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Ankara 16 (Hususi nıuhabiı i 
mizden)- Kamutayın bugünkü 
toplantısında maliye vekili sayım 
vergisi kanununun Kamutaya 
geldiğini ve mükelleflerin fayda 
!anması için müstacelen müza 
keresini istemiş ve istek kabul 
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!Atatürk 
Günü 
. Bü) ük Şef Atatürküıı Mer· 

Stııe ılk şert'f \'erdikleri gün 
~an 17 Mart dört senedenberi 
. alkevimizin isııbetli bir bulu 

Şıte Mersinde hususi Lir bayram 
~e hareket günü olarak yaşntıl 
llınktadır. 

r. Haı p sonunun hAIA b r 
1.1rpe • et ı ış \'errn aı}t hatıralarıı.a 

1 
<>ııulürso anlaşılır ki Me sınli· 

0•in böyle bir günü heyecanla· 
l'ıtıııı eıı temiziyle yaşamak çe 
gelecek ııesilloro do yaşatın ayı 
~eılamak her yerden dalın çok 
lakıaı·ıdır. 

1 Şef Sonısuııd ıı Türk mil· 'ı 

Atatürk-.---
•• •• ___ gunu 

Bugün büyük 
·şenlik var 

Hitler çekoslovakyaya yeni 
teminat verdi Son ~a~iseler üzerine 

Avrupadan Fransa - Çekoslovakya ara
Amerikaya bir ser· Slnda mukavele imzalandı 
moye akını başladı Çekoslovakya tecavüze uğrarsa 

Nevrork 16 (Radyo)- Avus· filen müdafaa edecek Ve harbe 
turya hadisoleri üzeriııe Avı upa 

dan Amerikaya knçaıı sermaye 

.. 
Fransa 
girecek 

---------~ ..., lf , mikctarı bugüne kndıır 2 milyon 
f ransa . ~e~ as~eri şura lan ~a iş~irliği yaptı 

Paris 1G (Radyo) - Çekoslo i Hitler teminat veriyor; 
vakyanın Paris delege<>i bugün Londrıı 16 (Radyo)- Hiıtor 
Başvekil Leoıı nıuın ve lllırici) e Çekoslovakya hudutlarının mü· 1 

UI O
n .ı . M . 'lk f d'kl i 225 biıı dolardır. Amerikanın u nuerın eı sme l şere ver ı · er altın siyasetini değiştirdiğinden • ı k ılı 1 t ı 1, M ! beri ilk defa olarak Avrupndan gun par a şen il\ er e yaşa l 3C31\. er• 1 bir ııernıaye akını geliyor. Altın 

sinliler şefe irıanlannı tekrarhyaCl~lar -~-e~_:ı:_!"_k
1

:_~
1

~~ı·ül~e::::dir.edcceği 
nazırı .. P_oı ~on_koda uıun müd· l emmen kalacnğına dair Yeni bir 
det goruşmuştur. Blu.ın çe Pol l teıninat vermiştir. Bu teminat 
Bonkorla Qek .~o-logesı nr~sıııda 1 üzerine Çekoslovakya Avustur· 
yapılan bu goruşmede l'raıı ·n yadaki hA.disolerin ' meşrui}'elini 
ile Çekoslovakya Hnısında Çe· ı l 
koslovakya ausı:lm bir taarruza l lemınış 

1
1.r. 

16 
(R d ·o)- r. 

F Ber ırı a ) ''Rzete 
uğrarsa ransnnııı Çekoslovak· - k- halarında ö 
y,ayı müdafaa edeceğine dair O· ter bugull. IU UUS Ş yle 

• ct mektedır er: lan eskı aıılaşınanııı )'Cnilenme· e . 
sine müteallik bir mukavele im· Çekoslovakya ha'iıselorin 
zalanmıştır. meşrui)·etini ilkönce taoıyaıı bir 

.. Ayrıca bu görüşmelerde 1 devlettir. Ancak Bohem ya Al· 
,.~...,..,,,_..,...,.. Fra1tsa · Çekoslovakyaııın yük· mauyanın kıskacı altma girdık 

sek askeri şuralıırının teşriki ten sonra bu hakikatı tanıması 
mesaileri de kararlaştırılmıştır. 1 

na teessüf olunur. 

Katalonyada 
N asyoı1a 1 i stler lı i1 kiınıt't mer
keziı1e 301{i 10111etre yal{] aştı 1 a 

f"·rankocular Ruelleyi de işgal ettiler 
T aarı uz bütün şiddetile devam ediyor 

f.ıtine hür müstakil hayısiyetli 
henmak ııııı olasıııı veı di~i gün 
llıı nılüutiıı p•1 k çok yerloı ı g hi 
A kdeııiz.iıı iııeıısi 07.eli 1'üı k >ur 
~u Mersıııiıı \Jağrırıa rln lılr isli· BnrReloruı 16 (Radyo)-Şıırk re kader yı1klaşmışlardır. Halk 
d bağdaş kurmuş buluııu) ordu cephesinde düşmaıı Sıucnb mırı jderin telAş \'O heyecan iQtndf. 

d. Millotiıı o gun ölüme lıile ~akasında şiddetli bir tnnrruıla dir. Muhtelif siyasi gruplar Son 
ık bakarak yanık lınA-rını Lu ıJe~lemeye llcvam etnıiştıe de dikalar sokaklarda halkı müca 

topraklar için emperynlıst sün BOyOk Şefin geçenlerde Mersini şereflendirdikleri güne ait bir enstantane l ~qals~ı yoluıı<Jn kıtrşılaştığı deleye davet eden bandolarla 
~eÜtler& sipM tutması Şofin kud 17 Mnrt 1923 Ulu Ôııdorimiz Atntürkün Mersine ilk şeref verdikleri ııündür. Hu mutlu gün şıddetlı mukn,·emetle durmaya kamyonlar dolaştırıyorlar. Teh· 

ve f ı 1· · nınasıuın bır mecbur olmuştur. like her an biraz daha bOyü-
tıet· . aaı e ıne ına 

1 
1 bu sene geQen senelerden daha geniş ölçüde yaşatılacak çe Mfırsiııliler Atalurııın kcl\·uetuklsrı ilk F k ıccsı yaşama \o 'ar o ma ran ocular Ruelleyi işgal mektedir. 

idaresiniu sembolüdür. günü taşkın sevinçle kutlayacaklardır. Bugüıı içiıı Halkevimiz dolgun bir program lınzırlamışlır. Bu etmişlerdir. Burada vukubulıın Sıılnnıanga 16 (Radyo) _ 
p rogram rn A tnlürküıı ilk Mersine geliş intibalMııın ait resim ve yazılar ikinci sayfırnıızrtedır' ı,ıok çelin biı· hu va herlıirıdo dört Dün Nas~onalist tanı-ruzuılun 

O günkü hareketin m~nnsı d - t · J o d uşman ııyynresı düşürülmüş beşinci günü mühim iııkişnflnr 
k tı. aıı sonra ııçılun safhaların d · t k k tür Bir de hükC\mot tayyaresi k 
azanıtan ıufeılerin te yapılan Avusturya a 1 ar 1 yo düşmüştür. aydrdilmiştir. Nasyonalist kıta lı.ık lar Akdenizden 60 kilometre u· 

1
. ıldblanıı lcselfıülüııde bir ke· Endülüs 16 (Radyo) - Yedi zaktır. 
~rne ile Türkiycdc abidcleşmiı bölük Faslıd1tn nıürokkop ast Barselon 16 (Radyo) - Al· 

Ulunuyor. Hitler son sözünü söyledi: kıtası 490 rakamlı lepEıyi işgal manya tarafıııdan asilere veril 
Ilı Zaferden stm·a Atalürkün etmieso de mukabil bir taarruz· malzeme tesbit edilmietir. ~: 
'eınıeket içinde l aptıgı uıuu "A iman devlet reisi sıfat ile vatanımı A /manyaya ilhak ettim,, ıa geri bırakmııtır, maızeme soo tayyare ve tay,". 
're- Yorucu teıkıklor cihanşümul Barselona 16 (Radyo) - Ka re topudur. Tayyarelerin ku. 

Urk inkılftbının bir tesadüfün Avusturya~a ~ikilmiC! o an ~ütün ~eyke'ler kml~l yıkıl~ı C. H. P. Kamutay grubun.la tnlonya hükumeti ÜQ gündenbe mandam General Vaid ismind ~ıı;ri değıl \'a1.ıh bir şuurun ve 'I U ri asi taarruzunun inkişafıuı he bir Almandır. Yanında iki d 
8 

a·Urk milletiııııı nıüştorek irade· t 11 ya Ya}1udiJerİ dehşet . racanla beklemektedir. Asiler mua~in olarak Alman binbaeıa~ 
• ' 11 irı eseri olduğunu gösterir. Av us l ~. . Hariciye hükumet merkezine 30 kilom et bulunmaktadır. 
e MiJtetine iııanan Şef bu ve heyecan içinde Vekı·ıı· . A "k A d h l ---------ı8erin nasıl \'ÜCUllaudığım biz· - merı Q VrUpaya mü Q a e edecek mi 
•t anlattı: H 

Hudutlarda hergün kac,mak istiyen pek H . . . ariciye Nazırı Hal .. h. 
te i c Ben millelln vicdanın°da • • k l at ay ışı mı z etr.a- ffi ll } ffi 
b atikbaliude ihtisas ettiğim çok Avusturya zengını ya a anıyor ~ d b tt b · b } ltı~JQk tek!mOI istidadını bir Tin a eyana a )f eyanat )3ZJfİJYQf 

ııtt aır gibi \'icdanımda toşıya Viyana, 16 (Hauyo) Almnn \ man nskeri buluııacektır. bulundu 
:rak sıraları geldikce lıülüıı içti Devlet Reisi Htıler eski inıpara Alman elçilerine verilen Jf a/ diktatörlerle diplomatlar arasınJ 
ltıat h k Ankara, 16 (Radyo) Cumhu Q 

eyetimize toıLik oltırme tor knRı ı öııünc!P diiıı beklenen talimat b • J! • • ltıecbu · 
0 

d. > b 

1 

riytjl Halk Parlisi Knmulay gru tr muvazene tesıstne ca/ışocak 
rıyetııı e 1 1111 ııutkuııu 6Ö)'IPnıiştiı Hıtler u 13orliıı. 16 (Rud) o) Almanya bunun toplantısında söz alan Vaşington 16 (Had .. ·o) - 9·

1 
1 , 

t l~ıA onun 1 nnınlıkhırı yır ııutlrnııdn Auıstur)· nııın Alınan 1 i •d ki diplomatik mümes J -:----... -------

"an dolıAsıle lrngrıı ciıtki istiUl~·ı yadoıı kopmnz hir va.ton parça! n·ııııı ~arı; e dl . ıde lıulunduk Hariciye Vekili Doktor Te\·fik Y(\St mahafll Hariciye Nazırı Dün geceki Y 
1.1et· , sı erıne nP1 oı ıı Rüştü Aras Cenenode cereyan Halın Avrupa hl'tdiseleri hakkın· ----- angın 
<>rı ır.An MHsinliltır 15yıl öncı• de sı olduğunu SÖ) !edikten sonra lal'l tıükumotlere Avusluryayı edAn Hatay işinin f.on safhası da yapac.1~1 beyanatı büyük 1 o 
terıa. ılk do ta bugün kuvueaı ak en 1 şöyle demiştir : Alrnaııyaya ilhnk edeıı kanun lıakkıııda beyanatta bulundu, allka ile beklemektedir. ün ~ece saat 21,45 de Bahçe 
tü~ız heyf\cnnlnrilo çolenklt rım·ı:ı c Alınou dPvlet reisi sıfotile lıakkmcta mnhlmaı vermeleri Hari~iyo Vekilinden sonra İki gQndonberi radyo ile de mKah~lle.sınde fabrika melcainden 
b· ranlarını sundular. Yurdun vatanımın Almanya) a ilhakıoı imıl ve ölü kardeşi Necibin evi 
trıır dııha l:öylo badirelere dü& ilAn ediyorum • , için Lir talimat gitmişlir. eöz alan hatiplerin beyanatın neoredilecek olan bt.: beyanat nin üst katında kiracı olarak otu• 

di~rnesi.için en sn.mimt dilleri)Je Avusturya adı tamamen Avusturyalı zenginler dan s~nra mes~lomi~iı~ .büyük hazırlnnmekta ve \'akit vakit ran inkişaf şirketi hamallarmdan 
ekıerını arz ettıler. Kalktı kaçamıyor hassasıyetle lokıp cdıldıgı anla 1 A.vrupa i.eleriııin .gösterdiği in· Malatyalı Halilin oturduğu daire 

h lnkıl4bın ilk günOadeıılıeri Viyana 12 (Radyo) A\'ustur Viyana, 16 (Radyo) Açustur şıldı. kışafa göre tadıl ~ctilmeklodir. den bir yangın çıkmış kiracılar 
!l er ıleri hamleye başı dönme· b-t-'n nozırlıklnrının va yanın birinci derecede zenginle Buııu müteakip Başbnkn B. Nutkun metni bu akşam tama· evde olmadıklarından etraftan gö 
l 0

1
n bir snrsıııtı duymadan kn· y·arnı~ı Alu u nzırlıklarına dev rinden Bloter üzerinde bir mil Cell\l Bayar, Maliye V, Fund Ağ mon hazırlanmış olacaktır. rülerek tabançalar sıkılmnk sure· 

ı 811 .. • • • • _ zı esı ınnn n ı · · d ı k H ı l tıi ulersınlıler ıçıa lıugun O)" . d'I . t'. Alman nazırları neş yon lira kıymetinde altun ve rıı 1 ~nyıın vergısın e )apı aca a ın ıu nutkuııda diktator tile yangın haber verilmiştir. Etfai 
ılı Yolda ebedi)·en l ürümek an· ı e ı ::ış .ııb nelerde artık diğer eşya olduğu halde kaçar tenzılal hakkında lınıırlaııan ka luklarla anlaşmak istcyflnlcrle ye yarım saat sonra i'elmfştir, Hal 

11 
içnıeleriııo ve Ulu Öndere 1 ettı erı eyanııa•. k ken hududdn yakalanmıştır. Bir ııun 11\yihası etrafında bel onat E-nerjik ve diplomasi yolile nıı· kın da yardımile etrafa sirayetine 

111 gı ''O lJ,•ır.lılıklar·ı ııı . ıokrıırla· A\Usturya diye bır. 1.opr.n pa.r L 1 d 1 fi l 1 k · 1 • t" l ,.. 1 d ok Yalıurli 7.<ıııgiııleri Avustur ta u un u ar. atny mese esi aşına ısleyeıılor orasında bir meydan veri rncmış ır, ki ev de 

llıal'ı.i iyi bir \'esilo olacaktır. ~:1~;v~:::na:::~:~:ınhıl'~~:;
1;~:ıor u;: ç a hududu ·dışına çıkmaya te '"e sayım \•ergisi hal<k111da yııpı muvazene tesisin çalıinCnğı tamamen yanmış eşyalarından bir 

Rıza Atila mişllr Avusturynda yalnız Al Y sen" ikincide 1 ıan beyanat ittifakla tasvip edildi tahmin ediliyor, kı.mt kurtarılabilmiştir, 
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ersine ilk ge iş Vi18yetleridaresindereform 
ti baları \A•1kara Şehir io Bakanlık Başbakan lığa çok 

• 

Ulu Ôndcır Atı:ıtliı kiiıı Mcnıiııi ilk şererıoııdirdikleri güne 
~ ...... ~~ -

1
Tiyatrosu mühim bir proje verdi 

aıt \. ıadolu j ıı ı ı ııı 17 Marl 1923 Cumartesi -rüııü verdi~i 

hnherı eski g.1z te. kolleltsiyoı.larındnn çıknruruk nlıyonız: -- oyın 23 . 
sıne 

ünde Wer
geliyor 

Aııkııııı 15 (Ilususi) - Bu 
kış FP?.oııııııu mu' nffaki> etlfl hı· 

tiren Anlrnı·a 'Şl'hir liyatroı:;u bu 
lı nfın içiude nıenıleket ıçınde \' t} 

Bu proje vilayetler idaresinde birçok 
yenilikleri ve yeni tefkilatı ihtiva ediyor r6lleri dai!_et bnle.:..dry~do !!1~..!!_U 

lJ ıı' mntlJtrntı kabul tıuyurmu~ 
lıır rn istılıbarrıt ınüdürüııdı>ı 

\'nıife ,.e mııılakası hakkında 

ızııhut olıııışhırdır. Müteakiben 
lıı>lc diye reisinden eehrin sekdni 
'o tıcurel ottosı nıi :ııdl'ııde v1tıı 

~eti licııriye hakkında mufassal 
malfunot almışlardır. 

l 
dışıııdıı hır ıur nPyo çıkııcaktır. 

Şehiı· tiyatro~ııııun kıymetli re 
j ı söı ii R ~· d Hıza lrıı Pyuh ııı 

Aııknrıı - iç J) •• knıılık Bıış rıiıı arllırılmaAı, tütün fiatlarına 
lınkuıılı$ta verilmek üzre vilA}'et lıu idareler IPhine bir mikciAr 
husu i idnreı.~riııo ait bir rııpor zr.m yapılması, müsııil vergilere 
lıazırlrınııştır. IQ Bııkrııılık, tıu zam yııpAlıilm k için vilftyet u. 
raporunda '' ileyeL lıusu"i idıtro m•ımt ıneclish•riııe sall\hiyet ve 
J,.ri ıı iıı clü7.fı lıılıııı ı:ıiııe aiti .. çıırı" I' i lıııPRİ, 111111111 i n111vıııPneden lıu 
ve tedtıırlerı ayrı ayrı 11tostı•r idııreleı e yaı dıın lıısst•si ayrıl· 

muk tt·dir İç Bıık:.ııı l ık lüzumlu ması, Başkumandanımız genç· 
ler yurdunda 

~lıırsiıı 17 A A - Gaz 
Pu~a tlazl'l'Lleri yemekten soıırı-ı 

rnııi)·cılel'ilo lııılkın mediL \t

-c__.-;~..::..-. ...... ....!!!~l1...-~;:_:__;~;...-ı ııı ü le\' 11 l ı tt 1 k ı ş la rı o rıı s ı w.J a i ıı şa 
olıııııııı tnklarcinn gecArPk gr>ı ı ~· 

BUyOk 4 fln Mersine ilk geliş lor yurdunu ve mudafaai huku 
lntlbalarından l 

Başkumandanımızın M ku ziyaret lıuyurdular. Suri1eli 
er- 11.ıüslüınaıılnrın irıea ettikleri ve 

sine muvasalatı üzcrleriııdo: 
ler in 17 A.A - Gıızi 

Mu afo Kemal Pcıen Hazretlerı 
hugun Öğlccleu ov\'el saat l 1 ı 
45 g çe Mersini teşrif huyurdn 
laı \e ı!'!tasyondn lıiluıııuın kn-

[Türk·Arap kardeşli{ti ·hem • 
şPhriııiz -S;rfyeyi unıitm .ıyınız ] 
yazılı siyah bayraklarla tezyin 
odilmie__!!.ktnn geçerken Suriye!• 

Büyük Şefin o zaman mer· 
sinde alınmış tarihi bir 

fotograf ları 
snln eı kı'.inı torafından İı>likhııl 
edıldilor. Gnzi Puşa Ha:z.relleri 
hulkm mütomadi nlkışlıırı anı 
sında clairei tıülcümele nzimeLle 
Mtr inlilerin ziynretleriııi knhul 
buyurmuşlar vo Mersiıı otelinde 
şereflerine veril<:n bir ziyrıfette 
hazır huluıımuşlıırdır. 

Gazi paşa mersin dairei 
belediyesinde 

Mersin 17 A A - Mel'sini 

ler J~oll\ larını ri.ıa ettiler. Paşı 

Ilazretl"ri cevaben: c Türkly• 
urzu eder ki Suriye!de mukadde 
ratını koııdisi tayin etsin> bu· 
yurdular. 

Gençler yurdunda gfnQIPrı 
fevknlAde iltifattan sonra yurdıt 
lıin lira hediye buyurdular. Mü 
lırnkilJen mektepleri gı>zere~ 

halk ile ıemns etmek üzre mille ı 

teşı if huyuran Gıızi Pnşn Hnz tıahçPı;;iııi t<'erif buvurdular. 

Bugün yapılacak tören ve 
şenlik programı 

Ulu Önder Atatürk'ün Mor
sirıe ilk şeref verdikleri mutlu 
günün yıldönümü bugün bütün 
M rsinlilerin iştirdkıle ı:ı şığıda 
yazılı program çcvı esi içiude 
kutlnııacakhr. lnkil'ip }Olunda 
\'ar gücilo yürüyen Merainlileı· 

Büyük Şefe sevgi ,.e bağlılıkla 

rıııı bir daha lekrnrlayacaklar 
dır, 

1-17 Martsabahı bütün 

Ata t.ü r]{ 
Yolcııları 

Bir-ki! 
Bir-ki 1 
Ayaklarda 
Aynı sert adım, dudaklarda 
Aynı marş : 
Aynı yolda on sekiz milyoıı 

Bir- ki! 
Bir-ki ! 

• • • 

Yüreklorin içindeki 
Ayııı dilek. 

yurddao . 

Yürüyor Atatürk yolcuları 
eohır, çarşılar, oçler, ı e ~ mt \ e 

Esen rüıgArı 
husu i kurumlar bayraklnrla do 

GöQ'ü&leyerek 
ııatıhıcoktır . 

2- Gündüz Halkeviniu güm 

rük meydanı ve yo~urt pazarııı 
daki hoparlörlorile bu meydan 
lardn toplanacak halka söylevler 
ver lecek ve müz ik parçaları din 
letıl ektir. 

Bir ki 
Bir - ki 
İleri : 

• • • 

Kalmadı, kalmayacak ieri 
fleri , , , , 

• • • 

Atatürl{iiı1 
Karşısıı1da 

Dükreete çıkan c Curentul • 
gazetesinin, Bnlkoıı Aııtcıııtı koıı 

'!eyi münasebetile Ankaraya 
gönderdiği sh· rıst muharriri 
Cuırılıuı reisliği e\•inde dost mu
rahha lar şerefine verilen kabul 
resminden gnzetc:::iı!de hararetle 
lıahselmektedir. Mulıarı ir diyor 
ki: 

Türkiye Reisicumhuru, ak· 
şnnıııı sRat beşiııdeu sekizine 
kaclar "devam eden bu kabul 
meraFl ııi esntıeııııdıı, müttefik 
rievlotlorin siyasi muharrirleriııi 
c lrııfına, bir c1aire şeklinde top
lryaı ek kendilerine beyanatta 
buluıımuelardır. 

Bu heyaunttnn sonra Reisi· 
cumhur Kemnl Atatürk, sual so · 
rulınasına müsaade buyurmuş 
!ardır. Suallere verdikleri cevap 
lıır, mukni ve ınu{assaldı. Heisi· 
cumhur, az ııöylüyor ve daima 
türkço koııuşu)'Ordu. Riyaseti 
cunılııır, sonı)ıııa nwıısup bir 
tercünıaıı <111 Fraıısızcayn tP.rcü 
me ecliyordıı, Şayut ton·ünıede 

bir rııüşkültlta mnruz kalınırsa 
veyahut nüanslar tnn·edilin,e, 
Reisicumhur, mealin tcmaınen 
nıılaşılmnsı için lcııhoden kelimı-ı 
teri ııth·o ederek tashih edi>·or-
du. 

Avrupa sulhüııün istikbaline 
ait fıkirleri, mümkün olduğu 

kadar snrihtir. Hor daim tarihte 
harplP.ri hiribirleriııdım urnklaş 
tıraıı znnıonlar olmuştur. Zanıa 

etrafıııdıı şıııılıır ı f'Ö)'IC'miştiı: 

c - Aııkaradtıkı il', silleri 
miı lıittL Gelocok sezonu kanıır 
lıoş dıırınnmıık içiıı l 7 kişilik 

kııdronıuzlıı Pereonıbe günü lıü-
1·ük bir turııarıı çıkıyoruz lfoıı 

ya, ~!ersin Adııııadn ıiçer gün 
knlarnk Afacan, Aşk uynmaı \"e 
Samsun p' yel\leriııi tf'm~il ede 
c·e~iz. Buııdnn ı:ıoııra Inıkıı ge· 
~ert•k Bail'dadda ıııllmi on gü ıı 
ıenısil verip yurda döneceğiz 

Ondan sonra da diğer Şark vi 
IAycllr 1'i m izde t~msi ller verme~e 
çıkacaı:tız. Seyahatten döndük 
tt>n sonra örıünıüıc1eki sezon 
için yeni rf\pertuvar hazır 1ı ki arı 
na bnşlayaca~ız. O zaman bu 
güııkü kadromuz ela goııişletile

cektir.> 
Yorıi Ttirk tiyatro,ıu firmıısı 

gördüğü çıııo ve tedlıirl&ri ıznha 2- VilAyet büdceleri üzerin 
bıışlamadıın evvel bu rapordıı de mnhellt otoritelerin hdkim ol 
ezcümle şöyle demektedir: ması merkezi kontı·oluıı ilmi 

"132J soııMıindo kurulan, he j esas' ve pıensip!Are uygun lıir 
ııüz çeynık ""ırlık lıir hayat dH 9 hale geıirılınt.•si, malınlli ihtiyaç 
r&si bile geçirmiyun Tlltıyet hu- !arın mahallerince düşünülerek 
sust idarelel'i, dalın fanliyet sa-

teınin oluıımıısı, 
hasına atılırken rihan harbi ile \'ILA YET LE RE SELAIIlYET 
karşılaşmış, bunu millt mücade 3- ldart vesnyet, merkezi 
le lakibetmiş, iktisadi buhran kontrolun merci şekil ve budu 
~e hddiselcr bu müesseseyi büs dunun ilml esaslara göre tayini, 
bütün sarsmıştır. 4- VilAyet büdçelerinden 

Halk hdkimiyetiııe ve de · maaş alan ve mahallt hizmetle 
mokrasi prensiplerine dayanan riıı ifasiyle mükellef tutulan me 
vildyet husust idarelerini rt-jı· murlar üzerinde \•illlyet otorite 
min icaplarına ve anayasaya uy· )erinin tayin, terfi ve tecziye gi 
gun hRle geLirnbilmek, bu mües bi haklarının tanınması, 
&oselerden feyizli neticeler ala· 6- Vılt\yet umıınıt mecliııle 

altında seyolıaıe çıkRcak sanat· bilmek için lıütün yabancı mem rince tanzim ve Bakarılar Heye 
karlar eıııılnrdır: 

R leketlerdo kolıul edilen esaslarııı tince lMdık edilecek azamf, as nşrd Rızıı, Şa<li, Ercüment 
nehzad, Yrıear Nezihi, Refik, derpiş ve tatbik edilmesi, ikti- gari hadli kadrolar üzerinde vi· 
Avni, Ferıhn Tevfık, Dürııü, dar ve sııldlıiyetlerinin bu esas· !Ayetlerin tıerbost bırakılması, 
Kadriye, Futma, ~ez1that, Kad hım göre lrnırnplanarak faaliyet 1 6 - VılAyet IJüdcelori üzerin 
riye, Mürüv,·eı. \'0 iukıoı:tf ııııkAııluı· ıııın verilnıe de mP.rkt-ıde ynpılacak tetkıkle 

Saruııknrların hazırlrıdıklıı- si icubt>der riıı lıüılcel~rin ıekııüd, yetim.dul 
rı programa göre oyııı 23 üııcü NELER YAPIL~IALl f maaetıırı ile do~rudan dogruya 
Çarşamba güııü ııkeıımı Mersin Husııııi idarelerin düzenli kadrolara dahil memur ve müs 
de temsillerirıe lııışhıyacnklar ve çalışmasını saQ'loyacak çare ve ıahdf-lmleı e Aid maııe ve ücretle 
ornda üç gün kola<·aldardır. tedbirler arasında aeıı~ıcaki nok rin, istikraz, ftliıi ve amortisman 

ları ile ilAmhıra dayalı borçların 
hüdcelern konulup koıınlmadı~ı 

noktalarına iııhisıır ettirilerek 
bunlar dıı;:ındu deil'ieiklik yapıl 

Devlet teş~ilatın~a 
.. . 
uzerıne Dereceler 

ne kadar memur 
çalışıyor 

Ankar 16 (Husıı~I) De\•lel 
leşkl aııııı gittikçe ger;lşletnıekte 
yeni hlzmt>ller ktırşısınchı moderıı 
teşekküller meydtırıtı gelmekledlr 
Yapılım hlr lsthtısllğe göre 9.29 
Stıneslnde de.vJet nıemurhırı kttd

rosundıt birinci derf'Cf' den mıuış 

ııhınların snyısı 21 di. 936 kudro 
sundu hu sayı 27 ye yUksı>lmlş. 

tir. lkirıcl derecf'dea maaş tıhıa 
lı1r 929 da 40 iken 936 dtı 47, 
üçOncO derfceden 929 dıt 971kı>n 
936 dn 149 olın ıışl ur 200 300 
lira ıırıısındo mıtttş ııluıılıırıo ıu tış 
nlsbeli dtthu ftızlııt.lır. Bnremıo 

talar göze çııı pmuktndır : 
1 Meııkul ve gayrimenkul 

mallara sahip, knnuıılurııı lnhnıil 

etligi vazifeleri görmekle mük(ıl 
maması. 

lef uirer hukuki tesis ohrn vilA I 7 _ Umumt hizmetlerle vilA 
yet husu i idareleı iııin faaliyet . 1 . . k t k ld 1 . . . . yet ış orıııııı 111 Şı> ı o ayrı a 
sııhnsı ıle ıktıdar ve ıselAhı~·etle k · ı. k 1 1 ö ü ra gerı uır ı aıı arın u ne 
rinin kııti olarıık tayini, hl·su:-t geçihtımıl, 
icinrt•leriıı mümkün olııhil!lcek \'f' 8- Uıııumt meclisleritı ııene 
verilecek Jıizınetleri görebılecek 

de iki defo toplnıımnsı suretile 
gelir kaynaklarile citrn:z.loııması tııtLiklerlrı daha esaslı şekilde 
krırşılıksız yPııi lıızıneller veril koııtrolunıın tflmini, 
ınenıP'<i, iı:pirıolu içki!Pr hiı-ı:;P'<İ Sonu UçUnc'(.lde 

Suriyede Vaziyet 

3- Gece şehir ve limanda 
bulun ın bütün deniz vnsıtalorı 
çok genie ölçüdo ışıklnndırıla

eak ve saat 19 dn krırada ve de 
ııizdo şu şekildo fener ula)'l \'e 
eenlikler yapılacaktır : 

E)' Ulu Başbuğun yurda 
Açlığı üıılü çığırda 

Yılmadan, durmadan koşıın 1 
nımızda rnnlist oltıruk takip edi· 

yo. 
) lecek y<'gılııe gaye, bu fHsıluyı 

dördüncu derecesindt>n mıuış 11-

l1tnltırıo ~ayısı 929 da 98 ikı•n 936 
kadroHJnda 260, twşiı el derece· 
den 103 lkPn 929 <ttt 399, ııltıncı 
dercc+!den J 75 iken 929 d1t 648 t 

bıılmııştur Bıınıı mukıılıil 40 60 
lirli ıtrnsıııdu nurnş 11l11nlur uzal· 

B a ş ,., ez i r 11 er t n r 1 ü n ı a n i a 1 a r a 
~~{öğüH gerPceğiz cli.vor 

Yüce Kom; ser bugünlerde 4 nkara yolu 
ile f'arise gidecek Fransız lomünisl 

mebuslarıd ı Suriyeve geliyor 
Şıım, 15 (IIusutıi) v~r iı .. ıı mıı dır ki hük ılıuot ıııtıkal devresini 

lılıııatu göro li'ıuıısııdn mfüıtııkil geçireı·ek \'e hor türlü maııiala 
sag partı1 e ıııtııısup ıııelıu~l ıır rn ~ö~ü'I gı'rt'<'P.ktır Muııheôeııin 
rtıın Felko Grntiıı'ııı Surıyede 1tkdrnıleıı tıu güııe 'ktıdur mı ile 
ıahkıkutta l.ıulmımak için gön\ tin gösterdığı bu yüksek ~okur 
ıterılmesıııdeıı kuşkulanıtn komü düııyanııı takdirine mazhar ol 
ııiRt mebuslarla koınüııist parti muşıur, 

cular, mümkün olduğu kadar uznlmı · mhktal1ır. Meıwla 1929 kııdrosııo 
d11 bııremln 18 incl c1ı>r • ct>slı de 
mttı ş ttlnı lıırı • ı Sil) ısı 4079 iken 
936 da 14c5 o l muştur. Bu rnkıım 
lıır devlet meoıurhmoıo refHb se 

Ey en a(lılmiız da~ları aean, ya çıılışmuktır 
A- Fener nloyıııa Partili · 

1 r, Hnlkevliler, Sporcular, Orta 
okul talebesi, asker ve bütün 
halk iştirak edocoktiı·. 

Yüksek dileklerine ulaoan yol· Reisicumhur Alıttüı k,Balkıtn 
cular, Antaııtının mıısut hır yola gir-

B - Fener ala) ı için toplan 
tı }eri Holkevidir. 

Ey Atatürk yolcuları, 
Siz ki her esen rtlziArı 

Tükanmek bilmeyen bir hızla 
Kanatlanan atlarınızla 
Geride bıraktınız, 
Siz ki coekun Sakaryalar gihi 

aktınız 

Ulu Başbu~un yarattığı ünliı 
çığıra 

Milyaı !ara 
Anlatıııı da eiz oldunuz, 
Ynşatan da siz oldunuz 
Türkjln büyıik rejimi 
KAM ALIZM'l .. 

Faruk Ediz 

C- li'eııer alo) ı tam snat 
19 dn önde Hnlke\'i bandosu ol 
duğu halde ıru fü~ sporcular, 
01•ttı0l,ul tnlebesi, partili \'0 halk 
evliler Holke\•inden harekeL ede 

cek Sılifke caddesini takiben 
Cumhuriyet nıeydanınııı nrkasııı 
dtın Kışla caddesindeki buh•ara 
inecek orada askerle birleşerek 

bando asker (\nde olduğu halde 
r.addeyı takiben Vali kooağı ö· 
ııOne gel~necekt!r . Konak öııün · I \'ali konağı hizasında karada 
de tezahurat yapıldıktan sonra yapılacak milli tezahüre deniz 
alay çarşı ·ve Uray caddesi bo den iştirAk edecektir. 
yunca ilerleyerek hükumetin ar 4 - Saat 21 de Halke9i gös 
kn caddesinden YoRurt pazarına tcrit kolu tarHfından c KozanoR 
gelecek ve bir tezahürat yapa lu> piyesi temsil edilecek ve bir 
rak dnğıhıcaktır. canlı tnLlo gösterilecektir . Tem 

D- Sü lenecek ve 1şık\ano sildoıı OV\'el Halkevi orkestrası 

cak olan deniz vası ta ları dn sa tnrnfını.Jon seçilmiş parçalar çalı 
at 19 da gümrük bina ı önünde nacaktır . 

m(\rkez iskelesinden munla 
ıam ' kafıle halinde hareke\\• 

Mersin Halkavi 
ba,kanhiı 

di~iııi herkeBterı dahn !yi gör 
müelerdir. Müşar üııileyhin fıkir 
leri asla gizli değildir. • 

Avusturya adı 
artık yok 
Birinciden artan 

ŞPbhüs otmişlorııo do yııkıılan 

ınışlardır Hududlnrdıı her gün 
kııçmak iııloyoıı bir çok zengin 
ler yııkalaıımaktadır. 

Hadisenin başka memle 
ketlerde akisleri 

vlyelı rlnln gilllkçe yOkselmekle 
oldıı~ıınıı gösterir. 

936 ktıdrolnrın11 göre, askeri 
tPşkilllt hariç, lıOton devlet me. 
murlıırının sıtyısı 41'590 idi. ücret 
11 memıırhır da 10,746 idi. yekOo 
53 hindir. Bu rak11mın bOIUn nll 

rıı ıınıııza nlstwıı ~o dtı birdir. 
K11dro.:;undıı l'rt çok llcrı·tıl 

memur olun Vı, klllc·t Adli>e Ve-
kl\lt>lidlr Adliyc>dcn rnnrn Dııhill
ye Vekllletl gelmekkdlr. Bareme 
dahil en fıızıu memuru olan vekil 
lt•t gene Adliye Vekalt•tidlr. 1kln 

Delgrat, 16 (Had ye) Vreme el olııruk Emniyet lşled umum 
gazetesi Avusturya lıa.diseleriııtı mUdllr!UğU, OçOncD Maliye veka 
tnhsiR ettigi bu günkıi baş ma leli, dördrıncU D biliye vekAlell 
kalesinde diyor ki : . gelmPklt><llr. 

Avustur)' ııırı istiklAli Şoşni Hli:ı6 kııdrolarıııu göre, HskPri 
gin hatnloı ıu a kurlJaıı oldu.Şuş teşkiUıt hariç, bu reme dtthii me
oig Almanya- Avusturya ma. ırı mıırlttrırnızu verilt>n maıışluıın se 
dnki mukn\"eloyi tatbik etseydi n ·lik luturı ' 7,8. 0,656 lirndır. Bıı 

istiklnli hir mıiddet daha temdit p:ırıııhn veki\IPllt>re tııkslmlne ge 
~rlAhılirrli lince: En ~llks k mlkt11r 6.847 me 
Bütün heykeller yıkıldı ( ı:ıuru oh:rı Kllllür Bnkıınlı~ınıt ısa 

Vıynnıı, lG (Rndyn) A'·uı:ıtur \bet etmektedir. ırnıınr bxk1ınlığı 
yada dıkilmiş olıııı lıütün hoy mn SPlh•lik nı1111ş lıılıırı, ~aloız 

keller dün geco kaldırıldı ve Bıırem <!ercct-lerloe dohll memur 
rıluldı • lar fulıoda 6,'66,262 liradır. 

~inin Azaları Oalıriycl Perı'nin Ilükılmel siyaet ve iktisadi 
7.emanıııda Suri1·cde mukabil l eahalarda bü)ük adımlar almıe 
tahkikatla bulunmak üzere müe ·ve Arap memlt>kellerile olan kar 
~acelen lıir knrar almışlar \'e deşlik hııQ'larıııı kuvvetlendirmi• 
Suriyoye hareket otnıişlerdir. ur, Hükumet m~mleketin tnm 

Suriye hnş,·ekili Cemil Mür iAtiklalini nrnvkii fıile çıkardı~ın 
düm Artıp fljaıısına şu beyııııııt duıı, cligtır müstııkil ınemlf•ketl~r 
ta lıuluııııııışıur : nıHy1111111du Sııri)'e hovrı ğıııın 

c Ilalılı.ızır r ... j ı mi Suriye reııldıH"ıııi ete yııynuı~u murnffak 
milletinin unıunıt itınıadııııı da olmutı Arııp ve yubuncı met!ıle 

pnaıı bir rı•jırndir, Memleketin ketler, koıısoloslar tayin eyle 
ıstiklAle kavuşması iQin bu iti mietil', işte bu güne kadur hQ 
mad hükumetin hıtinnd eylediği ktlmel rejımine ve adanılarıııa 
y('gAne tJilAhtır, Ve bu sayede müz»herelle bulunıın Suriye mil 

Buğday Ofisi 
leti bu müzaherotıne sonuııa ka 
dar devam edecektir, 

Suriyt1dtıki mulıncil'lere ge K ll r u 1 t ı , .. o r liııcı• : Oıı t nr Surıyolt kıırctPeler 
i ı tı H) ııı ı ı ·j ı ıııo ıAlıııtıı ler, Uuııu 

Ankara 15 lkusnl vekA- 1 onlıtr dıı lıfo· le<'tt ııırıııt<11ıı kabul 
leıi hııil'dııy isıihsal ve ıhraç işle 1 Ptrıııeh·rdır, Oıılttr dıı her zaman 
nle uıtı fıtınııık ve hu işlı-ır·ı taıı vataııııı . hıltk • Alıııo kavuşınıun 
• t k " l · t l'rd f ' Sfldtk lııl' ll~ker VHZl)'t'Lltllf0 bU 

z!rıl t'klll'." . ·~~l'O 1

1
1"' ıııe. ııy O 1 luııınıışlıır dıı", Bııııuıı ıı;ıudıı· ki 

s ı lı>ş ı ıııı ""' ıır tı ştırnı ışıır. • • 
tkl. l t.r ı .. \1 t 1 d vııııtııı kıtlti lıııtu ıııı•ll uı ı ltırduıı 

· ıea ~ ''"u ıı tlll''"' ıııııa a 
ir haıır lnııaıı kflııuu ırtyıluı~ı mü > ı:ıııı g ı ıl lı·t:ı•k yolılıt nıuztth·net 
tıılmılıırı alıııııınk üzre ıılAlrnlı llıı>kl ... 111ıılttPc111·, 
\'ekl\lcılere gC>ııdtıı ılııı ı ştır L1ly ı VerılHıı ııı . h1nHılu gii• t>,Koııt 
haııın ıneclisııı bu devre iQtimu· Dö Martel bu lıııfıa ir,;inde Anka 
ıuda oılrarılacaaı anlı1ıh1or. ra rolu ile ParlH ıidecekUr, 
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1 Dünya~a Kİier oluyor 1 1 Mersi~ ••• Piyasası 1 i L A N 
T ranova öldü 

16
-

3
-

938 
K.s. içel Nafia DireUörlüğünden 

Pamuklar 
Geçen gün Nevyork da- Klevlant 42, 

Bundan birkaç gUo öncel kından tasnif etmiş olen biz· rOlacuelerinden birinin hast. 
1 Dağ ma ı Ankara biz~ '-'alııız denizlerin ler ise, başlıca kıymeti Bal· nelerinde Ciro Teranova adın 

J Kapı mala dt>ğİI, ayni zamaıırl~, hırsların kttn millt>tlerinin birbirlerine da bir f•kir öldD. Bu •d•m :; -o 
• Koza . ,'l fHvkiııde lıir çehrtı ıl .-ı göı Uıı· dayerımtthııırıda meknuz aolan bundan bir kırç ıt-ne evvd Kırma fi 

29 

dU. Dört mUttefı k dt- vlet harı bu samı mi ittifakın hundan Nevyorku titrt:lt-n bir Gabgs- Kozacı parlağı 17-
cıye nazırlaıınırı toplanlıların- sonraki inkişafları ba" mı ıdeo terdi, zabıta onu ~ek ili ta -. 
da sıkı bir tarzda birhirlerini uçsuz görünüşler açıldığına şa l nıyordu NevyorkJular ona En- bufday • çavdar 
•nlamaıc zihrıiyPti hakim butu hit olduk. / &inar kralı ismini vermişti. Te Sert ş1trk 5.,30 
nuyoı du. Döı t harici ve rıazırı - Anadolu yaylasında huzur d b. t bd'd k Yumuş•k tö. ,5 

J • • 1 r~ııova •n ır e ı mt- -nın hn hu~u .. ta HnlnşmalH rı kelimesi bi zını ıçirı Loş hır t b ld· - · kt p Yt!rli buğdayı -t .. 25 
. . u u ge ıgı zAma" o me u O '?'n Uç gftıı dı ğil, Uç saat .ka sözden ıhilret kttlrnamıştır. Di Jta İstenilen şeyin yerine gdi Çavdar 4,, 
fı g~ lnı i şse de d~rt haricıye r ıje demokrasiler halinde ida riJmesindcn başka çare yoktu AnadoJ yulaf 4.00 
nftzırı dığM :ınmarılarını Avru re edilen Balkan memleketle- Çünkü biç bir kimse onun arpa 
pııya, yani, dünyanın Balkan ri, dahilf buhran içinde çırpı arzulerana mümınaata cesaret Anadol 
A.ııtantı hudutları ha.ri_cinde nan ve bir taraftan rE'jimler ediyordu. Teranov•nın mensup Ynli · 
b~ıunan v~ hayret veı ıcı bir ile öğün Urken diğer taraftan olduğu gaogıter çetesi yalnız Nohut eksb'a 
h,.y ... cıın marızıırası erzedAn nl dahilen dehşet ve haricen de b ·ı · ı taz fasulye 

ae Zf'CI erı ve meyvacı arı Blmlarına kaışı mllştMek dıı- korku lar içinde yuğurulau bir 'k d k ... k d Yulaf yerlı' 
· . yı e ere par. opanr ı, r~rnlurırıı t ... slııt hususuna tah çok mPmleketıere kıyasen, ne Malum olduğu veçbile gang•~ Mercimek yozgat 811 etm;~ı~~dir. kadar mesut bir manzara arze terler tazyik edecekleıi halk Sablep 

Bu ıçtıma esrı11sında An - diyorlardı. Balkan Antant kon 1tnıflarını arftlarında taksim Tatlı çoj'en 
~•ra <oir . ders olmuştu~. Bu soyi y•g~n_e . prensip olan •lmiıltrdi Bir ıırup diğ•rinin Balmumu 
.rn_UşıtfrndP, tlıbıf, ~örebılmek '"Balkan bızımdır, başkasının hakkına tecavGı. etmudi Jim Cebri 
•çın glJıU ve işih~ bilınek için dı- ğilctir., prensibini, temsil Pl ı mi Valker Nevyorlr. belediye 

3,50 
3,,2f> 

7 
6,50 
~,,50 

7-8 
120-1 ro 

20 
70, 

ın-ıı 

kulağt oldnler hakkındHdır. tiği milletler ınamına soğ~k 1 reisi iken T eranofa milyonlar Sus9 m 
Arı kara, hudutlarımızın mnşte kanlılıkla bUtUn dUnyaya dık ' kazanm· ıta. Nihayet zabıta yapağı 
rek ve tı>cavOze mııruz kala- t., edPbilecek bOyU.k. bir kuv· ) angsterltıri ııl<ıfhrm•i• baş-

:t 7, 

rn~z bir vUcut t• şkil eıtıklerı vet olmanıı. vardığı gurura l gı T d k .. · ı · ayınca er•novı a açm•g• aksiyonu vazetmiş ve mOşte- ma ık bulunuyordu. . b Jd 
Siyah 
Şark 
AnadoJ rek id~oloJ' mizİn vUcude gPti Balkanlarda husule gelmış mec ur 0 u. l 

. b d ğ; . k r k 1 bu- Zabıta bu OD numara ı Aydın rıırnPsinde cidden bUyUı< adım bulunan u .. şı 1 er b 
ı ı . . . ·r UktU ter Bu df'ğ ı şikliklerde devlet dOşmanının •ıını ge- Yıkanmıı yapak 

50-51 
47 50 
50.51 

80 ara ıh.,rlıyen böyle bır ıttı a Y r • . . 1 · bfi nk b. 'k · • 
k . muazzam ve kuvvetlı bır kon tirene y ır ı ramıye ~va- Güz yunu 
r11n mt>ydana çıkm11s1 ımkfttnla federasyonun Nuv~si meknuz detti F•kat Teranova yaka . Konya mallın tiftik 
nı yaratım hn milşternk ıu- ! d p k b t'k 

dutı r · dur ki bu konf ... deresyon Av lanma ı. arasını ay et ı • Yozgat 

70 

ar cofra ıyı c ; leıı ı ve po o ' · · d k 
ti•· .. k t ı Upa - Asya yolunda kAınata 1' teo ve fakır Oştn ten sonra Keçi kılı 5 "acılıtrı dnşunmeye sev e - b. d · t bOtU · · k d 
llf . . . . yenı ır me enıye ve o ı kend•lığınden Nevyor a ön • dabığ 'Şiardır. Balkan mılletlerır.ın cerPyanların ulvf sinte'zini ve ı dG n d -"I d D ·ı 
bi b' . f t Ve geçen g n •.-u aceze e eri er r. ırl~nnd~.ı d~hşetle ne ~e rebiıı ... Deha şimdiden Ank~ öldll. 
ettııct~i ve göıUlmPZ harıcf rada parlıtk hır surPlte tec !:> IJI Keçi deriıi çifti 
dirıhnlarin eliyıe idam olun etmış olHn bn ruhi birlik ey Yüksek kazançlar Koyun duisi kiloau 
dukıurı v.-, son ıııözUn top!! ra- rıi ZıtmHnde k~inat_ için, sulha Geneıal Motora bllrosu Sığır derııi tuzlu 
Ci bulunduğu zırnıaııler çok u· karşı herhırngı bır cıhP-tltm ıefi e.y Alferat Sloanın aldı Sığır bava kuruaa 
ıaıc dt•ğildir, Ankara toplantı· g~IPc•k o?an _ tahb~ipkboArd isti1A

1
la ğı aylıklu 1936 senesinde 661 M•nda deriai 

81 B . r1t karşı metın ır en o a· 
3 

I B Si 
.' . alken millı-tlnı arasında cakhr Bu hıhripkAr kuvv .. tıe 11 do ar tutmuştur, •Y o b d k. d k 

ltı lhtilAflarden istifade eden rn kHrşı bu ihtar dört R1tlkan aD ynyllzGnden en yGkıek a em ve çe ,, e 
ler içıu bir kA ı us olmuştur, dt> vleti mPs'ul naz1rlarınıo ·de· maaı alan ~damdır. içleri 
A.n kara topla 11 tısı hu rı la rı n ğ .ı, hl ıze t dO rt Bel kan mille· Y eryllzlloden • n yllka k Tatlı ba d•m 

1 
çi 8

vn OmitlArini de kırm'ıştır linin ıhtarıdır. ilcret alan H•rriet Hubbard Acı • • 
-.. Bn toplantı nıPsrtisini yR· M. Svdovak; j Ayn tir ketinde çelııan bayan ı' Acı çekirdek 

80 
41, 

90 
Vilayetler idares· nde reform ~~o~::g~!i,:rdı:~nelik ucrcti/ ~:~· v ·~: 

- General Motorıda daha piri I 
ikinciden Art n - tesh in mlJte f.-ı ri k11 ve li1rl11si bayii )Ük ıtek ma••lar vardır 

1 
• • • • nç er 

1 9 - Muall imler icin ka YP gibi İd m~ masrn flıırının ve Mesela ikinci reis459,H 8frank ~ırıncı aevı m•I 17,S 
IJI •\dilen otomotik te rfı sis mOdUrle ıİn dPvir harcirahları alır, kinci Df'Vİ mal 

1•ıni yorine. devi• t daire lerin ııııı umumi muvazeneye •lın Zengin k6pek Çay 9c 

~·olduğu gl '>i l1<h•.s•l imkAn ması. Ş•kago mabkemeleriod•n _K_c_b_v_e _____ 10 __ 9_-_1_ıo __ 
r8tı Ve kadro esası ı cir.d ter 14 - Mali vaziyP.t VP. gP. b' . b. E k' k .. eğ" e ıe 8 T 1 fi 
ajlı~ı· pılmasının imkln alhntt lirleri verilf'n hızmatleri yap D:~e ;

0 
~ b;:ofran°ı: t~obıisa; orsa e ara an 

ırnı:ısı. .
1 
maya nlverişli olmıyin villyet b il d 15-J-Y.'18 

10 · · a 8 ı · l''aralar aı Yalnız bir vılilyetı hususf id·lrelerine devlet blld Bu kö ek bir milyonnin TLirk al/unu 
•y:~1• I• Y• n yo ı v~ k Op r D 1~ r 1 çesi n de ( lıu•usl idarelere Y~ r k&peğidi/ vaaiy• ID• m• ile bü l ıter lln 
~6 b ltrak hurılanrı ırışıı, _tam ı r dını) namı ı.ltırıda ttçılacak bır Hin ılervetini köpeğine bırak 
1 

8 kırn masrttf l arırıın vı ıay~t fasla konulacak tahsisattan mı•tır . /;olar 

gelmedi 
610, 

79,.10 
25,61 ,50 

er~ h 1 d y • 

~il.t ıraıo ınRsı, birdArı Z'Yll 8 yardım yııpılmeaı. Pek tabii olarak aile ve 
~ Yeti alikadıtr eden yolların NETlCE • varialer bu vasiyetnameye iti-e tıurıı · d k. t 
irrı81 arın Ozerın e 1 sına İç Bti kanlık, raporunun so raz etmi,Jer mahkeme milyo 
''ıra Atın u~uırt muvaz~nP.ye nurıda nPtice olarak f~yle d~ Derin buıuıl kitibini çağırt· 
01 rnası, vı IAyet gell rlerındP.n d. mıı kAtip de efendiıinin da 

8f'I y 1 d f h' fl10klP 1 r. , 1 
lle!t· o parsşırı an ne ıa ıs '·Vılayet husust idareleri ıma Tek doatum vudır 

0 
da 

Frank 

Liret: ıs. ıo-eı 

Kadın ve erkek için 

)Q:d olarak eyrı!mekta olHn nin antıyasamızın hedef tuttu ~öpeğimdi; dediğini alSylemit 
. e on bf'şlerın tamamen . it Itır I Markalı KolSaatleri&eldi ~ııa ğu mezuniyetı gP.nJŞ e me ve · le ı d 

y ... t idarnltırine hırakılmf!&l vazı f l•r:n bölUmll esasına tı1 M~hkeme servetin k6peğe o' cep, masa ve uver 

Ari on 

. 11 - Yol mUkellefı yt'lı · 1 t b 1 k ve bu kaldıgana bllkilm vermittır. i•atlerini de tauiye ed,.riz 1

11 t- gun hH H ge ıre 1 
me SEDAD SAff l'ff SEJM(N i .. d .. rıı olması f•sıısmın lM idartılt rın fHalıyet ve cehşma bütan hareketl""ri bu esaslara 

iİi, OlU1<eJıefıy~ıın parnya tuh sandan gUıel eser ve neticeler Uydurmak, !a~lı~et ve inkişaf Ur•y caddeai No, 41 MerıİD 
İlef servet gelir ve kazanç ko almak için her ş~yden evvel larma t>_lverışlı 1mkAn.lar bul· · 
lll~ııe göre nisl.;f şekle so bütün dUnya\!& tatbik edilen mak, vılayet husust ıdareleri 

ası, . 1 •dayındırılmaları dvaasının cumhurıyet rej ımine , 
12 - lktisadf buhran ?rensıp ere • göre en rasyonal bir haf şekli 1 -t• 1 ı c•b ed;,r. . . . d H h d 1 

yl arnak maksadiyle konu- Hail{ ha ldmiyetından VP nı ıra e er. er sa • a bDyUk 
•

1 

ftılJ\lazene ve buh ran Vf rı ,, 1• 1 rsrısından doğırn hamldPr yııp•n, esırıarın ışle ıı ~ ııernOKf'l S . . . 1 ğd . "'tının vilayet hOdceleıİn meh •ı (lf idıır,..lt'ri aalAhıyet ve rını St'rı~ ere sı ıranve daıma 
lltı ~ • d b Zflr dün muvaffak nPticı-hr eldA f'den ''18 1tş VA ücret alan me ı klldar bakımın en en ' . 
llr v~ u t h 1 d k 1 · idart1cesinP AtatUrk rnk!lAbının vıliy .. t hu 1 m s ıı dem er en .- ya mU•·SSPS~ erı 

1 
. t IAkk. ktı ~ • l m..r susf idare • rını asrın e ı 11 ıarmıı vilAyetıere hıra · cıkarmak ıdarf vpsayı:o ve b m"mleketim•tin l'tııı . 1 ve ıctt fuına · t'· . k~ zi koııtrol P"ensıp "' rA aygun hOnve ve ıhtiyaçlarırıa en uy 

11 3 - M .. rkPzi tf!msı 1 p · ş ·klo snkm•k nıOıfahal .. I . r~ ı "hale etırcceği hususun· 
l lllU<JUı l~r nPzdindA lllÜS- Son VMmPI., ammA h ı zmellrıl ıgun . g . .. 
•ı~ .. ın 1 0 ö dPvl ... tin yardımcı (t şc-k da ki kanaalimız katı ve tam· . e . o aqJarın ma11ş ve c· ;{ r n " d 

rı ile bu iclarelerın tenvir külleri 19klinde tanıma ve ır. 

YE N i MERSiN 
NüAhası 5 Kuruştur 
Abone \ TOrkiye Hariç 

Şerait için için 

~enelık 1200 Kı , 2000 l<ı 

Altıaylık 000 1000 

Oç aylık 300 500 
Bır avlık ıOO Vokııır . 

Resmi ılinatın satırı ıo 
Kuru~tur. 

' 

1 - 4 g 3 7 dr. ıu••ri .H•te giren dahili Pl r ktı·ı 
t·· ~i~cıu r~l t' rııuf P. SPdwsl olarak çalışmtik iste ,· tı u-
1.-r•• v• · ~A lt ti111izce verilecek •· lıliyeluamalt~r İa:ık 
~ 111 d ~ k i La 1 ı n ı a l r ı a nı t' si rı i rı 1 l i rı c i u w •iti P s i 0 ıu ~ 
cilıirıc .. hu li-trilılrrı t~ vv t> I dıli~rlname almış ol«nı 
larırı I-4 - ~n8 dt·rı ililHlrt• rı t·ski v~sikah.ırı lı ii 
kii nı siiz hul1111cf11ğu1ulfuı H~ lalİmHltıante fıliktir ı· 
lt>ri dain,sinıfe imtiha11ları yapılcuak surrtile ) p. 

nidt>n v .. sika ~ımadıkları takdirde ~' 3Jl3Cukları lf•. 
'İ~:H111 t it kirik , .. ,ziatı yap:uı şirkrl v~ tııÜf fl 

s~Jerce ~:.hul tıdilıaıh· , ctıği ilan olurıur. 
. 17 - 22 

i l A N 

Mersin tecim ve endüstri odası ticaret sicilindf n 
Giimrük kouıis~·orıcuJuğ · ı ilP. işıiğtı.I . PdPn Vf' 

odamızın b ı rirıci sı11ırıııtla Vf> ıicarP-1 sıcıl Ut'rtflri 
ııirı 652 irıci rıuuH:tra :- ırufa nıuka~· )'t'l VP rniis. cc 1 
hulurı<ııı Alıdüllıaıuil oglu )lu!ı'h• fö B.-laııi~avi o 1 
nıız:ı ~Ölııl•· rcf iğ ~8 12 937 ıarilıli uıPklllpra giiıu 
rük ~ouais~<H•Ctılujbı ile işt i ğal Ptıııİ)' t'Ct'ğıııi \ .. 
sicilırıirı trrk irıiııi i~lt·nıtıklt' ol<l11ğu11chirı odauı ıztl.ı 
k a ~· it I i n ı ez k ti r fi r rn a 11 ın ~ i c i 1 i 31 ~ ı 2-9 3 7 la r i t. i n -
d•·u itih:trflrı fflrki11 11dılclij!i iları olurıur. 

Zayi şe~adetnama 
~i$ö SNwsi nı~rsin orta okultwdun aldığrnı 

şahaclf>lnanulnıi: k~•ZaPrı k:tJheuim, ~· erıisi11i al.ı -
cağımllau eskisirıiu lıiik mii oluıachğrnı ilan ederim 

.\it· rsi n orta ok ulun 93 5 serırsi 
nuııurılarırıdan 412 uolu 

~I usr a fü ~zcan 

Elif nan;ile \' Hzıh zal mührümü on giirı mu -.. 
kaddtlm zayi dtim. yenisini yaptıracağımdan eski 
ıuühriin hlikmii olmadığını ilAn ~derim 

Ta rsusıuı Şf'la i tkeri m ma halh~si ndtt 
mukim ihralıim kızı Elir 

Saym Mernin Tüccaramna ve ~al~ma müj~e 
Şehir dahilindeki nakliyatınızı ucuz, 

aeri, temiz bir ~urette yaptırmak için 
bize müracaat ediniz. 

Kamyonhırımız emrinize •madcdir. 
araba Dcretinden daha mutedildir. 

ilcret, 

Bu suretle hem nakliyabnızı toptan y•ptırmak ve bem 
de zamandan kaıanmış olursunuz. 

Kamyonlarımız büyük ve kapalı olduğundan mallarını · 
zın bl!ll!r• uğramak. yagmur, çamurdan miltee11ir olmak 
ihtimaUeri de yoktur. 

Telefon : (180) 

·ı-----

ADRES : Oıomohil Durak Mahalli 
HPuziucı Baki harma 

i3- so 

.. ====· 
Giiven Sigorta 

Sosyetesi 

Sümer Bank 
Emlak ve Eytam 

Bankalarının kurumudur 

Tam türk 
ve en güvenile nsigorta şirketidir 

' l ~i.~. t, .'et' gıı ı, ~ cı kl ı ~<ıl, Kuza Oı(~o ıoh i l s;go 
ı al a rır ı ızı ~" ttıiis a iı ~ a rılar VP. Lt• clı) e ko' 
ı~I J rılt· ~ap ı r . 
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gton ~
1 Örnek Kebap ·evi 

Her .uairc P. 1 

ı 
I eı~ ti ca retlı aııed o 

r yor(le 
• 

Daima R ( ~ I j 6 T O H yazı ma~inaJan • 
v Şeritleri ~ullamhyor 
5izde bir RE i NGTON almalı-~ 
stnız. Saflş yeri 

~"""""-E:E!~~~~w~==ı~~ya: Rıkar) 

Ahmet kaya Selçuk 
Kuruş Kebaplar 

15 Merain kebabı koyon eti ile 
25 Yoğurtlu. kebap aade yağ batlama et suyn ile 
15 Kuşbaşı kebap 
20 Domatisli kebap 

~o Batlıcanh Urfa usulu 
Sulu kebap Adana usulu kebap 

~O Sarımsaklı Ayintap kebabı 

10 Klllbash 
20 Yumuttalı salçalı kebap 
20 Kirazlı Kebap 
20 Keme kebabı 
20 Patatiıli kebap 
20 Baharlı kebap 
15 Sade maydanuzlu kebap 

20 Yağlı hamurlu et tepside 
:!O Çiğ köfte 

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

Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile daha bir çok ya· 
zılmayan kebaplar sırf koyun ·eti ile yapılır. Sayın müş
tetilerimizi memnun etmek için yapılan bu taahhütten 

örnek kebacısı Ahnıet çekinınez. 
Bir tecrübe k;ıfidir. 

)o l{ tor 'j TÜRK HAVA KURUM J 
Muharrem Atasu ı Piyangosu 

'r l11tanbul ve moskova Ün;ver11iteai İ 
l!J seririyatı hariciyesinden mezun 

Hastal rını R yr aı günlerinden mada her glln T 
~ sabah sa t dokuzd. n on ikiye k dar ve öğleden son· 1 
~ ra on beşten onsckızc le dar muayenehanesinde kabul i: 
~ eder. L!I 

ADRES : Camişerif Mahallesinde pazar caddesi 
29 No.lu Hane ı 

~,· .. •!·~ı~:~ıa> - ~~~, iraO~lir: 

ller Ayın Onbirinde Çekilir 
Her ocağı zengin eder 

Sizde Bir dane alınız. 
Yurtdaş Kızılaya 
·aza olurıuz 

[ğ]J [ğ]J[ğ]J~[ğ]J[ğ]J[ğ]f~liIJ(ğ]J ı ....... ~--
.. ·vEN 1 

. ORTA OSYETESİ ~ .•••..•••. inil 
Sümer Bank ve Emlak Eytam bankaları tara(ından fml 

fi_ kurulmuş tamulusal bir kurumdur. Yaslı Orgun fm1 
~-. ~· ~~~~~~~~[ğ]J~~~ 

Y nni mersin Basımevi 
lYIÜCELLİT 
:HA.NESİ 
Eşk.imış, JhH ~ahu -

ıiuı:, fnrsud<-' kıtavıa 
rımızı işe yaramaz de
ye atmay111n. hir giin 
siz~ lazım olur. K ilap
lanmzı, deftP.rlf>l'lfiİzi, 
nıilcelliıhanemizf, gön
deriniz. 

Her 11ev1 l..ilap ve 
defterler şık, zarif nıe 
tin ve kullanışlı ola
rak cillenir. 

SAYFA 4 

Baskül ve Teraziye 
il1tiyacı olanların nazarı 

dikkatine; 
Sağlam ahş ve veriş iyi ölçülerle mümkin~ir 
Dört senedenberi başka atölyelerde 

ölçü/~r nizaınnamesine uygun yeni b·as· 
kül yapmakta idim. 

Bu cfrf·~ kendi namıma açl ı ğını atö'.yPnul~ ~e-

ııi pask iil T~raıi ve asma karılar yu prııak ta) ım 
Ba9kUI ve baskUlcUIUğUn şehrimizde taammCm ve terek 

kisi için bunların her parça sı hassas bir. ölen ve iyi bir tes 
viye ile yapılmaktadır. 

Menşor ve menşor yataklurı diğer başka kurma bas· 
kUlleıdeki gibi po'asla su verilip muvakkat demirden yapıl 
mış çelik değildir, 

Yaptığım baskllller sağlam hassas ve zarif olmakla be
raber nakliyatı da pek kolaydır. 

Fıyatlarımız ise re~Rbe t khbul etmiyecek derecf)de ucuz 
dur. Topta n ve perakende si pariş kabul eder. ve gUnU 

gilııUııe verir. 

Baskül terazi ihtiyacınız için bir defa 
atölyemize uğramak kafidir. 

Yapılan ~antar çe~erleri : 
ı ı 00, 750, 500 300 kilogramlıktır. 

ADRES : Mersin bakkallar çarşısı No 10 

Fuad Hazar yeni paskül yapıınevi 
Adıma satışyeri : Bay Yakup Benyas poshıhane civarı 

~-10 

Foto gün 
Fo·ro GÜNÜ arayansayın 

müşterileri onu zafer caddesinde atel 
1 

vesinde bulacaklardır. 1 

F01'0 GÜN e fotograf çektirmek 
mo~ern ve temiz hatualara maJ;k olmak demektir. 

FOTO GÜ~ d•• ~W\'P ~PVt• foıograf Çt>ktirir 

1 

ğı .uıcti~ıııa n ~· ~ ptınr auı~ıtör işl .. ı ·i 11izi göı·. 
1 lfir.,hılır ~i11 iı. 

FOtO GÜN Fotogra fa ait her iş 
alır ve gece gündüz aile düğün ve gu
ruplara gider. 

FOTO G O Nü sürat gllzellik ve clzibe yaratan bir 

/yer olarak kabul ediniz .. 

'=-~----=----...-
u•n nn nm n n >~•nann nuu nncw 

kayadelen suyu ı 

enelerce Evel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

arflerinin Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir 
Resmi clevairve müessesatla ticcırethanelereait her nevi def ter 
ler ve evrakı matbuaveaaairei en nefia bir tarzda sür'atle yapar 

. ***••• ••*·~**•*·~··· HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SfPAR.İŞ-
LER.İ KABUL VE TEZ ELDEN _ YOLLAPl 

HER. NEVİ 
KİT P , GAZE TE 
VE MEClv.I:U A 
TABINI DER. UH

E EDER.. 

KARTVİZİT 
D A V. E T K .A. R. T
L .A. R. L Z .A. R. F K.A
G I T E.A.ŞLIK. 
Lı AR. I T AB ED İ
Lİ R.. 

g Sayın llalkınuzın ~1htıauı11 ~üz ö11uude tularHk t-şı bulunmıyan KAYA 
DELEN SUYUNV ga)1et sıhhi bir şekiltl~ nıenhağdaki t~sisatında eksik

• liklerioi tamamlamış fennin en sou usullerini yaptırmakda hnlunduğu
mın aJ?Z ederiz. 

KA YADELEN SUYU 
Kaynadığı yerden iti~aren istasyon yanma ~a~ar cam ~orularla billur ~avuzlara 

in~irilmiş oradanda ~ütün fiziki ve kimye~i evsafım mu~afaza ederek el deyme~e 
~ususi kimya~erimiz ~uzurunda ~amacanlara doldurulmak~a ve muntazaman 
şehrimize gelmektedir . 

/ 

KAYADELE ' SUYUNUN evsafı ve tevkalidellğine gelince: Yıllar 2eçdikçe halkımızın 

gösterdiği raabeı ve tevcccühO knreısında fazla söz söylemej'tl zait gGr1lyoruz. Sıhhat Bak~mhıı 

ve selıhiyelli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU ta'r z Türkiyenin . 
en iyi suyu olmakla kalınıyarak "Oünyanm birinci kaynak suları arasında bulundu~unu isbat • 
e.tmiştir • a. 

lştahsızlı a, hazımsızlığa bir çok mide batırsak hası atıklarına karDt KAY> ')ELEN şihtlı bir 
hayat kaynaf:ıdır. d 

Suyu ptk ltmlz fit htr~akdlr. T urübt rdtn sayın halkımız /undinrü buldutu zlndtlilt 11~ sıhhatın • 
verdili farklar/o suıumTJzun müşttrt.'il çoffatmaktadır. "' ' 

Mersin Satış yeri : Kardeşler B<tkludiyesi : 
..:Bil 88 llllBaliB ............. a. 


