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şimendüf er ~attı 
ismet inönü ve 
Alman Basını memleket dahi/imiz 

Hava kuvvetlerimize yardım her gün deki inşaat ilerliyor 

Reisicumhurumuzun 1 T. Hava kurumu 
Tetkikleri 

/amet ln6nü Kas· 1 Altı aylık toplantısını yaptı 
tamoni Halkevinde 
kazalardan gelen 

heyetleri kabul 

biraz flaha Artmaktadır Ankara 8 (Radyo) -

Merkez heyeti reisi diyor ki . ; Bize en büyük ğôd.~it~~::;:~.;::.: v~ü~~;: L hudutları dahilindeki kısımları 

ıUVVBt 8ll1l m1·ııet1'mı'zin mUh8LL9t1'dt'f nın yapılmasına hararetle devam 
Ankara 8 (Radyo) Anarlolu UU olunmaktadır. 

buyurdular 

Atatürk gibi, ismet lnönü de büyük 
harpten evvel ve sonraki T ürkiyenin 

yenilenmesi uğrunda çalışan 
Nesle M ensupttır 

ajansının husuf4t muhnlıiri Kas- Ankara 8 (Radzo) - bet dakika ayakta durulmuş Diyarbakırdan bağdada gide 
hmoniden bildiriyor : Türk hava kurumu son altı tur. cek hattın inşaatına çalışılmak Berlinde çıkarı "Deı Angriff,, · Fakat bugünkü Reisicüm-

Reisicumhur ismet İnönü aylık umumi merkez heyeti 1 Bundan ~onra _altı. aylık tadır. Büyük • ve mühim köprü gazetesi yaııyoı: hur J:;met İnönü, sade parlak :ıs 
bu gün saat sekizde refakatle- kongresi toplantısı ankarada I merkez heyetı ve murakıp ra lerin inşaatı bitmek üzere oldu- BüyJk bir adamın bırnktığı keri muvaffakıyet ve tecrübolero 

rinde Vali Avni Doğan sekizinci lkurum binası büyük salonunda p~rl~rı okunmuş ve tasvib edil tundan yakında ray fertiyatına bir ee:eri temadi ettirmek, kolny malik bir şahsiyet değildir. Bu. 

tümen komutanı Kemal ve mai_- yapılmıştır. mışt~ilahare reis söz alarak de başlanacaktır. de~ildir. Zira o büyük ndamın nua haricinde ve hemen her s:ı 
retleri ile birlikte Dadl\Yl teşrıf Kurum ikinci reisi celseyi miştir ki: Van üzerinden geçecek yüz eseri il e alelüde lıir insanın ka- hada bir polil kAcıuın hoiz olması 
buyurmuşlardır • Burada etraf- 1 açmış ve ulu önder, büyük şef Toplantımız yalnız yurdu yetmiş kilometrelik yedinci bili yeti arasında bir muknyese lfiz ımgelen her türlü evsaf ve kn 

" v "' .ı --~-r----=---=-:--.,..:.,..~.:..__., ____ ___,=.......,: onu ı ıncı e . yapıldıA"ı zam arı, bu knrşılaşlır- bili> eti nefsincie cemelmiştil', ls tan oelen vatandaa\arla ö11-\e"e {Ata türkün ölümü münasebetile S ·k· ·d mınlakada çalışmalar devam et 
kadar görfüımücılerdir . ı · • mektedır. Bu yol dicle üzerinden t · "' N f • v k A 1 • - k ma, ek&eriya ikinı·isinin aleyhine met oöııü Türkiyeuiıı lkalkınmn 

SnatıB,30da Kastamo:ıi Hal· a 1 a e a etı geçece ve iki kola~ ayrılacak-
1 

t r.elicelenir Bunun için Türkiye sındıı çok kati bir rol oynamış 

kevine gelmişlerdir • Tosya ve \ ır. • 
ismet luöuünün devlet reisliğine tır. Atalürkün ynnılınşında VıJ 

d_iğer kazalardan gelen heyet-ı E lngı'l'ız Ba~veLı'lı· intihapla, selefinin derecE<sino onunla herl\ber, kendi .. h:ıŞlUI\ 
leri kabul buyurmuşlar ve vila- cnebı· şı·rketler·ı Satı'n ' ' A 

hakki~le varnhilecek ve onun düşünen t'e hareket eden bir 

yot erkanının takrirlerini dinle- · • • •• .. ~ " 

almlya karar Verd
• Avam Kamarasında yerini tamamen doldurabilecek insan sıfaliyle fo büyük bir sa-l bir iusan bulmaıııu verdiği mem dakalla çalışmıştır. l{endisi 1~23 

mielerdir • 

(rzincan Hattmm açıhs 
Mosolini ile görüşme nuniyet ve zeçk duymalıdır. senesinden 1937 senesine kadar 

den ne görÜŞeCeğİnİ müteveffa Atatürk gibi İs- bilainkıta başçekillik 'vaılfesiui 
met İnönü de, Büyük Harpten ifa etmiş, fakat bundan evvel de 

söylemiyeceğini evvel ve sonraki Türkiyeniıı ye Türkiyeyi Lausanno konferansm 

bildirdi ııilenmesi uğrunda çalışan nesle da büyük bir muvaffakıyetle töreni 
Yakında müzakerelere başlanacak 

Mersin :BJlektril{ Şirketi de 
Ayın onikiainde 

Nafia uekilinin bir 
nutku ile açılacak 

Londra 8 (RadJo) Avam ka mensuptur. 1884 te lzmirde do· temsil eylemiştir. Harp sonrası 
,., 

1 
Türkiyesiııin gerek harici ve ge· 

A k 8 
.. marasında bir ieçi mebus Çem-

1
6au devlet reisi nöuü, eski Os-

11 ara Radyo,, - • Nafia vekdletinin satın l rek dahili politikasından bahse 
Nafia vekAleti ile lstanbul ya a mı berlayna hitaben logiliz - hal-

1 

manh İmparatorluğu devrinde 

T 
k.arar verdigi eirketler ara j ran muahedenamesı· me .. kı·ı· me · ismet paaa olarak parlak bı·r as derken, bu arada lnönünün kati 

Satın Alınıyor 

sın a· · · · k • k · ı ve mühim rolünü tebaruz eltır-Ankara 8 (Hadyo) Erzurum ramvay eirketi mümessilleri d • "' 
-Sivas hattının Erzincan kısmı arasında görüşmeler baelamıştır 

1 
. • rıyete gırdıkten sonra artık Is- erı orıyer yapmıştır. 908 se açılma töreni bu aym on ikisin- Mümessiller vekdlete tekıı·r stanbul t~amv.a:v eırketı, İs panya sahillerinde gemilerimizin nesindeki genç Türk hareketino meğe imkan yoktur. 

tanbul tonel eırketı lstanbul ha f l · t· k · T- k. · · A 
de Naha Vekili Ali Çetinkaya- mahiyetinde kabul edilmı·vecek · k t" l ' . ta yan ta1yareleri tarafından ıs ıra etmış. ur ıyenııı son yır tatürk'ün eski silAb ve tec 

n ıo b; r n u ı kiyle açı ı aca k ıır . Er 1 bir m ulı tıra verm ;0ı erdir. B•n a ve eh kirik etr keli eıô ile Edirne om ardıma n e d Bip edi 1 mi y ece· mı • olu z •• ue ôçi n de gird; ği bü rü bel; iş ark od aşı isme! lnöıı ü • 
ı va gazı eır e ı, zmır tramvay b b . 

r.incana mücavir vilayet valil ari ı mukabil vekdletçe de mümessil Tekirdağ, balı kesir ve Mersin ce_ğı, Musohni ile .c.örüsüldü · tün harplerde asker olarak mes· nün, Türkiye Büyük Millet Mec-
b~lediye,Ilalkevi reisleri ve daha ı lere ~eeôs•lı ôplidaôye masrafla elektrik eirketleri vardır. Qunde sorulacakmıdır demie •e uliyeıli mevkiler ôegal eylemişlôr. lôsô taralıııdan müllofikan Reôsi 
bır çok zevat da•ellô bulunmak· rını ansıeren bor muhtıra te•di VekAlet sstın alma kararım Cemberlayn buna Musolôoô ile Bôihasea Canakkale harbinde cümhurluğa seçilmeei pek tabiô 
tadır • ı •dôlmôoıi<. bu eirketlere teblôğ etmio ve ay görüeeeetôm meseleler hakkıoda Türk karargülıı umumisônde ha· dôr. ismet loönünün Büyük ölü 

Erzincan istasyonunda bü-ı H~ber ~ldı~ı~ı~a göre şir ui zamanda muvafakat cevabı al görüemeden evvel bir eey bil-
1 
rekiH eubesi reisli~iui ifa elmiş- tarafından kendisine devredilen 

JÜk bôr ıok yapılmış ve elek-
1 
ket mumeesıllerı Burukeelden ıa mıetır. dôrmôrecetômi bôr kaç defa bura tör • eserô elinden gelen bütün gayret 

• ze bıldırmışlerdır t k d b ı kt mı"alı·r (l ) oldux.u '"'Üksek kabı·ıı·yell"'r sa.,o 
trik tesisatı ikmal edilmiştir. ı· ~ım•I. •.sıô~ecekl?rônô hôküm•Umi Mezkür şirketlerle müzakere da ıekrarlamıetım, ce .. bını ver· ismet paea. soyadı olan le ôdare etmekle kalmıyarak. haôz 

Bu törende Hıılkevı salonun _:.__ a ya ın a aş anaca ır. v • oönü ismini Türk - Yunan har 
5 

" • " " 

d 

b ı sinde onu tekemmül cltırecex.ine 

b~.~~·~if·~:.i,d:,::ıı~:; •• ::~:"n•, ita ly8 da - Tun us ta Aıam Kamarasın~a ti~d:.~~:r:.~:.:ki'.:~:.~::·· .~· ~~~ı::r~k:~ •• "~:;~~~e •• ~:~m:5 ~.~ 
Bir işçi mebus, Manda 1918 max.lubi.,~tini müleakip d 

[lçlllkler aras'nda 1 
•• • 

1 

·ı mıştır. Zira bu eski mücahit, rimli foaliyeti alfıka ile takip 

n U 1 
il§ " e ece~ini vo Atatürkün halefi ile 

1 mayış er yapı ıyor havalisinin bütOn müs- derhal, Kemal paşa tarafından daha iyi dostluk münasebah te-
~ a sısını arzuladığını. şimdiden te· tebeddülat haberi • temlekelere teşmı'lı'nı· ı'stedı· idare olunan milli is•ikl""l mu~ca· · · · 

dofru değildir l İt· l l 
1
, (? . Fakat teklifi reddedildi =de=l=es=in=e=i=şt=ir=n=k=o=y=le=m=iş=ti=. ===-=m=in=ed_e_b_il:_,r._z_. _ 

Ankara 8 "Raddyo. - 1 a .va n ar . ll n us ll ' \.o rstl{a yı Londra 8 (Radyo) Avam ka Al 
"';· ~::.7~d~·~=~~;~üllltç;!;:~~;~ I is ı. i v o ru z a i ve b ;:ığı r, r o r 1a r :::::;d~i~ng~;:b~e.ci .::;:~·~:: manya - Fransa 
CaQııım kararlaş ırılmış oldUgu 1 manc\anın bµtün lngiliz müstem .. •• ı • d• Al 
nu ... makıadu~nr. Tunuslular, İtalyan konsoloshanesinin lekelerôoe ıeeınôii talep edilmôe goruşme erı sona er ı. man 
. Anadolu a1ansının hususi c l L ise de buna müstemlekAt nazırı Har· c· N z B ,. d .. d .. ı~tôhbaralıoa göre de elçilikle om arını Rlrıyor Makdonald ce'8p vererek 1 ıye a ırı er ıne on U 
rırniı arasında tabeddülA_L ya . .Ro_ma 8 (Radyo) Torinodan rise bildiriliyor: Pılrnası hakkında Hükumetce bıldırılıyor : 1 Bu d t hN Müstenılekelerden bir kısmı 
bugüne kadar alınmış hıobır ka i Muallim ve diğer mektep ta mekte:i:. a .;:ı:b:~: dbe.vam et nın henüz kendi kendini idare 
rar m t d ·ıd· 1

1 
b 

1 
· b" 

1 
• ır halk edebilecek bir vaziyete girme-

f!Vcu egı ır. i e o erı muazzam ır a ay tartıp 1 kütlesi ve bu meya d b' d 

' 

, , n a ın en 

ngıltara mu•stemleke ve eı_mi~lerdır Alay şehrin bülüo fazl~ genç sokaklan dolatmıtlar 
buyuk cadde ve sokaklarını ve ıtalyan konsoloshanesi önüne 

mandasındaki yerler ::;~:.?.~;~!~;·~ikayı ialeriz dôye ~~~~::~ir~ağırmıılar, ıarkı •Öyle 

8 / d h • b • Talebelerin taşıdıkları bay Nümayitçiler konsoloshane ura ar ati 'Ç ır 1 ye mürekkep bokkalan atm•• rakların üzerinde Korsika 1al· 1 ..,. 
'Yerin b f J.. d•ulet varıdır, Tunus helvan olacaktır ar ve konsoloshanenin ' camlan a RD ~ e .J .J Dl kırmıtlardır. Bundan ıonra 

deuir edilmesi diye yazılı bulunmakta idi • italy~n kulübüne gidilmit ve nü 
• Nümayiee halk da tkarısmıe mayışe devam edilmiştir. 

clüfünü/mıyor seyredenlere Faşist selamları Polis işe müdadale ede-

Loııdra 8 (Radyo) Avam ka vermiştir . rek nümayişcileri uzaklaıtırmıt· 
tnaraaında müstemlekeler msee- Paris 8 (Radyo) Tunuıtan pa tır. 

;si etrafında beyanatta bulunan Amer'ıka---lra--k·· arasınJa 
· Makdooald Almnnyanın ınüe- U 

~r-rrıleke taleplerinin lagiliz müe 

dea~:ekeleriııde \•e İngiliz man- Bir ticaret muahede 
d altında bulunan topraklar
""~ Cok fenıt karşılandığım bil

• • 

.... ırını'1 iıaı . ve bu hoşnutsuzlu~un 
r k 88~ iham ge!di~ini söyleye-
e &oz\eriııi şöyle bitirmiştir : 

..,. İngilterede müstemleke im

.,araıorı ~ Je 
1 

ut>u ve mandnsıııciaki 

1 
r erden hiç bırinin başka dev 

ete d b· evredılm smı düşünecek 
ır gur ..,. up yoktur • lngiltere bu 

... e& ... le . 
na Yı görüşmeyor ve hatta 

ıarı itibara da almıyor . 

namesı rmza 
edildi 

Bagdad 8 [Radyo] • 
Amerika hariciye nezareti 

irakla en ziyade müsaadeye li 
yık milletler hakkında yapıla 
cak muameleye aid bir ticaret 
anlaşması imza etmiştir. 

Bu anlatma amerika ile irak 
arasında imza edilen ilk muahe 
dir, 

lnailiz ve İsveç 
gönüllüleri 

ispanyadan memle
ketlerine dönüyorlar 

Barselona 8 (Radyo) -
ıapanya cümburiyetci hükü 

met nezdinde hizmette bulu 
nan üç yüz dokuz intiliz ıönül 
lüsü viktorya istasyonuna gel 
miş şiddetli alkıtlarla kabul edil 

miştir. 
Yine cümburiyetci iıpanyada 

barebden 153 gönüllü iaveçli de 
memleketlerine dönmütlerdir. 

diQ'ini, bilhassa Malla, Aden,Sin

gapur gibi sevkülceyşi ooktai 

naıardan çok ehemmiyeti hAiı 

olan yerlerin bu meyanda bu· 

lundu~unu bildirmiş ve mebu~un 

takriri 127 muvafık reye kareı 

253 reyle reddedilmiştir . 

filistin Kongresi 
Konferansa Mısır, Irak • 

Şarki Arabistan HOkQmet 
leri iştirak edecek 

Londra 8 (Rad10) J agiliz 
müetemlck~t nazırı Makdonah 
Aum kamar11sında Filislin kon
gresine dair izahat vermie ve 
konferansa Mısır, Irak, Arabis
tan, Annam hükümetlerinio ieti
rllk edeceklerini ve Yemenin de 
davet edilmie oldu~unu bildir· 

miştir . 
Filistin Yehud ileriuden baş· 

hca ileri gelenleri ·bu konferan
sa gelebileceklerdir • Arap rüe· 

sasının ietirAkiııi ko'ınylaştırmak 

için tedbirler ahnm•ııhr . 

Fon Ribentrop , Fransa hariciye 
Nazırına bu seyahatın kendiainde 
iyi bir intiba bırakdığını !söyledi 

İstasyon~a genç bir bayan Ma~am fon Ribentroba 
bir kırmızı gül büketi verdi 

Paris 8 (Radyo) Alman ha·ıat 8,30 da kordiplomatiğe men
riciye nazt~ı. Fon Ribentrop ~le sup zevat istasyona gelmişler ve 

Fransa harıcıye nazırı Bone dun bundan sonra FranRa lıarici:s e 
akeam da görüemüelerdir · nazırı Bone ile Atman hariciye 

Bu görüşmelerde bilhassa 
iki memleket arasında ekonomik 
ve ticaret meseleleri mevzu bahs 

olmuştur . Nazırlar yapılacak 

nazırı refakatindeki zevat ile 
birlikte salona girmişlerdir . 

Geııç hir bayan, bayan Fon 
Ribentroba kırmııı güllerden 
v&pılmış bir buket takdim ot· 
ıniştir • 

ticaret muahedesi üzerinde ça
lışmışlar ve mutahassıs rapor
larını tetkik eylemişlerdir • Bun 
dan sonra Çekoslo\'ak hudutları Alman hariciye nazırı u~ur 
meselesi göı·üeülmüştür . lamaya gel9nlerin, bu arada bil 

Ribenlrop Bonere bu seya- hassa İtalyan büyük elçi~inin 
halin kenJisinde iyi bir intiba elini sıkmış ve binmesine hazır 
bıraktt~ınt söylemiştir • lal!an 5 vagondan mürekkep 

Paris 8 (Hadyo) Alman ha· hususi kompartimann çıkmış, 
riciye nazırı Fou Ribenlrop re- tren saat 9 u on geçe hareket 

fakatind6ki zetat ilo birlikte bu etmiştir . 

gün Paristeıı ayrılmışlardır . Almaoyanın Paris büyük 
istasyon Alman ve Fransız · elçisi nazırı hududa kadar teş· 

bayraklariyle ıüeloumıştir • Sa· 1 yi etmiştir , 



9 Birincikanun 1938 Cuına 

ovyet syada 
Fırka merkez koınitesi muh

tasar parti tarihi adlı 
bir eser neşretti 

Bu eser etrafında Sovyet Rusyanın her 
münakaşalar yapılmakta 

içtimalar tertip olunmaktadır 
tarafında 

ve ayrı 
Sovyet gazetelerinde ıç pro 1 25·26 tarihli Sovyet gazete-

pnkanda bakımından şayanı f lerinde iç politika bakımından 
ehemmiyet bir mevzu genış yer başka şayanı ehemmiyet bir şey 
almı:ı.ı:tadır. Bu meuu bu ay yoktur. Dış haberler arasında 
içinde Fırka merkez komitesi ta Atatürkün cenaze törenhıde bu 
rafıııdan neşrotuusn "~luhtasnr lunmak üzere Ankaraya gelen 
parıı tnrıh;,, i~imli eserin intişarı sovyet murahhası heyetiniu An 
dil". Bu eser hakkıuda fırko. mer karada avdeti hakkındaki telg· 
kez komitesinin geçen hafta ga \raf yazısı vardır. Savyet heyeti 
zetolerde tnm sekiı sutunluk ı ni Reisicumhurumuz tarafından 
yer işgıtl eden bir kararname kabulü hakkında keza telııraf 
neşretmesi ve bundd yeni fırka haberi mevcuttur. 
laı ıhi vası tasile fırka propa Dış politika neşrif ah arasın 
ğandaRının cereyan tnrzı ~o da ''ingiliı - fransız müzakere· 
es3sları hakkında geni~ karar leri,, hakkında haberler ilk say 

'lar alınması, bu esere iç propa fıılarda geııiş yer tutmaktadır. 
gandr. bakımından verilen Bu habel'lerde Parisi ziyaret 
ehemmiyetin manasını lelıarüı eden logiliz nazırlarının Pariste 

YENi MERSiN SAYFA -- 2 

Çat Kazası ı Fabrikatörler 
/ Verilen Pamuk kontenjanı Iran Traıısit Y oJu Ü zerine 

Nakledildi 1 fazlalığından ş1kayetçidirler 
1 

Erzurum - Erzurumun f duğund:rn büyük bir üıtasyon f 
Çat kazası merkezi, transit yolu binası iuşa edilmeğe başlenmış 
üzerinde geniş terakki ve iuki tır. Bu surntla Aşkale her ba 
şafa iRlidadı olan Aşkale nalıi kımdaıı hllhassa ticari ve iktisa 
ye mekezine nakledılmiştir. Bu di ticaretten zengin bir yurd par 
rada yeni bir hükümet kona~ı Qası olmak yolunu tutmuştur• 
bir ilk mekteb kaymakam ed Erzurumda iki yüz blo lira 

parti, belediye binalarile öğret s:ırfile bütün modern techizatı 

men evi gibi güzel binalar ya havi büyük bir sinema binası 
pılmıştır inşasına başlanmıştır. Sinema 

Aşkale, Erzurum - Sıvas nın civnrıııda :ı-·epyeni bir Je 
treu hıtasyonu üzerinde bulun' çarşı ~ücude getirilecektir. 

lstanbuldan \Jildiriliyor -
Türkiye - İt&lya arasında 

yapılfln ticaret anlaşması mü 
nasebelile İtalya Türk pamuk 
!arından verilecek kontenjan 
miktarı tesbit e<!ilmişlir. 

İlalya ticttret evleri, ticaret 
mukavelesinhı imzasını mütea· 
kip İzmir, Adana ve lstanbul 
piyasalarından pamuk mubaya 
asına haelamış ve büyük parti 
ler halinde mal almıştır. 

Pamuk mensucat Renayii er 

Mersinde Amerikadaki 
Yerli Mallar 

Sergisi 
dokuzuncu arttrma haftRsı 1 

münasebetlle mersin balkevinde 
açılacak olan yerli mallar sergi 
si için Halkevinin üst kat salo 
nu hazırlanmıştır. Sergiye işti 
rak edecek olanlardan bir kıs 

Alman Casusları Hapse 
Mahkurn oldular 

babı, pamuk ihracatının art-
makta olması dolayısile kendi 
imalatları için pamuk tedarikin 
de Zorluk çektiklerini sanayi bir 
ligiue bildirmişlerdir. 

Birlik böyle bir vaziyetin 
hadis olduğuna ihtimal ~erme 
mekle beraber f:lanayi erbabı 

nın noktai oazarını dinliyerek 
vaziyeti bir rapor halinde ha 
zırltyarak VekAlele bildirmege 
karar vermiştir. 

Pamuk mensucat imalAlha 
11e ve fabrikalörlari bu müna 
sebetle bu güo öğleden sonra 
saııayi birliğinde bir toplantı 
yapacaklardır. 

liman haberleri 

ettirmektedir. Şimdi Sovyetler halk tarafından gayet fena kar mının yerleri kendilerine aöste 
Biıliğiniu her ttlrafında bu eser şılandığı ve bu arada Münib an ilmiştir, 

llakim : Hakkınızda merhametli davran 
dık. Ayni suçları Almanyoda işleseydiniz 

şiddetle cezalandırılırdınız dedi. 

Limanımızda bulunan TUrk 
bandıralı Met~ vapuru Devlet de 
miryollarıoa ait kömQrU ve lngillz 
bandıuh Margtlrlta vapuru Antal 
ya snbarıoa ait su borultlrını ve 
Bt-lçika bandıralı Kors vapuru An 
kara memurin kooperatifine alt 
kok köınUrOaü tabliyeye devam 
etmektedirler. etrafında ınünakaşaldr yapılmak liJemalarrnı takbih eden tcza · 

ta ve ayrı içtimalar tertip aluıı hürlerde bulundukları bildiri! 
maktadır. mektedir, 

Fırka merkez komitesi kara 26 ·1 l tarihli gazetelerde in 
rına göre eserin ılk tabı bir giliz . fransız görüşmeleri hak 
milyon üzerinden yayılmıştır. kınc!aki haberler keza ilk sayfa 

Yeni •Muhtar fırka tarihi,, ları işgal etmektedir; Ayrı ma 
merkez komitesi kararnamesine kale ve mütalea yoktür. 
göre, son zamanlarda, • Mark· 26·XI tarihli "Pravda,, da 
sizm ıle Leninizm,, arasında ta Romanya kralının son ziyareti 
ha;;;sül cıtirilen ayrılıgı ve bu hakkında ez<·ümle eunları yaz 
iki siE;temin ayrı birer nazarıye mhktadır: 
veya hareket sistemi ı.. halinde "Son Münib anlaşması, fa 
talimini bertaraf ederek, buııla şizm iQiıı yeni ekspaoı:ıiyoo saha 
rıu bir ve ayui hareket tc~kil !arına yol vermek itibariyle kü 
ettiği ecıasını yerleştirmek ve çük devletlerde şiddetli heyecan 
partınio lıülürı tarihini . ''e mü uyanııırmaktadır. Bunlar A\'US 

cadelelerini :ve esasa istinad et turya ve Oekoslovakya miı:ıulinde 
tirmektedir. Bu suretl 'J de fırka kendi muhtemel akıbetlerini gör 
ya partiniu nazari esaslarıııı \'0 mektedirler. Bu endişe.Romanya 
faaliyetlerini mütalaa tek reh kralını uzun bir yolculuğa mec 
ber verilmie olmaktadır. Bado bur etmiştir. Yugoslav rejanırHn 
ma bu eserin kaydettiği esaslar Loodra seyahatı da yine böyle 
haricinde hiçbir tefııir yapılnıı bir endişe ile İ7ah edilebilır. 
yecaktır. Hu kitapta tıfrrksizm Çünkü Avusturya ve Südet top 

Borsada 
Londra, - Amerikadaki Al· bu kadın, d iğorleriuio <.'lincte 

man casusları davası nihayete illet olarak kullanılmıe, sonra 
DUo şehrimiz Ticıuet ve Za ermie ve suçlula~da.n .dördü hak 1 yine oular taratıodan terkedil-

blre borsasında 30 too antep OzU 

1 

kında karar verılmıetır. miştir. 
mu 25 gUode Merslo vagon tesll Casusluk hftdısesiode ilk H~k. . 
mi 12 kuruşdtln ve 30 too Aoa tevkif edilen ve şebekede büyük a ım, eğer bu ışte yalnız 
dol arpHst Mersin vağoo teslimi 1 rolü otan "Europa. vapurunun Yohanna suQlu olsaydı onu hiç 
3 kuruş 85 saatimden, 30 ton el berber kızı Yohanna Hotman bır cezaya mahkOm etmiyeceğini 
blsttlo fasulyası keza Mersin va dört sene hapse mahkum edil· sadece memleket dışına Qıkara· 

goo teslimi 9 kuruş 50 santimden mietir. Kadın, mahkemenin, hak bileceğini de ilftve etmiştir. Fa-
15 ton maraş pirinci M~rsln vıı kında verdiği bu kararı dinler· 
goo tesllmi 20 kuruştan, ao ton 1 ken baygınlık geÇirmie ve ken· 
anııdolu buğdayı 15 gOnde Merslo disinin masum oldugunu tekrar 
vagon teslimi 4 kuruş 50 s1:1otlm 1 söylemietir. 
dtıo, yine 30 ton anadolu buğdnyı l Bunun üzerine. mahkeme 
15 gUode Merslo vagon teslimi 4 , reisi suçlu hakkında demietir ki 
kuruş 25 santimden alınıp satıl j "-· Kendisine kareı benim 
mıştır. de büyük bır sevgim var. Çünkü 

Filistinden kaçan bir zırhlı 
Iııgiliz otomobili 

TrabJt1sta Yakaiandı 

kat, memleket dışında tekrar 

Alman casusları ile beraber Qa· 

lışmak imkanı buna miloi olmuş 
tur . 

Amerikanın askeri sırlarını 
Almanyaya tevdi etmek suçuyla 
mahkemeye verilmiş olanlardan 
mühendis Olto Vos altı seneye 
Erih Glazer ile Rumrih de iki
şer seneye mahkum edilmiştir. 

Mahkeme reisi kararı oku 

duktan sonra şunları da söyle
miştir : 

Adliyede 
Kiremithane mahalleslndeo 

Bişare karı~ı Cemile ayni evde 
oturım Hıısoayl dövmek ve tahkir 
etmektPo suçlu olurak hakkında 
IBnzlm edilen meşbııt snç zabıt 
varııkBsile birlikte C. MUddeiumu 
m llğine sevkedlleo ayol maballe 
de oturan OOloarh Ahmet kızı 

Emine sulh haklmllğlnce tevkif 
edi imiştir. 

laz~iye yolun~a 
Bir mebusa 

kur şun attılar 
Lazklye mıntakasıoda asayl· ' 

şln bozulduğunu ve Hlllebden gi
den bir otomobilin soyulduğunu 
yazmıştık. 

•Etitbs,, gazetesinde okuduğu 
muza göre Humus mebusu ve 

- Leuiuiziın tek bir telilkki htt raklarının işgalinden sonra al Ber .. t, - Evelki gece budu· 
tinde alındıktE'n başka t bu te manya cenubu şarkiye olan Rav duo kapalı bulunduğu bir saııtta 
lükkinin tekamülleri ve inkisaflu letiui arttırmıştır. Bu mınlaka Flllstln cihetinden sUratle gelen 
rı "vaknlar. üzerinde mütelea f · · t · ı 

"- Casuslar hakkıııda ver 
di~imiz rezalarda çok merhamet 

dııkltlrından bu serseri .otomobil 
Iln tevkifine mııvatrakıyet btlsı li davranılmıştır. Eğer bunlar 

olmuştur •ayni suçları Almanynya işlemış 

Suriye CUmhurreisi Haşim Atasl· 
nln birnd~r zttdesi MUkerrem Ata 
si bazı işleri için gitmiş olduğu 
Lazkiyenio Telkelah knsabasıodım 
dönerken yolunu eşkiyalar kes-
miş ve otomobilin Uzerlııe bir bay 
li kurşun ötmışlardır. Sııriye me 
busu bu tatlrruzdıın gllçbela yaktt 
s oı kurtarmıştır. 

aşızm ıle _ıı gıltere ve Almanya I bir ogiltz zırhlı otomobili Nakura 
ve tedkıki " işe daha uyğun b • arasıuda ır Qarpışma sahası ola cihetinden LUbntlD arazisine gir· 

icra edilen tubkikıılta zırhlı olsalardı daha şidd~tli cezalara 
otomobilin Filistinde ki ı lngillz or çarpılacakları muhakkaktı,, 

görülerek 0 sureile hareket edil cak gıbi:görüoüyor. Halbuki bu mlş ve hudut noktası Uzeriodeki 

miş ve nazari Vülgerizasyonl:ı mıntaka faşizm için yalnız zen maniaları aşHrıık Beruta doğru yo 
rından ayrılmak esası güdülmüş gin bir ~am madde ve erzak an luoa devam etmiştir. 

dusuna ait olduğu ve içerlsinc1e 

de Uç logiliz askeri bulunduğu 
anlaşılmıştır. Askerler verdikleri 
if11dede. ibtlH\lci Ar11blarla yaptık 

!arı bir mUsııdeoıeden ktıçarıık 

T. Hava kurumu tür. 'Bilhassa • şahsiyetlerin ta b d ""' ı · d k arı e6 ı , ay01 zaman a ya ın 'f 1 r 1 k k 11 il 
· ı t il · h kk d s . . e e on a ara o ltra ver en 

rı ı e ro erın a ın a on za şarka ve daha ılerılere akmak 
malQmat Uzer1ne her turaftan çı 

kao devriyelerin yolları ağaç dal 
Jarile kııpatmahmnu rağmen yo
luna devam eden zırhlı otomobıt 

durmayıırak Beruta gelmiştir. 

Altı ayhk toplantısını yaptı manlarda Marksizmiıı esaslarına için kuvvetli bir stratejik istinad 
aykırı bir telakkinin meydan gahtır. LUboan hududuna iltictt ettikleri

aldı~ı tesbit olunarak yani Bu itibarla buralarda faşizm 
eser bu telAkkiyi tasfiye ede 

ni sOylemişlerdlr. -lliriııciden artan - rak ettiğini bu sene bu adedin 
muzda beğil bütün medeni alem . . . . 

cek şekilde meydana fgetirilmiş· 

lir. 
Bundan başka " Harp ve 

harplerin mahiyeti • hakkındaki 
Vülgariı.asyonlar son z·ımaoda 
bir nevi pasifızm propağ:ıuda 
sına müncer alduğuodao şimdi 
hnapler • haklı ,, ve • haksız .. 
harpler olarak ele alınmıe ve 
kitap ona göre esaslar vermiş 

tir . 

Bundan•başka tarihi hAdise· 
leli zamanın eartlarına göre mü 
talea etmemek ~e bu suretle dev 
Jet hayatında zamanın tarihi eart 
larıııu göre hiçbir zikzak ve~·a 
rüc'ut kabul etmemek eekliodo 
müteassıp ve ortodoks zihniyet 
keza bu yeni kitapla şiddetle 

cerh edilmieıir. 
Bu suretle •Kapitalist muha 

sara altında Sovyet Hükumeti,. 
cihazının son zamanlarda iyi tef 
sir edılmiyen rolü ve vaziyeti 
bu kitapla keza tavzih edilmiştir 

Hü lilcıa, bu suretle fırka kad 
rosunuıı naıari aeriliği bertaraf 
edilerek bu kadroya ~salim ve 
müıecanis nazari esaslar verilmek 
ietenmietir. 

Yeni "Mnbtasar fırka tarihi-
nio. nellri etrafındaki fırka ka· 
rariyle, halen fırkanın iç prapa 
gaodadaki uoksauları ayrıca taf 
sil oluuarak bunlara karsı alına 
cak reni propagnndıı tedbirleri 
de zikredilmektedir. 

Roma - Berlio mihverinin tabii 
müttefiklerini arıyor . Nitekim 
Almau ıktisat nazırı Fuokun 

d t ı ıkı mıshne çıkarılacağını bildir 
e ma em, e em ve teessür . .. . 

d A k 
mış cumhurıyet bayramanda ya 

uyan ıran tatür ün ölümü ] . . . _ • j pı an tayyarecılerımızin ve türk 
gunlerıne ratslıyor. Türk hava k t 1 b 1 . . 1 uşu a e e erının uçuş arından 
kurumunun yası sonsuzdur. 't . l b h . h 1 K . d' k d sı ayış e a setmıt ve avacı J 

A d d b 1 
ukrumutml'uz lşıkml ıye d a ka~ gımıza karşı türk gencliğininin 

y ın a ir zevtin onun ıyme ı a a a arın an u l k .. 

Ziraat Ve~aleti 

'J j t 1 kt 'd' B d a a a ve sevgısı memnuniyetle • f ve a ma a ı ı . un an son k d . , 
zabıtası ve askert m11kamları yolu ıs aayonu ac, mavı d b- - . . . ay etmıye .. değer oldudunu 

'J ra a uyuk hamısının şefkat .. l k k h . . .. 

Şehir içinde bir kaç tur ya

p&n zırhlı otomobil Berultada dur 
mayarak bütün suratlle yoluna 
devam etmiş ve Trablusa kadtlr 

gelmiştir. O zamana kadar keyfi 
yelten haberdar edilen Trablus 

b k "' d il il k t 1 k l f J 1 "l . . . soy eme mer ez eyetımız ıçın 
Almaayanın son :ıı.manlarda Ro QyQ a5 aç a ar e apa mış O arar QR iT l ı go ğesını başı ucunda hısse b. •ft•h 'l .d. y • ır ı ı ar vesı esı ır. 

manyaya, Aomen lahit membala :.:ı• =--~~~=~===== decektır. Berlinde 23-28 haziranda 

son seyahatının ilk neticeleri 
Yugoslavya ile bir ticaret ve 
Türkiye ile de hir kredi ~nlae
ması olmuştur • lngiliı ve Fran
sız sermayesiuio yolunu kapat· 
mak için yapılan bu hareketlere 

rıuı müetereken ieletmek yolun· Filvaki muhafazakar İngiliz Son acı günlerimizde biricik te toplanan beynelmilel kongrada 
da ki musirrane teklifi munzam matbuatı Romanyft Kralının Aydıo, - Zir11tlt vekale ti Ay· sellimiz birinci şefimizi selamla 'memleketimizi ikinci reisimiz B 
olmaktadır • Zaten Alman sana· memleketin faaliyetlerini Alman dın'da blr zeytin lslab h•tıısyoou maktır bu zevkli vazifemizdir. Şükrü Koçak temsil etmiştir. 
yii Bükreşte son zamanlarda ya ve İngiltere ile genişletmek açmayı karttlııştırmış ır. VekAlelin 

1 Şefimiz şimdiye kadar fah 
8~ kongrada federasyon türk 

mühim im tiyaz!arla kuv"etli bir fıkrinde olduğunu kaydetmekte 1 bu ktırarı tııltOn Avdıo Z!:'yliocile. ri başkanlığımızı yapmıştır. m~lletine ~arşı .sempati göster 
mevki almıetır . VA hkat bu fıkrin O< mberlaynin 1 rint çok sevindirmiştir. ilin en lyl 1 Demişler • Ve bundan sonra m~ş mu~a.ıley~ı münha~ .bulunan 

Buna karşı logiltere ve Fran poli\ik hareketlerinde kAfı müza ve en çok zeytin y~tiştlren bir j Kurumun varidatından bah reıs vekıllıklerınden bırıne seç 

sanııı yapacağı nedir ? baret bulmadığını yazmakta- bölgesi olan ilimizde ,bundt:ın son sederek: :~:i~e?t~~~: ::;ıi!:f!m::dt33 ~~ 
lagiliz re Fransız opoıisyon dırlar . ra zeytlolerin hem islabı mOmkUn 1 Hasılatımız iki milyon 922 hemizin teftişi ikmal edilmittir. 

matbuatı kralın son ziyaretinin Bu matbuatın fikrine göre olac~k ve 1 ~em de dağı ovttsı ~in 396. liradır. Bunun 467248 Bu teftişlerde yapılan bütün sar 
neticelerinden açıkça ademi Qemberlayin Almanyayı. orıa zeytın yetfş . ırmlye mUl)ıt olBD,lırası pıyango hasılatıdır. fiyatın evrakı müsbitesi olduğu 
memnuniyet beyan etmektedir· Avrupa 9e Balkanlarıı huliil için Aydın ve bııvıtlisioin ber tnrbfın· Geçen altı aya nazaran ha ve sarfiyatın kanun ve ve usuı 
ter . Vakıa lngiltere Romauyaya imkan vermek istemektedir . da zeytin yetirme fuuliyeti baş l ı sılatımızda 70061 liralık bir ar ler dairesinde yapıldığı anlaşıl 
25 milyon sterlinlik bir ikrazı Münib anlaşması üstünde yacaktır. tış vardır. Bu da milletimizin mıştır. Havacılık haftaaında: 
kabul etmiş ve İngiliz sanayii hayallara dalan Franeanıu da Geçen yıl Aydıo'da açılan havacılıgımıza karşı sevgisini Cumhuriyetin on beı;ıinci 
Romanya petrolünü işletmede fikri budur . :Nilekim Fransa ha zeytin imar ve budama ~ustası ye ve uyanıklığını gösterir. yıldönümünde kurumumuz kotı 
faal bir iştir ak teşebbüsüne ııi- riciye nazırı Bonenin, Romanya liştirme kurt>tı bu yıl bUtılo ilçe Demiştir.Ve merkez heyetine fernııs, afiş, sinema radyo ve 
riemışlerdir . Fakat bazı İngiliz kralına Berline mümaşat tavsi· ve kamunltlrımızda ttçılucııktır. lizımgelen malumatı vermişler sair vaRıtalardıın istifad~ ederek 
mehnfilinc nazaran bu yardım yesinde bulunduA'u haber veril Kursların açılması içlo ziraat dai- dir. Reis sözlerine devamla: milletimizi harncılığımız hakkın 
fngilterenin Almau hulQlünO mektedir f, resl gereken tedbirleri almış ve Bu sene harbiye mektebinin da tenvir etmiştir . 
ctnrdurmak için ne dereceye ka Hulba, şarki Avrupa ve ha11rlıklara başluomışlır. Bu suret birinci ve ikinci sınıflarından ay Bize eıı büyük kuvvet aziı 
dar muktedir olacağı hakkında Balkanlarda geniş bir emperya le bOtUn köylllleriıı fenni zeylin rılan talebeye haftada iki aaat milletımiziu muhabbet!, snyıı.ı 
bir fikir verecek mahiyette de· lizm hareketinin yeni bir ukde· imar ve timarıoı öğrenmeleri te · havacılık dersi verildiğini ve heyetinizin değerli i lımadıdır, 
ğildir . ai taeekkül etmektedir • min edilecektir, buna yüz on altı talebenin itti Demiştir . 
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Sinema Endüstrisi 
YENi MERSiN 

Yumurta ıhracatı 
arttı iç el 

9 Birinci k;\nu n 1 9~HS 

i l A N 
Nafia müdürlüğünden 

Her sene inkişafa doğru ui~iyor. 

l\1ERSiN 
Pi YASASI Geçen ayın son haftasın 

8
_

12 
_ 

938 
l - .\rıamur . Giliuciire ~olurmra nıııhtelif 

da İtalya ve Yunanistaua yu· Pamuklar Ku. s. Ku.s. kiloıuelr~lt•riıult .. wul_'lt>lıf açıklıkla~i alış~p ~. öprü 
Bu sene 3,5 milyon metrelik 3.000 

ton film gösterilmiştir. 

murta ihracatı bir evvelki Kıevlant 4:! r= lerın tanıir i içi n tarızım ~ılın a n 1440, ·~.ı liralık ın 
biftaya nazaran kısmen aıt- · Dağmalı 33 şaat açıl-. P ksiltnW~t-' ~Ut ulmuştuı· . 
mıştır. ftalyaya 27251 liralık Kapı mah ~~5o 2 ·- Ek sıllmt' 28 biriııcı kiwu11 9;18 lcH' İhİ[H' 

Sinema her sane daha faz Avrupa'da, Sovyet Rusya 817 sandık ve Yunanistanada ~oza yok ı lPstul iif rden ç ar Ş<ı uı ha gürı ii s~al l 5 d~ vil[l\ H 
la rağbet kazanıyor. Evvelce 30 ile 60 arasında, Çekoslo· 18406 liralık 651 sandık yu· K~:: parlağıı 3;., daimi er ciinwtı indt~ :' cf pıl ac:ihlır , "' 
filimleri başka memleketler· va~ya\.l~d 5 i, 4ltaıyta'da 

37
' :

5
a murta ihraç edilmiştir. t1 suğday-Çavdar n _ ~hıv(}khaı lt• uıiııat •larcısa 10~,0d lira o-

de r bir çok yerler carıstan 8 3 , eveç'te , . s d l 4 50 r 
n ge ıren fılim Avusturya'da ıs, fınladiya'da . Fıyatlarda mühim değişik ert ana 0 ' .' lııp isttıklilt' r bu mik tar t~mimıl pan1 sır ıı v..:,;a lP . 

şimdi bizzat kendileri İ", Dan·ımarka'da. 1 <.ı, Belç·ı· lık go"ru"lmekt,.. dı'r. Yumuşa~ 4 .. ~5 ı l .. . . 1 • 1 " " _ mıuut lHP•\lıı HHlll ·~ıı cumriıe • .!!•·lır nıe'jı azıııa P'. 
çevirmektedir. ' y r b gdayı 3 50 ._, 

d uzun kada fi, Norveç'te 4, lsveçrede er 1 u 'J. "'S 4 Fazla uıal\ımal alma~ isli) r nlrrin ic .. ı 
Rugan yer yüzOn e ve IJolanda'da 3 fılm yapıl- 30 teneke turşu Çavdar cı,,- • 

l 
,, ~ 40<l J~OO metre tutan ~ 3 50 ~afıa miilflirliii!li ı1e nıuraca~ tları ihtn olunur. 

utsu ,--,. • t --·-·- Aoadol yulaf , • · 
3000 filım g~sterilmektedir. mışıCr. bi Af .k 'd M k. İstanbul. - Galatada ga Arpa 9-13 17 23 
1937 - 1938 senelerinde en enu rı a a e st· 75 

ka'da 52. Arjantin'de 30, Be rip isminde bir sebzecinin ya Anadol 3,, i l A 
müaürlüğün~en 

çok filim yapan memleketler, ' 4 p d 2 r· ı nınd l kik d Yerli 3,.So 
FrAnsa. Japonya, Almanya. rezilyh da ' . eru a l m o· .• .evve ce çıra ı e en Nohut eksb'a 5,75 
İtalya, Çekoslovakya, Meksika vücuda getirılmiştir. ımıtrı, evvelki gece bir ara 9 5 
Ar

1
·antin Hindistan ve Filipin Şunu hatırda tutmak la· lık düki<ana girerek 30 teneke yfasluflye 1. • .,

0
50 · k ~ u a yer ı .-,, 

!ldalarıdır. zımdır kı yakın ve ur.ak şar ! turşuyu çalıp kaçmış bilahare M • k k 4 · · d t ercıme şar , 
Herkes en çok fılm ya- memleketlerınde Amerıka an polis tarafından çalınmış tur S hl 

pan memleketin sinema belde ve Sovyet Rusyada dahil ol . şularla birlikte yakalanmıştır Ta ti cp ~ 
si denen Holiçud olduğunu doğu halde Avrupa memleket z b t b t h 8 al 

1 
çogeo 

zanneder. Halbuki Holivud lerinden daha çok film çavril B v '

1 
ı a u urşubk ırıı~ını Cahm~mu 

f d 
k 4r · · eyog u ceza ma emeaıne e rı 

bir sene zar ın a anca :.> mıştır. S • 
film imal etmiştir. Halbuki Japoııya'da, Çin'de Hin- vermiştir. usamy ğ 
beri taraft~ _Japo~ya'nın yap· distan'da, Fili~in adalarında Bonapartı seven artist Si ah apa 

1 

11 
16, 

yok 
48 tığı uzun fıhmlerın sayısı 500 ve Mısır'da 953 fılm çevril~ • ~ ~,.... - Ş:rk 

dür. Sonra, Japonya'da yapı· miştir. Bunl~rı~ 500 tanesı Pariste Pon - Nöf köbril Anadol 47,50 
lan filmler başka memleketle japonca, 352s1 hıntce. 5'2 tane . . . A dın 5~ 
re ihraç edilmez. Bu kadar si çince, 1~ tanesi de arapça. silnde kral 4 Uncu Hanrının Yyk a ak 80 
filmi yalnız japonlar seyreder. dır. at UstUnde bUyUk bir heykeli • .. anmıt y P yok 

OçUncU İngiltere gelir. Bundan şu netice çıkar.ki vardır. Bu heykelid bir yerin Guz yunu .1 'k 120 
1 k tt ı fil · d d N· · . Konya malı ta ti Fransa ondan sonraya kalır. her meme e e yapı an m e e ı opoıyonun bır bUstu 

Fransa 1 senede ı 11 fılm yap ler ora halkı tarafından sey. olduğunu çok kişi bilmez. ~o:ı~a~ 1 mıştır. Fransa'da yapılan film redilmektedir. Artık bun~an imparatorun sukutundan' eçı 1 1 

lerin "o'•u harice "ıkarılır. sonra milletler ara~ında fılm ... ts ... sonra Borbonlar Parise girin Pirinçler 
Almanytı'da ise 108 film vU- idhalfttı ve ihracatı azalacak· ce. Paris belediyesi, ibtil~lin Birinci nevi mal 20, 
cude getirilmiştir . · tır. yıktıgı 4 üncü Hanrinin hey İkinci nevi mal 

52 

50 

Mersin gümrük 
Gümriik auı har ı 38 lıra kt ş ı f lıP.dt·li ve Ht;ık 

r. ksiltnı e ile tt>ıııin etliril~ct~ktir. 
T:JliplP.rİe 26 12-938 de saat 1-i: d~ güıurilğ~· 

gP.I melPri. 9-13-16-20 

Tarsus 
Keşif 

BedP.li 
Lira k. 
~67 44 

vakıfler 
\1u vak kat 
Teminatı 

Lira k. 
~o 06 

i l A N 
memurluğundan 
l1e\'kii ~ı~ vi Vakfı 

Adana Kahve llakamı Şt>rif 
c.-ddesi 

Yukarıda mevki VP k ~şif lwdeli )'azılı bir kıta 
va~ıf akarın l<ımiri 2490 sayılı kanuna ln\'fikan 
a çık eksillme~·e konulruuştur, lliirıakasa 28 -11-938 
giiniindt•n iı. ihare.n e~ yamı l:ıtiliyP. hariç yirmı 
giiııdiir 20 12 938 sali giinii ~aat 15 d .. ihal~~i )'H

pılac~ğmdau taliplerin larsus vakıflar memurluğu 
na miir~ıc~wt l~ rı ılfa•ı olunur. :~0-~-4-9 -----------------·-----:! kelini yeniden dikmeğe karar Çay 260 280 

1 
D •• d N } Ü} verdir Ktbve 110 l ' R L t un ya a e er ll yor . Badem, çekirdek ayı Unsa name 

Heykeli heykeltraş Kenel içleri Sıhhdl \'e içtimai ıııuaveılt'l H·kalelt11deu al-
yapacaktı. Kenel milfrit Bona Tath badem içi 95 nıış olduğ.ım 6 -1-633 tar ı hli \1 ~ 3~ rıunıarah nd:. 

Cefa içinde uzun yaşıyanlar part tarafdarı idi. Napoıyona Acı » » 
58 

50 
salnanu~~ i ka) lwttim. Yt>nisirıi alacağımdan e~ki-

1 N 1 •. • k Acı çekirdek 37 · · 1 ·· k ·· k l 1 - · ı... 1 
Con Klarans Anderson Pits- berdi_r. YUz on beş yaşında- ı ;e. apo yon. ~eıımıne ~~ı tı. Urfa Yağı 90 ~ının lll . mu a oıac ıgım l un fH erım 
burgda öldU. Tam yüz yaşın dır· Işi gUcü aslan ve kaplan . Uncu H~~ının at Us unde İçel 70 ıoo Mersin istikamet Eczahanesi 

. bı r hey kelı nı yaptı ve kralın -=---_..;.;";....._---=-----
da idi. İlk defa Kalıfornıyada avlamaktır. On beş yaşından • 1 Snhilıi : irfan Tankut ı. 3 

k d k k. · . . v • sağ koluna da Napolyoo Bo· 1 3 0 
altın arayan kır o uz ışı berı vahşı hayvan uvcılıgı ıle . .. . 
den biri idİ. Bu adamın hııya geçiniyor. yani yüz seneden napartın bır bustünU kazıdı. Mersin asliye ~u~uk 
tı hakiki tir romandır. beri hayatını canavarlardan Bu büst bugün hala mev l\lersinlilere Müjde 

Ohio ile Kumberland ara koruyor. cuddur. Ha~im! igwinden 
tt . s rra hış geldi. Sobalık Lömu'"r ve odunlar .. • sında kort1anlık e 1 • e - Artık bu işi bırak 1 Hazine vekili Hüseyin An R. 

N~vadu'yı yaya gı•çtt . Aç. su- Oıyen!ere kızıyor: 1 İ 1 B 0 tebelli tarafından Fransız Su nızı şimdiden hazır/ayınız. 
suz kaldı. Buz diyarlarında · B k l h' 1 - Hayır diyor, )'Uz yir- Mersı'n Aslı'ye ~uku" rıye an ası a ey ıne açı an ~1uhlPrt>nı hal~ınıııa hir kola\' lık olnıak iiıre 
titrndi, Afrika çöllerinde yan il 1 alacak davasının yapılan du - K k k- ·· .. .. l "' 1 ki " 
dı . Ôlürr.le karşı karşıya gel mi yaşıma gelince tekaüde d "dd . l 0 OmUfURU CU \.'H fıa 1111113 l\'(l V~ U.1 1 \ t" 

k - 1. L • ,. w• J ruşması sırasın a mu eıa ey • • • 
dıği zumanlar: Ben yüz yaşı~ çı ac gım. 1181\lm IOIOuBn bin ikametgahı meçhul oldu- ' si bize ail Toıı u 3 0 Lira \'a , Sol.talık 0 ;d u n u 
ne kadar yaşayacağım, dedı Juk Rober Uç kere evlen Mersinin mahmudiye ma ğundan ilanen gıy•p kararı gÖSl~r ilt>Ctık ev Vt .. mao ,.ı z ~ \'a lP lim Tonu 15. LirH 
durdu. miştır h 

11 
d tebliğine karar verilmiş olma- ~· a Vt'l'İ\',•ruz. b -

Böyle bir adam da Kal· Yırmi yedi çocuğu ol- a esin en odacı bayram ça sına binaf'n duruşma günü o- J • • 

kUta'da yuşıyor. Adı jak Ro muştur. vuş evinde oturan ihsan kızı lan 10· 1-939 tarihinde mersin Mallarımız temız ve sağlamdır. 
aliye tarafmdan Adana bay- asliye hukuk mahkemesine M • ., k H ,1 ,1 

Londraya yeniden "Kara dullar,, van pazarında mukim ve is. gelmesi veya kanuni bir vekiı ersm SOgU 8Y8 uepOSU yamnua 
getirildi tasyoo yapı ustası Merzifonlu göndermesi aksi takdirde ?0 Necmi Genç ve kardeŞi 

AdAl l ruşmaya gıyabında devamedıle ..._ ~() 
ı usta a ey hine açılan bo· ceği gıyap kararı tebliğine ..., - - 0 

Geçenlerde Gazetemizin bu 11talac:ıktı. Şimdi. İngiliz gaza şanma davasmın vapılan du- kaim olmak üzre ilin olunur. 
sUtunlarında Loadra hay te(erir.de okuduğumuza göre ruşması sırasında · 
vanat bahçesinde bulunan ve öldUrillen o Kara dullar yeri· M."dd . 1 h ' 
"Knrn dul denilen gByet ze· ne Londra hayvanat bahçesine k u eıa ey namına çı-

., "d K arılan davetiye ikam tgAb 
hirli' örümceklerden bahsetmiş Ameri kadan yenı en arci _ e 

8 ının 
tik. Soktuğu insanı öldüren dullar getirilmiştir. ~unların ~e~hul •w o~duguod~n. babsile 

1 

bu ö.Clmcekler ayrı bir came- da ömril gelecek hır harp bılatehhg ıade edılmış oldu-1 
k~n içindt:' bulunduruluyordu tehlikesine kadar devam ede· ğundan ilanen gıyap kararı 
Bu camPe<l.nın öaUnde daima cektir. tebliğine karar verilmiş olmık 
bir be,,ci nöbet bekliyordu. Sahnedd ~ayılan Tenör ıa duruşma günü olan 14.12 
Şayet bir harb çıkacak ve 938 günü mersin asliye hu~ 
dU ı · L d aya Bilkreş op0 r.ısında Vag-şman tayyare en on r . kuk mahkeme.ine gelmesi ve. 
hücum edecek olursa hu (Jrüm neı 'ııı MestersingP-r operası oy k . 

T il a a ya anunı bir vekil gönder · 
cekleriıı kaçıp kurtulma8ına nıyor.. am operanın ç ne • . . 
m" . 1 • . b k . 1 • ta perdesi başlad ıiiı esnasında mesı aksı taktırde duruşmaya 

QO\ o ınak ıçın e Çl erı • " . v• 

rafından derhal öldUrUlccekti. sahneye çıkan Romanyalı meş gıyabmda devam edılecegı gı · 
Hatta bunun için Avam ka· bur Tenör Apostolesku'ya fe· yap kararı tebliğine kaim ol 
rnaresında bazı mebuslar isti nalık geliyor. Olduğu yere mak üzre ilin olunur. 
zeh yapmışlardı. Bu eylülde yıkılıyor. 
harb tehlikesi patlak verince Apostolesku'oun kalb sek çok ilzillmilş ve bir mildd~t 
hayvanat bahçesindeki Kara lesinden muztarib olduğu mu hasta yatmıştı. Doktorların ı· İ 
dullarda ha men itlaf edi lmişıi . ıtJene ııeticesinde anlaşılıyor. fadesine nazaran Apostolesku l 

Fenni Sünnetçi 

Sıt~ı T annverdi 
Sed ' ' P. ağrısız siir111el 

~- apar. 

Fakir çocuk la ra p~ ras11 
Adres; Tarsus paşa ga · 

zinosu karşısı 

YE NiM(RSiN 
Nüshası 5--Kuruştur 

Abone Türkiye Hariç 

Şerait ) için içia 

Senelik 1200 Kr , 2000 Kr 

Altıaylık 000 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık ıoo Yoktur. 
ı ~:~===========--=====-Çllııku onlar hır kere kaçıp Romanyalıların çok sevdiği arkttdaşının ölilmil Uzerine 

){ U d A d d "dd tı · k d d Resmi ilauatin satırı 10 ur Yecek olurlar.sa Londra httı bu tonör ar ltadaşıarın an · uy ugu şı e ı e er en ( 
kı buyuk bir tehlikeye maauz tanaeiu Bariton'un dölUmUae kalb hrıstalığıoa yakalanmıştır. ,_K•ull!r•uıiıışt•ur··------·• .. 

DOK1, 0R 

Nazım ünsal 
Muayenehanesi : ' Yoğurt pazarı caddesinde 

Sabah saat (8) den 12 ye Akşam (14) den 1 Q a 
kadar hastalarını 

0

kabul ve muayene eder. 
Pazartesi günleri öğleye kadar fakirler parasız 

muayene edilir. 

1 Türk Hava Kurumu 1 
1 büyük Piyangosu § 
O ikinci keşide J 1 Birinci kanun 1938 dedir. ~ 
1 Büyük ikramiye 45,000 liradır g 1 Bundın başka 15,ooo, 12000, loooo; liralık ikramiye3 
Olerle 2 0,000 ve 10,000 liralik iki adet mükafat vardır. 

fit Yeni tertipten bir bilet alarak iştirık etmeyi@ 

~ihmRI etmeyini7.. Sizde piyangonun mesud ve b htiyar@ 

@ları arasına girmiş olursunuz. : 
00000000000000*0000~000000 
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YeniM.ersin 
Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dıştan günüı1 en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ ıv.r:ER.SİN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

Yeni. Mersı·n • ı ı Yıllık fa~ılas.ız. intişarın 
• da muvaf f ahıyetını halktan 

gördüğü rağbete borçludur. 

V E N İ M ER S İ N • Sizin Gazeteniz~ir Dertlerinize ~ile~lerinize YENi 
• M ER Si H sütunlan açıktır. 

VENİ ERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

YENi IE iN MATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Yeni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

IHI~~ ınl©W@& O~if~IMOlb~IM IHJ&~l?lb~~lb[ğ 
KİT AP GAZETE VE MECJY.I:U A 

Tabı yapıir 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler Evrakı 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve ~eğen~irmek şsrtile yapıhr. 
Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

* ~ ~ O ftftRftllfitllUın~~"!lıM~~ntttmBl~lltlftB 
~ 
~ SIHHATİNİZİ K.OR..UYUNUZt 
: - :r'1 .ASIL IY.II 

iKAYADELEN 

• 

SllLAilINJ IÇMEl{LE 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletinin 672 numaralı raporu 

TAI-ILIL RAPORU 
Göriiuüş: Brrrak Kalt' viy•·t; "' ı oo ~ma suya sarfulumHı N. lo 

ruikdarı,, 0.2 sm3. 
tteuk : f~fluk~iz 1ecnıu !" t- rtlik clrrPcrsi "Fransız,, 1.5 
Koku ; Kokusuz tz,i mad dc> IPr için sarfolunan müvfllli-

; Lalif 
Tıl~ nıül; Mtiledil 

dfıllıunınz<i liLrede o.4o mgr. 
Sülfat "SÜ 4,, litrf)d ... o.ooX3 ~r 
Klor "Cl ,, ,, 0.007 4 
N İ lrH l "No n,, " 0 .004'• A 
l\ itral "No 2., 'ok il 
Amonyak ''NH3,, Yok 1 

F•'rınin ~n son usullerine riavet ... d~r.-k kayn3dığı yerinden itıb» · 1 
ren is tas \'O lHı kadit r ici kala' lı k

0

:ll va nizti honı la rlH içi m ... rru~r döş.,li 
hf'llurha~nzlara döklil~ıwklf~ rlir. Oradan <hı hütnn Fiziki v~ kirn,·evi '* 
•'vsafıın mulrnfaza ederP.k ve lıichi r s1u·etlt> •·I dt>ğrıwd,..n hususi kim. : 

1 yagerimiz~ ve .-\dana Sahhal füikanla~ırno ıa~irı ~tli~i Sıhhiye mı~ nıu - a 
il: ru lınznr.laı mda dan acanaJa r -.·e va!!onlar. KAY ADEL~N suyu ile il 
1 ~ r .. 
1 

yıkandıktaıı sonra dolduru lnw kta V4· ~ğızlan Sıhha t memuru Lara ın- 11 
91 dan mühürlenerek şehrimiz~ g~lm~k t~d i r. * 
" . ... 
~ ... ~ * •••••1U1•••m•n•--""""·--•i•m '"••••••••• • * ~ • 

Yeni Mersin Basımevindı ~asllmııtı 

~~~ ~~~~ 
~ Niscıiye Opratoru ve Doğum 1V1 fıtaha ssısı ffiiJ 
~ DOKTOR.. ffii) 

fi A.-Vakup Aslan 1 
~ Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomah Almanyada tahsilini ikmal etmiş;;:;ı 

l'iill H a st.d cı rını her gün 8- ı 2 ı f) - 18 e k.ıd a r k;ibul ınuayenell!!.I 
~ ve tedavi eder. feil 
Jiill ADRES: Mersin Bozkurt caddesi lf'I 
l.!:: Yoğurt pazarı No, 1 .:. 

~~~ii!JmJi?J.f ~~e~~~~~~~f@ 
: Tarsus tüccarlarına :~: 1 

•!• 'farsusla şimt1 1Htlifor ve u:d.li\'e işlt> r ıııi zi •!• 
•)kola\' 1 a~ırraca k Sİ!W rla i~IPri rı izi ;. m.ı i \t' l \' P. •:• 
••• "' ~ t • • .... 

•!•süratle ~' apacak m lifl s~c .. l· h·J li fJjjl iydP g.,çti .:. 
•:+emrinize amad Pcl İf' . •!• :? 1- Şim P- thl üfo ı k oıııis~oncul ıı ğ n, Nakl i ~· e ~;· 
~ 2 .... ı · . - . . . 1 1 fi ... ..... - .•ı a ı ıstısa re, H ınız ve Lt· ııı\ ı z av ı w- ..... 
~ . . . ~ 

•:• tarı • 

~ &..~-·~E'Zl(!Jt~ , 

•

1 Sağlık . 
ı Eczanesi . 

'" Mersin Gümrük karşısmda ı 
t 3 Yarıgrn, Nakl h·P, IJavar, Ci lı :l Z ve lalı- 1• 
::: sil si"gorıaları • · ::: ~ her nevi .,4 vrupa, 
•!• l\.adri oğuı·lugil ve •;• Yerli eczayı tıbbi-~ 
.... R ..... .. t h t .:. ecep gürışık .. :. • ve ve mus a zara ı j \ 
<• kollektif şirketi .:. bulunur. ı 
~ b 1 

.; Tarsus Belediye altında •!• e=:=-NT==:::ı er ..:~~-oı::sa 

n11mıımımmısı~FE*ltZ9'= mıımnmm 

i 

'j/ 

IHTIYARLIK 

Peşiniztlen Ciellyor 

ONA KAFt$1 

Hazır-llkll E>avranını 

____ ..,.. __ ._.. _______ ~-~~-~·~-zr-- -------------------------
1' 'Z A F E R Aile Sineması -
it \!o 

Bu ıon gündüz saat 14,30 ~an itibaren başlar Mevsimin en güzel şah eserlerin~en olan 

iki Filim birden 1 ;:,~i:"1~;g~~~hken 

2 - makinalı Adam 
Birinci Devre 

-


