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Vaziyet meselesi halinde çı 1 
Cek er teklifi 
' 

reddettiler ingiliz-Fransız görüşme eri 
İngiliz-FranSlz müşterekPıarllVe Almanya- Fransız Başvekili ve Hariciye Nazırı tekrar 

nın mukabil teklifi neşredildi tayyare ile Londraya geldiler 
Çek 
seferberliği 
İngiltere ve f r ansa· 
nın muvafakatile 

yapıldı 
-----

Te~lif metni ~ekoslovakya-
yı ~u hare~ıte mecbur tuttu 

Londra 26 (Hadyo) Royter 
ajansı, Alınan ve Çeknta ajans· 
ları lngiliz ve Fransız pHinını 
te Almanyanm bu p!Ana karşı 
taklifleı ini ııeşretnı Ekte ve Qek 
ajansı bu pitin ve teklifler kar· 
eısında Çekoslovakyanın vaziye· 
lıııi izah etmekteriir . 

Yugoslavya-Romanya Halk bağırıyor Müzakere safhası 
M ~ . d. d .. t Çehoslovakyaya .. .• 
acarıstan nez ın e muş e- yardım ediniz Goruşmeler gece y~rılarına 
rek bir teşebbüs yaptılar Daladiye Avrupadan daha 1 kadar sürüyor 

Çekoslovakyaya tecavüz ecJilir11J.e bu iki ümidi kesmedik diyor Çek elçisi Prağ hıikıimetinin teklife ce" 
devlet Küçük Antant paktı mucibince 1 vabını Çemberlayne tevdi etti 

taahhütlerini ifa edecekler Paris 26 <Rad~o) Havas bil· 
diriyor : Fransız kabinesi dün 

Paris 2G (Radyo) Yugoslavya ve Romanya hükümetleri 
Macaristan nezdinde müşterek bir teşehbüs yaparak Çekos· 
lovakyaya karşı bir teı~avüz vukubulduğu takdirde Yugoslavya 
ve Romanyanın Küçiik Antant Paktrnın kendilerine tevdi etti· 
iti taahhütlerini yerine getireceklerini bildirmişlerdir. 

Yugoslavya ve Homanyanm bu müşterek teşebbüsü ve ta
ahhütlerini yerine getireceklerini teyit etmeleri siyasi meha· 
filde derin sempati ilt karşılanmıştır . 

sabahleyin Daladyenin riyase· 
tinde toplanmış, çemberlayniıı 1 

Godesberg ~mülAkatı etrafında i 
Daladye ve Hariciye Nazırı Bo· ı 
ne tarafından verilen izahatı ve 
Fransız ~azırlarının İngiliz hü
kümetini ziyaret edecekleri hak 
kındaki mal~matı t#lsyip ete:ıietir 

Londrn 26 (Hadyo) Fransız nazırları saat 20,56 da lngiliz 
nazırlariyle görüşmeye başlamışlardır . 

Saat 21.32 de bir günde üçüncü toplantısıoı yapan logiliz 
kabinesinin i çtimaıııa imkan verilmek üzere müzakerelere fa
sıla verilmiş ve saat 23,50 de tekrar müzakerelere başlanmış 
ve gece yarısıııdan sonra ırnat bire kadar görüşülmüştür , 
Çek cevayı geldi 

lrıgiliz-Fransız planı k• 
tngil iz - Fransız planı şu Hı.ller dı·yor ı• 

surello hulasa edilebilir : • 

Kabine toplantısını matea- ı 
, kip Başvekil Daladye ve Harici-

f 
ye Nazırı Bone tayyare ile Lon 
draya hareket etmişlerdir. 

Çek orta elçısi Mazarik bu ı-abah Prag hükümetinin Alman 
teklifine cevabını Çenıberlnyne tevdi etmiştir . Cevap muhte
viyatı hakkında hiç bir şey bılinmiyor. Cevap ancak lngiliz -
Fransız nazırlarının görüşmesi sonunda ııeşredilecehir . 

.Müzakerelere bu sabah saat 9 da başlanmış saat 11 de 20 
dakikalık bir fasıleyı müteakip tekrar başlanmıştır . Saat 13 
de lııtlll devam odiyor . 1 - Ahalisinin >·üzde 50 de ıı ç k • t• h k " 1 ı· eç fazlas ı Alıııaıı olan Süd.-t mı ıı - e IS f am arı e 1 me g • 

taka;ı~ıııM~~1;;:~o y~i:ı1ı~kddde t
1 

meden çemberlayn imzamı 
içinde ahrılisinin yüzde ell ıden alamıyacaktır 
azı Südel olnn mınlakalard u mu 

badele 
3 - Bir takım n kari ve ka

rıştı ncı muahedeler yerine kaim 
Olacak bir muahede akd iyle Qek 
hudullarınm lngilterenin de da· 
hil olacağı enternasyonal g aran 
ti altına rılınması 

Almanyanın teklifi 
Bu plôıın karşı Almanya şu 

lekliflori serdetmiştir : 

Fakat Harbiye Nezareti üç cephede 
müdafaanın mesuliyetini alamıyor 

Paris, 26 - Övr gazetesi yazıyor : 
"Pe~şembe sabahı Bitler, Çek hududundaki arazide bulunan 

istihkamlar Alman ordusunun eline geçmeden hiç bir muahede 
ımza otıniyeceğıne dnir büyük erkAıııharbiyeye leminal :vermiş· 
tir. Hiller Alman hariciye nazırı Voıı Ribbenlropa şöyle demiştir: 

utstihkAmlar elımo geçmeden Çemberlayn beı1im imzamı ala
mıyacnktır. lstedığım olduktan soura imza edeceğim metin hak· 

kında bir karar vereceğim.,, 

Nazırlar Londr"da 
Londra 26 (Rnctvo) Fransız• 

Başvekili Dıtladye vo Hariciye ı 
Nazırı Bone dün saat 18,50 de 
Londrayn gelmişlerdir . Nazır· 

1 
ıarın tayyaresi l!'roydon tr.yyare 
meydanına inerken muydana 

1 toplanan binlerce insan : 
J 

Yaşa m Frausa, yaşlsın çe-
koslovakya diye ba~ırmışlardır 

HenOz ümit kesilmedi 
Daladye tayyareden iner in 

'ı' mez etrafını saran yüzlere~. ga
zeteciye sadece şunları soyle-

1 

miştir : 
. - Avrupadan h~nüz ümidi 
mizi kesmedik . 

-Sonu ikincide -

Aftan sonra 

Suriyede iktisadi buhran şiddetlendi 

Vatani kütle 
Fevkalade toplantiya çağrı

lacak. Krediler kesildi 
Baş vezir Cemil A'1erdamın Paristen 

artık Suriyeye dönmiyeceği bilclirilıyor 
Sam, 24 (Hususi muhabiri-! Hükt1ınet Moratoryom ilanı 

mizden) - Buynelmilel vaziyet ııı kabul etmezse. bir çok iflds· 
dolayısiyle. bankalar para .ver- lar vukua gelecektir. 
memekle devam ediyorlar. Hu Pariste Cemil Mardanı ile 
yüzden piyasada müthiş bir Bone arasındaki müzakereler ve 
buhranı başlamıştır. Birçok tica dünyanın fevkdlede vaziyeti do· 

ı - Tahliye edilmek üzere 
ieııret edıl e ıı mıntakalardan Çek 
Ordusu, Çtık pol i i, Çek jand ar· 
ltıası vo Çek gazeteleriııin niha· 
l'et ı Birıııciloşrine kadar geri 
~ekilmesi ve mozkür tarihte talı 

liyo edilecek o rn zin ııı olduğu 
Rıbi Alınanyaya teslim edılmes i 

Fakal diğer cihetten büyük askeri şeflerin imzasını taşıyan 
bır uota şark ordusu erkl\nıharbiyesine gönderilmiştir. Notada 
harbiye uezaretinin ayni zamanda üç cebhede yapılacak müda· 
faanın mesuliyetioi alıımıyacağı bildırilmektedir., . h • rethaneler ifld,; tehlikesiyle kar· layısiyle vatani küt!e fevkalade 

Hatay hapıs anesın eı karşıya buıunmaktadır. bir toplantıya davet edilecektir· 

2 - Alıııan)' a leferı üatı tan- D • ı b ram 1 de kalan mahkumlar Bu meseleye bir çare bul· Surireein her tarafından murah· 1 ay mak üzere tüccarlar bir topl :ııtı haslar gelecek ve baş vezir vaki 
~ıın içııı sel ılh ı ye ıı ta mme yi hfiiz l"kenderun 25 (Ilusust) - 22 yaparak vazıyeti müzak<ıre et li tarafından kendilerine beynel-

Lır Çek ıııuı ahhnsın ın Alman D.. H 1 kev·ı nde parlak to·· EyJOlde neşrediles umumi ar ka-ı mişler ve bankalar tnctiyala baş milel ve muahede vaziyeti hak-
().rctu s ıı baş kunıeııdıınıııın em-, un a • rarından lsttfade edip de hıtp\s. layınCaya kadar Moratoryom kında izahat veriloc~ektir. 
tıııde müuıkereltı rfl e bulunma- ren le kutlan d 1 hanelerden tıthllye olunan mah·ı iUln edilmeı:;i ir;in hüküm et nez Suriye meclisi, adi devre iQ-
ııındn mutabıktır . kO.m ve mevkµflarıo beşyU~e ya dinde tee~lıbüsatta buluumağa limalarıııa 17 teşriııievvelde bae 

3- Alman hükümeti niha· l d• K fı kın olduğunu bildirmiştim. .

1 

karar verm işlerdir. - Sonu ikincide-
)et 2s 'feşrinsaniye kadar aha- Şehir baş tarı başa süs en ı. on erans- •ıakadar makamıar nezdinde B. I ·1 · . . d .ğ. haber 
lisiniıı yüzde ellısinin Südet ol- lar veriidi. Dil inkılcibımı.zın ehemmi- yaptığımız tebkikata göre, şehri' ır ngı ız gazetesının ver l ı 
lllanu mıntakalar in pelebisit mlz baplsbırnesloden tahliye edi F k d d b 1 
hpıJmasındn mutabıktır. Pele- yeti tebarüz ettirildi leoleriu sayısı 192 dir. Bunlar. ran Q or USU n a U Unan 
biait bir Alman - Çek \•eya en· dan 64 n cinayet mahkOmu A O .. •• ıı ·· ı • k k • t• 
ternasyoııal komisyon tarafından Birinci Türk Dili Kurulla-,· salonlarını hınçahınç dolduran cOnha mahkllmudur 92 kişi cins gon U U eri ÇI arma IS 1yor 
h yının ilk toplandığı gün olan münevverlerin iştirtıkiyle parlak yet mevkOtu, 32 si de cOnha mev 

Ptırıla bilir . . 
26 Eyhil düu MerHin Halkevin· ı bir tören yapılmıştır . Törene kılfudur. . 4 - Almanya Çokoslovak}'a 

ile Almanya arasındaki mesele· de parlak tezahürlerle kutlandı Ev bandosunun Qaldı.Qı istiklAl Şehrimiz hapisaneslnde ka · 
Gönüllüler geri alınsa da ispanyadaki 

16riu halli için bir Alman-Çek Atatürk'ün yüksek himeyelerin· mareiyle baelanmıe onu müta· lllD eşhasın sayısı 16 dır tiuoıar 
komisyonu teşkilini teklif eder. de toplııııan kuruh11y dil inkiUl- : akip arkadaşımız Faruk Ediı dao 8 klşl 2 eylO.Jden sonr1t suç Londra 25 a,a. -· hpaııya I" gönüilü " gönderen veya taba
teklifler çok aşırıdır bımızda geniş hamlelere başlan 1 tarafınd11~ . d~I. iııkilabınıo ehe· lşleytpte atd110 lstif11de ~demtyen hükfüneLıuin ordu .. undaıı ecnebi smdan bır kısmının ispan)'.a 

1 
T - k d · ı · · b. miyeli, dılımııın bütün dillere lerdir. 7 kişi de memntl silah ta k 1 •. 

1 
1• Qek aj a nsı plfio \ 'O bu tek- gıç olmuş ve ur ı ııım ır muhariblerı çıkarma ı~s.ust • .ı yarımadHsıııda çarpısmaeına mü 

harbin dehşeti azalmıyacak 

ıf k arşısıııdo Qekostovakranın çok k a yıpları me~ dana çıkarıl ana kaynak olduğunu ve bu- şadıklarındııo dolayı Frımsız dl daki kararı hakkında tefsırıerde saadt! eden hükumetlerin hu 
\' 1 a- n·ı t .. le . b t vanı barplreine tevdi edilmiş olan b r · t dı'yor ki k 1 11tiyelini şu suretle izah et- , dığı gibi güzel d ilınıiz i n bütün ııun unee - 1 eorısıy ıs 8 uluııan ıınes geze esı au ı ve bitip tükenmi1en ko 
ttıekl l' d ir : dillere anı ka'V ıırık olduf(o bu edıldiğini tebarüz ettiren heye lurdır. Blr kişi de lbtılasdan wev " Bu karor herholdo siyasi ğuşmadan usanma~a baeladlk 

kıırtur, buda af ktıror101D şılmülU · ı · t' Bunun l k l Neeredilen Cl• k hükümeti hamlelHrle ıliın düu ynsıua anla· canlı bir musahabe yapılmıştır bir ınaktıatlas ~erı mış ır. arı açı ı; a görü mektedir. 
te1.ıı 1 "' · ı b . k · in ' Bunu müt~akip öz dılimizle ya haricinde kalmaktadır 1 la beraber ispanya hükumetniu Bununla beraber milli haysi 

ı; l nl e ır ısım arazın lı l mıştı r • 1 Antakya beplshanesiudeo tah - • 
A l nı k ' r k ·· k h b. J<. bundan maddı ve manevı menfa yet düşüncelerile bazı ecnebi anyay <ı ter ın e muva a nt 1 t hu mes• l <1 ı l harnketi- zılı şıırler o unmuıt ep ır .aeız li e edı' len eşhasın sa ısı 187 dlr ı - - 'd . b 
Udı1 1 • · ı O l 1 e '' K ~ .. 1 k Y Y ' ı:ıtler çıkarmak umı etmesı u kuvetleri heoüz ispan7ada bıra 
('\ nı e v~ nı ıny et cıını>er a n . f ne dfın s.ab lı t ıı ıtılıa d an urullay mareı .soy enere 20 ki . 2 E ıuıden sonnı suç işle k b 1 t k . b . 1 1 t 
'lOct f nın eeı 1 1 . . . ~ı kqrnrını u u e meme ıçıu ır kı maktadır. yi bir va anperver 
Ôını cısberge l~u t~lU.v~ ık ot ceva: 1 re ıı şelıı r başla n baş:ı rt onııtı l - 1 toı eııe sou verılnııştır · .pıiş oldukları için ufdı:ın lsllfad~ sebeb teşkil etmez. Bilinmesi olan Franko, ecnebiler tarafın 
111 alarak gumıştı . ı lbukı Al mı ş lfa l k eviııde v erılen konfe· ı Al rıcn Ev salonunda radyo edememiştir. ı )Azım olan şey Frankonun inglr dan yapılan , ardtmı siyasi saha 
,, aııyu Çonıherlnyne p l ôndaıı 1 • ' k "aları şiirl~r ile merkez.dep \\'erilen konferans Kırıl1bnn hapiı.bııoeslnden tab ' Jiz planına itiraz edı p etmiyece larda pek pahalıya mal olan ... '>k ı ı l l'fl 1 rans ar. muzı par,. , , 
rllk 

1 11 18 nşırı le < 
1 

H )'OP.• a- hıtabel ır hopnrl r ler le halka cıu lar hitabeler diııleumie ve ho Uye e!111P.olı:ırla sııyısı lıııkkında ği meseledir· Burgoe hükumeti lmtıyazlarla ödemekten imtiııa 
Ilı h Çı• nılHJı la. ne te \'dı e lıl~n · urulnıuşıur . · parlörlerlo me~dJtnda toplanan alacağımız malOmtttı ayrıca yaza· nin noktai nazarını tadıl edece etmietir. 

u tıraya bnğlıınm ı etı. Çember- · ~ E h lk d. 1 ti! niı:ı.fü cağız jini ümid edelim ispanyaya -Sonu ikincide -
sonu ikincide Akşam saat 17 de de v a a lD e ı v • • 



27 Eyll'ıl 1938~SALI VENi MERSiN Sayfa : ı 

Bulgarkrah 
Londrada 6 n11lyoı1 steı liı1lik 

istikraz akdetti 

1 Şehir Ve Memleket Haberleri 11 ik~:::!;~~~id:iri 
----S~i ,-r-a_s_t_a--~A---k---d-·ı-...·-.-.-... -1-l-.--. -·-...! yandı 

11 31'3 a •JllYll { )}f Zlf33t Balıkesir (Hsuusi) Yağcılar 

Kral Paristen ğeçerken - debdebe 
tantanasiz kral makınist kral 

ve 
Çimento fabrikası S0fQ'İSİ 3ÇJ}acak nahiyesinin Taelcesiği köyünde · J [ (..) bir gün önce bir yanguı olmuş 

inşa e i İyor B d h - iki kişi feci şek ilde \'Bnmıetır. 
u sa-ve e i tİ}'aca en uygun ziraat ma-Sümerbnnk, birinci Leş se· Taşkesitri köyüııden Tahir 

Bulgar Kral ve Kraliçası 1918 de tahtı bırakmış ı:oe Ka· nelik endüstrileşme prot!ra mıııın kine /eri tİp/e1 İ Je seçilmiş olacaktır oğlu 1ılustııfn ile kardeei Bekir 
londra ıeyahallerinden dönorelt burg'a çekılmişti. nı cüncii Bo· ouradan ılftve edılon kısmııın j havaların soğuk olması dolayı 
Parise Etldllır. Bu münasebetle, ris de, yirmi dört yaeında 

018
• dahil Sivustnk i büyük çimento Ankur 1

, 25 (Husu .. t) ı 1940 Bu ı.eçmeler dışında kKhın sile Pazartesi g E:>cesi odadaki 0 

Fransızca .. Enransljan" ~autesi rak onun yerine tahta çıkıyordu fabrikasıııın hazırlıkları ı l e mcş alsuoı rıdu Ankarnda bOyOk bir alat ve makineler yeni tecıObe cağı çam ağaı;larilo doldurarak 
Krol Borls ve Kraliçe Coanna Jüalın bu vazifesini garpla gul olınağa baelamıştır. Bu su· köy ve zinıu t lşll'rl, vesait, aUH ve kuram kaddr resme lübl ol ateşlemişlerdir . 

ha
""·nd bi t 8 retle birinci be" ~ıllık progra· ve mak ini' s gl · ı kt B ~ a r yaıı yazmış ır. unu ki ma~lub\yet ve birikmiş kinler v .1 • •r sı açı ııca ır. u makta devam edecektir. Sergiye Dundaıı sonra uykuya ya· 

l 
mının da incasınn doğru adım sergi 'ki l i b ı d aynına ıyoruı: daha mliakül bır hale sokuluyor v • ncı <'Ş r n aş arın a An· iştirak edeceklerin emrine iste· tan iki kardeş ocfığı söndürmi 

v atılmıe olmaktadır. k d Ge_nie alınlı, •.ı.zun bo_ ylu, es ıdu. Hem .. azluetı· nı"zamına koy nnı ıı topl u ıcak olan •birinci dikleri kodar inşa teşhir ve de- yeıek ateşli bir halde bırakmış 
• .1 Sümerbank, Sh•as, ~· i ınento k mer bır bay ıle guzsl bır kas· ma' ·, lıem kulpterı· kazanmak öy ve zlraut kalkınma kongresi,, mostrasyon yeri cniısis edllecekılr l:lrdır. li'aktıt gece yorısı kuru 

" .. fabrikasının ihtiyacı için inea 
tüm giymiş, kumral saçları iyi için vaziyeti ly; kavrıyan bü işı ikrnnl olununcaya kadar ya nin vesait, Hlı:ll ve makine sııhıt· Sergi, Ankııraya 5 kilometre ve yağlı çam ağaçlarının alevi 
tuvaletli güzel bir bayan. yük bir maharet lfizımdı. Kral hancı memleketlerde mütehassıs sında bir devamı olacaktır mesafede örnek Ormııu çlftlığlnde bırden bire her tarafı kaplamış· 

Dün saat 20 de Paristeki bü Borisin muvaffak olmuş bulun gençler yetişt i rmeğe karar ver· Kon~reden itibaren aradttn ge 1 kurulacaktır. Buradtt h ll r tUrlU zi tır. Deriıı uykıırh Luluııon iki 
yük otellerden birine girdiler· ması kendisi için büyük bir if miştir Bunun için biri kimya, çacek olsın bir buçuk senelik tet- raat ve köy sanayilnl göstermek 
Kendilerini bir metrodotel karşı tibar mevzuudur. biri makiue ve biri elekirik mü k\kbl, teşkiH\1 ve tecrUbe devre lcııp eden tesisatı vUcude getir 

kardee, yangın evi tamamen 
sardıktan sonra uyanmışlarsa da 
kendilerini kurtaramıynrak yan 
mılşardır. 

ladı. Gaııç kadın parmağı ile lis· Makinist Kral hendisliği ile muhtelif çimento sinden sonra açılacıık ahın bu ser mek mUmkUndUr. Sergide zlrnata 
teden btr eey gösterdi. Adam . 

1 
. sanayiine ait Şltbeleı·de ihtis1ts gl, kongrede karerlaştırılacok o ve ziraat Ranayiiae ve köylerde 

Ona demokrat kral ısın nı k b t k - 'd it ı k • egildi baktı çe gülümsedi. es e me uzere yenı en a ı an Oy ve zıraııt politikamızın kurulması mnmkDn olun her turlU 

0 
an için onlar, bir masaya veriyorlar. J{ral bu ismi beğeni genç alınacaktır. modern vasıtalar Ozeriode tebellO sanayi ile köy terbiyesi ve teşki ff lk 1. oturmuş, l.ılr Qiften başka birşey yor ve bunu iftiharla kabul edi' Bunların ilk üçünden mrnsen rUoü temin edecektir. ılütlenmasma müteallik bOtOn ve a uağ1nyor 

değillerdi. yor, Kral köylüleri sever, toprak kimya, makine ve elektrik mü· Bu sergi sadece tesiri mab· salt, aU\tı m11kıne ve modelleri -Biıincidrn aıton-
Birnı sonra yemeklerini bi işleriader. anlar. TarlıUarda, köy hendisi, diğer üçünün de sanal dut sınai b\r manifeslttsyon oımı teşhir olunRcaktır. Tayyare meydanından der-

lü ile beraber dolaeır, şurada mektebi mezunu ve meslekleri j s ·d t l I 1 h ı L' tirip meyvalarını yerlerken biri yacaktır. Esaslı bir köy ve ziraat ergı e eş ı r o un an rşya a L' raıısız elçiligıniıı olomobi-
si yavaş sesle: burada durur• köylülerler konu· dahilinde üç sene çalışmış olma kalkınma programı devresinde, ve modellerden 1'0rklye hOkOme liyle ayrılan Dal ad ye ve Bone 

aur, mahsulM hakkında malu larına itina edilecektir. 1 ı A! Bulgar Kralı bu diyor! v bulunan Tllrkiye, ihtiyacına en 
1 
tine hediye vtt lerkolunaolardan I ngili~ Nazırlarına _ müldki ol· 

mat alır. Makineleri çok sever Sümerbank, yeri taayyün et _ _ ô~ak\de kraline.. · 
1 

lı b- - · r b uygun vesait. aıat ve makine tip da vacude getirilmekte olan "köy ı mak uzere BaıvekaleLe gelmiş· 
v Kral Borisin bir lokomotif idare mış 0 an u uyuk çımento a 1 ı Kral III üncü Boris bunu rikasının inşa hazırhklariyle lerioi seçecek ve bunlara gUmrUk I ve ziraut müzesi,, i~·in istifade edi ' lerdir · 

işitti galiba. Kraliçe biraz başını ehigiııi lşitmiyeıı kaldı mı~ meşgul olacaktır. inşaat büyük muafiyeti bahşedecektir. lect-ktir. Çemberlayn aleyhinde 
Kralın şöhreti kadar kraliçe kaldırdı, hafifçe güldü. Sonra Covanuu (Bulgarların verdiği bir süra\le ilerliyerek birinci beş K l nümayişler 

süküt ettiler· isimle Yoanna) da halk arasında yıllık planm tatbik müddeti zar Ü tür Bakanlığının bir tamimi Daladye ve Bou ... nin olomo-

Geceyi diğer bir çiftle bera· meehardur. Kraliçe Covanna ltal fıuda ikmal edilecektir. (•)• billeri Başvekiileı önüne ;geldıği 
ber, tiyatrolardan birinde geçir- yan kralı ııı üncü ViktOre :Em Ziraat memurlanmn ğretmenler ders se11esi için· zamaıı kesif bir halk meydanı 
diler. Gece yarısı apartmanları manuel'in dördüncü çocuğudur. • 

4111
" • • d 

1 
doldurmuetu . Halkın bir kısmı 

na gitmişlerdi. Bu sabah da, er· Covanna Kralla 
20 

teı:ıriniet T L"h" • . db• 0 ffi0l{t0p deg~ iştirmiyecel{l0f Fransız milli marşım söylerken 
y ı ~,,,, ı ıçın te ır· d. b- k keoden - saat 8 de - Kral ve ve! 

1930 
da evlenmietir. 

933 
de .., __ _ _ ___ • ığer ır ısım halk da nazır· 

Krahçe Pariste dolaemıya çıkma bir kız çocukları dünyaya geli ler alınıyor ' _Kültür Bakanlığı ö_n_ümüz· bugünkü talebe miktarını, geçe· l~rı şiddetle alkıelayor ve hep 
dan eve! basit bir kahvaltı edi· S f dekı ders yılı başından ıLıbaren cek, şube adetlerini ve bu tale· bır ağızdan : 
1orlarc11. kl d 

1 
k .. - • muhtelif tahsil müesseselerine belEıre lt\zım olan ö~retmen mik· - çekoslovakyaya yardım e-

'

yor ve daha o sene çocuğu 0 Ankara 25 Hususi) - Zira· 
ya par arın a Hır es goruyor. t v kili l f · t k -d ft ı Malfımdür ki Bulgar Kral te Tatlı halli dikkatli bir bay, için j a . e e ı ter 1• tay_ın, e a~ öğretmen t~y.in etme işi hakkın· tarım tesbit ederek en geç ha· diniz . Diye lıu~ırıyorlardı. 1311 

Kraliçesi Londradan geliyorlar _ _ _ yetımlero maı e tahsıs ve sıııre da bazı muhım kararlar vermiş· ziran imtihanlarının sonunda arada müfritler tezahiirala çeın-
Kral orada memleketinin ziraati gıbı zat ıelerıne aalluk eden u tır. hakanlığa göndermie bulunacak· berlayu aleyhinde bir nümayiş ' de kuçük bulunan kuçuk araba . . . . t .. h · 1 

yı sürmektedir. ~susa1ta a""'m"ı su~rat temı·n .. e Bu kararlara 0 o" e d 1 l d ni ve silahlarını artırmıya sar f "" ' ~ r • ere er ar ıı-. sekli vermieler ve polis müdahıı. 
fetmek üzere 

6 
milyon isterlinlik Yine o zaman kralın bir hakların kayboımasım önlemek başladığındoıı sonrn her okulun Bakanlık gelen neticelere leye mecbur kalmıştır , Bir koç 

bir istikraz aktetıi. 

Debdebe ve tantanasız 

gün kraliçe Covannadan bahse suretile memurlarınııı zati işleri öğre.tmen _ka~rOfrn , sınıf vaıiyeli göro derhal öğretmen kadrsunu j kişi tevkif edilmiştir . 
derken sadece "karım. dediğini ne zaman tıarçamnmalarıııı dü ~e~bıt (. dılm_ıe bulunacak, )' ı~ \'Ücude getiıecek, her okıılun sı Hürriyetin çiğnenmesini 
duymuşlardır. Kralın karısından şünerek sicıl ışlerioi de ele al ıçınde . hıç . bır ö~retınenıu yerı 1 nıf adedini. yeni açılacak okul istemiyoruz 
böyle sadece bir eekilde bahset· mıetır. değışurılmıyecektır. adelleriııı ve yerlerıni temmuz Bir nutuk söyleyen eski ne· 

Kral ve Kraliçe şel~rimiz~e \ mesinde halka raklaemak için Du g lbi hususa tın yolundn Tedris yılı içinde yapılan ö~ sonuna kadar bildırınış olacaktır zırlardau Lırisi demiştir ki : 
bir Kral 

kacak U
-Q au-n belkı" doı·t gun , bi h k k roLmen nakilleri rüzüuden tale- Bu suretle nlıııaıı tedbı" rler saye Hitler Avrupayı kendi ka-

ıa ' yapılmış sun i r are et yo yürüyebilmesi için evel emirde kalacaklar ve nizamlı basit ~e k · · be bir zaman öğretmensiz kaldı sinde eylülün son lıeftasında nunlarına ram etmek istiyor. J{o 
· • tur. Kralın böyle deyişi endıRı bütün vekalet mensublarının kı· k' b' h ki ğı yıl sonunda, o dersten muvaf her okulun vaziyeti kaı'i surette tiyetle karşılaşmaya raz.ınııyız. 

se ın ır ayal yaşıyaoa ar. ni her kes gibi bir adam gör· d"'m tablolarıııın iıahlarma bacı· f k 1 k f d lr . 

O 
k 

1 

• v a o nmıyarn sıtıı ı goçeme 151 kararlaştırılmış bulunacaktır. O halde hürriyetin çiğneıımeı;i-
ün Ü ik sı de böyle hayat mek zevkidir. !anarak tanıamlaıımıa ve bu-tu-n ·· -ı - - 1 · l ·ı · d ~· goru muştur. lk okullarla meşgul olan ııı ıetenııyoruz ngı tereııın a a-

seterler. Debdebe, tantana Bul Kral Borls çok dil bilen bir vekalet teşekküllerine yollanma Bütün bu vaziyetleri önle· Kültür direktörlüğü ve ilk teri . leti iltizam edoc.<~ğine eminim. 

gar sarayından tamamile çıka k '· - "k ı adamdır. Bilhassa Frııns\zcayı ğa başlanmıetır. Bundan baş ·a, nıuıı. uzero ders yılının son ı ı risot umum direktörlüğü de ay· s • ,1 'kt' ~" b h 
rılmıetır. Saraydaki sadelik misal çok iyi konueması herkesi biraz vekfıletto bütün sicillerin yeni· ayında okul direktörleri mevcut ni prensih dairesinde hareket urıyeue 1 IS8ul U (80 
~~:~:.k gösterilebilecek mahiyet· hayrete düşürür. J{ral bunu den tetkiki için bir komisyon öğretmen kadrolarıııı her sınıfın edeceklerdir. -Bil"inciden artan-

bizzat şöyle izah ediyor: kurulacağı ve işlerle ehemmi· lıyacaktır. içtima için hazırlıkl9 
1913 de Kral, kendine veri· . h h . .,etle meşgul olaca~ını da haber Basın kooperat'ıf'ı Pazar gu·nku.. maç 1 len tahsisatın üçte bir ni. beline - Halkın ayatına ta sıs ı ra başlanmıştır. Bu toplautıdtl 

ettigim zamanlar haricinde en almışıır. -..- • yalnız bütçeııiıı müzakeresindeıl 
indirilmesini bizzat istemietir. T S h fazla fransızca konueurum da Vak Aletin hususi idareler em Ana mukavele tas- I oros ev anı 2 -3 başka bir şey konuş11lmıyacakuf 
Bu talep Bulgar milletini pek şa ı 'J ondan. rinde çalışan ziraat ve münıasi Başvezir niçin gelmı·yor? 
eırtmadı. Fakat Krala daha bü d"k J"[d. ye d. Biz Fransızlar buna hayret meslek müniasibi memurlarınııı l e l l n l ~anı. 24 (llusus·ı) _ Par·ıste 
rük bir sevgi beslemasine se -; etmiyoruz. Cünkü Bulgar kralı terfihi hakkında yenideu bazı lstaııbııl (Hususi) Basın 1s Pazar güııü Mersin İdman bulunan Suriye Başvekili Ceoııl 
bep ~~~~·tahta çok nazik bir an ııı üncü Boris bir '(4,ransız kralı tedbirler ittihazını düşündüğü tihltlk kooporatıfinin ana muka Yurdu sahasında Adıma klüple· Mardaınııı gecikmesi üıeriıı"• 

""l d x.· ·d· n de 0"11-renı·ımlı:ıtı"r valesi icra Vekı"lleri He"etince · d 'l' ı S h dA Qıkmıeh. Babosı Kral Ferdi· nın torunun Oe u e6ıl mı ırf 5 v • " rııı eıı oros spora ey an ınumailoyhiıı meı:ıaisiııde muvnf· 
nand, nazırlarının tavsiyesi ve Babasınııt anneı;i kral Lui Filip' 1 

• ~ k' k tasdik olunmuş, tasdikli nüshası spor ilk ınaı;larınııı ilkini oyııa fakıyelsizliğe uğradı""ı ve oradll 
lzlmr e 1 Vapur azası VekC!letten Kuruma gönderilmiş 6 

mllletin tuevibi ile 3 teırinievel in kızı prenses Klemantin idi. mışlardır. Oyun kain balık bir bir ( v kıralıynrak Şam'a dönme· 
tir . iktisat Vekili Şakir Kesebir halk kütlesi taraf111daıı seyredil meğe karar vcrdıği )"Olunda cf• 

Çek sel erberliği Bir İngiliz gazete- ikinci kaptan hasta-
sinin verdiği haber nede öldü -Birinciden artan-

layn bu muhtırayı Çek hükü
metine göndereceğini Almanya· 

ya bildirmieti • 
Şartların kabulü tavsiye 

BlrlncLd•n artan 

Fraoko vatandatlarının ecne 
bi gönüllülerinin ispanyaca bu 
lunmasını istemelerini pek alil 
bilmektedir. edilmedi 

Cuma ak~amı .F'ransız ve ln Esasen Burgos ecnebi muha 
giliı elQıleri Hariciye Nezareti- riplerinin gitmesini keudisine 
ue gelerek Çemberlaynin kendi- müdhiş siyasi ve manevi mrnfa 
ıine tevdi edilen muhtırayı Çek atler temin edece~ine kanidla. 
bQkQmetine aöndereceQinJen ha Bundan başka Franko tecrü 
berdar etmişlerdir • beli ve iyi techizatlı müteaddid 

Teklifin pHlodan daha aeırı ordulara maliktir. Buular ihti· 
bir çok maddeleri ihtiva etmesi mal kend.lorini inğıliz plflnına 
mftnasebe\irle Qemberlayn Bit- müteallik itirazlarını yeniden 
lere Çek hükümetine feoi şart- gözden geçirmeğe sevkedilebıle 
ların kabulünü tavsiye etmeye- cek olan amillerdir .• 
cetini bildirmietir . Times netiC(' olarak uöyle 

Çek seferberliği niçin diyor: 
yapıldı Ecnebi gönüllülerin hareke 

lete bu eerait altındR J&pı- tini tacll edabilecek olan her 
lan teeebbQıler üzerinedir ki tedbir ispanyada döğüeen iki 
Cuma akeamı Oek hükümeti u- muharib tarafın pek şiddetlı 
mumt seferberlik ililnına karar olan savletlerini azalmıyacaktır. 
vermietir . Fakat bugünkü izıirap ve lşbııh 

Alınan tedbirler büyük dev- devrinde beynelmilel vaziyetteki 
letlerin taniyeleri hilAfına ve 1 gerginliıtin sebeblerinden biı ı 
aatuatları hirici•d• deQildir. lortadan kalkmıı olacaktır 

lzmir 21 (Hususi) - Evelki 
gün llmnımıza gtılen fransız ban 
dıralı patriya transatlantiginde 
feci birkaza olmue vaporun ikin 
ci süvarisi M, Brôtana birinci 
mevkiinden ikinci mevkie geçer 
ken bastığı demir parmaklıklar 
dan a1dı kaymak suretile vapo 
run anbarına ba~ aeağı düemüş 
aıtır surette yaralanmıeur, baeı 
parçalanm•ş vaıiyelte Alsancak 
ta fransıı hastanesine kaldırıl 
ve tedavi altınıı ahnmıetı, fakrı 
yaralarının tesirile dün sabah 
saat 5 ölmüştür 

Patria vapuru dün sabah is 
tanbula müteveccıhen yotuna de 
vam elmıeıir M, Brötana Korsi 
kalı. idi genç bir karısı 1,5 yaeın 
da bir çocuğu vardı hatta hun 
dan sonraki seyahatte onları 
Marsilyadan vapura alacak ve 
gezdirPcekmiş kapLanıu ceııedi 
tahnit edilerek hnflaya liınaoımı 
za gelecek cyni kumpanyanın 
diğer bir vapuruna yüklenecek 
V8 mRrSil)'&)'a 6{Ötürülecektir. 

tarafından Kurum lıaekanı \'e kooperatif müessisleriııden Hak miş ve samimi bir hava içinde karı umumiyede türlü şayiaJaf 
oynanmıe Toros sporun 3 0 2 dolaşma~o l.ıaelamısıır Bunu~ 

kı Tarık Us'a gelen cevapta Ve üzerine Başvekil \'ekili ve Dalı• 
kil aynen şöyle dumektedir : galıbiyetiyle nihayet bulmuetur 

Önümüzdeki haftaya Adana To· tiye teZiri Sadullah Oalıiri gaze· 
c Bu suretle meyd ına gel tecileri nezdıne davet ederel> 

miş olan teşt;kkülün gazetecilik ros sporla Adana idman yurdu karşılaşacaklardır. aşağıdaki beyanatta bulunmueıtJ' 
ve matbaacılık mesleğine hadim - Başvekilin ParisLe otur· 
olacağı kanaatinde bulun~akla Hakimlerin terfii duğu Otelden hususi bir eve uı· 
yım· Malumları olduğu uzero j şınması tabii birşey olup gazeLıl 
kooperaıiftarin nıuvaffakiyeti, ar 1 A ü · ıercte yazııdı~ı gıbi bir ıakım s' 
takların müasseseye ve prensip yırma ene menı rip tefsirleri mucib olmamaııdıf• 
terine bağlılıkları ile ölçülmekte isimleri tesbit ediyor Cemil Mardanı beraberinde fııte" 
dir • Basın kooperaiifınin doğuş sıui ve çocuklarım aötürmüedjl'• 
tarzı ve tela-rafınızda izhar bu Ankara, (Huımsl) - Adliye Parlste ikametinm .. uzayacaaııı1 

Vekilimiz. son çıkan hakimlerin 
yurulan hissiyat bu muvaffaki f' , k hissedıuce rahatını temin i<i

11! 
yet hakkrndaki kanaatimi tnhi ter 11 haj{ ınc1akl kanunun bE>ş se bir ev kırulamıe ve ona taşııı1Jl111 

oe için kendisine verdiği hakkı e· 
ye eden sobeplerdır. Hayırlı te tır. Keııdisınin gecikmesine g •. 

hu sene kullanmaktadır. Kttnuna e• 
eobbüste mU\'affnkiyetler leınen lince, lıu da boyuelmtlel \'81.1) 

göre şimdi 30 llro ile tayin edil rl ni ederim . , (ı ten ileri g~lmektedir. Darbıınes 1• 
mekte olan btlkim namıe !eriyle ·ı Kooperatifin faaliyete geç malumdur: J<~lçııı gecıkırse ha> 

tikten sonraki ihtiyaı;ları ic!ıı 35 lira alan bakim muavioleri bl ~ --~ıı 
rer derece terfi etmektedirler. 1' 

ucuza faizle eimd iden elli uin den itibıtren mauşlarını yent şe 
lıralık bir kredi temin edilmış Hlr mUddetlenberl vekalette ozeriodon slncttklıırdır. \flJ 
bulunmaktadır . iki komisyon lıalıade çıılışmukta Kılllp ıuımıcllcriyle bA1' 1 

O 1 
• "L olan ayırma encümeni şimdi isim namzdlerınin mauşları do ye:. 

rman memur uğu ımtınam leriıt İHSbll\yle meşgııldUrler . Doğ terfi kununundan SOOrtl bir dt'rdı' 
Dün saat 

10 
da İleri okul rudıın doğrny>ı hıyinltir yukıırdaki ce arttırılmış ve bu vıııifeıer 5 

binasında }'apılanorman mesaha btıreml takip edecek, şimdi VbZife ÇHlışen ııdllyecilerimiz 1 ı gosl~s 
memurlu~u imtibanıua6 kışı işti llzerlnde huhtnhnhır da h!\zırla ı ton iliburen ıntrnşlaıuıı >eni es 
rak etmittir. 1 ann kenu nHmenin imzıısı tHribin \ Oıeriuden ttlmışlhr<hr. 
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SAYFA 3 YENIMERSIN _2J ~y~_ıy;~ts 

MERSiN 
Dün~·ada Neler oldu Neler oluyor 

i l l H 
Defterdarlığından 

Kazası Mahallesi Mevkii Cinsi Miktarı 

Saatte 357,5 mil 
Pi Y_·J6_AgS_AgaSal 1 . içel 

A~denizi kurutunuz, Sahrayıke~iri sulaymlZ. buhran biter Kle~::ıuklar K.~4~,;)Ku.S· 1 Mersin Nusutiye 
Gnhane Harap 1700 M:? 

- -(. ._ ~ Oağmalı 28 
Amerı ka mUtıeh i d hUkil· Avruf ada insan kalaba- parak Akdenizin su seviyesi Kapı malı 26 

metıerın de Sult J ,ake Gityde lığı haddinden fazla looo se 2 00 metre indirmek lazımdır. Koza 5, 
cihan otomobil rekoru için 16 ne içerisind~ bu kıtanın nü· Bu suretle Akdenizin kuruyan Kırma ı yok 
eylulde yapı lan yarışta Kepi- fusu 470 milyon arttı. Onun kısımlarından Avrupa yarım Kozacı parlağı 27. 
lan Eystorı sel(iz tekerlek li için AHupada yaşıyanlar faz Afrikada 2 milyon kilometre Buğday- Çavdar 
canavar[tsa otomobili He saatte la enerji s rfediyorlır ve bu toprak kazanacaktır. Sert anadol 5 
357,5 mil sürat rekorunu yüzden ırk bozuluyor , Fakat Alman mühendisi- Yumuşak 4./•0 
kazanmıştı Bu odam 41 ya- Avrupanın bazı ilim mer· oin projesi bu kadarcık drğil Yerli buğdayı 3,50 
Şındadir. kezleri Alman mühendisi Ser- dir. U, aynı zamanda sahrayı Çavdar 3,,50 

Bir gilıı evvelki yarışta gelin avrupada yaşıyan insan kebiri de sulamak ve bir çöl· Anadol yulaf yok 
ı·eırnr sautle 350,2 mil surat lara oturacak yer bulmak hak de cennet yaratmak istiyor. Arpa 
Yapan .John J Cobhda kalmıştı kındaki projesioi ciddi (tet· Bütün bu tasavvurlar imkan· Anadol 3.,75 
Ru sırelle mumaileyh:bir gün ke başlamışlardır. Alman mü- sız değildir. Süveyş ve pana· Yerli alivre yeni ~ . 3,40, 
içın ''dUrıyanın en seJ'i adam,, bendisine göre Afrikayı kıy· ma kanallarım açan Züiderze Nohut ekstra 1 5,7:> 
Unvanı taşımıştı. OçUncU defa metlendirmek ve Avrupayı Af körfezini kurutan fen bu işin fasulye 6, 1 :>,5 
bir yarış dHha yapılması muh rikayla birleştirmek için At· yapılmasına mani oluyor. bal Yulaf yerli .~,25 
temeldir. Böyle bir yarışta Eys lanrup ismi verilecek yeni bir buki Alman mühendisine gö· Mercimek ıark 4, 
ton saatte 360 mil yapacağını kıta yaratmalc: lazımdır. re dünyayı barbden h.urtar - Sablep 130 
Uınid diyor. Bu maksad için Cebelüt· mak için bu işi yapmaktan Tatlı çoğen 18 

Fakat bu yarışın yapılma· tank boğazında bir baraj ya- başka ç1re yoktur. Balmumu ~~ 
81 ~Ovhelidir. Sebebi de ikı Para atılınca . Cebri Yarışçının da kMi df'recede IŞIİY80 8S80Sörler Susam ln,75 

lastiği bulunmamasıdır. Yapağı 
Otomobil yarışı ırı.sti k işi· Para atınca işliyen ma· Hasburglar zamanında bu şe· Siyah 

~ir. Yarış otomobillerinin, las· kmeler gittikçe ortadan kaıklkilde işHytu asansörlere te.a· Şark 
lıt<ıerini ancak bir iki fabri~a maktadır, Çünkü bunların ga-

1 
düf edilirdi. Fakat onlardaki Anadol 

Yapar, Gayet pahalıdır. Bır yet bozulduğu ve bir çok za- k d b k 'd' b 'b' Aydın siyah 
ıa t"k t .1. . 1 1ma sa aş a ı ı. u gı ı y k k 

s ı loo ngı ız lırasına ma rarlara sebep oldug-u görül· 
1 

d f k . _ ı anmıı yapa 
utrnaktadır. müştür. yer er e azla alabalı!ınA top Güz yunu 

46 
46,50 
51 
80 

Her iki yarışçı ancak 134 _ lanmeıından korkan bukumet Konya malı tiftik 
1 Yalmz bu guo Avrupa· - 1 . • ı 10 
aslik tedarık etmişlerdir. Bu· . . . asansor erle gırıp çıkanların Yozgat 

65 
ss 

ıı . • nın bır çok şebırlerınde para b K • k 1 47 un ıçin de t34oo sterlin te· . . sayısını u suretl\l kontrol e- eçı ı ı 
diye etmişlerdir. Şimdiye ka- atınca ışlıyen bava gazı saat- derdi » dabai 
d leride bu icadın bir oümune- ı B - ~ Pirinçler ar 104 lastik kullanmışlardır· 'd' u gun paragda tekrar 
l!!ıı · 3 · · 51 ar. Birinci nevi mal 

25 

22 

tı 

47 

48 

erınde kalan o lftstık bır F k Ç k k çıkarılan bu para atınca itle- t . . 
y • . • . . a at e oslova yada . . kıncı neYi mal 
arış11 kafı değı ldır. Bu l~\stı k- b t t'k k' 1 . b' yen asanıörlerın faydası ııe Ç 260 280 le . t u o oma ı ma ıne erın 1t ı ay 
r el •le yapılır. çine konu- yenisi tatbik sahasına konul- ' her halde kapıcilarıdır, Bina-, Kahve 110 

~an. binle• ce metrelik pamuk muştur. Bu da Para atınca iş_I ya her gelen ile asansöre bi- Badem, çekirdek 
'Plıklorinin eki! ve bozuk ol· liyen asaasörlerdir. 1 nip yukarı kadar çıkıp inmek içleri 
ltıası için dikkatle elden geç- Daha doğrusu bu pek ye her halde kapıcıların çok ho· Tatlı badem içi 
llıesj l~zımdır, Kauçuk ipler oi bir icat değildir, Eıkidende şuna giden bir ıey değildtr. Acı » » 

ise yarım ş ı lin ka l ınlığındadı r. Acı çekirdek 

~:1A~~ .~:~~:kd• !~~.~.a:.·~:~ T avuUaıın yumurtlama ka~iliyetini nasıl artırıyorlar ~:.- v ·.~· 

90 
55 
35 
90 
70 

95 
60 

100 

tıaenaleyh cihan ~toınobil ya-' M~yadan elde edilen an · kabiliyetini pek mühim surette SuLay ıu·tenk ve l.edı' 
~~şı aslında bir lastik mesele- tirş i dik ( 0) vitamini, Sovyet- arttırmaktadır. U 1 
1 

oluyor. ler Birliğinde geniş tatbikat Fubrika, halen, metabolizm İngilizlerin bir darbımese 

Petrol meselesi sahası bulmaktadır. Bu sene. için lüzumlu "B · l'' vilamini· li vardır: ''Kın öldilrUr,, derler 
Sovyot eııdUstrisi, içi ne (O) ni de istihraca başlamıştır. Bu Bu dabmesel pekde sebebsiz 

· --:--~ . vitamim iUlve edilmiş miktar
1 
vita~in_ .alkoli~ler için, kalb değilmiş Con Dromond ismin 

Harp tehlık esı dolayısıle da tihbi balıkyağı verecektir. faıılıyetının aulmesında çok de bir İngiliz subayı kedilere 
~lroı meselesi tekrar dünya -1 Moskovadaki vitamin fabrikası faydalı _olacaktır. karşı be8lediği kinin kurbanı 
~t' en mUhim maselesi oldu. 1~38 senesi zarfında (D) vita· .oıger .. taraftan, ~aya .va· olmuştur. Bu subay hayvanla 
~ tnanyaııın ask<ırl mekaniz.I mininden ı~o milyon doz istih sı~a~ı~le B 2,, Flavına ~ıta· rı çok sever. fakat kedilere 
681nın en hafı f noktası pet- 1 sal eyliyecektir. mınının hazırlanması ve ımal tahammül edemezmiş. Evinde 

;ılJI Olduğu mütehassıslar tara Bu fabrika, aynı zamanda olunması için tecrUbcvffaaliyet üç dane köpek, kümesinde 
fidan iddia edilmektedir . tavuklaı· için, ültraviyole şua- programı tamamiyle hazırlan- bir çok tavşanlar ve tavuklar 

1 Sulh zamanında Almanya !ardan geçirilmiş 18 milyon mıştır. Yakında latbikat saha · beslarmiş. Tabii Conun kedi 
~ırı senevi petrol ihtiyacı doz maya da' hazırhyacaktır sanda çalışılmeğa başlanacak· ıeri evinin semtine bile uğ 
~aoo.000 tondur. Şi mdi Al- Fılhakika, kümes hayvanları tır. Bu vitamin, maltim olduğu ratmadığini söyJemeğe lüzQrn 
asatıya her sene kömürden ara ~ın~A yapılan. tecrllbel-er üzere, yavaş yavaş büyüyen yoktur. 
v o,ooo ton petrol çıkarmakta netıccsı~d.e, ?ltrevıyole şuaııı- çoçuklar için cok faydalı oldu· Yalnız bir gece her eesıl 
ı: kalan ihtıyacını haricton dan geçırıl~~ş mayalar, tavuk ı ğu gibi, saçların çıkmasına sa bir kedi subayın bahçesine 

ttlin etmektedir ıarm hecmını ve IYumurllama da yaramaktadır . b· ı k . k·' ld t . • · gıra ı me ım :.ınını e e e mış 
l>e Botun ihtiyacını kömür t'>Q YB'IR~an sonra dı·, Çil.arıyor Kediyi görOr görmez sinirle 
~ lıoıu İle temin etmek isterse ilL '1 Y 1 nen Con Dromond tüfeğini 
irtı:ede 5.ooo,ooo . ton petr?I Yugoslavyada Kame~iya.n köylüdür ve bUtUn hayatı kaptığı git-i kedi)~ ;ateş etmiş 
eı 1 edecek fabrllrnlar tesıs köyünde 120 yaşındakı bır böyle geçmiştir, Fakat çok ve hayvanı öldürmüştür. Hay· 
~atneıc lfızımgeliyor. Bu fabri adamın yeniden dişleri çıkmA· neşelidir. Bu yaşta bile gözle· -vauın öldUğOnden iyice emin 
~ular da en az 7o ooo amele ğa başlamıştır. plen Musleye- ri gayet iyi görmektedir ve olma;r içi o İngiliz subayı tU 

118nııacaktır. viç ismindeki bu yUz yirmilik iştihası yerindedir. feğini namlusundan yakalamış 
lih ~•.denlerdeki kömUr is· ihtiyar son derece dinçtir ve . 1.io lik ihtiyarın yeniden v~ ~a~vanın kafasına eilAhının 

Muhammen kıymeti 
900 Lira 

Dükkan ve Arsa 
HUDUD U 

Şarkan haıinei ma)iyeye Yusuf 
Fakinden metrük fırın garben 
Erzurumlu hasibe evi şimalen 
Tarsus caddesi cenuben umumi 
mağazalara satılan şinarof tar
lasile mahdud 
( Ebesaradan metruk] 

Mersin Nosratiye Taraus C harap farın 758 M,2 

-Muhammen kıymeti 
830 Lira 

H ududu 
Şarkın şeyh bamit veresesi arsa 
sı garben hazinei maliye şimalen 
tarsus caddesi cenubcn umumi 
mağazalara sahlan ş inarof tarla 
sile mahdud 
( Yusuf Fakiden metruk] 

~Jiihadil runılard aıı mptruk yukarıda hudud 
v~ .. ,·safı ~azılı iki parça arsa ve t>bni~· tırıin miil
ki)·eti ıwşin scıtılmak iizrH 16-9 -938 ıar i hirıd.ın 
itibare" 15 gfırı nıiiddell•~ nı iiza )edP)'e ~onulmuş 
ve 1-lo 9ö8 ıarihindf> ... lirül .. n pe~ler haddi la
yik göriildiiğü ta~lird t> ihalt• i k:tti ycsi yapılac~ğın 
d~uı talip olanlarrn ) iizdP 7 huçnk teminat para
larım mii ~ tahsihen . clt>flf rdarlıkla mÜlt>Şekk : l ko
misyona rııiir<ıcrıatları ilan olunur. 

20- 23 - 2 7 - 30 

i l A N 
Mersin gümrük mü~ürlüğün~en 

CiNSi HŞY .\ 

HPkla m lla ua t 
Kimytıvi glihr~ 
llistahzaratı srnaiye 
Kok köıu lirii 
Cam eşya 
Kırtasiye 

Kullanılmış hoş çu v<ı 1 
Demir çivi 
Pamuk dok uma laracrı 

~ 

Benzin i~pirto 
Luhafİ\' P 

~ 

Demir sapa 111 

Kahve 
Ev eşy:.ı~ı 

Biliimen 

Kilo 
7 

ıoo 

900 
150 

l 763 
36 

5584 
1450 

3 
44 

5 
3510 

60 
77 

1494 

rr. 
ooo 
000 

000 
000 

000 

23c 
000 

000 
300 
500 
600 
000 

000 

880 
000 

\lersin (~iimriiğii amharwda muayyen müd-
detten razla kalan yuka rıda cinsi ve ırnkdarı 
yazılı (on he~) kalem eşy a 4 - ı o - ~ 38 sal i giinii 
Saat dokuzda açık artırma ile sa tışa çıkart! mışlır 

.istekli olanların )'BZıh giin ve saatte salış 
yerıne hazır hulurıma l a n ve pey siirenlt~reden 
ylizde 7 .so temi nal akcelerinide yanlarına alma
ları ilan oluııur. • · ı 5 • 19 - 23 - 27 

i l A N 
içıl hususi muhase~e müdürlüğün~en 

.-\şağıcla cins mev~i \'e mik ta rı yazıh tarla
nın vergi borcu 11dan dola~· ı ev' .. fcp, yapılan ilAnal 
mucibirıcP- ~1-9-9 3 8 la ri lıi 11 de ihale kılınan miiza
yede ıwlictı~iudP 2 l 10 lira hedtıJle sahihi iihdPsi. 
ne ihaltıi P.Vv~l i ye~i icra kıl111uıış olup tah ili em· 
val kanununurı 35 i11ci maddesi mucihirıce Jo giin 
tlaha ~sk ıya alırımasma ~arar verilmış olmakla 
3· I0-938 tarilıirıdP. ihal•·i k a li~· .,si icra kıluıacağm 
dan lalip olaıiların nwzktir tarihle idare he\'eline 
müracaat etmeleri ilan olunur.. · 

köy cinsi miktarı Tapunun tarih ve 
1 &alını de arttırmak icub ey- köyden kasabadaki işine her dışl erı çıkmaya bdşlaması daha dıpçığıle de vurmağa başla 
•cı ' l.' 
d 1.sıne göre şimdi Almanya- gün yaya olarak gidip gAI pe" ı,;ok yafıyacaim~ delil mtştır. kara duvar tarla 
a~i kJt 0 d 1 . d k 

1 
mektedir. İhtıyar, fakir bir sayılıyor. Böyle vururken tUfek pat 

H A ~I uu marast 
l ı 02 80 

I· um r ma en erın e u . 
ittıııa 11 5r: d 1 ları:•t ve çıkan kurıun kedıle 

&i ·•o ooo ma en ame e· • I k . . k L k k kJ .ı·ı· . '9~ı :ı Yenıd~n 135,ooo k~şi il~- msan ara eçı, me ' ıôpe am na Bul ıyor ~~~) a:~~:~z ö~~şr:~mlu~~an su 
trnek IAzım~elecektır. Moskova kan verme euı hayvanların kanlarının nak- ş 

Ctıd Almanya bu tes1satı vU- titüsü kanın muhtelif unıur· ledilmHi babıinde de çok en hususi metodlar ve husust t~ş 
da~e _getirsede harp zamanın- tarından tıbbı surette istifade 1 terenn tecrilbeler yapmııtır. killt vUcuda getirmiştir. 
lerrı: •htiy 11cını gene dahilden olunması bahsinde çok ente- Bu usul bilhassa mide ve bar Ka~ v.e~me keyfiyeti, Sov 
bar rı edAm i yt>CP.k tır. Çünlrü resan tetkikledne devam eyle saklarda vücuda gelen bazı yetler Bırlığı~de çok geniş bir 
l'ac~ ıemaıııııda senelik ıhti· mektedir. Eostitü kan blaş - hastalıkların tedavisinde çok mıkyatsa tatbık olunmaktadır. 
oıllı .1·5.000,000 tonJen Pksik masınm bir kişiden diğerine iyi gelmektedir, Halen, memleket dahilinde83o 
ıu ~~.a c~ ktıı·. Bu kRdar p -> tro geçirilmesi imkinlannı tesbit Kanın Sovyetler birliği kan verme mPrkezi vardır ve 
tıı1111°~ü.rden çı_karm~k . ısıerse <'.t~i~tir. Oiğeı· ~araftan ens: dahilinde .en uzak kişelere bunlar, 1937 senesi zarfında 
lirıd ktısad bUnyesını teme htu ınsana az mıktarda keçı kadar naklı için, ensitU. kan 72,ooo kan verme ameliyesi 

en aarsaacaktır. J'öpek inek ve kaz ıibi IMzı muhafaı&11ı ve nakil bahıında yapmı9lardır. 

kfınuu sani 933 
52 no. lapu 

24-27-30 

Isı yuva oktıltı 
direktörlüğüııden 

Okulumuzun Ana \le ilk kısman birinci sı
nıflarrna talebe kabuliine başlanmıştır. Eski ta
ı~be vf-lileri çocuklarmıu kayıtlarım yenılenwk 
için tahriren ve~a şifaheu nıüracaal etmeleri IA-
zımdır. Telefon ; No. (120) 8- 7 
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r~• huskuvarna dikiş M kina arı 
1 Dünyanın en sağlam en ku i lan ışlı e n U C Uz 

-·· - . - . - -- . - - - -..,, -""""' . 

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

Elektrik ve hulôs<J dikiı makinalarının 

her çefidi ve istenilen yedek parç<ıları 

mevcuttur. 

Hnskuvarna ; lsveç çeliğinden · mamul 

bütün aletleri garantili dünyanıu en ta

nınruş ve en eski marktJsıdı. 

h U S K U V .ı\. R N A Nakıf makinaları ayni fekilde ve ayni büyüklükteki diğer Dikiş 
makinalarından yü~de elli ııcu~dur. 

Tediyatta Büyük Kolaylıklar Gösterilmektedir. 
1 M•r•ind• •atıf yeri Gümrük meydanında No. J 2 J. N A D D R Türkiyenin belli batlı merkezlerinde şubeleri vardır 

:-9-30 ... 

----~-------------------------------------------------------------------
Yeni ~Je ; .; 
Cenubun en cok • 

okunan ve tutunan 
gazeJesidir. 

Yeni Mersin 
Gündelik Siyasi Gazete 

-

içten ve Dıştan 
günün en mühim ve 
en taze haberlerini 

Yeni Niettsin 
de bulurHunuz. 

Yen •I mersı·n • 11 Yıllıh fasılasız intişarında muvaffahiyetini 
• halktan gördüğü rağbete borçludur. 

YENİ MERSİN : Sizin Gazetenizdiı. Dertlerinize dile~lerinize H H 1 M ER Si N sütunları açıU ır. 

YENi MERSİNİ : Okuyurluz ve Okutmıya çalışınız· 

tf~YENi MERSiN MATBAASI~, 
~ ~ 
~ Taba ait bütün · işleri ucuz ~ 
~J ve süratle yapar. (~ 
~ ~ 
~~ En yeni ve çok çeşitli harfleri Veni Mer in ~ 
~ Matbaasında bulabilirsiniz. ~ 
i ' 

Her boyda istenilen harflerle K i T A P ~ 
ve MECMUA Tabı yapıhr. ~ 

?J 

r~, Resmi Daire ve Müesseselere ticaret- ~ 
~) 
(,J 
~~ 

~ matbua Fatura ve saire en nefis bir ı~ 

, ~ 

~ d ·ı· '. ~ r~ ~ Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tez elden gön erı ır. ~~ı 

'"~~~~~~~=*:~~~~~~~*~~!ft~!:'.ft~~~~~,!P 
Me raiD: Yeni Merain Baıımevinde Basıl antbr 

i 1 a n 
içel orman müdürlüğünden 

Muh•mmen vahit fiyat• 
Keotal Cinsi Lir&. K. 
· 38 karışık kömür O !!5 

l -- ic .. ı vilavetiııiıı ı~ltır·sirı ~azası clalıılırıde kiit' . ~ 

pınarı köyü c.~İVtif'ırula stıza~ h<.ıltalık orma1111 ıd: ıı 
;138 kental kHrışık ~ömür ~alışa çıkarılmışlır. 

2- ~luharunwrı hPdt.ıli lwlwr kP11ta lı 25 kuruş · 
ı · lf'. 

3 ~anrıa uı P. , . ._. ıaı uı.. a vPl t' rıame p rojı·leriııi ~(j · 
rntı k istiyt·ııl~riıı fUt'l'Sİn orman nıiiturntlisliğ irıt. 

8 
ıı ı ii nt ca :• t 1 _. rı k 

4- ~.ıtış ö - lo 938 pazaf"l t' Sİ gii ı ı u s ı ö l ıJ 11' r 
. ıtıt'rsin oruıan hliŞ uıÜlaPrıdi liği cla i r~~iıııl P- yarı :ı 1c: 

1 <' ıld ı r . , . H 
J 5 ~atış 11111111111 olııp açık ar ınıı t ıısuli l,• ~ 1 ~ 

p ı I a c a l, t ı r • d 

6- ~1uvakkat teminatı 7 lirad1r. g 

7-· Taliplerin şarlrıanıPd~ yazılı vesaiki g.,ti'·· a 

uwlP.rİ 1'1zımrlır· ~0-23-27 - 30 ° 
~~~~====~==~~==~~==~'../ t 

ilk Okul Kitapları 
, Geldi, izdihama mahal kalmamak 
için şimdiden tedarikini rica ederiz. 

Şf OAD SAHİR SEYMEN 
Uray Caddesi No. 41 Mersi~ ı 

,......... •OOooO~ 

1 Türk Hava Kurumu ~ ; 
1 büyük Piyangosu 1 
1 Altıncı keşide 11 Birinci teşrin 9.~8 dedir' ı 
O Büyük ikramiye 200,000 liradır ~ ı 
:Büodon başka 40,000, 25000, ~oooo, 15000; 10000 ı 
@liralık ikramiyelerle :'> o,ooo ve 200,000 liralik iki adeti. 

Omükifat vardır. ~ t 

ı llıU ~ l: llıl..ı ahırı herk"' 7 birirıı:i l• şri•'I 
0 938 giiuü ak~amırıa kadar hilPll~rini dPğiştir ı 
onıiş lıul ı uuııahdır. ~ 
eıtODOGı~O•OOOO •00000000004'~ 

1 Yeni ... ersin 
~ N u s it a s ı 5 k u r u ş t ur 
~ . Abone l ,.Tü_rkiye Hariç 

i1t1' Şerait \ için için FJfi 
eJiJ ~ enelik 1200 Kr. 2000 Kr. ~ ~u 
~ Altıaylık 600 1000 1 a 
~ Üç ayhk · 300 500 ttıG 
ğl Bir aylık 100 Yoktur ' 

1 

~*~ Resmi i 1 ana tın satırı 1o ~ ~e 

' 

..,..._~ k uru Ş tur f 

~~l]~l!A@)l~~IJ-
• 


