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Ankara 18 (Radyo]- Yugos
lavya Harbiye ve Bahriye nazırı 

Orgeneral Mariç saat 15,30 da 
Atatürk tarafından kabul edilmiş 
tir. Atatürk generali uzun müd-
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Tarihin seyrini deği ştiren 
ve milletler mukedderntına bil · 
kim olan bazı hl\diseler vardır 
ki ilk kaydedildiği zamon eh am· 
miyeti pek o kadar kavrana· 
maz. Fakat günler geçtikçe o 
minicik hAdisllnin imkl\nsız sa01 
lan ıeylere vücut veren hudut· 
~uz enerjiler daQ'ıtlıı}ı hayretle 

mileahede edilir. 
19 Mayıs da bizim ıçnı ve 

hatta. bütün yakın eark milletle 
ri için böyle bir hfldise günü 
ve yeni Türkiye mucizelerinin 
baelaııgıç tarihidir. Bu ehemmi· 
)'eti deha vazih kavramak için 
19 sene evelki periean vatanı 

göz önüne getirmek kiifidir. 
Parçalanmıe, aciı, bedbahat 

bir vatan parçası istila ordula· 
rının çizmeleri altında çiğneni · 
Jor, Osmanlı halitası içinde bü· 
tün husumetler ' Türklere çevril
miştir. Türkün tükenmek bilme· 
Jen hayatiyet kudretini Türkün 
hakjki cevherini bilmeyenler en 
genie medeniyetleri do~uran 

Türkün tarihine artık kapanmış 
göziyle bakıyorlar. 

Fakat ne ıorar; Türkü tanı · 

yan, onun ebediyete kadar ee · 
refle yaşayaca~ına inanan birisi 
\tar : Türkün büyük evlddı Mus 
tafa Kemal . 

ayramı kutlanacak 
Hatoy meselesi Grubda görüşüldü 

Seref Davamız , . 
Hükumet tarafından büyük 
hassasiyetle takip ediliyor 
Başvekil beyanatta bulundu. Hatipler 

daha enerjik tedbir alınmasını istediler 
Ankara, 18 (Radyo) O. H . 

Partisi Kamutay grubu Doktor 
Cemal Tuncanın Lıışkanlığında 

toplandı. Başvekil H. Celal Ba· 
yar Balkan seyahatini anlattık 

ten ıonra günün lııidiselerine le 
mas ederek llalaydaki son vazi · 
yeti izah elli ve Halayda ceryao 
etmekte olan intihabatın başın· 
dan beri Türkler lehine olan 

fınıı intiıar tavsiye etmişlir .. 

Baştokil bundan soııru mıb i r 

ve şiddet hıırekellorine tedbirl e r 
alınmakla te r şikfıyotlere karşı 
tı şebbüsleı do bulunduğunu izah 

etmiştir. • '>l 
Başvekilden sonra sfiz alon 

hatipler Türkiyenin sulh \'Q iyi 
geçinmE>k arı.usu karşısında kar 
şı tarafın vaziyetinden acı bir 
Auretle şik!lyet etmişlerdir. Antal 
ya saylatı Rasih Kaplan kürsü· 

ye gelerek : 

hareketin celıir ve şiddetle dur 
durulmak islendi~ini fe manda 
memurlarının lhtay halkını kon 
di emellerine l.ıoyun eğdirmek 
için her türlü şiddete baş vur · c - Kardeşlerimizin ev ini 
duklarını, Türklere ve Türk taraf , basmnk, yaralamak, ~dövmek gi· 
tarlarına karşı yapılan nareva bi hareketler karşısında seyirci 
muameleleri, hulkıo arasına ni· durmaya tahammülümüz k alma 
fak &okmak için sarfedilen gay maktadır- demiş hakiki dostlu 
retleri anlatarak bunlardan vak· ğu anlamayanların sözlerine da 
tiyle Fırkayı mahlmattar etmek ha fazla inanmft~ arak bAşklı su 

istediğini söylemiş ve hakkından retle hareket edilmesini V'.' daha 
davasından emin olanlara meh· 'enerjik tedbirler alınmasını iste 

sus bir sükunla vaziyetin inkişa mişlir. 

Londradaki müzakereler neticelendi 
Türk dünyasının karanlık 

ufuklar ardında bir kurtarıcı a · 
radı~ı günlerde idi. 19 Mayıs 
1335de'rürkün talih ufkunda be"k 
lediği gOneş doğdu . 

Buııdan sonra hfid isclerio 
seyri ezberimizde. Bu günün 
mesut Türkiyesine geldik yarı 

nın büyük Türkiyesine gidiyo· 
fU7. . 

Atatürkün Samsuna ayak bastıkları günün yal dönümü İ ngiltere bize 16 milyon ingiliz 
lirahk Kredi açacak Spor ve gençlik bayramı 

Anlaşmanın imzası için heyatim iz e sata 
hiyet verildi. 8 . Bayar bey anattabulundu 19 M11yısla başlayan kurlu· 

luş ve inkildp hareketinin hızını 
kaybetmeden yürüyor.Ve bu ha· 
reket gününün 20 inci yı ldönü 

DlÜnü milletce gençlik bayramı, 

spor bayramı, hareket bayramı 

olarak yaşatıyoruz. 

Bugün her tarafta heyecanh Memle~etimizin misafiri 
törenle kutlanacak General Mariç Ankara, 18 (Hadyo) Dünkü 

Kamutay grubunda muhtelif 
mevzular görüşülürken baş\'ekil 
B. Celal Bayttr kürsüye gelerek 
şunları söylemiştir : 

1 - Mevcut kleriııg eis~ıni 

nin devam etmesi ve daha iyi 
işlemesi, 

19 Mayısın yalmz bizim için 
de{tll bntün Yakın şnrk milletle
ri İQio de kullanmaya değer bir 
KÜ~ oldu~unu söyleyebiliriz . Bu 
ta:ıh sadece Türkün kurtulue 
mucadelesinin baelangıcı de~il 
7alc10 earkta yeni bir ruhun, ye
ni bir hayatın baelangıcıdıı-. Et
rafımızda en inanılmaz dostluk· 
lara vücut veren lıu yeni adam 
ruhudur. Bu günü kalplerinde 
Jaşatan Türk gençli~i istiklAI ve 
inkilftp larihımiıin göz kamaştı· 
ran eafhalorrnı derin ve haklı 

bir gururla gözleri önünde do· 
laştırabilir ve görür ki her sof. 
ha başlı başrna bir hoynt kay· 
D&Q'ıdır. 

Mersinde yapılacak spor şenlikleri için 
geniş bir program hazırlandı 

Atalürk'üıı Türk gençliıline 
en büyük dersi; bir milletin tıa-
Jatıuda meyusiyote kapılmanın Büyük Şefimiz Atalürk'ün LÜyük muvaffakiyetle yopmıı 
Yeri olmadığını kendi kuvvetine vnt~n ve istiklali kurtermıık mak lnrdır, 
inıan eden 1 arntıcı kabiliyetle· s~dı~e Somsun'u ı:ıktıkları mutlu Bu gün yapılacak eenlikler 

r . . ,.. gunun '-'ıtd ·· - · · \' l" p · B k ını tanıyan milli varlığın egı· " onumil bu gün yur ıQın a ı ve art ı aş ammızın 
lip bükülmez olduğunu göster· dumu_zun her tarafında spor ve riyasetinde teşekkül eden komi 
ınesidir. gençlık bayramı olarak kutlana te şu programı tesbit etmiştir : 

En fena günlerden en şereflı c.~k ve bu münasebetle heyecanlı 1- 19 Mayıs sabahı aehir 
en güzel günlere bu imanla ge!· torenler spor şenlikleri yapıla erkenden bayraklarla donana 

dik bundan sonra da bütün mu caktıl\rI, . caktır. 
vaffakiyet kapılarım bu imanla ersın Orta Okulunda, İd 2 - lıf a~aza vitrinleri kara 
açncaQu. Atatürk nesli bu ateşl i man Yurdunda ve Halkevinde ve deniz nakil VB11taları bayrak 
hey günlerdenberi geniş hazırlıklar larla süslenecoktir. 

ecanı duyan nesildir. 3- Geceleyin resmi müesse 
Bu · rı, ı p · · T - k görülmekle idi, GeQit resmine ie lor oinalarını elekt"ırı"kle tenvir 

tniıt · 1 1 ara artımız ur 11·r ç. k edrcek talebe ve sporcular 

1 
etınin gençleeme sembolü o rı edeceklerdir. 

L~~ 19 M ~y ısı mil lele hitap eden ;;d;ü;n~s;;t;a d;y~o=m=da=s=o=n=p=r=o=va=J~a~rı=-=n=ı ====~s;;o;;nu~U~ç;U~nctJ~d:;:•~=~ 
la Rençlık ve spor bayramı o· s indeki çok derin manada genç· adına dn Büyük tSef'e minnet 

rak kah ı · · B - C · · "f d - k il u almıştır u g un !iğe verilen ehemmıyetın ı a e· ve eu ren duygularını tekrarlar 
Qı Partisinin ön plQndn ele al dı tı id i r. • spor ve gençlik bayramını can 

81tı 8Por \'e gençlik ic; i ıı 19 \hy ı cYENf MERSİN~ 19 Mayısı dan kutlar. 
hanem olarak kahul edilıne 1 saygı ile anarken okuyucuları Yeni Mersin 

Dün sabah hu~usi 

trenle Ankaraya 
geldi c - Şimdi size ·yeni bir ha 

ber vereceğim.bu haberden mem 
nun kalacağınıza ku1velle emi 
nim. Loııdradaki kredi müzake 
releri müsbet sur'ette rıeticelen 
di ve anlaşmanın imzası için 
heyelimiıe seluhiyel \'erildi. Kre 

di enlaemasıııın hul :,sas~ şudur: 

2- lktisndi kredi, 

3 - Askori malzeme almak 
için kredi, 

Heyetimizin imzalayncaA-ı 80 

)aşmada teshil edilen kredi lG 
milyon lngiliz lirasına bnllğ ol 
maktadır . > 

Purli grub heyeti bnşvokilin 
bu beyanatını hararetle alkışla 
mıştır. 

Ankara, 18 (Hususi muhabi 

rimizden) Yugoslavya Harbiye 
ve Bahriye Nazırı General MariQ 
refikası ve maiyetleri yanların 

da mihmaııdarları oldu~u halde 
bu sabah saaı ıo· da hususi ıren 
le lstanbuldan Ankaraya geldi 
ler, Gar Tftrk ve Y.ugoelav bay 

raklariyte donatılmıştı, 1 ü.rk iye-/ngiltere işbirlihinden sonra 
General MariQ istasyonda ı / 

Gene_ı .Kurmay Bae~anı r.:areeaı Mersı·n liman ının tercihan Y'!...l 
Fevzı Çakmak, Mılli Mudafaa ~ 
vekili KAıım özaıp. Gen~1 K_ur ılması ·ıht·ımali kuvvetlen:;1i 
may Asbaekaoı Asım Gunduz,1 p \.1 
Ankara Valisi ve bir çok Gene - ~ 
raller tarafından karşılandı, mu l •tt den Çqtafağzı limanile daha L. -
zika Yugoslav milli marşını çal ngr ere · . . . • ~f r 
dı, bir kıta asker eelAm resmini lim an için kredı temın edıldı ·. 
ifa eUi, Misafir General otomo --=--=-=' -- -

A
nkara 18 (Hususi) - Tur· bürük memlıalarımızrtan biıS 1 - Sonu ikincide -

Hami~iye mektep gemimiz 
Varnada 

Sofya 16 (Radyo) Hamidi 
ye Türk mektep gemisi dün sa 
Rt 6, 15 de Dulgeristenın Varua 
limanına girmiştir. Hamidiye 
eehı·i top ntma surelile se!Amla 
mış ve sahil bataryalıtrı mukabe 
le etmişlerdir. Gemi Komutanı 
Necati Özdemir şehre Qıkttrkerı 
rıhtımda Türkiye elçisi, Varno 
belediye reısı . mihmandarlar, 
hilkilmet erktloı tarafından kar 
şılanmıtır. Komutan şehirde zi · 
yareUerde bulunmue ve ziyareL 
ıeri gemide iade edilmietir. 

' l . b . • 'I O 
kiye ile fııgillere arasıtıdn muh· d~~u. ı~ıde, und~n ıstedidliniz 

. gıLı ldlıfade edemıyoruz s 
telif iklisadi sahalarda ış bere. le limansızlıkt1ır. Kömu . ' e~ep 
berliği için güzel imkl\nlar ku . . Z ld ~ . r ~lmak 

ıçıo c.ıongu ne;a gıden bk' v 
rulmuştur. uzun uzadıya sıra beki ' !\p~r 

-h· · ·k· ıyor •a ıp 
Buıılordan en mu ımmı, ı 1 lidei vasıtalarla "Ükl · ' " 

1 
· · k d' ' eııargr.. l\o· 

limanımızın yapı nıası ıçın re 1 mürlerimizin mJ'lifet r 
· · h" · d · ı · ill\&,ı;a 1 bu ve teknık ı .ısas tPmtn e 1 mış yüzden "Ok yüks ex.e 1r ı, . d b' . '~ t v ., çı,ma,..ıa 

olmasıdır. Lımanlar an ırı v" 8 beraber vnırnrlarımızın f ı · 
G·ub - .. , an •l e t 

!ağzıdır. Aleksandr 1 mues z amanının \'~ \'eriminin b - .- k 
sosesi ınrnfındaıı lıazırlanıın u bir kısmı heba oluyor ,... 'tu~, u 

· · b ı · • va a ağ· 
vnııproje mucıbınce u ımanııı zındon başka bir liman it;i ~ 
inşası için zaten daha evvel prco kredi imkünı hozırlanm hlt n de 
. b" 1 " ı.., ır. Bu 

sıp bakımıııdan ır an aşmıyn liman111 hangisi olaca~ ~ '•t -. • e;ı ,1 enuı 
varılmıştı . bellı de~ılse de C tkurov ı• ·•t. . ct• . amn ı k 

Çatalağzı limanının derh~I us a. \ fazıye~ı V? hinte rlan cl1 i Lı 
ioşnsıua başlanması, tmemleketı· harıyla Meram lımanrnıh efbi l 
mizin iklisadi hayatı için bir in edil ece~i ealohiyelli ' mehnfOd; 
kilAp ndımı olncaktır. Kömür en söylenmektedir. 

1 
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Yeni ağın Sporu ı Tarsus Son Haberler 
Hıf z.ıssıhha meclisi-

C. H. Partisi Kamutay Grubunda 
nin kararları 

Yeni fikrin yeni tefekkürün sporudur 

Spor 
Terbiye• 

Tarsus, (Hususi) - Kaza hıf· 
!'lızsıhha komisyol,u kaymakam 
B. l\tehmed Ali Oranın başk110· 

lıltında hükümet ve belediya 
doktorları nıem!ekot hastanesi 
dahiiiye mütt1hassısı 'e serbe&t 
eczucılardaıı mürekkep olRrak 
toplanmış, şehir sağlık durumu 
nu tetkik ederek şu kararları 

almıştır. 

Başbakan balkan seyahati 
hakkında b~yanatta bulundu 
Baş~akammll Bulgaristanm dostluk arzulanm ve Ba~an 

anh ntma temayüllerini anlattı 
1 

_ Şehirde bulunan kahve Aııkara, lij (Radyo) C. H . görOş tevafuku bulunduğunu 
Partisi Kamu a ı arubu Antalya '. Balkan Antantının selabelini ve 

• • 
sının hanelerin üçe ayrılmatıı ve gÖE e 1 

terilecek feııııi şartları dahilinde saylavı Doktor Cemal Tuncanın bu antant bünyesinde Türk Yu 
tesisat yaptırılması. başkanlığında toplandı . goslav dostluQunun HğlRmhlı Hedefi 2 - Otel ve hanların zeminle Başvekil Celül Bayar Harici üzerinde durdu. Naip Prens Po 

l ri beton ve dıvarlarının badana ye Vekili Doktor Arasla yaptığı lun \:erdiği ziyafetle Ana Krali 

/ç Ve Jış Var/ıtı birbirini tamamlayan bir insan tipi VÜCUdU edilerek kapı ve pencerelerinin ikiuci Balkan seyahatinden bah- çe Mariniıı bulundutunu bilhas 

d 
~ yaıtlı boya ile boyanması. setti. Bu ikinci seyahatin hedefi sa tebarüı ettirmiş ve neşredi 

ka ar Raı-ası da laf lam bir yurtdaş fİpİı VÜCUde getirmektir " 3 · Yiyecek ~e iç~ce.k esten I nin dost ve mütlefik Yugoslav len t()bliğin hakikatin tam ifade 

"-Sporun, bir rerd işt ol · ı Yeni çağın sporu, yeni fikrio \ ·-------- dukkAnların zemınlerı. ~ımentola 1 hükuıneti başvekili doktor .&filan si olduğunu söylemietir. 
maktan çıkarnk, kos koca bir mn 

1 
yeni tefckkUrnn sporudur. Bunun G 1 ~ nara~ .ıııda maddelerının came j Stoyadinoviçin gönüllerimizde Başvekil bundan sonra iki 

let l~l olması, mlllet ve devlet,ı~tn bugOnka Cumburiydln, mille , enç ere kAn IQlllHde l·ulundurutması. hılhl meukuş Türkiye ziyaretini memleket meclis Azalarırun kar 

fh l bl 1 
. b 1 d tın ve d vl ti l t • • v ••ti 1 4 . amamların sayısına . d k 1 .. 1 ki . 1 . . d . ·ı me um arıoın r eşmış u un u 1 e e n sporu o muş ur. og u er 1 il . 1 l ıa e etme o doğunu ve don üş 1 şı 1 J zıyaret erıoın erpış edı 

Spo t k t k k ti' l 
ma 1a erı ayrı ayrı oca ara ay . .. 

tu bugOokn çağcJıt, onu bir devlet r e t!r e er nvve o an ı 1 k k"I . . b d n te de Bulgar hükOmetinin dnve dığını anhtmışllr. 
en ı ı ı hl 11"'1 t bl idi s ı rı ara ser ı erının muşam a a 

lei haline sokmuştur. ı er n S r e; er yes r. por 1 1 - TDrk,l ~lln, çalış, gllveo. 1 yapılması divar kısımlerınrn 2 tini memnnniyelle karşılayarak . B. Bayar sözü Sof ya ziyare 
Tarihin buton bUvOk millet beraber dUşOnmek, beraber heye 1 2 - 19 Mayıs, gnven, sevinç ı metre yükl\eklili-inde yağlı l.ıoya bir kaç saat Sofyada kaldığını tıno naklederek Bulgar halkının 

· canlanmak, hersber yaşamak \'e 1 
5 

teri gOçlO ve çevik ohm milletler beraber ölebilmek alışkıolığını ve hareket gOnndılr. I ile boyanması. söyledi. . . . . v~ .Bulgar ~ükı'.imetinin kendile 
dlr. Bugl\nkU yirminci asırda her ren terbiyedir. I 3 - Doğru insan dik yOrUr. 1 Hıfsızeıhha mecı;sinin yu Başvekıl ıeyahatının tafsılil rını sempatık tarzda karşıladık 
bakımd11n ileri gelen milletler bo Spor terbiyesinin hedefi. iç 4 - VOcudunu ve kafanı iş · 1 karda bildirdiğim kararların tatl tım anlatırken Yugoslav)·ada bu larınını, Kralın öğle 7emetine 
yuna boğuşmayı zaruri ye boyu · ve dış varlı~ı birbirini tamam let. 1 ~iki için ~ç ay müddet ~erilmiş l lu!ı:t~ğu mü~ddetçe . g~rdükleri alıkoyduQunu, Bulgar başvekilile 
na gaHb gelmeyi tabii kılan mn layan, bir insan Upi, bir yurd 0 _ Nerede hareket orada tır. Bu muddet zarfında Lkararla husnu kabulu ve Şefımız Atatür 1aptıkları temRslarda iki memle 
tckllslf faallyellerl yOzClnden spor daıı tipi yaralmakhr. l bereket ; ra riayet etmiyeııler hakkında ke ve Türk milletine karşı yapı ketin dostluk arzularmı, Bulga 
cu olmuş ve sporcu kıllmış millet Sporun hedefi insana evve 6 - Dedikodu yapma spor takibat Japılacaktır. lan canlı tezahürleri tebarüz et ristanm Balkan Antantiyle teert 

)erdir, Slstemll ve snrekll spor fa la kendi vücudunun şuurunu JllP Tarsusta gaz kursu tirdi. Yugoslavyanın güzel pııy· ki mesaiye. t~mayQlünQ anlıtmıf 
allyetl teker teker olduğu kadar vermektedir. Bu şuur, spor ya 7 _ Sporcu çlrkioin, kirlinin tahtında niyabet hey11ti Azalarile tır. Başvekılııı beyanatı grup he 
toplu ve organize şekilde de mO pan adsmın kendisine aid oldu ve kötDnOn dClşmaoıdır. Tarsus, (Hususi) - Halkın Stoyadinoviçle görüımelerinde yeti umumiyesince sürekli alkıı 
c11dele terbiyesi demektir. Çarpış· ğıı camianın faal bir uıvuolarak 8 _ Gazel insan iyi insandır zehirli gazlardan korunmayı öğ iki hükumet arasında lam bir lenmak suretile tasvip edilmittir 
ma ve vuruşma kaMllyetl ve- za duyması, duymak istemesidir. 1 9 _ En bOyOk servetimiz retmeyi 2 gün sonra Tarsufta 
fer temlnah demektir. Bu şuur, kafası ve pazusu kıy vocudumuzdur 1 bir kurs açılacaktır. 15 gün de Çinde harp çok şiddetlendi 

Spor mefhum:.: altında, hu meli olan yurddaelık faziletinin 10 - Sağlam vocut, ssğlam vam ehdecek olanb h?. kursu mhem J 1 b •• t •• 1 • 
I

On, insanların ber tOrlU ruht ve şuürudur. 1 k f l leket adunesi d~ ılıye müte as : apon ar u un gayret erıne 
T - k - b A - d ıt a, gDze insan sısı doktor Dr:ınıı:ı Rıza ve orta 

bedeni dilek ve IHleklerioe cevap ur un u şt· uruna vucu " 
verecek ana kuvvet, ancak milli 11 - oazelJlğlo iki şartı neş'e mektep f ğretmenlerindorı bay \J n h ti d 1 

vermekte olan ve tıpkı blzzat hu çarlığrn şuurunu yaratmış olan v~ hareket Azmi idare edeceklerdir. ragme a arı yarama 1 ar 
111ho keodlfii gibi, tOrlll torıo ve Türkiye cumhuriyeti olmuştur. 1 12 - Şen ol, genç kıslırsıo T b k • b ,1 • 
çok cepbell bulunan bir föallyet Kutladığımız 19 ~mayısta -im 13 - Sıhhat en bOyOk saa. arsus B ÇI üucesı 
manzumesi anlaşılmıtktadır. cumhuriyete vücud veren ve bu dettir 

Bunun içindir kl beden terbi· milli şuuru 7aratan büyük öıı 
yeıl tabiri llı) baklkotle bugUnkU derimizin anayudda tecelli etti~i 

14 - GOneşln girmediği yere 

•
1oklor girer 

Tarsus, (Hususi) - Tareusun 
geçen yılki bekçi bütçesinin faz
la olduğunn gören Kaymakam 

Amoyda da harp çok şiddetlendi. Japon 
tayyareleri şehri bombardıman etti 

manaslyle umumi spor fd1tllyetlni IJayram günüdür. 1 15 - Sıhhaltm seveceksin, va 
tanını seveceksin, işini sevecek
sin tabiatı s .. veceksin 

16 - Spor gençliğin tılsımı 

tamamen kaplllmıyor. Zira sporu 19 mayıs Atatürkün tarihi 
doturan, bOyOlen ve ona dOoyayı Türk gücüne, ruh ve bedeııi 
kaplatan kuvvetln yaloız beden kudreti bir türlü tükenmek bil 
kuyvetl değtl ayni zamttnd11 ruh mi yen Türke, Anadoluda, en ye 

1 

tuvvetl de olduğu anlaşılmıştır. ni ve en canlı bir ifade verdiQi dır 
Şu vu ki, sporun en yOksek günüdür. Türko öz varlığını şu 1 17 - VQcudu gOzel tutmamak 

ürunu bağışladığı gündür. Türk 1 ayııl işlemektir 
deleri ruh v11rlı~ıuıo mOcerret fi 
kirler dUnyasında kdlmıyarak Le. gençliği spor şeııtikleriyle bugü ı 18 - Gençlikten ihtlyarlılıı 

lık Bekçi maaşlarından tenzihU Hankov 18 (Radyo) Royter 
1 yapmak ve kııdroya dar olmak dtJıı: Şantult da şiddetli mulıaı e 
suretiyle üç bin lira tasarruf te beler devam etmektedir. evelkı 
min etmittir. Japonların idddialarına rağınen 

ı Buııgai demir yolunu kesmeğe 

Devlet şu-rası muvaffak olAmamıelardır. Esa 
sen Japonlar dört eydanheri her 

1 eşkilat kanunu 
Kamutay da 

türlü tazyiklerine ratmen buna 
muvMfak olamadılar. 
Amayda şiddeti i harp 

den hııreketl"ıinde kendisine can ııü!ı n~r~nu ve uQ'urunu ba&lık seıtııi saklamalıdır 
edınmıştır. 

c. d b h t .. - d 19 - Genç bir baş ancak dinç Ankara - Devlet Şurası ka 
i:'la ece u a ıranın onun e 

1 el ba~lam ak bile, milli şuurumu omuzlar Ozerlnde durablllr ı nun IAyihasının müzakeresi Mec Bolu ko·y erinde 
Amaydaki Çin müdafileriyle 

zun muhafazası olan, cumhuriyet 20 - Göze gazel gOrDomlye· lis Dalı lıye encümeninden sonra 

J apou bahriyelileri arasmda tid 
detli mulıarehe devam ediyor• 
.Japon tayyareleri bu gün Am• 
yu bomlJardımarı etmiel~rdir. şe 
birde hasaral ve telefat miktarı 
çok fazladır. 
Kahramanca müdafaa 

Çinliler Menıteke'yi kahrı 
manca müdafaa etmieler fakı& 
Japon toı cularının cepheyi ti 
mamen tahrip Atmeleri 1Jeticeıl 
tahliyeye mecbur olmuelardır. 

1 Ademi Müdahale Komitesi 
lı bir ifade bulmasındandır. Spor 
beşeı ıo iç yRşayışında vUcud . bu 
lan blr çok duygu ve dDşOncele

rln, elle tutulur şekle gelmesi, ge gençliğine güvenmek, calışmak ol ~önUI çekmez 1 Adliye encümenince de bitirildi Ç k fı • b • 
ve öıtreunıek için kutlu ve mul 21 - Dik otur doğru konuş~ Adliye encümeninin 1Ayil1aJa o ecı ır yangın Ancak gelecek haf td 

verd ili son eekle göre baılıca ld 
Hayatıod<t pek az spor yap · lu bir kaynaktır. 22 - Kendini koruyan neslini hOkOmler eunlardır: O U toplanacak 

llrllmesldlr. 

mış olanlar bile, bunun mQtemadl Tüıklük, cihan tarihinde, korur ' 1- Devlet Şurası bir reisle Ankara 18 <Radyo) Bolunun Londra, 18 (Radyo) Frans• 
bir şekilde işhmi~i netlces1nde in- daima birleeıirici ve güdücü o- 23 - Sıığlam 'Ocutta sağlam beş daire reisi ve 25 azadan mü Sığır kuyruğu köyünde çıkan büyük elçisi bu nün Ademi Mil 
880 vocudunun, sttdece fizik bakı 1 tuşunun, daima canlı_ ve güclü kafı1 rekkep ve BaşvekAlete merbut bir yangın neti'1esi 17 ev enala e 

mmdan değil, ruh ve fikir bakı·! bulunuşunun sem bolu kalmış 24 - Gençliğinde dik dura- tur. Devlet ŞQrası Qçü idarf, iki rile beraber tamamen yanmış ve dahale Komitesi Reisini ziyaret 
mmdan da değerleşliğlnlo forkma Itır. nın ihtiyarlıkta beli bOkOlmez si kazat lelere bakım bee daire bir evde bulunan çocukta korta ederek alınan tedbirler hakkıO 
varmışlardır. Spor, dlkk11lll olmak A. K. Bükey 25 _ ÔzO sözD doğru ol re ayrılmıştır. Her deire bir re rılamamışhr. da izahat almıe ve gönftlh11eri0 
fikri bir noktaya toplayabllmt'k • L • • 26 _ Gozelllğln temeli sağlık· ille dört azadan milrekkeb eder, Yangın esnasında köylüler geri alınması meselesini göriH 
hıstızayı kuvvelleştlrmek, doşnoce iŞ ı8RURU IÇID tır 2 • Devlet eurası reisi, daire t ırlalarındo çift sGrmrkte olduk mOeıOr, Alınan kararlar derbıl 
Yts çabuk kavrayış melekesi ver R • 1 27 - Her yaşta hRreket reis ve azalllrı: l larından söndılrmek mftmkiln alılkadarlara teblit ve mütaleal• 
mek glbl. ruhi kabillyetıerl olgun eıs er 28 - Kendine btık A) ·- Yftksek mekteplerden olmamıetır. rı sorulmuetur, Komite ancaW 
ıaıbrır. S""Or kendi kendine bakim mezun bulunsun, • • f 

t' 29 - Gövde kufaJI yaşatır, ) ıngılterı rınsa .. ü • d k" h f .. d 1 
olmnk, cesur olmak, çabJk ve ka A nkaradG toplantıla\ B •• Vekillik, umumi mü • on muz e ı a ta ıQm e toplan 
ti karar vermek, ve tebllk~ kar- kafa gövdeyi l~letlr feUielik, llQilik ve ordu müfeUiı bilecektir, 

fUHDd!l şıışırmamak g!hi lı!slrrl .ol ra devam ediyorlar 30 - Her yaşta spor yapanın ıi2i etmiş, milsteşarlıklarda '8Ja H 
1 t 

.:- k t o t 1 başı vncuduoa yok olmaz valiliklerde, Temyiz mahkemu, Anlaıma daha imza eryo 
ıun aş mr. • por, uvve , s ra ., Ankara •· Şehrimize daveti 

k d k bT t d"I · b 31 - Temiz ynrek, dotru soz reiı ve azalıklarında bulunmuı edı"l•mı;uec•Jı 
mu avemet gibi be eni a ı ıye e ı mıe uluııan 15 ie bölgesi J&hut bu vazifelere kanunen is ~ 'J ~ 
lerln bıkişafıoı temin eder. Spor/ Aıuiri şehrimize galmie ve dün 1

1 
gazel vocut tihkak kazanmıe, vilAyetıerde eu 

kamn deveranını ve teoerroso tan sııboh saat 10 da ie dairesi reis 32 - YOrU, koş, ntla, gDreş, 
Roma, 18 (Radyo) Kont Ci 

Eylülde Suriyeye 
gelecek 

ı k 
, az üç sene memuri1ette bulun aııo ile Fransız maelahatgüzan 

llm eder. Adele ve sinirleri kııv- liğinde il toplantısını yapmıı pinekleme duktan sonra merkez daireleri arasında dün de bir görüşme Kudis (Radyo) - Bir mOd 
vetlendirir· tır. . . . . . 1 33 - Şen ol, çevik 01 umum mildilrlüklerinde teJa o olmuetur, Anlaemanm bu gün 

Beden ve ruh bakımı olıın Toplanlıya ış dnıreın reısı8. Enis derecedeki memuriJetlerde, fa denenberi burada buluııan Ftf 
ıpor, fcrd ve ceo_ılyete yarayan Behiç Koryürek reislik etmiş ve M 1 k t' • • • ı• • but hukuk müşavirliklerinde hiz imza edi~ece.ti ~ıakkındaki haber ıız mebusan meclisi reisi B. set 
ıpo, bir terbiye ışldlr. T~rblye it dairesi genel merkez erkAnı em 8 8 ımızm mısa lfl met elmie, Detlet Şurası başmü- ler m~teımsızdır, . . JO, lekenderi1edeo Marsilf' 
mefhumunun temeli gflnçllk'ılr. 98 şube müdürleri de toplantıda şavirliQ'inde en az üç yıl bulun Çun~ü Mu~ol~nı Ceneveden vapuru ile Fransaya döu01elı 
Gençlik bir milletin en lıtze ve en bulun mu !ardır Q } '1 • . . . . 1 henQz dönmem ıştır, Fransız mas üzere djn Suriyedeq hareket eS 
canlı remzi en sarlb ifadesidir. o İş d:iresi 'reisi toplantının ener a ll arı c muı ~lan ~lım, ıh.tısas ve tecrü, 1abatgüzarı Paristen lalim at bek mietir. ' ı ı belerıle mutemayız ve 40 yaşını mektedir , 
milletin eo gerçek varlığı özO ve sebebi~i i1ah etmie va bundan Birinciden •rtan bitirmiş zevat arasında BüJGk j Mam~fi arada hiç bir ihtilaf Suriye parlamentosu namın• 
kendisidir sonra ış kanununun geçen sene 

1 

bil le Ankara Palasa geldi bunu Millet Meclisince Aeçilir. 1 d ,. 1 kt d parlemento reisi, B. Her101• 

1 l il
"" h' · ık 1 tb"k · ·"' · d 1 oma ıeı sanı mıt a ır, 1 

• Bonon ç n spor, genç 5 e ı · ı . a .' sene~ı" _uze!ın_ e müteakip Riyaseti Cumhur köe LAyihllda, Devlet Şurası reis bir mektup göndererek FraP• 
6-b t e"'e e z alma umumı şekılde göruşulmuştur. • . ı . ı · · A /ı t L LÜ S · h d · · k ıııo uı e m 5 v onu mev u M ~ . . 

1 
. küne gıderek defleri mahsuıa ve aza arınm naijı seçıleceğı, ~I efe"" 1 urıye mua e asının pe ya 

ta mecburdur. uteakıben ış yer erınde yapı Devlet Şurasındaki daireler ve T da Fransız parlementsu tarafıO 
G llğl h t l 1 g lacak teftişler hakkındaki usulle imzaladıktan sonra saat 11,30da1 ·r l . h kk d h ~kA l 1 Berıi hat apandisit neticesi d t d"k 1 h kk et• 

enç n aya can 1 1 1' onun ri tesbit etmek üzere bir encü Marceal Fevzi ÇakmaQ'ı, Millt vazı 8 erı a ın a u m er • peritonit hastolıQ'ından ümitsi7. an as 
1 0 unacatı a ıP 

hareket ihtiyacında kendisini gös- men seçilmiştir. Bu encümene iş MüdafaH ve Hariciye VekilleTini vardır. halde iken ameli1atla kurtumıya ki ümitlerini izhar eylemittir .. a1 
terlr. Bu fışkırau ve bışao kuvvet B Heryo, tahriren verdı•· 
1 1 b t t e ferd enerjlle ini dairesi mütehaasısı B. Waygert ziyaret etti ve diğer vekAletlere Dofum muvaff11k olan Mersin Memleket cevabda FransızJ"r •arafı11d•" 
er• u ap llZ • r de itıirak edecekLir hastaneıi Operatörü Doktor Sa " • 

pltD ve sistemle hır araya topla· S .
1 

· .. kart bıraktı, Kültür Direktörlfiğtl baş faeuin Borbora minnet ve teşek dı ayni Arzunun iz:ıllr edildi'" 
k b 1 rd illi ·ı i eçı en encümen dün oğle B 20 30 d ·m . . . . ti' ma ; una an m eoer1 y ya- den soı:ra iQtimalarına baelamış u gece .s.aat , a ~ı . sekreterı Ray Rıza Tezcanm bır kürlerımı ıunarım. te olduQunu bildirmiş vA p• t 

tatmak, buınn ~poruo vazifesidir. 1 tır. Bölge Amirleri umumi top m6dafaa tek ılı tarafından bır zı oğlu dünyaya gelmietir. Anneyi M< raın Gümrük muhafaza men tonun tatil devresinde e1I 
'hrbl1e sporun mıksad ve mabl ıantıları bir hafta devam edecek yllfet verilecek ve zi1afeti ıata babayı tebrik eder, yatru1a ! memuru 1642 kfttilk eayılı a1ında 1eniden Surireıe d6D 
,.Udlr. tir. re takip edecektir, 

1 
UIUD ömGrler ıemınol tderiı. l Klllıli Şevke& sııırotla tinl lllH •Jle•ltlir· 
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SAYFA 3 

1 L l N -- ---·----
Mersin sul~ ~ukuk ~a~imliğin~en 

Yaptlacak şenlik programı 
- Birinciden artnn -

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 4 - Bu günü kutlulnma tali 
matnıımesinde yazılı vecizeler 
günlü~ .gazetelerle neşredilecek 9-5 - 938 larılai1tdt' kinıSPSİZ olarak ·f· t 
tab edılıp halka dağıtılacaktır. ' Vt rt 

s- Saat 14 de ok~ll ar. fd · eden umnnılıanede paııona ali kızı kiiçiik Cemile 
man yurdunun n~ulıtelıf kolları llİll ıert>kt>Sİ malık~n ı t'CP. hı hrir Pdilmiş ve lo'-ı ·• 
orta okul bahçesıncle toplanacak . .. . ~, U ~ 
lardır. Yürü)'üş şu şekilde yapı edıltıu e~)aların tılerıı nrnzayede ıle \e paıc1rJı k 

Talihli Kullar A VUf>turyalıların 
K edilerile köpekleri 

Bir köylü kadın mil yon!ar kazandı 
caktır: . . l ·ı · Avustilryenın Alınany·a A- Orta okul izcileri, Halk sur~ll lle ~alı nn: ~ın~ ve par3)'a çevrı mesırw ka _ 

-........... 
Paristeki fransız milli pi niçin bekledıniz? tfo uumara b k ı t ı b · ı . ı ' 1 · j'I 1 ı lt~ bi rlfşm i ş olması gıtyet na evi andosu, 0 uı ~r a e es, , rar \erilen·~ nulz,..u r la ırır ~< ı en eşya urın nıii 

yango binasınd• sırf kazanan çekileli beş ay oluyor!? diye ld d 1 t 14 30 

1 d 1 
zik bir kedi köpek meselesi d mha 1 ykurt u genç kert~ san ' tevt·ffi\'fl hin tahtı i~ticarııula bulunan unnınıharıp 

Dumara ann te iyui i e meş sormuş a are e e gecece ır. • J . • ' ğul ol•n bir memur vardır. 1< adın br<ton dili ile cevap çıkarmıştır. A iman yada köpek B - Kafile Uray •• Kışla 1 ılı• k İ f' V İ il dil 4 h :ı zira il 9 3 8 tarı h 1111' rıı~ıl.ı V:> ıı 
Geçenlerde bu memurun olur vererek vaziyeti anlatmı• . ve kedi gibi evde beslenen caddoleri~i takib~n kışlaya g!d• ' ım nıa rl ıısi nii" i'ı ~;ıa l 9 da a leııı' il s:ı lılaeağııı;la il 

T • t'h ı · t ' cek, Garnızonu susleyen Ataturk ı . ~ . · 1
. d doğu kişenin penceresinden Kadıncağ.z piyongoda ka . ve IS 1 sa mezıye 1 bulunmı büshine orta okul •• idman 1 ıalıp ola ıı hı rnı yı· vıııı VI' sııatı llll'Z• il r a ıııa ha il in 

n111rlı bir d bir piyongo bile zanmıı olduğu parayı parist yen hayvanlar lüks tş~e ve yurdu tarafından c;alenkler ko
1
de hazar · hu l urınırtl a rı ilan olu11ur. 

ti uzitmış. Bu bilet 1937 de tahsil etmek b . . de gayet kıymettar olen ylyecek \nacaktır. 
çekilen bir pıyaogoda büyük ld - .. - me~ urıyetın e fi%erinde bir ağrılık sayıldığın D- Yürü)'ÜŞ esnasıoda ban 
bir miikafat kaıanmiş bileti 0 ugunu ogrenmıı fakat böy don bunların sayısını a alt k \ d~nun refa~atınd>t milli marşlar 

le uzak bir 1 ı - h .. z ma soylenecektır. 
eline elan memur, iyiden iyiye . 

1 
• ~bo cu uga ve usu için ağır bir-vergi konulmuş D - Alay dönü"le ayni volu sıy e parıs . b" Ü. b' b ~ - ~ # tetkike koyulmuş ve aklına ilk gı ı uy K ır ıe tur. takip edecek tıbaylık konağı ya 

gelen şey, bir aalekarlıkla re tek başına gitmeğe cesaret Bir kedisi yahut köpeg"'i omdan Sıodyuma gidilecektir. d · k E - Spor alanına gelen her 
karşılaştığına hükmetmek ol· e ememış çün i demiryolun• olan adam ve aile hükOmete cüzütam krokide gösterilen şe 

• 
1 L A 

Tarsus 
• 
ıcra memurluğuno~n; 

N 

muş. f•kat Baıını kaldırıp ba itimadı yokmuş; bundan başka biıim para ile otuz liradan kilde )'erini alacaktır. 
'-- f b 1· b' b • t 1 • f le e . k ·ı "' o· 1 G - Saat tam 15, 30 da il "'1 . 938 1UDCa sa çe re ı ır reton parıs e a dcagı parayı çaldır- llZ v rgı verme 1 e m iie bay çe Parli başkanı yanında ı,o, 824 
köylli kadınını ~a~şısında gör· , maktan korkmuş parayı ne sıl lef tutulmuitur. Ru vArg•nın Askeri Komu.tan_. Hal.kevi _ b~şka \Tapu no. :raribi cinsi hektarı metre murabbaı kiymeti 
mllt. Kadının yuzunden, ruhu olsa alacağını bildiği için •• bakayası (affedilmoz ve kedi n•. Şarbay, Küıur Dır•ktoru . ol 9~ mart 937 (taılonın) 9 19~0 hektarı 265 

b
. 'f d . l f k . pa rı l l kö • · · t h duğu halde toplantı mahallıne f d L' 

Dun ır ı a esı o an ıa h • se gıdecek birini b!klemege veya \U pegın vergı ar o gelecek hazır bulunan tatebe ve nts ı ır ıradır 
onun yovaı yavof şüphesini karar vermiş. şimdi komıulann lunan~•ene içinde ölmesi sahi sporcule~ı aeliimliidıktan sonra Mevkii: musalla mahallesi 
azaltmıt ve bir müddet sonra dan birine de b .. Mk b' ' k bini vergiden kurtaramaz. torendekı yerını alacaktır. Sınırı '"yu ır ı ra - 7 - Bundan sonra bülün ta fDpbeıinden biç bir eser kaı· miye isabet etmiş ve bu suretle Halbuki eskiden Avustur lehe ve sporcular birlikle •• Şarkan mUflü şakire garben tarikiaw 
mamıı bunun Uzetine. kendine bir arksdaı bulmuı. yada kedilor için hiç bir gQ bando ile ietıklAI marş•şnı aöy Şimalen tariki b., cenuben ıel&mi ve 

- Peki am•, büğüne kadar Talihli kullar na vergi konulmamış idi• Kö le!ecekler ve bu ~snada. sahaya kemaldın mürüvvet tarlası. 
P

eklere dahi senevi bizim pa Turk bayrağı c;ekıl.ec~ktır.: . MUTASARRIFI 

Kara sularımızda kaçak balık 
avlıyan il{i motör 

"Dur!,, emrine ateşle mukabele eden 
motiJrden biri teslim oldu 

8- Bu merasımı muteakıp k b 
ra ile Uç lira kadar bir vergi törene başkanlık eden İlbay ve Mustafa fakir 

111 
Zeli • 

vardı: Almanyadaki vergiler Parti başkanı ile Orta okuld!ıı VAZlYETi HAZIRASI 
imdi - k bT d .

1 
bir talehe 19 Mayısın kıymeti Aynı babça olup yalınız içerisinde yirmi otuz 

ş mu a 1 ıne e şamı ve Sporun önemi hakkında bi· kadar tut ağacı ve bazıları üıerinde llıüm 
olarak biltOn Avusturyade tat rer söylev yapacaklardır. asması mevcut olduğu görülmüştür. 
bik edileceğinden kedi ve kö 9 . .. Söylevleri müteakip Or k k k b'b· A t l J ta okul ve ilk okullar ile İdman Alıcaklı: Yu~uf ve ili dava ve ili Cemıl erdoğan 
pe sa 1 ı vus urya ı arı te man yurdunun muhtelif kollara Borçlu ; Yeşil mahallesioden must•fa fakir kızılzeliha 
l aş almıştır· Bahusus kediye mensup sporcuları tören başka Birinci artırmanın yapılacağı yer; gün, 11at 18 -6-938 

lzmir - Karaburun civR ğe başlamıştır. Bu vaziyet kar köpeğe çok dUşkUn olen Viya ~~~~i ~~;~~ı~~~~rgı~~nden geçit Cumartesi günü saat 9 dan 10 a kadar icrada 
!randa kara sular1m1zde kaçak şısında motorlardan birisi tes· nahları çok şaşırtmıştır. 10 •. Geçi& resminden sonra İkinci artırmanın yapılacağı yer iÜD saat 4 - 7 _ 938 
balık avhyan iki motor görill lim olmRğa mecbur ~almışlır· Halkın bir kısmı kedi"ve Orta okul talebesi jimnastik gös Pazartesi günü saat 9 dan 10 a kadar İcrada 
mOş, gOmrUk muhaf~za moto· Az sonra motorda 236 kilo ka köp?ğini . himayei hayvanat terilerine başlayacaklardır. . 1 - ttbu giyri menkulün artırma ıartnameai 19- 5 - 93a tarihin 
runun «Dur 1 » emrıne uteşle çak balık, bf Ş mavzer ve fi· cemiyeti cerrahi idaresine gö 11·· · İlk ~kul talebelerı tara den itibaren ese ~ 324 No. ile tarauı icra dairesinin muayyen numara 
mukabele eden motorlardan ki t 

1 
t M 

17 
! tOrUp vecasızca it'Af t kt hodan Sporatıf oyunlar oynana· aında herkesin gör~bilmes i iç~n açıktır. tıanda yasılı olanlardan b" . . . şe er ı u unmuş ur. otor e me e caktır. fazla malQmat almak ısteyenler, ıtbu ıartnameye ve 931 - 324 dos1a 

ır~ !ak.alanmış ve şehrımıze tonluktur. Kept•rn ve teyf,.lar dir. Fakat bir çokları bunları 12 .• Halkevi himayesirıdeki numaraıile memuriyetimize müracaat etmelidir. 
g"lırılm11tir. Diğer motor kaç adliyeye verilmişti N ' k 

1 
öldürtmek i t d· kI . d Isı yuva yavruları tarafından 2 - Artırmaya itıirak için yukarıda 1aıııh kiymetin yo&de 7.5 mıştır. HAdiee şöyle olmuştur. . . . r · 1 0 8 . • . ~eme 1 erın en sepet yarışı ve Zeybek oyunları niabetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi 

8
. 

0 
Uk h f admdakı makınıst koluodan kedılerını Vıyananın civarın yapılacakt·r edilecektir (124) 

ır g mh~ı · \mu 8 aza rne hafı f yaralanmıştır. Suçlular. daki ormanlara salıvermişler 13 • Ba~do refakatinde spor 3 - fpot~k aabibi alacaklaliıla di-er alikadarlarıa irtifok 
mUrllOlUZ S3 1 1 taras~mt edeı • dan birinin yaşı kUçilk oldu· dir, ~18;DIO~ dolduran bÜlÜU halkın hakkı aAhip:erinin ga1ri mnkul Qııerinfeki haklarını buaaaile tala 
ken kere anlarımıza keder ~o ğu için serbest bırakılmıştır. Şimdi hinlerce kedi 

89
r· ıet1ırak;te o1kul talebeleri ve spor ·n maarata dair olan iddialarını itbu nan tarihinden itibaren yirmi • , _ CU ar ara ından onuncu yıl mar ııon içinde evrakı moıbltelerile birlikte memuriyeUmla• bildirmeleri 

kularek balık avlıyan 1 kı n o M kaım G k • seriyane ormanlarda dolaşmak şı söyleneı ek alandaki tören ni icap eder. Ak.al halde hakları tapu aiclllle aııbU olmadıkça aaııt bedel 
tor görmUştur. Memurlarımız a or I ta ve vahşileş:nektedir. Nıha hayet buhı<'aktır. . .. nıu paylatm•nndan hariç .kalırlar· d h Lk J b • • 14· Spor alanındakı bu to 4 - Göıterilen günde artırmaya ittirak edenler artırma ıart 

erhall : . . . . OR in O lr sergi yet mahallt zabıta kedilerle kö r~ni miiıeakip idman yurdu de nameaıni ok.umut ve lüzumlu malumat aımıt n bunları temameu 
Dur! . Emır ve ışa ıet ın ı MoskovaJa «Gorkı' ı. sanat p~klerin ormanlara bırakılma nız kolunun aQılm.a mera.simi ya kabul etmft ad ve itibar olunurlar. y . d" , . . . , pılaeak •• muhlelıl denız apor - •Tayin edilen ,.man•• g•y•l menkul Oç det• batmtd•ktan 

ermışler 1 ~· • Akademik Tiyatrosu mOzesi sını şıddetlı ce~a lehdıdı ıla ıarı ile Hl mayıs Spot ve GenQ ıonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muh4nımeu 
Fakat ı kı balıkcı motoru, ' . . ' ' ~t i tir lik bayramına son verilecektir. kymetin yozde yetmit betini bulmaz HJa aatıt isteyenin alacag-tna 

derhal balık avlameğe ınah3us bUyUk muharrırın duğumunun men . m Ş ' . . . . 14 ·· Gece saat 20, 30 du rochaııi olan digeı: alacaklılar buluııupta bedel bunların 0 
gayri men-. . ' 7o . . 1 d" n Ü mUnase· Vıyana beled1yes1 tiışı kP Halkevi konferans ve temsil sa kul ile ıeminedllmıt alacaklarıoın mecmuundan fazlaya çıkmaz .. en ok lletlerını loplamağa ve bi r kıs ıncı yı on m • . . •. b ıo un~a Lu büyük günün onuru a•ltran•n taabbQdo baki kalmak """ a•ınma 00 

••• gon daha• "• mını denize bırakarak suları beHylo. bir «sanal Tiyarosun dı ve köpe~ı olanla~ın u n~ı Ak em Tıc•ret okulu ile bir •• on botlnci gono aynı oaııa raptlacak a•1t:.:'.~! 
mızdan uzaklaştırmağa ve'.kaç da Gorki• sergisi hazırlamış · lıay~anlar dogurur . dogurmaı tik}• g~sıerit ~olu taralından bir ~a::~~;;~~· ::;~•n:~11~;;•at::.;.:;~'"~:~:n:~~:'. ••a~~=:~;;• o1fa' ' ' 
max..

8 

kallrıA 
1 

d 
8 

tır, küçük yavrularını ımha etme musamere verılecektır. şartıle en çok artırana ihale edilir Böyle bir bedel elde d'çl mak 
5 ymış ar ır. uoun . e ı mezse 

Ozerlne gUmrOk muhafaza _ ı Bu sergıde bulunan dekor leri he kında bir emi rııam~ n ı:ı ş 1 L İ H ihale yap ı lamaz ve satış talebi düşer . 
törUuden Durt . . mo ve kostümlerin f'Skileri, muh retmiştir. Himayei ha yvanal R 6 - Gayri menkul kendlaine ihale olıınan kimae derhal . emrı ve ışare - telif i es s h . . verilen mühlet içinde parayı vermezae ihale kararı teıholun:ey~ 
tı tekrar edilmekle beraber ~ y a nelerının ve ak cemiyeti tesisatı hu ktt dar hay M . A ke l'k 'U"es'ı rıı's keodiıinden evvel en yükaek teklifte bulunan kimse araeımı, ıd ra ateş açılmışlır. förlerın fotografları. sanat Ti- • 8(SIR S ( 1 9 U " bedeli• aımata ,.., olum nna, ,.., oımu, uya •••••mana ';..!!: 

A 

. yatr 
81 

h . d venı itlAfe kAfi gelemedıği n on bet gOn miıddet\e artırmaya çıkarıli p en çok artırana ihale edil' 
yaelenı adını taş1dığı " 1 sa nesın e oynanan den halkın bir çoğu haytarh~ l'ıg·ı'n.IBD' iki ihale araaındaki tark ve geçen gcıoıer için ycızde a den h ır 

sonradan ı ı S k Gorkinin piyesleri hakkında U ı oln•••ak taı. •• dit•• muin •J"•a hOkm• hac•• katnıaka•an •;:."!.. 
. an aşı an ve 8 ız . . . . 

8 
ve kı· myevt eC"" satan mil , ı .. , I •· ı · muri1eıimiır.e alıoıdao ıahıil olunur. "183., 

lımanına kayıdlı bulnnan mo tam hır fıkır verebilecek me r "'' 'ubeu;ıztle aa~ıt ı emea ı 2004 I · rı k 
h

. esseselere milrecaet ederek 'f 
1 

numara ı ıcra ve ı as anununun 1 ~ 
tor. gUmrilk motorumuza ate ıyette bulunmaktadır. . ve ~f>dek suba' arın ve . . . . .. .. f ·ı. 
le k bel t . . ş Fılhakika Moskove sanla hayvanlarını zehirletıyorlar. Vı 'k.; .. ' l "' uıcı maddt1Sının 4 Ul\ClJ ıkrasrna lt•\(ır.an Lu-

mu a e e mıştır, Burada ' . . ğ 1 as er l mr.nnır arm mu . · · · l 1 lJ · kısa b' nsad 
01 

.. Tiyatrosunun katettiği artistik kın bu ış 0 kadar ço a mıştır l I l'k ki gayrı meııktll Siihıplermın m l3• arma ve husu 
rOk ~:=faza 8:o~öru~:'g~m yol, tnkı surertla Gorkinin is ki baytarler ve eczacılar kedi ta( 0 anllseı_ıe 1 Y038aıdua sile faiz ve masarife dair olan iddhılarnu ilau 

ore . k" ğ. h. 1 k · · 1 (arı 1 azıran 9 e · · d k - b. •çhrmıy•n makinelisi işleme- mıne ve eserlerine bağlı bu ve upe ı ze ı'. em~ ıçın. •. • .. . • . 3 ıarilıiııılrıı ililıarl'll 2o ıçırı e evra ı ıı_ıus ılelerile 
D • h • k l lunmakhdır. Bu ti ystro, muh dıklar• Dcrellerı bırkaç mısıı başlı) aC• k 30 hazır~ ıı 9 8 bilJ i rııw lr r i a L si hal ıle hak la rı la pu sıcille ri le ~a 
uın __!!.. '!- azı arr telif inkiıır safha.ıa_rında dal artırmııtardır. ak şa ııı ııı·~ ka.da r _ lıır a Y lıil olmadı L ça sa ı ış lıed• li ıı i ıı pa) laş ıııiısınıl an· ha: 

893 senesinde zelzeleden ma buyuk muharrırın ölmez •• devam t>df ceklır. Bu · kal· c ldara t•ilwll~ Hlakadarlaruı İ'lnı d yıkılan Erm•nisl•nda Dvln eserlerine mOracaat oylemişlir Asarbqycan ııır ede ıııüdıl~ı içinde Vf'SiLala- rı_ç ~. ~\ r kr: sıııa uö'e hareket ~ıııı' 1 _nıa de-
• · ı Moskova s11nat Tiyatrosu şim b A l •• · ·ı b ·, müracaat nın nwz t r 

1 
a. " · ' P. erı ve tla· şehrı herabelerınde yapı an d' k d . . . ' iyatı nto OJlll rı e şu emıı:e . ha fazla rualt)uıal alma~ isıiy•·hler 938-324 d kazılar neticesınde, pişmiş top .•Y.e 8 ar, Gorkının pıyesle • elm•leriııi rıca ed•rıııı. • • . , • . · ,. • _ OS) a 

kt il e 
rını 1,200 defa temsil 

8
,·le- Azerbıyc11a devlet neın· 12 19 25 31 numarasıle farsus ıcra n.~murluğuna muraca· l 

ra arı memul su yo arı v . J • • b · •• . - · . a -l ı. 1 11
.
1
. h b . b lunmuş· mış ve bu temsillerde 1,200 yat daıruı azer eycan 111nne ları ılAn olunur. 

" ı ıse Ara esı u 
000 

. . . b" t 1 •• t • t • b ı t b ... , k · t p t a t . . . . h ._ s(\yırcı hazır bulunmuştur aıt ır an o oJı erııp e mıı ve lf angıç a uA ı a 
ur. Dvın şehrının meş ur s 8 k't t ·1r yer a ı m ı ı bulunmaktadır 

ramiklerinden bszı onmune Yeni bir Souyet ba~br~ııbr.h ~k ~:P .. " 1 ~ı. 1 
diger tmftıa onUçlln<ll aaır liillr.;'l!;;i!liillr.;Jliilrr.il'P.illrr.illi!ili;;;'ı;;;;oı;;;-ı 

ler ile Araplar "tarafından bu dü k ıeırlerın ve 8 ep~ şıır erınıo ıairlrrinden Haaanoğlu nun ti l!:H!:!ll!!ll!::ll!:!ll!:!ll!:!l!:!JllE!ll!:!ll!!Jll!!Jll!!J 
t ehir basılmıs o~en paralarda . nya re oru bir çok n6munelerı vard.ır ~un· irleri de mevcuttur· Baıkace I ~, 
ele gecirilmiŞtir. Kıev'de son günlerde yapı ların ar•sıada en miihımı tz · bu eande Mirza Ş oı fi Vazıh ın Sagw lık Eczanes· ~t' 
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0 
ayıkal· lan müsabakalarda orta sıklel cllmle, Azerbaycan edebiy•b· tiirluinin tercümeleri do yer 1 ~· kası u 871 tir, av r kO haltercilerden Kotimski. iki aın en eski i4bidelerinden biri elmıt bulunmaktadır. Boeden-.

1
. • G• •L L d ~ 

rn
.,. n, o zıımanlarda b tml şu,. elle 120 7 kilogram develope Dİ teıkil eden ,. kitabı dede taedt in a•mancaya tercümt"Sİ Mersm umruı ılf'ISID a.lır 1 
0

m •ketlerle mOnsse e er ' " ·ı b" A b"ld" "1 • 9 U ' . ve bu m A rr la ıın •derek yeni bir dünya rekoı u ~orkut. ,un lbir parçardrr ~n ı e gar ı .vrupaya ı ın mıı Her nevi yerli ve Avrupa eczayı tıbbi e : 
h . ıntskanın . p . 

1 
r Bundan evvelki ıe ılk defa olarak ruoçaya çevnl• olan bu ı•ır bu ıuretle ıovyet mUıtabıeratı bulunur, y ' 

•k.imıy~tı esnasındakı . ~azı kırmışı .97 k'I ram ile gene ' miıtir Ayrıca İran ıairi nizanıi lerden de layık olduğu tarzda ~MJ~.a- ~-~ -.ı"' 
Yeh ve hayatı meselelerını mu korda 11 ' 1 og 1 b. b.li kt• ~ hl · tıete ait bulunmakta idi. nin Leyla ve mtcnunuaa ar ı n~ce ır. ~ . . ~ ·,~ ın surette aydınlataca ktır. aynı a , ~ 
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i l A N 
İçel Vilayet (ncümenin~en 

Senelik muham Mvakka t 
Cinsi Mevkii men bedeli lira tf:minatı lira 

Dilkk6n istasyon caddesinde bizar 60 4,50 
fabrikası bitişiğinde 

Dllkkin Bu dahi 
Dükkan Kiremitane M. Gazipışa 

okulu yanı 

60 
40 

4,50 
3 00 

Dükkan Bu dahi 40 3,00 
Depo E9ki postane yanıLda denizkenarı 90 6,75 
Depo Bu dahi 90 6.75 
Depo Bu dahi 90 6, 7 [> 

Depo Bu dahi 90 6, 75 
Depo Bu dahi 9o 6,75 
Dopo Bu dahi 90 6,75 

llusnsi idart~ye ail yukarda cinsi mevkii, se
nelik muhammen hedeli ve mu vak kul temi na lu 
tarları )azılı g paı·ça akara tin 9 ı 8 ııwH yılı icarla
rı 30. ma) ıs 938 tarihi ne rastlaya" paza rtrsi giiıı ii 
~aat 16 da ihale edilnu·k iizre Vihh·et erıcünw
uince açık artırmaya lonulmuştur.w l~le~lilerin 
şarlname)İ gürm~k i<;in llusu~i muhasPbe mii 
diirHiğiinr. \'e ihale giinfı belli saallP. vilayet e11-
ciimrnirw lwş vurmalara ilan olurınr. 14 -19-25-28 

i l A H 
içel Orman Baş mü~en~isliğin~en 

lhıhammen 
G mamultiu lwcı11i ,·ahit Fıalı 

Ma. Lira ku . 
00,000 

5o ooo ! 
50.000 

3 7o 

Cinsi 

Gögmır 

ı-fcel vilavetirıin ~lf>rsin kHzası dahilinde ev . ., 
cili köyü civarnufa vaki Ayı pınarı nam Jevlet or-
manmdarı yukarıda 3 kal~nıde )3Zıh Gögnar :Jğa
cının htır biri ayrı 3)TI 3 parça olarak satışa çı
karılmıştır. 

2-- Beher nı3 gayri mamuh'rnun muhammen. 
bedeli 370 kunıstur. 

~ 

3- Şartname ve mu~avtd~rıanıe projP-lerini 
görmek istiyeıılerio nwrsi11 orman nıÜlıt>ndisliği
ne müracaat rtme.IPri. 

4-!Satış 27 5 · 938 cuma giiııü saal 13 Je 
mersin orrnau lı:JŞ miilıeııdisliği dairesinde yapı
lacaktır. 

5-- Şalış kü)lii açık artırma usulile yapıla
caktır. 

6 - nı u v a ~ k u l lt• m i r w l ı l 4 1i r a d ı r. 
7 --Tcıli plerin şartrıa nıf'de yazılı vtısi ~ a ları g~ 

tirmeleri lazımdır. 13-17 -19·25 

it Liraya Fotograf Makinesi 
1-Iaftada bir lira vererek bir fotoğraf ku
tu makinesine sahip olabilirsiniz. 

Haftada iki lira verirseniz size son model bir k~rük/ü (KO 
DAK) maki11tsl takdim ederiz. Sımf terfi eden ve iyi not alan 

talebeye verilecek en kıymetli !udiye Fotof;of Makintsidir 
Fotogıafçılarla Amatörlere 1Jit lıer cins nıalztmt, cam, kar 

ton, paspartu ve ilfiçlar bütün cenup viltiyetltrindeki satıcılardan 

daha uc11z ve tazedir. 
Kodak , Otrart, Foglandtr, Mimoza, L.torıaıd, Lombtrg, Ka 

ptlli, Agf a markalı malzeme, fılm ve sinema : fiJmltrile Rontken 

filmleri bulunur, 

L 
SEDAD SAHİR SEYMEN 

Uray caddesi No. 41 - Merain ı 

'Yeni Mersin Basımevinde Baıılmııtır : Mt!rsİD 

Sıcaktan bunalmaınak icin • 
Bir (termo) a sahip olmak lôzımdır, Bu sme termos/arın Alt 

(llfnium, kmlma;· cam, beş defa kuvvetli kmlmaz cam ve çelik 
cinsleri ile terey4fı, dondurma ve yemtlcleri uzun milddet oldaeu 
[ibi mu haf aza eden ytni modellerimiz geldi. 

Saat ve Gözlük çeşitleri 
Ntker, Arlan ve difer tanınmış İsviçre mamul6.tı etp, kol, ma 

sa ve duvar saatlerimizi bilhassa tavsiye ederiz, Zeiss ve htr ne 
vi num,olv, renkli ve şoförlerin kullandctı !!Dzlüklerlmizi eDrüp 
fiyatlarım ö/frtnmeden gözlük a/ma.vımz, Son model eüneş ve toz 
gözlükleri de hu. hafta çıkacaktır, 

RİZE TAKIMLARI 
15 gün sonra yeni modelltr geltcektir, lıtr yerden ucuz, saf 

lam ve zarif olup (Riu) de ltuşusf suntte ihzar olunmuştur, Is 
tanbu'da yap/anlara htr suretle fı iktir, şimdiden sip:ıriş kabul 

Sec'ad Sahir Seymen 
Uray caddesi No. 41-Mersin 

bank 
Emlak ve Eytam 

bankalarının kurıı mudur 

Tam türk 
ve en güvenilen aigorta şirketidir 

Ha)'ttl, ya11g111, N~kliyetl, Kaza Otonıohil sigor 
talar1111zı en uıiisuiL şartlar ve ttıdh·~ kolav-
h~larile yapar. • • 

Mersinde Mümeuili 
VASFI ORGUN 


