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/e··ı ·· n gözler ekoslovakyaya çevril 
Kızıllordu Seferber l Fransız Ordusu Emre Hazır. 

Hitlerin Viyanada ilk hitabı: Ziraat 
PIA ı Kongresi 

Atatürk günü 
anı "Tehditlere boyun eğmiye· 

Çahşma ceğiz parçalanmıyacağız,, 4 Niaanda anlıarada 
toplanacak 

MOıbet le terimli 9ahemada 
OOk paranın roıa eBpheaiı pok H •ıl biJ :.."l.L l L J..r:. ı l J• Ankara 15 (Huıasf) - Zi· 
b61üklflr. Fakat biıim tıibi l ~r t)'uR nU RU n U un &uy eaı raat kouaresioin ' Nısan Pazar· 

Yarııı Mersinde llir bayr~ 
şeı1 l iğile kutlanacak 

Halkevinde dolgun bir program la 
landı gece biiyülı ıenlikler yapılac memleketin her sahasını yeni A d I • k -. lesi gQoQ toplaoma11 kararlae· 

baehrn fetih hareketine aeçen bir V il 8 t ll f' y 8 n ) ll j p Ü 018 t) ffi lİ mıtllr. Bakanlıkla kongre hazır 
lllillelin ihliyacmı para mikda J J k d ) hklarile ulraean bir btlro o Ulu Ôııder AlaUlrk'ün Mer· eehir, çareılar, 
~~~~ldi~.enk~:ll~~::r:: mp~~:.~: ffi e 8 8 İ 0 f İ te ffi a ffi 0 fi Q0 il İ 0 f ~.0::ml~;::ktı~Oı:;:..~~·;~~~I:~ sine ilk 18ref •erdikleri mu~lu huBDBI kurupılar b17ra 
Jarı rolün il itbaeı uneurlarmın A • L ı.. ı.. bu konırede Ucarel odalarından aQoQn yıldönümü yarın Merıın natılacaklır. 
R&Jreline rflklemek zorunda1ız. merlRG Avuatu1ya iati11ldline 11alJUf un· seçilen murahhasların mftlalea de i9den gelen tezahürlerle mil 2- Gündüz Halketi 

Zaten terpfçlen betona, 1tal· caya kadar m tJnaNbetlerini lceaecek la rını alacak te vereceli nihat it bir ba1ram olarak kullanacak rük meydanı te 1oturt 
dırımdan a11falla, kervandan tre- kararda bu mOtıslealardan da te bu teıile ile .Mersinliler bfl· daki hoparlprlerile bu 
ne allayıeın dinamik rftcftnü de Vl1ana 16 (RıdJo) - Bitler 1 Vlyanada ilk hitabı iıtifade edecektir. 16k Şefe 11yıı Vfl bıttlılıklarmı larda toplanacak halka ı 
ha .rayrette. bulu1oruz. Hat ı7 ~e Vl1ana71 ıelmlttir. Saat 20,80 da bOUlo VIJana BuıOne kadar muhtelif tica· bir daha tekrarlayacaklardır. verilecek ve müzik parçaJ 

Eter bır yerdn hAIA dftnQ Otomobıllnln önOnde 12 mitral hoparlörleri halkm anuıu ilzeri ret odaların~ao yekAletH 80 ra· Halketinde ıünlerdenberi letilecektir. 
unutturmayan gerilik yaeıyurea j 1özlft zırhlı otomobil ilerliyor- ne Hillerin birkaç ö ö r por ıönderllmletır. Baroda bu b(itfln komiteler işbirliti yapa- 3- Gece ıehir te 
"te hlll her meıuliyet paraya du. Bitler eoförOn yanında arık ""·ı i b'ld' . 8

8 
.• ~ s 'd ıyeice raporlar da konare1e bıldirilmek rak bu tariht gün i"in aenia ha bulunan bütün deniz 

.,akı . . t • n ı ırmıı ve ıuer eın t· - ,ft ·r d'l k . v a y I .nı enı1?r88 . hıç tereddüteQz o ta durarak ellerini uıatmak su· lir ki: uzre . 1H1&nı e 1 me led~r. . ıırlıklar görmOolerdir. Ayrıca çok genie ölçüde ıeıkl 
~erde c ıdareı maelahatcıl~lm > ·etile halkı seldmlamıe ve taşkın "-Alman arlradaelarım: Si· Zıraal Bakanı Vekıli B.' Ah komite baebnlarından mftrek· cık ve saat 19 da kara 
~kOm ıilrdbtüoe ta 1enı Tür- 1 tezahftrat Braeında emperyal ote ziıı bee aflode duıduklarımzı Rana Tarhan her aabah Zıraat kep bir komisyonda 1apılacak nizde eu tekilde fener 

lr.ı1Anio 7apıcılık •• J&ratıcılık li'le galerek derhal balkona çık b6n de derin bir RUrette du1· Bakanlıtanda konare itleri etra· eenliltler için lttoJaun birproıram eenlikler 1apılacaktır : 
laki kudre& aembolünln kavran· 1 mıetır. Czerinde hAkl bir elbise makla11m. Memlekelimiı tarihi fmda mee1rul olmaktadır. teıbit etmiıtir. A- Fener ala1ına 
llladıtına hükmedebiliriz. . bulunuyordu. Nipn olarak aöt· cihantümul bir dönüm noktaaını H . 1 

BO&On dünya kunetlermin 'Sftnde NasJonal Soıraliet nitanı B.ır.lü d- ö :ı d ff l,• 8 t Bu proıramı arnen yazı· l~r, Halketliler, Sporcu 
birb' . ·n1·~· k d h yaııyor. u o unya Dun e 1 J 1oraı : okul talebeıi, asker ve 
~efl ır~ne ~ 1• 1 mab. ıa Ye de- ve demlrhaı; harp madal1ası bu and içiyoruz ki ııe lehdillere ne u J ğ -Sonu lklaclde erın oarpıelığı ır zaman ~ ıunnıordu. _....., ikincide C\I z l l U 1- l7 Mart BBbahı bütün 
btıtOn cilıanıo ha1ran ıözlerı 
öna c1 an d · d f b l#İllayda zaliJm İf hence artıyo 
ıne;ıe:eı:~:: •iıı:ac~"Ta~:~:: usya a se er er lıo;çreden gelen mÜ• 

dedı~l~y::·~açok eueıjı. Yoklan ıı·k mı· ı·ıan ed·ıd·A tahaBtıB çalrJmaya Fesatçı şebek 
tar etmen il pek ~ok sırları ara 1 ı-, Jevam edı;vor 
•ında bu da ur. • aı .., h iJ 

lçel ,·ilılyet meclisini 
1 

lıir Ankara - Ekonomi Bakan ü/ıamefİ femıİl eden eıkıya g r 
iki gün önce vilAyetin Hr yıllık Almanya Çekoalovalıyoya saldırırsa lıtımııın mOlehaHll sıfatile Is· l'iirkevlerini b:AııytJr k6yleriyafmrı. 
faaıı1et programını teıkik ve \ viçreden aelirllili profeıör Lö 
btıdce1l 7aparak Joplunl•ıını bi Ruaya Alman)>oya lıarıı lıoyacalı renı kendisine a1rılan dairede Delege mazi um halkı m 
tirmie olması bize tıll)'etm u QalıtmBBma dtıtam tılmektedir. 
ınumt imar ve İllf8 harek ıtaını Ait ll H n h t 1 d l1 d ti rı da ki F ra n s 1 z B. Lörenı tetkiklerine bOyOk d. d. 
bu ÖIQÜ ile lelkık fırsAIUll verdi. eodOıtri mleHeıelerimiaden ma ıyen ·tehdit 0 ıyo 

lçelin bOdce y.-kQıın ~PÇ~ll ord tlHll Plll re hazır vaziyette baeıamıetır. Bu mal,1adla Bakan 
aenekinden az bir farkla 627 bı n lık mubte~lf eock1ı&ri ~'!-,.... Anlak ya 14 (Hususi mu ha ı hAdise akabinde Kar b 
liradır. ihtiyaçları biri birinden Paı is 16 (Radyo) - BugOnkü akt11m aaıeteleri Nanıideo l~rtnden hatel~r iatemıotır. Bu birimizden) - Halayda Frans1Z yüne giderek evleri 
kat kat üslftn altı kazalı bir vi· aldıkları eu hııberi neer ediyorlar: lıat~lerde fabrıka. mamUIAlrnın , ıarm ve mahallt idarenin Tilrk edenleri tehdit etmiı ve 
llyetin mahaııt idareden bekle· Bugünkü enlernaRycnal vaziyet kareısında Fransız-Alman ;ah1e~ vel salıe fıaıları hakkın 1 lere kareı zulum te tazyikleri ya döoflncede bu hAdiıe 
diti ieler bu rakamın 11zlııtıııı ha kra famb ~kr '8rödd1r. Bundan gftn gec;likce şiddetini artırmak Yeni Gün mftdftrünü Q 

d 
hududu bo:pıuca M jıı ı k hattının mü~ıahkem mPvkilerindeki aş a a rı anın emete mec t d K r· k 1 Prhal teılim ellirır Hürlce hal bur oldu . . . . a ır. ey ı ararlarla ev tahar 1azının ıalan anma1mı 
bütün kıtalar düuden itibaren ıkinci bir emre kadar daima em au veraı nııbetl k1n verim kabil!Jelile Ayarlı ol· 1. t 1. ti • . erınm riai, mal l'Jusaderesi, tevkif ha tir. Yazdıklarının doar 

d 
re Amade bulunmak lalimatı almıtlardır Franıanın Şark budu ma ıye ıa arını ne mıktarda k t d k ' . y i Gün 

utundan faıla bir mfikellt!fıyet yüklelttili hakkında d IQ ar~ • .•Ya gfinün alıoılmıe nu söylıyen en 
te düefinOlemi1eceQine gi\re bizi dundaki büıün diler garniıonlar.ia da izinler ıeri ahnmıtlır. itA• d'I . r a mı matı hldıselerı sırasındadır. m6d0rü ŞOkrfl Balcı 
•ttlndiren vilAyelin aelecekteki Rusyada seferberlik mi llln edildi? eP;o;e~~~d~· bu .. t l o Son gftnlerde fesatcılar da delege tarafından hı 
taziyeline b6y0k Omidlerle bak· Londra 15 (Rad10) - MoıikOHdan alınan haberlere aöre rind ki 1 1 1 .'

8 
e er ze· tam manaaile harekele geçmıoıer ıazeteıinin kapanmai, 

t · R h d dl d f be ı·k e oce eme erı biltikten dir K b k · · · i ıran tek ılmil öu plana ihtiyaç Sov1et harp konaeyı uıranıo aarp u u arın a 18 er r ı sonra mamCU maddeleri teker · . ar eraz öyilnde Türk edılmııt r. . 
lar10 aaroriıi alınarak proıranılı . ilin etmielir. Alman1anın A vuıturıadan ıonra Cekoelktakya1a l teker ele alarak tetkiklerini bu etlerı ,,Hılırak feaatcdar tara . Hal.bakı deleıenl 
'9 stırtemli bir oahtma yoluna 1 saldırması takdıriode mflllefiki ııfa,ile So•s.et Ruı1amo Alman yolda genifleteceti te i b d fından ovlc .re ıtılan tabancalar tehdıtlerme raımen 89 

tirilmft ohnesıdır. llara karoı koym&Rı icabetm11ktedir. 88 fabrikaların bulu:~u~ı:~ gene kendi ellerile me~dana ~ı ~~ edi~en Kar beJaz 
Bu plAnı 11rarlı bfr takiple • l . Jı tJa l .1 yerlere ciderek flat nlebetind karıl:nıı ve hQkdmetı temııl •ıtıda de hdkOmete 

tatbik eden Vali B. Na1uhi oğlu A vuaturya hadııe erı arıııın ngı tere Amil olan i9timat tartları d ~ eden eeklya g0rl1hU Kirdikleri etmitlerdir. 
bir mu1&hebe ıır&1ında kendile· . kından göreceli anlatılmak~a::r evde para ve kı1metli ena na Süveydlre nablJea 
tine vlllyetin gelecek aeneki oa· Çemberlayn beklenen be- M mına ne varsa yaama etmiıter Alevilerden Şe1h ?da 
lttma portreeinin neden ibaret ahall ı"' ı·dare dlr. oA'lu Abdullah ta ıeoen 
Olaetttmı ıordutamuz ıamau: yanatı'nı verdı•• • Fran11z deleresi Roje Garo ıız yere te•kif edilm' 

• - Fikrimce ıetecet eena· • İer Baııka da esasen mnrettflp olan bıı da mevkuf bulanma 

nin delil aelecek seottlerin me· / Si Alı· ~a Lı L~v..r:.n-'e bı·r cı·n~" 
lal '8 tun1et1 vardır. O'lu "Re eyi yaptık fakat A man tecavüaiJ- 6 r~ R Ku_, u C1

1 
.. ., 

her eeoenia ic.-ıı _... L.--' J o milyon ıermayeli 
ırate alınmakta -..ıı1r ,Jar ... lılçin hasırlık ica11eai7oraa, bir banka lıarulacalı DöğiircüJ~,r kızlisterken 
~:~ın~:u!:'a;:;.=:•::-!':!' Son hadiseler üzerine Kücük Antara, <Buıuıt> tç Bakan kavgaya b·nmı·ş larına uyarak 1apmak ıaıeslni hk, belediJelerin oklutu fibl 1 
takıp eai1orırz.• demıeıerdi. Antant da toplanamıyor h•1114dueı..-ıe 1HVf •andilila DlJf.arc"" ,,,·-'en Maı.mutı·,.· L.ı·ıı·re 

BOtOn ibtifaoları birden ce· rının da aenede 1Gzde b8' itti u u • C11 n ., 
taplamaya "ahemak 1nddt im· J rAki ile beledi1eler bankaamı J•rt l..a / lı k dı • • 'l 

v Londra, tıt (RadJO) lnıiliı 1 kırı addeder. Almanya nıiltere · 1 UU R ntgn O 1%1n flftl kAr. dıtıoda oidUIO kadar pek " aeDlf elerek 80 mil)'On lira ıer • 7t' ar e 
ba'vekili Cemberlario bu 160 ile ~sturJBDID temam•ııını ma1eli bı'r h ııt id ı 

90k itlere ba1la11p 1arım buak _.,,.,.. mı a are er ban 
lbakta fuault para Ye enerji lr A98m Kamanıında Avaıtur11 1&cık iıtiıarelerde de bulanma k111 kurulm111 kararında"ır, Tarı~a 16 (Haaaıt) - Tar· kıı kardeıl Oe..U.. 
tafıdır ve hele tecrflbe maarafı hldiseıi herine bepnatta bu mııtır. Bakanlık, bu huauıtaki ha •ut'*n Alı Fakı k61flnde dGnllr· iıtemit ve kıU 
rııu nisbeti Uf oluraa olsun , .. , ıunarak demiılir ki : Bu hareketi Brltan1a ile ııl'lakıaPHN ikmal •._it ff ıhte oülflk 10züuden bir cinafet ol Mabmudla dıba 
daima istafın lçfndedir. c-lnıiliz hOkdmetinin Avus Frann i9tieareler bulanarak m8 ıelen kanun projeıini hazırla :oı l!ebmed otlu 882 dotumla dOnOrcG o 

fçelde göıe oarpan faali7et turyanm Alman1a tarafından eablh tekilde protosto etmfttir. mıetır, 8881'° aynt köyden Basan DlınOrctııer • loe . . . . otlu Mahmut tarafından öldO· Cemile1l KıdriJe lıt 
t6cude gel irilen mOıbet itler yululmasını teıvık ıttıtı folun Bu hunıta halranm noktaı na s hAL la :L • • r6lmtltt0 Ol l be M b ud da 
hunlardaıt ne kadar uzak ka:ın daki 116zleri tebibe l>tl• lbum ıarını tıtrenmek . iıtem~di~. Fa 111 nar11r 11IRCI hakkmdar.aldıtı:':~~Oma~~ bi~! =oJd:.:u . ~ 
dıtını ve m1Ttet parası sarf edi· görmerorum. Hiik6met Atmlur kal ltal1anın taaflp ettıtim taa 

11
1 ,.1 • .1.. diriyorum: ~ ... ata ....-.; ili 16 

<lonu ikincide) 
18 

meseleeini tetvw delil kolaJ ti edtleo telgraflardan ölrendik• 11,.llRIZ- 1 Ali Fakı kö16nden Kadri ı Fak., m kızı •er 
Rıza .Atil4 1aıurmaıı biı. pr....,teriae •J ....., 11c119oN1 adında biriıi Oleu Hl•I \1 ikincide 



YENi M~~RSIN 15 MART 1938 SALI 

__..,, ıaynin siyaseti 

Sulh 
Milletler Cemiyeti 

dışır.dJ 

Süt!ii madde lerin ucuzlaması için 

Tedbirleralınacak 
T et~i~at ~apan komİsjon raporunu ~azırla~1. T es~it e~ilen · 

İş daireleri için 
Yeni bir talimatna

me hazırlandı 
• Aııkara- Jş dairesi iş poli 

likası şulıesiııiıı \'nzifolori moya 
ııııırln buluıııııııııı iş yusalarınırı 

Bay :\e, iı cııamhe• ıaiııi isti te~~irlerin tat~i~ine çahşılacak 
yen erer, i ıiyen se\'llH'Z Faknt ekonomik teııiı loı i, iş piyasn::-ı 
mulı kkak olnn birşcy vnnrn o Memlt>kf'ltP sntn v~ sUttenl'lşi olduğu içın bu busıısta hııyvan iş \'O işçi bulma nıesolelerile iş 
da şıı kJ, o ııe istedil1iııi biliyor yupıl:ın mudtleler\ ucuzlutmak sahiplerine bııı;lt koloylıkhır g!)s- akidlPri şuhesiniı1 vazifeleri nra 

Sa yfa: 2 

Pazar Günkü Maç 

Mersinspor: 3 
Ortaokul : 2 

Geçen pazar f ut~ol voley~ol maç lan bisiklet yanılarile 
Mersin~e tam spor günü olara~ yaşatıl~ı 

E \'eld ne istiyor? ::iııllı! Yııl için uzun zamıındanberi çıılışan !erilmesi de bahis mevzudur. 1 sıııılıı bulunan ücı·eL nıeı:ıel e leri, , 
nız ullıün şnl'llnrını bili)or. Bir I lılr komis\'On çalışmıısını bltlrrnlş Hıızırlıtntta rttporun tolblk kıy 1 aı;gııı·i ücretler tnyini ve ücretlo Pazar günü stadyomda çok dan sonraki maçlardn Mersin 
mem~ketin sulhü zorln knlıul ve etrııflı bir rnpor hazırlamıştır. metl hııkkında lllm bir fikir E'din ri lı esalı etme usullerinin teshi kalabıılık seyirci kar şısıııda ld ı-:poruıı daha görüşlü hareke& 
rtıır bılıııe.,i, lıaLtii fayda ''ere H !kın gUnltlk baytthndtt ek- mek mııksııdlyh:• mOtehıısHs hC'· li, ekonomalar re"air şekillerde ınan Yurdu Mersin spor şubesi edeceklel'İni ümıd ederiz, 
cek ır şekilde münokaşa ede· mektcn ve etten sonra en mDhlm yet köyleri dolaşınağa k11rar ver işçilrıre çorilen istihldk maddele le Ortaokul nrasında heyecaıılı Okullulara gelince: Bir çok 
~ıl1m sı ıçin ? memloketi_n knv yeri ıılıın ı;Ot, peynir ve ytJğ gibi mlştir. Hıtber ııldığıınıza göre, be- riııe did işler, yeniden ihdas olu bir maç yapıldı fırsatlar kaçırdılar, 0)·unun ce 

ıon derece kuneılı olması maddeleri hem Sdğhk bakımın- yet, yakında Anktıra kö~le ı inde nan ekonomik işlel'i şubesinin Oyuna hakem Yurd başkap reyanurn göre okul takımının 
1 • A'kr.i takdird f', sullıçuluğu dan mOkcmmel bir kuliteyo yUk bir Letkik gezlsı yı-ıpacttk , e An vazifeleri içine alınmıştır. tıwı Edip Uoraııın idııresi altıu 2 değil 6 gol çıkarması beK 
boş rzu olnrıık kalır. S(lltnıt·k, hem de bol miktarda is· kııra h1tlkınıa içliği sntlerln bııngi Uu hususlll \'ekiller Heyeti da başlaudı, Gerek okullular ge lenirdi yer tutmamaları , , Top 

B ınun içiıı Bay Clınmlıer · tihU\klni temin maksadile riatını şnrtlHr elimde ~ide eaildiğlni yıt hıızırlanaıı talimalnameııiıı diğer reksa Mcırsin E!porlular lıütün gelince düşünmeden gelişi a-il 
ü ı ük Brıtnııyııııııı askeı i ııcıızlHtmak için alınması gereken kındıın göreceklerdir. bir mnddeAine göre iş dairesi gnyıetterilo uğraşıyorlar, Heri ki zel çekmeleri \'O hep bir tarafı 

•eliııi "beıııoıı hemen kor t dblrler hıı rnporda gösterilmiş Bııfkırn1l.ık, kkötlydlerfimlz
1
ln en 1 merkez teşkilAtıııın yasa ve usul taraftla sık\ akı ular yaparak ka şışırene kadar be!lemtleri onla 

• bir hale getirnuıye kurar masra sız ulr şe e enn ıthır. . leleri sıkıştırıyorlardı, rı bu güzel gol fırsatlarından 
verct. Geçen sene knl.rnl eclileıı tir. t 1 k h k lıır vOcudegt:tlrebilmelerlni temin ' koluna ~ahıl_ a~tıııcı f!O~yal yar Halkta umumi bir alAka ve istifade ettirmedi teknike daya 
225 milyar franklık ınlısis:ıl lııı Rapor ııızır erır ·en, aş a için bttzı nllmıım·ln yı ptnmtığa dım ~e ıstatı s tık şubesıle .bey heyecan var , , Oyuncuları dur narak deQ'il, enerji sürat ve ne 
ah kiifi gôı'ülnıiyor. Yüz mil- mcmlt•ketlerirı bu yoldııkl mevzu kıtrar vermiştir. MOtt bassıs beye ııelmılel nıukavololer ecııeuı ya madau teşci ediyor, , Ve her an fes kabiliyetlerine güverek of 
Jar k unr bir para dalın ilt\\'e t1lından geıı lş ölçflde ftıydalenıl· tin köylNdekl tetkikatı sırasındıt sı Jar şubesi bu koldan ayrılarak oyuna biraz daha hız veriyor , nadılar, 
ed {k, IIrıvn ordusu 12~J filo nıış; ııncak mernlekt•tlmlzin göster bu hususta da karur verilecektir. doğrudan dojl'ruya daire reisli ' 23 üncü dakikada Mersini Netice itibarile; her iki tara 

dlği hııı;usi şıırtlnr dtt gözden u· Ekonomi bakanımız B. Şııklr ,,,. L ,,,1 t spo ·1 a11 lske ıde okul kalesine ola le, Donanmaya uüıüıı Fran sıne a.., anmış ır. ru ı r fında ufak ıorek hikdyelerine 
tnı ııiz kuHotleriıır muadıl zıık tııtulııııımışlır. Keseblr bu komisyonun çıılışma Bundan başka iş dairesinin ilk golü atıyor ' Bu da iki tara ra$tmen seyircıl~re uııutulınaz he 
bır ı yapılacak. Bir kıırıı or Koml!nondn tıze sıföUle bulu lıtrım y11kındtıD tuklhf'lml~ ve rıı 937 bütçe yılına mahsus kadro fın daha nıüdeLhir çe daha sıkı yeCao dolu güzel bir gün ge~irı 
d n!!n ~tığlık. bdkıınlığı mOmessili porıın lrir ıtn evvel tatblkut sııfhıı oynaınasırıa seheb oldu , 

t şkil edilecek. B:ı ordu . \ l t 1 l $ da yazılı momuriy<ıthırden üç tiler , 
sııt veren hıı~vanl ıı rın yetlştlrllme sına geçmesın 8 em şt r. u ve- Xihayet bu maç 3- 2 Mer 

z zayıf olııcak, fnknt. Mnro· 1 tt 1 ld,., 0 1 1 0 baş müfettiş ilo iki müfettişiıı Bı'sı"klet ve vol ybol şıulhırı hııkkındıı bııkunlığın ileri z Yf> en 11n ıışı ıe;ına g re Y 8 • sin sporun lehine lıiıti , e yarışı 
Preııç'in yaptığı gıbı Lir so· t 0 tt ı i ı bOkO maaşları 350 vo 175 er lirn ola O ı l l ·k ı:ıOrdtlğU tedbirleri söyh~miş ve Un uc zr.R Stl ırı nııısı ç n Okullular ümidin fevkinde a eden €\'\'I yapı aıı uisı 

fer ordusunun rekirdeX.iui t('cıkil ot e k s d bl k 8 rak lesbıl edılnıiştir. 1 t d t k 1 b' . c· 
" fr; " fenni nhırltırın ıtızumundan tı ab m~ n 1 H zamıın a r arar lıir oyuıı oyııadılar , Uzun za e yaı ıeın a or ao u ırın ı, 

e ek. setnıiştlr. Ztılf'n iki seııe evvel hs varmak aznılndE•dir. mandanberi maçlara devam eden Meı sin spor ikiııci, Fenerspor 
ay Chamberlaiıı büyük hil' . l sutun buna btığlı olıırnk Vtığ 1 Ortao'·ul o·g·retmerıler'ı \"e spor görgüleri okullulardan ÜÇÜiıCÜ gt-ld ı l..ır, Yine öğleden ıırlenan sot nıznmnamesinde de 1 1 1 1 t 11 h. k l 1 F' · ı G ~ 
o aıı müşterek sulh mefkfı · ve peyn r n ucuz ttma rı s ıe t< lıer halde fazla lıuluuan Mersin 

1 

e\'H euerspor ı ~ uneş!'lpor 
den rıız mı geçi,·oı'? IJ ıyır bu hususla çok sıkı kııyıdlar vıır k ndH hugllndt'n bir fikir llt • ıl arasında yapı' \il ~ole lıol ma"ı 

~ dır. Ancıık, nwmh•ketlmııio her ~Urmek mllnıkUn olmııınııklıı bera sporlulaıdan daha teknik \'O da . " · l'. . .. 

V :ıJ,,ıll:ll!:ı~t~~~i:·:'l\i:~~ı~ ::~i~ tnrııfındn fenni ııhırlıırın loşosı her ber ytıpıhıo lııhmlnlı>r çok mOs y efİştİr mek için ye• lı'.lk açlılk,. gölı üşlkü o~uln . ~ekleri feaiıdrenerıu galebeısıle netıce 
u.rtfır. Sonra elinden gelirse, nı iT proıe manınsından veya böyle seıi ôeleden ı;onrn maçtan ev 

b 1§ şeyden evvt'l bir zıımııo ve pıırtt tıc·ttir • b • • dı ' ılıma e zersı1. erının o 1 ' 

Mı er cemıyelini doıtrnllmtıya Kı'mlere yetı"m maaş ı , I' f '() ı l 17 c'l z.a s ı akınlar karşısında şaşırmaların 1 r<:! stadyoında yapılan atletizm 
9al f caktır. Şımdiki lıalıi(l, ınef \. ~ .... Ankara, (Hususi) Knmutay dan vo yahul da heııüz birbir ı mü~:ıbnkularıua Feııersporla, Gü 
ktl ı ne kndar usil olursa ol· bag"'lanacak hüctce oncümeııi ortaokul il~reı !erile aıılaşmamış olmalarından j neespor şubeleri iştirak etmiş, 

lm ınüesseso hirşey ydpnııı· Yenicede bir amele moııleri yülİştirmP.k maksatliyle beklenen oytıııu gösteremPrlıler, bayrlı;c ve balkan koşuları ya 

~a ktedir de~ildir. O halde. - -- tren altında ezildi Gazi terbiye eııstitüsünde açılan lıuııda şnhsi hareketlerinde te 1 pılmış, \.ıiriııcıligi Güneşspor ka 
.ı hO Milletler cemiyetinin dışııı askeri Ve mülki teka kuran devnııı odoıı ö~reınıeıı oku ı:;iri olrlıı~u mnluıkkaktır, Tiun zanmıştır, (ABAQ) 

Aa ~:my a0\1ea~~01 ~11ııri.rı·ııı ..ıı· ktoto··r üt kanunu m ecliste ki gü~a-~;:
1

1~ 1:1~!~:ı:i~ı~~n ~~·=~~ ~:0~::~~:;:a;~r~1;:1~~~~~ilıi~~r'.1,~1i~ ffitlerin Viyanada ılk h ita~l Al ifakı köyünde ~İr 
l• Ankara, 14 _ Askeri \'e mül ıo~lu lbrnhim Yerıi<·e istasyonun • 

lük darelerı"ıle kaı·şı tıı"çl;ı'r seu ve proje kamutay ruznamesine - Birinciden BftBO- cınay et • ki tekaüd kanununun 47 inci da tren makaEıa girdikten svnrn 
gieı Joktur. Sı'yasetı" n.Jekı" esas, k k d nlııımıştır. tıızyiklara asla boyun eğmiyece " laddesı·ııı· del'öı'ştı'ı·en kanun 11\ m.a ııavrn. yapıır. e.ıı .tam.. a!şı AD • 
fert .. O 11 ı; u - X-iz, Her no o'ursn olsun Alman • rriyetidir. Fakııt şunu tes hır treııııı geldığıııı gormuş ka<; Encüınon meıun ı>lnn bir 6 

yihasıııın l111cümcııden geçtikten k · k · · k d 1 • 1 kt J} limfl gene mecburdur ki. dünya mn · uıtemişı.c da tıııdını urtn mmııurun mezuniyet müddoti ev e\ı parça aıımıyaca ır. >U 
sonrn nldığı şekil şudur ramıyanık sol aya,,,rnı lokoınotı ·· ı · L'olo ·10 n il mbuı·ga da dıktatörler rnr; madem ki ., içinde maaş alma!'ı lüııın gelece soz erıııı n. ll)'au.. a 

Bir inciden .,t•n 

is leını dığıııdoıı Mahmuda lıita· 

boıı: 

- İyı adamsa kız kardeşini kt r vnr, onlarla bazı mese Yetim maaşı birinci derece fin tekerlekloriııe kaptırmıştır ~i "'' )'erine asnleteıı başka bir \'C \;ütün Almaıı) anın her köşe 
de ze\·ceye ,.e evi Ada, bunlar Yaralı 1 bralıiın dHhal Adamı "liııdo işicliliyor." ,·er. deın:ş Bu söz Mahmudu 

en müıınkaşn etmek nıcchurı b 1 d k hastahaneıJine nakledilmis!le de memur tayini do kabıl olmıynrıı ı.u-
e edir. Oııun ı"çin, Ronıaya u unmn ığı lıı ·dirde ikinci de .. ,,, d" M _ • k Hitler Viyanad n bugüıı u kızdırdığıı.dan aralarında bıte· 

Y arası a,,,ır olduhundıın kurları "' 111 ı uşuııınuş, nrnzuıııyet ay -k k · ı· k · B rlıııe murnhhn hu· gönderi recede dul ana muhtaç veya ma f!ı "" yıı nut unu söy ıyece · tır. 
or K d" . d h" b' - IUI ze\'ç \'e lınbaya tahsis olunur lamıyarnk ölmüştür. dıııııı madde metııiııdon çıktırıl Şmı't Berlı'ne gı"ttı· 

eıı ısın e IQ ır teca\'UZ • • masına karar reı ınişlir, 
: cfakat muhtemel l>ir \ '0 hunlaı·a yetim denilir, Memur avusturya hadıselerı 1 H_iz_nıetlerin Sf'ktu~ (' u~rnma \'iyana 15 (Radyo)- Şuşııig 

layıııı şidd .. ~ li münakaşa küfüre 
ve nihıtyet yumruğa dökülmüv 
ve Mahmud sol iç cebiııdeıı çı · 

tüze karşı, siU\h ile olduğu lnr veya mütekaidler ikinci de hüklımetınin Hariciye na1ırı 
Yaselle de keııdiııi koru recedo huluııan istihkak sahiple karşısında İngiltere mnsı ı~·ın kursn de\'am eden re Şınit Göringiu rtaveti üz(Jriııe kardığı tabancayı Hüseyine çe 

\Iİlerek b, ş kurşun sıkmıştır. 

Çıkan kurşunların dördü Hüse 
yiııiıı muhtelif yerlerine isabet 
edeıek o nada öldürmüştür. 

ıyor. 

Chamberlainin siyaseti 
feildlılnııma hakkıııdaki 

riııiıı l..ıiriııci derecede müstahak kure müddetince yeıııe, içme ve 
lar arasına konulmasını bir be Çemberlayiıı bundan sonra giymeleri temin olunan bu mu tayyare ile .ı\lmaııyayn har<·kel 
ynıııınme ile islemek hakkını ha her hangi lıir mesele için şiddet allimleriıı Hriııe bnşkalıırının etmiştir. 

nden, mü ·uet düşünceli 
izdirlor, Ancak bu yolda be"an usullerinin tatbikine munrızlığı tayiııine iınkarı vermek düşünce Almanya nüfusu 73milyon 

J nı hatırlatmış \'e şöyle devam 

r her halde memnuııdur 
r dışarda da tabii bü 

name verilmemiş olsa dahi ınuh etmişlir : siyle kurs müddetince bl'nlara 
Lnç olan dul ana ile malı11 vAya - Her şeyi yaptık, fakat maaş verilmiyeceği ve kursla 
65 re daha ziyade yaşta bulu Almanyanm tecavüzünü durdur muvaffak olaınıyan ilk okul mu 

er uyandıracaktır. Müp ı t '· ' - t ı Jo · • 

Borlirı 15 (Rnd)"o) - Alınan 

gazeteleri bugün ilk ciefa oln· 
rak .Almonyaııııı haritasını ııPŞ 

retınişlerd i r. Bu haritada Arus 

Katil ~ıina}·etıcn sonra kaQ 
mak islemişsede yakalanmış ve 
vnka Ta susa haber verilerek 
müddeiumumi hükumet doktoru nan mu ı aç uaunya a ep rı u mak için hazırlık icap ediyordu 

1 
allinılerile orta okul muallimleri 

iı yok: Bunlar, pratik zerine birinci dorecede yetimler Bu hAdise İngilterece aslA kayıt . . 
· · t' h b k nın kıdem oakımından ma,,,dur turya Almnııyaya ilhak edilmiş :.ıır sıyase ı a er ve- nrnsınııa mııaş tayin edilir, Aız arşılannıamıştır Uuııun şim 1 6 

derhal vaka yerine giderek tah 
kikata ol ko} muşlurdır. 

dir, diden tahmin edilemiyecflk acı olmamaları için de kursta geçen gösterilmektedir. Gazeteler Al· 

Gallua fEntranzlJın) Atatürk günü neticeler doğuracağı muhakkak günlerinin kıdemlerine zammını 
Kalil Mahmud tevkif edile 

manyanııı nüfusunun 73 milyon .. "'I . 1. d'I . · 

Birinciden ut•n tır. Bu ~ünkü httlile Avrupaııın temin eder şekilde maddeyi ye 
emni~ etsizliQ'ini artırmak şeklin niden yazmıştır. Encümence ka 

hıtlk iştirAk edecektir. 
1 de tecelli etmiştir. Vaziyetin şim bul olunan madde şudur : 

B- Fener alayı için toplan 1 dilik sükQnelle tetkiki IAzımdır. cOrta okul öğretmeni yetiş 
tı yeri Halkı.widir. • ı · k" I Her zamun açıkça söy odım ı tirmek ınaksadiyle Gazi terbiye 

llrlnold•n artan) C - Fener alayı lam saat ·ıAI 1 JA t ' kl" . _ M .. . sın 1 anma programımız as ı 1 enslıtusunde açılan kurslara de 
sterilen hassasiyeti i1.n· 19 da ondo Halkevı bandosu ol dir. Vaziyete ve ical..ıa göre tat . 

~anı etmış veya devam edecek 
k kadar canlıdır. duğu lıal<l~ sıra ile sporcular, bik edilebilir. Avusturya "hAdise 

l k 1 1 1 b · ı·ı· h lk b' · olan öğretmPn okulu mezunu .Jıl büdcesi denkleşti · or ao u a e esı, par ı ı ve a !erinin \.ıu programda ır de~ı 

110 kadar hassas ciarrn· evliler Halkcvinden hareket ede şiklik icap .ellirdiQ'iui söylemek öğretmenlerden ilk okul öR-ret 
arada olduğu kadar iş cek Silifke raddesini takiben zaittir . > menliğine dönmüe veya dönHcek 

O h · d k Hariciye nazırı Lord Huli olanlıır ı'le orta okul o··,,,retrneıı·ı ede dikkat edildiği um urıyet mey anının ar asın " 
sathi bir bakışla bile dan Kışla caddesindeki bulvara faks da Lordlar kamarasıııda iken mezkur kursa iştiı Ak etmiş 
tadır. inecek orada askerle birleşerek l Çemlıerlayinin Aram kamarasın veya edecek olanlarııı kursta ge 

Jılhk prograınrn lnlbiki bando asker önde olduğu halde deki beyanatının ayni beyanat çirdiklori \'e geçirecekleri müd 

h 
. rek" :ııı ıyP.ye lı>R ıın e ı mışlır. 

olduA-unu en uzıııı Almaıı ııelırı 1 r 

nin Tuna nohri olduğunu ve Al Amerika münasebetleri 
man ordusuna 100 bin kişinin kesecek mi? 
ildve e1ildiğiui yıızıyorlnr. 1 Vaeingıoıı 15 (Radyo) - Parl· 

Avusturyanın Milletler romi· mantoya bazı mebuslar tarafın 

yetindoki daimi murahhası isti· il dan bir takrir verilerek Avustur 
fa etmiş ve bu istifa Viyana hü ya istiklAline kavuşuncaya ka
kfünetince kabul edilmişlir 1 dar Almanya ile Amerikanın 

Avusturyanın Bertin sefiri münasebetlerinin kesilmesi talep 
istifa otmietir. edilmieıir. 

son haberler 
Avusturyadaki son vaziyet • 

U-ıan kazaların mun· caddeyi takiben \'ali kona"'ı ö·ltıt bulunmuelur. det ö~relmenlik terfi kıdemleri " KO Ok t 15 Viyana 115 cfüıdyo> - Harbiye nazırı bir emirname nı şrede 
ba,:tlandığıııı, nüne gelinecektir. Konak önün· Ç an ant toplanm ıyor no zammedilir ve bu müddet rek blHUn Avusturyalı zııbltlerl azletınlştlr. Avusturytt zabıtası t18 

merku de birer hastahane ' de tezahürat yapıldıktan sonra Belgrat, 15 (Rndyo) Bu lıııf içiıı buıılarn maaş verilmez > Y"Dideo tesis editecf>ktlr Sekizinci AlmHo ordusu kumandam blr 
koruldofanu, bugün tahsil ça· alay çiırı~ı ve Urny caddesi bo· ta toplanması mukarrer küçük 

beyıtnname ile Avusturyıtdnki kuvvetlerin baş kumttndııolığıoı ce-
lında bulunupta ııncak y üıde yunca ilel'ler~ıek hükfimetin ar· antant toplaıınmıyacaktır. Yugos sı·ıı·f ı. e .. I 
.~ . k f-. orman m u- ruble ettiğini blldirmlştlr. 
'sı o utulabilen çocuk nisbeti kA caddesinden Yoğurt pazarına Jnvya hükumeti böyle bir zaman Alm ıı ayııdtı ttıtblk ed\:en Yahudilik sleyht~ulığı aynen Avus 

DİD yüzde 60 şa yfikseleceğini, ge)Qcek re bir tezahürat yapa· da toplırntıııın ynpılamı yacnğını hendi& muavini turyııdtı da tııtbik edilecektir. 
ziraat ve baytar işlerinde ve rak da~ılacnktır. bildirmiştir. 
bilhaHsa kqylünün kalkınması D- Süslenecek ve ıtıklana· ~!!1!111---=--~~il==ıı!~--- Silifke ormaıı müh(lrıdi 13 Bek Viyanada hitler/e görüşecek 
sahasında Azami verim alıuaca· cnk olan deniz vasıtaları dn ea 4- Saat 2l de Halkavi gös muavini Hakkı Çotin dördüncü Vi1•ana 15 (Rısdyo) Ot>ce Homadan Varşovııya hareket eden 
Q-ını gore\;eg'iz. al 19 <.!a gümrılk binası önOnde terit kolu tarnfmdan «Kozanoğ sııııforman mühendis muavinliği Bek Viyanadu Hitlerle görüşecektir. 

Buna en canlı delil dikkatle ki merkez iskelesinden munta lu> piyesi temsil edilecek ve bir kndrosilo birlikle Antalya vilı\ U k k t • ç · 1·1 b k 
yapılan programın pgranın az- zam bir kafile halinde hareketle canlı tnlılo gösterilecektir. Tem yetiııiıi ~tnııa\g ıı l kaZOQllJft ve za şar a· ın l er as ın yapıyor 
hğına raauıen ısrarla takip ve Vali konsaı hizasındtt karada slldeu evvel Halkevi orkestrası yerinede Eskişehir vilftyetiniıı Ştt ıı gııy 15 (Radyo)- Şangbay isllkttmetındı> Çinliler yeni blr 
tatbikidir. yapılncak milli tezahüre deniz/ tarafından eeçilmiı parçalar çalı Seyid Gazi kazası mühendis lııarnız11 geçmişlerdir. Bilbasstt Subandttn Surı neblJ boyuncn şlmıı 

Rıza AtilA den iştirak edecektir. nacaktır. muavini Sakib tayiu edilmişlir, le doğru J11pon mevzilerine baskınlar yapmaktudırl11r. 
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'ENi MERSiN 16 IAHT 1938 ÇAHŞ:\MBA b. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İzmirde F uaar hazırhğı 1 Dünya~a 1 eler oluyor1 tı er:~~ 3 p~~sası 
hararetle ilerliyor -G-a-,i-b -bi,-i-md_a_t Pamuklar 

K.S. 

işareti sebebi Klevlant 42, 

Yeni tesisat ile Kültür~arkm ~ortte ÜÇÜ tamamlanacaktır l A vrnpu dıııı Am~ı ilrnya Dağ malı 
gitmekte olan bü) nıc bir tran Kapı malı 

İzmir - lzmir fuarı ha- Fuarda on bin metre mu·lsatlııııtili: vapuru yoldu fırtına· Koza 

29 
,., ·o ,ı,::ı 

{i 
zırlıklarına ehP.mmiyetle de- rabbnı gerıişliğinde suni göl )U tutulul', hasıl olan çalkan Kırma 
vem ediliyoor. Bu seneki fu- haztrlanmsktadır. KUttürpark· tıdan doloyı vapurda mevcut Koz.acı parlağı 17-
ara Sovyet sya, İngiltere ta her giln iki yilzden fazla binlerce lıtre sOt kPsilir. Aş buğday _ çavdar 
ve Yunanistun hUkOınetlerinin ışçi durmadan çalışıyor. Suni çıbaşı telöş ı düşer. Vapurda Sert şark 5,,30 
resmP.n iştirak edecekleri en- gölün içinde adacıklar, bir ya 1 bulunan 1400 kadar yolcuya Yumuşak 15.,5 
laşılmıştır. Yugoslavya, Lflton rımadeda, bir köprü vilcude 1 nereden süt bulacağını dUşU- y 1. b w d 4 2'5 · · ı . . . . er ı ug ayı ,, 
ya, İtalya, Lıtuanya, L"histnn gehrı ecektır. Adalarhı yarım/ rıUr. Bır ç'1resını hulamuj mca Ç vdar 4,,f.0 
lren vo Finlandiya h0k0mf'tle edanın ilzerlerinde istirohat yolrularf! sOtiin lıozıılduğu Vf• A d 

1 
f 

· · · . il · · na o yula 4.00 
rı de fuar koınitesile muhabe ve leııeı.zUh yerlerı bulunacak kahvelerın, çayların süts z ıçı 

re halindedirler, Fuarda inşa suni gölde kUçUk molörlerle ltcCPği haber verilir. Fıı\rnt arpa 
Ana dol edilmekie olan Yunan pavıyo gezintiler, muhtelıf r ğ enceler yolculnr bunu im bul Plmfzler 
Yerli 

nu, güzel bir eser olRcaktır. yapılacaktır. Mutlaka slit isierler. 
Eğer mahsulleri mr zesi binası KUlllirpArktakl vahşi hny Bunun üz ı iııe kaptan S Nohut <ıkstra 
da epey yükselmiştir. vanlar lıahçesi de ber gün bi O. S. işareti vnnwğ'e ve civar Fasulye 

3,50 
3u2.i 

7 

li,50 
3,,50 

7-8 
Bu seneki fııarda PğlPn\!P, r~z daha zeııginlPştiril~ekte: dan gPÇPn vapurlardan sllt is· Yula~ yerli 

vasıtaları çok bol olacaktır dır, HoyvAııat bahçesırıdelo temeğe başlar. B!rnz yahındu Mercrmek yozgat 
. . . • muhtelıf hayvanlar arasında . s hl 

$ımdıaen Kuıturpıırk muht .. Jif kb b 1 150 k'l 1 ğ bulunan vapurlar yelışırler 8 ep 
eğlenco vasıtalarılo dolmuş va de :ı. ka a,ar. h v 

1 
1 0

b .. 
8ygüıkr 1 1

1
°- mfvcud sllllerindP.n birer mik Tatlı çoğen 

. il ap um aga ar, u yı an B ı 
zıyettedir, Bir firma, her gün {arda vardır. itarmı transatlııntik vapilruna a mumu 

ı:W·ı~O 

20 
70, 

KüıtUrparkta motosiklet ve bi lnh sarlar umum milrlilrlil vermekte t~reddnd etınl'zler. Cebri 
Sikletler bulundurmakta, gPııç ~ü; Küllilrpaaktaiii inşa dti- Ahçıhaşır:ın yüzü giiler, VRptır Susam 
l~r, cUıi bir para muka hilınde rılecek kapalı atış yeri için lardaıı topludığı Uç bin lıtre · 

ıu-ıı 

17, 

bunları kiralamakta gezip eğ- 12.ooo lira sarfedilecektir. sUtll df'polarn yerleştirdikten 
lenmektedir. Bu seneki faHliyetle Kuı- jsoıırn gt ne sUtlU pastalarını 

Bu sene geniş bir patrıaj tOrparkın dörtte ilçü tam.amıa 1 y~pı~oğ,ı ve çny ile kahvelAre 
sahHst da yaptırılacaktır. Ş ın caktır. Killlürpark. İınHr ve 1sut 1lt\ve etıneğe haşlar Yolcu 
diden beton meydanda paten civarının çok gazel ve nezih 

1 
ıarırı silt hususurıdal{i şi kflm· 

8Poruna başlanmıştır, Düşp, bir eğlence ve tenezzUh yeri perverlik hırsları da höyleceı 
kalkR patinaj yapanları seyret halini almıştır. Atlı spor klilhü tekrar tatmin edilmiş olur. 
tnek için bile toplananlar çok- de KUllUrparke nakledilmek Tam vaktinde yeti-
tur. u .ı· 

zereuır b l 
şen za ı a 

SÜ Il alt a 1 k · Vaktile Amerikoya muha
, 1 Y l ceret etmiş olan Honsıd adın K ııttıplarda 

Siyah 
Şark 
Ana dol 
Aydın 

yapağı 

Yıkanmış yapak 
Güz yunu 
Konya malları tiftik 
Yozg t 

Keçi kıh 
» dabağ 

Deriler ·hı· / . da bir Polonyalı hundan bir 1 ım şart arı ne Pamuk ıhracatımız nıUddet evvel VarşoAeya gide Keçi derisi çifti 

halde .......... 1 rek oı~dn bUyUk bir ot?lde Koyun derisi kilosu 
.. -r· ..... Son altı ay Zdrfmde lima oturını:ıga başlar. Sonra gilzel Sığır derisi tuzlu 

• Profesör Molçanov Papa · h. ı A 
nı b nıınızdan çıkarı pamuk 26 bin vel zengd"! .. ıdr lttılz ak tba.nışıkrı: . Sığır hava kurusu 

n gru unun ilmi tetkikleri re arın tıtı. ı os u ı r ı ay M nda derisi 

50-51 
47-50 
50.51 

80 
70 

5 

nin iklime ait kısmı !hakkında 473 balyayı bulmuştur. Geçen devam ettikten sonra Honskt 
T~ı muhabirine ezcümle de. sene ayrıi müddet zarfında 41

1 kıza aşk ilan eder. Kızııı aile badem v.e çe~irdek 
lllıştir ki; bin 592 balya çıkmış idi. Bu : si Amerikalıyı z(ngin zannet ıç/erı 

Sabih «Şimal kutbu iatH pırnıuklerın gittiği yer ile mik tlklerindenizdivAcn muvııfalrnt Tatlı badem içi 
Yonu» tetkikleri Kutup mer· darJ aşağıda göslt rilmiştir. ederler. Hıızırlıklar )'Rpılır, ~U 1 Acı » » 

80 
41, 

kez havası ikliminin hususi- GITTIÖl YER Kilv l tıııı_ Varşova hu sos~ete hilJı Acı çekirdek 
}'etlerini tamamile aydınlat ' '>~ SASınden Lahsetmege l>nşhır. Urfa y vl 

Almırn) o 4 .. o,075 G ı· ·ı ü d'l"'ll il \1 g 
lllıştır B tetkikl t:' re dayttna- "' 111 1 e g Vf Y L g 11 g 11 i ı 
11 

' u . . . • . Çekoslovakya 208,878 l<il!s~ye gıdeı ler. ç '' 90 
•rak denebılır kı Arktılun ltal\'a 16ss581 ı Y" 1 d ti ' t pirinçler t ı • , ı ıız tlr ce avf:I ı ıuzurun 

S~~ merkezi:ıde. bile mesela J ıpoııya · 919,174 da ııikfth mmımt•lesi başlnmak Birinci nevi mal 17,5 
d •~yada Yakutıstanda kay- Polonya 130298 Uzere iken kilısA kapısmııı ö· İkinci nevi mal 

1 edilen soğuklara tesadüf 0 Rodos 4,969 nünde ollrUllüler hasıl olur. Zo ç y 9
0 unnıaktadır 1 " 

S • Romanya 157,168 bıta otomobıllcrinın çald!kları Kahve 
109 li"i abib ~stasyonun kaydet Suriye 5,0001 canavar düdükleri işitilır Po ________ -_ı_ı_o __ 

tı! eın aşaga hararetler safı· Tutar; 3.339,138 1
1 
lisler kilisı>den içeriye girer- Borsa Telgrafları 8 tında 30 iJi 35 dereceyi . v 

ier-· t• l k' ler ve gerıye dogrn yilr Urler. 
l'o.&&lf ır Ha bu ı aynı za- Anamur 110 0 d • . .. 14-3-9S8 ltıanı ' rn a Hons kının kulagıııo 

b arda meseli 1937 kinu Alanya SOO tevkıf edildiğini fısıldarlar l'aralar 
llnevvel° d y k t• t d A t 1 a ı 026 ' "•kı ın ~ a u ıs •n an n ~ Y ' Halk bir yanlışlık oldu zanni· Turk alturııı gelmedi 

t z 5o soguk kaydolunmuş Bartın 634 
ur. E vli 2.oso11e protestoya kalkışır. F11lrnt lsterlln 69?0, 

~ Bundan bııka Papanin t.;::oıu 23,545 Honski nişanlısını kilis •de hı /Jo/ar 79,. IO 
tubu anemometr ile ıilzgir lstanbul l,407,598 1 rakarnk polislerle cıkıp gider Frarık 2!;,61 ,50 

1•tın kuvv t .. t" 'd d · · fzmir 268,466 Mt>ğerse Hoııskl llçOrıcU dt>ftı , e sura ını e aımı ıoo 1 Liret: ıs.ıo-eı 
Utette ··ı ü · t tk"k t KOllUk olarak ev enrnek Uzern bnlunu ------------b· o çm ı ve e ı e •· H" 14,207 . . 
l lutnı t B t k'kl d ıze 8 280 yormuş ve ılk ıkı karıslndan 
._ Uf ur, u et ı er en g • 

Çı"•n b t' d k t k ı1msun 29 060 henUz uyrılmamışmıg. b e ıce e u up mer ez Trıbz~n • I 
~:~•aında oldukça siiratli ıiiı ı ' "L • 
r tlıra tesadüf oJunduğu v~ Tutar· 1,755,581 8YI mUuUr 
l.ilgirsıı devrelerin ise pek Haric~ giden S,539 13S Maliyeden almakta oldu 

•2 b 
ulunduğudur, 

294 719 
ğum maaş tatbık mührümü 

p b t Genel tutar; 5, • y · d ı,d,~ •panin guru unun op zayi eltim cnisinı ynptır ı· 

ı . gı nıılümat ve müşahede ğımdan eskisinin hükmü olma b:111 derinden derine tetkiki Aleni Tefekkür dığını ilan ederim. 
~ llııntaka ikliminin diğer ~,. - ,..._ Tarsus Fakılar köyünden 
bi\lb.telif hususiyetlerinide ta Uzun müddet polip hasta lbrahim oğlu Mustafa 
ltıle d k t . . .. mey ona oyaca ır. lığından muztarıptım Doktor 

l .. ti ~llutün dünya meteorojist 

1 

B. Aslan YAkubun yaptığı bir 
İlt 11 •rafından büyülr bir şevk 1. attan sonra iemamen 
ı Qeld ame ıy 
ıc,t1 enen ve sabırsızlıkla .. 

1 
• B vaffakivetle 

t'\e ed'l d' h j ıyı eştım. ana mu • 
~!> ı "D ra ıo· ava ra hh . . 
ı tl•tı es · d' k d ameliyat yapan ve sı atımı 
"ııt asen şım ıve a ar I . . 
L btt11 nı t 1 ·· "ki" iade eden mumaılcyhe alenen 
Q b . " eoro OJ ı ve ı ım . 
~ ' 1"de umumi malümatımı-1 tt·ş,.kkllr ederım, l 
il b· l . . . k . d t, ır çok noksan taraflarını Mütek•ıdını as erıye en 
:ltnlımış ve aydmlatmı§ kıdemli yUzbaşı Rüttü Alınöz 
'11a11ııktadır. refikası Nahide 

Gii,ren 
Sigorta ı 

Hayat tarifeleri ih 
tiyacınıza ea uy
gan olanıdır. 
Acantası . V ASFf ORGUf\1 

dan arayımz. 28-30 

Nö~etçi [czane 
bu akşam 
HALK Ecune i 

Meşhur sanatkAr 

Remzi Tez.elin 

Ata tii rl{ 
Celal Bayar, Dahiliye Nafia 

iKtisat, Kültür ve diğer 

vekiller ile büyülderirnizin 
her b.oyda fotoğrafları ya· 
kında '.\ ersine de gt>lecektit 
Pastel fotoğrı fhır için siptt 
riş kabul olunur. 

S[DAD SAHİR S[YM[H 
Ur y caddesi No. Mersin 

i l A H 
Tarsus mal mü~ürlüğünden 

muhammtırı dnu iiıu t~vlek uevi l ulundu !Yu 
t'> 

kıyuwli 
20 6 

\er 
oo bağyeri Nau{run ürnr.r 

ıo 2 
20 6 
c~ o 

04 o 
!O 

00 
" " 

00 " ,, 
02 tarla na ru ru n 

merfl's 
02 ,, . ,, 
oo lıane ma ,, 

htıfkerH 

oğlu 

'' 
" \J 1 u -

,, 

06 6 oo tar la ağzı delik 
Yukarıda )HZılı ~Pdi parça flnıvali ga.H·i uı~u 

· ~ult~ l•' nıliktıu salılnrnk ii ·ı.r~ l mart ~38 laı Hain 
dt-"rı itihan•rı 20 giirı nıiiddetle rııiiza~·PdP)e ko-

t.. • •• ... 

mılıuuş vı~ ~1 marl 938 pwıar erlflsı gunu ihalei 
k:ıtiH·sirıirı ici'a kıl11wcağı il~n olnnur. 

. 25 - 2 - 9 -] 6 

Tarsus Bele~iye 
i l A N 
riyasetin~en 

Brltıtli~P mi;·ct> nırıkflze takriben looo nıelre 
uzaktH dö; t hopa dön• k u v vrtli. ~ada ''~re hi lrcek 
bi1· an ı plifikaıör ve ho parlörlerı ıle .n11krofon ve 
burılata hhım olan malzeme ve tesısalın yapıl
ması kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır 
nıultauınıeıı lP>dt'li 800 lira olup nıuvak~at temi. 
rıal a kca~I 60 Jirndır. ihalesi ~8 · a-~38 pazartPSİ 
gurıu ;:ıal 15 de heledi\'e r.11ciimer1 irıde ~apıla
~ağmcla rı is· P.~ lilN in ş:. r.ı nanıPsiui belf~dh Pnıizden 
aranıal~rı ilan oluııur. lo 13-16-19 

1 L A N 
Tarsus Bele~iye riyasetin~en 
BıılPdi,enıiı ilfahtı~İrıP- kapalı zarf u~ulıl(" lir 

) 'H rıgıu a r;n.üzii alı rı~ı cak tı r. Mu lı et uı ım:!ı l>t1 dP 1 i 
6780 lir:ı 5o kuru~lur. ihalesi 28.a-9n8 pazar
lt•si giiııii sa<ıt 15 ~fo lwledi)e erıciiuwninJ~ ~ 
pılacağırulau islt>klilef'in şarlrrnuıesi1ıi lıeledı) Pnuz 
dtııı aranıabır·ı ilan olunur. ıo-13-16-19 

i L A N 
• 

mersm asliye ~u~uk ma~~emesin~en 
Şıl• pçilik liirk aı ıou iıu şir kt>tİuP ait 'Zorı~ 

clak vCJpıırurıun slivaf'isi Latif kaptan taraf11ul 
hasarı bahri hakkında muhakemememize vtır 

rapor 17-ö-9~8 pt1rŞPmhe gfınüsaal l 
gtınıi siv:.risi Laıif k:ıplana vtırilt>ceği11dt>rı al 
dar ola rıl(ı rın istPcli kleri ta~dirde uıtı lıu kPH 

gt\lnırh•ri ilan olunur. 

i L A H 
Türk Hava kurumu Tarsus şubesi baskanhğm~an 

'l'iırk hava kurunıu Tar~us şubflsiude ıopla
ıwıı kuf'han der·ileri 23 nıart 938 çarşamba guuıi 
~aat 15 el~ satıl; cakıır . 

Almak isl~y..-ulerin mlir~c,ıatları il:in olunur. 
16 20 

Saym Mersin Tüccaramna ve nal~ma müj~e 
Şehir dahilindeki nakliyatınızı ucuz, 

seri, temiz bir 1;urette yaptırmak için 
bize müracaat ediniz. 

KamyonlP.rımız emrinize amadedir. Alınacak ücret, 
araba ücretındeo d•ha mutedildir. 

Bu suretle hem nakliyatımzı toptan yaphrm I{ v hem 
de zamandan kazanmış olursunuz. 

Kemyon~arımız büyük ve kapalı olduğundan _ın JI rınr 
zın hasara ugramak. yağmur çamurdan miltecu r olrnak 
ihtimaHeri de yoktur. ' 

ADRES : Otomobil Dural ıaham 
ak., h He· ıızırıcı 

Tele fon : (180) 
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I I c r t ieHre1 hanede 
ı I Al' 

• 

• 

o Daima R [ i G T O yazı ma~inaf an • 
ve Şeri ti t ri 

ffi Sizde bir RE 
nı sınız. 

ı·ullanıhyor 
ıNG TON almalı nı 

Satış yeri nı 

ii~== Rıka:) 

e____ • r --· -, • • 1 - .) ~ t'§9ô3 ES!!EE:::::E3 

ok tor 

Muha r asu · 
'f lstanbul ve moskova On;versitesi 
liı 
JJ 

g 
\ 

seri iyatı hariciyesinden mezun 
'1~ 

H st l noı B yr g n!erinden mada her gtın i 

ebah saat dolrnzu n · ıy k dar ve öğleden son• ~ 
:i ra on beşlen ona., ıı. d r mu yent'haneıinde kabul\.L 

eder rı' 
ADRES: Cıııııışt: ı ıf hılıallesinde pazar caddesi • 

9 No.lu lI ne 

~ .. 

r 
!(~:·ı 

~ ... -~~~~···lift 

.. . • 
1 

·' ;,· 
',. . ,. 
,ı 

Örnek Kebap evi ~ 
Ahmet kaya Selçuk 1 

Kuruş Kebaplar 

15 Mersin kebabı koyon eti ile 
25 Yoğurtlu kebap sade yağ haşlama et suyu ile 

15 Kuşbaşı k ebap 
~>o Domııtisli kebap 

:JO Batlıcanh Urfa usulu 
Sulu kebap Adana usulu kebap 

10 Sarımsaklı Ayintap kebabı 
10 Külbastı 
~O Yumuıtalı salçalı kebap 

~
20 Kirazla Kebap 
20 Keme kebabı 
20 Patatisli kebap 
20 Bıharh kebap 

15 Sade maydanuzlu kebap 
20 Yağlı hamurlu et tepside 

: 10 Çiğ köfte 

5 Salata, Cacık, Turşu 
Kıbrıs çarşısında 8-10 Numarah Örnek Kebap 

Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile daha bir çok ya· 
zılmayan kebaplar sırf koyun eti ile yapılır. Sayın müş

teı ilerimizi memnun etmek için yapılan bu taahhütten 

örnek kebacısı iıhnıet çekinn1ez. 
Bir tecrübe kafidir. 

TÜRK HAVA KURUMU 
Piyangosu 

ller Ayın Onbirinde Çekilir 
Her ocağı zengin eder 

Sizde Bir dane alınız. 
Yurtdaş Kızılaya 
aza olunuz 

askül ve Teraziye 
i 11 ti y acı öl a n 1 a r 1 n nazarı 

el i l\ k ~ ı ti ne ; 
Sağlam ahş ve veriş iyi ölçülerle mümkjn~ir 
Dört senedenberi başka atölyelerde 

ölçüler nizamnamesine uygun yeni bas· 
kül yapmakta idim. 

Bu (tt·h ~tıııdi uauıı111a acl üını aıü ' y•·nıdt• \t -. ~ . 
ni ırnskül Ttı·~zi \P, H~ll 1 H kı-trılar ,. ~fllJlii~lH\llll 

ı • • 

Ra .. kUI ve baskUlcUIOğün şehrimizde taıımmt:m VP. terek 
kisi içiıı bunlıınn:her parc;o sı hassas bir öl~fı ve İ)' İ hir tes 
viya ile yapılmaktad ır. 

Menşor ve menşor yııtak hırı diğer bsşka kuı ma bss· 
kllllerdeki gibi po'esla su verilip nıuvakkut demirden yapıl 
mış çelık değildir, 

i_~ Yaptığım..,baskUlle~ğtem hassas ve zarif olmakla be
raber nakliyatı de pek kolaydır. 

: Fıyatıarımız ise re~abet kabul etmiyecek derecPde ucuz 
dur.- - Toptan ve perakende sipariş kabul edr.r. ve günU 

gilnUne verir. 

Baskül terazi ihtiyacınız için bir defa 
atölyemize uğramak kafidir. 

Yapılan kantar çekerleri : · 
1''00, i 50, 500 3CO kilogramlıktır. 

ADRES : Mersin bakkRllar çarşısı No 10 

Fuad Hazar yeni pnskül yapıınevi 
Adana sntışyeri : Bay Yakup Benyas postahane civarı 

2-10 
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GU.VEM 
SİGORTA SOSYETESİ 

• ••••••••• 
~ Sümer Bank ve Emlak Eytam bankaları tarafından 

ımlkurulmuş tamulusal bir kurumdur. t1 Vasfi Orgun 

M 

Senelerce E vel Mersinde Kurula 

IHTIVARLIK 
Bir Müessesedir 

lHarflerinin Hepsi Yeni Ve Çeşitlidi 
Peşinizden Geliyo , 

O '"A Ki!>. ŞI 

Hazı'9hkh Dav anıniZI 

Resmi devairve müesseaatla ticurethanelereait her nevi Jefı o 

ler ve evrakı matbuaveasairei en nefis bir tarzda sür'at/ey~ 
t 

e 
b **•···~···~····~··~· HAR.İÇTEN GONDERİLECEK SİPAR:J 

LER.İ KABUL VE "iDEZ ELDEN YOLL_A il 

HER. NEVİ K.AR.TV:tz:t h 
KİTAP, G.AZE TE DAVET K. AR o 
V E JY.t E C M U A LA R. I. ZAR. F K-1' 
TABINI DE R. UH- G I T E A Ş L I $J 

L :A R.. I T AB El? 
l TE EDER.. L.. İ R.. 
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Yeni Mersin Hasuuevinde 8asılnuşllr. 
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