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Şankufenkte 10 gündenberi çar

pışan Sovyet - Japon orduları dün 
saat 12 de Tokyo ve Moskovadan 
verilen emirle askeri harekata niha-
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Şankufenk tepelerinden ba· 
rut kokusu gelmeğe başlad•. Ve 
buralarda Japon ordusu uzak 
Şarktaki Kızılordu ile karşılaştı. 

Böyle bir hddise Avrupada 
vukua gelmie nlsaydı, harp çık· 
mış demekti. Fakat Asyaoın hu· 
dudu belli olmı1an (No nons' 
land) tarını alelade hudud mın• 

takalarına tienzetmek bahse mev 
zu bile olamaz. Ve bu kareılaş· 

ma iki rakip memleketin koloni, 
sahasındaki genişlemelerinin bir 
safhasıdır. Ve bu safhanın vaha· 
melini söylemeğe bile lüıom 

yoktur. 

Sır Olan 1 oplantı 
. 

Türkiye Dün öğle üzeri oldukları yerde askeri 
harekata nihayet verdiler Asla Sovyet aleyhdarı bir ter

i tibin beşiği olmıyacaktır 
Joponyanın Moskova büyük elçisi dün de Litvinofla görüşerek • • . . . . . " . . .. 

mütGrekenin kati şeklini tesbit ettiler Guzel T ur~ıyemn hıç~ır koşesı ~lf ya~ancı pohtıkamn 
Japon, Sovyet, Mançuko mümessillerinden mürekkep bir muhtelit komisyon teşkil edildi teneffüs edeceği yer değildir 

Moskou 11 (Rad10) Tas ajansı bildiriyor : iki taraf noktai nazarını tehf için hakemin en 
Dün saat onda Japonyamn Moskota büyük el müessir garanti olduğunu kaydetmiş e1Qi hakem 
çisi Si.cemitsu Sovyetler birliği Hariciye komi meselesinde ısrar edince üçüncü maddede hallo 
seri Litvinofu tekrar ziyaret etmietir. Yapılan ıunmuetur . 
fikir laatisinde komiser Litvinof Sovyetler bir Hududu tahdit komisyonunun faaliyeti üze 
liği namına eu teklifte bulunmuştur : rinde anlaşmaya varılamamıştır. 

1 - Japon ve Sovyet kıtaları 11 Ağustos Elçi Sovyetlerin tevdi edeceği harita ve ve 
Perıtembe günü saat 12 de her türlü askeri ha sikalarla beraber Japonranın şimdiye kadarl 
rekiila niharet terirler. Bu hususta Japonya merdana çıkarmayıp komisyona tevdi edeceği 
ve Sovyetler birliği aHlkadar makamlara derhal vesikaları da müzakereye esas almalarını bil 

Dünkü posta ile gelen Ulus 
1 

keri ihtisas nasıl elele terebi
arkndaşımız cSır olan toplantı• . liyor ~ Şümulü henüz meçhu
baelığı altında şu fıkrayı neşret lümüz oıaiı bu içtimaların son 
mektedir ; günlerde gizli kaldığını da 

c Bir kaQ gün eval gaze· 
leler yazdı, aUlkadarlar anlat· 
tı : lstanbulda Japon sefare· 
tinde diplomatl4r toplanıyor; 

deniyor ki bu toplantının he· 
defi iktisadi bazı meı;eleleri 

halletmektir. iktisadi meselele-

işaret edelim . 
Biz Türkler misafirperveriz. 

Memleketimize yalnız dostla· 

İkinci bir Rus - Japon hor 
bi mümkünmü dir? 

emirler verirler . dirmietir . 
2- Kıtalar mahalli saatle saat 24 de bulun Mamnfi bu noktayı hükümetine bildirip en rin hallinde mütehassısların 

dukları hatlar üzerinde dururlar . kısa bir zamanda cevap getireceğini illlve et fikir ve mütaleasının minasını 

rın değil, herkesin gelip Lizi 
görmelerini, yeni hayatımızı 

yakından tanımalarını isteriz. 
Güzel İstanbul seması altında 
yaz günleri ve yaz akşamları 
cidden bedialnrla başbaşa kal· 
maktır. Fakat güzel Türkiye
nin hiQ lıir köşesi bir yabancı 
politikanın teneffüs edeceği 

yer dc$tildir . 

Hem Rusyanın, hem de Japon 
imparatorluğunı..n bö1le bireer 
düşünmekten ne kadnr uzek ol 
duklarını anlamak Qok kolaydır. 
Japonya bugün Çinin büyük 
bir kısmını iegal etmiş bulunu· 
yor. Buradaki ordusu miinakaea 
sı mılmkün olmıyau birQok mu 
vaffakıyetlerine rağmen felce uıt 
ramışttr. 

3 - Hudut ihtiHifını hal için iki Sovyet bir mielir • anlamak mümküııdür. Fakat 
Japon bir Mançu mümessilinden başka her iki Mütarekenin kati metni iktisadi meseleleri halletmek 
tarafın d;. muvafakatiyle bir üçüncü devlet va 

Tokyo 11 (Radyo) Resmen bildirildi~ine gö 
hndaşından mürekkep muhtelit bir komisyon ra Sigemitsunun Litvinofa bildirdiği ihtirazi 
teekil edilir • 

4- Komisyon Rusyanın ve Çinin selfıhiyet kayıtlar kabul edilmiş oldug-undan bu sabah 
mütarekenin kati metnini tesbit için tekrar gö 

tar imzalarını taşıyan harita vesikaları müza 
kerelerine esas alarak Qalışır . Muhasamata nihayet verildi 
Japonyanın ihtirazi kayıtları Tokyo 11 (Radyo) Yarı rcsm'i membalardan 

istiyenler arasında ataşemili· 

terlerin de bulunduğu görülü· 
yor. Mantıkın eaeırdığı nokta 
budur: iktisadi mesele ile as· 

Cumhuriyet tarihinin bir 
Sonu ikincide 

Gönüllüler ne zaman geri alınacak rüşüleoektir • l 
Elçi teklifin ilk iki maddesini derhal kabul öğr.enildiğine göre Harbiy~ Nezareti ~ank?fenk p •ı rene ıe r 

•• üçüncü maddede zikredilen hak'rm meselesini tekı kıtaata muhasama\a nıhayet verılmesı em 
Binaonaleyh Japon erkanı reddeylemi&lir . rini ı-ermiş ve bu gün saat 12 de muhasamat 1 

kapandı 
harbiyesinin, belki yapmak iste· Lilvinof komisyonda 9ıkacak ihtilafı hal ve tatil edilmiştir . 
diği fakat bugün vaziyetin ken· ------------·--___... _________ ı·talya Frankoya yeniden as-
disini tehire mecbur etliği yeni Hatay- cez·ıre franSIZ Hariciye HHzırı 
bir harpten doğacak muazzam k ·ııa" h go·· ndermı·ş 
güçlükleri göze almak istemiye- Bonenı·n An- er ve s 
ceği ~~~~::rRusyaya gelince; ho· Avrupada Hatayın Türkiyeye k . tı• l Fransanın tedbirleri tek taraflı kalıyor. 
naz dahm bir krizin tesiri aıtın ·ıh k d b h d·ı· ara zıyare ingiliz maslahatgüzari Ciyo.no ile görüştü 
da bulunan ve bu kriz neticesin 1 a ın an a se 1 ıyor 
de ordu kumanda kadrosunda B. Bone Eylülün 
derin açıklar 1ıası1 oıan 1>u mem Suriyenin Elcezire kısmının vaziyeti de 20 inci günü gelecek 
leketin bizzat mevcudiyetini leh· bugünlerde bahsediliyormuş lstaubul, ıo (Hususi) - Bir 
likeye koyaca~ı bir harbe atıl· kaç gün enol eehrimizo gelmiş 
maktan başka yepaceıtı eeyler Atine _ Elefleron \'imaya Bu rivayetler meyanında San· ve Cumhur Reisi Atatürk tara· 
urdır. Mamafih rakibinin bugün Beyoğluudan yazılıyor : lskon· caktaki Türk ordusunun bir da· fırıdan kabul edilmiş olan Paris 
içinde bulunduğu güçlüklerden derun sancağı meselesi eHin ha çıkmıyacağı da söylenmekte· büyük elçimiz Suad Davnz bu 
istifadeyi düşünerek taliini bir Türk basını işgal etmektedir. dir . gün Ankaraya giderek iHariciye 
kere denemeye karar verse bile Aıılasılan bu iş Eylülde topla· Alevilerin Lübnaola birleşe· \'ekili Tevfik Rüştü Arasla gö
mağlup olacağı muhakkaktır. nacak olan Sancak meclisiniıı coklerine dair çıkan rivayetlere rüştükten sonra eehrimize döne 
Cılnkü bu takdjrde .Tapon ordu- vereceği kararlardan sonra kati gelince buna ihtimal verilemez coktir. Suad Davazın gelişi, yaz 
su Cindeki ileri mevzilerinden bir hal kesbodecektir . Çünkü bu surolle Suriyenin de· t:ıtili için olduğu kadar, gelecek 
çekilerek Rusya üzerine dönmek B k 

1 
d . bi nizle irtibatı kesileceği gibi,Türk ay memleketimizi ziyaret edecek 

te tereddüt elmiyecektir. 1 ~ arar ara aır ecne ga soyundım olan Alevilerin buna olan Fransa Hariciye Naıırı M. 
R bT ~ zetelerınde Qıkaıı yazılara Türk razı olmaları da ·ımkr..nsızdır. Bone'nin gelmesiyle do alakadar 

19uo~ya ne
9
1
05

apa ıRır · d basını hiç ses çıkarmamıştır· " 
'* - 1 te ua or usu . . AIUkadar devletleri fazla dır. • 

. . . . . • cNatıon Belge• gazetesı, bu mec meşnul edecek olan Elcezire kıs Aldığfmı_z _mal~ma!a ~azerab 
Uzak Şarkta, kendısı ıçm daımı 1. . k . 1 8 .ıı. T" k' "' 'L• B ı 1 . . . . ısın ararıy e anca6ın ur ı· mı olup buradaki petrol kay· 111. o~e ey u un yırmınc_ı . gun .. u 
hır rıcattan ıbaret olan bır harp ., .11 k d'I l'r' • t •onu ikincide refakatınde Ft'anaa H rıcıye Ne 
te on sekiz a7 mukavemet ede· 'eye ı la e ı ec< 5ın1 yazm1e ır .,. 

----------·---------------- zareti Şark ieleri müdürile husu 
bildi. Fakat o zamanki ordula· Türkiye • Almanya ticaret anlaşması at kalem müdürü oldu~u halde 
rın ihtiyacı çok mahduttu. -Sonu ikincide-

Zemanımızda vaziyet tama y • laşma m t • t• r t 
mile degişmiştir. Bugünkü harp enı an e nı ıca e 
ler müthiş biret malzeme, gaz, d na bı·ıd· ·ıd· 
benzin ve mühimmat müstehli· o ası ırı 1 
kidir. Bundan başka Sovyet or· 

dusunon elinde bulunan tek de- Hesaplann nihai muvazenesi emtia mü~adelitı seyrine 
miryolu merkezinden (altıbin ki· 

~0~~~· b~;·:~:b1:~::;:11~,~:~ nazaran g~yri tabii bir lartla te~lihye ~üşürülmiyecek 
muazzam harekat için kftfi de· Türkiye - Almanya ticari f ri Türk - Almı\n iktisadi anlaş 
dildir. mübadeUitına dair anlaema met malarının tatbikatına müteallik 

Diğer taraftan, tayyare ve ni İktisat vekAletinden tice bilcümle mesaili tetkik ve müza 
zırhlı harp vasıtaları karşısında ret odasına gelmiştir. Anlaema kere etmek üzere birer hükii 
naklirat 7olları büyük bir tehli ntn es9sları şunlardıı: met komitesi kurulacaktır. Yek 
ke altındadır. Ve bittabi Trensi· 1 - Her iki memlekotten bi digerile doğrudan doğru1a ve 
beryan ballıda tecavüz edilemi· ri menşeli eşya, diğer memleket daimi surette temas halinde bu 
Jecek bir yol deltildir. arazisine, ithal memlekelindo it lunacak olan komiteler, bilhassll 

•• hal anında cari olan ahkama bu gftnkü tarihle imza edilmiş 
Elhasıl, Japonya ile muha· tevfikan ithal olunD.cak ve men olan Türkiye - Almanya 

aenıaıa girecek olan Sotyet Rua şe eahadetnamesi bulunacaktır. arasındaki ticar1 tediyelere aid 
Ja Avrupada süratle bir ihtiras TGrk menee enhadetnamelerl anlaşmada derpie edilen (A) he 
zemini olabilir. Ve bu suretle iki "Renkli Olarak,, Alman gömrük saplarının nihai müvaıenesiııin 
cephede mecbur olacağı bir harp mnkamatınca damgalanucaktır. Türk - Alman em ten mübadela 

-Sonu lklocide- Her iki memlekette, vazifele Sonu ikincide 

Sovyet · Japon anlaşması 
Borsalarda mühim 

tesir yaptı 
Tokyo 11 (Rndyo) Royter 

den ; Sovyet Japon muhasama 
tının tadili için tarılan anlaşma 
haberi lam borsanın aQıldığı za 
mana rastlamış esham ve tahvi 
!At üzerinde derhal bir yüksel 
me görülmüstür, Bir çok ssham 
ve tahvilat 2. 5 kazanmıştır, 

Sovyet da~ili istibazı 
Moskova 11(Radyo) Tas ejnn 

sından : Üçüncü bee yıllık dahi 
it islikrazın bir temmuzda bee 
milyarlık birinci sene satısı 887 
milyon 390 bin rubleyi geçmiş 

olduğundan kayıtlara nihayet 
verilmiştir , 

Londrıı ı ı (Radyo) Royter da gönüllülerin geri alınması 
bildiriyor : Çeınbcrlayinle hari ve lspnnynnın koııtrolünde mü 
ciye nazırı Lort Halifaks bu~ün sait bir hava yaratmak ve lııgi 
uzun bir gfırüşme yı:ıpmışlardır liz-ftnlyan anlaşmasının talbi 
Bu görüşmede lngilterenin 'Ro 1 kini kolaylaştırmak maksadını 
ma maslahatgüzarı tarafından istihdaf ediyordu. Halbuki hal 
KonL Ciyano ile yapılan l~pımya yanuı İspanyaya yeniden asker 
işleri hakkındaki tomas mevzuu ve ınalze~e gönderdiği nnlnşıl 
bahsolmuşlur • dı~ı takdırde Frnn.snnın tedbir 

s liil · tlar mahfelterden lerı tek tara_flı kalnccıktır : ' 
0 ııye .. h _ l\ont Cı)' nno maslahatgüza 

.. ~ ·ıd·x• e gore· ması~ t\tgu Oe:,renı 1 ıı>ID • 1 a rın mütalealnrrna henüz covap 
zar KoııL Cıyano)· a ispanyaya vermemiştir . Diğer taraftan 
1eniden asker ve harp m~lzeme Franko da ademi ımüdahale pltl 
si gönderildiai hakkındnkı haber 01118 henüz cevap "Oermedi~in 
leri bildirmiş\ir · den Fransa için statükonun ida 

Malümnur ki Fransa Pireııe i mesi güç olncaktır, Mamafi umu 
hudutlarını gönüllülerin geri a I mi kanaate göre Frankonun ce 
ımmasından evvel kapamıştır.Bu vahı çok g~cikmiyeceklir, 

Çinde Japonların vaziyeti müşkülleşti 

Cin Kıtaları 
' 

Şansi ve Hopeinin mühim 
yerlerine girdi 

Müthiş hava harbi oluyor. Bir Japon 
taarruzu püs kür tüldü 

Hankeu, 11 (Radyo) - Ho· ( sü de tamamiyle tahrip edilmiş 
pei'de çete muharebesi yapan ve bu hat ile Pukov - Tienslin 
Çin kunetleri büyük bir faali· hattında nakliyat durmuştur. 
yet göstermektedirler. Bu kuv· Çaroamba günü yapılan şid 
velleıfo son hedefi Şih-Şia-Şung 

detli çete muharebelerini müteA 

:~:~~~ :t~i~::~er~o~~:asç:~o;u: kip çinliler Hopoı'de ktlin Anşiş'i 
istirdat etmielcrdir. 

şimalinde Sangşov civarında ve 
Hopei'nin cenubunda bulunan Şiddetli hava muharebeleri 
slmendifer köpüsü İle hattın 30 Hankov, 11 (Radyo) - Ros· 
kilometrelik bir kısmını tahrip men bildirildiğine göre geçen 
etmişlerd i r. Hantan civarmda çarşamba günü Hankov ve Au 
Peiping · Banko hattının köprü 1 Sonu ikincide 
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Muamele vergisi 
Maliye ''ekaleti esaslı 

kat yaptırdi 
tetki-

Varılan netice istenilen verginin motör
leri söktürecek kadar ağır olmadığıdır. 

Yeni muamele vergisi kanu ufak kısımlara ayrılmaması ve 
nu etelce beş beygirden az mu bu vaziyetin bunlarla münase 
harrik kuvvet ve on ameleden bettar bulunan diler sanayi şu 
az işçi kullanan müesseselerin beterine zarar vermemesi için 
bu istisnaiyetini kaldırmış, buna kald ırmıştır. Muamele vergisin 
mukabil daha geniş muafiyetler den istil!lnR hükmünün sebebi• 
koymuetur. lstanbulda eski ka 1 bu kadar yerli müesseselerin in 
nunun bu istisnai kükmüne da kieafını temin maksadına matuf 
yanarak muafiyetin istifade bulunuyordu. Aradan uzun za 
eden müesseseler Finaııı; Bakan man geçti. Bu müesseseler tu 
lığına müracaat ederek 7eni ka tundular, inkieaf ettiler. Hükü 
nunun kendilerini çahımaktarı met de bittabi ver~iyi seyanen 
menedecetini ileri s6rmüııler ve Catbika geçti, Bununla beraber, 
sanatlarının ölmemesi iQin eski bugün istenilen vergi, motörleri 
bükümün 7eniden yürürlüle gir söktürecek kadar atır değildir. 
mesi hususunun teminini iste Sonra, yeni teevik kanunile bu 
mişlerdi. gibi müesseseler, getirecekleri 

Finans bakanlıQ'ı, yapılan şi bir çok iptidai maddelere ait 
kbet ve dilekleri tetkik etmie, muamele •e istihlAk vergisini 
ieiıı bir kerede mahallinde göz ya hiç vermlyecek, 7ahut da 
den geçirilmesi için varidat pek az vereceklerdir. 
umum müdürü B. ls:nail Hakkı D iğer taraftan defter tutma 
ile tetkik bürosu azasından B. iei de 0 kadar güç değildir. Ne 
Zeki1i bu iıe memur etmişti, ia kadar küçük olursa olsun, aldı~ı 
tnnbula gitmie olan B. lsmail nı, verdiglui bılmiyen, hesabı ol 
Hakkı ve Zeki esaslı surette tet ed'ıle 

mıyan dükkAn, tasavtur 
kikler 7apacaklar ve alınacak ne mez. Bahusus böyle motor kul 
ticeyi lıir raporla Bakanhita bil lanan mjiesseseler için, bu ıekil 
direceklerdir. Bundan sonra da 

VENi MERSiN Sayfa: 2 

Beyanname 
Suretlerine yapıştırı· 

lacak pullar 
İlhal!ll ve dahili ticaret be 

yaıınamelerinin birinci nüshala
rından başka tanzim ettirilen 
nüshalarına bazı gümrüklerce 
bee kuruşluk kıymet pulundan 
ayrıca damga pulu yapıetırıldı· 
ğı halde diğer bazı idarelerce 
bunlara damga pulu yap1ştırıl · 

mad1ğı teftie raporlarındım an· 
laşılmıetır . 

1324 sayılı damga kanunu· 
nun 8 inci maddesinin son fık 

rasında, cmukavele nameler ile> 
müteaddit nüsha olarak tanzim 
edilen sair senedat ve evrakın 
her nüshası başka başka damga 
re$mioe tAbidirıı denilmekte ol· 
maeına binaen gümrüklere ibraz 
olunan beyaıınamelerin her nüs 
basına bee kuruşluk kı1met pu
lundan ayrıca birinci nüsha1a 
yapıetırılması IAzım gelen dam· 
ga pulu yapıştırılması lAzınıdır 

iz mir f uan için 
Trenlerde yapılacak 

tenzilat 
Ankara, - Devlet demlryol· 

lcrı lzmlr fuarı mOoasebetlyle tat 
blk edilecek tenzilatlı on" beş glln 
IOk ve bir aylık halk ticaret bl· 
letlerlnln Avrupa hattına da teşml 
llnl kararlaştırmıştır. Ecnebi mem 
leket yolcularına mahsus bir ay 

1 ürk - Mısır dostluğu hahkında 
Hariciye Vezirinin sözleri: 

Türkiye-Mısır 

Misar 

Mııahedesi ananevi dostluğu 
mıızun ınüeyyidesinden baş

ka birşey değildir 

ispanyadaki Harp 

ı Vaziyet 
iki taraftı göre bir

birbirinin zıddı 
Borselona Radyo Harbiye neza 

etinin bir tebliğine göre nezaretine 
göre şark cephesinde cumhuriyet 
ci kuvvetler 1554 ve 1555 rakam 
lı tepeleri işgal etmişlerdir 

Bu geçe cumhuriyetçiler bir 
Kahirede çıkan Sadakat ga j verim. 1933 senesinde Ankara ve taarruz hareketine geçerek Bala 

zetesi Türk - Mısır ihtilAfı mu fstanbulda dört aı kaldım. ger köprü başının cenubunda Riye 
nasebetile bir anket açmıştır. Bu Büyük bir tali eseri olarak 

10 C • •'kl.,.I 1 d"' - - Segreyi geçmişlerdir Hükfımetçi 
ankete cevap verenlerden Mısır un u ıs.ı u yı onumu me . . . . 

rasimini takip ettim. 1911 d k'ı ler Frankıstlerın hatlarında derın 
subık vezirler meclisi azası ve 0 1 • d Türkiyenin halini bildP~·im i"in lemesine ileri aareket erme evam 
hariciye Aziz fzzet paşa söyle 5 " 1 

aradaki büyük ve müthiş farkı etmektedirler 
demiştir: gözümle görme müyesser oldu· Frankislere göre 

" - Asil Türk milletine kar Eski rejim ölü bir rejimdi. Ye Salamanka Radyo - Karar 
şı beslediRimiz ha.ki~i ve ~amimi nisi ise, millete haya& veren, ne gahı umuminin tebli~ine 'göre Ma 
d~yguların tam bır 1fadesı_ ol~~ l şe saçan her sahada . kuvvet ve kinenza fasyon mintikasında Fran 
Turk - Mısır muahedesı, ıkıl kudret kaynağı teşkıl eden canlı kistler iki biu silahlı ve 150 maki 
memleketin münasebatına düzen ve cazip bir rejimdir. Milli 4rzu neli tüfek gaaaim almışlardir Kas 
•eren annaoevt alAkalarımızın j ve iradeleri tahkkuk ettirmie ve t 1 h s· d F k. t h tları 

T - k .1 • • • 1 b. .11 e ıon cep e ın c ran ıs a 
müeyJidesinden başka bir eey ur mı letını ıdea ır mı et k . . k t f kuvvet 
delildir. mertebesine ulaştırmış olan ye ~eçme ~stı!e~ arşı ara 

. ) ni rejimin hayati her Jerde ve ımha edılmıştır 
Yeni Türkiyenın pek değ~r her sahada göze çarpıyordu. ç-.--d--

li Hariciye Vekili Dr. Tevfık . . . . in e 
_ _ . . . . Memleket1mızı a1nı terakki 

Ruştu Arasın memleketımızı zı . . -k 1 • · . .
1 . • . 

1 
k sevıyssıne yu se mıe ve asrı mı 

raretı ıse mevcut sempatın n ıy teller arasında yüksek mevki al 
metli bir tezahürüdür. mıe bir hale gelmesini candan 

Harple beraber kale 
ra afeti İki kardeş milletin refah ve arzu ediyorum. 

saadetini, terakki ve tealisini bü Türkiyere karşı bo samımı Londra, 10 a. a. - Hartalar 
tün kalbimle temenni ederim,, hisleri taşıyan bir insanın, iki dan beal Çin'de seyahat etmekle 

Mısır mebusan meclisi aza memleket dostlutuna büyük bir olan Qio enstlt~su dlrektörll. B 
sından mühendis Bar Ahmet ehemmiyet verdi~ini söylemek SUkok, Royter aıansı mubabtrıne 
Rüştü de şu cevabı vermiştir: bile zarittir. beyanatta bulunmuştur. 

Son zamanlarda Çln'tn uğradı 

muamele vergisi kanununda re 
niden bir tadile lüzum olup ol 
madığı kararlaeacaktır. Varidat 
genel direktürü tetkike memur 
edildiği bu iş hAkkında eu iza 
hah vc.rmietir: 

. . b . IAt lık halk ticaret bileti muamelest 
Bizim istediğımız, u ıma yalnız Edirne UzunköprO ve Slr 

varid olamaz. • - Harpten evvel Türkiye Sizin bu yoldaki mesaınız ğı mu&lbetl rden en boyOklerl kıt 
de uzun seneler kaldım. 1914 ise takdir ve tebrike IAyık.tır. hk kolera ~e tltodur 
1918 senelerinde Osmanlı ordu Türk Mısır dostıu~u?u. artır ' Mumaileyh, tuğ;anlar mUna 

hane ve müesseselerin sattığını, kecl ısta ' d 1 kt . . 1 syonun a yapı aca ır. 

kazandıtını göstermelerıdır. Şa 1 Sergi için tzmlr'e nakledilecek ve 
yet başit bir iş olan defter tul .d b b t il . 11 . _ sergı en u a e gerı yo ana 
manıu bazı müesseseler lçın guç cak eşya tenzllAtı Avrupa hattın 

sunda fıli hizmet yaptım. Ordu mak ve bu dostlu~~~ ıyı bır v~ sebettle kışin pek şiddetu olaca 
d .. ki hizmet esnasında Türklerle sıt~sı ol~n gazetenı~ın ga7retle ğmm tahmin edilmekte olduğunu 
sıkı temasta bulundum. Türkle rfnı teş~ı~ et~ek Turkler v~ Mı ııave etmiştir. 
rin büyük meziyetlerine şahit sırlılar ıçın bır borçtur. Çunkü, B. Sllkok, netice olarak. Ja 
oldum. Hürmet ve muhabbetim bu dostluk ayni zamanda iki ponyaoın biç bir zaman Çine gale c - Muamele vergisindeki 

istisnaiyet hükmü bazı biiyük 
teeekküllerin parçalanmaması, 

oldu~u neticesine varırsak bu da da mert ohıcaktır. Dlvrlk- Ka· 
çok derindir. memleketlıı hayati menfaatlerile be çalamıyacağt söylemiştir. 

Çinde Japonların 
vaziyeti müşkül/eşti 

(Birinciden artan) 

king'da 14 japon tayyaresi düşü 
rülmGe ve Hankov ile Kinkiang 
üzerinde cereyan eden şiddetli 
hafa muharebeleri esnasında al 
tı japon tayyaresi esir edilmiştir 

kabil yerlerin maktuiyete rapttoı 
d üşüoece~iz, 

Türkiye - A lınanya 
ticaret anlaşması 

- Birinciden artan-
lı seyrine nazaran, gayri tabii 
birfark ile tehlikeye düerueme 
sine nazaret edeceklerdir. 

Bu maksatla her iki komite 
ihracatı artırmağa veya tarallar 
dan biri •e1a diğerinin ithalAtı 
nı tahdide matuf tedbırler! müş 

tereken kararlaştıracaklardır. 

Her iki hükumet 1ekdi~eri 

Diğer cihetten çarşamba gü 
nü Vuhan "Vueang - Hankov,, 
uzerinde japoo tayyareleri tara 
tından yapılan akın asmasında 
biri büyük bir bombardıman tay 
yaresi olmak üzere 12 japon lay ne kendi komitesinin kimlerden 
raresinin düşüaüldüğü •e 18 i mütekkil olacağını mümkün olan 
ağır bombardıman tayyaresi ol süratle bildirecektir. 
mak üzere 70 japon lay:varesinin Bu komiteler her iki reisten 
bu akına ietirAk ettiği teyit edil birinin tRlebi üzerine toplanacak 
mektedir. !ardır. 

Bu komiteler, muhtelif tAli 
Esir edilen tayyareciler komiteler teşkil ve kendilerine 

Mucize kablinden olarsk tay mütehassıslar terfik ed!lebilecek 
rareleri rerde eıildiRi .zamJn 

1 

ıerdir. 
Ölfimden kurtulan Qç ı· apon tay Bu anlaşma, 15 ağustos 938 

·h· d ·rb n muvakkatrn yarecisi Vueang oi•arında tevkif I tarı . ın en ı ı are _ . . 
edilerek Hankov'a sevk edilmie. tatbık edilecek ve turkıye ıle al 
lerdir Vaıang'da Nanhu ta11a·ı· manya arasinda ticari mübadelA 

· d - · de cereyan ta ve tedi1ata aid 30 ağustos 
re met ını uzerın . 937 tarihli anlaemanın rerine ka 
eden bir bata muharebesı esna . . . _ • 
sında bir Çin ta faresi bir ja ım olacaktır. Her 1kı buk~met 

. 1 J Ankarada buluşmanın merıyete 
pon ta1ııreaıoe çapmıştır .. ~pon girecegi kati tarihini yekdiQeri 
tarrareal derhal alevler ıçınde 1 ne mtimkün olan aüratle bildire 
yere daemüıtür, Cin ta1rareai J ceklerdir. Bu anlaşma 31 aQ'us 
hizmet haricine çıkarılmış, pilo .tos 939 tarihine kadar merireue 
tu, da paraeüUe yere inerek ha ' kalacaktır. 
ratını kurtarmıştır· j 939 senesi mayıs ayı zarfın 

H • · r de Hsinh da her iki hUkumet bn anlaema 
onanın şıma ın 1 • 'k · bı -

eiang civarında bir japon bom ~ı.n bır S~?eh .. yem . r . mud~e! j ıçın temdıı edılıp edılmıyeceQını 
bardıman ta11aresi düşürülmüş karşılıyacaklardır. 
ve içinneki iki ta7yareci esir 
edilmiştir. 

Bir japon taarruzu 
püskürtOldü 

Hankov, 11 (Radyo) - Er 
kanı lıarbife tarafından verilen 
Oin haberlerine göre, Kitkiag'ın 
cenubundaki Çin mevzilerine 
taarruz eden japon kuvvetleri 
salı günü mukabil taarruza ge 
çen Oin hücum hatları tarafın 
dan geri pü&kürtülmüelerdir. 

Yangtse'nio şimal sahilinde 
siddetli muharebeler devam el 
mektedir. Son günler urfında 
vukubulaa kanlı çarpışmalar es 
nasıııda japonlar takriben 5000 
kiei kayıp \'ermişlerdir. 

f ransız Hariciye Nazın 
Birinciden artan . 

memleketimize gelecektir. 
Fransa Hariciye Nazırı An 

karada üç gün kalacak hr. 
M. Bone'nin bu ziyareti es 

nasında Türk • Fransız · Suriye 
dostluk muahedesi kat'i alacak 
ve bithaBBa iki memleket arasın 
da, geniş mik1asta ticari ve ma 
li itilftflar akdi hususu tetkik 
edilecektir. 

Başvekil CelAI Bayaaın mu 
karrer Bükree seyahati, Fransız 
Başvekilinin ziyaretinden evvel 
mi, sonrn mı yapacağı birkaç 
aün z arfınd:ı anlaeılacaktı. 

lln, Samsun - Ankara ve Zongul 
dak - Irmak arasmdakt istasyon 
!ardan . tzmlr fuarı için bilet alan 
yolcuların gidişte Kuyserl - An· 
kara - Eskişe hir - Afyon l o 
lundan gitmeleri ve Ankara'dun 
lzmlr'tı gidecek yolcuların trene 
aktarma ederek tzmir'e devamla 
rına mUseade edilecektir. 

Demiryollan ve limanlar 
inşaat dairelerinde
ki mecruh vehaatalar 

Ankara 11 (Husust) - Ba 
yıodırlık Bakanlığı Demiryolları 

ve Limanlar inşaat dairesi, inşa 
at teşkilAtına mensub memur 
ve müstahdemlerle isçi ve amele 
den iş yüzünden mecruh ve has 
ta olanların tedavileri ve bunlar 
dan ie yüzündeu malül :ırnlan' .ır 
la vefat edenlerin vereseleriııe 
verilecek tazminatlar hakkında 

bir nizamname projesi hazırlan 

lanmaktadır. 

istan~ul · londra 
transit yolu tetkik 

ediliyor 

Türkiyeyi ziyaret etmeyi se de alAkadardır,, 

Bu Sene 
1500 ilk tedrisat 

muallimi tayin 
edildi 

İlk tetrisat muallim kadro 
sundaki boeluğu doldurabilmek 
için vücuda getirilen çavuş eAit 
men kurslarından mezu olan mu 
allimlere vazife verilmesine baş 
laumıehr. 

Maarif tekdletl, bundan baş 
ka lstanbul ve Ankarada birer 
köy kız muallim mektebi açıla 
caktır. 

İstanbul ve anadoludakl mu 
alllm mekteblerlle çavue e~itmen 

Ziraat Vekaletinin 
Haralar hakkında 
yeni kararları 
Ankara 10 (Hususi) - Şimdi 

ye kadar haralarda yetietirilen 
aygır \'e damızhklardan satışa 
çıkarılanlar müzayede ile satıl 
makla, köylü ve hakiki mustab 
sil için yaklaşılmıyacak rakam 
ve fiatlerı bulmakta idi. 

Birçok yerlerde ilgili dedik 
teri sıılma halinde hayvan besle 
mektedir. Hunlara Ziraat Vekale 
tinin göstereceği teknik itinaları 
na ve ilA'ililarını icap edeu yer 
!erde istifayı tesri mAksadile ve 
birleetirmek ear\ile meccanen ay 
gtr verilmesi takarrür etti. Ayrı 

kurslarından mezun olan mual ca ücreti Ziraat VekAletince tedi 
llmler, 938 • '939 ders yılı baeın ye olunacak baytarlar da hizmet 
da vazife almak eartlle ilk tedri 1 Jerine gönderilecektir. Ziraat Ve 
sat kadrosundaki boelugun an kAletinin yeni çalışma plAnında 
eak üçte birisini doldurabilmekte haralar ve damızlık dopolarının 
dir. j şimdiki müstakil şekillerden çıka 

İstanbul vo Ankarada tecrü , rılarak mıntakalar itiharile hara 
be mahiyetinde vücuda get1rlle ı l~ra .~e haraların ~a merkez~e 
cek olan köy kız muallim mek bır Jıoteknlk eubesıne baQ'lana a 
teplerlnden müsbet neticeler alın . aı anlaşılıyor. 
dığı takdirde diğer tllAyetlere de için tiftik keçisi, sığır, inek. at 

1

1 Ankarada da orta anadolu 

eamll edllecekdr. Bu sene ilk tet için bir merkezi hara tesisi de 
Ankarıı, - lstanbul - Loodra rlsat kadrosuna llAve edilen mu derpiı edilmektedir. Orman çitli 

turistik yolunun balkanlara alt allim sayısı geçen seneye naza Rinde mevcut 500 ineklik büyük 
olan kısmını tetkik etmek üzere ran 1500 kadar fazltıdır. Bu mem ahır da kısmen bu mıntakada 
önOmQzdekl gOolerde Londra'dan nuniyetbahş rakamı daha ziyade tahsis olunacaktır. DiRer taraftan 
memleketimize bir heyet gele- artırmak için mualllm mektebleri halen orman çifliğinde mevcud 
cektlr. Heyet yolu teknik ve tu · ne alıyacak leyli meccani talebe hayvanat bahçesinin yüksek ıira 
rlsttk cephelerden tetkik edecek kadroeo da geulş tutulacaktır. at enstütüleri kadrosunda met 
Ur. Bayındırlık bakanlığı yollar Orta tedrisat mual- c~d nebatat ·~ hayv~~at bah.çele 
genel dlrektörlDğü B. Ali GaJlp rı kısmıle ç!ftlık dabılınde l•ırlee 
GOran lstaubul - Edirne asfalt limliği tirecektir. 

1 ·' ı ı ı k Bundan baeka VekAlet muh Jo u ıoşaatly e meşgu o ma nze Ankara 11 (Hususi) - Orta · · 
re Edirne' ye gitmiştir. t d . t ili i' 5 • • • 1 lıf vılAyetlerde yapılmakta ~l~n 

, e rısa mua m ıaı ıçın aQı an hayvan sergi ve panavırları ıçın 
Kara~emzde . tahriri imtihanda muvaffak olan reni bir talimat hazırlamaktadır. 

tarın isimlerini 1azmıştık, Kül Genie hayvancılık ve hayun 

Ş'dd ti'~ tfir BRkanh~ı evelce 17 aaustos mahsülrttı sanayiinde eark vilA 
ı e ı ~•rtına var ta yapılmasına karar verilen ~i yetlerine mühim bir rer ayrıl 
Ank'\ra, - Şehrimize gelen I fahi imtihdnın 22 aRustosto Ga maktadır, 

malOmata göre evvelki gnn Ka· zi terbiye enstütüsünda yapılma ----
radenlı'de şiddetli bir fırtına ot- 1 sını kararlaştırmıştır. Bu karar Şankuf enkten gelen 
muetur. Fırtına bllhısssa gece şld · 1 tahriri imtihanlarda muvaffak 
delini arttırmış, bu yUzdeo bfr olanlara bildirmiştir. barut kokusu 
çok vapurlar Umanlrra ilticaya! Çek sanatkarları -Blrloclden artan-
mecbur olmuşlardır. Fırtınaya tu · h 
tuhm bir motor yolda su almış ve 1 Ankara , - Çek sanatkarı B. neticesinde Rusya kendı ma •ını 
blltOo yOkOnD atmak suretiyle Jan VertJsl'in reisliğinde dört ki· hazırlayabilir. 
batmadan kurtularak Boğaza va ' şllik bir müzik heyetinin yurdu Şunu da hesaba katmak la 
rabllmişllr. Fırtınanın Karadentz'de muza gelmesi beklenmektedir. zımdır ki, 1904 harbi çarlık Rus 
seferde bulunan kDçOk n~kll va s ı Müzik heyeti · cumn gDnO tıkşamı 
lalarıoa zarar verip vermt!diğl tuh tstaobul rudyosuuda bir konferans 
kik olunmaktadır. 'verecektir. 

yası için yalnız bir dıe harbi 
olarak kalmamış ayni zamanda 
bir takım iç karışıklıklarda do· 

Sır olan toplantı 
Birinciden artan 

faslını Türk ve Sovyet dostlu• 
ğunun iamimiyeti ve kuvveti 
teşkil etmektedir.Japonya için 
de hislerimiz iyidir. Zaten bi· 
zim hiç bir dostluRumuz yok· 
tur ki münhasır olsun. Ancak 
Uzakşarktan başlıyarak geniş 

sahalarda mücadele tertibi ya 
pıinlar, öyle eaıııyorum ki ne 
Balkan outantı, ne de SadA· 
bat paktı mem!eketlerinde ken 
dileri için istinat noktası bu· 
lamayacaklardır . 

Gerek Balkan, gerek Sadi\· 
bat paktı mensupları için bu 
hususta salAhiyetle söz söyle· 
mek kendilerine Aittir. Fakat 
ısrarla söyliyelim ki Cumhu
riyet Türkiyesi aslA Sovyet a· 
leyhtarı bir tertibin beşiği ol· 
mıyacaktır. Hükumetin bu ha 
kikati nasıl ifade ettiğini bil· 
ıniyoruz.!Fakat biz,Türk efkArı 
umumiyesine tercüman oluro· 
ruz •• 11 

Hatay -Cezire 
-Birinciden artnn

nakları mühimdir. Diter taraf· 
tan Fransanın bu havaliyi Tür· 
kiyeye baAışlamıe olmasından 

eüphe1enen Suriyeliler muhale
fete devam etmektedirler. Mama 
fi bu mesele Türki1e ile manda 
ter devlet arasında halloluna· 
cak bir iş olduAundan, Suriye· 
!ilerin faaliyetleri ehemmiyeti 
hAiz değildir. Bunların Türk
Franıız anlaemasını kabuw meo 
bur olacakları muhakkak görül· 
mektedir . 

Suri1elileri cırpınd ıran bil· 
haesa iktisadi sebeplerdir . Tür· 
kiye için de bu cihet mühim o· 
ıup Sancağın ekonomi bakımın 
dan yükselmesi içın çalışılacak· 

tır. Bu gaye ile pasaportlar da 
IAğvedilecektir . 

- ~ 

ğurmuştu . Yani bir harbin Sov 
yet Rusya için de çok tehlikeli 
bir dahili vaziyet doğurabileCe· 
ilini düşünmek her halde yersiz 
bir eeJ olmaz. 

Bu suretle, her eey, iki ra-
kibe de ağır başlılık vo ihtiyat· 
lı bulunmayı tavsiye etmektedir 

' i 

1 



SAYFA 3 YENIMERSIN 

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 

Tek kollu tek gözlü haydut 
Tımarhane~e deli gömleğini ~islerile parçahyarak ~açtı 

Sekiz jandarma mangası yakalamak için peşine düştü 

MERSiN 
Pi YASASI 

11- 8 - 938 
Pamuklar Ku. S. Ku.S. 

•=-===!= 
Kıevlant 40 4 l 
Dağmah 27 28 

1 

Kapı malı 26 
Koza 5,6 
Kırma il 

ı v ~6 İ Kozacı par agı 
i Buğday- Çavdar 

Tehlikeli bir haydut Fran viyet cüzdanını çıkarır fitİbi} mıştır ÇUnku doktorlar onun Sert anadol 
sada Evö tımarhane hapısha bir hanıcet yapr11ış fakat hil aklında boıukluk görmüşlerdir 1 Yumuşak 
nesinin haet~n~eindea kaçmış viyet cllz~aıı~ yerine tabancaıBurada bir müddet açlık . grelverli buğdayı 

5,10 
5.5 
3,3() 

tır. Tem sekız ıandarma nefe sını çckmış ıandarmalara ateş vi yapmış ve sonra sırtına Çavdar 
- ri bu h.:1ydudu bulmak için faa etmiş ve kaçmıştır. Muka ı deli gömleği geçirilmiş Anadol yulaf 

liyete geçmiştir. Kaçan adam bele eden jıındarmalar kolun tir. Arpa 

4,5 
3,15 

12 Ağustos· 8 319 

1 l A N 
Mersin Bele~iye Reisliğinden 

Belediye meclisi azalarına 
Fevkalade iclinrna davet edilt·n Beledh1e nıt·c-. ~ 

1 isi azalarının kısmen içtimaa .• gelmediklerinden 
dolayı ekseriyet h:isıl olmadığı cihetle ictinıa 15 -

• • 
J8.938 paı~ rlesi giiniirıe tehir edilmiştir. Saym 

l arkada~ların o gün saat 11 <le belediye salonunda 
alı.Lt>dilecek içtimaa iştirak elrıwlerİ••i rica edr.rim 

1 
1 l l N 

Mersin· as~eri satma ima kamisıonun~an 
Sığır eti alınacak 

Kursavüs~i adın_d~. ve 25 yaş dan ve kafasından yaralamış Haydut ti~a~ha_neRi?d~ld I Anadol 
larında bır Lehlıdır. K11çarketı tardır. hücresinde etıerını dışlen ıle 

1 
Y ~rli alivre yeoi M. 

beraberinde silih bulunması . Yaralı hatilaneye kaldırıl koparmak ve kafasını duvar · Nohut ekstra 
ih~i~ali yeni cinayetler işli~e mış sol kolu kesilmiş kaf~Kın ıara vurmak suretiyle kendni J Fasulye 

4,10 
3,5 
5 
7 
.S',18 
5,10 

1- ~1er~ in garnizonundaki kıtaalrn bir SP.nelik 
ihtiyacı olan <145) yüz kırk beş lıin ~ilo sığır eli 

6 kapah zaı f us lile eksihn1~ye konuldu. 
9 2- Eksiltme 17-Ağs. - 9J8 çarş~mlJa giinii saat ce_?' korkusunu ~ermektedır. dan kurşunda uzun amelıyat yaralamış ve bunun Ozerine Yulaf yerli 

ÇuokO Kuruvuıkı tok yaman tan sonra cıkarılmıştır. Fakat de el ve ayakları bağlanmış! Mercimek ıark 
bir adamdır. başındaki kurşun bir gözllnU hr Sahlep 

Onun facialarla dolu bir kör etmiştir. · İşte L'3hli haydut tek göz Tatlı çoğen 
mazisi vardır. Yaşı henQz pek Tek kollu ve tek gözlü ve tek kol ile bu vaziyette de Balmumu 
genç olmakla ~eraber yaşı ka .

1 
olan bu haydut hastaneden çı yine kaçmaua muaffak olmuş Cehri 

dar mahkumiyeti vardır. Po· karılarak hapishaneye gönde tur. c Susam 

140 
20 
74 
ıo 

15,5 
ıı 

16 da Mersin ask~rlill Ş. nin iisl katında A. As. 
gazinosuııda A. sa. <ti. ko. tarafrndan yapılacaktrı 
Zarflar ayni günde açılış saatinden bir saaı evve. 
line kadar k<ibul edilir. 

3- ~luhamıuen bedel 21750 lira ve muvakka. 
teminau 1632 liradır. lonyada hudut harici edilmiş rildiği gllolln gecesi hapisnc A k d· k" d 

1
. ö 

1 
;· Yapalı 

F ı · E · d f' t - ff k r asın a ı e ı g m eı:;ı ransaya ge mış vö cı varına en ırar e mege mua a ol . d" 
1 

. . 
1 1 

t k Siyah 
. . . nı ış erı ı e parça amış ya a 

yerleşmıştır. Burada mUteaddıt muştur. . . . Şark 
hırsızlık ve silahlı taarruzlar Hemen jandarmalar peşi çarşaflaı ındao bı~ ıp yapara.k Anadol 

S2 
45 
40 
44 
80 
70 

4 Fılzla bilgi edinmek is\iyen istekliler Al 
46 Sa. Al. ko. mevcut olan şartnameleri her zaman 

suçiyle takip edilmekte iken ne dOşmOşler ve onu bir evin t~marhaneden fırar etmış Aydın ıiyah 
41 gfireltilirlf}r. 3 l-U-9-12 

8 mayısla jandarmalar larafıo bodrumunda yakalamışlar tır. . . . Yıkanmıı yapık 
dan rastlanmıştır. Jandarmalar dır Şımdı Fransız ıan.derma Güz yuna 
şüphelenerek hüviyetini sor Kursavuski bu 11efer ha ları dedi~tmiz gibi sekız ?1an, Konya mala tiftik !>5 
muştur. pishanaye değil hapishanenin ga halinde ve onun peşıode I Yozgat 

Karsavuski cebinden hO· tımarhane koğuşuna kap.ıtıl dir. Keçi kalı 
110 
40 

Lapmeanonun intikamıı11 
almak icin .. 

» dabığ 

Bir sa~i~ ~okun Pirinçler 
Birinci nevi mal 21 

S8J8h8tİ İkinci nevi mal 20 

25 

i ı i n 
içel Orman m ü~en~isliğinden 

Muhammen vahit fiyah 
M3. D~. Cinai Lira K. 
314 X Çılm ağacı 4 90 

1-içel vllayt>tinin Tarsus ilçesi dahilinde Ga-
vur ini devlet ormanından 314 MiS. kerestelik 
çam ağacı salaşa çıkarılmıştır. 

Haydudun arkadaşı altı kişinin kalasını 
keserek valiye gdnderdi 

Odesadan kalkan ve Har Çay 280 
kov ve Tayfun vapurları tara 1 Kahve 102 

I fından çc',i(en sabih dok . Badem, çekirdek 
Kamçakkada Petropavlosk içleri 

Rio De JaneirO (5 Ağuı- tenkiline doğru büyük bir za- limanına vasıl olmuştur. . Tatlı badem içi 
t ) M 'od b"Jd' '(' bu dok Uzak şarktakı oı act:ı an 1 111 ıyo!: fer sevinci uyandırmııb. Kor- . . . : Acı » » 
Azılı haydut Lampaonua oobar 'k "P t' d taş yatn balıkçı gemılerı ıle nakfıyat Acı çekirdek 

95 
f,rJ 

2-Çam tışcarının beher Ma. gayri mamülü
nlin muhammen betleli 4:90 kuruştur. 
3-Şartname ve mukavf>lename projelerini gör-

98 mek istiyenlerin ~Prsirıorman başmiihedisliğine, 
Tarsus orman ruiihend isli~ine ve Ar karada or-..... 

22 
~ı 

310 
103 

arkadaıile birlikte öldürülme- 81
• 

0 0
' ı~oz" ~ ~nı 1 filosunun tamirine tahsis edil v 

ıi üzerine haydudun firara bır arkıdaşıyle barhkte Lam- miş bulunmaktadır. Bu dok ~rfa Yegı 
muvaffak olan aveneıinden paonun yerini tutmağa karar 5.ooo tonilatodur. uzunluğu 130 Içel ,, 
Korıiko intikam almak mak· v~rmiş görünüyor. Bu son bb genişliği de 31 metredir. En 
sadiyle bu hAdise ile hiç ali kındaki vahşiyane cinayetHe modern bir tekniğin icapları 
kası olmıyan bir çifliii basa- S t b .. l . d h t 1 na göre ekipo edilmiştir. Do't 
ak alta kişiyi öldOrmDı ve ka er a? 0 ~~sıne e şe. 8~ • ta pompala.ta elektirik kaynak ilin 

90 
70 

93 

alaranı keserek Manceio va· mak aate~~ ve ~uhbırler~n aletlerine ve ateliyelere IUzum • • 
isine g6ndermiıtir. ceıaretlerını kırmaga çılııbgı ıu enerjiyi veren bir elektirik Mersın Asker/ık 

.. Lampao~na aldürülme.ıi muhakkaktır. Scrtao insan ~a~tralıda vardır. Dokun iki şubesi reisliğinden: 
bütun Hereı•lyadı ıekavetan ayağı basmamıı cengellerile ıkı rumorköril de mevcut Askeri evsafa uygun 

Güzel kızları mağaraıarile nihıyetaiz ibtifa tur. s b"h d k k d. . . - biıwğe elverişli hayvanı 
·hı "h · t kt d' B.. a ı o en ısını çe müdafaa için g .. a arı 1 tava eme e ır, ~- keniki vapurla beraber 82 o!ao kimselerin Adanada 

İ . . tun şekaeet yuvalarının temız dU 11 · ı k t 1 · ı . • 1 1 ı. ngalterenın en glzel ka- . . • . ge n .ooo mı a e mış v_e ... 13)Van satına ma AO 
dınlan Brumfild tehrinden çı 1enmesı ıçın Berezılya bükü- Petropavlovsk a evvefce tesbıt . ' , 
'- İ ·ıt i k ı meti daha uzun zaman mücaıolunan tarıhten 2o gUn önce mlS)Onurıa nıuracaat el-.:ar. ngı eren n en umra 1 · ·ıA 1 
saçla ve en güzel tenli kızla- deleye mecbur kılacıkbr. varmıştır. me erı 1 cın O unr. 
ra da bu ıehirdedir, Hıtti in 4 - 9 _ J 2 

~~~~:d~~,C:e•";,i~m~il~:rt:~ Astronomik il mi bir tiyatro 
dın kadar güzel,, derler. M k th · · i b t" t d f 

Tabiatia bu llltf muha os ova, rasa anesı seyırc u ıya ro a ayın sa a 
faza için Brumfildlil::u"güzel bu serıe kuruluıunun lo .uncuıh~tı g~c~ il~ gllndUzQu. birbiri 
lcadınlanmıza muhafaza cemi· yıldöoUmUull kutlamaktadır. nı takıbı gıbl astramonık muh 
hti,, adlı bir cemiyet kur Buyuk pedegojik mahiyeti o telif hadıseleri ôğrenmektedir 
llılutlardır. lan ve bOlUn Soyyetler birli Bu fevkalede tiyatronun re 
)e Bu ~~lll:İJe~ ~ug&n ~ledi ğinde ®" tanınmış v~ sevil portuvarında Galile ve Gior 
d· me~liıı de ı~tilif ha~~de- miş bir mDessese teşlul eden dona Bruno piyesl~ri vardır. 
~::d· Zıbral beledkıye 1mechıkı ıe- bu rasathaneyi her sene asga H111en yeni yeni muhtelif piyes 

e u unan uyu arın apa . . . h 
lıl111aıına karar vermiıtir. Ce ri bır milyon kışi zıyaret ey ler aıırlanm akladır. Bunla 

J EN i MERSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone / Türkiye Hariç 

Şerait için için 

Senelik 1200 Kr, 
1 

2000 K 
Altıaylık 000 1000 
Oç aylık 300 500 
Bir aylık 100 Yoktur. 

Resmi ilinatan satırı ıo 
Kuruıtur. 

ll>iyetin fikrine a-öre Brumfild lemekledir. rıo arasmda bilhassa Kttpernik 
tebri kızlarına harikulide gü. Bu rasathaneye merbut yıldıza doğru, Kepler ve Lemo 
~lli~l~r veren bu lluyulann olarak dOnyada batkı misli nozov is~iodekiler nazarı dik 
1 rlcıbı meçhul sulandır, Kız bulunmuyao astronomik ilmi kati calıptir Aatomoninin 
i!·r ~u . ıu~arla. yıkandıklan tiyatro mevcuttur. Bu ltiyatt'O muvaffakiyellerini bu surette = 
L~•ııdır kı clldlerı yumuıek ve . • b" 1-'ld · b" · 
Qey11 1 8 k ti" d çok çeluci bir şekilde gök yO pek cazap ır şeaı e sunı ır ve konferanslar da tortıp edıl 
Uıı,, b:.:Ji;: m~cli:~v:ı.'ıar~~ zUnUn tetkiki modern. usulleri yıldızlı gök altında ~hr~tmek miştir. 
Ilı lll6tee1ıir etmif ve mem· anlatmak ve artromonı mevzu Moskova raıathaoesı tıyatro M k th . 
~~İYeti kaldırmayı kırar ver- tarı Uzerinde ilmi mOoakaşa sunun hususiyetini teşkil eyle os ova r~~a anesınde 

1tlerdir, lar organize eylemektedir. mektedir. çalışmakta olan ;lım adamları 
/-"--- Rasat hane ayrıch her fabrikalarda ve endüstri mUes 

170.000 1 z M 1 R L 1 V E gtın arz seyyaresi, seyyrelerde seselHindo de astromoni mev 
~1111İr Enteraaıyonıl Fuınnın 1.000.000 ziyaretçisi ılzi hayat varmıdır. Dindeki gök zuları etrafında konfranslar 
Qtlcliyor ı. . ve ilimdeki gök gibi mevzula vermektedir 

r Uzeriode 5 iJa 6 konferans • 
1 Yol :!Cuzluklarından istifade adinlz; Yenilik, gDzelllk eğ· 
ence, ucuzluk ve alış veriş yeri JZMJR ENTERNASYONAi. 
ruARINI deulz, gQo*'ş, yeşllllk, meyve ve sağlık şehri gDzel 
ıınırı ziyaret -ediniz J • • 

<o .AGUSTOS · 20 EYLÜL 

tertip etmektedir tık ve orta Bu rasathanenin Moskov~ 
mektep talebelerile pilot mek kUltUrparklarıoda da şubeferı 
tebi bHhriye mektebi ve saire organize adilmiş ve pek bUyOk 
gibi hususi ihtisvs mektepleri: bir rağbet görmekte bulunmuş 
talebelerine mahsus ayrı kurs tur. 

man umum miidiirlfığiine müracaat etmeleri. 
4-Satır Jg-8 .938 Cuma giinii saat ilde 

Mersin orman başnıiihendisliği dairesinde yapıla. 
cakllr. 

5-Satış umumi olup açık artırma usulil•~ ya
pılacaktır. 

6- ~lu vak kat temi nalı 116 
7 -Taliplilerin şart namede 

mt-l~ri lazımdır. 

i 1 in 
lçel Orman Mü~ürlüğün~en 

liradır. 
yaııh v~saiki getir-

7- ı0-12-14 

Muhammen vahit fiyah 
M3. - 03. Cinsi Lira K. 
3 29 X Çam ağacı 4 90 

1--içt>I vilayetinin Tarsus ilçesi dahilinde kar-
galık devlt>l ormarundan 329 M3. kerestelik çam 
ağacı satışa çıkarılnuşlır. 

2- Çam fŞcarınm beher M3. gayrı mamulün 
muhammen bebeli 490 kuruştur. a- Şartname 
ve mukayflename proj 0 lerini görmek istiyenlerin 
~dersin orman başmühendisliği rıEl, Tarsus orman 
mühendbliğine ve .Ankarada orman umum mii
dürliiğliııe miiracaa t etmeleri. 

4 - salış ı 9-8-938 Cuma 
Mersin orman başmli lıf>rtdisliği 
caklır. 

gii nü saat l l de 
dairesinde yapıla. 

5-Satış umumi olufv açık :ırlırma usulile · ya
pılacaktır. 

6 -~luvakkat teminatı 121 liradır. 
7- Taliplilerin şarmanwd?. yazılı vesaiki getir-

m~leri lazımdır· 7-10-12-14 

TARSUS AMERICAN COLLEGE 
AMERiKAN ERKEK LiSESi 
Dersler 27 Eytf.ılde başlar 

Tam devreli lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik 
edilmittir. Türkçe, İngilizce, F)anıır.ca okunur, Ticaret ders 
leri vardır. 

Yatıh Ocret230 lira, gündüzlü ücret 50 liradır. 
Kayıt muamelesi yapılmaktadır, 



SAYFA 4 

i l A H 
Tarsus icra memurluğun~an 

No; e~~8 
Tıpu No, Tarihi Cinsi H. MM. Kıymeti ' 

3674 H. 200 lira 
keza Şi, tarikiam Ce, 

Y KN 1 M EK-Sl.N 

~----------------------------------.... -----Rizenin Hasır Koltuk Takımları 
YENİ PAR.TI GELDİ 

' $iparişlerinl kaydettiren müşterilerimizin takım/an emirltrir t 
, amade bulundurulmaktadır. 

Yeni modellerimizin bütün malzemesi halis R.ize malıdır, ls
tanbulda papllanlara her suretle faik olup talıta aksamı [Fındık] 

12 Ağugtos~ 1938 

Bahçecilerin 
Mt~vsimlik~ il1tiyaçlarından 

Bu mevsimde bütlin ağaçlar lüzumsuz fi. 42 Ki. evvel 334 Tarla 
Hududu: Şa, Süleyman tarlası Ga. 
şimendifer hattı ile mahdut !~ 

alfacından mamuldur, fiatltrimiz rtlulbet olunamıyacak dtrecıde 
ucuzdur. Cenap vildyttleri EOZino ve balıçelırt için sipariş kabul 
olunur. 

liıler verir. Bu filizler a ğaçların biiyiimPsi
ne yarayacak gıdaları israf fderlrr. Bundan 
dolayı razla ve lüzumsuz fılizler k~skin çakı 

ve makasla kPsilmeli ve kesilen yerler ma
cunlanmahdır. 

43 K. evvel 834 Tarla 1838 H. 200 lira 
Hudadu; Bu dahi 

43 Mart 330 Tnla 2 5275 ,, ,, ,, 
Hududu: Şa. Mesut havace tarlası Ga. sAbibi senet Şi. 

tarikiam Ce. şimendifer hattı ile mahdut 
8 T, evvel S09 Tarla 5 5140 H. 200 lira 

Hududu: Şa. Şımh zade Mahmut ve Müftü zade Yakup 
ve havace avaaya ve tarikiam 

Alacaklı: Şamh mahallesinden ölü ibrahim kızı Nazife 
vekili Hakkı Ege 

Borçlu; Şamh M. den ölü Süleyman evlitlan Eyyup, 
Salim, Halil, Znif~, Azize, Hatice namı diğeri Ragıba, Ce
mile, Derviş, Bilal, Nazire ve Sıdıka 

Birinci artırmanın yapılacağı yer; gün, saat 1~-9-938 
günü saat 9 dan 10 a kadar Tıarsuı icra D. 

ikinci artırmanın y•pılcağı yer ıün saat 27- 9 - 938 
günü saat 9 dan 10 kadar Tarauı İcra D. 

t - .. 9lnı glyri menkulOn artırma 9artnamesl 12- 8-988 tarihin 
den ltibaren 938 • 800 No. Ue taraaı icra dairealnin muayyen numara 
aında herkeıln gOrebilmeal için açıktır. ilanda yaııılı olanlardan 
fazla malOmat almak iıteyenler, itbu ıar\Dam,.y• Te 938 • 800 doıya 
numaraaUe memur1yetimi.ce mQracaaı etmelidir. 

2 - Artırmaya i9Ura.lt lçin yukarıda yaııılt .ltlymetJn yOzde 7,15 
niıbetlnde pey Teya milli bir bankanın temiJl&t mektubu tevdı 
edil~cektir, (1~4) 

3 - f pot ek sahibi alacaklılarla diğer alAkadarların irtifak 
hakkı 11\biplerinln gayri menkul üıerindeli haltlarını huıuılle fai&• 
... , mauata dair olan iddialarını lfbu ilan tarihinden hibaren yirmi 
gOn içindf e•ralı:ı mllıbiıelerile birli.itte memuriyetimize bildirmeleri 
ıcap eder. Aıtıl lillde hakları tapu ıicillle ubl\ olmadıkça aatıf bedel 
11in paylafm&ıından hariç kalırlar . 

4 - GOaterilen günde artırm ya iftirak edenler artırm a tart 
namesini okumuf ve 11lzumln b:iahımaı almıt ve bunları temamen 
kabul etmit ad ve itibar olunurlar. 

6- Tayin edilen zamana• gayri menkul Clç defa ba9ınldı1dan 
sonra en çok artırina ihale edilir. Ancak artıma bedeli muh.ımmen 
Jı: lymetln yQzde yetmif betini bulmaıı Teya aatıf isteyenin alacağına 
rcıcbani olan diger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri men· 
kul ile temhıedihnit alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazı& en çok 
artıranın ta.ahhtıdcı b6ki kalmak Ozre artızma on bef gön daha temdit 
ve on betine! gllntl a,nı aatta yapılacak utırıiıada 
bedeli aatıt iate1euln alacağına rllcbaol olln tlifer alaciklıların o gayri 
menkul ile temin ed lmif alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şarlile en çok artırana ihale edilir Böyle bir bedel 
ihale yapılamaz ve satış talebi dUşer. elde dilemezse 

TERMOS 
Sıcaktan bunalmamak iıln ( 1 ermos) a sahip olmak l4zımdır 

Bu sene Ttr11UJslum alemin/um ve ba~ kapaklı cinslerinden moda 
hir, iki, üç, d~rt ve beş defa kalın kırılmaz cinsleri de gelmiştir 

Çelik Termos/arımız ile beraber yemek, dondurma, tereyo/fl için 
hususi termoslar da vardır. 

Sedad Sahir Seymen 
Uray caddesi No. 41-Mersin 

Taşra siparişleri acele ğönderilir 

Ftlnniri icabeuirdiği mükeuımeliyelle imal 
edilmiş olan her çeşil macun 

Tüccar hanında Vİ KTO R Botros 
ticarethanesinde bulunur 

,~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ K~U~~=:R ~~1:.:!!Ç1;?.I~: ~ f ::;:~:~t;~;;::;:::::~ 
ı&e t5 Mersin kebabı koyun 120 Yumurtalı salçalı ke. ile. ••• A. -Yakun Aslan :. 
(iı J eti ile 11 20 Klrszlı kebaıp ~ 1 fı' 
t le. 25 Ybğurtlu keh11p sade \ 20 Kt?me kebabı ~ ~ • 
aJ ğ haşlama et suyllo ı 2o p t ti r k b p • Türkiye ve Ruıya Tıp fakültelerinden diplomalı •• l ~ ya : a a s ı e a .~ ı 
ti! J 15 Kuş başı kebap i 20 Baharlı kebap ~ • Alman yada tahsilini ikmal etmit • 
?, J 20 Domat\sli 1'ebap 

11
115 Sade maydanozlu ke. ~~ 

" 20 Patlıcanlı Urfa usulU 20 Yağlı bamurJu et tep (j( • Hastalarını her gün 8-12 15 - 18 e • 

?,~~~ 20 Sulu kebap Adana • ! stde l IC : kadar kabul muayene ve tedavi eder. ı 
20 Sımmsaklı Antep ite. 20 Çiğ köfte ~ 1 • • 
.V'\ KOlbastı 5 s ı t C it T rşu ~ ADRES·. Mersı"n Bozkurt cadd""ıı· l~ ~v ! a a a, acı , u ~ • • + 

cil 1 '1 • Yoğurt pazarı No, 1 • 
?~ Sakarya lokantası karşısında 37 ~o. ~~ a..._ Jf1 
~l ÖRNEK KEBA:BEVI V:t:~ Lokantasında (J ~·•••••••••+•••••••••••F 
~~ Yukarıda yazılı kebaplar ile daha birçok yazıl · ~~ ı· s 1 k E ~ 
~~ ~il:E~i.'Ett~.~~~~oyuo etile yapılır ve muht.lif f'.J ağ 1 czanesi ;ı 
(J Saym müşterilerimizi memnun etm k için ~~ 1 • 6 k k J d 1 \ıı~ yapılan bu l ahbiillen urnek kebarcısı Afı- rJ Mersm ömrü arşısmua ır • ~ 

1 Ü 
" D 11.:;. Her nevi Avrupa , Yerli eczayı ve tıbbiye 

~~ mel çekinmez. B R TECR BE K.Al• I llt '11 müstahzeratı bulunur 

~. Jj ~~~~~~}~ ~ 
~'i!\!~~~~~~IDJ~~~~~:!fi~ ~~~~~~l~ 

------~~~~~----------~~~~---------~~~~~~--~--~-----=--

a - Gayri menkul kendieine ihale ohın&a Jdmae lerhal Teya 
verilen mUhlet içinde paHyı Termeue ihale lıı.aran teahohınarıak 
k endilinden evTel en yOkae.lt teklifte bulunan kimae arzeımıı olduğu 
bedelle almağa razt olursa ona, razı olmaz, veya bulunmazsa hemen 
on bet gQn mnddet1e arıırmaya çıkırıli p en çok artırana ihale edilir 
iki ihale araaındalU !ark Te geçen gClnler için yOıde 5 den heaap 
oıunıcalt faiz ve diğer zararlar ayrıca hllkme hacet Julmabı&ın me· 
nı urlyetimizce alıçıcfan taıı.il olunur. "138,, 1: SayıA Mersinlilerin 2004 numarah ıcra ve ifJas kanununun ı~ 
inci maddesinin 4 üncü fıkrasına tevfikan bu
gayri menkt)l sahiplerinin bu haklarina ve husu 
sile faiz ve masarife dair olan iddial<trrnı ilan 
tarihinden itibaren 2o icinde evl'akı nıüsbitelerile 

• 
bildirmeleri aksi halde hakları tapu sicillerile sa-
hil olmadıkça satış hedelinin paylaşmasından ha
riç ktılacakları cihetle alakadarların i~bu madde
nin mezktir fıkrasına göre hareket etmeleri ve da
ha fazla malumat almak istiyenler 938.800 dosJa 
numarasile Tarsus icra memurluğuna müracaat
ları il~n olunur. 

Naz.arı dikkatine 
Sıcaklar başladı, kışın 

yiyeceğiniz yağ ve peyairle
rinizle bunlara benzer gıda 

maddelerinizi Soğuk hava 
deposuna vererek muba-

, faza ettiriniz, 

Adres: Selim Şemsi 

l9bafa1"an 

Soiuk hava deposu 

··~~· .. ················-·····-~*··· * ~ 
.- SIHHATİNİZİ K.OR.UYUNUZı * 

~ KA y ADE-LEN il 
1 Sıhbat~e~~~~~~JVek~~t~~7~~~ı~rıporu 1 

TAHLiL RAPORU m 
Göriinüş: Berrak Kaleviyet; "ıoo sm3 suys sarfölunan N. lo 1 
Renk 
Koku 

rnikdarı,, 0.2 sm3. 
Mfcmu sertlik. derecesi "F.ran8ız,, 1.5 

;lKokusuz Uz~i maddeler için sarfolunan müvelli-
dülhumuza litrede o.4o mgr. 

: Renksiz 
.. 

IHTIV:~ALIK 

Sülfat "SÜ 4,, lhred~ 0.0038 gr 
llor "CI ,. ,, 0.007 4 

Peşinizeter.. Geliyor Tadı • LAtif ' 
.Nitrat ''No 3,, ,, 0.0040 1 
Nitrat "No 2,, yok it • 

Teamül; Mutedil 

Amonyak ''NH3,, Yok •ı . Krf: .. · 
Fennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden İliba: _/ ' 

. ren istasyona kadar içi kalaylı kAlvanizli borularla içi mermer döşel! 
bellurhavuzfara dökülmektedir. Oradan d~ bütün Fiziki ve kimyevı 8 D .. ! ( -
evsafım muhafaza ederek ve hiçbir suretle el değmeden hususi kim.. • 
yagerimize ve Adana Sıhhat Bakanhguun tayin elliği Sıhhiye memu- &I 
ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile it 

~ yıkandikl'3n sonra deldnrulmakta ve ağızları Sıhhat memuru tarafm- : 
• dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir. * 
~ * * • ~ • BllBBllll•allS11&11•--••••1a•a ........ • *"' * Merain: Yeni Meriia;Bu'i'mevinde-·Öaıllmııtır __ ..,... 
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