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11 3064 GÜNDELtK. SİY ASİ HABER. FİKİR. GAZETESt 

apon Elçiliğine Bir Nota Verdik 
Notada Japon elçilerinin istanbulda yaptık-: 

ları toplantı bahis mevzuu edildi 
Sovyet-japon mütarekesi 

'l,ürkiye Sovyetlerle sıkı dosttur 

Yeni doğan 
bir millet 

Dün asKeri mümessiller iki ordunun riayet 
edeceği esasları tesbit ettiler 

Ta1mis gazetesi 9 Aeustos 
\arthü H718ile Tftrki7eye ait 40 
la,ffahk blr ilAve vermitlif. Tay 
•lain baımakaleıini aı1oen 7111 

Bunun için 
Türkiye bu yolda siyasi top-

1.antı merkezi olamaz 

--~--------------------
Kutupla r~a kaybolan 

Kahramanlar 
• 

Moskovada adlarına 
bir abide dikilecek 

MoHkova 12 cRadyo• 12 A ""B a,ok h••P••n •• n •• •oku• Japon elçiliöine ıaıeteıerde çıkan haberlere doUr• naza. 
gelen inkilabtardan hiçbiri r'ıle baLllBR\IJBCBQ ... I da b•ıld\'t"ıld'ı gustos 937 de şimal Kutbu yolu 

te1misio bu hususi nushasıoda 1 ı ile Amerikaya hareket eden Le 

anlatılacak hareketten daha ea Ankara 11 (AA) Anadolu\ rek herhaııgi diAer dost bir mEım kvandeskiuin tayyaresinib. bu a_ııa 
Janı dikkat inkilAbı, yen\ adam ajansıııın haber aldığ10a göre leket aleyhine Türk toprakları· a Rr araştırmadan 1 ~ ~etıce 
ları ı"kttdar mavkı"ı' ı"nkı"IAbı "'enı" H . . . A . k .. t"h d"l alınamamıştır. Tayyl1recılerın ve 

v 11 • • 1 arıcıya VekAletı nkarada ,Ja· nın faalıyet mer ezı ıt ı az e ı . . . . . _ 
a.a- lr 'k•Ll ki" · •· . . . . - A • • kaşıflerın fıkrı tayyare murette 
uam ı ı .ıur mH ıue ae,ır pon büyük elçılitine bır nota mesinı Cumhurıyet hukumetının .. _ 

ID ._, a.. f ta b. ıe p\ . . . batının olmuş bulundutu merke 
eıuen CW• 81 ır f fa vererek Japon dıplomatık rıca• ne doğrudan dolruya ne de . . - A 

-· ' B ·8ı..:ıa Tü ki 1•0 ei1 . . I . . . . . zıodedır • Hukumet araştırma -ı ır. u ı -•P• r ren lının steobulda toplanarak mO· zımnen tervıQ edemı1eceAını, ık- . 

' 
1 i 

., t 'k · .aı ü ü - ı . . . - )ardan artık sarfınazar atmış ve 
ae • q .. ma , ı u... 'I ı nu ve zakeralta bulundukları ve bu tisadi bir konferans ıQm ıse Tur . . . 

Tctrk halkmm gör'OeilnO tama müzakeratın Sovyetler aleyhine kiye hükümetinin böyle bir kon ka~r~nıa_nı~rı~ a_ılelerıne lazıye 
inen detietirmiılir. siyasi bir maksadı veya başlı ferans hakkında ne düşündüRü· lerını bıldırmıştır • Bu kah~a 

Aıırlarca Tftrkler, TGrkiyede başına iktisadi bir gayeyi istih· ı!ün nea:akelen sorulmuı tabii m~nlar adına Moskovada bır 
bıılunmuetar, fakat onuu bir par daf ettiği hakkındaki !gazete ha bulunduğuna göre iQtimaın bu lbıd_e yapılaca~ ba~ı me_ktep _va 
""Bı olmamıelardı 

1 
• 

1 
b b . . .k. . f . . . d .• .. fabrıkalara resımlerı talık edıle - · vadiı erm menuu a Hlmııtır ı ıncı ie sırını e varı. goreme· . . _ 

B
" "'" F"t h t d""' - . cek aılelerıne yuksek maaıılar 
uJu-. u u a ına ve ıl§er Bu haLerlere doğru naza diği ve ancak ,Japon buyük elçı . . . . . . 

ın·1ı ti ı · ·1. ft'- t . . - . • . tahsıs edılecetı gıbı 2o lnn rub 
ı e er ı genıı mıa1a-a emae rıyle bakamadıtmı zıra Turkı · liA'i tarafından ne reemı hır ma . . 

t b ı ı .. "' 1 ı . ' . le de ayrıca bır para verılecek 
a u onma arana r .. aıen, on a 1enıo Sovyetlerle olan sıkı dos himata ne de çıkan şayıaların . 

r fw.· l · ııı.- • • &ır • ıo -.ır erı, asarı &•UMI nnıo. luk münasebalı malum iken Tür tashih edildiğine dair bır habe· 

den blrk kalı~ ioeriainde taşlaş, kiyeoin bu yolda bir siyasi lop- re destires olmadı~ı için düşün Berlin . Nevyork arası 
ınıı oım ~ısa bıle, takıkhp kalmıe 1 ıantı me:rkezi ittihaz edilmesi celerini büyük elçiliğe bildirmek l 
h. isabeL~i .bir inlihap teşkil etmi· lü~u~unu hisselti~ini ilhe et- 25 saat 

Avrupa milletleri gozune yece~ını ve gerek Sovyetlor ge mıştır . kendilitinden gelme yabancı bir ;__;;; ___ _;;; _____________ ....;;., ______________ _ 

hükümellerinin gözilnde ise, o 

Çin Mahfelleri 
Mütarekenin devamh olaca

ğına kani değiller 
Amerika neticeden memnun fokat istik
bal için şüphe ve tereddüt izhar etmekte 

Mosko\'a 12 (Radyo) Tas e· 
jansı bildiriyor : So9yeller bir 
li~iyle Japonya arneıuda yapı · 

lan anlaema 11 Ağustos 938 mtt 
halli saatle saat 12 de tatbik 
mevkiine girmiş ve iki askeri 
mümessil arasındaki ilk buluş 

ma Şankofenk tepesinin cenubun 
da \'ukua gelmiştir . 

M ütaeke esasları 
Tokyo 12 (Radyo) Dün Sov 

yet Rusya askeri mümessili 
General Şoyek ve JRpon 

albayı Sove aresmda iki ordu 
mütarekesi hakkında şu esaslar 

tesbit ed ilmiştir : 
1 ~ Muhasamata n ihayet ve

rildiği dakikôda .Japoular elle
rinde bulundurdukları mevziler 
de kalacaklardır • 

2 Muharebede t srkedi leıı 

cesetler iki ordu müfrezeleri ıa 
rafındıın kaldırılacaktır . 

3 - İki oröunun saflArı bu 
gün yapılacıık ikinci top ltnnıdn 

lesbit edilecektir . 
4 - lkiııci toplantıda iki hü 

kümet yukardaki esaslar dahilin 
de mektuplar taatl edeceklerdir 

Sonu ikincide 

Papanin afaroz mahiyetinde ihtarı 

Duçeyi kızdırdı 
Papahk makamı İtalyada ırk aibi görôyorlardı. Avrupa Ankara Radyosu 

dnlet in hitatıom faı kında ol 
lllakla beraber, hAIA bOtfto cezri 
iılAhata ale7htar \'Bziye&te ya 
hancı devletleri rekabetlerinden 
iıtifode ederek, yahut, büyüte 
cek bir detlatln himaye te oüfu 

Radyo evinin inşası da 
bugünlerde tamamlanacak 

Nevyork 12 (Radyo) Berlin 
Nevyork hava postasını yapan 
tayyare 6597 kilo metrelik ınesa 

f~yi tam 25 ~aatte vasati. 2?5 son günlerini yaşıyor 
kılo melre suratla katetmıştır. ı 

ıuou kaouı ederek mevcudiyeti 1 esisat bitmek üzre. Tiyatro ve operet 
ni idame edi1ordu. temsilleri icin ayrı ayrı ,. salonlar yapıldı 

Türkiye ile Avrupa devletle ___ _!...., __ ,;.._ ____________ _ 

ti arasındaki açıktıaı kapa7an Ankara ıı (Hususi) ismet iQeriye girmemesi için hususi 
Tiirk iokilAbı oldu. lııönü Kız Enstitüsünün yanı ba modern ve fenni bütün tedbir· 

Bu İB6 kısaca, o ıayanı ha1 ıında yapılmakta olan radJoevi )eri cami bulunmaktadır . 
ret caaibeli insanın, bir aaker 81 binası . iııeaaıı tamamlaıımak ü· Stüdyolarda çalışacak artist 
fauıe bOJOk bOyük olduğu gibi ıeredir · lere lüzumlu olan havayı vere 
bir detle• adamı sıfa•·ııe de daha Radyoevi radyo neeriyatı cek ve kıe ve yaz ayni derecede 

, ' için lüzumlu bulunan bütün mo b 1 k 1 1 i *' mo 
bü kü 

· - . . u uııaca o an ıusus .e · 
yük olan Atatür n eeerıdır. dern tesısah .camı bulunm~kta. dern havalandırma tertibatı da 

TQrkiye Reisi cumhuru Ata dır. Radyoevınde seksen yuz kı yapılmıştır • 
Ulrk, muktedir muavinlere ve eiden mürekkep biiyük senfonik Radyoevi tesisatı, verici is-
llluakit>lere malik ise de, ciimhu orkestralar, konferanslar, tiyat- tasyonuııdaki uzun ve kısa dal· 
riJet kurulduktan beri, Türkiye ro ve operet temsilleri, grama· galı postaları ayni zamanda ve 
ilin harici te dahili SİJaaelinede fo~ plfık neşriyatı, küçiik ve or· ya ayrı ayrı programlarla çalış
lğıe çarpan realiım te radika ta salon orkeıt~aları için ayrı urmağa müsait bir eekildedir. 

Kaptan seyahatin normal ceryan p l k k ı•llitioi bildirmietır. apa ı ma amının A merikaya nakli 
Hamidiye muhtemel. ltalya - Vatikan muahe· 

D
.. R. d H desi de feshedilecek 
un ı.ae en opa-

·ıı • Paris 12 (Radyo) Madam leu bu kadar eidde tli hucum 
. ya gı ' . . 1 Tabui yazıyor : Musoliol hiddet Papalık makamının vaziyetini 

Rıze 12cA,Aıı Hamıdıye mek 1 lidir. Tatbikine karar verdiği · çok sarsmaktadır. Vatiknnda he 
tep gemisi dün Rizeye gelmiş ırk siyaseti üzeriue Papanın afa 

1 
yecan çok büyüktür . 

ve halk tdrafından coşkun se 1 roz mahiyetindeki ihtarları Dü Papa bedb'i ııdir. Gardinal 
vinçle kareılanmıştı~. Gemi ko çeyi çok kızdırdı . lar da Papa ölürRe Papa intiha 
mutanları resmi zıyaretler yap 1 . • . • · · ı 

1 
. 

1 
. . d d "I . Şımdı Roma ıle Vatıkan ara bı ıçın talyııd an başka bir yer 

mış ar zıyaret erı ıa e e ı mış 1 
b 1 d

. t f ..ı sı doldurulamıyacak kodar açıl I ete topl anma ya k nror verm işler 
ve gece e e ıye ara ın:.1nıı su . . l . 
b

. 
1 

r· b" . f t .
1 

· mıetır. hal ya ıle P.tpalık Maka I dır. tal yun olmayan bı r Popa 
ay ar şere ıne ır zıya e verı 1 . . . .. . 

miştir. Hamidiye bu J(Ün ö~le mı arasında mevcut muahedeııın se ç ıl aceğı d e soyl emyor. Bn ara 
i 

üzeri Hopaya harAket etmietir , bozulması ihtimali çok kuvvetli da Amerikan bir Paparlan da 
dir . bahsediliyor. Bu günkü '\'aziyet 

Çekoslovak yada İtalyan gazeteleri Vatikana J>apalık makamrnın ltalyad~ son 
şiddetle hücum ediyorlar. hal günlerini yaşadığım giislermek 
yan matbuatında ilk defa göı ü tedir . ı~. doauıdan dotruıa AtaLürlayrı ve çok eenıı 1(6d7olar bu Radyo evinden EtimesuUaki ve· Hotza milletler mü-

ıuı .. A luomaktadır • rici iatasyonona kadu sesin ae· 
n orıılnal pbaanın auaaü&u Stüd7olu yapılacak neıri· hnı muhafaza ederek ve bozul il ·ı ı· J · · ··'-l 

dQr. lya&a göre duvar, döteme, tavan mıyarak ·gitmesini temin i~in mf!SSi erı e giJTiJff'il Spanya a meşum lSfaflSfllc er 
Yeni reiie alhada Tilrk dip v~ kapıları sesin bozu!mama~ı ~ir müzik kablosu da döeeomıı· Prag 12 cRadyo• Dün öğle 1 T f b b d 

lolllaeinin elde ellili mutaffaki içın te dıearıdan gürultQlerm tır . den sonra başvekil Ilotzanııı ri 
1 arragon 61 de a om ar 1 

Yetıl.ı, b• huuel nleb9da a7n u k ~ k . l . ve Almanya yasetinde hükumet iizalariyle Sü f ı -k ı· v d 
&Jrı nakledilmektedir. Onlar ara za ~ar lf err det Alman mümessillerinden mü m an e a e 1 ne U g r a 1 
•ında Yunaııiıtanla yakın anlaş Al T lı s t relı.kep toplantı yapılmıştır, Lort 

_ nıa, Irak idlAft, Baltan antantı, manya o~yoya ovye - R~n_iemaıı uu gün de - muh~elif Cephelerde harp çok şiddetlendi. Fran· 
Aa7a paktı ve Botaılara mütt • tt• mıllıyetlere mensup mumessıller 
kere ,

0
1u ile haktmiyeti temin lerle uzlaşma t&VSlyee 1 lıe görüemneı ve bir a-raıık baş9e kistler Ebrede muvaffakiyet iddiaediyor 

eden Mootr6 zaferi vardır. kil Hotza ile de temaslar yap 
D". ·ı .&·••- _ D • l • • • mattır Salamank'a 12 cRadyoıı Umu he inde yaptıkları ~aarruz akim 

Burdn ı-, Ttırki1e hariet si oone ı • .,,...rsyanın rorıı e çıırnın 1 mi karargah tebliğinde şöyle de kalmış kıtatımızın şıddetti muka 
1••Unlo Wt11ae ~17eai Şarkia, ı l:ıo_ ı ,.A.l'JSfmeaı·n _Je L-ranlılı ,·fıer avdınlantlı Pa'ıs [lç·ım'ız nilmektedir ; 1 vomeıi neticesinde cephe vaziJ6 utilkanlardı, Gorb& A17aıia sa •v u aı n- 'J I' Kıtalarımız Ebro mıntaka tinde ha_fif bir ta.dilfıt . olmuştur 

o ve ieaitNrm mubafaHll ile . . 1 •• Ekseladıyorada eıd detlı muhare 
birlikte bu mıntakldaki mmet Pariı ıı a.a . - Havaa ajan 1 Dünkü Bonue - Velçek gO iıtanbulJan Anka· sında Mal3elaneyı ve c.çar koy be ceryan etmektedir, Guadala 
ler ara~ında anlaımaları daha sı bildiriyor: Dünkü Bonne rüımesindeo bahseden Jurnal • lAri ele alm1ştır, Ebra yatağın 1 

!arada Cumhuriyetçi kıtnl~r ıid 
'erle&mektir ki binneLice bu hal Velçek görüımeei, Sot1et · Ja gaıeteşi di~o~ ki: raya geldı da Bağışan civarmda dün çok I detle mukavemet etmektedır , 
tıupaıı lki1e' a1ı1rmak t hdidin pon anlaımaıhQ'ı ile alôkadar Ôğrendıkı~lz~ göre, bu gö Ankara 11 - Bir kaç gün evel ' şiddetli b ir mdharebe oldu, Düs Meşum istatistik 
ı buluoan herbauıi bir 1.ideolo olArak Alma111anıo ~e h~tla bel rüşme çok samımı olmuştur. ' mezunen lstanbula gelmiş ve Büyük marı looo ölü bırakarak çekildi 1 Bıırsclona 12 c Radyo> lsta 
i aepbeai. oin teıirine kapılmak ki de Fra~sanın. vazıyetı hakkın B. Bonn~, ~ont ' 00 Velve~ e Önder Atatürk tarafından kabul Bu cephede kıtahmız 8 kilom et ~istiklere ııazaraıı Tarrgon eelu i 
tQ onları koruracaktır da muhtelıf 1a1ıaların ç~kması ~dillA>radakı ~rausıı muhafılle edilmiş olan Paris Büyük Elçimiz re ilerledi, Piyella üzerinde hare J ısyıııırn uidayetiudenberi 61 bom 

• 'na sebep olmuıtur. SelAhıyettar rıoden To'kyo ıle yıtpılan mı1ıa _ . . · 1 budımana uıtram1şhr, Bu bom 
. Türkiyeoiu Lek SİJ&Bt parti ' mubafillere göre, bu görüıme kereler etrafında aldığı haberle B. Suat _Davaz bu gun şehrımıze kfıt devam otmekt?dır ' 1 b~rdıuıoular .5~5. e\ ~- tahıip tıl 
ı temsil eden bir bQkOmet tara I esnasında hio bir dakika ne ri blldirmietir. Kont von Velçek gelecektır. B. Davas burada Dış Barselona ne dıyor? 1 mış ve 513 kıeıııın olümüne sa 
ından idare .ediliei, geoiı Lir 1 ~ankufen~ hadisesi ne de umu de Alman hariciye nezaretinin Bakan B. Tevfik Rüştü Arasla Berselonn 12 cRadyo• Milli l bebiye t vermi~tir, Ölenlerin mik 
kona ni sahaeında devlet koııt 1 miyet itibarile Uzakeark vaziye . anlaemazlığın ğenişteyip fena görüşecek ve mezuniyetini geçirmek müdafaa nezar~ti nebtiğ ediyor: darı. ahalinin binde 13 nisbetlu 

Soou ikincide ti mevzu balısedilmie değildir. 1 - Sonu lkluclde- ~zere tekrar lstanbula gidecektir. Frımk istlerın gnrp cep dedır , 
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13 AÖUSTOS 1938 Cumartesi VENi MERSiN Sayfa: 2 

Çukurova turistik tesislari: 

ISehir Ve Memleket Haberleri l : p0~;~:aa1~eL,,. 
.___i_z_m_i_r_d_e _____ ·--H--1-k-----.--d ____ _. namıyacaklar gibi 

Hayal ___ _ 
a evin e Varşova, 12 (Radyo) - Po· 

lonya'nın muhtelif mabısllerlnde 

Yazan: Rıza Atila Hava ı·stastvonu raa-
Fakat muhal değil! 

.., ,-j yabudller a)ey hinde bir takım 

lçel Mecmuasından ı · . Resim sergisi a fl.} ı 1 yor tedbirler lhlbaz edllmlştlr. Bu 
Geçmle zaman hayalinin bir ı tık iş hararet derecesi kışın ıyete geçıyor " cnmleden olarak yukarı Silezya'· 

cihan deRmesinden gelecek za· en şiddetli günlerinde bile on İzmir 12 (Hususi) - Cuma da kilin Şorzof'da belediye parkı 
man için kılçük vartıkıar tasav · beşden aşağı düşmiyen bu gü· ovasındaki siviı hua istasyonu Resam Kemal Zeren sergide 120 nın methıtııne •yabudııerın gtrme 

vur eden hülya daha faydah de neş memleketinde bu portakal müdılrlüğüae tayin edilen B. resim teshir edecek si memnudur n levhası asılmıştır. 
Q'il mi~. Zaten hangi hakikat ıe· ve çiçek diyarında turistik otel· Basri Akdoğan lzmire gelerek ~ L11kof'dtt gene böyle bir lev 
killenmeden günlerce aylarca ler yapılmış portakal bahçeleri yeni vazifesine başlamıştır. Sivil Müstakil ressamlar ve hE 1· ı saray resim sergisinde eser ıee· ba •mektep bahçesine yalnız po· 
:rıllarca kafaları yormamıe ve ba arasında pavyonlar kurulmuş hava istasyonunun memur kad keltraşlar birliğine mensup res· l bir etmiş ve müteakiben Türki· lonyalı çocuklar kabul edilir. de 

zan bahsedilirken onu hiç dü· pansironlar açılmıetı. Devlet de rorosu da gelmiştir. Henü1. ta sam Kemal Zeren Adanadtt açtı- yenin hemen bütün belli başlı mektedir. · d Parlamento • aııtSindan olan 
eünmeyenleri güldürmemiştir. miryolları da sık sık tenezzuh yın e ilmiyen birkaç memur bu ğı resim sergisinden sonra şeb· vilb&tlerinde sergiler açmış ve 

Mesel! 1900 de (Çukurova trenlerı· tahrı'k ettı"ıı.ı' ı·,.ın KAaun günlerde tayin edilerek yenı" na \ukara H lk v· b" 1 "k ysbudiler, yakında bu hususta a " il • rimizde de bir resim sergisi aQ· ~ a 0 1 ır eeı ressam dHhlltye nazırı nezdinde mUdaha· 
turlst ı k tesisleri) ni bu gün dü ~aninin o dondurucu sovu~unda vazifelerine baelıyacaklardır. mağa karar vermiştir. SanatkAr lar sergisi ile Moskova, Bükreş lede bulucmak Rtasavvurundtıdır· 
şünmemir.e ve öyle bir Çukuro titreşen fstanbullu Ankaralı hu· Tayyarr.lerin inip kalkaca~ı bu sergide 12o resim teşhir ede Belgrat Atinada açılan Türk ı 
va da yaşamanın zevkini haya· lllsa bütün Türkiyeli ÇukuMva· meydanın asfastlanması icab et cektir. Ressam Kemal Zeren ~e~samlar sergisine eserleriyle l\r. 
len de olsa tatmamıza ne mAni ya akın ediyor. Binlerce inean mektedir. Bu meydan 70 bin li kıymetli ressamlarımızdan olup ıştırAk etmietir · O.impiyat mü A~a~e limam 
ur. Temenni edilir ki ayni ha· kıo içinde Çukurovada tam bir ra sarfiyle asfaltlanacaktır Bu hu lktanbul güzel sanatlar akade· nasebetiyle Losancelosta teşhir 
yal gölgesinde oturanların ade· bahar yaaıvor. susta bir keşif hazırlanmıatır. · · k" ı d ettiği ' resimleriyle çok takdir lbnissuudla ingilte· 

re arasında ihtilaf 
v 1 

1 
v mısı eı> 1 mezun arın an Avrupa edilmiştir. Mersinimizde ilk defa 

dini çofaltmaıa bu yazı vesile Yaz aylarında günee Çaka· zmirde tayyarelerle irtibat da uzun tetkikler vapmıa bir 1 il olarak sergi açmağa karar ve· 
olsun. ronya tam tepeden bakar. Fa· tesisi içinde bir telsiz istasyonu sanatkArdır. ren Kemal Zeren arkadaeımıza 

.•. kat ne kaygı deniz f8r. Toros- rapılacaktır, Telsiz istasyonu 923 yılında ilk defa Galata muvaffakiyetler dileriz • 
Londra, 12 ( Radyo ) - iyi 

malOmat almakta olan loglltz ma 
hafill, MavraUşşerla'dno ,gelt!n ve 
kral lbnlssuud'un loglltere bnkQ 
metinden akabe limaoının ve ya 
hut Medine demlryolu uzerlnde 
bir istasyon olan Mttan'ın ll .caz'ıı 
ilhakını isıemlş olduğuna dair o· 

Şimdi artık 1950 rılma at· Jar \tar. müstakil olacak ve her türlü ha 
Jayabiliriz: Mersinin, Karataeın konforlu va taziyeti hakkında da mallı 30 Au-ustosta ' 

1 Temmuz 1950 Çukurova plajları, otelleri sahih otelleri, mat verecektir. 1 
festivali baelamıetır. Bu ilk fes · Konyadan, E&kieehirden, Aııka· Devlet hava 1olları idaresi, H k 

d K 
·d ava urumu gar-

tivaı memleket içinde ve dışında ra aa, ayserı en, Sivastan bü fırtına yağmur, bora ve her tür 1 
umulduQ'undan kat kat üstün bir tün orta ve cenub Anadoludan lü hava deA'ieikliklerine rıi~men den partisi Verilecek 
al!ka uyandırmış bulunu1or. Ve denize hasret insanlarla dolup hava eefulerinin iııkıtaa u~ra 3o Ağustos&a Belediye bah· 

hele Cenup 'e 11ark komaularımız taeıyor. . . . d db' ı v il Torosların asfalt 7ollarında maması ıçın ıcap e en te ır eri çesinde Havıt Kurumu bir gar 
akın akın Çukurova1a taşınm·ş· kıvrıla kıvrıla otobüsler kayı· almıştır. Ta1yareler hiQ bir ee denparti verecektir. Şimdiden 
!ardır. Hükumet ricali te Sefir yor. Adananın Bürficek, Tarsa· kilde seferden kalmıyacak , 0 yol hazırlıklara baılınmıetır . 
ler Ankaradan hususi trenle sun Namrun, Mersinin Gözne culgklar yüzde yüz teminatlı Ayni gece istasyonda aile 

ı bahçesinde de Halkavi gösteri 
geldiler. yi bir &eeadüf eseri Fındık pınarı 7aylaları ci~erleri mütehassıs pilotlar tarafındRn te kola tarafından bir t emsil ttıri· 
Türkl1enin Oçüncü teletizi7on ni reçine kokulu da~ bavasile ei mln edilecektir. lecektir . 

istas7oou da boıOn !çalışmıya eiren Türkiyelilere dolu. Hava seferleri günde bir de ~ehr'ın ana caddeler'ı 
başladı. Haıatının bee on gününü fadır, Her güa sabahları Iımir Y 

KomDU memleketlerden ge· buralarda geçirmeyi saadet ea· den te Ankaradan hareket ede Şehrin ana caddelerinden 
tenler kendi dillerile vatandaela· yan Ecnebilere de sık sılc rastla cek birer tayyare saat 11.30 da Gümrük önünden deniz 1cortu 
rına Çukurota cennetini anlatı· nıyor. İstanbul 1oıu ile İzmire ve An önüne kadar olan kısımla Hal 

10r ve gösteriyorlar. Bütün mem Ayda bir Mersin limanına karaya muvasalat edecektir. civarı caddelerinin parke taşı 

inhisarlar i~aresinin 
l 5 inci yıl tenvir 

fişekleri 
Ankara 11 (Hususi) - İnhi lan baberJerlo a~ılsız olduğunu 

sarlar genel direktörlüğü cümhu beyan etmektedir. Buuunla bera 
riyetin on beşinci yıldönümü do ber Londra'dakl Suudi'Jerln maba 
ıa1ısile renkli tenvir fieekleri ha fili, fbnissuud'un Akablj'olo 1925 
zırlanmaktadır. Genel direktör j tarihinde MavertıDşşerlıt, ya ilhakı 
lük bu fişekleri zamanında yetiş nı asla tanımamış otduQ'unu tas· 
tirebilmek iQin resmi dairelerden rlb etmektedirler. Suı.di arap 
siperişlerinl iatemietir. Birçok hUkOmdarının mnnaslb bir zaman 
daireler sipariş miktarlarını ge dıs bu liman Ozerlndekl hukuku 
nel direktörlüğe birdirmişlerdir. ile ıçllmıt etmek hakkını muha 

Malerya kursuna ui~en ::t:~%:kte olduğu tahmin edil 

doktorlanmız isvicrede 
leket gazeteleri Çukurou Rö· se7yalı vapuru uQ'rıyor. Avrupa K • ile yeniden inşasına Belediyece 

it Amer"ık J - ı h o·y nesrıyatı karar verilmie ve Bandırmada Ankara, - ltoma'dan malar portaı'tarile on vıltn dar günle· · a ı yuz erce seyya K d 'kd 8 • k •f J aehre,. k o·· ı- k l - apu ağı taş ocaklarma mı a · ya enstitOsO tarafından (enstitD lr as eri esrarı 1 Şa 
rinde yükselen tesislerden imar "

10 
p"1 110~· oz

1
. u ku e, yuoıük rı kflfi parke taeı sipariş edil· . . pe, ompeı po ıs, ız kulesi, Kültür ba Lanlı Jilı f Poliklinik umberto) da yabancı Bera, 12 (Radyo) _ Sosya• 

ve ınşadan ?ayranlıkla bahsedı· Silifke, MaQara, uzunca borçda R 5 ır · doktorlar için açılan ,ve 17 eylOle llst tuka reisi Obrebt, keodlralnlo 
1orlar ~e hız gene bu sa1faler· · dolaeı1oı'lar. Silifkede kurulan • hazirlığa başladı Tıb kurullBUI08 kadar devam edecek olan maluryıs askeri esrarı neşretmiş olmakla 
da ieo nasıl baelandıQ-ıııı şöyle açık hava müzesinde önlerine Ankara, (Hususi) _Köy ml'k J kursuna Sağlık Bıtkanlığı hırzıssıb itham eden gazetelerin bu ilham 
anlah1oruı: . . ~~htelif devirler medeniyeti se teplerlntn kUtllpbanelerlol zengin Bu sene daha cok ha d1tiresl sıtma mDtehassısı Dok ların hakikate mub111if olduğunu 

1938 de turızm tam bır dev · rılıyor. Orta Asya deniz göç yo leşılrmek ve köy çocuklarlle köy ' tor lsmaH Hakkı gönderilmiştir. beyıın etmiştir. 
let isi olarak ele alınmıştı bir lu mihverinde bütün yaş11dıkla IOyU daha razla okumıya alıştır aza gelecek B. lsmall Hakkı kurstan sonra Buud gazetesi bu tt-kzlbe lll 
tafafıan Trakyanın Egenin Tu· rı medeniyetin kaynağını görü mak Uzere KUıtnr Bttkanl ğınca Ankara ıı (Hususi) _ Önü ltalya'da yapılacak sıtma araştır rez etmekte, maamaflb mumal-
ristik yolları 7apılırken turizm yorlar. köy eserleri hazırlanacağını yaz muzdaki birinciteerin ayında An malarıoa da iştirak edecektir. leybe lsatıt olunan esrarı ifşası 
bürosu Reisi de !çel ve Se1han· • *• mıştık. KUltDr Bakanlığı bu köy karada toplanacaıtı evelce bildi p• 1.f il ' keyfiyetinin ceza kanununun ah 
da dolaetı. Valiler, Belediye reis· Yıl henüz 1938, bu 7azı bu eserleri için bir komisyon teşkil rilmiş olan yedinci milli türk lip ylO ma11 e en kamı dairesine girmediğini kabul 

İ gün için bir haval fakat muhal etmiştir. Komisyon eserler hak· k it eylemektedir 
lerile görüıtü. klim hususiyeti 1 kında bir program hazırlıyacaktır. uru ayının toplanma günleri Birinciden artan • 
•e her meveime göre tabiat gü· değildir her halde. Köy okuma odalarına ve köy l6 · l9 birinci teşrin olarak tes Anfaşma devamlı Balkan oyunları 
zelliğine sahip Çukurovanın gü· y • J mektepleri Külüpanelerir•e ulırıa bit edilmiş ve bu husus bütün olamıyacakmı ? BelQrad 11 (Radyo) _ Er 
zelleştirilmesi için faaliyete •ge· enı aoğan cak eserler, köy çocuklttrıoı mu siht müessese ve etibba odaları Şanghay 12(Radyo) Haakeu • 
"İlmesi karorlaatırıldı . Proı"enin Bı·r mı·ııet bltlerlyle alakadar olmıya ve mu na bir tamim ile bildirilmiştir. ç· k • hf 11 • s l )Jl ayında Belgradda yapılarak 
" v ı · il f td .10 . a_s _erı ma e erı ovyet eri olan Balkan ovunları mu·nasebe 

ana hatları tesblt 
"-'dı" ldı·. bitlerine bağlamıya yarayacak mit \Uru ay geçen Re er o u b 1 "' 1 J d ı ., 'b k H 1 . ır ı 15 ı ı e aponya arasın a ya t"ıle dalı d"d b- -k 1 

1940 d3 inşası henüz tamam -Birinciden artan- it edebiyatımızın en kıymetli ör ~u gı i gene An ara a kevı iç pılan anlaşmanın devamlı olaca ! lıkl a eım ıl enk udyu ıaıır 
rolünün bul a T- k" - neklerl olacaktır. Kpy okuma oda timaa salonunda toplanacak ve . . . . ar yapı ma ta ır. Bu 

lanan Mersı·n Parıı· sarayında unullu, ur ı:re cum ""ına kanı de"'ıldır. Bu meh"fıl m k tl 1 _ . 
h 

· l larıoın bUdcelerinin mUsaadrsi hıılkevinin di"'er salon ve holle • • il a sa a ıusus- b k ·t t · 
1 l S h \

' ı · ı . urıyetinin talJA Almanva ve 5 S ti b. ı·"'· . t J b" l h ı ı ır amı e esıs çe ve ey an e ı erı, Belediye 1 nlsbetinde bu eserlerden aım~l ı: rı rinde yerli müstahzarat sergisi ovye er ır •.ının a e ıy e u · · 

Ral.slerı·, Vı" JAyet ve beled 'ıye mec Sovyet Rus1a gibi bir totaliter d d t 1 d"t k . J edılmı~lir. Belgraddaki Spor ku 
11 

temin olunacaktır. açılacaktır. u u a ı ı omısyonunun a -
Heleri azaları Turizm bürosu rei devlet oldu~u hissini vermesin.. M kt ı ' • Du seneki kurultaya fstan ponlar tarafından kabulü Sov luP sahasında büyük tesisat ya 

. T Onu, ıerbi1eti, kültürel ve ıiva e ep er ıçın bul, lzmir ve di"'er aeh:rıerı· mı·z . . . . . pılmaktadır. Balkatı oyunları eı, ul'izm Bank umum müdürü J 6 il yet dıplomasısının ~ır muvaffa bu sahada oynanacdktır. 
Adana Mersinden "a"'rılan ser· sal faaliyetlerde geniş bir teşeb den pek çok Azanın ietirak ede k" t" kt d ı.ı~ k t h "• b Al k A / l ıye ı saymu a ır. r..1.·a a usu D""' , fl y ..., 1 h 
maye sahiplerinin iştirAkile (Çu· Üs sahası açmış bulunan bir lnaca f QS ar ceği haber alınmıştır. - h W b" l 16er ara an UaOS a ya 

otoriter devlet olarak ta .. s'ıf et M 1 ~ • • ~ suımvuem_ımaaıılaaamı azlıır"'ınan haaeımıı·ansı~ atletiz şampıyonluğu maQı 18 ilA 
kurovayı Qüzelleştirme) kongresi • Ankara - KUltOr füıkanlığı em e atımız e v • u toplandı. mek daha uygun olur. liselerde, yOksek mekteplerde kiin te emniyeti teminden uzak ağustosta Lubliyanada yapılacak 

Çukrrova ıabiatın lütfiine Atatürk tarafından 7apılan coğrafya tedrisatı için IOzumlu ır • / olduğunda 1
1srar ediliyor . Bu tır, 

. k olan atlaslar için Avrupa'ya sipa y eterıner i-c eri Ve ı · ı • · ı·~· Atletlerin ekserisi tam for 
u"'ramıe bir rurd par,.aaıdır. Yı · ın il!pların en çok mahsul ver ,. an aşma ı e umumı gergın ı,.ın • " rlş vermektedir. Bakanlık Alman r l · 1 · - kil 1 k mada olduklarından bir çok Vu 
lın dokuz ayında bahar Jaeanır. miş olanlarından biri, LAtin harf maoyada bir fi t f ,-aa İyeti ıza esı mum n ° aoa ur ' gueıav rekorlarının kırılmasına 
Toroslardan süıüJQp gelen çam lerinin mecburt kıllnmasıdtr. pılan atlasın yurr~:muazr:n1ni~g,!~ A k 11 (H A) - A k Amerika memnun intizar edilmektedir, 

L r h fi · k b lü ·ı ı n ara ususı n a Vaıington 12 (Radro) Ame 
kokulu dal rüzg!rlarile Akdeniz _ ~ ın ar erm a u 1 e arına uygun bir eekUde ve lcabe ra da orta Anadolu için tifıik rika HariCiJe nazırı Hal Sovvel 
meHemi Çukurovada öpüşür Fa· OJle bır alfal•e orta1a kondu ki, den uave ve tadiller yapılmak su . . /1, • k t . . b 1 ' Türk dili · h A h f u ı k geçısı, sısır, ıne ' a tQırı ~r Japon mütarekesinden memnuni 
ka& bütün eksikli~i bu güzellik· . nın ru una rap ar re Y e tor çe bfr baskısının yap 1 merkezi hara tesisi derpiı edıl 1eıı·n 1· 1· 1ı1ar etmia fakat reamAı 

• • ı lerınden daha uygundur ve nor tıralmasına karar vermiştir. Bil· v M ·ıı ti C • t • 
ten ıstıfade vasıtalarının )'Oklu· I b" k kanlık b s I k l ti l mektedir. Orman çifliğinde met malümat fikdanı sebebiyle tef 1 e er emıye ı• 
"u ma ır çocu bunları okuyup ' a ı aca o an r as arın , 500 · kl'k b- -k h k lerden imtina etmi11ıir. Va11ington k 
6 nur. azmağı daha a · · sayısını 20.5000 olarak tesblt et cu, ıne I uyu . a ır ıs v v ne a _. V • f • 

Kongrenin tek müşkülü para Y • ç buk öğrenıyor. mlştir men bu masndla tahsıs olunacak mehafili neticeden memnundur r ,.ı azıye ı 
işi üzerinde toplanıyordu. Uzun Aynı zamanda bu harfler, fürk • ur. Diğer taraftan halen orman Mamafi ıüphe ve tereddfü izhar Lonbra 11 (Radyo) - İyi 

11. ak 
1 

d d h 
1 

talebesine ecnebi dilleri de öğ Ju•rk . Yunan Qifliğinde mevcut hayvanat balı edilmektedir. membadan ö"'renildi""ine go- re 
muz ere er en sonra o a a . · · - . - - • • 
ledildi. Seyhan fçel vilAyetleri hu retmeğıde kolaylaştı~mıetır: . Ke ç~aının 1uksek zıraat enstutule u k k , 

1 
• Af Polonya, öOümüzdekl içtima dev 

suai muhasebeleri Çukurova ee· za Avrupalıları da Turk dllını ve Hududunda 24 nu- ~~ kh~d::as~:tdbah~:ı~~~t kıe~İ~a~~: za şar iŞ en ve manya .resinde Milletler c~~i!eu konse 
bir ve k11abaları Belediyeleri entereean Türk edebiyatı.Dl etüt, l lik dahilinde birleetirilecoktir. (Birinciden artan) j azalıtına n_a~zetlı~ını 'koymu1a 
bülçelerindeD para ayıracaklar etmeQe 1ardım edecek bır vazl mara 1 faş BUudan haşka Ziraat Ba Jaemaeını katiyen arzu etmediği kara~ varmıştır. Malum olduQu 
turizm Bankın koJacaaı paraya yet doğmuatur. Ankara, - TUrk Yunan budu kanlıllı, muhtelif vilayetlerde ya ni ve Tokyodaki Alman bOyük 

1 
veçfiıle PolOnyanın konseyde :ra 

Adana te Merainedn JÜZ kada İlmi tetkikat sahaaıodB Türk dondaki 2~ numaralı teşın yerine pılmaktıl olan hayvan sergi ve eJçisinid Japon bükümeti nez rı resmi bir Azalığı vardır ve a 
ser h "b" . .l\o' r ler, bilhassa arkeleoloji alınında 1 konması lçm teşkil olunan komis panayırları ioin yeni _bir teminal d_iııde uzlaema_1a da1et taveiy!le ı eenede bir temdit edilmektedir. 

mafe sa ı ıoın verere.ı pa· . . . . yon Pltyan'da toplanmıştır. Bu ko b 1 k G h k t ı t ı b ı 
rada eklenince ortada düeünüle çok ılerlemıelerdır. memlLkeUerı Is onda hOkOmetl 1 i bl h ita aıır ama tadır. enıe ayvancı rı yapma.. a 'll!a _ını a mıı u un Diğer taraftan Polonya, öııü 

ht l
'f d . 1 . A · ı m Y m z r 11r tık oe ha1vaıı mahsulAtı sana1i duğunu ıo1lemıetır. müzd k" bl . 

cek tek mesele derhal i11e ba•lan mu e 1 me enıyet erın ıısarı e yarbayı, Edlrne'den bir albay V"' ç k ı k ı · d e 
1 

asam enın ıonund11 
il v "' inde eark vildyetlerine mühim e os ~ta me&e e1tn e ması kalıJordu. doludur, yOzbaşı ile Trakya umumt mu bir yer ayrılmaktadıl'. Lord Runsıman. ve B •. Hodıanın dilimi murahhas heyetini Ce 

HOkmi şahsiyeti haiz (Çu· .. T.ürki!ede vücude gelen de fe~tlşliğl•Dafla mUşulrl temsil et , • hafta sonuudakı faatı1etlerl re nevrede bulundurmaktan taı 
kurovayı güzelleştirme birliği) ~ıeıklıklerı, sayarken, son ola mıştlr. Almanyadakı orman tele~esı ni bir unsur meydana çıkmadı geçecek te 1alnız Cenevredeki 
kuruldu ve beş senelik bir prog rak - fakat hiçte ötekilerden Kımdi istidatlarını muhtelif saf ~ındAn B. Bonne ve von Velçek, konsül generali tarafından dı\h h • tı· 1 h ı d hl' 1 .. t . 1 d" Ankara, - Almanya'da tah· İngiliz devlet adamının faaliyeti tem 
ramla faaliyete geçildi, " a az e emmıye ı o mıyan- a ar a e. ı_y~t e g_os _ermı.e er ır. sllde bulunan orman talebesinin sil olunacaktır. 

Şimdi üçüncü bee yıllık pHln Türk kadınlarının vaziretlni. Devrımızın hıQbır lideri - nl vaziyeti aydınlaması ve mil vuziyetleriol yerinde tetkik ve tef · ti 1- - - h 1 Mamamafih Polonyanm bu 
tatbikatının huırlıği görülürken zikredece~iz: Türk kadınları şim büyük müşkili'ı_t karşısı~d.a - lıye er sta usunun azır anması 
on yıllık gayretin verimini de di Türk erkekl . . . . t 7alııız ~la_türk~n elde ehığıııdeı ı tlş tlmek tlzere Ztraat BıtkHıılığı nı kolaylaetırması ümidlerini ye hatlı hareketi, Milletler cemiye 

. . erınm sıyas ve daha buyuk bır muuaffakıyet el teftiş heyeti reisi ~ay Bekir Sa niden bir kere dVğa izhar etmie tinden çekilmek manasını ıazam 
kısaca ka)'dedebtlırız: içtimai hakların maliktirler, ı edememivtir. şoya Almnnytı'ya gitmiştir, ıerdir. muo etmektedir. 

Polonyanm 
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Mersin Posta Telgraf ve Telefon mü~ürlüğün~en: 

12- 8 - 938 1-. Arat~a~i SilifkP, _(Hilııa r, G i li rıclirH UH'!'-

Pamuklar Ku. s. Ku.s . kflzl e rıne u~,rwrnak ~~r~ıle ~l ersiu .-\ uauıur arasın-

1 ~1ERSiN 
1 

PiYASASI Dünyada Neler oldu Neler oluyor 

Seve~ soğıık alınazmış T ariMen evvel~i insan Kıevlant _4_0_ =.n= da haftada UÇ St>fer gıdıp gelt>Ct>k oları posla sii .. 
Soğuktan muhafazaya yaıhissi uyandırır. Türlü üzüntü ~ampı Dağmah 2~ 28 riicülliğii b0-7 · 938 la rilıinden itibaren bir SP.ne 

Yarı en iyi şey nedir? Bir ilehzyıkgören;nsanlArsoğuk Ak . ld 
1 

k 
1 

)Kapı malı 2~,6 miidd ~tle olo!.u~.bi·l·l~. ~~ık t>ksih~.ueye çıkurılnııştır. 
~•ıısız hekimine göre, nişan almıya en çok maruz halde- t r ~nJe e 1.yaplı '?1a ta odan KKoza fi 2 - Bu sııruculugurı H~· Jık ucreti ı kiviizt>lli li-
liıü'" "I S - · h · . S . h k esyıyı:: ame ıye erı esnasın a arma .. ~ gu evgı, araretı artır- dırler. evgı, are et cevvıl · t 'ht Jk' . 1 . Kozacı parlağı .26 ra sent-l i._ği ~000 lira ol <J rak l a hrıı i o e dilıııi"tir. 
ıgınd · ü .. - .. d arı en evve ı ıosao ara aıt . " 
~ı· ~nb~e nışa~ 1~ z~:u- eliği temin ettikten başka cü. bir kamp keşfedilmiştir. Bu Buğday-Çavdar 3- Şa rtu~uı es i ui okuu ı <t~ İs l i yeıılt~ re J>. T. 'f. 
ta ı~ı~ ır sem o u o ugun !reti de artırır. Seven, yeryü· istasyonda bulunan muhtelif Sert aoadol 5,10 Şt>fliğirıtle parasız oknlulur. 

'8 oylt-, . . zünün zinesine brmanıp eriş eşya arasında ezcümle balçık· ! Yumuşak s.5 4 - Ac.ık t\ksilluw surtıt i lfl ilwle 18-9 9:~ 8 J>Pr. 
u Fraıısız hekımıne gö tiğini senir. 1 k .. 1 k k Yerli bug· dayı 3,28 · 

t, sevgi üşümiye manidir 1 
0 .. d" .. b' h k' d tan yapı mış çana çom e 1 ı ç şen he giınii sa~t 12 tle Mersin P. T. T. miidiir-Jii 

o~ • ' • or uncu ır e ım e rıkları seramikten 1'argı uç· avdar 4,S ~ ·· 1 .. 
. iuga karıı mukavemet te· ' şöyle söylüyor: 

1 
, h' k b 1 k k . ' Anadol yulaf 3,1 5 gu O< a~ıntla uıuh·ş~kkil komisyonca yapıl l1 caktır. 

lQ ed E· b' d l'k 1 B ar., ayvan, uş ve a 1 e 1 5 11.1 •·k l l · l 2 ' 5 I' 1 . er. ger ır eıanı entımamiletıbbi ölçü 'ki ... 'd ttk'kl d Arpa ıtUVa" ~ P.m ı rıa :.. ıra(t r , 
ır k k d' · . d'.. 1 • mı e rı uzerın e e ı er e Ş . 
l . 1:ıın en ısıoı sev ıgıne içerisinde mütalea beyan ede b 1 1 kt d Anadol 4,10 6 - ·trlnanı f: rıİn 6 ırıcı nwddesind e ıslenilen 
tııse ve bilmukabele kendi 1 u unu ma a ır. i d . · , ceğim. Sevgi, hazim cihazı Yt-rlialivreyeni M. 3 vesuiki Laliph~ riıı konıi sycrna ibraz tılnıesi mec-
bi~ do~~ stevıy~rsa, çtıkıpb~l~r I üzerıne faydalı olarak müessir 1 Altına hu·cum Nohut ekstra 5 6 hu ri,ı i r. 7-Jo ı 3-l6 tı,, ag epesıoe o ura ı ır. d' V b"t- . . d h f 1 6 8 1 

ıııızgar ne kada d d ır. e u un uzvıyetı, • a asu ye 
taae onat 

8
• rt on uruc~ iyi işletir. Bundan dolayı da 1 Oranj sesbes ,mıntakasın 1 Yulaf yerli .1,16 

e ır e mcz. sevgı . 8 h · k °'111 so· - t .. d , seven, kendısini mesut ve bir da aal ne ra ıyılarında, 130 Mercimek ıark 5,10 i l A H 
Mersin Bele~iye Reisliöin~en; 

gugun eıınn en ma- bb b h. 1 'ııtı bırakır. 1 kahraman olarak hisle, soğuk kilometre mura. aı ir ıa ~ 

1 

Sahlep 140 
~i ''Sevgi, sinir sistemini tes tan yılma%. Yılma.masına se- da altın .m~denı b~!undu, Tatla çoğen 20 

.11 eder, sevgiyle cümlei isa 1 bep te k•lmaz Bır erkek sev Bu cıvarın bugune k6dar I Balmumu 74 8dedi) enin ihtiyacı bulunan \'e muhn nınıen 
bedeli 1596 lira 75 kuruş tutan uıuhtrlif ci ıı s 
~lektrik rualz+ınwsi ve ~nıpoll+ıri ~ çık tıksiltmeye 
koııulmuştur. 

bıye sükun bulur; sevgi, ka· di mi, istikbali düşünür, ha- fakir ve yoksul halkı birden· . Cehri 10 11 
~tı dev~ranını tanzim ve vü· yat sigortasına girer, maaıına bire zengin oldut !Susam 1:>,5 
~lıduı:ı muhtelif uzuvlarının zam ister ve daha faal çalrşır. Yeni bir altın madeninin Yapağı 
f'•liyetini ısli1h eder,,, Kadını da sevgi güzelleştirir. meydana çıktığını duyan yüz-

1 
Siyah ö2 

. Bir baıka hekimin &öı.le- seven dişinin hareketleri ser· lcrce kişi altlna hücum etti. Şark 45 
~ de ıöyle; bestleşir. o da kendisinin baş Uraoja bergüa yüzlerce altın Anadol 40 

46 Hu nıahrmeyi vtırmek istiyenler cins ve mik-
41 ılar~arını Bf'ltdiye f'l..ıklrik komısei'liği11e müracaat 
45 t'dere~ öğr~nebilirler. "Sevgi, rahatlık ve saadet kalaşlığı hhsindedir. arayıcı akan ediyor. Aydın siyah 44 

Yıkanmıı yapak 80 Talipler nwlıammen hedtılırı yfizde 7 ,5 nis
betirıd~ muvakkat lf\ıu in ~ l um k lı uiile bflra lwr Ti· 
caret o ılasuıda ~ay ı tlı oldukhırıııa dair Lir vesi .. 
ka ibraz f'lruPğt> uıflcburdurlar. 

CRmdan tef ef on o~alan Cömerd bir Maymıın Güz yunu 70 
Konya mala tiftik US 

Varşovada tamamile cam · Rigada yaşıyan tüc~ardan Maymun bu fırsattan is f Yozgat 
daıı yeni telefon kabineleri ya Pakarktis i herkes tamr. Çon tifade ederc:ık dilkkana gelen Keçi kıla 

110 
40 Eksiltme 19 -8.938 cuma giinii saat L ı de 

belediy~ dairesinde )' apılacağııı<ları istiyPnlerin 
2~ ruuayytın giin ve saatle brlt·di)·e enclinıeııirıe mü 

Pılrnıttlr Bu kabinelerde bu- kil o çok c~merd ve fukaraya fakirlere kasadan çıkardı~ı » dabağ 
1 , • Utıan ve telefon edf'n her ta- bol bol sadaka verır bay Pa bankonotları bol bol dağıtır. Pirinçler 

25 

ktftın görünmektedir. Çok karktisin bird do maymunu Nihayet kasada hiç para kal Birinci nevi mal 21 
Obuşmayı seven kadınlar bu vardır her gUn dilkkfrnında maz. Bunun üzerine maymunu ikinci ne.vi mal 20 

~1 

310 
103 

racaal eyltı111rJ ... ri iltın ol1111ur. ö 9 13 · l 6 

}t1ıi telefon lodalarında çok masasınırı yanı başında duran lderi o bir dUşUnce alır. Bir Çay 280 
&ıkılmaktadır. Çünkü gelip ge bu maymunu Pakorktis cenubi ha tıt işlediği nin farkına ver K&hve 102 
~tnler durup durup kendileri- ~rrikaya yaphğl bir . seyaha d1ğı için korkusundan litriyc Bade':", Ç~kirdek 
~t bakıyorlar. tın de satın alarak Rıgaya ge ı ok dtikkanda ki toplardan ıçlerı 

Varşova belediyesi bu tirmiştir. Dükkana bir fakır birinin ilstUud çıkıp sqhibini Tatlı badem içi 95 

i l A N 
Mersin Ticaret ve Za~ire Borsası ~omiserliğin~en; 

98 Bu a ~· ın 17 inci çarşamba güuli saat ıo da 
Erıciinw11 irılilwhı )' :ı pıla ca klır. iııtilı:ıp edebilrcP.k 

36 ve edilrhilt~Ct~ k l tı ri n lislt•si Borsa ~al onu na talik 
!l3 edilmiştir. 

ltlefon odalarını kadınlar ge geldikçe bu maymunun efondi bcklemeğe başlar Bay Pn.kark Acı » ,. j O 

~tlelik edemesinler diye yıp· sinden aldığ ı izi ne güvenerek tis dilkkftna dikkat ettiği Z!l Acı çekirdek 3 'i 
tırnıış değildir Belediye bu elini iane kasasına daldırır tt ' K- · h it Urfa Y nğı 90 
~ • k d.. f ki ki f k man maymunun e 16 1 a ı İçel 70 Talimatname nıucib i rıce r tı y sahibi olan ZP.Va. 

tın reylerini k llarıruak üzre uıf'zklir gün ve saa t
le Tica r~t ve Zu lıir~ Bors a sırı n gelmeleri ilan olu
nur. 13-15-16 

lrarını müdafaa ederken ve çı ar ı~ı u a ı arı a ı r .. . , . ,, 
tanı d 1 d h . lere verir Geçen gün bay Pa goı ilr oua fena halde çıkışıı 
J o a arın a t temız ve · b kd' b. · 
ll•ha sıhhi olduğunu ileri sür karktis nasılsa kasayı açıl< bı ammn u te ır . ' r kere g~ 
laıektedir. rakerak dllkandan uzakldŞU'. den Banknotları bır daha gcrı 

getiremez. 

Beynelmilel sanat talim ve Lo-0~-ra-~a-ranhk 
1 ashih 

Mersin Post• Telgraf ve 
Telefon müdürlüğünden yapı- Zayi gümrük depozito senedi 
lan istasyon ve deniz postala 
rana ait iki ilanın ihale tarih· M~r.sin giiınriiğiind en alırımış l 92253 numa. terbiye kongresi şehir teri 16 8 938 sah günü olma- rafı ve 1-4-38 lar . hlı giimriik def ozito makbuzu 

BUtUn beşer;yet için çok tinaıJ ettirilmesini iltizam et Londranın sisi meşhur sı lizımgelirken pazartesi ola zayi olmuştur. IHikmü olmadığı ilan olunur. 
fa.Ydah olan beynelmilel top mişlerdir. dur ... Londra karanlık bir şe rak yazılmıştır. Tashih olunur. Adanada: Aziz Pamukçu 
18 rıtııardan biride sanat talim Gene ticaret ile uğraşacak bir oldu i'Tu için zabıta vukuatı ··-------~---------------------------
~e terbiyesi usulleri ile meş ların ayni zamanlarda teknik d k 

0

1 8 . . 
2uı beynelmilel kongredir., tahsil görUp görmemeleri Uze a ço o uyor. . unun ıcın . en 
Son kongre berlinde toplanmış rinde mUnttkaşalar yapılmış gUzel zabıta romanları lngılte 
hr. Temmuıuo yirmi beşinde! hl'. rede yazılıyor. · 
~şlamış ve yirmi sekizinde 1 Teknik tahsil g6ren tOccar ile Mamafıh ışık bahsinde 
~ıhayet bulmuştur. Gelecek ticari tahsil gören teknisiyen de Londra Avrupanıa en az 
ongre de 1940 senetıiode Lon in arasındaki farkları tayin aydınlık olan şehirlerinden bi 

drada toplanacaktır. etmek çetin bir iş olmuştur. ridir. Periee Berlin Romanya 
Kongre münasebetiyle bU AlmanyaJaki işsizliğe y eza b' d k. 1 b 1 ~Uk bir sergi dahi açılmıştır. karşı sigorta işleri ile meşgul 8 

n ran şe ır e ı am 
8 a 

~e ld . . rın sayısı azdır. 
. rg e sanat lalim ve terbiye dairenın şeh Dr. Syrup sanat 

81 her memleketle umumi ta i intıhabı, sanat istidadı ~c sa Londra evleri de pek az 
hm ve terbiyenin mllhim birjnat istifası mevzuu Ozerind\J gllneş görUr Senede ancak 
~ısmı oldağu bir çok resim uzun izahat vermiş. bir mem 3 saat 12 dakika güneş gö 
~e istatistikler i'e isbnt edil- lekelin refah ve saadeti halkı ren evler pek çoktur. 
llıiştir. nın devamlı surette iş ve ma • 
I' So~ kongrede en hararet işet vasıtarı bulması ile ölçe Donunu ~aybe~en 
1 ve dıkkate şayan mUnake bileceğini söylemiştir. · 
şa Ve m?baha•aler her hangi Danimarkeda kız ve er kumar~az 
1
8.anate gırc:!Cek çırakların hı kek ilk ve orta tahsilini ik· · d 
ırn t b' · 1 ' ht' Prag Jan arması Bratisla 

ve er ıyesı ya nız ı ıses mal eden çocukların hangi sa · d d 
Olıt t u h k 1 va şosesın e onsuz dolaşan 

n sana a m n aHır e ıp nal ve meslfğe intisap edece . . · 
~almaması e trafında cereyan - . Ut b d hır çıngeneyı yakaladılar 

gı m a aseısıar an mUteşek d k' ld' - · 
eylemiştir .1 b' hUk"' d . . a am sorguya çe ı ı g ı zaman 
· · kı ıı· umel a1resı tara ifad i d' 

Kongre Azalarının yarısı fından imtihan şeklinde yapı şu ey ver 1 

talim ve terbiyenin sahası ve lan ted kik neticesinde karnı· - Kumar oynadım. Ku 
hududu muayyen sanat üıerin leştırılmaktedır. Bu suretle sa marda hey~anımı, çadırımı 
de temerküz ederek umumi nai ve mesleğe intisap eden eşyamı ve nıheyet donumu da 
llıalumat ile çırağın Zihni ka gençler kendi istidad ve kabi kaybettim. Ortaya karımı koy 
rıştırılmaması noktai neıarını liyetlerine uygun iş buldukla dum. Kumar arkadaşlarım ih 
rtıUdafen etmişlerdir. rından hayatlarında muaffak tiyar vec.çirkin diye beğenme 

Diğer azalar ise çırak la olmaktadırlar. Bu esasın her diler. İşte böyle dolaşıyorum 
l'ın daha ilk günden itibaren memlekette tatbiki kongrece Bu azılı kumarbaz hapis 
muhtelif ilim ve fenler ile is tavsiye edilmiştir. haneye atıldı. 

i l A H 
Silifke Jandarma okulu komutanlığından 

Mikdarı Muhammen belde) Muu kkat teminat: E ksiltmenin yapılacağı g ün 
Kilo Gr. Tuturı miktarı ·ve saat 

Lira Kr. I~ira Kr. Torihi Gün saat Erzakın cinsi 
180000 000 18450 00 1383 75 25·8·938 Perşembe 10 Has ekmek 
30000 000 3150 00 236 25 25·8· ,, 11 12 S ığır eli 
4000 000 3200 00 240 00 25 B· • 11 13 Erinm iş yağ 

15000 000 1040 00 78 00 25 8 11 • 14 Dulğur 
10000 000 1800 00 135 00 26 8 ,, Cuma 9 Mut pir inci 
4500 ooo 270 oo ~w 25 26 8· c ,, 10 Nohut 
4500 000 270 00 20 25 26·8· c • ,, 1 ı Mercimek 
4000 000 100 00 7 50 26 8 ,, ,, 12 Soğan 

10000 000 750 00 66 25 26 8· ,, ,, 13 Patates 
12000 000 1200 00 90 oo 26 8· 11 J ,, 14 Kur u fasuly a 

225000 000 1125 oo 84 37 27·8· 11 .Cumartesi 9 Od un 

3~~~ ~~~ g~~ ~~ ~~ ~g ~~-~: : : ~~ 6~; eeker 
3500 ooo 1295 oo 97 12 27 8. 11 .. 12 b i sabun 

ı - Silifke J okulunun aknu· ği dokuz ve diğer ıuevadd ı i a ş rsi sekiz 3 ) lık 
olmak üzre 10-8-938 giiıı ürıdt•rı itıhart'n 15 gün nıiiddf'lle ek~iltıı eye Lou . 
nauşlur. EkruPğin t>ksihnıesi k a palı zarf usulile dığp,r uıevaddı i a şenin ek
siltmesi de açık olarak )apılaca~tır. 

2 - Eksiltmenin hangi giin ve saatte yapılacaAı karş lannda gösterilmiştir 
3 -- Eksillmeye konulan mevadtlı iaşenin evsafı, rıliruun ele ri ve teslim 

şartları okul komnlanlığı salonunda a sılmıştır. isti)·enlere şartnam eler he
delsiz olarak verilir . 

4- Eksillm~y~ konulan mevaddı iaştınin cirıs ve mikdarı ve nıuhauımen 
bedelleri ile muvaklwt h•nıin~ l mikdadarı karşılaruıda gösler i lmiştir. 

5 - Eksiltmeye iştiruk Pdecekleriu yukarıda gösLer ilP.n muvakkat lf>mİ 
na\la rını eksiltmeden ö: ce nıal~a ndığına yatırılarak ·a ı~ cakla rı rua k huz veya 
baPka mektupları ile kanuni ik:lmetgf.tlıı gösterir tasd i klı veya ticaret oda .. 
smda kayıtl· hnltırıduklanrıa da ir ves i kalarım rksillmeye haşlanmadan ön-
ce komisyorı~ vernwleri ilau oluuur. 9-13-19-24 
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~mumımımiifllmmtmmıımnmmı~ 

Viktorya Bisikletleri 1 Rizenin Hasır Koltuk Takımları 
YENİ PAR..TI GELDİ Bahçecilerin 

~ - . § 
Dayanıklı . •, ' § 1 

Siparişlerini kaydettiren müşterilerimizin takımları emirlerir., 
amade bulundurulmaktadır. ME~vsimlik il1tiyaçlarından 

Bu m~vsimde IJütiin ağaçlar liizuıwrnz fi 

Kullanışlı 

IHafif ve 

~Süratlı 

~Bir Bisiklete sahip 

belu~ .. 

Yeni modellerimizin bütün malzemesi halis Rize malıdır, is
tanbulda yapılanlara het suretle faik olup tahta aksanu [Ftlldtk] 
ajacmdan mamuldur, fiatlerimiz rekabet olunamıyacak derecede 
ucuzdur. Cenup vilOyttleri gaz it o ve balıçelıri için sipariş kabul 
olunur. 

TERMOS 
Sıcaktan bunalmamalt. için (1 trmos) a sahip olmalt. ldzu11dır 

Bu sene Ttrmosların alemin/um ve ba~ kapaklı cinslerinden mada 
bir, iki, üç, dört ve beş dl'/a kalın kırılmaz cinsleri de gtlmİ:jtir' 

Çelik Ttrmoslarımız ile beraber yemek, dondurma, tereyo/fl için 
hususi termoslpr da vardır. 

Sedad Sahir Seymen 
Uray caddesi No. 41- Mersin 

lizl..,r Vt rir. Bu fılizler r-ğnçl<Jrııı LiiylimPSİ

ne ya rıyaca k gıdCtlan isr·af Pdtırl•· r·. Bundan 
dola) ı fazla ve lüzumsuz fılizlrr k•·s~irı çakı 

" e nı a k a s 1 a k f si l n w 1 i v •~ k e si l P u ' e f'I e,. nı a • 
(~ 1111 lct U 111 H l ı d 1 I'. 

Ft>nuin ical.ıtıllirdiği mijkf>nınıeli~·rlle inı:d 

t>tlilmiş olan lıer çeşit uwcun 

• 

• 

lı 

olmak icin 
• 

mehal 

(Vi kto rya) Mark ah bisikletleri terci~ ediniz 
Saf lamlığı ile şöhret kqzanmıştır. 

Toptan ve pPrakende satış yapılır, alıcı

lara kolaylık gösterilir. 

Satı~ yerı'. Mersin Merkez Bankası altında 
y • tcel kontuvarı. 

11.. ı ,. · · · ı.. ız· i . ! ./... /..1.. • -

3 

l. 
. • . . zzı.ztı ı a .1. 

-------

Remington 
Her Dairede 

Her ticarethanede 
Her Yerde 

• 

Taşra siparişleri acele ğönderilir 
Tüccar hanında Vİ KTOR Botros 

ticarethanesinde bulunur 
F~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~ ORNEk K:BJBAP EVi rJ ,••••••••••••••••• ••••' 
~ Ahmed Kayaselçuk ~ :Nisaiye Opratoru ve Doğum MütahasslSl: 
~d KURUŞ KEBAPLAR I! K20URUŞ KEBAPLAR ?~ • D 0 K T 0 R • 
le 15 Mersin kebabı koyun Yumurtalı salçalı ke. lf • A Vakup Aslan • 
~J eti ile : 20 Kirazlı kebaı;:> ~l •. • - · : 
~~ 25 Yoğurtlu kebap sade 20 Kl?me kebabı ~ ~ 
l &e yağ başlama et suyllc 

1 
2
2
0
0 

Patatisli kebap .~ J : Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomah : 
dl J 15 Kuş başı kebap Baharlı kebap t:. • Almanyada tahsilini ikmal etmiş • r.J 20 Domatlsli kebap Sade maydaouzlu ke. ~~ 
1 &e 20 Patlıcanlı Urfa usulu Yağlı hamurlu et tep ~ • Hastalarını her gün 8- 12 15 - 18 e • 
'aıJ 20 Sulu kebap Adana • sıde 1~ : kadar kabul muayene ve tedavi eder. ı (J 20 Sarımsaklı Antep ke. Qlğ köfte ~~ 
l le 20 KQlbastı ~ 5 Salata, Cacık, Turşu ~~ : ADRES: Mersin Bozkurt caddesi : 

~
I • Yoğurt pazarı No, 1 • 
~ Sakarya lokantası karşısında 37 No. !~ ...._ ~ 
~ÖRNEK KEBABEVI VJ:ı~ Lokantasında (J ~··••••••••••••••••••· .. -
~~ Yukarıda yazılı kebaplar ile daha birçok yazıl· ~~ ~; s 1 k E 
~~ ;ı:E~i.~'iflb~ı~~~~oyun etile yapılır ve muhtolif (,J ~ ağ f czanesi 
rJ Sayın müşteriler:imizi memnun etmek için ~~ 1 . G ük k d d ~ ~~ yapılan bu laa hlıiiUP.n urn.e. k keba ... rcısı .-\ fı _ (J ' Mersm ümr arşısm a ır • 'J 
~ 1 ı ~ ı Her nevi Avrupa , Yerli eczayı ve tıbbiye 
, met çekinmez. R R TECRUBE KAFIDıtt aıı müstahzeratı bulunur 

. ~~~~,~~mı~~..;;;.;;~~~;.;__~--~~~_-..,;,;!ft;;;.._,!P _ __;, __ ~--..;..~__;,,..~----~-~---· ---· -~-· _· __ -.... --~ ___ fj_1_~ __ -}~---·==-
- ~ -

Saym Mersinlilerin 
Nazarı dikkatine 

ı 
Sıcaklar başladı, kııın 

Daima R E M N 6 T O N yazı ma~inalan yiyeceğiniz y•ğ ve peynirle· 

aınız. 

rinizle bunlara benzer gıda 

18 Şeritleri kUfl8Rlhy0f maddelerinizi Soğuk hava 

Sizde bir REMİNGTON almalı-• deposuna vererek muha-
1 

· faza •tlirioiz, 
Satış yeri Adres: Selim Şamsl 1 

~ -
V .. ılyam Rıka~ , ltb•ş•r•n 
__ Soğuk hava deP.osu 

e::::=:E====:3"5iiiiC!_.e 

*•~~llllBll•BUftBBllBBBllBmlllllltlBBBBm .. ~•*•* * • 
« SIHHATİNİZİ K.ORUY"UNUZI : 

İ KA y ADE-LEN ıı 
SULARINI IQMEkLE 

Sıhhat ve içtimai Muavenet VekAletinin 672 J\Uma~aJı raf?oru 

TAHLiL RAPORU 
1 Görünüş: Berrak Kaleviyet; "loo sm3 su~a sar.fulunan N. lo 

llenk 
Koku 

: Ueuksiz 
;§Ko~usuz 

mikdarı,, 0.2 · sm3. 
~Jrcmu serllik derece.si "Fransız,, 1.5 
Uz\İ madtleler için sarfolunan müvelli- gı 

dülhumuza lilrede o.49 mgr. • 

/ 
.• 

J 

IHT.IVARLIK 
' Slilfal "80 4,, lilred~ 0.0033 gr il 

Klor "Cf ,, ,, 0.007 4 •ı 
Nitrat ''No 3,, ,, o.004e• * 

Tadı ; LAlif 
Teamül; Mutedil 

Peşinizden· Geliyor 

ONA KAR$1 1 
#, 

Nitrat "No 2,, yok • 
~monyak ''NH3,, Yok 8 Fennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden iliba- u 

ren istasyona kadar içi kalayh k~lvanizli borularla içi mermer döşeli il 
hellurhavuzlara döklilmektedir. Oradan dl! bliliin Fiziki ve kimyevi ili 
evsafım muhafaza ed~rt'k ve hiçbir suretle el dtığmeden hususi kim- 8 

yagerimize ve Adana Sıhhat Uakarılağmm tayin elli~i Sıhhiye mHnm
ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile 

~ ( il _. yıkandıktan sonra doldurnlmakla ve ağızları Sıhha~ memuru tara rn- * 
._ dan mühürlenerek ş~hrimize gelmektedir. * 
~ * 
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Haz·ır.llkh oavranını 


