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ltalyanlar Tunus ve korSikayı istiyor) r 
alkan Antantı Romada Venedik meyda

nında tezahürler yaplldı Genel Kurmay toplantısı 
devam ediyor 

l\1ebıısan MeclisindA Dııçe şidlletle all{ışlaııdıı - . 
d 1., 'l' d · b .... d f Heyet meçhul Asker abidesine celenk 

~1ebus)ar a llllllS, UOllS ıye agır ılar koydu. Müz.el~rve eski harabeler' gezildi 
Paris ı (Rıd yo) Maten gazetesinin Roma muhabiri bildi · -- - , • , -ı . 

riyor ; Romada mebusau meclisinin açılışında Kon\ Cıyaııonun Cumhurreısımız ve Dost Atına 1 (Radyo) Balkan ani bir kalıul resmi yapılmıştır . 
nutkundqn sonra meclis tatil edilmiş ve Musolini sürekli alkış .. tantı genel kurmay toplantısı 1 Yugoslu devletinin milli 

]ar arasında meclisten çıkmıştır . lran matbuatı mesaiRinA devam etmektedir . bayramı olması dolayısiyle dün 
Bunu müteakip bütün nazırlar 'e mebuslar Venedik ıney· Antant genel kurmayları dün ı öğleden sonra ve bu gün toplan 

daoına giderek 'ekrar Musolioiyi alkışlamışlardır . Tezahürat Tahran •A.A. _ (Pare) tui- birinci topcu ııe 34 üncü piya- 1 tı yapılmayacaktır . Bu münase 
arasında geoQler ve bir çok halk : hat gazetesi yazıyoı" de alayları karargAhlarını ziya 1 belle heyet dzaları müzeleri VA 

Korsikayı ve Tunusu isteriz diye bağırmışlardır • lemi hatı~lardao .sllinmi~~ ret etmişler ve sonra meçhul ası harabeleri gezeceklerdir . Top· 
Gazetenin yaıdı~ına göre bu tezahürat ve istek ve hal ya- cek olan Ataıurkün yerıne reısı ker abidesine giderek çelenk ı ıan'1ya cuma günü devam edile 

nın Akdeniıdeki metali batı mebusan meclisi zabıtnamelerinde cümhurluğtt isme\ lnöuü'nün ioti 1 koymuelardır . Heyet şerefine 1 cek ve pazar günü öğleden son 
urdır . Buna Ait olan son kısım ıapta eu suretle geçmiştir; hal•ını büyük bir memnuniyetle bir ö~le ziyafeti verilmiş \"e ak-1 ra harbiye müsteşarı bir kahul 

Bütün mebuslar ayağa kalkmıalar, Tunus Tunus di.,e ba· öğrendik. Memleketinin tarihinde fJAm Kral naih" p ı t f d resmi capRCaktır . 
v , k ~ k k b. k. . ı o ıtra 111 aa ı 

Qırarak Duçeyi alk•şlamışlardır . Faşist büyük meclisi de ı,ifa pe yu se ır mev 1 ışgal ------
eden ismet İnönü pek haklı ola 

1 

.. , .,. ~ k'I' 1 Gazı· an tep hi tamimlerle halka tebliğatta bulunarak bunları Venedik mey ngı iZ a~ ve ı ının rak hararetli bir vatanpener y 

Romadan çekilen diğer bir telgrafta da ; nınmaktadır. 
ltalyanın Tunus ve Korflikayı talAp etuA"i hakkında yaban Bundan sonra müşariileyhiıı Avam kamarasında 

Temiz suya kavuş
mak üzeredir 

Yunan ~aşve~ili 8. Mataksas 
Gültür işlerini ele 

aldı 
Atlua "A.A,, - Başvekil Mn 

ıaksas 111Aarif ve mezhepler ııo 

Zdreıiuiu idaresini muvakkateıı 

ele almış ve mezkur nezaretiıı 

yüksek. makamlarını davet cdu 

rek kendilerine bazı mühim 

tavsi} elerde bulunmuştur. 

Başvekil nezaret arkanındaıı 
son zamanlarda bazı tahriki\ 

ta sahnt! olan kili-ıenin düzel 
titnıeei ve di~er taraftan mek 

teplerdeki tedri~atın milli pren 

slp ve hedeflere uydurulmasına 

devam hususunda muti bir el 
birligi talebinde bulunmu~tur. 

Mataksas demietir ki: 

"- lfillt gençlik teşkilatı 

benim eserimdir. Bu kenciisino 
büyük ümidler bağladığım bir 

devlet teeekkülOdür. Bunu mek 
teplerde de tatbik ederek her 

danında ayni eekilde tezahür yapmaya sevketmektedirler • l ve mümtaz bir general olarak ta 

cı memlekeUerde şayialar dolaşmaktadır . Dün meclisi mebu bioğrafisiai çiıen ve yaptığı biz Beyanatı iki teşkilatın birbirini tamoml:ı 
aanın açılış töreninde her zaman mutad olduğu üzere mebus metlerden bahseden tıtlldat gaze 

lar Venedık meydanına gitmişler ve yol1a bir kaç genç Tunus tesi şöyle devam etmektedir: 
Gaziantep, - 13 kilometre maı;ı zasuridir. 

Frankocilar lngiliz vapur mesııfeden şehrim ze getirilmekte • • ••. ·•• •, 
Tunus dire b11Qırmışlardır . Meydana giden alay yalnız meb· "ismet İnönü souteşrin 1924 
uslardan mürekkep olan alaydır . den mart 1925 e kadar devam 

Denmekte ve tezahürat bu şekilde tevil olunmaktadır . eden kıRa bir fasıla müs esna ol 
mak üzere J4 seneye yakın b1r 

Japon - Çin Qarpışması 

Muharebe bütün 
şiddetile devam 

Ediyor 
Çin kıtolurı bir Japon kolunu imha etti

ler. Çinliler taarruzlarında ilerliyorlar 
Horıg - Koııg • A.A. - ölü ohırak zHyiatı on bin kişi 

Yungşavey'de Çınliler pıtrlark r tahm.ın edılmekıedır. mütemadi 
bir muvaffakiyet kaZı1nmış'ar takvıye kıtaatı ~eldıQindeu mü 

d Ç. k t t · pooıarı bir him ve ıııun surecek muhare 
ır 111 ı aa ı ıa . 

. f belerm oımaeı beklPniycr. 
\arafıau Rararken dığer tara ıan Ş h d 1 ı·taı · 
Çın tayyareleri bu kuvetleriıı ang ay an ayrı an 

·ı .. b b d ederek yan askerlerı gen erını om ar ıman 
ı k · k 1 · g lmesine Ş.ıııghay a.a, - Beyuelmilel 
a ·vıye uvet erınml 0 ~ •

1 
ımtı'-'aZ mıııtakasının muharebe 

m i ı b'. cc uo saa. 1 

an o muş ve oy 0 halınde uulunan iki ordu tara 
llÜren kanlı bir ça('pışmadan 

sonra iapoolar hemen hemen ta 

mamile imha olunmuşlardır. 
DlQer taraftan çin kuııetle 

ri kara ve deniz yollarlle ja· 
POnların Kiyangsi - Hupeh -

Bunan cephelerine umumi bir 

taarruzda bulunmuşlardır. 

'Tungşeng'i geçerek Pinkiang 

•e Şanş istıkamalinde ilerlemrık 

İatiyen dOeman kutalleri tam 
zamanında durdurulmue ve geri 

Püskürtülmüştür, Düşman Hıı

nan'ııı şimalinden mütemadi 

Jen taarruz etmekte olan çiu ku 

•etleri karşısında rical etmekte 

dirler. 

Japonlarm Kanton bölge 
Sindeki zayiatları 

fındtln muhasara edılmesıle ha 
sıl olan vahim vaziyet üzerine 
Adisabauudan Şanghaya gönde 
rılmiş olan humbaracı taburu 
ltalyaya döumek üzere Caute 
verdi vaporu ile hareket etmiştır 

Çin ileri hareketi devam 
ediyor 

Hongkong a a. - Çin ajan 

sı bildiriyor: 
Son aünler zarfında düşme 

nı Hunna'ın ~imalinde ma~lubi 
yele duçar eden çin kılalım ile 
rı harekeılerine devam eylemiş 
Tsorırangın şimalinden Pıışiye 
hucüma kalkışmışlardır, Halen 
bu mıotakada şiddetli muhare 
beler olmaktadır. Japon kuvet 
!erinin bOyük bır k:smı ma~ 

lup edilmiş ve diğer kısmı da 
Hankeu - Kanton demir yolu 
hoyuaca ceuuhll Yaşova doğru 

geri çekilmekle bulunmuştur, 

Utundan'dan hareket eden 

j zaman yeni Türkiyenin başvekA 
let makamını işgal ederek Ata· 
türk tarafından Qizilen bütün is 
tahat ve imar plAnlarını mükem 
mel surette tatbik etmiştir. Bü 
tüu uu uzun zaman zarfıııdn va 
tanına pnrlıık hizmetler ifa eden 
lııöııü bıllıasR:ı hıırici sıyaı;eı sa 
hrısıuda büyük adımlarla ilerle 
mış ve ezcümle muhtelif balkan 
menılekellerile olau ihulafları bal 
letmış Mootrö konferansını L..tam 
hir muvafakiyetle ceticelendir 
miş şark memleketlorile paktlar 
ve muahedeler imza etmiş daha 
bir çok hizmetlerde bulunmuştur 

Dost ve Müttefik 
Yoguslavya~a 

Yoguslavya birliği· 
nin yıl dönümü 

kutlandı 

Helgrad 1 "Radyo" Yoğos-

la .Jya birliğinin 20 inci yıl dönü 
mü müuasebetile yoğoslavyanın 

her tarafında büyük şenlikler ve 
tezahürler yapılmıştır. 

1 birincikanunda intişar eden 
bütün gazeteler başmakalelerini 
mühim sutunlarını bu büyük güne 
tahsis etmişler. Hirlik hakkında ta 
rihi vesikalarla, Kral 3 üncü Pyer 
in birliğe amil olan kral Aleksan 
dır ve birinci Piyerin resimlerini 
neşretmişlerdir. 

Hu gün münasebetile matbuat 
cürmü ve diger cürümler için ge 
niş bir umunti af ilan edilmiştir. 

f ş Bankası Piyangosu 
Dün Ankarada çekil 
di ve bir çok numara 
lara isabetler oldu 

Oınliler Qonyang'ı istirdat 
ettikten sorıra ileri yüruyüeleri 

ne devam etmlıler ve bu şehir 
den dört mil mesafede bulu 
nan Kıyaşan'a varmışlardır. Mavuşan yolu ile qarbe doğru " T- k. 

tıerliyeü di~er çin kuvetleri Ankara 1 .Radyo - ur ıye 
Ktung - Selu demiryolu 

boyunca ancak müdafaa için 
bir kaç japon garnizonu kal 
mıetır. Jııponların salt kuvetle 
ri Kautoıı'da toplanmaktadır. 

Şımdiye k a d a r Kan 
ton oiurında yapılmış olan mu 
barebelerde jah'>n ordusunun 

düşmanı Tu~Qevda baskıoa uğ' iış bankasının kt1.mbaralı, kumbara 
ra ,mıştır. Çarpışma devam et sız tasarruf hesabı. .olanlar 1 

· birinci kanon 938 tarıhınde banka 
mektedır. h · ı 

Çınliler yetmiş kilometre ara umumi merkezinde noter ~zurıy e 
ı:i kaıanmışlardır. Japonlar ha· keşide olunan piyangoda ıst~nbul 
len Çançadan ancak yüz kilo da 69671 numaralı h~sabıcarı sa 

sonu lklt,cld• 1 bibi bayan Atiyeye bın, Ankarada 

1 ohın içme suyu lnş"atı ve tesisatı 
tarını yanlışlıkla tevkif : bemen tamamen bitmlşlir. Yalnız 

etmişler 1 
meoba civarıoda 500 metre uzun 

Londra, ı (R1tdyo) _ Başve- luğunda, yedi metre derinliğinde 
kil Bay Qamberla 0 Avam kama açılım beodegln som kaya .çıkma 

Y sı burada yOzlerce ameleow sy-
rıısında beyanatttl bulunarak: Lood \arca uğraşmasını icap ettlrm\ştir. 
ra bllk llmeUnin protestosu ozeti Hendeğln açılması bitmek 
ne, lsp t oya Bergos hUkQm(·ti ce- Uzeredlr. Yolun bir çok yerinde 

vııp vererek, buğd1ty yllklO ingl- boru ferslyatı yapılmıştır. 80 met 

llz vrpurlarının yonlışlıkla tevkif re uzunluğunda bir kısmında bir 
edildiğini blldirmlş olduklarım metre derinliğinde kaytt hııfrlyatı 
söylemiş ve sözüee bunlımo .~er· kalmıştır. Ooua da bu b ırtıı için 

best bırakılması için ikinci bir 

protesto yapıld gı IUlve etmiştir. 

de bltecE>ği umuluyor 
Şebrim\z yakında temiz ve 

tazyikli suya kavuşmuş olıtedktır. 

Sur iyede 
Hükumet efkarı umumiye ye 

karşı müşkil vaziyette 
Pariste 

ki 
imzalanan anlaşma aleyhinde 

ceryan gittikçe fazlalaşıyor 
Şamdan gelen haberler, Ce- ueşredilmemesinden ileri geldi~i 

ınıl Merdamııı Pariste imzaladı· ve bundan dolayı bazı mebus
~ı yeni aolaşmalnr aleyhindeki Iarın sorduğu auallere hükümet 

muhalefetin gittikçe artmakta çe cevap 9erilmemesiniıı vaziyeti 

olduğunu uildirmekledir . bir kat daha işki\I ettiği cihetle 
S.:ıvtulahrar gazetesinin yaz biranenel avdet etmesi ve 18-

dıAıııa göre, Suriye kabineRi ' hot anlaema metinlerini gönder 
Oumhurreısinin başkanlığında mesi lüzumu Cemil Merdama 
fevkalado bir toplantı yapmış bildirilmiştir . 

lır • Baıı mebuslarla Ki\lei va- Cemil Merdam vordiQi oe· 

Vilayet umumi meclisi 
Aza intihabatı dün 

yapıldı ............. 
Dün VilAyet salonunda şeh

rimiz vil~yet umumi meclisi üre 
seçimi yapılmıştır. 

Tam saat on dörtte Vali ve 
Parti başkanı Rüknüddin Xasu 
hioğlu salona gelmişlerdir. Salon 
köyden ve şehirden gelen mün
tehipler doldurmakta idiler. Bu 
seçim esnasında salonda mektup 
çu Hüseyin Turhal, Defterdar 

Halil Serim, Sıbat ve içtimai mu 

avenet müdürü Teııfik Demirok 

Nafia müdürü Hıfzı Bilik, Kül
tür direktörü Nuri imece, Zira· 

at müdürü Ali Rıza Alla)', ma· 
halli idareler müfe!Lişi Şevket Ka 
radaş da hazır bulunmuşlardır. 

Müntahip saniler orasında 
bayanlarımız bilhass köydeıı ge 
ton bayanlar nazarı dikkatı ceı 
betmekleidiler. 

Rey puslaları daQ'ıldı vo ge 
!enler reylerini kullandılar. Ya 
pılan tasnif neticesinde 98 reyle 
Yakup Ersoy, 98 reyle Hayrire 
Güler, 96 reyle Veysel Arıkol, 
89 reyle Sait Akıocı, 71 reyle 
Muhtar Berker asil azalığa seçil 
diler. 

Oo~tor Ma~mut Develi 
taniye erkAnının ietiTAk ettiği 

bu toplantıda Cemil M.erdamla 

Fransa hariciye uezare\1 arasın

da imzalanmış olı\ll son anlaş· 

ma üzerine efkarı uoJumiyede 

hasıl olan tereddüt v"' ademi 
memnuniyet tetkik edilmiş, bu 

hususta ekseı iyetin anl:osnıayı 
red fıkriudo olcıuAu te,bi t edıl· 

vapta : Sılifke Hastanesi operatörü 
Bu günlerde avdetinin müm 1 Bay Mahmut De9eli şehrimize 

miştir . 

Bunun üzerine ulınft.lı karnr 
neticesinde, efk~rı umumiyede 
lıcısıl olan bu merıfi c:erayanın 

aıılaşmn melninin şimdiyP kadar 

= 
464j numaralı hesabıca ri sahibi B. 
Sabite 500, Mersinde : f3383 Aliye 
An karada 27118 Remzjye i:zmirde 
19369 bayan Emineye., fsta'llbulda 
7462 Nazmi ve 5117 ·numaraya iki 
yüz ellişer lira isabe1c etmiştir. 

Bundan başka ·ıso ve 25 er 
lira kazananlar da vardır. 

Sonu ikincide gelmietir. 
= 

Fransa da aınele grevi 
Grevciler muvaffakiyetlerinden, hüku
met ve grevcilerin muvaffakiyetsizliğin

den bahsediyorlar 
Paris t (Radyo) Amele fede 

rasyoo reiai bir beyanname neş 

red< rek dünkü umumi grev 

harekeılnin İfQilere hor hangi 

bir mesuliyet verilme)·ecek ee· 

kilde devam etmiş olduQunu 
lıükümolin şiddetli tedbirler al· 

maeına ra~meın grevin genis 

miky'asta yapıldığıuı maden işçi 

!erinin temamıorn greve iştirrtk 

eımie olduğunu bildirmiştir . 

. Çarşamba ııünü bir ~ok şc;
hırlerde, devlet fabrikalarında 
nakliye \'a&ıtalarında ve ıütün 
imaH\thanelerinde tazyiklere raQ' 
men grev yapılınıetır • 

Fransız başvekili Daladye 
de bütün radyolarda tekrarla· 

nan bir nutuk irat etmi te u· 
mumi grevin muvaffaki~etsizliğe 

u~radıgmı sö1lemiştir • 



' 

2 Birincikanun ı 9 3 8 Cuma YENi MERSiN 

Dünyayı meşgul eden Gazipaşa okulunda himaye 
~eyeti seçimi 

Almanya ve ltalyanın 
meselelerden biri 1 Bir yıllık JÖDetim .kurulu 

C]Jelikleri son bulan eskı üye-

Genueu şarki Avrupasın
oaki vaziyetleri 

k d / leriv. yerine yeniden yapılan se· 

D • • d çim souucuada en çok reyle aşa Tay mis gazetesinin Roma/ lıalyan ticaret heyelleri Bal-unya a ne a ar A-ıda adları yazılı veliler seçil- muhabiri, Almanyanın Tuna kanlarda faaliyette bulunu1or 
mişle~di~ • Yeni heyete başarı-! hatzliı St ve Balkalllaıdaki iktisa· ve ltaly~nı.n gerıç di!'lomatla~ın 
lar dılerız . di hedefleri karşısında hal yanın 1 dan en ıktıdarlısı Bukreşe gön

Bayan Sei'B Üçer, B. Mitaı vaziyetini göz.den geçirerek di- · derilmietir .. . B~nlMar, b~ sahada 

b d. Tor, B. Mansur Bozdo4an, M k " İtalyan tesırını gostermıye karar 

ealan, Fuat Akbaş, aş 5 re men ~ıunı an aşması ve unun a ! t . I" 
1 

l 
1 Ya U 1 Var 1 B Ö~ 1 yor uı.n.: .b 

1 
b 1 'verildiğinin delilleridir. 

• Ô . . yı ma umaı a an ta yan ma 
Hayri Oktar, ğretmen Nezihe varılan. arazı ve. sı1ast mesele~ ' hafili Kara denize yakından hal 
Siren, ÔQ-retmen Hatice Gılnay ler~e~ı _hal eekl~, l~alfada kendı ! yan tesirinin göriilece#i bir sa-

B it ti ı 
1 

barıcı sıyaaetlerı içın de büyiik ha olarak bakıyorlar. Ticari sta· 
Hu gün bütün dünyayı ileti kurulmuı oluyor. kadar YHatt ohmık, 2~0 bin ka· orsa 118 er en bir muvaffakiyet sayılmaktadır ! tistiklcr gösteriyor ki Romanya 

meegul eden yahudi meselesi O zamandan beri Filistine dar hesap edilmektedir. Musolininin müdahalesi de halya'ya, ondan aldıQınıo iki mis 
tarihin herdeHesinde mevcut yahudi mu~acerell ravae ravaı 160 blnl Almanyadan, 60 blol Dün şehrimiz Ticaret ve Za Hitleri itidale sevkeden ve Al· linden fazlasını satmaktadır, Bi 
ıu. BeniisrAiliu macerJaı İbra devam etmıı •e avrupanın mub de Avusturyadan kaçmıştır. h ire borsasında 30 toy Ceyhan manyauın istediklerini elde et- raz daha az mikyasta olmllkla 
Jıimiıı hiçretile ba~lar. Bundan J telif m.emleketlerin.d~n, istiy~n Bunların 60 bini Avrııpanm pirinci 16 kurue 125 santimden mesine yardımı dokunan bir ~eraber vaziyet Bulgaristan ve 
sonra Muııa ve llmmeti meY · 1ahudıler oraya aıdıp yerleemıe dlaer memleketlerine yerleşmiştir ve 15 ton Nevşehir üzümü 12 hareket sayılıyor . lıalyanlara Türkiye için de böyledir. Bu-

ut topraıln doQ"ru yola çıkı1or terdir. Meselil lS blol F . ttnsaye, 9 blnl kuru~d:n ve 1:25ıon °,~y~a: avre göre bu •mihver-in menfaatleri nun için, İtalyanın bu memleket 
Babilde esir oluyorlar, tekrar Fi Fakat 1933 de Almanyada lnatıtereye, 7 bini Hollaodaya. ö 

3
P
7
88:on kulervuleand pasmanu~m 4~ ku ile logiliz-ltalyan dosUuQ'u da- lerle mütevazin bir ticaret mü· 

d L h. • R an ç k ı k • h. , etmı·ttı·r naııebatına airiemı1e • oalıeaceaı liıtioı dönüyorlar. on an _ıonra e ıı.ao, om bini Belçlkaya, 5 blol e os ota ruıdan •e 1' ton ceyh,ıa n ıisamı tasına ızme. • ı b ki b·ı · 
b ~,,~k 11 , .. ıı.ıaca ·ıı ada baılıvan ra i ı ti 1 B · ,. d ~ bı'r ı·fa e ene 1 ır. Yahudiler burılda u,,u • a rı • 

1 
7aya & tm i r. 15 kurue 50 aantimden ftlınıp 1a u tazıJe.ın o.ru - ..,._ _ _..ımİll!!!.._ıiıiliıi ... -.-.ıııiiiıiıi-._ 

bir mabet kuruyorlar. Fakat hudi alerhtarlıQ'ı üzerine Filiı 58 bin Yahudi de bu son se tılmıetır. desi 111ılabileceQi kadar bir ıi- ; 
hayatlarına sakin bir halde de tine büyük bir akm battlıJ~~ neler zarfında Fillstlne yerleşmiş Adana borsasında klevland. yast incelik olarak dı kabul 
vam edemiyorlar. Filistin Ro Bu da Filislindekı araplar~n ıu Ur. Şlmall Amerlkasya 5ö bin, Ce pamuk 86·U ve parlak pamuk edilmelidir . 1 B. ~emberlayin diyorki 
malıların istilasına uQ'ruyor ve I razı ile karşılanı1or te bı~ f~n oubt Arnerlkaya SS blo, başlıca 82 kuruş 75 aantimle 85 kurue Yeni vaziyeıle ortaya çıkan · ••• 
Titus mabedi yakıyor. Bundan dan Auupadan yahudılerın Çloe olmak Uzere Asyaya 6 bin arasında muamele gördü neticeler biraz da hatyanıo bo- B. Musoloninin davetini 
sonra yahudiler bütün dünya sürülmesi a~ddikQe eiddet ~~· , 500, Atrlkay~ 6 bin, Avustralyaya ı ğü bura boraasıoa verilen malıl euna a-idecek ~~hiyeUedir . Bu kabul etmekre memnu-
ya yayılırorlar. bederken dıQ'er taraftan Fılıı 1 dıt 500 bln yalıudl gitmiştir. mattan anlaşılmıetır. neticelerden bırı Franeanın nü· num. Kendisile görQşdQ-

I;,akat gittikleri yerde 7ahu tiude arapların isyanı kuvetıeni· 1 
fusu azalarak, orta ve ıarki Av ğQmden bahtiyaram. 

dileri hiç bir memleket uzun yor. . . ,Ari m··· a nyada rupada Fransız ittifaklar siste- ; Londra ı (RadJo) Dün A· 
müddet bırakmıyor. Orta çaa - :ahu~ı me~eleıı b~ . ıuretle ; M minin bozulması, di~eri de Tuna vam kamarasında işçi partisine 
da Muıetiler Fransadan, in 

1 

mubım bır hıdıse halını almıt j • • •• 
0 

•• •

1 
havzası ve Balkanlara do~ru mensup mebuslardan Bulengerin 

giltereden, te Almanyadan • ~.o bulunuyor. . ! yalı U d1 ı Ül'}fl ko ktl fi U ta ffi a ffi} 8 Alman n~f~ı fe hdkimi7etinin bir sualine başvekil Çemberla · 
vulm11a ba1lanı1orlar• On der DQnyada n& kadar yahudı • • • ilerlemeııdır . ! 1in cevaben : 

düncO ve OD beıinci aınrların var? ıın ll tmak ı çın ta vsıy e Bunlardı\o ilki halyanın le-, halyan baetekili Musolininin 
tarihinde Kaatıla •e Araaonda BııgOn bUtOn dQoyada bulu- hinedir . İtalyanın orta Avrupa- davetini kabul etmekle memnu 

ki katliamlardan sonra, 1'92 nan Y11bunllerlo sayısı 15 milyon e d İ ] 0 fl 1:) 8 ll l l 0 f da,. Bal.kanlarda ve .Akd.enizde num, Münihte kendisi1le baoladı 
de yahudiler lıpan1adan tama l t89 bindir. Bunun en bUyOk kıs- vazıyetı harplenberı, bılhasea Q'ım temastan dolayı da bahti· 
men ~ürülüJor. 1 mı şllpbeslz ki Avr:!pada bulunur Noye Züber Seytuna- i'a:zeteıine Berlinden yazılıyo~ faeizmin iktidara geldiği aün- farım demietir • 

Oo aekiziuci aaırda Yahudi ' Avrupttda g milyon 372 bin Yahu •şvartse Kor,, aazetesi yaz · insanlık davdeı peeınde koean den itibaren, Iı,raosa ile bir re· ı· Diğer bir mebua da baeve· 
ıer Ameriknda 1er bulforlar 1 dl vardır. Yehudilertn muhtelif Av dıQ'ı bir t>ao makalede, yahudi· devletlerin vazifesidir. kabet mevzuu ıeekil elmietir . kile hitaben : 

ve avru padao amerikaya bü~ü~ 1 rupa memleketlertodekl mlkdarı l lere kareı yeniden alınacak olan ~iter bir maka!ede de, i!~ Bu~un iQin, hal~a ~r~n~ız : Acaba b J ŞVekil halyaa ta1 

bir akın baelıyor. Fransız ınkı da şudur: tedbirleri birer birer ea1arak tedbır olarak. halya da 1' ve siyasetınia muuffakıyetsızlıQın· yarelerinin ispanya sahillerinde 
ıabından sonra da Museviler Lehlstanda 3 milyon 29 bin ı sayarak haber termekte, yaban- inci asırlarda, Alman~~'da 16 l den memnundur • 1 İngiliz gemilerine rı>ombalar J&Q' 
tekrar Fransada ve dlA'er uru Rus1ada 2 milyon 307 bin; Ro · cı memleketler şayet Almanya· ıncı asırda yapıldığı gıbı, yahu ı Alman i klisaı nazırı Dr 1 dırırkenmi Bay Mueolini ile gö 

pa memleketlerinde 1erleeiyor- manyada 948 bin; Almanya ve . daki 1ahudiler~ 7eni bir ülke ve dilere sim~ilık . sarı bi~ ~a~~: Funkuo son ziyaretleri ile_ Tun~ '. rüeAcektir demesine cevaben de: 
ıar . Avusturyuda 691 bln; (Yısloız A- • bir mekAn temin etmiyecek olur vurulması ıetenılmekted r . . . ve Bıtlkan memleketlerındekı 

1 
Ziyaretimin tarihi tienüı 

Yirminci asrın baeında avru vusturyada 191 bin); Macarlstaoda j 
1 
tarsa, hepsinin öldürüleceğini d2_ Salzburg ruhban ~ecl.~sının Alman nüfuzuudaıı hal yanın' tesLil olunmamıştır, demiştir . 

padan Jine sürQ'ün baeh1or 444 bin, Qekoslovakyada 354 bin son tedbir diye kaydetmektedir. vermie olduğu karar hır ornek iktisadi veya siyasi menfaatle- ı 
EnelA RuıJa ve Lehistandaki lngilterede 300 bin; F~ansada ~30 1 Bunlara, aırf korkutmak maka~- olarak ileri sürülmektedir. 0 .. va rine zarar geldiği ko~kusu da 

1 

~in - Japon 
Yahudiler sürülüyor. Yalnız gar: bin; Holhmdadtt 157 bıo; Belçıka diyle ya plan alelAde bir tehdıt kıt teri imiş olan bu karara gore 

1 

İtalyada gülünç telAkkı olunu- V 
bi Avrupada 1rhudiler henüz da 60 bin; ltaly&da 47 blo. 1 ve ciddi olmıyao bir manevra yahudi kadınları ayırt edilebil· yoı· . Fakat Almanyanın ltalya- çarp1Şm8SI 
serbestiye maliktirler. Fransa Memleketin nOfusuna nlsbet göziyle bakmak hatAdır. Son yıl mek için, atkılarına Qıngırak tak ya Yugosluyada kaybellirmif 

lo.ıiltere, Almanya ve Amerika le kesafetlerl itibarile yapılacak larda "Ştartse Kor,,un yahudile~ mak mecburiyetinde idiler. Al· oldu~u ticari menfaatler hatır· Birinciden artmn 

da büyük sanayi müeeeeselerı bir taksimde de Yahudiler en faz hakkında ileri eürmüı olduğu fı etelerinde ythudi göçü tanırsa bunun aksini kabul el- f d b 
1 1

;

1 
d 

b d b 1 o ada man gaz metre mesa e e u unmaıs. a ır. ui ellerine geçiriyorlar. la Le lstan a u unuyor. r kirler, istediği kadar havsalanı~ hakkında çıkan rakamlar aklın mek IAzımdır . Hankeu mantakasında 
Fraasada Dreyftis hadise oUfusno yQzde 9,5 l ~Yebudldlr. almıvaca~ı eeyler olsun, hepsı Bununla beraber iki dost 1 H k b' d ı 

~ 1 15 
• • havsalanın alamıyaca~ı derece- 1 an eunun gar ın e Qanga 

sinden sonra yahudilerirı Avru Dl~e~· n\sbellerde şunlard~, de noktası noktasına tatbık edıl arasında rekıtbet olamıız denili· do"' ru vürüven düşman kuvetle 
· Romanyada yUıde 55. ·Maca . . B 1 c·han efki\rı de korkunçtur A!mauyada bulu I 15 , ı . 

padan çıkarılması cereyanı yıne ' d O mıotır. u gaze e, ı ' . nan altı ilA yedi )·üz bin yahu ror . Belki doğru • F ei kat vazi· ri biribiri arkasına mağlubı 
caulanmıetır. Teodor Herz iı rlsJanda yllıde 5; Avusturya 

8 
Y ı umumiyeai denilen ıeye ehemmı . · ı ·· i. ·

1 
k · · ye•ıere duçar edi l miştir Bu ja 

H )1 d d Q de 2· Belçl· · · - diden mada Lehistao'dan Çıkarı yalı tamamı e goreuı me ıçın, ' • minde Viyanalı bir gazete~i de 3: o an a 
8 

Y 
2 

• yet veı·memek IAzım geldı,:tı, çun 
00 

R pon kuveUeri oarka doğru çekil 
yahudilerin bir millet oldukla kadıı binde 8; Almaoyada binde kü e1lül buhranını allatmış olan lacağı iddia edila 3,000,0 ' o· Alman tesirine duçar bulunan mektedir. 

rını ve Arjan\inde veya Filis 6; ltalyada blode 1. bir Almanya için, yabancı mem maoya'dan 800,000, Çekoslovak memleketlerin, bilhassa Çekoslo Çin kuvelleri yeoideo Han

tinde kendilerine mahsus bir Bu Ruretle Avrupada ceman leketlerin hükümleri, ancak bir ya ve Macarislan'dao 800,000 ya vakya, Macaristan, Yu~o~lavya keuya 50 kilometre mesafede 
devlet tcekil &tmeleri lhımgel· ·.fekun bulunan 9 milyon 372 bin mukavva kılı uç kadar keskin ola hudi yurtlarını terkedip baeka ve Romanyanın ne düeüııdükle· Han~uena yeniden hücum yııp 
dı~ini söylUyor. Muharririn JU Yahudi bu kıl'a oUtusuoda yUzde bi1E1ceği mütaleasındadır. memleketlere sığıumak zorunda rina bakmak ldzım . Bunlar ge· mışlardır. l~in T~e1~~ ~e Şalu 
dıQ'ı •Yahudi devleti. iimindeki 2 ye yakın bir olsbet teşkil etmek Alman gizli polis teekiUHı- kalacaklar,d1rf rek iktisadi zarureller, gerek eehirl.eri renıde Qın ı erın eline 

• ı M tedl · ı · geçmıştır eser Musevi Alemini a tusı r. nın organı olan bu gazete ı erı· b d ll · ·odekı· Alman eksili· • · . . 
1 

. 
Bu \Uborla Qlmalt Amerlkada . . 1 . k· ıde ı·zah d th • ~ ı u u arı ıçı Dundeuberı Çın knveı erı ediyor ve yahudiler ikİJ8 r ayr1 y dekı hAdıse erı eu ee 1 A ana tf um ' muca e e · ı Al . eti . ı · ,.. h-y abudller, daha mUtek4slftlr, A yelleri dolayıs ı e mao sıyas Siogyanga şıddel .' uır _ucuma lıyor. •ıfü ~ detlet içinde bir etmektedır· d . T b d k Qın 

merikao Bfrleaik devtetlerlode ' mütehassısı altına girmek lehllkeaini a-ösle- geçm.ıvıer ır. a. ıean a .' . millet., fikrine taraftar olan Si· v b d·ı ı · · den ma 
1 

ı ı t edıl 
milyon '10 bin Yabudl vttrdır ki, Ya u ı er ev erımıı ' . r orlar • aı~tıı er tamamı e arsın yonlıller ; 1•hudilerin dljer mem bıllelerı·mı'ıden defedilerek, 1al· t mıı bulunmaktadır Her taraftan or yQzd• 2 715 ol teıkll et· Bu memleketler (:AlmaDJI . 

leketler.e atılıp o millete iltt n uıun ' nız kendi aralarında bir cemaat "' h . • · '1'a• Qetıbere ılıumıı bulunan dlie· 
tıak etmeıerini tıroitı edenıar mektedır. _.. u oıarak .,.,ıyabilecekıerı '• aı · Ban fe, rımıze ge ı ile ticar t taaıi1eııerıntn k a~t~aaı maa ıak•i1e kıtaıarına intizaren 
yani ıiyoolıtlik aleyhtarları. OçııoeO dereetıde dıia I~ r. manlarla mümkün mertebe ıe· nı endioe ile karşılama t_a ır ar. Siyanga çekilmektedir. 

Aıyada 573 bin Yahu var ır. ı ı Mektep talebelerinden geçen Quukt'l narıct ticaretlerinın yüz yangse nehrı"nd"" seyrQse 1903 de loıiltere Jahudile 1 ı mas imkloı bulamıyacakları han · , "' 
Amerllrada 640 bin yabud oması muayenede bulunıimamış olanla de elliaınrn, belki biraz daha k r ·ıu 1erteımes·ı lç"ın "•rbi Afrıka · 1 k f tara, sokaklara. 1erleAtirilmelidir , • fer yasa 

• na rağmen nQfu.ıa nlsbet e eea e v rını muafene etmek" üzere .. Ada- fazlasının Almanya ile olmasını ç· d k" · 
ctaki müstemlekelerinden Ugan A u ler. Yahudılerin kendilerine mah L • 

1 
f k t b ü ŞanghaJ a.a. - ın ° ' ıa 

ti orachı daba tarladır. sya n - na trahom mdcai:leleE.i doktoru kabul edıyor ar, a a unun Y z pon filosu kumandam çinde dada bir yer •ermiye hazır bu 
lundu6lunu bildiriyor. Faka& ' bu 
ıeeHüs iyi bir neticere varamı 

yor. Siyoniatik cereyanı tekrar 
aucak 1917 de caulanı1or, 2 tee 
rini san ide tnailiZ {naz ların 
dan Lord Artur Balfur meıbur 
1abudi mil1oner ajleıinin o za 
manki reiı Lord ROçilde bir 
mektup eönderlyor Tı taıHte 
renin Fillslindı yıbudilere bi• 
yer urmiyı ruı oldutuou lltild.i 
riyor. 

UHt sau11i ' haıır11unda 
Yafada toplanan bir Jıhudl 

konferansında Muıııetilerin Filia 
tine yerle"1!eleri hakkıoda, P.lau 
hazırlanıykr •e bir ay sonra 
Kudüıteki 7abudi üniversitesi 
nia temeli a&ılarak yahudi du 

tusunran ancak on blnd~ 6 BIDı sus ve ıamnacak bir eekilde işa Bay izzet dünkü .... ~~b~h tre'hile de 75 gibi çok fazla bir nisbate etauoer İngiliz, Amerıkan, Fran 
Yabuı:ıı· teşkil ettPtl halde Afrikıl retleri olmalı, Almanya'da ne et 1 çıltması onlara is\iklılllerioin el sız ve İtalyan bahrive kuvelleri 

e aehrimize gelmiş ve mua1ene e- ı k k · ı 
nUfus~nun blnde 79 u yı:hunldlr. ne tıırlaya malik bulunmamalı· "' terinden gitti~i or usunu •erı- ı:ıeflerine aönderdiQi bir mr,ktup 

riui yaparall akıam avdet .etmiş "' e 
, .,enub· AtrUr.ada ise 287 bin dırlar. 1or · ta Yan[tae neliri ılzerinde en\er 
v tir . Bunun sebebiledir ki, bütün ı · Tk Yabr;adi vardır ki kesafet ltlbarly Bu tarzda hareketle, eah da nas

1
onal 107rüeeferin n şımdı ı 

d yumurtalarının bir sepete top · kA b ı duğ le yine mOblm tılr miktar teşkil marları kesilecek olan 1ahudiler s Ufiy'e 0 lanmassı için \)aşka memleketler daha h?la .ı~ nsıa. u un u 
eder. Buradıskl ırahudllerlo notu ellerinde kalmıe olan sermayele le ticari münasebetlerini arttır- nu bild-•r_m_ı_et_ı_r._ ...... __ _ 
sa ;alabeti blude .87 dlr. rini de çok geçmeden tüketmiş mak imkllularını arı1orlar. Bu 

Avuıtralyada 27 blo yabudl olacaktır. Bu takdirde, yahudile· lnailtereııiu iıtifade edebileceQi 
va•rdır ki bu kı t'aoın nQfuıuoa re. ancak meorQ olmıyan vasıta bir fırsattır. ltalyada herda de 
niııbetl bidde ıa tar. tarla 1ani suo 'aayılacak us ta· böyle yapmak iıtiyor. / 

Buıan FlllıUode '20 bin Ta· larla' yaıamak im 401 ltalacaktır: ' hal ya Tuna hatıaaı •e Ba1-
bıa.dl buloomaktuhr. bu rıkam o· Böyle olunca da, Almanya, ICe~ kanlarda mOhinı meufaatıeri tiu 
nıdakl nUfusuo : ,ttıde 80 unu lef diJerine kartı ateo ve silthfa lıa lunduğunu inkAr etmiyor. Çekos 

'kil ediyor. rek~t etmek hakkıoı kazan~cak lovakya'daki son si7asi deği9ik· 
Y h h · tik dolayısi.,le ltalya orıtda, eski Avrupadan nekadar a U· ,e onları tamamiyle ma vetmıe , 

1 leı·iyou eefi general Gajdanın dl. kaçtı? olacaktır Bu itibarla, Almanya k 
ileri sü- idaresi altında bir faşist hare e 

Almany" ve Avusturyaduo ka daki yahudileri mutlak olan · bir ıı· tak•iye"'i ümit edlyot>. 
k k k~a bir rülmektedir • , fıçın Yabudl'ıet; 1932 den buaone mahvden urtarma , çoçu "' 

Liman haberleri 
Türk bandıralı Mete upuru 

Devlet Demiryollarına ait kömil. 
rQ, Fransız bandıralı Rumaoi va 
puru Ankara memurin koopera 
\ifiue ait oimentoyu, Alman ban 
dıralı Belgrad, Isparta vapurları 
yukleri olan çeşitli eşyayı ııe 
Türk bandıralı HataJ VRpuru ke 
resteyi boDahmaya devam etmek 
tedirler. 
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SAYFA 3 YENi MERSiN 

Dünyada Neler oluyor içel emn{yet müclür lüğünclen 
'l'ürk . Y t1nan 
Deniz nakliyatı, Navlunlar 
normal ~ir ~adde in~irildi 

MERSiN 
Pi YASASI 

1-12 _ 938 1 - Teşkilahmızd.ıı istihdam edilen gece bekcileri için pi-

K S K S zarlık surctile muşamba ahnacakhr. u. . ll .. - .-(..-. ~ - Pamuklar 

ı.· Uzun yıllardanberi rur- y ilan Hikayesi ~!ğv.!::ı: 
4't*w: =-=: 2- Mezkur muşambalar muhtelif b~de!lde kollu ve baş -
36 lıklı olacıkbr. ( yerli malı şayanı tercihtir.) 

ıye ile Yunanistanın Avrupa Kapı malı 35, 3- Bu muşambalu pazarlık tarihindt:n itibuen azami or. 
7,;2k gün zarfında müdüriyete teslim edilecektir. nın ıimAI memleketlerine yap Koza 

3·., , 4 ·- Taliplerden fazla iıahat almak istiyeulerin l l.?-938 
tarihinden itibaren Emniyet müdürlüğüne rnuracaat eylem • 

lıklara ihracatın deniz nakli- Uzayıp giden ve mttte · ilan yoktur, Ancak öldükten Kırma 
yatı Alman Holanda ve İsveç madiyen tekrar edilen mesale-1 sonra boyu uzar. Dırı iken 9 Koıac parlağn 
kum 

1 
d ··t kk'J ter hakKında: Yilan hikAyesi metre olon yılanın boyu öllln- Buğday- Çavdar 

panya arın a mu eşe ı d . d ı 4 50 
bir tröst elinde idi, erleyr.1 1 h •·k d x 1 ce 12 metre olur. Syert aoak o 4 25 

leri ilaa olunur, 2-'2 

ı an ar aa. ın a svy e· Yılan en çok 25 seneden umuşa " 
Bu tröıt iki memleket ih nileo efsaneler de yılan hikA· fazla yaşıyan yılan görülme· Yerli buğdayı 3.50 

racatını çok atır navlun tedi· yesidir. GQya yılanlar yUzler miştir. Çavdar ~" 251 
Yesine mecbur kılmakta oldu ce aene ysşarmış; çalgıya hay ı Yılanların hepsi, her cinsi Anadol yulaf 
iundan Türkiyeye ve Yuna- ran olan ~ılanlar filli, zurna, 1 ve her çeşidi eeğtrdır. top atıl· Arpa 1 

. . .. k kaval ses1 duyunca ) uvaların·' . . . Anadol 3,.75 
nııtao şamalı avrupaya yaptı d . k sa duymaz, Bunun ıcın musı· y l' 
ları ihracatta bu navlun nis 1 an çı ıpl oynamağa başl~r- ' kiyi sevmelerine flU' zurna "hr ı 3,62,5 

b 
. . . ,. armış; yı enlar otl a besleaır- . ' ' ' No ut ekstra 5,50 

etınde fıyat teozılatı yapmak lermı·ş· ı:ıl h. . t· 1
1 kaval sesınden hoşlı.nmalarına f 1 9 ... , .; an ze ırı roma ız· asu ye ,,ı 5 

ıureti:e beynelmilel rekabete maya :karşı deva imiş.. ! i~kt\n ~e ihtimal yoktur, Ter- Yulaf yerli .1,50 
karıı aelebilmekte idiler, Hindistanda yılanlara mah ı bıye edılen yılanlar, sahibleri Mercimek şark 4, 

Yunanistan bu vıziy\t sus <bir bahçe vardır. Bu bab nın. işareti ~z~rine oynarlar, Sahlep 
lrırıııında bir müdClet evvel çenin direktörU her gDn yoz- yı:ını oynar ilbı hareketler ya Tatlı çoiea 
Yakın şark limanları ile An- !erce mektup alır. Yüzlerce i parlar. . Balmumu 
vers Roterdam ve Hamburg kişi yılanlara dair malQmat I Ot ıle beslenen hiç bir Cehri 
araıında Y"Di bat tesiı etmiş sorar, direktör de bu sorulara yılan yoktur. Yılau yavrusu- Susam 
ve b 

1 
d 

1 
.. d cevap verir ... Verir amma vı- 11 nun yemey ve ısırmaz. Yapağı 

u ı ye e nav un yuz e . 
kırk . b t' d . . t· 

8 
re vere de usaııir. Nıhayet ge 1 Yılan zehrinin romatizma Siyah yok 

nıı e ın e ınmış ı. u 1.6 
t 

.. t b . 'k' . b' çenlerlerde &azetelere şu tıeya· ya faydası yoktur Ancak yı- Şark ,, 
roı:ı unun llzerıne ı ıncı ır b 1 ı · · . . · 45 46 b Al natta ulundu. an zehırı şıddetlı sQ'rlJari tes- Anadol , 

çareye aıvurmuı. manya- Yer yUzUnde en ilzun yı- kin 'ettİil'inden tıbda kullanıl· Aydın 51 
nın bu günkll iktiaadi _r_ej~in lan 9 metreden daha uzun yı- maktadır. Yıkanmış yapak 80 

10 
15, 

1 l A N 

Meısin Beleni ye riyasetinden 
Brl• diy .,c,~ ~:ıtırı alırıac.ık olan 3_0 adPl su :-ı . i 

ali acık olara~ eksihmr.v~ ~011ul111uslur. hu sa;ıl 
lerin ·nıultanınıtlrı l)t'dt>Iİ - -1-500 lira ofııp isleklilt riıı 
3J7 lira 5o kuruşluk ilk LP-nıinal nıakhuzu veya 
meklubilt~ tica r•·I oılasıcıd.ı ka \lllı hulu ııd u klan ııa 

ldair vesıka il~ birlikte 9 .l2-93s cuuıa günü sa:ıL 
11 16 da Belediytı dairP-~in.ie lt>Şekkiil eıt• crok eııeii . 
SO m~ırn ~r.lnıt>h~rı ' ' P. cJalı:.ı fazla izalıal alma~ ıs~·· 

;Y'"fllt>rin su işleri nıiidiirliiğline ıııurıH!aal •·vl•~lll" 

47 1 ı .. ri ilan olunur. 27-Hu· 2• 5 

5~ ı i l A N 
den istifade etmeği de ihmal Güz yunu yok 
etmemiıtir. "flarp etmek }azım Konya malı tiftik 110 120 

Tröst dahil Alman kum Yozgat 
Tarsus vakıfler memurluğundan 

panyaaı Almanyada umumi Bunu BrUkselde çıkan bir sıkıyoruz .. BUtUn . b~olar şahsi. Keçi kılı 5 ı 
itbatltın permiye tabi oldu gazete yazıyor, evet, har bet- mUcadeledır. Bu 1Ş1 başttrmak K f'Şİ r 
ğonu göz önünde tutarak Tü; mek lazım diyor. Amma kim· için hUkQmetin işi ele alması Pirinçler I B .f.,Jj 

50 \hı vak kal Vakfı 
Tenıiıı:ıtı 

kiye ve Yunanistandan Al- lerle barbetmek? •. Sineklerıeı. prttlr, Kara sinek yumurta Birinci nevi mal 1 Lira k. Lira k · 
manyay~ ihraç e.dilecek mal· BrUkselde . sinek boldur, larını imha edecek formuljfkinci nevi mal 16,12,5! ~67 44 20 06 Adana Kahve llakauıı Şt·ııf 
lara verılen permılerda malla- Her ev sinekten kurtulmanın bulundu, lo gram ekşimiş qay 260 280 caddesi 
r!n tr6st vapurlara yüklenme çaresini arar ve bulamaz. Ga sut, loo gram şekerli su, loo ı K~hve 110 \'uk:jrıda nıevki vr kt>şif bPcft•li ~·a zılı bir kıla 
11 şartın• koydurmağa muvaf zete diyorki. · · , Badem,çekirdek vaıi.ıf akarın tamiri ~490 Sfl~ılı kanurıa lPvfı~~uı 
fak olmuştu - Tifo ve barsak hasta· gram arsemt dö potasyumu 1 · t • -

iki me~leket aleyhine 
0

_ lıklarının mik .. oplaranı taşıyan lo misli suya karıştırıp sinek Tatlı ~!::~içi 93 95 açık t>k .. illmeyt• kormlıuuşıur, llütı~\ka u 28 ı ı ~38 
lın bu usul beynelmilel mua · bu kara mehlQklardan korun lerin yumurt~adıkları sehaya Acı » ,. 57 .>S ı•g~!11ii~_ıdt>ll i•ihart>!' P·':va!.u ı .. l:ıtili)P ha~·iç yirmı 
hedelere de aygan düştüğün· rnak için ne yapıyoruz? Oda- dökmek kMıdır. ' Acı çekirdek 36 ~uııdtır 20 12 93 salı guııu saat 15 tit> ılıalesi va-
den Türk ve Yunan hükumet iare yapışkan k(lgıd asıyor, Bu formUIU bulan itafyan Urfa Yağı 90 ıoo pılac~ğından laliplt•rio lar~us vakıflar meıuurh~ir11 
leri lizımgelen tt:'febbüslere 0encerelern tPl geriyor, fılıt doktorlarından Bav Rusatıs'dır. fç_e_1 __ ,, __ • __.._.;__1_0_..;__ na m üraeaatları 113 u 0111 rıu r. :30 ~. 5. ~) :-, 

giriı;:1~~i:~ta Yunan ve Aı Kimleı ~en sakınmah~ır t Tesadüf Mernin Tecim ve en~üstri 
o~asmdan man murahhaslara arasında ce Pariste çıkan Paris·Soırl Fı ansada Solonya'da a ~~ 

reyan eden müzakereler sonun gazetesi diyorki ; la~an bır bay, ya_nlı~lı.kl~ bıı 
d b d k ld 1 • köylUnUn baba hındısını vur s· 'J N 1324 S f 4 

• u uıul orta an a ıral- - Sızs : 'Fıkrım açıkcatd H ··ıdu Kö lU _ ıcı o. ını 1 

'k ı k · d · · ı u. ayvan ° · Y aç Mersinin cami şerif mahal 
mıı ı i mem e etın enız tı- söy iyeyim mı?,, diyenden sa 1 cını~ yakasına yapıştı. ~vcı lesinde Bozkurt caddesi 78 

i l A N 

içel Tapu müdürlüğün~en 
caretini haleldar edecek şekil kınmız Çünkü Muhakkak ca OzPrıne para almamıştı, köylU Nolu evd t T C t b 
d h k d·ı · · k b F · ııtt · eouran' · aaa l"1°ı··ı·ıı·ı C • ~ ·ı· l il · 1 k 1 e are et e ı mesıne maııı nımızı sı acak ir şey söyli ye ransa mı ayyare pıya sındao 1 M . . . ,, ,, s n .lııd ::t-'rı nıa ıa esırıı e şar ·an r ı ıtıuı 

ı k db
. l 'lt'h d'l k . b"l t• . d" 1 . o up ersının camı şe . ·b .. .. k ı. . . o aca te ır er ı ı az e ı yece tır. ngosBu~. ı e ını ~İr ı. rıf mahallesinde uray çadde gaı rn gururu· <ıııuaı·ı şımaleu lıc11rel oJası h ıı~ 

mittir. Bu tedbirler sayesinde - Ben düşündOğUmO eöy ieab t uett~lete 5 rr.ı yon frank ! sinde 24 Nolu yeri kanuni ti- Si Crlnub~n dt>llİZ kumu ile ç~vı·ili derıİZ th\l"a -
Almanyaya ıevkedilmekte o- lerim,, diyenden sakınınız, çUn e A ı .. k. J 1,ı,• car~t~ab edin.erek 25-11-938 1 1arındau husulr crı• ldıoinclen lıahsile tSÜ nıt~rP. 
lan mallar üzerınden veri~ kil bu hiç bir şey düşonmiyen ÇI ·. 8Ş811Ur . ~~ ·ıf~ırnı·vda~tnbveerı tosıphth•ı.nmpaelrzaekmene ruura bbaı a rasıııı7ı T ~ .... puya lw ... i!ları nı:.ısı dtJft~rda r-
yüksek navlunlar normal. bir salim hiç bir fikir olm1yan N h l d ._, 
halde inmiıtir. biridir. usrabye m~ .• lesın ej ~icareti itlerile uğraıan Bay lıkça talt·p edilPrek 4-11-938 cuma giirıii rııalı:ıl• 

- "Aziz dostum, senden marangoz ust~ .bek~rı~ l? nu Ismail lJlgen t~ca!et lakabını le.rı ktışifi \'aJHlacagrı ilan edilmiş isedtı tayin olu-
marala tam evının ıltısalınde- ı Noterden ta!ltıkh getirmesi .. "' .. · ·• · 

boiJ yere meded umulmaz di ki ... vden çıkan yangnıa vaktın üzerine 30-tı-9a8 tarihinde nnn ~tinde dt·fhHtlarhkça uıuracaat edllu.edıgııı-
yenden sakınınız ÇOnku sizi da itfaiyenin yetişmesile evin 1 1124 numaralı sicile ticaret <ferı Kf'Şİf yapılaıııaıuıştır·. 
muhakkak angaryaya koşacak d'W 1 kanununun 42 inci maddeıioe · k" ·· . Y•nmamasını ve ıger evlere - . •w• Bu kr.rr. tıca re l ve l"aııcı \ 1 odasımn va 1 mura 

Avrupa damları le baca la tır. . sirayet etmemeıini önledik-' gore kayıt ve tescil edıldıgı , . .. • . . . . · . , , . f ) 
rmda yuva kuran leylekleri Af - ' 1 Bilrıiniz ya sıze hör · d . 1 bildirilir· caatırıd .ı rutl.kuı m,tl1cıllın ~rııdıltıı t.ıra ınu dtv 

' ferın en ve polıs memurları- ' ·· · ı J - ı • · l. - ı -
rika halkı da tanır, ancak Ar metim bDyUktUr,, diyenden mtmn ta aabaha kadar beş al! ro.<.ıu~.u _ve mpz.., ur yP.rıu tapuya uag anması ıs-
rikada ar.aip şekilli, uzun be- sakıoıoız, ÇUnkD Size fena bir ta -evin eıyaıını sabaha kadar Fenni Sünnetçi lenılmışlır. 
caklı, uzun gagalı kuşlar pek oyun oynamiştır. muhafaza altında buıundura- Sıtkı T annverdi 12 kan ll llf•V vel pnza rlesi ~iiuii ~ait t 14 df- Ilı a 
çok olduğu için leyleklere bU- - '•Aramızda kalaca~ina ra~ ziyana ı~bebiy~t v.ermedik lıaJli ue nı~mu r µöndP.ı·il t>Ct>ktir, Bu .\er h ·ı k ~ınd ı 
yok bir ehemmiyet verilmez. emin oldn~um için söylem~kte lerıolden polıs ı ve ıtfaıye m~·: St>ri \'P. ağrısız siiuııel t~scı rru r iddia ... rrıda lıul lJ 11aııla rııı L,, ~ i u ol n iıa lı 

mah .. üyorum dıyeo mur arımıza a enen teşekkur ı·n par. .. d I f' j ·· { ·· 1 .. - .. Leyleklerin hayatı da Ar zur gorm " . lerimi sunarım. J a mu <el zar 111( a t, pu lillH ur· ugıuıe VP.\'ahul oıa 
rikada, Avrt1pada ofüuğo tibi den sakınınız. çUnkU. eaıko :Yapak Falirikası idare Fakir çocuklara p::ırasız lrnlline giclt'C•·k u•enıurn rniiracaatlM·ı il~rı o)urııı r 

A 
_ duyapaca'ltır. • A.ı-... t Uw b 

değildir. vrupada leylek ugur . . . . . memuru ~ume srur aş Adres ; TarsuEı paşa ga 
. . . - ''Tabıı söylıyeceklerı EıH~~~~10t.ıcıu~*~HH 

le l\tkı etiıhr. BfifüısınH le91ek . if Nı ö 1 . . d. ~ovi makbuz zinmm karşısı ı ıetB~~--HUJOO~~Xl'\HHHffDlliilCNllllN 
yuvası kurulan evin sasipleri 01 d1 seye a y emeçzsmız,,Gı :! .. w d 1 w O ~ 

. . . yen en sakıııınız. Unkll e Mersin gumrugün en a dıgımıı ~ T •• k H K O 
çok sevınır Afrıiada ıse ley- v"zenın biridir. 895/763 numaralı 11-10-938 ta y [ N i M ER si N .o ur ava urumu ! 
)ekler hPp havalarda görll- - ''Hayat ucuzluyor. her ribli 295 liralık gümrük ayni· ır,. 

...t Ar '" - ! ~ı··ıyt"'ık Pı·yangııosu .Nıo l~r ve o kadar. çukt?r ki, · :ş~ yolunda i OmrümOz ebedf yat makbuıunu k•za~n zayi Nüshası 5 Kuruştur ., u ~ 
rıkalılar leyle~ı ~ekırgeye l:len bır fılkl'ahardır. Artık enaişe eyledik yenisini alacagımızdan Abone Türkiye Hariç O 
zetirler. edecek hiç bir şsy kalmadı,,,hükmll kalmadığını ilin eyleriz' 's . ) 

1
. B ikinci ke~ide J1 Birinci kanun 1938 dedir. ~ 

d f 
1 

eraıt I çın için B J!k .k . S @ 
Afrikada !~tekler eer1eri diyenden 1akınınız. ÇünkO, Mersin .ıimeo ü. er t O üyu ı ramıye 4 ,000 liradır @ 

bir hayat eUrerler. Bir aile . Delidir! komısvon evı Senet ık 1200 Kr • 2000 k.' : Bundan başka 15,ooo, 12000, 10000; liralık ikramiye@ 
yuvası kurmak, zamanı gelince l f Geçenlerde içti mat sıgarta Altıaylık 600 1000 Ol 1 2 1 ı· l'k 'k" d ~ :..ı h A ar O ere o,ooo ve o,ooo ıra ı ı ı a et mükifat vardır l...& 

akıllarına uer al vrupa gelir. mU<ıuriyetine bir ısanede. t~ıım ç aylık 300 500 a ~ 
Çift çift olurlıtr ve kanat ge- Fransa datreh~rinin l<ul- olan zorflar heseb ~dıldı ve Bir avlık 100 Yoktur. ~ Yeni tertipten bir bilet alarak ittirık etmeyi@ 
rerek Avrupeya gttlırler, yuva, landıkları kAğit ve zarf mikta ı•ksıltmeye kondu Bilıyor mu - - - libmHl etmeyioiı. Sizde piyangonun mesud ve bahtiyar~ 
:arını kurarlar, yumurtlarlar rı Unyanın hiç bir yerindd sunuz yalnız bu dire kaç zarf Resmi ilioatın satırı ıo Oları arasına girmiş olursunuz. ~ 
yavru. çıkanrtar, Har&rilb&L istiyor? lün sejiiz milyon!. t Kuruştur. , 000000@00@0~@@ * 00§00@0 @@@ 

Afri~a leyle~leri 
_._,, 
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---~ ~~iiU~~ (?!,·~. ~~~~~m1.f~~ 
yeni M. ersin 1 NisaiyeO~a~·~e~~u;_Mütuh·ssısı il 

Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dıştan günün en mühiın ve en tnze haberlerini 
YENİ 1\1.IERSİN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

Yen ·ı Mersı·n • ı ı Yıllık fasılasız inıişarın 
• da muvaf fakiyetini halhtan 

gördüğü rağbete borcludur. 

v E N i M ER s i N : Sizin G~zeteniz~ir Dertlerinize ~ile~ıeiinize nHl 
M [ R S ı H sütun lan açıktu. 

VENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

YENi IE SIN MATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Yeni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

IMJ(gfR2 ml@W@& ~~V§lM~lb(glM IHJ&~!Plb(g~(b(g 
KİTAP GAZETE VE lY.rECMUA 

·rabı yapıir . 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Defterler (vrakı 
mat~ua fatura ve stirs en nefis ~ir tarz~a ve ~eğen~irmek şart ile yapıhr. 
Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderiliT. 

· ·~~ 01111BB•••n •••• anwuann • •••••+•* ~ . 
_. SIHHATİNİZ! KORUYUNUZ! 

: - J:' ASIL J.v.[I 

~.KAY ADEL EN 
il 
~ 
gj SULARINI IÇMEkLE 
~ Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletinin 672 numaralı raporu 

* Jf .. 
• 
* 

.1 . . A.-Vakup Aslan 1 
l ~ Türkıye ve Rusya Tıp fa~ültelerindeo ~iplomah Almanyada tahsilini ikmal etmiş;:;;, 

rrill H ·~st.ı) 1 rı nı her gun 8 -12 in - ı s e k:ı d a r klbul ınuayeneH!!J 
~ ve ted:. vi eder. ffij) 
ıirlJI ADRES: Mersin Bozkurt caddesi 11!'11 
~ Yoğurt pazarı No, 1 mı:. 

@1~@Jl~Ji!!l _ rraı , • -g]@1~ii!l~iill~~f@ 
-= ~JSH&B~BBH~H~~!!fSi : :i8ilil808Hl!ailWI• 

Ruhiye 1.~utucu 

~ 
Mersin Bozkurt Caddesi Numara 120 ~ 

,i1 etot üzerine her nevi kadın iç ve dış elbiseleri, rop, 
tayyör ve mantoları beğendirilmek suretile dikiliT. 

~~~~~~~~~~~~~~ffij)~ 

. .. ... 

• IMAft • 
MV&..V$1 

sz. 

·, 

İHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA.KARŞI .. 
•ı 

Hazırhkll Davranını 

Göl'iiniiş: Berrak Kuleviyet; " loo ~m3 Sli)'a sarfoluuan N. ıo 
uıikdara,, 0.2 sm3. 

1 
I~ 
1 

TAHLiL RAPORU , 

~ H•uık : Heuksiz ~lecmu sertlik <h·recesi "Fransız,, 1.5 
Koku ;.)Kokusuz Uz,i maddPl~r için sarfohwan müvelli-

diilhuıuuza litrede o.4o mgr . 
Sülfat "SÜ 4,, litr~dt~ 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 

Tt>auıli l: Mt,ledil 
Nitr< l ''No 3,, ,, 0 .0040 

: LAtif 

ıfi 1'itrat "No 2,. yok 
fi Aruou~· Hk ''Nl13,, Yok 
- Ffllmiu t!rı son u~ullerine riayel ederek kayrıadığı yerindeıa illba-

• • 
1 
1 
il • • • 

ren i ... lasyona kadar içi kala~· lı kAlvanizli borularla içi mermer döşeli 
bellurhavuzlara dökülmrklP.dir. Oradarı eh hlitiın Fiziki ve kim~· evi 
'!VSafmı rıınhafaza eder~k ve hiçbir , uretl~ el rlt>ğnwden hu~usi kim
yugerinıize ve Adana· Sıhhat Bu~anlığmm tayin etliği Sıhhiye nwmn
ru huzurlarmda damacanalar ve vagoular KAY ADELEN suyu ile 
yıkandıktan sonra doldurnlmakla ve ağızları Sıhha! memuru tarafın- : 

-tı dan miihürlenerek şehrimize gelnwktedir. * 
1 

1 ~ . . .,. 

~· * « * •••1111• .. •••••••••••iıa•••••••••• • .. ..- • 
Yeni Mtırsinhasım~vincfe ba~ılm~ılır 

Z A F E R Aile Sineması 
Bu gün gündüz saat 14,30 ~an itmaren ~aşlar Mevsimin en güzel şah eserlarin~en olan 

Kenmiynard 
.\yrıca arzu~· ı umumi iiıeriıw Ulu iJndef ebedi şefimizin c~naze 

ıörPoi hiiliin LPfı•rrnatilP-

Pek ya~m~a: 1914-1918 MECHUL ASKER 

Çanakkale Türkçe Sözlü 


