdi Şenol Aılan kö Ba evlerden bir çol'anun çaWarı 1 •ıı •ı ı D .1. •• I Y n arp erın_ en_ son retejtız. 

qJ6 IDan a at köyüne, abat yüne, sililh ahında muıtafa Ör 1 kapatılmakta ve kapı ve pencere· j Rll iri • 11 JI • z .. ı ı ~· A•uı~urya b(lkftınetı Vıyırna Milletler biç bir zaman sade 
'ı ötretmeni Hamdi Erol nek mut kazası Hisar köyüne, lerl yerlerloe konmaktadır. 1 on~resl~ lmulkadderalı mucıbin ce •coğrafi malumat ifade et-
•oeı bae o"ll>retmenl"ıll>"ıne :ua Ro bü JS,L ı .. ce eıma ı la yayı kendi evaleli . • ıı A 5 ' Jl1 Belen keşlik köyü . öAretmeni Yıtpdmakta olan 1080 lerin . ma yuR e çııı halinde elind t l I rme değıllerdi ve bu gün de de-

L ••dan Sıdıka B k 1 Q ı · 1 e u muştu. rr il d" B IA • "ÔYG ay a opur u Naciye ~nil Gözoeye, Göıneden cumburıyel b11yramına kadar ye I hariciye na~lrlRI Mnmıtfıh Vıyana koııgresiıı ~ 1 
er ır. 1 1rıkıs ınillet!eri dil ta 

ı,ll lene. Kon1a vilAyetinden ge Hasan Oıbek Belen keşli köyü tlşllrUmesi kıırarlaşmış ve alAka- I • • de de bir \'ilson vardı Çek yfik r_ıh,. Ad~t au ane ve hıslere ma· 
-lt adronıuza verılen SOleyman ne, Karaduvar köyü öğretmeni hlara lazım gelen emirler veril· 1 tekrar Ziyaret eff l sek ve faziletkdrane hislerle da ı ık ınhısarlar terkip etmektedir 
~ l>ac;, Mersin Arpaç köyüne Cemali ye Köktürk Anamur mer miştir. ' R 14 (R d ) 1 'it ha o zaman cemiyeti akvamın ve bunların her birinin ayrı bi-
bethan •ilAyetinden Nezahat kez ukuluna Elvanlıdan Fahri ( 

1 
, • Roma büy • ka ~~ . p~g~ :ır~ temellerini atan bu adam 

11

mu rer tarihi ve mazisi vardır • 
... ~· kıran Silifke kazası Gü ErBOJ lıemi~e. lıemiııdeo Adil rzıncaa hattı açdma tiaııı :~n ha~:;. na:.rı. ~:~. ~i•nao kaddeı Aleksandr,dı. Ruh~ Rus Vazi7el bu merkezde iken 
Q,. ö18ne, Antalyadan Remzı Kökeal Eltanlı kö>·üne mersin ı B" h t . ile görüemüıtOr . Bu görüemeler lara has olan misLlzimle hali iş bu maı:evi varlıkların mücetJbir 
"' ... •lan ç . . . ' ır af a evel Erzmcaoa . . b , 1 · b b 1 ht vılQ a, amalandan Cavıt ~ecatıbey okulundan mevlude uıa a d . ıu u 

1 
ô eınasıoda eloının Londranın ce a .. ge mıe uluııao Aleksandr, ee ep er ta ında ve trampet te 

4b ez Kel Ahmetli köyüne, Kel Kayacan lnönü okuluna loöuün 1 · !k~ · e~ıry_o 0 0
• ~çıd ma t re tabını halra hüküm etine bildir hrıstiyanlık esaslarına dayaıı " ıı ranelerile imzalahırılan muabe 

llt:em köyü öQ'retmeui Hamit den Nasıh Gürsan Ne~tibey 
0

1 ~1 1 kıncı .~erı~ ayıü ı~ın e. yapı dili tahmin edilmektedir . Ya ~ski ~vrru_p~n.1~ m~vkiini mu ha delerle imha edilmeleriue elbaı-
lırı,at Tarsus merkez Türkoca kuluna nakıl ve tayin edılmişler acı~· ve ttor~n 

1 
° g z~de ~r d~ kındK yeniden bir görüeme ya aza 

6 mesını ıs emış ve yeni te imk:lıı yoktur._-----

'11t ;,. Se1han tUAıetioden Tor dir Öğretmenlerimizden bir 'çe t"ı gk rup atö u ad naca ıır Alkı pılacaıı söyl~nmekledir • • •ıt d R ~ • k d 
&\8pel' k" Ü K ı · - . e ID aya ren en sonra ışar 1 . . 1 1 ıngı ere e o Ol VI ıs en erunı llıent ı oy ne, epa ı ojtret kısmına tebligat yapılmış, diğer ' tilAyeılerinde b' t dk"k ha ngılıa te ta yan gazetele 

~ Sanı· QT · Gül 1 ır e 
1 

seya · · b" b' 1 · • k b'I hQ tı AA 1 1 ıogır oar mor lerine de yapılmak üzeredir . ti yapacak ve bayındırlık teşkl rıoın ır ır erıne mute a 1 Ordu ten•ı"k eclı·ı,·yor uırı,vacak Vapurla· 
L "5retmenlitine Gülnar mer y · ·ı ı · · b · • camlarına raımen m8ıakerai 

0 
'J '6tinde ' . enı vuzı e erını te rık eder 

1 
lôh ile bayındırlık faaliyeLini 1 ~b ~ Mevhlt Yılmaz Mijrsın hep~ıne baeımlar dıleriz . mahallinde gözden leoirecektir iyi bir eekilde detam etmektedir Londra (AA) - Harbiye na rımızda gümrtJJı 

liti urıyet okulu baı ötretmen V A . k zırı Hore Belishauın ihtiyat or 
1 

b,,tıe, Merıln Cumhuriyet okulu 1 edinci Milli Tıb kongresi merı ada duaunu.n teusiki hakkındaki be muayenesi 
lifkeötretmeni Bekir Soygay Si .. .. .. • • ranatını gazeteler iUifakla ee Gümrük ve inhisarlar bakan 

~bd T8'uou nahiJHİIH, Taşu onumuzdekı pazartesi Yapılan komüni.t IAmhyorlar. lı4ı Rodos ve lskenderuoa ul 
'•ot •n Otuz Öoaı Mersin El .. .. 1 h . Times gazetesi lıu tedbirle ruyan mılli gemilerle yapılacak 

1 
b gunu açı ıyor ta ri,.leri re ook daha evvel tevessül edil nakJiyat hakki talimatnamede 

lı:ı kö ae ötretmenliQ'ine, Çavue N1tvfork (AA) Amerikada memie olmasına teessüf ediyor bazı değişiklikler rapmıehr, 
~~Jt\JGoden Zeki otuıbae çiflik • te bir kao ava kadar ha .. 8 mü Bu de"'iaikli"'e oo"re uporda mu 

t 
De K d E 8 • • • 7 Ü k d• • il _ı• ecnebi faali1etlerini tetkike me ı • " v a ., Ilı ' ara Utard&D ıma 08 frfnCf r pe ~Qfrf ve mi f Ulf daf~a meVCUdUUIJn ~bin kişiye ayeue yapacak olan memurlara 

Gtr Cavu9lu7a, Kazaoh köyii mur parlAmento tahkik komisıo balıl .olacağını memnuniyetle bundan böyle bir kadın kol 
,, .. ''ineni Aziz Dotaa Karadu tababeti kengreleri açılacak nu otomobil eehri olan Detroil ka1dedı1or . eu ıerfik edıleoektir. 

• ok 
1 

deki komünist tahrikAtiyle meş Deyli Teleğraph, Çember Vaporların bu limanlara gel 

~... Duna, Buruoucu kö1ü Y d" · 1 1 r· k T b k 1 · 1 ük '"lf'e\ıne . e ıncı u usa ur ı u erıue temas eden teblijaUa bu 'al Olmuıtur • ıJfn tarafından geçan hafla ya mesiuden öuce güm~ . ııokta 
lı b ıu Mehmet Emin Kuaı:: rultayı 17 birinciteerin pa;r.artesi lunulacaktır • Tahkikata memur komis pılan vaadlerin tahakkuk mahi ıından yolcuların _gırı_ş ve çı 
da

0 
·~ . Ölre&menliline, Matara aaat 11. ~e. Ankara Halk evinde Ondan sonra altmıeı miite· ron Azasından biri geçen ıene yelinde olan mevzuubahs askeri kıelarında mazbutııetı temin 

'"e .4'lı Rıza Burunacu kOJOne Baıvekılımız C ili B , b" · . • tedb" ı · bO•ü · · ıı fk edecek yerler ayrıla<-akhr. Bir 
( llııtıd • nutku ·ı l e k a1ar ın ı,; caviı muhtelif serbeet metzular auçıgan da çıkau gretlerile ta01n ır erı ' n ıngı z e Arı Jôlounn mua7enHi bitmede lilıb 1 ın Bıkkı ltık llatrara, ö•;:d acı aca tar . ıl&erinde konntnlacıktır • mlı komGnlatlerin eaerl oldatu umumıyeıinln sevinçle kareıla· baık• bir yolcunun muıreoeıin: 
ııı,'1 a hnda Mustafa Dorucu Ye il en ıoora uıl menu- .. • . nu tesbit etmietir . Bunların ıacaaını ya:Jıyor. baelanmıJa~k ve noksaıı kalan 
lt,)"t kôJ8ne, Sarıibrahimdea laf naüzakereye başlanacak • Uçfipeu gfin a1oı metaular isimleri kaydedilmletir • Ayni Deyly mail iagilteredEıki iki SJUlfeDe yeııideo yapılmak su 
~· Bavanvn Ra: ı - Grip mevzuu ile pr~fe· 8zeriodeki konpımalar detam zaman.da komfloist tahrikçilerin ~i~yon ieıizie silAhlanma endOıt ~tile tekA111ül ettirilecektir. Mu-

p::---:-=:=--=t • 'M•olyul( BgaO.'f'U:claDlkBol·yeur·l.ne, sör Bravn profesör Kemal 80• edecek ve gelecek ıekiıioıi ulu· den bır Çoklarının karılarının rısıode tullanıl~lar101 i4tiyor •1ene yapılmadan evel yolcula 
il seyio Yelozluoğlu ve doklor Ek sal tıb kurul&ayıoın ruanameai da Detroit mekteplerinde hoca ••• • rhı~ k~fa8tna .taPor müreuebatın 

De 
• .liiaı· "'O iddi" ıç ımıe gıremıyecekıır Mua 

h. - ..... ~ rem Şerif taraftnden tehlilat tesbh edildikten sonra SibaL ve lık etmekte oldukları anlatılmıştı RIZI 11119 uı 1 yene memaila!ı eşyanın 'muaye 
UG • ,_ 1apılacaktır . içtimai Muavenet Vekili &erafm· 8 ( • 1 b' 1 ~eıınde kemıyenen ziyade key 

~ ınlııtaa ufratlı 2 - tkınci mevzu oıan öie- dan Azaya terııecet bir 0•1 zi· • Dil 8 ı~ oryürak ·"ı'lu aıya 11~0le ehtı~mıye. verecekler ve C"f& 

1 
1 il "I " m ayeneyı oııa göre yapacak 

"-r lô R 14 (Radyo) Çek-Ma nik 18 birinciteerin sah g8n0 Ja eıi ile kurullaf kapanRcaktır iş dairesi reisi B. Enis Bebtç oomrak meollestolannda ya lardır 
tır . ,:aımeleri inkitaa utramıtı öğleden evvel profesör Şe•keı Ulusal Tıb konrreeinin top· KoryDrek ve işçi dairesi cem~ı ıılı olup da denize dDftOtl iddia e!!!!k=·=:=!!!!ı=~~~~l!!!l!!Bl!!l~ .. 111ao h motett1o1 B Mehmet Ali N ft•Qt · 1 1 oa l vasıtalısrı rdslerinlo lmzah· 
o.ı601b ar &Jeti Bud1tpeete7e 1 Aziz Kansu ve Dr. Şükrü Hazım !andığı günlerde birinci Tiirk .,. • ı .. 'ı- ıo edilen eeyalar ıç 0 

gem yacısklan ve gemi mObDrlyle mD· 

14tı Geuır · Macarlar MOnih iti Tiner ile profesör Godelik ve pediyatri ve OçOocO milll d" pazar gono lodan vıporlle Mersin ~ovarl veya kaptanı, gemide mev bDrlenecek bir zıı'Lıt varakası tan Ilı im 
1 

ı ıı de tetkik ve teftl.fl•rdtt bulunmak out ise aomrDk mobafısza memu 1 , u 
'•~iline ~· •Jan dör& detlet ~ae profesör Ali Eaat Birol _&arafın· ı tababeti konareleri de topla· ısre pbılmlff ıelecetlerl babeı ru, liman işletme ve acenta me· ı m kararlaşmıştır. Bu esas dışta 

-Draoaat edeceklerdır. dao bu meuuun muhtelıf eube· nacaktır , ahamlfbr, murlan ve hadiseye aAb\t di~er da yapılacak. m11rıcaatlar oazKrı r- • hibara alınmıyacaktır, 



15 VJUNI MERSlN Sayfa : 2 
Gü nr n politih meseleleri Hava yolları 

izmir "stas~·onu T ro e 
üncu Rayh'tan 

4 üncü Rayh'a 
Bütün hazırhKJar Nisan 
ipti~asm~a bitecek 

·An karada bu sene me 
rağbet çok fazladır 

ebe 

Romen Da~iliye Naziri 
bir nutu~ söyledi 

Demir muhafız/at 
aleyhine aldığı ted" 

birleri anlattı 
'eni ı~lınan)ranın genişle

n1e salıası 
ı . n 1 t H v 1 Halkevi sahnelerini kurmak icin tiyatro 
zmır, - ev e n a yo · . • Bükret1 ( A.A ) _ DatıiliYe 

Iarı İzmir istasyonunda tıimdiye 1 mektebinden fayda/anılacak nazırı Knlienecu, idaı·i itirnl~r 
kadar posta ve yolcu tayfareleri - enstitüsünrie bir nutuk sörıeııı•e 
için bir hangar ve bir de istas· Bu sene Tiyntro mektebine. hususi bir ders programı Latbik tlr . 

1 Yazan : Piyer Dominik yon binası in~a ettirilmiş~ tayya memleketin her tarafından gös· ıedilocektir. N zır hükumetin takiP ' 
re. ~eydanı nısbeten tanzım edtl terilen roğbet, geçon seneye gö Bu tedbir, e\'volô nıhnyet 5 tiği beynelmilel Riyaset dols!1 

Z ıı hır atılmıştır • Önümüz- ve Belçika, di~er yandan Polon mıştır. Fakat meydan tam mana k d d ,, . b tt f 1 d sene ıciııde memlc>ketiu ı üLün si .... le demir muhafızlar aleyb 0 . . re ay e e0 er nıs e o aza ır 1 J d · tı·~ Almatıyı dol'ruyoı· · d sıle hazırlanmıe de~ıldır Kıı:ıın • b- "k 
1

. 
1 

· d ı.· h ,, . 11J 
l ( uı ı. 6 ya sınırlarının eski şeklın e 1 _ 15 

• .., Kültür Bnkaolığının açtığı im ti uyu şe nr e1•111 e uırer " ııe de aldı6 ı tedbırlerden vııze" 
G t' h - ~ ı· bn yağmur ar :vfizundeo çamur der ı 

1 
. . . 

1 
~ 1 0 "eçım mar a enuz coesra 

1 
- kaldığı iltive edilirse 1870 ve1914 h 1• • 1 hana bir cok mürucont vardır. kurulmasını tem n edebılecektır 'mek mecburıyot nde knlacaıı; 

k d ~ı - k. Al ... 0 yası n ını a an tayyare meyda · . . . . . . .ı 
·ım an ma6 up es 

1 
man, - nının t . . . . d - Tltlebe miktarı lıu sene alınacak Ankara Halke\'ı bu fnrdelı ı~ı, ışrap etmek ıstıyı>nlere cevap ,. 

d b k b . 1 Hit Almanyasının Hohenzollern Al- anzımı ıQın mey ann yuz • . . . _ " 
4 

• • 

11 an ae a tr ee1 o mı1an - manyasının g"rpte ~e bilhassa !erce Vahan d n kömürü cu·ıolan nisbeti aşmak üzeredir. , tanıamlıyncak ık.ııcı bır tcışet bu rernk. Rom ıı:ıa lıukumetınııı 
1 Al 7 ·ıvoo nüfus " ~ " ma 0 

· · o ı ·ı. il · d l r~e er manyası mı J rufu dökülmesi Hlzımdır. Buna Tıyatro mektebi de, Anka· se d, h'i gırışmış .• r da, falke rı .. ç erın sou el'l'Co le 1 1 
ka•anmıeıı·, avni senenin ilk tee earkta geriliyerek cenupta eski t · h ı t m· 

1
·d·r b. .. ı 

0 
..,kt ki r eıJl' 

.. " başlanmıştır. zmir tayyare is tas ranın eşi başka şehirlerimizde vı sa ııe errne l er o ın ı . ır • rıı. re s u a ı m 
rininde de en az iki buçuk mil-' Habsburgların sahasında top- yoou müdürlüğüne tayin edileli· bulunnmıyan küllür ve sanat Mevzuunu inkı?iibJaıı ve lıa1 nt· kete sükfıneli iado etmiş 0180 

rou insan kazanmıştır • Bu su- rak kazanmıe olduğu müeahede beri meydanın ıslahına enrji İ müesseselerinden birisidir Ge·' tan nlına dokoru basit olaıı Rah siyasete dıwnm etme~ a.zoıl~ 
tl b . sene ·ı~indeAlmanvanın d·ı· Al ya 19uncu asır ·ı d d 13 B · Akd ·ı . 1 le.· · · - ı '· ı ·•ç de bulu•1du"\omıu kalı lııl' re e ır ... , e ı ır . mao ı ~ evnm e eıı asrı o çen ders Reııesıııde taleuelorden ııe eser ı ı ıçın nıusa rnha ar ~- ı .. ı;. . ~ 

nüfusu 65 milyondan 75 milyona başlangıcında sahip olduğu mnn ğan 1 nisan 939 tarihıoe kadar beklenen verimler lamam ile alın i lacak ve kazanaıılar lıasLırılnrak sanla RO)'lemışth-· .. llaııp. '1.ıı r 
çıkmıştır • Muaızam :bir muvaf· zararı ravae yavaş alma yolun- bütün hılzırlıkları tamamlıyacak 1 k 1 k t k" Halkevleriııo da~ıtılacaktır Bu ce olnrnk son tıırıtıı h ıdıse•e 

. . nuş o an me tep, mem e eı e ı · 1 R .. ıet 
fakiyel • dadır, su farkla ki Prusya, Leh tır. Cumaorası nahıyesıııden 1 •t . k 1 iş için Parti tarafından da .. ·ar- I esnasında onınnyaııın gos 

. _ sahne e emanı ı ıııyacını ·arşı a J • • "k . ka 1ıt Dahası var · Nüfusu 15 bu- ve Ldtiolerini kaybetmietir . Di- tnnare ıstasyouuna kadar mu . . dımlnr yapılacaktır dığı nlıyot ve uaınııs re 
1 kemmel bir de "03e ioı:ıa edile· mak ıçın bu sene, gerek ders · vakar,, dan stayl~kfıraoe bir çuk mil1ondan birdenbire 12 ğer bir tabirle Alman zihuiyeti .., .., 1 d k 1 k Halkevlerinin aza sayıları 

cektir. program arın a, gere· a ınaca banla bahsetmiştir mıl> ona düeeo, son 'derece dara ve1a daha doğrusu cenubi Al- Kıern meydanın Çamur hali· talebe miktarında değişiklik ya içinde on olgun olanları, temsıl 
lan Bohemya yaylasının kenar- mao zihniyeti lehine olarak ni almaması, suların çekilmesi pılmış, kadrolar genişletilmiş, şubelerıdir. Gençliğin bu sahada 
!arını kaybeden ve Brooo civa- Prusya zihniyeti gerilenıietir • için müteaddid tefcir hendekleri fazla talebe alınmıştır. faydalanınnğ ve alakad~r hu ss 

rındo Odeta bir kıskaç içine alı- Hohenzollern zihniyeti,Habsburg açılacaktır, Devlet hava yolları Yapılan bir istatiğe ı.?Öre, hada fnydalnnmok ve milli sah· 

B. l-litler K rap falf 
rikasını gezdi 

nan Ç~koslovakya artık müda· ı -d- l""ü 1 · 939 1 k . · B lk 1 d d neyi yaratacak olan kadroyu ye zihniyeti lehine olarak geriliyor 1 umum mu ur Ueı; , nısan · mem e etımız. a aıı er a a 
faaeı lmk4ııeız bir memlekettir. Yeni Almanya bu ııuretle da lzmir • Aııkarıı araE.ında pos hil olarak bütün Avruça rnemle tiştirmek, şüphesiz ki çok müs- Essen'deki J\urup fabrikalnrıı 

R(lı·lıu 14 (Rndyo) B Hitl 

Oekoslovakya bundan böyle ih- ·ı ·de bir Avusturya politika 1 ta ve yolcu tayyarelerinin işletil kellerinden sahnesi az olan bir be\ bir iş olacaktır. ziyaret etmiştir . 
tirath lıir bitaraflık muhafaza gı gı ı · k - tt k v iş --

sı yapmak mecburiyetinde kala ıı_ıesıne alı sure e arar .. ermh yerdir. Halkevlerinin kurmuş ol M . d kadar Yahudı· var 
edecektir, ve tabiat onu ancak k V b. A •urya politi tır. Hazıılıklara ona gore ız duğu amatör temsil grupları, acartstan a ne 

ca tır. e ır vus~ • ·ı . t" ----------------SokFJonyo, Silezya ve Avustur- ,, 1 verı mıe ır. h · 
1 

• k b' ff 
kasının ne demek oldur;u ma um l • L 'I, ın mııı erı co aşıııı ır muvn a 8 d k 21 b •• .. l.1' 

yayla tıearete mahkum etti,filen dur, Bu, Avusturya - macar -, Dır me~usumuzu ~ayuettıl\ kiyet göstermiştir. Bir sene ıçiıı udapeşte e çı an uyu" 
Alman. anın ekonomik nüfuz sa 1 ı· ıı lk · =•ı · · ·· ~ 1 çek hinterlandına hakim o an ı de a evı teme~ erını gormc.,e • • • d' 
hasınn girmekten geri kalamı- maolara, ranl evveld Triyeste'1el Kıvmetli bir hatip gelen vatandaşların sayısı yarım siyasi gazetenın 14 u Yahu 1 
acaktır • h •' °' · sonra da Seldniğe ni nyo. h . l mılyonu aşmıştır. 

Macaristan da ister istemez Köstenceye doğru bir yayıfma Ve mu arrır O an Ankara eehir tiyatrosunun 

&}ni yolu ta ip edecektir • Ma- poliıikasındır. Mareşal_ Gör~o~, 8. Jsmail Müştak geçen sene görmüş olduğa alaka 
c ristnn açık bir ovadır te esa- Anşulus'lao önce blr guo huku p • ld.. Adana, Bursa, Snmsun, Gazian· 
sen Macar milleti, Slovakyanın arıste ö u K o· b k L"'I ~ ı" met merkezi Viyana olacak ·bir tep, onra, ıyar a ır, ı:. ıız " 
700 000 Macarını aldıktan sonra dördüncü RByhtan bahsediyor Bir maddetteoberi Parlste le Trabzon gibi büyük eehirleri· 
dn 8 milyondan biraz fazla ııü- du. Kehanetı doğru çıktı. Dör devi edilmekte olen Siirt mebusu mizde evvela mütevazı bir kad· 
fusıu kuçük bir millet olmakta düncü Rayh kurulma yolunda lsmail Mllştak Meyal.ton operatör ro ile iee başhyacak olan snhne 
devem Adecektir . Buğdayilo dır, ~o Viyana hiç olmazsa eko· Vemmıı turafındon yapılım ameli· lerin muvaffak olabileceğini vo 

Al d b k kı. yat ve gösterilen blltUo ihtimama · 1 ·ı ·d d"l b"l c ki ·ı ınıı:ıırıoı manya an aş a - nom·ık sahada büyük Almanya gelır erı o ı aro o ı e ı c e · er· 
ı rağmen vefat P.tmlştir. İsmail Mllş me satabilir ? htiyacı otan ma- etrafında gauri alman kuvveıler ni göstermiştir. 

b J tak bir mUddeltir ağır surette bas 
mul maddeleri Almanradan aş- toplıyacak yeni bir imparatorlu b k 

1 
Bu itibr.rla Ankara Halkavi 

k k·ımdeo satın alabilir ? Ve ta ulunuyordu. Refi ası ısr11r a . . . . 
~un merkezi olm11a doğru gidi kendislot tedavi için Parise gOtOr· çok fnydnlı bır eeye gırışmı~tır 

biz bu suretle ekonomik ve o yor. mOştO. Evvela kendi s11hnesindeki ele· 
itibarla da politik nüfuzuuu 20 kk d ı· bu mantarla bir amatör temsil gu· Yalnız, di aL e e ım, lsmail Mllştak 1298 de Tisal-
milyon Slav te Macar üzerinde "talfan rupu kurmue ve bu gurup, blr polltika daima rus ne 1 yada Yeni şehirde doğmuştur 

Banka ve kredi müesseselerinin de 
ikisi Yahudilerin elinde 

üçte 

Budapeşto - Hükümet tara çıkırn Budopeşto gazetoloriııdC 

fındau yapılan bir nizamııameloa döl'dü yahudidir. () büfÖ~ 
ile yahudilerin umumi işlere iş kitap basıuılnrdan dördü yiıı' 
tıraki ulsbeti yirminin sekscııı rahudldır. wagyar Zsido Le~' 
oisbeti dorecosiııi bulacaktır. Ma kon ens~·klopedi inin \•ercliği b 1 

cari tanda yahuc1ıie in mik•nrı listeye göro wac.ıri'>laurn yır01 

yüzde beştir. Kanunun tntbikiy b(l~ "·ahudi Baron fomil~ası J 
• .. J ' le yahudilerm ıktiR&t ışleııııde duğu gıbi 290 oı bulan buna > 

no gibi bir d<:ğişiklik ohıcağını 
kın ynlıııdi asil aileleri vardı' 

icra 75 milyonluk Almanya kar- emellerine zıd bir istikamet ola Kendisi ô9 yaşında bulunmakta sene devamlı olarak çok ımıvaf 
eısında bolunuroruz · gelmietir. idi. Merhum rüştiye ve idadi toh fak temsiller vermietir. Bu ama riudtm 223 i >•ahudılorin eliude 

Fakat hepsi bu kadar de- ilk önce tehlikede olan ttal slllerinl Halepte yapmış 1314 te tör geneler arasında sahne haya dir. Ayni ıaımında 1>anka memu 

Ju\li hazırdaki rakamlar iyi bir 
misal teşkil eder. Macarısıanm 

324 banka "e kredi nıüessesole 

Macaristnıııu 126 mil) ouorind1 

105 ten aenğı olınıyau kısoııfl1 

yine yohudiler iştirak etmek1 

dir. Macaristnıııo merkezi Bu~ 

ğıldir • Bu Almanya Tunadan yadır. ltalya çok yerinde bir ei· J~taobula gelerek mnlkiye mekte tını kendisino meslek o1arnk se ru yüzde !38,G yahudidiı·. 
bır mürnr ve dühul yolu olarak yasi görüele, Triyestenin menfa bıne girmiş ve Oç ı:;eoe sonra me çenler buluuduguııdnn buııları Mac..ıristaııın 20 si ııüfuz ya 

dapeştesinde müskirat dükkfı 
!arının yüzde doksaııı yaJııırf 
dir. Kuyumcular }'Üzde 75 i f 

otel ıokHnta sohiploıl yü1.de J 
istıfade edecektir • Seyrüsefere 1 . · "k mmelen hizmet zun olmuştur Abdnlbemlt devrin tiyatro mektebinde nıuan·en hurlı fınaıı adanıları 246 kadar at erıoo mu e . t · 
müsait ikiz bir rol vücuda geti . hal a _ Avusturya de mubeyn ktlliplıği yapan smml kurslarda, dieer talebelere göre para endüstrilerde idnı 0 ,.e mü 
recektir : Ren-Tuııa ve Oder- edecek bır Y · · MUştak meşrutiyet ilan edildikten daha az bır tahsil rdeuesinden şavero gruplarında eli \'ardır 

- Macaristan bloku teekılıne ça sonra Ayan meclisi başklitlpllli-i-
Tuna • & geçirerek istenen vasıflara sahib Budapeştede hü\ün tahrır mü 

~1V: yalıudiler t< şkil etmektedir. ı• 

takıl tüccarlardan 83 G71 in yııf 
Oder nehriyle Tunayı bir- h~mıştır. ne tuyln olunmuştur. lsmail MOş sahne sanatkıirı ropmnk! dürler in yüzde G7 si vo 21 tane sı 38,072 yıılıudilerdir 

l6"tirecek olan kanal Çekoslo- Aoşulus bu plAnı bozmue tHkıo edebiyat bayatı Servellro. Kültür Bakanlığı, Ankara ------------·--------------' 
li' k lıl tur. Triyeete bu gün ifUisa mah oundn başlamıştır. Son dil inklla Halkeviuin bu fa edalı UlŞ( blJü- A L ·~ • J ? z· t ".ı· • vakyanıo içinden aeQme ıım- kfımdur. Avusturya burada ser· hında çok çalışmış, beşinci bU:yOk J ceua lııtıyacı mı varul. uaa muuuru 

dır • Şimal denizinde Hamburg bent bir limana sahiptir. Al Millet Meclisi iotibubmdıı Siirt me sünü t.asvib etmiştir. Bu ilibarla 

la Brem limanları Karadeniıde manya da böyle bir liman iste busluğıma seçilmişti. Spor baya bu ders senesinden itibaren ti- Bir adam, bir top Tetkikten döndd 
ırnstence1Je irtibat peyda ede- di. B. Musolinl reddetti, çünkü tına da karJŞ?ın İsmail Müştak Ga yatro mektebinde sahneye cık· Birkaç gUndenlı<'ıi Elvttnlı JI; 
cekıir • Bu güz.el nehir JOlları, Almanfafa TriJeste eehriode latasaray klObll ikinci reisliği va· mıe ve muvaffakıyeL gösterme. pazeni çalarken biyesi ve hııvltllsinde tetkikler~ 
bir kere tanzim edildikten son- serbest bır limau vermek, ona zlfesini de yapmışlır. mie olan Ilalkevli genolor için yaka/andı bulunan vllliyetimlz zlrntst dire~ ı 
ra emin bir ekonomik tesir va- l) t eehri ve t..ıaua Adriyatik' ·· =--- rO r3ay Rıza Altııy ltılktklerinl 1 

sıtası teşkil edecek ve bu ıeei·, ·ınızzba·ır kısmını vermiye muadil hendesi ifadesi hudur, Bütün ou ı Yarini Muvazenesinin karak . Şelı.rimiz nrnıı}fnLurac~arından tirorek ~ehrimızo dönmllştnr. 
dokuzuncu asır ve ha Un on sa terleri aeağı yukarı lıuolardır. 

1 
ıbrahım oğlu \ akup dun gece 8 d J.. k .. 

rin ilk tehdit edeceA"i millet de di . k" . . B lk 1 r . . saat sekız sıralarmdn mağaıasın OTSO a Un U 
k ıtal .,8 ızıncı asır, a an arın ve u Şüphesız kı buhranlar oukua ge ı d k 1 kin me"gul Romanva olaca tır • Stratejik bakımdan, ., - . n me ·tup yaz nıa ~ t l 

isti nanın - turklerı hesaba katma lecektir. Bu buhranlar, Kurade iken Mersınde arahacılık ve ha Sa iŞ ar 
Esasen unutmamak IAıım- nın vuziyeti Yugoslovyaya dan - Latin, slav ve gerek mil mallık eden Üsgüblü Muslafıı l 

dır ki, Romanfa kültür itibarile uat etmesi şartile iyidir; fakat letıerinln içinde rol oynamıe ol· niz veya Loreıı civarından ziyıı 
0

,,
111 

Sülecan nıuğoza kapısı DOrı şehrimiz Tic.ıret ve zıı: 
Ü k 1 ~ Yogos A · d k ı k 6 

J re borsBsıodlt 15 ton onadolu d Fransaı a ziyadesi1le m teveccih buna muvaffa o acaısı ve duklan bu büyük mücadelenın de kde111z e vu ua ge me ö ıüode duran P"Zen topların lı buğdtty 4 kuruş 62,5 sonııınd"ıı: 
olmasına rağmen, ekonomik sa- lavysnın Almaoyauın _ıarafıı~ı safhalarını takip etmiştir. .Mücı.ı muhtemeldir. rfaıı birhıi aşırıp kaçarken meş 

100 
ton şı:ırk mıılı buğdııy 4 kur 

1 h da her zaman Almanya ve tutmıy} cağı iebaı edllmış değıl dele devam edecektir ve Aeağı Yeni Almanya çok kutrelli huden. ~~kalnnıp ınnhkeme~,. 67,5 sıınliındeo. 30 ton Er<·ğli ııı, 
d . f k k ·k b kımdao ' · · k · so\'kcdılmış mahkemece tevkıfı t0' A - ~ıacarisıana müte- ır; a at e onomı a Tuna Uoman...,a iki emperyalim çok faal, keııdısındr:ın ço emın· 

1 
. . lı fttsul'-0 8,5 kııruşdan, 15 • 

\US urya ıt ı 1 b . r T . s 1 
J • • • ne karar \'erı mıştır, J dil" 

"ecrih kalmıetır • Transilvanya- toya ~?rbl kay eı_mış ~r~ t ~ıye bir aksiyon sahası olacaktır. dir, bu itibarla hıssesı esırgene l köse malı fasulya . 10 k:mış ~ 
da kuvvetli Macar ve Alman nü ht~ırlevrel 0

11

1caeb~ıl~ıer fgaekraçtı aenrtıuks rcıeneue~ İşte burada Akdeniz devlet· mez. Bu hissesini alacaktır. Fa 1 hayvan hastalık arı 15 ton Anadolu mulı çavdar 2 ~f. 
1 · · · t· · - d ge,.ir k · d k ı s ı fk ·ı ı · · h rıış 87,5 Si1ntiınden, 41 ton kle

111 •eleri mevcut oldağu da hatır- bi Almanyanın ve Mııcaristanııı arının vnzıye ını goz en .. ııt daını Avrupa a vu ua ge ı ı o ı çeı:, 11111 ımam uşa.,ı laod p 
1111 

ğ 
36 

kuruşlım 
511 d n çıkarılmamalıdır • Ayni za- m'"breci olmaktan çıkacaktır. Bu memiz ldzınıdır. lııgiltere ile diği gibi Almanya lıegemoııyn- te çadırlı köylHindol<ı sı~ırhır t 

a İtalya bir anlaşma taslağı ÇiZi • ' _ k- da yaııılrnnı hastalığı Çtkmıştır. IDIŞ lr 
nıoııda Almanyanıo Romen pet- Alm3DYBYI Adriyalik'e 70 kilo ya sahıp olmıs:acnktır, çuıı u ------------------~ 

. ld "' d h yorlnrdı. Fransa yakında Roma h 1. . t k' odcn rolüne ihtıfaoı o u .. u a a· metre mesafeden ağırlaetı~ıoı . . .. . • egemooya eme ını a ıp 
ya bır elçı gonderecektır. Belkı . 

tırlanmalıdr . hiesetirmekten alıkoymaz. çok Yakın bir istikbalde, bir Ak her de~let knreı~rnda bır ~onla 
Demek oluyor ki, bu sene- Rusya, fıalyadan ziyade leh·. deuiz statüsüne ve lspanra me yon vucuda gelır. Bu koa~le 

nio baeındanberl Almanyanın dide maruzdur. Eski devrin rus· selesinin halline erişmemiz müm ron sulhçu Olabilir; ekoııomık 
cenup earkına kaymasına ıiahit sası sa Avrupa yolundan ya kundür. ve mali sill\hlar en o8aslı silah 

but da deniz yolundan daima Is O gün, ÜQ Akdeniz devleti tardır ve bunlar, deniz silAhlari 
tanbul istikametinde are et et SelAnikte ve hassaten lstanbul le birlikte Jngiltereııin en iri 

oluroraz • Bu hal devam ede· h k ı 
cektir . Netice itibariyle, bu es· 

mire çalıemıetır. Atman ve rus da ananevi politikalarını tekrar kulandıklitrıdır. I ki Avusturya- Macarietanın re- • · Al R 
politikalarını izah IQID manya ele alacaklardır. usyamn Bos Hiç cüphe etmifclim ki tn 

nıden kurulmasına muadil bir 1 v·y a f ı d k v 
oıo ileri karakolu o an 1 an or. ve Canakka e en çı ·masma giilere bu sılülılı nınalarmı kuıl2 

~eyfıyettir . Cekoslovakyayla dan, Asya istikametinde bir had mani olmak aynı zamanda cer nacaktır ve çok uzun zı.ımau de' 
Macnriston Jekonomik bakımdan Qeknıek, fnkat Odesa veya Sıças· nıanizmin bütün Balkanlara ha vom edecek oınıı bu diplomatik 
bu teşekküle dahil olmaktadır. topaldan Akdeniz istikametinde kim olması önlemek mevzubahie 
Bu dıkkate değer esere giriş- bir dığer hal cekmek IAzımdır olacaktır. Türkise, tabiidir. ki 
mıe olnn Avusturyalı Hiılerdir. j Bu iki hat Bosfer hizasında Akdeniz devletlerile mutabık 

Buna bir randıın Fraoıız oaprazlaoacaktır. İki •politikanın olacaktır. 

hnrpte, Fransa ve ayni zaınııı...d,ı 

italyanın oııuıı yaıııııda kalınaln 

rı icap edeceklır. 

i 1 an 
f-Iaikevi Başl{a11lığıı1dan 

Cumlıuriyeııu 15 inci y•ldönümü büyük bayramı onuruıı• 
neşri kararla§lırılno Ev dorgisinin ve Mersinde iutiear etmekte 
olan iki gıızetenin fevkalf:ıde nushalorrnda neşredilmek üz~re 
Cumhuriyetimizin \'0 Lüyük inkıt'iiuınıızıu rurdumuıa ve 11111 

luıinıizu bağıeıudı,-:tı sayısız büyük eserleri ve fŞsiz yenilikler; 
cırnlnııdırn(•cık mevzularda yazı yazmak \'e ş lıriu mutııel 1 

~·oı lorinc konulucak Halk kürsüleriııJe Ö) lev \ cırmok isteYE'11 

rurtdaşlarııı yazılarıııı ve haıırlayn" ıl-'ları sıiylıwlrrıni yııı 111 

olarak Evımızde çalışan Neşı-iyat ko ı ıtesıne vcırrnelori ,·e 
hıı&iplerııı şimdiden adlarını yazdıı malnrı rica o:unur . 

~~~~i:Ml~::rl\1:319Dmilm'llBIC,_.ıı:=~m:ıırallilS;;!ln:ı;;UMi•------"' 
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YENlM·ERSIN --- ---------·--tŞ ~itif\ei Tt.şrin t 938 

Avukıttn ppkası va 24 l i L A N 

Dünyada Neler oldu Neler oluyor .•~ız. . 1 M!r~~~ı:ı ~~!~~~y~ğlı~iysaasi~~ii~d~~Plediyı• vergi vere 

• • . _ Geçen gOn Amerıkada simlerinclen horclu oldu~u J3S lira 9 kur-1~1111 le 
Katıh mey~ana çı~aran mayıMeksıka olacakmış. ·. şamamışlar ve acıamcağızta.ro Boston mahkemesinde Rosto·tmirıi İ1ıılif·•sıici11.nı:ıhuıuıfin~ malwlltı~irı•lf• 107 İll 

ISHız ve kayalıklardan mUrek· bt3j gUn aç kalmış Zııvalh ıh ı · ' . · .. . 
kıl kep ada matluba muvafık bir;tıyar, gOndOz kendisine yiye• n~~ .tanınmış avukatlarmdan

1
ci ~oka~la 140 nu•ıre aıs1 uzer111~yapılmış V•' ta-

m!_2 .. 3_rl ış~kle sokulmuş ve hakİkate.n:celc getirmek istiyenleri deni•jbırısı mabkem"de heraretle
1
raflan Sağı gıritli ~l'~ha«.:I yusuf, t\a.J~l(jU ~ğJ.~ı ve 

Nevyorkteoıı maymun kıh hı~ okyanus .adas.ına benze~ı~ zin ortasında görüyor geceleri davasını · müdafaa ederken 
1
solu v~ ar ~ası salıılıı uıulk ha11t>l~rı Vt~ ouu ta

bir cinayetin failini meyd~na ~ışd Avda, dd~k•. teKsısda~ın hfekdçıl~ ·Kan şehrinin ~şıklermı uzak· açık göz bir hırsız avukatın rikiam il~ nrnlıdul \'e 32 kapn rıolu \'(• 800 lira 
gı e a ımır a no a ın d' f b - k ı\ t ı 1 · k.. ·· 1 Çıkararak katilin."IOsene ağır da birisine bırakılmış. Bu 62 tan seyre ıyor, ekat una rag,şap HSın• şırmışır. nıuhan ı nuın ~l)UIPlli i~i odu \'t~ hr ·uçu" s~ on 

hapse mahkQm PdilmPsine se yaşındaki dinç ihliyar, gecele· . men sarp kayalıklar arasında Ertesi gnn Boston gazete· bir uıutb:~IJ vt~ bir· lı eı uıamlı~la11 ibaret bir katlı ev 
bep._ol.muştur. Mevzuhahs kim· ri yalnız başına adada kalıyor ' yiyeçek bir ot. bile bulam_ıyorı )erinde bir' W\n çıkmıştır. Bu 'artırma ~nn•til•• saııl ... caktır, 
ss~ı· uııı versıtedc Gveıedrı~er tndh v~ herkgObnıraykaul yına bç gOnlllk . yma~'~ş~e;:.:.n ~:::d~~hai~!i'y~~I ilanda hırsızın teşhis olundu Al nı:ı k isti ) 'f lllt· ı·i rı mu İl d llHIHHI lu~tlt>lİU \ iizde 

ı ı yap ~uı ve oo ısmın e yıyece ı ı ormuş ı tı _ . • • • • • • 

bir hayvarı mur~bbisiı ip may Fakat havanın birdenbire aç kaldığı altıncı günün saba gu ve şayet yırmı dört saat ~edı lıuçıık ıııslw1111df' lllU\';ı kk~l lt-mınal nrnk .. 
rnunlar pavyorıurıa bttl:an Ftr hozması ~e denizin kabıtr~ası hı adeyalYanaşst-ılen bir kayı ; tcerisinde çalınan Ş!ipka mah l.mzile ht'r(ihflr 28 1 O 938 cunıa gii11ii saat J 5de 
banks adında bir g · nçtır. ~zerine ışterı lmu~akkaten ta- ~m g1>tirdiği .y~yecek ve. içe· 1 k~":1e ka~ıcısma te.slim ~dilm~ ı1 Belt\diyP. dairP~İıııit .. toplaınıcak tıııciiruPJıt~ uıiira-

Bır gece Ferbanks polise tıl etmeğe me~burı}·et hasıl ol c~klerle kendısıne gelmış ye• dığı takdırde tevkıf edıleceğı caal eylrnu·lt•ri ılau olurıur. 
b~ş vurmuş ve bi 1 aı evvel muş ve b~kc;ı adada yalnız nıden he yata doğ:.nuş. 1 yazılıyordu. ı J 5 I B 2 O 2 3 
bır hayvan kafesinin ö ınndt> kalmış. . Sılhk Depo · İIAn çok ilarip bir netice 
katledilmiş_ olaral< bulunduğu 0 . Arb~datnn lügonıke.r 1 geçmi~, vermiş 24 sAat içerisinde mah Kelepir Uir Mu.lk 
r h· ıd · . t' O k tT k- erıız ır r sa ın eşmemış lstaıyon karıısında Ford 
'1U ~ ırmış 1' ·: ' a ı ınb_ 1

.m bilAkis gittikçe şideetini artir · garajı ittiaalindeld çifte divarı keme kapıcısının adresine pos Menlf1Ş tlf>uiruıerıi halıcP~İIP hirli~ iP saılllllr 
o dugunu ve cınayet sebe ının Ad t k · ğ' 1 • • b . ı 24 k ı · · '"' • 
d ·ı ı:ı·· . k f d - mış. amıo ar 1 yıye~t'. 1 l ve zemıaı eto~ Depo ut·i taya tam şap 8 ge mıştır. Kerestu kutu r.ıhrikası masara vapılma\'a cok el-
en~. ?lab~ ec gı.nı eşe e kalmamış. Ktıyıklarla keodısı- 1 1ıkh.r, .fıteyenleraa Muıtafa 1 Fakat meşhur auukatln şapka . . • . . , . -· • .~, • •• 

~ed•gını faka_t ?•r gün Gcod ne yiyecek görUrmeğd çalışan Narı elbıae depoıuna müra-j 8ı bunların içinden çıkmamış· verışhdır Lalıp ohuılaran tl~gırnwne muracaatları 
ile ba~ı zencı hızmı:tkarların ıarbir tUrlü kayalıklara Y.akal ! caatları. 13-19 tır. ' f t - 15 
atıştıklarrnı hahrladıgını söy 
lemiştır. 

Polis derhal tahkikata 
girişmiş fakat katili bulmeğa 
muvaffak olamamıştır. Fer
hıtnksın ihher ettıği ıencilM 
&ılu bir suretle sorguya çekil 
lllişterse de yine bir ipur,u elde 
edilememiştir. 

Nihayet günün birinde 
Oıerinde kan lekeleri görülen 
bır p11nlalon. hayvan kafesleri 
rıin hiç göze çaı pmıyarak bir 
tarafına gizlenmış olmasma 
tıtğmen, meydana çıkarılmıştir. 
Polis mUtehassudarı tarafından 
~i krosLropla yapılan inceden l 
:nceye tetkik neticesinde pan 1 
&loııun üzerinde on maymun 
ltıh huluıımuştur. İşte bundan 
Sonradır 1<i pol·s Ferban~stan 1 

Şllph,ıJ.\nmcğe bı şıamıştır. ' 
ÇilnkU ondan evvel onun 

~raştırmalara dt rın bir ıztırap 
~çinde ve çok tnbıi tavırlarla 
•~tırak ettiğini gören polisler 
b~r an bile failin o olabileceği 
nı dOşUnmemişlerdi, 

Ferbanks maymunların 
Y~gAne mUrebb=si ve t ekçısi 
Ve ayni zsmanda doktoru ol· 
duğundaıı ve pantalonda da 
tnaymun kıllara bulunduğun -
~an bunun kendisine ait oldu· 
guna muhakkak nazariyle ba · 
kılmıştır. j 

Çok samimi bir hasbihal 
esnasında, polısler artık kati 
li bulmak Omidiai kavbettik· · 1 • 1 

erini ve Good dosyasını malı 
ıeni evraka indirmeğe karar 1 

Ve . r 
rrnış olduklarını söy!Uyor-

~~ 1 

Ferbanksın gergin asabı 
~ın bu ha~erle biraz sUkOrıet ı 
bulduğunu kavrıyan memurlar 1 

t 1rdenbire kanh pantalonu or· l 
0
1Ya çıkarıyorlar; ''işte Goodun / 
••ııyla bulanmış olan pantalo 1 

~unusı diye haykırıyorlar. De 
~ı~anh. bu ~ni darbe karşısın· ' 
"a sa ı . . f ' rsı ıyor ve suçunu ıtıra a 

ın;ct~;~i~0,İsından geçen 
1 

robınsonvan macera 
y Bir Fransız filim kumpan 
d~•ı, bir kısmı Meksikada ve 
a'~er kısımları Avustralya ile 
oı'hri~uhiti kebirde gececek 
rrı:: b~r. vakanın filmini c;evir 
leh . ıcın KotdazOrde Kan 
trıı rı Yakmlarında bir yer Heç 
b ş Bu suretle o civardaki 
ır rıehır AvustraJyadaki bir 

tıeh· 
ır olmuş bu sAhilde bulu· 

1•aıı .. 
rek YU!tsek kayalıklardan mil 
k b~ep bir adacık bahrimuhıti ' 
be ır adahrmdnn biri ve ni-
'Jet &abiıio bir paroaıı dı 1 

Miktarı 

3675 

20378 

7 .l5 "O 

36760 

18390 

4ld55 

82110 

41355 

J67f0 

27570 

i L A N. 
T. C. Ziraat Bankası Mersin şubesinden 

t:i rısi 

Taksitle gayri menkul satışı 
Köy Tarihi Tapu sen~di11in 

Nunıarası 
Hududu Borçlunun atlı 

Tarla Tam Yah11avak 11 7 931 3 Şurkan Şakir bağı ve taşlık v~ 
ceuuben sahibi senel tarJası 

mera llacr hiise_y in oğhı nwh 
. rııtıl hulusi ve karısı kö-

" " " 

• ,, ,, ,. 

" 
,, ., 

., " 
,, 

" " 

,. ı8 . 2.ı ,, 

,, TamH1111 
" 

" 16-9 " 

,, 72-36 " 

.. 

,, 

lô-12~927 

12- t-928 
12 -ı 9'28 

15-12-927 
ı 2- 1 928 
12- 1-928 

10· 12·927 
12-1·9'.?8 
12.1-928 

20 6-926 

30-9-929 
18-2-926 

28 J.930 

2·2-930 

36 
33 

38 

37 
34 
:i9 

38 
35 

40 

41 

47 
19 

20 

9 

se ali kızı Behiye 
Şarkan haeı hliseyin oğlu ruehmet 'r. 
nıusl~fa gaı·beu osman kAh) a evlall~rt 
şimalen Eşen türkii yolu \(l mera ve 
sahibi senel cenuben nurnllim karısı 
cerın~l lctrlası 

" 
,, ,, 

Şark;ıu lwııtlek VP hHCJ lıiistıyiıı Pvlul Yahııayaklan mehnıf)t
htrı lHrhısı şimalrn parpncu motla ~ıli çe oğlu ;nn Lafa ve lrnCI 
Vt> alrnl mu~tafa tarlası iktıtı Pl~Pvm lıüse)' in oAhı mehnıet 
evlatları g::.rben tarik cenub~n tıkide V•J rıı~hnıu~ kızı FtıLhİ)e 
yı)lu ve kfüw ali kızı halise 
Şaı·kan yalrnayak kar~·Psiuin nıersirı ~Jtihruel oğlu muslafa 
)Olu şinrnlP-n hacuım oğlu nwst~ıfa lıacı hüsPyin oğlu mP-h · 
~ğa t•vlaLları tarlcısı garht1 11 dertt •~«'- nwl ve nıalrnıul kızı Fet. 
nuhen parpucu molla Hli tarlası \'e lıİ)'P. köse ali kızı bHt.iye 
cteı e ve hamil kızı halise 

Şarkan d .. re şimalen topal evlal
ları tarlası garben keh ve lnwı hiise 
vira P.vlatlan tarlası ceııu lwu l.1zıl ,.ar 
ile mahduı • 

Sarkan ı(jşlık ve ka)· alık ctıluıl şi
ıunlen yeni ku~·uya giderı tarik gar
ben laşhk kayahkh ceb~I c+araub~n ça 
vuşluya giden yol 

Şarkan ~f~rimin clurmuş vt• avadis 
lar lalnn şimaleıı parpucu nıolla iJIİ ve 
hacı nuısıafa evlathtrı tar lal;ırı garlıen 
.çt'rkfl~ ali e\ !alları ve ş .. ~ h t>ft•ııth lcır 
luforı Ct1 nubru huhr oğlu h·ı cı Larla~ı 

Şark;tu iim miigiil~ii ru ,. ,~ h :j cı nw h 
IHPl •nlrıtları ıarlalars garben har~ ~i 
malen selarıik muha,!irltıriııtlt>u rt1 şil 
ve hüseyin tarlaları 

Şarlan hark garı.en lrncı imi il i h
rahim vrrPSPIPri şimaleu hark ve ~a. 
zife eenuben Emin rfendi ve tarik 

Şarkau ve garben hark şimalen üm 
miigiil~üm molla abbas evlatları cenu 
ben ham ah v~ halil kAhva ver~seleri ., 

Hacı hiiseyiıı oğlu 
m~luuel 

• 

" 
,, 

'' 

. 
" " 

,, 

,, 
" 

,, 

" ,, 

Mersin Ziraat bankusma 28r4 numaralı kanun mucibince ıaksitlerı<lirilmiş ipot~ldi borcunu vad~si11de ödemediklerin
ch~n dolayı lıorçlan mm,cc•·li~et k11sbt>den isimleri yukarıda yazılwşhasm hudut v~ ruikıarları ~azıh ~ayri menkulleri 15-

ı o 938 lffrilıindt-n b;tşhıyar~ k yirmi bir· giiu nıiiddt>tle artırma~ a koııulmnştnr. ArıırmAya iştirak t••frcek olanlar artırma 
lu~cleJi11in yiizdP. yedi buçuğu 11isht'lirıde teminat akça~ı verttceklerdir. ihalı> h~delirıin bt-şıle bıri · Jl~Şi11 alınma~ suretile 
geı·iye kalan mikları :·zami beş se11e müddetle ta~sitlı ikrazata lrnlhedil~etıktir. 

Vergi, dellaliy•· f~l'ağ harcı ve sair masr~flar ahcıya aittir Birinci ilıcıle 4 - l 1- 938 giinii saat ıO da )apılaeakur. 
İ!-le~lileriu T. C. ZiraaL banlası Mersin şubfsiue müraeaa•ICjrı ilAn oluııur. 



SAYFA .4 

Yeni mersin 
Cenubun en cok 

• 
okunan ve tutunan 
ıafete~idir. 

Yen· 
VENİ ME 

• Dl 
. Y KN 1 •~ll~ı~ 

• er sın içten ve Dıştan 
günün en rnühiın ve 
en taze haberlerini 

Gündelik Siyasi Gazete Yeni lYlettsin 
de bularsunuz. 

• 11 Yıllılz fasılasız intişarında muvaffakiyetini 
• halktan gördüğü rağbete bo~çludur. 

N : Sizin Gazeteniz~ir. Dertlerinize ~ile~lerinize V [ N i M ER Si N sütun lan açı~tu. 

• 
rsı 

15 Birinci:Tuşrin • 1939 

i L A N 
Mersin as~erli~ şubesi baş~anhğmdan 
1- Biriııci ltışriu 938 CPlbinde asktıft! ç;ı~ın. 

1 a 11 I a r ır ı d H v ~ ti v t' J eri a il o 1 d u k 1 a r ı 111 a k a ııı 1., ;r a ve -.. 
riluıiştir 

~ - Bu c.-lhiu loplarıtı giiuii t 9 J0-938 ~üuii . 
jcliir hu f:ırifalflll SOflr'a gt•IPCt'klt•ı· k:HHIUPll ba-
i ka~a Ct'l'.a~ıııa ıalıi tululcıcaklardır, 

VE İ E Sİ İ : Okuyunuz ve Okutmıya çalı 
ö- Davt>Li.n~ :ıl.uılcntları rrnkdi l1t 1d.-I Vt'l't~e ... ~

lııri lwdt•llt'f'İ 18 :o 938 günii a~~anııııa kadar 
kahul t·dilt•Ctıği il:)u olurıur. 

ı~ y i E ı N MATBAA 1 ~, i l A N 
~ • '~ içel Def terdarhğmdan 
'~ Taba ait bütün işleri ucuz ~ 680 lira hdeli s:ıhıklı )lersiıı sıovıılıili sııı· · 
(r~ ve su•• ratle yapar. ~~ di~· t~ riisunııı 3-Jo 938 t~ırilı ı ııdmı iııhan·ıı 15 g\~n 
7, (J nı iit.hltılle tı • k rar açık artı rnıa ya koıı nıuştu,., 11 E • k •tı• h f 1 • y • M • Su VP. ~ar~ Av VPrgil+>ri anmuıi l<dim~•n~HaıP. r~ n yeni Ve ÇQ ÇeŞI 1 ar eri eni ersin ·,~ı siuiu s i11ci u:add ... siue tevfıkurı dt>uiz, gfü rı~Jıir 
~ ~ 1 J b d b ı b• ı • • ~ ve dPrt>lt.ı rd~ l iirk la hi İ\ t•l1 ui hcı iz lttır fı.rd •·l vt~ 
(J avı at a a Sin a U a 1 1 rsı n İZ. '!i yagıamuıau isıifade (lıu ; .. ,, 11,.1ık1,,,. iı~ ıııiikaşş~. 
~ h fi 

1 
K 

1
. (J rcıll halıri)rnin SH)·ı:;:ı için ıalf'l>i vukuuııda · Av 

~J H r boyda ı·sten·ııen ar er e T A p ~~ t11 :t.kflrt'SI \f•rifır. Vf• lıu lt·Zkff'f' )İ la.ırnil lıulıuıarı-~ e ~- lar nıı>1.kıl1· laliıuaıuaııwııin 1 l! iııci nıııtlcl··~ıılP gö-

ii G A z E T E M E"C M U A T b ı rr "" rniiz.ı~tıtfı~ il,.. :ılıara frrağ ve.\a ic:ır Ptiifmi~ ~.(6 ve a 1 yapı ır. .. olatı dal)'iUI hudul)arı tlalıilinclf~ Vt'~a lıaridncleki 
t de\Jt'le Hİl voli uıııhall.-ziu•len VH~ a rııflrıuıu mın 

*
* Resm"ı oa·ıre ve Mu·· esseselere t•ıcaret- JJ> takalardan gayri yerJ ... rde halık ~s\Ctlığı ~·~pm:ıkla 

lJ SP.t l>t>~l O!duklan şarlııamP. ;ıhkHnıırıchırıdır. l.:ılip 

1 • h •t D f 1 E k ?~ olarılarm 20 10 938 ıwrş ... nılrn ~iirıii sa:ıt ı5 eh~ # hane ere aıt er çeşı e ter e·r vra 1 ~'; ilı•I" ppıla :ığıı darı :ııtıırıııa ,:ıııl.ırıııı görmek 
t~ ~ iizre varidat kaltınıırıP miinıcaatl:ırı ilaıı olurıur. 

~ matbua Fatura ve saire en nefis bir ~ı i ı 1 N s- 11 - 15-ıs 
'~ arzda ve beğendirmek şartile yapılır. ~ içel ~ususi mu~asebe müdürlüğünden 
~ ftt1C' ar içten yapı laca h sipar işl~r kabul ve te~ e iden ~önd~ ri lir· ~ i cd , il:\ Hı i lı u ~ 11~ i iti :ire~i ıııı ı iızu nı ola ıı ı 2 14 
~~~~~~~:!~~~Ci\.'::~~~~~~~~~~~~~~~~~!:)i~~~ lira.muhaı;111ıt·11 lıt-tlt•lli 50 kalPm th•fatir ve evra-

iHTiVA 

M · p· kı matbua ihıh·acı 2 l. ikinci lt>Sri11 938 tarihim' 
/HA • ~rsın ıyasası raslJayarı CUIJla"' gİİlliİ SUUl OIJ J S d~ İ111Jfe t1 Uİ1Ult'k 
t-4vt..vS

1 
l!i- 10 - 938 lizre ict-1 daimi enciimenince acık eksiltmeye· Pamuklar Ku. s. Ku.s. • 

Kıevlant Jfı -- 50- kunulmuştur 
Dağmalı 28 isteklilerin si>zii gecen drf:ıtir VP evru~ı mathu-

j Kapı mah 27, a niinıurıel.,rıni görm;k \'e şeraiti cıulanwk iizn~ 
·,~~:. ;~k her gün IH1susi iclare miidiirliiğiiıu~ Vt~ ihale gii 
Kozacı parlağı 27. rıii bdli saatle 9 ıt lira 5 kuruşluk lP.minall mu-

1 Buğday- Çavdar vak kale mak huzu veya bauka mektubunu hami. 
1Sert anadol 4,50 len eııciinwne başvurmaları ilan olunur. 
Yum.uşak 4.,50 6. l ı-15-19 
Y erlı buğdayı 3.50 
Çavdar 3,, 
j Anadol yulaf yok 

1 
Arpa 

Anadol 
[Yerli 
Nohut ekstra 
fasulye 
Yulaf yerli 
Mercimek ıark 
Sahlep 
Tatla çoğeo 
Balmumu 
Cehri 
Susam 

Yapağı 
Siyah 
Şark 
Anadol 
Aydın 

Yıkanmıı yapak 
Güz yuou 

s.,so 
3,'115, 

5,So 
6,9,50 

1 
S,25 r 
4, 1 

6 

11 l~ 
15, 75 16 

50 
yok 
47 

1 46,SO 
51 
80 
yok 
110 

48 

1 l A H 
içel ziraat mü~ürlfiğünden 

Kiik iirl 10 Torı 
~lulıammeıı lwclrli 1296 Lira 70 kuruş 

Narlı is•asJOnurıda lP!ı'liıu t•tlilmPk şarlilr. 
on lou kt·ci lıor!u toz kii~iirdö miiha\at) Pdilf'cPk . . 
lir. 

ı l 10 908 lal·ihirHIPrı iıiharrn on lwş güıı 
nıüddPl ' P. : çık ~ksihnrn~·p kMıulmuştur 26 ıo-9;)8 

farılıiudt· stıal 15 .ı ... ılı:ıltısi iera kıl11ıacağ1111hııı 
ıalıp olarıların yiiıde 7 ,5 lE·miual akçalaruu )';ı~ 
tı ra ra k zi rn at 111 ihlli rl iiğii rıde nı ü lf'Şt>k ki 1 nı ü bn
\' a a konıi. ,onnufi miir~cu:itları ill\u olurıur. 

11 ı:~-15 - 18 
1 ~ 
1 

Ot1mlıuriyetin1izin 15 inci 
Yıidöniimü şenlikleri için 

Peşinizden Geliyor 

O AKA ŞI 

Konya malı tiftik 
Yozgat 
Keçi kılı 48 Her boyda kanuna uygun ay yıldızı 

1kendinden bayraklar, Parti bayrafı, 
1şali ve kafıt ve saplı süs bayrakları 
slısiçin krepon gırlandlar,kafıt fener 
ler, çat pat v.s. geldi acele ediniz 

Hazı~hkEn Davrananı Pirinçler 
Birinci nevi mal 
ikinci nevi mal 
Çay 
Kcbve 
Badem, çekirdek 

içleri 
Tatlı badem içi 
Acı » » 

· Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
f çel ,~ 

260 
110 

90 
55 
85 
90 
70 

23 

280 

95 

60 

100 ı 
36 
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