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Ha p lzmir Enternasyonal Eıuarı Jllmanyadaki 
\le stı lı 20 Eylülde kapandı 

Cum~uriyet Bayramı 

F. R.ATAY 
lc:pruı)·ol buhranı on haddi 

ııi bulduğu z ımnıı, hal) nıı Baş 
Vekiline ıııurucaat r.>derek kendi 
sini uzlaşınağn dfl\"t't eden Çem 

Sergiyi 7 23,53 7 kişi 
ziyaret etti 

berıurn. bu seter d ııarp lelıli Fuarda kaz.ananlara gümüş ve altın 
kesiııı önlemek ıçin alman devlet 

--- -
Gönüllü Südetler hareke e 

hazırlanıyorlar 

iltica edenlerin adedi en 
Çek hükumeti tedbir 

bini geçti. 
alıyor. 

Hazırlıklara devam 
edili 'Or 

Onbeş yılda başarılan 
işler bir kitap halinde neşr 

edilecek ve parasız 
dağıtılacak 

ve hükümet roisı ıle hızznt gö· madalyalar verildi 
rüşme~e gıllı. Fakat ne dün ita! COmhurlyet Bayramı için ha 
yan dfivası, ı pHn) o'yı kızı:ı ş· Ankara 21 (Radyo) Beyne!· yafet esnasında fuarda kazanan Zhtau - _Ekserisi kadın ve jSOdet gönüllüleri harek~te zırlıkhıra ~evanı edilmektedir.Salı 
maktan ınnnetmek ka) gısıııdan mılel lzmır fuarı tertip k·"mile-1 lara allun ve gi"tmüş madal7alar Qocuk olmak uz:ere alman toprak geçmiye hazır lgDnO Valı ve Pnrtl Başkanımız 

- v dağııılmıetır . larma kaçmak istiyen bir ıüdet B I" Al d t B. ROkniddia Nasihloğlu purtl bl 
ıbarclli, ne de bugün almnıı da· sinin fuar g zinosuııda verdiği almanları kafilesi çek askerleri . e_ r ın ~.a. - .. m_ a~ra a eş nasındıt kutlema işleri Uzerlnde 

lı b. ı ı t ı ·k· Fuarı bu ı,ıene 723,637 ki•i k ı dl -d 11- k t vası ya ancı ır l' eve ııı ı.ı ı mükt>llef bir ziyafetle gelecek " nin ttlfek ateolne oaramıı ve çek ı e ı en su et gonu u_ ı ası çalışmışlardır Cumhuriyetin on be 
ıniyeti nllıııdn yaşıyaıı üç buçuk sene 20 Ağusıost l tekrar açıl- ziyaret etmie,lımir •e İzmirlilere Ier bunlardan bir kısmı alman tarafından neşredilen bır lebıığ şinci yılı için de \İIOyetimlz dab 
milyon almanı kurtarmaktan ıba fuar 5-6 mil1on lira ar31ında topraklarına aeçildlkten ıonra de hazırl·k fıelerinin bilti&{I ve inde başarılan işleri gö tertr re 

. mak üzere kapanmıştır . Bu zi- kaıanQ lemin e7lemiotir . • - ·ıı- k d a b 1 b 1 r.· ı ı· flkl" b rettır. da ateoe deum etmiıtir. aonu u a1 ıo aş ana ı ecel'oı s m ı ve gra ı ir eserin neşri 
halya Cılıan tı rlıından doy Al t ki d bulu b\ldirilmektedir. gö11üllüler mııı ve bunun parasız köylerimize ve 

L., M 8 k ·ı· man opra arın a . . ınamıe, Almanya ise yenilmiş .l-, l'a 11 sa acar aşve ı ı nan Ulleradort istas1onuna bir take sirasiyle kaydedıleceklır. bal~ımıza ~ağıtılmasıda takarrllr 
olnrnk çıktı. Sulh, 1918 nizamı- k . . . . Almanyaya ihico. ı;ıdcn sü etmıştlr. Eserin yazılışı ikmal 

B ~ t d• ~- aı: mermı leabet elmıetır. ıkl ka edilmis ve 1 1 1 h 1 ııın müdafaası demekti Bu mü· u apeı eye on u d i1 k 1 dr tlerin kamplarını teftişe me ~ res ıo e.r ozır anmış 
dafaa, ımparatoı lukl ıı ı ile kıııın· A kde11izde manav- ın ş'~ d~ çockud Jlr&ka~bmıour,_ l k 1 k b d tır. Son tashlhlPr Ve IUzumlu görU 

ım ı1 e a ar ta rı en yuz mur o an çe os ova \a asın ıın len llılveler d ld ki 
at ednn ve oulnrı ınuh r ız et-ı • b / b' ·"d t 1 1 t d kt K b b it b ı e Vftpı ı. an sonra 

1 1 F 6 
ralara aş ıyor Mülakat hakkmda siyasi 10 su e _amanı a ~~ora op 0 or re 8 eynna a u ana- eser tal.ı'tı verilecek ve ba> ram 

mek iı;tıyeıı ııgı toro \"e ran a· raklarıoa ıhıca etrnıotır. rak bilhassa şöyle demiştir dam evet yeı·ışı·ır·ıı ... cckt"ır. 
l 1 k k nk mahafil ketüm davranıyor \.. nın lehıne, ımparn or u urm.. . Nieder Albendort civarında Vanaaık nizamda tte"on ve 

1 Parıs 21 (Radyo) Provence " e " 

veya .le~rnk ~~ kudr \ııııh alrtı~· vılayelı sularıııda (Frantianın ce Budapeste 21 (Rııd1o)Macar .ulmen7ada toplanan ııldet tahrib hemen k!milen eli eilil.k tutan 
mak ıstı~~ıı "dmaRııy~. ı e . at"ıkyla - nubu şnrkisındedir) muhlelif ha başvekili ve hariciye naıırt Ber çilerinden mürekf.p bır aurup gençlerden tee kil edilmiş olan kı Vilayetimiz kadrosuna 

verilen öğretmenler 
rıın aleyıııno ı ı. e1ım mıs e . . . . . k ı k · · k · l 
. . k" .k dr. 

1 
b" 

1 
f vn çe denız fılolarınııı ıştıd\kıle liııden laJJare ile bur&JB mu· çe oe o'a araııeıne aeçme ıs talar almanyanın kendi er ine ihtil 

rını ve ·uçu uVa nrı ır nrn a 
l k 1 

. 1 k h Akdeniz büyük manevralarına vaııalat otmielerdir . temieıede alman poliıleri tara 7acı olacak her rerde bütün 
makanı meseenın çıpa· a· 1 kikatıııa temas etmek uızım. Se- ) akında başlanacaktır . ı Yapılan mülAkıt Mık kında fından muh11arı edilerek aörül kuvetlerile harekete hazır oldu 

- -== mQelerdir. Quna dair yrmin etmişlerdir. 
ııelEırdeııborı bütün teferruatla· . . . · - Alman eirast mehııfilinde hiQ 

muhtelif kazalara 
tayin edildiler yola gıreÇl•ğını zannedenler şup 

aıılaşnn ikı cephe dcğılscı de, ıkı 1 1 1 ld .11 "l"' bir afly ııö1lenmtmektedır . .. _ _ _ ıefız yaııı t)'')r ar. gı ere sın· v 
ınetot ,e h ıreket tosaııudu goru il J 0 nııııın is•ıhbarına hını b şk ~ıannııı lıuklnrı dfQ'il avaı 8 " • 
roruz: Bır tnı afta sulh usu lerın 118 ... 1 an iıi haber alan mehafi\e 

auc ık kend .;iııiıı ve imp&rııtor- '"" 
deıı a) rılmnk ıswınıf Pn coıı •vro aöı e mülakat esnasında Çekos-
cılcr, dığH tnrafln bu uımllerin luğuııuıı müdaLası ıçııı kullanır 
kendılariı·ı asla lnlınım etıni)'e- B şkalurının haklnrı Vc)'a sut- lotak1a meselesi ile Alman1an1n 
Ceğını go erf'l• d valarını k n hun dü\'r,ları, hu ım ııfoallcıre UJ Çeklere karşı askert bir hare· 
di ku\ vetleri ıla h llelmek ısli- gun ve oııl_arın müdafaası içiu kette trnlunduQu takdirde faca· 

sat fedtlıno ı 11\zımgelen kuvvet ristanın ne lnrıda hareket ede-
Yenler' j 

· .1. d "I ek \'e rnnı::rafa değer oldukları ka ccğiuden bahsedildiQ'İDe muhak· 
Harp resmen ı a~1 e ı m • ı dar bir iagiliz müdahalesinden 

siıin Asyn'dn Mançurı, Afrıkada bahı:cılunabılir. kak naıari1le bakılmaktadır . 
H beşistıın fethedılmıştiı" N~ 1 '[ 1 1 . h · ı 11 t 

n ese e erı arpsız Hl e -
Avus\uryn ıllınk edılmek, ne de k 1 L"" k 1 1 1 d. ,, . me . r a ·at mese e er ne er ır! 
tJütüıı 1918 den ı;onrnkı sulh 
ınuahedolerı bo;ı:ulmnk cin harp Harp )'erine hangi \"8SllH 'e u-

DİK.KVTLAR 
. ... - - ------
Silifke lüzıın olmamıştır iki lı;pınyol sulleri ikame etınok lflıımdır '! 

cephesinde bırıbırıne harp etmi- Umumi bir ittisa ve ekonomik 
Yen devletlerin nskcrlerı ve tay ihliynQ edol.ıiyalı haricinde bu Ve Yer Fıstığı 
Yareleri çarpıeı~·or. Yokunu beş ınesAlelerin ne Homa. ne de 
Yüz mil} onluk ıkı Asya mılleıi- B~rhle~gaden tarafından arrı Bir tüccar arkadat matbaa 
tıin boğazlaşmasına henüz harp ayrı ortaya atıldığını görmiye- 'ı mızn gelerek bize eunları anla.uı: 
ısmi verilmemiştir. . _ _ 1 eeğiz . Fakat ve usul hususun- c Silifkede yer fıstık ekımı 
. Eğer 1914 den evelkı bulun . . . 1 günden aüne artmakta, feyizli 
teşrifat ve ıneı· sımı ıle harp da ıkısı senelerdenberı mutabık-, . 
l"apılmış olsnydı. bir ımpo.raıor· tırlar : Dörtler ! Yani dört bü· ve berekeılı mahsuller alın~ak 
luA'uıı inkıraz bulmasından, bir yük deylel kendi arasında bir-

1 
tadır · Bundan hem ekenler ısli 

diğerinin parçalaıırnnsından, bir l<•şecok. doymue olaıılar dillerle fade görmekte hem de Silifkeye 
cuınhurı:eı_iıı lok olına~ıııdan rıııin dahi kendilerini tatmin et il istisaar edilmi7ecek mikdarda 
dnlın nıuhım ııelı ·eler mı elde 1 . ~ d ki d" para girmektedir. Bazı QİfQiler 
ocı·ı k ., me erme yanıın1 e ece er ır. 1 , 

ı ece tı. C · 
FakaL bu hadiseleri menet- Ha~ı~·lardadır ki Mille_tler _ e~u-

1 
geQeo sene fıstıklarını maalesef 

lllok iQin, Auupa kıtasını ~ımal yetı ılk zumnnlorda hır buyuk- v11ktinden evvel fe 7etieme8en 
denizi ile Akdeniz nrasında ıki ter idaresinde küçükler müe:se· toplayarak satmıelaraır. Bu fıı 
l'e bölen, işıııdoıı tırnağına ka· sesi olarak kurulmuetur. Yalnız tıkları alan 1üccarlar ise bu re 
dar müsellüh, yüz küRur milyon 
hık iki milletin ve keza rzak - o zaman Avrupa galip ve mağ- tiememie mahsulü elden oıkara 
no~ıı'da aynı E:vsaha ve adette liip ıki kısma ayrılmıetı: Bugün bilmek için epeyce mtlekılllta 
bır üçüncü mılletıu kara, deniz ise mağlup Almanya ötokil_erle 1 uğramıelar to zarar etmieleı'dir. 
\'e ha\'a ku~vetlerıyle kimler gi ev\'elıl hak sonra kuvot musa- Bu sene fıstık baead menimi 
dip çaı pışacaktı'? Harp, Avı upa vatı kazaıımıetır • 
d B 

~ b t kl"f yaklaemakta olduQundan bauu 
a en aşağı yırmi, yirmi beş u dNtler gru u, e ı e· . . 

lllilyon askerin J irmincı asrın deni erin tasavvur ettiği netice· j ekeulerı mahsul tam Jelıomeden 
lıütün tahrip vasıl tarını kulla 1 · ~ t ·ı k tı· h 1 1 mu yerden Qıkarmalarının önilne 

erı .ere >ı ece ır a yo u . . 
narak biribiriylo bor.azlaşması d ~ v S 1 ... y J geQılmesı IAzımdır . • d ıs ur . .ı. a O\")'el er r a apon • .. . . 

ernoktir, Eğer mesele, üç bu -ı y A .k .., n h L 1 SoylendıQ'ıne aöre aeçen H 
~ k ya . a merı a ! ıt usue u . . . 
u milyon nlmnıım çek veya d h 1 k d" . 1• 1 Ü . 1 ne bu ıele Sılıfke Tioare' Odaeı al uu oı 11 en ı mu ı ı rıyet e· 

1_ maıı hôkiını)·ett ollıııda kalıp IAyıkiyle -allkadar olmamııtır. 
~almaması dılvasıııdan ıb:ırf>I 01 rioin aleyh•ne bir komplo te" 
S'lrdı, bö)·le bır fncuıyı tasav\Ur lıikki edOC'f>k olnn d ğer millet- Bu doQ'ru ise çok 1aıık. Ticaret 
dahi eden 11iııııeıle itham olu iM '? luıfuklıtr, ıtılılflnr, paktlar Odalarıııın memlekeL mahıulAtı 
•ıurdu. Frılrnt dlh ı ~ ı derıulığıae ve bir çok girih rnonfaat bir· 
~enıelığıue bütün ebadı ıle göz lıkleri '? 

nın temiz, iyi 1eıi1tir ilmeaine Qa 

lııması, halkı fena aördüQtl aok 
oıı~ 

Utıe nim ık , e l'S (IJl on sene 
d nhcırı bfııG şıd ! ı ı ~ dtt\'anı 
edeıı bi buhrnııııı h r güıı de
~ıecııı safhaları içııır1 bocalayıp 
d llrcJugumuzu düşü mek d ha 

Eğer harp gıbi,Avrupn Lulı talıırda kas ~e irııt etrneıi en 
ranı ıçııı l{lllıdelık teblığler neş- mühim uıifeler.indeıı tnridir 
relmek adet olsaydı, dün "ıbi, • 

bu gün dahi, ve bolki daha u
O~ıu olur zun ınüdd~t g zeteler<I~ eıı k 1 ı -

1ııgllız Başvekilinin mürac:ı şeyi görü·, dururduk : c Her 
atıarıııı, lugıltero'ııin vakıt ka- eey houüz nıualldktad ır ! , 
2:ar ııı k nıak adına ttfedenler ve Aradr kaynı) anların ve kaJ 
0 sılahlaııdığı zamnn her eeyin nıyacaklarm talihinden bafka! 

ıı~ıslık müıtııhaıllerimııin ae 

Qen eene rapılan 7aulı• harekeli 

t>u •6UtJ ıuhıh eaec kltjrı 11 u· 

mıu· •e kesten )'&pılmRd ı 2ına 

şüphemiz olmayan bu hah ı te-
kerrür etmi7eoeQ'ini 11nırız • 

Çekosloıakya 
İngiliz f ransız no· 

a. ~em~erlayn ve Kitler 
mülakatı 

talarına cevap verdi Bugün saat onbeşde 
Praa 21 (Rad10) Qekoılo- yapılacak 

ukya hQkümeti lnailiı, Fransıı • 
hükümetlerinin verdlti noıa1a Berlin 21 (Radyo) lngiliz 
mukabil cetabını, lnailtere '° baevekili Çemberlarn ile Hitle
Franaa hüküme&leri elçilerine rin aörüeıııesi prrşembe günüm• 
tebliğ etmielir . talik edılmiştir . Qemherlayn o 

Hükümet bunda projeler gün saat on be~to Hıtlerij rnüHi 
hakkındaki noktai nazarını izah ki olacaktır . 

etmiotir . Uılaotırıoı bir zihni· 
7elle ihıar edilen bu nota saat 
on dokuzda tebliQ' edilmietir . 

~ekoslovakya~a 

Bu seua Öğretmen okulu 
ıne;rnnlarıudan vilfıystimiz Kül 
lılr direktörlüğü emrine vorıleıı 
terin isimleri gelmişlır . Gelen 
öğretmenlerden lzmır kız oğret 

men okulu meıunlarındau B~y 
hau Tokgöz Mut m rkez okulu 
öğretmenlığıno, yıoe yn okul 
mtızuıılarındaıı Ş ip Y ş , url 

Aııamur ınerk~z oku o tın o 
liğiue. Ed1rne kız oğretıııen oku 
lu mernnlarından S b h t Gör 
bil Mut merkez okulu öğretmen 
liğine. Cemaliye Köktürk Gülnar 
Gezende okulu öf'tr lmenıığıııe 
lzmir kız öğretmen okulu me 
zunlarmdan Leman Onay Sılif 

Prag, Paris, Londra hükü
metleri arasında ooktai nazar 
taıltiBine devam edilecek ve Ba· 
bah reniden bir tebliQ neıro· 
lunaoaktır • 

ı ke Taşucu Öğretmenlıhıne,Fılnat 
Bertin 21 (Radyo) Macaris- Kızılok Silıfke Erdemli okuluna 

tan Çekoelovakyada bulunan Ma Konya kız öl\.retm k ı 

macarlarda muhta· 
riyet istiyecekler 

Sillhh çeteler 
• •

1 
. . 6 en o u u ıne 

~arlara m~htarıyet verı mesını zunlarınclaıı Emine Özbek Gül 
ıstemektedır . 

Polonyamn Berlin sefiri 
nar merkez okulu öğretmenliği 

ne. Balıkesir oltretmeıı okulu 

mezunlarından Sevket Kutman 
Paris, Londrada teşebbüs Silifke kazası Çitlik okulu öğret 
de bulunulmasını istedi menliğine, lstıınbul erkek okulu 

iki taraftarı oa yaralı var Bertin 21 (Radyo) Polonya· mezunlarından Hasan Özbok 

Çekoslovakya hudıı· 
duna tecaviiz etti 

Prag 21 (Rad 10) Almanıa· 
dan aelen silAhh çeteler Qekoe· 
lovakra hududuna tocatüı et· 
mielerdir . Bu oarpıımalarda 
Qek mal memurlarından sekiz 
kiti yaralaomıetır . SOdet ıöo61 
lilerinrlen yaralananlar Almanıa 
hududuna nakledilmielerctir. Al
manıada oalıean Südet aönüllü· 
!erinin tesbitine imktn olmadı· 
aınden milracaat eden aöoüllü· 
!erin Alman maballt kumandan
lıQına te ıubelere müracaat et· 
meleri ilAn edilınietir . 

ısır Harbivı la11n 
cele ahir.eye 
çafırıldı 

nın Berlin sefiri Mncar başveki- Gülnar lshaklar okulu öğretmen 
linin Bitleri ziyaretinden soura liğine. lsmaıl Gedık Gülnar Zey 
Çekoslov kyanın noktai nazarı· ne köyü okulu öğretmenliğine 
nın anlaeılmaeı için Paris, Lon- tayin edılınielerdir . 
dra ve Roma nezdinde teeebbüs , 
10H;;1p·ç1 k;i;~a Belçika, araz!sin.den kimseyi 

- •B• 1 geçırnııyor 
Romanyada Kadın· 1 __ 

k Buruksel a.a. - Münakalli 
/ar asker olaca nazırı B. Mark Bürüksel hırısti 

..._.,... yan maden ışçilerinin kongresin 
BOkreş, (ıı . a) - Royer ajan de söylediği nutukta istiııadsız 

11 blldlrlyor: her Belçika hükümetınin kral ta 
Kttdınlarıo bnrp halinde mcc rafından çizitmiş olan istıklftl po 

burl vatan hizmetine U\bl olduklu litikasıuı tatblka knrar vermiş 
rı bıtkkıod 'i kl kararname kral Ku olduğunu kaydeder.ek demişllr 
rol tarnfıodan imza edllmlştlr. Bu ki : 
kararnameye gOre, kadınlar yopn • - Belçika her keste dost, 

- --<-•..e ~ • 
1 

• 

1 
blleceklerl lelerde knllııoılmıık fnkal hür olmak isdvor Belçika 

Pare 21 (Rııdro) Berne mı- Dzere g~rek mUnterld olaruk ve barışın lehıne lıütüıı kuvvetıni 
tel taai7et karıı11nda Mısır ka· sınıf sınıf seferber edllebllecekler· kullanacaktır. Fakat kendıımıden 
bineıi toplaumaaa kırar termit dlr. serbest mürur hakkı istenemez 
•e Loodrada bulunan . harbiye MQhlmmat Te sHah yUklU Bütün ıhtiyut tedbirleri nlınmıe 
ııuı rı ııı tet+; roıı l ıı Kahıre1 0 Qa· tr •nlPrln Romaoyıt topraklarından tır,, 
~ırmıetır • AJııi z11maııda Mısır' gPçtiğ ı bakkıodtı bıtzı mtıhflllerde 
hükürnetıoce iki milyon ı~hirli VP. rontbuntlıt kuyctedllen şayhılıtr 
gaz ınuskeiJı eııtıu a lıumaeı La· aıakadu mahfıller ltırtıfındtın kati 
karrOr etmitlir • 'ıurette yalanlanmıştır, 

••• 
Bürfiksel Başvekıl ve hn 

rıciye nazırı B. Spa ık Cenevıo 

re aeyahaltan vaz geçmietir. 



22 Eylül 1938 Perşembe VENi MERSiN Sayfa: 2 

adenler vergisinin tahsil ve nisbetleri 1 1 '11 re111 erde 
ıçın hükümler Şehir Ve Memleket Haberleri Yolcuların telgrafı 

Hükumet yeni bir Pro1·e ------------------=:ısı~---- kabul edilecek 

hazırladı Ankara nı n mesken da va s ı s.!~~e~.!!r~!Z ~~um mü •rıl•~;·k:':ı~~~.~!ı";~~!.riı:~:: 
Yenı· memurlar mahal/0 •i Yenı·şehı.rde ~ o ı 

HükOmeı, madenler vergieibinde on birden, binde :21 re 
nin taknkkuk \'e tahsilini -yen\ ı kadaı'. 
foı·müllere ba~lıynn bir kanun\ Azami ve at&"ari hadleri nra l 
pro~e i hazırlamıştır. Mevuat mıı- sıuda her maden içiu alıııacak 
ciblnce nsl1 \'O sathi itibar otu resim ııicıbetl bir cedvel halinde 
nan madenlerden aşsfıdski mad iktisat ve Maliye Vekilleriıı!n 
delerde yazıla esaslar dairesinde müşterek teklifi üıerine lcra \'e 
madenler vergisi alınacaktır, i92 killeri hdyeti kararile tayin f>dl 
927 numaralı kanunlar hükQmle lecektir. Resim nisbetıerinın ta 

~o durü dmnıı smet Temizer ge telıırafların kabulü için bir usul 

Bakanlıklar civarında kurulacak QOll pazar günü şehrimize gelmic; ıhdosı kerarlaetırılmıe \'e Dovıet 
vo dün ö$tle ekepreeiyle Ankara Demirrolları Umum Müdürlüıtii 
ya geri dönmüştür. tarafından ı ı§kadaı lara bu hu· 

Nafıa da beşyüz evlik bir 
mahalle kuruyor 

Mumaileyh burada vildyet susta bir tolıliğ gönderilmiştir. 

ınakamrnı ziynrnt ettikten ı::onra Tehllğe görP, 15 ~} Jül 1938 
Sahil Sıhiye re ~ıblıat müessese tarihinden itibaren trenleı deki 
leriui ~ezmişlerdir . yolcular namıua da hue.u t telg 

üreş ve rutbol . raf kabul te koşidesinp başlan· Ankara - Hüktlmetin dörtl nin gelecek seneki cuntJıuriyet G .r 
senelik rrogrnmmdn müstakil ba-yranııııctn bitm~ olmasına ça mıştır. Bu kabil tol~raflar kata 

ri ve taş ocaklarından alınmakla yı'ı1ı"nde maddenin kıynıet ve b' e .. u ol k ı A ı ş la kt B s lı u- or'ınde l ır m YZ ara )'er o an n 1 1 l'a ır. u a_ a z mac arı . rııı muvasalat edeceği ilk istaB 
oUin reeim \'e harçlarla alakalı elı"mmlveti ihraç iskele•ı·ne ve k • k d" h ı balıçeler ar" 111dfl e .. ler ·ırışnsın ' k"I k ., ı aranın mes en uvaeının a · ub y 24 Eyli\! cumıırtesi günü ek yoııa çe ı ece ve alan istaflyOO 
hükümler mahfuzdur. '42 ve istasyonlarına olan mesafesı li kararı, bilhassa -yüksek kira toprak vaziyeti müsait olmadı şnmı Mersin ldmaıı Yurdu gü- telg~afı uı:ulüııe göro .k~pBtaralC 
608 numaralı kaııunlarla köyle ist!hsal ve imalAtın kolaylık ve ödlyen memurlarda derin bir ğından evl~r için ahenkli olduğu l't'Şçilerı ile Adana idman Yur·, t~nzım edecek_ re sahıbıne tes 
re ve vilayet hıısussi idarelerine zorlukları mahrukat fiatları ve eükran uyandırmıştır, kadar bahçe içinde imiş hissini d " .

1 
. d Ad \hın olunmak uzere katar brşme u gureşçı erı arasın a nna· . 

bırakılan Vflrgilerin bunlar tara sınai ihtiyatçlar dikkate alına Haber aldığımıza göre yeni verecak bir eekil bulunmuştur. . muruua vcreCe>ktır. Katar moonı 
h .1. d dll c k T h . h da bır mac yapılacaktır . I t 1 r b" t 1 •• 1 1 k 1 fıııdaıı ta sı ıne eum e e e a arrı ilmühdberi ru 118t mahalle, Bakıınlıklar'a çok yakın Evlerin nrası. yeeil sahalarla ay _ _ . ru e gra ı ızzn Vefa vı e oı 

lir. name tahlil 9e imtiyaz harçları olan bir mahalde ve vaktiyle hü· rılrnış olacaktır Pazar guuu do . Mer,sınde düklörleri vasıtasiyle 8ahibine 
.. bi d f b kk k a· 1 ki" spor sahasında Mereın dman teslim edecoktir Madenler Tergıeı, r e aya alAkadar mercilerce ta il u k1lmetin memur meskenleri kur ına arın, apartıman ee ın 1 y d f b 

1 1 .1 Ad · 
. ur 11 ut o cu arı ı e aııa 

mahsus olmak üzere alınan ta ettirilerek mal aaııdıklarınca teh mak üzere ietimlftk etmiş oldugu de _olması kuvvetle muhtemeldtr 1 Toro'spor futbolcuları 1'rasında Zeng'ın Ta~ Loumu·ru· yatakları 
harri ilmühaberi, ruhsatname, slJ olunacaktır. Mukarrer reaim sahada inşa edilecektir. Burası, Daıreler 2, 3, 4 odalı olacak. oda l" 

1 
{l t 

1 
~ 1\ 

tah'll ·ı ve 1"mt"ıya .. harnlnrı 'ı'le de d · lar nıu-mku"n oldu"'u kadar t'reıı·ıe ıır maç yapı ı'.ıcağı ıa ıer a ııı- ~ ı ~ " v ~ her mali sene baol an~ıcın a nıs Mıllt Müdafaa VekO.leti7le Polis "' I'\ 

ımetır . u un u vamlı surette alınan mukerrer bl, resim de 7abancı memleket Enstitüsü ve Moskova B ilyük tutulacak Ye şüphesiz bütün kon 
veya nisbi resimlerden terek lore ihraç veya dahilde ıarfedile EIQimiz B, ZekAi Apaydın'ın ev· loru haiz olacaktır. lnşalarııı liman hareketleri Ankara - ~laden tetkik ~e 

küp edecektir. cek maddeleriu iıkelo u iıtae, !erinin bulunduQu sahadadır ki imar plAnını ve devlet mahallesi 
Alman bandralı Belgred u 

poru devlet demir jollarıııa aıd 

ray ve diller malzemevi boşalt 

makta bir taraftan da 'hububat 

arama eııtitjsü protesörlerindell 
Yungsiınaıısııı Söğütsözü tarıt 

fınd t yaptığı tedkıkler sona el' 

mie buluıımaktadır. Hu mıntıı 
kada zoııgin taşkömürü yataklıı 
n görülınüştur. 

Taharri ilmühaberi ruhsatna yonlarda nakliye usıtalarına bir kısmı aafalt üıerindedir. nin ahengini bozmamasına dik 
mıı tahlil ve imtiyaı harçlarını yüklenmezden evol io sahipleri Daha bu 88ha üzerinde dev kat edilecektir. Apartımanlnrın 
bunları talep edenler; mukarrer tarafından verilecek be1anname 
\'e nisbi resimleri do ioletenler tere da7anılarak maden idarele· 
ödlyeceklerdir. rioce tahakkuk ettirilecek ma 

Tahriri ilmühaberi ve ruh halli malsandıltına lbildirilecek 
satnanıe harçları tilA)'etlerde se ve peein olarak ödenecektir. Te 
lahiyelli maadin memurları tard diye yapılmııdıkça madenler ııa 
fındaıı tahlil \'e imtiyaz harQları kil vasıtalarına Jüklonmiyecek 
iktisat Vekaleti Madin dairesin· tir. Bu cihetin temininden :ma 
ce mukıırrer ve niebi re~imler hallin selAhiyetll maden mcmu 
de madenlerin bulundu~u mahal ru sıfatiyle maden mesul ola 
liu baA-land1ğı maadin daıresiu caktır. 

ce aranacaktır. Maden ietetenlcr madenler· 
Ver~inin miktarı den ihraç olunan veya buna mü 

Talınrı i ilmühaberlerinden leferri tezgAhlarda imal kılınan 
ıs liradan 30 liraya kadar tahar· esYa ve cevherin mikdar cins 
ri ilmühaberlerinden milden ta- ve kıymetlerini muntazaman bir 
harrisine tohsiı olunacak mahal· 1övmiye deherine kaydetmiye 
lin cesametine aöro 30 60 veyn ve bu defterin ayltk icmalin 
90 Jıra tahlil O muamelelerinden kendilerine verilecek numuneye 
maddenin cinsine göra Icra Ve· uygun olacak ayda bir madenin 
killeri heyetince tasdik olunacak ieletildiği mahallin en büyük 
liste mucluince 6 liradan 30 lira· mülkiye memuruna mermiye ve 
ya kadar imttyaznameler içın her sene haziran ayı içinde aec.ı 

madenin derece ve ehemmiyeti 
1 
mie takvim senesi hası19.tının 

ne göre lcra Vekilleri heyeti ka deflerlerine baiflı bulundukları 
rarile 300 liradan 120 liraya ka \'İIAset valili~ine aerir görüle 
dar harç alınacaktır. cek lüzum üzMine vilAyetce yap 

Mukarrer resim, bir made tırılacak teftiş tetkik ve tahkik 
nin lmliyamamesinde yazılı bu sırasında işletmi1e alt bülüı~ 
unan hududu dahilindeki erazi hesapları erek ve deflerlerı 
nin sahası itlbari'yle her hektarı al!lkalı memurlara göstermiye 
• 1 - k - · d h mecbur olacaklardı. 
ıç.n yuz on uruş uzerrn en e 

s~planac~kt'.r. Bu resim . hor ma Romanya.lan 20 b'ın muhacir 
h seno 1ptıda&111da tedı)·c olu U 
uncaktır. lmal~t talil olu11rea bi geliyor 
le ihalenin feshalunduAu veya 
mültezim tarafından resmen ter· Ankara, - Bu sene Romanya 
tı:ePıldlği mali senenin sonuna ve Bulgarlstandan getirilecek 
kadar hor sene bu resmin ıveril 20,000 göçmenin naklllerlne baş-

ı k · J lanmıştır. tık olım~k getlrllen 3000 
mesi 1§.zım ge ece tır. göçmen Trakyada I.Oleburgaz ve 

Nisbi resim, ıabancı memlo ! Anudoluda Niğde ve Yozgat ba
lıtetlore ihraç edilmek üzere ha· j valisine yerleştlrllmiştlr. Nakllya· 
zırlanmış veya dahilde izabe l ta bu sene Oç dOrt vapur tısbsls 

. ~ k 1 t dl edllmlştlr. 
edılmek uzere ırı mıe ayır e Bu harta lçlnkt seferlerinden 
lip cinsine göre 1ıkaomıe olan avdet edecek vapurhtrın iellrdl· 
cevherlerden alınacaktır. ği göçmenler de Anısdolunun mub 

Nisbi resim matrahı cnhe ' telif mıotu.aların da iskan edile 
rin gayrisaf haaılAtıdır. liu hası · cektir . 
l~t madenlerin her cinsi içirı OOçmen nakliyatına aetecek 
Londra piyasa fiatından ııakliye senedea ltibsren daha esastı bir 

. . . . şeklide başlanacaktır. Bunun lçln 
masrafılo tahlılı ve ızabe masraf 1 geniş bir proje b&11rlanmış ve Yn 
larının usatt bir hesapla tenzili goslavya, t3ulgarlslıso ve Roman
suretile tesbit edilecek bir ced ya hOkOmellerl ile mUıakerelere 
vele, her sene mayıs aymda İk· başlanmıştır. 

Gelecek sene içinde memle 
tisat Vek9.letince tayin oluııacak ketlmlze 1 ~0 000 göçmen getirile 
tır. hbu cetveller 6 a7de bir bllece~I omlt edllm~ktedlr. 

~:r~~:!~:il:;0:~;.i tarkıarı üıerİ· Bir göçmen ~afilesi gel~i 
Nisbt resmiıı halları 1ö1 lıtanbul, (Husast) _ Vatan 

ledir. vapuru Köıtenceden ıeoo aoç· 
A - Hakir, ıimU kurıun; men, 1200 btıyYBn, SOO ton •eŞJA 

maden kOmürQ 1itıl ktıJU te Te muhtelif ziraat tletlerl aellre· 
• ma~ara kazılarak çıkarılan ma· rek Marmara •retllılne çıkar· 

denlerin saf olmıyan haaılatırı mıfhr. 
hinde on birden biude 63 kadar BuhJarlıtanın llllbe bnatlıtn 

B - Zımpara, krom, . bore 
zitli maddelerle IOle taıı, 11cak 
ve soğuk maden ıuları, petrol 
zift ve neft aibl damar olma 
yıp rığrn halinde bulunan ma 
deolerin 8'•Yri 11f h1111ltıodan 

deki TDrkterden ibaret olan ve 
Edirne yolu ile karadan lıtaobu 
ıa ıelen ıoçmenler de Sarısybur 
nundakl misafirhaneye yerleftirll 
mitlerdi, • 

Vatan Yapuru ikinci göçmen 
partlılnl Varnadan ı•tlr ... ktir 

lote ait toprak bulunduifundan 
ou kısmın ineasından sonra J& 

pılmaeına karar verilen 1eni bi 
naların aynı saha içinde in~ası 
mümkün olacak\lr. 

kaçar daireli olacağı henüz tes · 
pit edilmemiştir. 

Avanprojeleri hazırlaıımıe 
olan mahalloniıı katı etüdü ya-
kındR 7apılacaktır. 

Nafıa da 500 evlik bir 

atmaktadır, 

Binalar kira ile veril~cek 
olan mahalle kuruyor 

Diğer taraftan haber algığt 
Bu aün kararlaemıe 

Macar bandralı Tissa vaporu 
dedet demir yoll arına ait köprü 
m lt.ernesini boealtmıe ve 50 ton 
fa~ulya alarak dün akşnm llma· 
ııımızdan ayrıımı~tır. 

Türk baııdralı İkbal vaporu 

Söğüısözüııda ve ) akırılarıı1 

da teeblt odılen çok geniş bi' 
hara üzerinde yarn:,ı ve galelo 
ri amelıyatına başlanmıştır. 13•1 

ameliyat neticesinde Söğüt~nz6 
havzasıııın Zonguldak yataklar• 
nın de\•amı mı yoksa nıouıl 
bir kömür mıntaknsı mı olduğl1 

aıılaeılacaktır. 

eekle aöre binalar, memurlara 
kira ile verilecektir Kirada esas 
tutulan mikyas henüz katiyetle 
kararlaemamıe olmakla berat:>er 
devletin bu tedbirden ga-yeei ki 
raları normal hadde indirmek 
olduQ-undan eüphesiz ki memur 
ların kaıanç şartlarına u1ııun 

olacaktır. 

lnee1a mümkün olduRu ka 
dar süratle baelanaoak, mahalle 

Orta okul ~irıktörü 
Dün Sivasa gitti 

Sivas ôaretmen okulu direk 
törlüğüne tayin edildiAini evelce 
yaz:iıQımız şehrimiz Orta okul 
direktörü Rasim Başgnz dünkü 
akşam treni-yle memuriret ma 
halline ıitmieler ve istasyonda 
bir çok muallimler ve dostları 
tarafından uıturlanmıelnrdır . 

Bir sene ınüdürlü~ü zoma 
mnda kıymelli hizmeti görülen 
arkadaşımızı iyi yolculuklar di 
ler vo yeni vaıifelorinde de ıııu 
vaftak olmalarını temenni ederiz 

Nakledilen Orta 
okul 6ğretmenleri 

Mersin Ortaokul Tarih ö~· 

mıza göre, Nafia Vekületi de, ve 
k9.let memurlarıle vekAlote bağlı 
umum müdürlükler ve müessese 
ler memurları için 500 evlik bir 
mahalle kurmayı kararliiştırmıa 
tır. Mahalleein yeri, inşa eeklşi 

ve di~er hususlar henüz kati ola 
rak tespit edilmenıie olmakla be 
raber, istnsyoııla bahçeli evler 
kooperatifi mnhnllesi ara:ıında 

kurulması muhtomeldiı·. 

Ya omur ta~ri~atı tes~it 
e~iliyor 

dedet demir yollnrıııa ald kö 
ınür tahliye etmektedir. 
Beklenen vaporlar 

halyan bandrnlı Sicilya va· 
poru ile ingiı bandralı Siti of 
la ııoster vaporları !imanımızda 

beklenmektedir. 

Hı~ledi len öğretmenler 
Silifke Taşucu ö~retmeni 

Şükrü I\öymeıı Aıınmur kazası 

Bozyazı öğretmeııliğiae, Anamur 
1301.yazı öğretıııenı Salih Soviıı 

Tursus Panzin Çukuruna,Tarsus 
Panzin Çukuru öğrstmeni Dün 
dar Levent Tarsus Sarıkavok 

Eğer hirltıci ihtimal tııhet: 
kuk ederse mem[ekot serveu lı1 

kıınıııdan elde edılen kaznı1' 
harllkulnde büyük olacakt1r. 

Fakat ne olursa olsun So 
ğütsözü tae kömürü yalaktar1 

ıııc verdiği paı lak ne\iı·e nıeıııl 
kete hakiki lıir müjdedir. ~ 

iş ~uayamı kal~ı 

Mıntakamızda bir kaç gün
denberi yağan eiddetli f8ğmur- kÖ)'Üne. Sey:1an ili f'Ski Ö~l'Pt 

menlerinden Hamza Talüt l\lut 

Pariste yahudiler 
sulh için dua ediyor 

larmış tarın pamuk mozruatına yap
mıe oldu~u zararı mahallerinde 
tesbit etmek üzere Zıraat Ban
kası Müdürü ilo Zıraot Müdürü 
ıııüz zarar olan mıntakalara git· 
mielerdir . 

Bozuk yallar tamir e~iliyer 
1'11miro muhtaç olan Tursus 

öğretmenliğine, Gülnar merkez 
öğreııneııi Emine Rona Morımı Pttrls, (A.A) - Birçok ınus! 
Qankaya okuluna, Mut merkez vller tartı tından imza edilmiş b 

1 

okulu ,i.iğretmeni Xeeri Atlay islidtıya cevaben Fnınsrı tıaş h' 

Mut Qömelek ba~ öğretmenliği hamı Morls Llber, Filistln. Jngill 
ne tayın edilmiştir . re vesair memlekellt'r btışhtılı!l~ 

Soysuz ~ir Canavar 
-Pozantı yolu amelei mükellefe M. k k . . 
tarafından yaptırılmaktadır . ' ırasa onma ıçın 

hırı ile bllltt ftık dindaşlttrını ll 

gno dUnyııoın ımlhO \'e Yabıı 

ıııil le tinin selt1meli için d na ,. 
niyazlardıt lıulımmnğtt dıtvet 1 

miştlr. Vilayet dahilindeki diğer bo 
zuk yollar da yine ayni eekildo 
tamir ettirilmeye baelanınıetır, 

f ğf encı yerlerinde 

uğabeyini öldürdü 
Pıtrlsttt Zarer sol.rnğıadıtkl fJ1 

bedde mutııntan lılr iıyin ytıP 
mışlır, 

I-I ava 

Br.lıkesır (Husnsi) -- hridi· 
nin erdol köyünde iki kardeş 
arasında kanlı bir kavga olıııue 

ve çok leci bır şekilde Uf-ıticeleıı 

mietir. retmeııi Hadiye Çobaııoğlu Ada- Satılacak rakı fiat
na Kıı Lisesi tarih öğretmenli· 

Erdal köyüııdon lemail ile 
ağabeysi Mustafa miras mesele 
sinden oekdı~erino knreı kız 

Şehrimiz Delediye encüıne- gın bir vaıiyelte lıulunmaktadır· 

Qine, Resim öğretmeni Hasan farı teıbit edildi 
y o 1 1 a r ı 1111 z 

Turan Tarsus Ortaokul resim 
öQretmenliğine tayin edilmiştir. 

Veteriner müdürü 
Bir buçuk aydanberi mezu

nen EreQ'lide bulunan vilAyat 

Veteriner müdürü B. Husamettin 

Karadağ şehrimize dönmüo te 

vazifesine baolamıştır . 

Tarsus- Bozıntı yıluna 
._....,,. . ...,_ .. 

Arsıulusal İforet lev 
haları asılacak 
Menin-Silifke 7oluna talik 

edltmie olan aart uluaal (beynel
ınilel) iıaret lethaları Tareus
Posantı foluna da dikilmeye 

baılanmıetır . 

içel hanı ıeddeJildi 
Silifke cacideıi üıerindflk 

1eni loel hAnının sıhht durumu 
müsait olmadıQından Beledi1eco 
Hddioe karar urilmittir • 

ni eQ'lenoe yerlerinde satılacak 

olan 45 derecelik ve onbee eanti 
litrelik rakılara nttrh koymuş

tur • Bu narha göre Toros ote
linde 40, PIAjda 40, Çukurova 
barında 100, Belediye balıçesır.
de 40 kuruşa satabileceklerdir. 

Yer ürünleri kantrolörlüğü 
Gümrükten ithal ve ihraQ 

edilen yer ürünlerinin hastalık 
te hueerat bakımrndan koııtro-

lüne Seyhan mücadele ietasroı.ı 

teknieseııi B. Sadık Seyhaıı me 
mur edilmietir . 

Za~ire Borsasm~a 
Dünkü ıatışlar 
Dün oehrinıiı Borırneında 

U ton Albustan fasulyası kilosu 
8 kuruştan ve 7ine 15 ton Al
bustan fasulyası 7 kuruş 75 aıı 

timden, SO ıoıı sisaın 15 kuı uş 
62,6 aautimden, 05 ton Ceyhan 
malı kum darı kilosu 5 kuruı;: 
12,i saııtinıdeu eatılmı~tır , 

lar. 
Vaka günü Mustafa, hmai 

lin evioe gitmiş lam kapı 

önünde kardeei ile kareılaemıe 
tır, Mustafa burada kardeşine 
mrais meselesinin atk iki taıt 

ret tatmin edecek bir eekilde hal 
edilmeııiniu lazım geldiA-ini ıyı 

ve dürüst hareket etmesini söy 
lemietir. lsmail hor zamanki gi· 
bi buna yanaşmıyarek aksi co 
vaplar verme!le bselamıatır. Böy 
llece kavga gürültülü bir bal al• 
mıs ve çok geçmeden ik~ kurd•~u 
birbirine girmiştir. 

Bir arnlık Lınail eviuo koe:ı 
rak içl doınüı kurşuulariyle do 
lu bulunan atı çifteıılni 1 kapm ı ~ 
ve aeliı· ııelmeı aQ'obeyeino ateş 
etmietir. 

\'akaya nıüddtıiuınumt ıuua· 
virıi Bay Şahin Şahinler •aziyet 
etmie lıükılmot doktorlarile bir 
Jikle vaka maballine ııiderek ilk 
tahkikatı yııpınıetır 

kıuclP~ katılı 1 ııı il ç f' ıı~ 
bırllk ıı > 11kaltnııı115tır SorP;u 
hakimlığıııde te\·kıo edıleıı L:oı 1 
hakkmda tahkikola detam eclil· 
mektedir, 

De\·letfıı harn yolları i;l 
me idaresi, haziraıı 937 bn~1 

dan mayıs 938 soııuııa kadar ~ 
kuz ay iQinde Anknra vo fiı' 
bul aras nda 306 gidiş geliei t 

teri yapmıe 743 yolcu taeıııl 
\'e bu seferlerde 156.620 k1Jorı11 

reı mesafe katetmietlr. 

İngiliz mat~uatı 
Almanyayı ittihat11 

ediyor 
Londrf\ 21 Radyo MHth11, 

atta bUyUk bir hiddet 110 
kilm sllrmektedir. Çekos!O' 
vakyn teklifi kabul cttı~ 
halde Alrrnnyunm veniM 
başka lalepte bulunm.aiı dO~ 
ru bulunmakta ve suıl1~ 
tozmı.ık istenildiğinı1 tıU 
kUın edilmektedir. 

Alwanva umum. 
nrn olduğu ' 1 dır h b1 

ıer pa ıı t ~ l lı f etme 
Bu ]3akt trnva v 

paktı olacaktır 



SAYFA 3 YENIMERSIN 

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
MERSiN 
Pi YASASI 

21- 9 -938 

Hitlerin lakımelera Pamuklar 
KJey)ut 

Ku. S. Ku.S· 
.'14 

Val{tile gizli yaşadığı yer 
·- -------

Berhteıgaden ikinci bir hükumet mer
kezidir ve Berline gizli telefon 

hatları ile bağlıdır 

Bir İtalyan projeaörD di· Daimab 
· Kapı mab 

yorkı : Ya~murlu hıvılarda K 
ıtekemelerio kekemelikleri er- K~:.:. 
ter. Buonn için kelceme1er Koucı parlaiı 
yaimurda sokaia çıkmaılar. Buiday. Çavdar 

Buna mnkabil da çok ıo- Sert ınadol 
naşli sıcak hftvalarda kelreme- Yumu .. k 

Bu gün Avrupanm tali miştir. ler kekeliye kekeliye çok ko· Yerli baid•JI 
hine hakim olan bir çok ha~ Her volfun otelde geçir- noıurlarmış l., ÇaYdar 
diselerin l .. melinin atıldığı diği hayat bir çokl.rınrn me- p L Anadol yulıf 
Berhtesgadenin de çok me- rakını mucip oluyor. Günlerce l11lh kİllp Arpa 
rakh b~r hikaye.si v_~rdır. odasına kapamp kitap yazan OUtenbergin ilk baatıA'• Ana~oı. • 

19~2 senesı hazıran ayın bu muharrire arada sırada ar· . ·ı L d d 3 l ·1· YnlıabYre yenı M. 
< ı ncı on re a o,ooo ngı ız h 

da Alpların bu sa~in köşesin· kadaşları gelmekte uzun müd lirasına satıldi. 0dçea 8608 de No at ekstra 
de Bruno Buhnerın 11sız ote- d~t görüştükteu sonra gitmek Amerikada eık• bir incilı Faaulye . 
line Volf isminde bir adam tedir kendisi de hazan oto• 'l. t · 1· 1: · Yulaf yerli • • • • ""J,OOO ogı ız ırası vermış- 11 • k _._ 
gehyo. Bruno eskı bır tayya· mobille Münibe iner heyecan 1 d'r ercıme .. ra er ı . S Lı 
recidir. fakat bu gün gürültü içinde bekletmiş. Got b · b t ,. . .1 aaaep 
lü hayattan çekilerek Bertbes tlir sene sonra artık Hit. en ergın 88 •a.• ıncı • Tatlı çoje• 
gadendeki bu sessiz oteli aç- ler hakiki hüviyeti ile ortaya tordan ancak 41 tane mevcut- Balmuma 

mııtır. çıkıyor. O zaman oteli terk tnr. Cehri 

O güa otelin kapısını ç•- ederek o civarda Bergofun l0S8ftllf UlUJI( IDU ? Susam 
lan Her volf ismindeki yaban köşkünü alıyor ve kız karde Yapalı 
cı otele Mün!h belediye reisi şi Angela ile beraber oraya D<>kto \arın neşrıttiklıri Siyah 
Veber gibi yüksek bir zatla yerleşiyor. raporlara bakılırsa evet. Şark 
beraber gelmiştir. Bundan sonra Berhtcsga AmfH!lada Harvard Oni- Aaadol 

Belediye reisi otelde P- dendeki bu köşk bitlerin en versite~i profesörleri bir bDI- Aydın ılyab 
l~ttenhof iımindeki bir ada-ı mühim faaliyetine sahne olu 1 ten neşret ti ter. Bu bnltene gO- Yıkanmıt yapak 
mi buluyor ve ona : yor bitler partisine alamet ola re son saksen ıen• zarfındft ta Gis yuaa 

- Size bir arkadaş getir· rak gamlı haçı orada karıştı teuelorİrı boyu 6 santimetre Konya malı tiftik 
dim diyor, Kendisi burada rllıyor. Partisinin faaliyetini uzamıştır. Yozıat 
sakin bir bayat yaşamak ve 1931 de iktidar mevKiini eline ı Buna mu"abil ııklıt eri- Keçi kıh 
"k.. t · · d 1 · k't ,. dabat su une ıçın e .>ır ı ap yaz alıncaya kadar orada idare mamıştır. . 
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s, 
yok 
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5.1~,r. 

,,75 
5,,50 

yok 

s.6~.s 
a,~o. 

S,fıO 
6,t~,j 

·'·20 
4, 

180 
18 
73 
10 
15,50 

62 
46 
46,50 
51 
80 
65 
ss 
110 
47 
25 

mak istiyor. ediyor f • • Pırinç.ler 
Her volf. odadan görü- Bu günkü Berbtesgaden Cuceler dıyan B~a~i De••. mal 

22 

nen karlı dağların manz rası- köşkk epey tadilat. uğramıı . . lkıncı ae•ı mal 
na bakıyor Çok boşuna gi b l b b kö kt Hındıstanda, Vadnaharda Çay ~60 

tır· unun • era er ş e 1• 1 O 110 
diyor Misafir oldugv u adama b" 1 · k' h 1 k yapılan aazı ar sonuncu c cel KahY• 

ıt erın es ı atıra arıDI sa - . . • 
dönerek . k 

1 
b 1skeletlerı meypane çıkrılmıthr Badem, çekırdek 

' ıayan ısım ar aynen mu a · . . . • . 
Yalnız size şunu söyliye f 1 w t Dır zamanlar Hındıstanda ıçlerı aza o un uş ur. • . 

Yİm diyor yemeklerimi tek Yaloı:ı. bu t>ski ıssız köşk yer yUzUnlln en kısa boylu Tatlı badem ıçı 
başıma yemek isterim Çünkü bu gün ilave edilen asri rahat adamları yaıamıt olacak. ÇOo- Acı • • 
ben yalnız meyva sebze ye- lık tertibatı ve müdafaa tcd· kU bulunan iskeletlerto boyu Aca çekirdek 
rim. birleri ile Berlindeki başveki 4o •aotimdir. Urfa Yajı 

90 
~s 

56 
90 
70 

11 

47 

48 

280 

95 

60 
37 
ıoo 

Her volf adını taşıyan bu ıet bmasınıu bir direği haline o diyarda hayvanlar da çel " 
adam hakikatte Adolf Bitler- gelmiştir. insanlardan boylu deiillermiş. .--------·ı-·• 
dir. ve oraya mücadelem is· Berbtesgadeodeki binada Bulunan bir ökOz iskeleti 45 J ( H İ M ( ft S N 
rnindeki eserini yazmak üzre yüz kişi oturabilir. her odada santim yUksekliğındedir. 
gizli bir şekilde çekilmiştir. telefon vardır hitlerin emni-

Hitlu hayatını anlatan bu yet teşkilatıda nöbetçiler ba
kitaba o sene Berhtesgaden· va hücurnuna karşı müdafaa 
deki o otelde başlamış bir tertıbıh ve saire bu güzel 
iıtne sonra hapishanede bitir manzara içinde gizlenmiştir. 

Varvik kontesi 

(ıki ıazıta kiğıtlınndın 
yapılan saat va piyano 

Steoman adındı bir ame
rikalıyı on altı aenedeoberi 
bir merak sarmıştır. eski gıze 

Nüshası 5 Kuruştur 
Abone \ Türkiye Hariç 

Şerail l lçl11 için 
1 

Senelik 1200 Kr ., 2000 K 

Altıaylık eOG 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir aylık ı 00 Yoktur. 
teleri toplımılr. 

Adam : ''Bunları ıOprOn · Re .. ı ilbaba aabn 10 
Karaıtur. 

Amerikada yeni dedikodu mevzuu oldu 

Ameri kada dedi kodu mev- yen kont. karısından ayrıldık- tU sepetine atarağım yerde, 
zuu olan:yPrıi l>ir kahı•aman: tan sonra Amerikeya gidip toplayıp ,da Allt edevat yapa- lirıltk dıiralır Varvi k kontesi 25 !aşın- artist olmaya karar vermiştir· maz mıyım ? ,, diye dOşDnmOş 
da güzel bir kadındır. lngiliz Bu gUn kont, Holivutta tnr. Hakikatea eline geçen gı Yoıurt paun ciYanada 
kontu ile evlendığı zaman aş iyi derecl'!de bir artlsttir. Kon- zetelHi tomar ve horu .,ekline ber tllrll koaf&rll baYi iç 
kı ve hayatı dıllerde dolaş· tuo eski karısile Mister Fıske sokarak hususi bir cilA ile ci · odah iki daire klrllıkbr, 
rtııştı. Fakat, konttan !lyrılması 1 de Nevyor kta yaşamaktadırlar. IAlamak suretiyle bir usul de lateldileria Dol..tor bay 

:: ~ıyni şekilde gUrüllülU ve k L .1 J bulmuştur. Bu sayede. kllıttın Aral•• Yekaba •lracaatlan 
dıkodulu olmuştum·. ŞI ıluln ar yaptığı Aletler •&açtan yapıtın· ,_. s 

. ÇunkU kontes, kocasından ka· ıerden dıhı dıyanıkh olmık· 

• 

22 Eylul ı ~38 

i 1 a n 
lsı Yuva o~uf u direUörlüğün~en 

OkuJnuwzun Aua ve iJk kısmın 1 iriı cı sı
ıuflarma tah•ht~ kalrnliiue başlaunııştır. F-,ki l _ 

lflh~ v~lilt>ri cocuklarırııu ka)ıllarırn )en lrrııtlk 
için tahriren ~t>ya şifaheu nıiiracaal PluwlPı i 13-
znudır. Telrfon ; No. (120) 2-7 

ilk Okul Kitapları 
938-939 Ders yılına ait ilk okul 

kitapları gelmiştir. izdihama mahal 
kalmamak için· kitapların şimdiden 
:tedarikini rica ederiz. 

~[OAD SU f R SEV [N 
Uray Caddesi No. 41 Mersin 

Isı yuva ok:tJ l tı 
di rektörl üğ~iiı1deı1 

Okulumuzun Ana ve ilk kısmın birin
ci aınıflarına talebe kayd ve kabulüne 
20 eylül tarihincle başlanacaktır. 

Güven 
6 6 

Sigorta 

Sos) etesi 
S'ii.merbank Emlak ve Eytam 

bankalarının kurumudur 

TA~1 TÜRI{ 
Ve en güvenilen sigorta şirketidir 

Hi• vat, ,·onum, ııa~lh·at. k· ıa, otonıohıl si11or J "' C...1 • ~ 

talarımzı t•rı uıksait şartlar \'e tedi e kola\' 
hklarile yHpar. "' 

L A H 

Mersinde Mümessili 

VASFI ORGUN 

CE\'llAı DA i altı '°'ö' ti cıv<ırın ,, eı un 
paşa adıyla 11ıar uf 40 fiO hekturlı~ t ski öleli 
kırk ~ili hin döniirn çıftlik sutlıktır Talıp ohu•( r 
M~rsiııdt> Ş ıharı Çiftçi V(l oğullarma mür~H·aal 
elnu1 IPri ılan olu rıu r. 2 2- 2 5 28 

*000000 o 
Türk Hava Kurumu 1 

1 büyi1k Piyangosu o 
Altıncı keşide 11 Birinci teşrin 9/18 dedir· 1 

Büyük ikramiye 200,000 liradır 1 
Bundan baık• 40,000, 25000, 20000, 15000; loooo O 

l
liralık ikramiyelerle .ıio,ooo ve 2001000 liralik iki adetO 
mlkifat vardır. O 

Dik kal: Bilet alan herktıs 7 birinci tPşriı: 
0 938 giirıii ak~amuıa katlar bil~tleriııi dP~iştir 1 
eıuiş lıulunnrnlııhr. ._ o 
............ *0000000000@ o 

bır bangerin oğluyla evlenmek Yer .Y.ilzUnUn en şık t&dır. 
Uıere avrılmıştır. dınları bızım memleketlerde· . 1• l A N 

M
.w .. dir. sanmayınız DUnyarıın en Sftof'lerdenblrı itini ıt1cn 
ıster 1:1 ıske, meşhur ve · ı h d • ..& L S 

çok b . · . w şık kadınları "'imal kutbunda nu gazete top amıya asre en Meraın nı1eerf atınalma komisvonundan 
Uyilk bır bangerıu oglu- R ki k l t 1 d 'J 

dur F k t h h ld k t · Snot kabilesinin yarı medeni bu mera 1 amera 1 1 op 1 ıgı Mikdarı Muhammen bedel ilk teminat 
. a a er a e on esı w "' t 1 · t onu 

1 
d kadmlarıdır yıgın Yleın gaze e erı omar Cinıl Kilo Lira K. Lira K. Gun Saat eekli 

n • evlenmeye sevke en • · 1ı •- b" 
Sey d •. d" ç fi Bu kadınların kUrkler; halıne 80 ara ... mDkemmel ır Sıdı ral 18 000 16200 00 1215 00 26 9.938 pazartesi 15 kapalı zarf 

para egıl ır. Unk kont 1 K 
da bUJUk b" t h"b" eşagı yukarı 3000 lira eder kOşk "urmutlur. GflıOnOn Pirlnt '8 000 10080 oo 756 oo 26.9938 ,, 16 

ı r sıırve sa ı ı · . . " 
adamdır En ttzı :'ooo liralık kUrk taşır botun mobılyalarını, dımır •e Yulaf •7S 000 19040 oo 1428 00 26 9.938 ,, 17 ,, 

Vaı.vik kontesi, kocAsın- lar. Bir Alman l.Aşi fı bır Es ft~aç namını hiç bir teY kul· Uo ıgı 000 82790 00 4389 50 279.938 salı 15 • 
dan ayrılıp, yeni sevgilisıle kimo kadının boynunda Lutr !anmadan yalnıı kliıttın Jlp- Bulıar eo 000 ~400 00 405 00 27 9.938 • 16 • 

~~ıennıek nıere Amerikaya k~plı, ~ıbölin i.enarlı arjaute mıttir, Kuru fııaıulra 17 000 lS18i oo 388 80 27.9.938 , 17 > 

gıttı~i zaman kocası da derhal bır tılkı gördo;unu ıöylOyor. tmal eltili •• ttY•lırı 1-- Mersin garnizonundaki klla;tluı bir stmPlik ıhti~ acı ol~n ~ t arıd cır 
~~şindeıı onu takip etmiştir. Tım ~lllP ıra1111d11 en hot olaoı bir uat mi~lar, muhammen bedel ye muvakkat temiuatile ihalr guu, aat ve şekli 
~:,: ~kları ~rada eski karıs~- . le bir piya~odur. Piy~nooun yazıla iaşe maddeleri kapalı zar( usulile eksiltmeye konuldu. 

l-;anger ogıuyıa evlenmesı- fnsn 11keletı 206 parçadır. yalnıı tuııırıyle, tellera k*lıt 2- Eksihnıe Mersin As Ş nin üsl kaunda As. ma hfeld~ t\ a al ~o 
~er ın~nı olacağını aöylüyor- Bu parçaları 327 ıinir hare- deg~ ldir. M~tıhıkı reri hep tarafından yapılatmktır. • · • L• · • 

dı kete ePtirır. eıkı g&1etıd1r. •. • • . 
F 

8 
. 

0 
Udtt d B kl~ 1 ktJ kn H- Zarfhır aym gunde açılış saatınrlPn l>ır saat evv~lıne kadar kabul 

tı < : nt V rvık ko ıtu Aın - ır ırsan v c .. " • re u .ı t o geçen ,..dilir • 
\J Ya 1 t•ııd~ şı ıçırı g lm şt r revan Pd n kflnın egırh11ıı11 hafta kOf~l r smı pı lm f v"' • 
ıun zenıaıılurderı berı sı e· t>ıtmek ıst rsenız vücuda tar- Steomau'm karısı pı,aooda 4 F· zl hclg ... , Hım.. ı~uy ... ıı ıst.,klılPı 

'baya buyuk bir heves besle- tıp 16 ile talllim •dini•. ,ok ,111eı parplır plmlfllr. olan tartnameleri ber zaman görebılı rh~r. 
\S ~a. al. "o· rıuıula me~cut 

11-14 18 22 



huskul'ıarna dikiş Mak ·n 
Dünyanın en sağlaı11 en l\uilaı1ışlı 

~ • ... .., ' )1 ..... • .... ___,... --

H JSKUVARNA: 
El , Ayak , Dikif ve Nakış , salon 

Elektrik ve hulasa dikif makinalarının 

·her çeşidi ve istenilen yedek parçaları 

mevcuttur. 

en ucuz 
DİKİŞ M K.NA AR DIR. 

Hnskuvarna ; . /svec celiğinden mamul , , 
bütün aletleri garantili dünyanıu en ta

nınmıs ve en eski markasıdı . .. 

h U S K U V .L\. R N A Nakış maltinaları ayni şekilde ve ayni büyüklükteki diğer Dikiş 
maltinalarından yü:ıde elli ucuzdur. 

Tediyatta Büyük Kolayllklar Gösterilmektedir. ~r 
: ersinde satıf yeri Gümrük meydanında No. 12 .». N A il) ~ R Türkiyenin belli başlı merkezlerinde şubeleri vardır 

i 7-30 

ı.:::::=================::===============:::;:::==:=====--~-------------------~------'-
\' 

Y n · Mersin; 
Cenubun en çok 

okunan ve tutunan 
gazetesidir. 

Yeni Mersin içten ve Dıştan 
günün en mühiın ve 

11 Lira;7ı Fotognı f maki nesil ~ 
en taze haberlerini 

Gündelik Siyasi Gazete -
Yeni Nfetısin 

de bulur~unuz. 

nl• nı1ers~in • 11 Y.ıllıh fasılaaız inti§arında muvaffakiyetini 
• ·•~ ~ • halktan Mdrdülü rağbete borçludur. 

N i M ER si N : Sizin Gazetenizfa. Dertlerinize ~ile~lerinize r [ N 1 M [ R si N sütunları açıktır. 

Nİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmıya çalışınız. 

(-_YEii MERSiN IATBAASl~l 
~~ T ba Ait bütün işleri ucuz ~ 
ı:ı •• ....1 r.J 
~~ ve sura~ e yapar. ~ 

~ n yeni ve çok ceşitli harrfleri Veni Mersin ~J 
~ Matbaasında bulabilifsiniz. ~ 
~ $ 
~ er boyda istenilen harflerle K 1 T A P tt 
~ G A Z E T E ve :M E CM U A Tabı yapıhr. i 

- ·- --~. • ........ ._.........-.--11r.-ı111.- 1. " ~ 

esmi Daire ve Müesseselere ticaret
anelere ait her çeşit Defterler Evrakı 
matbua Fatura ve saire en nefis bir 

tarzda ve beğendirmek şartile yapılır. 

?~ 
~~ 
(J 
l!i 
~ 
~~ 
(J 
~~ 
<>~ 

~~ 
. ~J 

Harir;ten yapılacak aipariıler kabul ve tez elden 66nderilir. ~~ 

~~~~~~~~~:*;;~.a;;~~~~~"*~~~~~~~~~~F' 
Jılenİll: Y eai Merıin Ba11m0Yiıade Buılllllfbr 

Bütün Dünyaca tanınmış (KODA K) markala kutu 
ve körüklü makinelerimizin son modelleri geldi. 

Haftada 1 lira ile kutu 
» 2 » » körüklü 

bir makine elde edebilirsiniz. 
Fotoğl'af~ıla r la uuıatörlPr iç i rı Jı r r :ıevi fılı•ı 

uwJzPnıe ve ilaçlar lı rr yerderı uc ıız VP hil 
ha~~a laz~dir. 

Saat ve Gözlük 
Htr cins etp, kol, masa ve duvar saatlerimizi tavsiye ederiz, 

fiyatları mutedildir, Ftnnl Ztiss markalı numro/11 ve ayrıca eü
nrş ve toz gözlükleri de g-tldi. 

SEDAD SAHİR SEYMEN 
Uray caddesi No. 41 - Mers in 

Taşra siparişleri acele olarak gönderilir. , 

---------------------------•••••••• • • • • •• 
:N isaiy•~ Opratoru ve Doğum M ütahassısı 
• DOK.TOR. 

: A.-Vakup Aslan 
• • • 

Türkiye ve Husya Tıp fakültelerinden diplomalı 

Almanyada tahsilini ikmal etmiş I 

• Hastalarını her gün 8-12 ı f> - ı 8 e ' d 

kadar kabul n1uayene ve tedavi eder. 1 b 

' ADRES: Mersin Bozkurt caddesi 1 I • 
Yoğurt pazara No, 1 l b 

• •• •• • •••••• r'::: -==ae;...1" _=;ı • =- E==='- s 

Reming n 

• 

~ 

1-Ior Dairede 
Her ticaretlıaı1ede 

Her Yerde 

Uaima 8[Mlf6TOH yazı makinılan 
vı Şeritleri ~ullamhyor 

Sizde bir RE İNGTON almalı 
•ınız. Satış yeri 

Valyam ıkard' 
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