
- Suriye gazeteleri Hatayın türki 
yeye teslim edildiği kanaatinde. 
Bir gazete bu vesile ile hiç ol 
mazsa türkiyedeki Suriye imlaki 
meselesinin hallini istemektedir. 
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Telefon No. 82 10 3018 GÜN:OEL tK. SİY ASİ HABER FİKİR GAZETESİ 

Türk askeri bugünlerde Hataya girecek 
Merain tüccarları Atatürkün yüksek müdahalesini rica etti/eri 

Vapurların tevakkııf miiddeti çok az 

Tüccar mah yüklenemiyor 
Deniz Ticaret mü~ürlüğünün ~are~et ha~km~a emri büyük sı~mtı doğur~u 

Vapurlar yükün yarısını bile alamadan 
kalkıyor mallar denizde kalıyor 

Ylldınm tılıraflı musaa~e emri de ortaya garip ıaziyetler çı~ardı. Kapı kapı dolııı· 
larak tüccarlar~an telgraf parası toplamyer 

Müzakereler neticelendi 
Suriye gazetelerin·e göre Hatay Türkiyeye 

teslim edilmiş vaziyettedir 

Asayiş Tür~ · f ransız ~ıtaları taraf m~an müştereken temin edilecek 
Hatay bir Türk Vali tarafından idare olunacak. Suriyeliler; 

·Arap memleketleri kendilerini tutmadığından şikayetçi 
Antak1a 20 (A. A. nın husu Hatay bir Türk vali tarafın' sile ile hiç olmazsa Türkiyede 

ei muhabiri bildiriyor: l 7 tarihli dan idare olunacak ve bir Frau bulunan Suriye emlaki meselesi 
Kronik gazetesi Antak1a Türk- sız kumandanının idaresinde nin halledilmeııini tavsiye €diyor 
Fransız askeri müzakerelerinde Türk-Fransız askeri kıtaları suriyo gazetelerinin 
Çanakkale meselesinin de görü Sancakta asayişi müştereken te şikayetleri 
eiUdlllünü 1azmaktadır. min edeceklerrtir. Gene gazete Antak1a (A.A) Suriye gaze 

Mersin tüccarları bu sene biraz fazla tevakkuf müsaadesi J carl:ırıoıo alAkah olanlardan is· Gene bu gazetenin verdiği ler Türk kıtaıtlınıo pazar günü teleri Arap memleketlerinin San 
deniz yolları vapurlarının Mer· ı' alınmıştı Mal mavunalarla va· tedikleri ıudur : malumata göre LAzkiyede 2 bin Hataya girectiklerini yazıyorlar cak meseJesin~e ~uriye tarafını . . . . . . s . t 1 • s ağ iltizam etmedıklerınden eikaye& ııodekı tevakkuf müddetının kı- pura kadar götürülmüe Lımnn Merımde vapurların fazla Stinegalh asker Sanca~a gelmek urıye gaze e erı , anc ın . 

1 ıahtı 7ılzfinden bü1ük sıkıntı J Reisi aldı~ı emir Ozerine iskele te9akkuf et~~si,. . . için emre müheyya bir vaziyette TOrkle~e teslim edHdiği edıJ~~:~· ajansı, Irak hükOmeti 
oekmakte, mat11nalara doldur ol ın başında elıode saat bekleyerek . Bunu? ıçm ıse Japılacak ıkı bulunmaktadır . Di~er taraftan kanaatınde nin bu meselede aQıktan açığa 
~allarm vapurlar tarafından .d~ı tam vakti gelince yük almayı ıe vardı~ · bu 'günkü gazetelerin verdiği i Antakya (A.A) Bütün Suri" Türkiyeyi tuttuğunu 9e Surire· 
nız ortaamda bırakılması gıbı yarım bıraktırarak fapuru hare M J?en1ı3z y~Jlar~nın 1

1
totankbul - malumata göre Türk - Fransız 7e gazeteleri Sancağın Türklere 1 e Sancatı Türkiyeye teslim 

,1 0 "' h' d . . • _ h ersın gun sureu ıare et ta· . . . . . 
1 

k k d. . 1 1 • caret ölQ ıune ıç e u1mayan ket ettırmıe ve tuccar malı ar- .
1 

. . _ k erkAnıharbiJe anlaşması ııetice teslım edıldıQ'ı kanaatiodedır er edere en ısıy e an semasını 
• . 1 h 1 1 kt f . . . rı esını 14 gune çı arması p . . b . ıt·A· . b'ld" . ıarıp tazıyet er ası o ma a· man gıbı denız ortRsında kalmış 

1 1 
. _ _ ıenmiıtir ve aolaemıl esaaı ıudur: Eko dö arı gazeteeı u 9e tafsı:ve e ıfiını ı ırıyor. 

dır Ya ıut den z tıcaret mudur 
· . . i lir. • lü~ü tarafından Mersin Liman 

Bu hal denız yollarma,denız 1 Mersın tüccarlarının R · ı· · f ı kk r d" · ~ ı · eıs :ğıne az a teva u u -a ı 
tıcaret mildürlüAun~. ktısat ve istedikleri · · lii 
kll · k"l t• ı telgrafla kendısıne ma mat ver 

etıne, Baeve a ete uccar ar j Bu vazi1eı karşısında bü1ük mek kaydile - takdir selAhi7eti 
ıarafından muhtelif {zamanlarda · zararlara uğrayan Mersin tüc- 'vermesi 
tikA10t edilmişti. Bir nelice alın 1------------------·-----
nıadıtı ioin evvelki gün de Ti·ı Hükumetin aldığı yeni tedbirler 
careı Odasında bir toplantı ya· 

P~lara~ vazi1etin Atatürk'e arz~il Yerli mahsullerimizde fiat . 

Sın nehrin taımısi 
Çin de 

Büyük felaket do
furdu 40 bin 

kişi öldü dılmesı ve 7Qksek müdahalelerı· ı 

nio istenmesi kararlaetı~ılrı~1ş J birlig>.; i temin edilecek Nıınkin 20 (Radyo) Domei 
ve ke1ft10& &elgrafla arzedılmış- j 

l Buödıy rekoltesinin azlığı Romayı telaşı düşürdü 
italyayı büyük bir kıthk tehli

kesi tehdid ediyor 
Ya altın tediyat mukabili butday alına
cak yahut halkın bir daha fedakarlık 

hissine müracaat edilecek 
tir. 1 ajansından: Sarınehrin taemasile 

Mersin gibi genie hintArlan· Benzin tek elden itlare edilecek bütün vukua gelen tua1au bir felAket Roma 20 (Radyo)Havas mul 2- Mahlut unlardan Japıla 
da sahip bir ticaret merkezi içi o 1 memlekette ayni fiat/a satılacak halinde davam ediror. Y~zle~~ habirtndım: Havai ıerait dolayı cak aıagı kaliteden bir ekmek 
büyük bir ehemmiyeti hiiı olan köy ve kasaba ı~a.r .allı: a b~ aile butdaJ rekoltesindeki azlık Jemeleri için halkın Habeı har· 
bu meselenin mahiyeti şudur : Ankara 19 (Hu:ıusi)- B. M. tardaki benziui toplan te ıek °.''' Yuklyang ıe r;ı~ . o:e A ı- hükumetin ehemmireıle ıı:ızarı binde olduğu gibi bir kere da· 

Deniz yolları tapurlarının Mecliıi son toplantılarrndan bi şirket tesisi suretile mallreıini f rı_oı su ba~ıetır. e rıo 0 • 18 d"kk r · k kt ı b t d ha fedakllrlık hissiJa'ına mu" ra 
' temin edecekllr. nıle ölenlerıo sa1ısı 40 bin ka· 1 a ını oe me 8 

•
98 811 e • • 

ötedenberi tatbik etliği muayyen ,rin:Je kabul etmle oldu~u benzin . . . ld 
1 

h . dT birler alınmaktadır. Rekolte az· caat etmek 
bir hareket \arifesi vardır.Fakat fiyndlarrndnki gümrük nisbetleri Meclıs ıçtımalarında görüeOl ar a mın e 1 ıyor. hlı karıı"ıoda balyayı tehdit Son haftalar zarfınd 
euelce bu tarife ve bilhassa •a nin tenzili hakkıııdaki kanunla mekte olan maktu fiyat kanunu Amerikanvari davet eden bir kıtlığı önlemek için se kaliteli ekmek için ba : aş~Q'ı 
Purların limanlarda tevakkuf memleketin daha geniş ölçüde nun çık~a~ından .ö~ce bu k~ IAhiyetli mak:ımlar iki şık üze. ler yapılmıştır Ko zı ecrube 
mDddeti işin icabına göre tan faydalanmasını temin için idha nunnun ıstınad eUığı gayeye go F rinde durmaktadırlar : nazırı ekmek"i.ler krporaayonlar 
· . . . · re pazarlıksız V8 heMaplanarak ' ra nsız v orpora8JODU ıım edılı101·du. Son aylarda de· JAt lımanlarındao lı:;&ıhlak mer • • b·t d·ı n fiyadlar benzin üze 1- Alton tediyatı mukabili müracaat ederek halka aı para 
· ı f .es 1 e ı 0 1 • • b k 1 k 1 d b ~d k nız ticaret müdürlüQünün vapur kezlerine kadar yapı an masra . d t dkik edilacektir. mhurreısı aş a meme eı er en 015 ay mu ahili lezzetli ekmek teminini 

lırın vaktinde kaldırılması için ların azftHılması kararlaetırılmış rın ~ e d idhıl merkelerinden CU ithal etmek ve altun stokunu nin bir vatan borcu ~e millt 

k~ti emirler termesi üzerin~ d~- tır. memle~et~n her tarafına sevke · azaltmak mecburiyet oldu~unu bildirmiştir 
ftıı Jolları tapurlArı Mersın h- 1 Bu arada devlet demiryolla dilecek benzin için, yapılan mas 939 Son baharında J h b • d • 
Olanından a)aca'fı yüklln baum rı benzin için daha UCUZ bir tari raf Ve hesap t\Uretile olacaktır. •k ' ld Spanya Qr in e SOn Vazıyet 
Jarıııuı bile lalamadan hareket fe tatbik edecek ba1ileriu almak MeselA, Mersin, Trabzon, Is A merı aya ça rı ı F ·ıtı d 24 .. 
etnıekte kabotaj dolayııtile bae· ta olduğu be:vi1eden tenzil edile taııbul, lzmir, Somson ve Zon ' ••• ' ) N k ransaya 1 ca e en un-
lra tapar 98 eileplere yük verile cek ve hükumet mütedavilsermalguldak gibi büyük lim~uları~ı Paris 20 (RadJO evyor .. f k • d d•ı • 
Dleditl i9in tüocar malı hafla· yeli bir şirket tesis ederek mem ZID 1ak10 mıo~a~aı_arı bırer hın sergisi idare meclisi reisi Fran cu ır a ıa e e 1 dı 
lıroa iıkelelerde ve bazan va- eket ihtiyacını kareılı1acak, mik Sonu ıkıncıde- sız cumhurreisi B. Lebruo tara· 

l)Q d ld l 
1 

- - fından kabul edilmiştir. Meclis F rankist tavvarelerin Valanaiya ve Alı-
d ra JÜkletilmek için o uru ·, M efhut suçlar kanunda tadilat re·ıs'ı B. !,ebrunu ve refikasını .., ., 
otu mavunalarda beklemekte·\ b J l 1... • k 

dir. Bu Jfiıden tüccarlar taah· Ağ 1 1 939 senesi son baharında Ameri kantı bom ar ıman arı 0.Rlm alda 
hGUerini 'ferine ae\irememekte l r ceza 1 s ll {l_ ar kanın misafiri olmak üzere Ame ~· h b' 1 b'I • 1 'I B L t Valansi1a 20 (Radyo) SAat lft lf 1010 1 Agç te Jeni &aahhilUere girieeme• rikıtJa davet etmietir, ' e lrUn I osu 
lnekt d' c •• •• meşhut kanununun refikasiıle beraber bu ıi1 areti 13 de Cumhuri1etçi hücum tar 
loc~;İardan toplanan urmu . . tiddeUe arzu ettijioi fakat 939 yareleri Valansiyayı bombard'. · 100 Bi 
tel k •• 1 • ne al 1 r senesi son baharında vukua ge· man için gelmekte olan Fl'ankı· n 

graf parası hü um erı iÇi ın yo leeek bir zi7aret için timdiden st deniz tay:yare filosuna hücum 'apon aa'-erı" öl • Deniı Ticareı Müdftrlüjü le Jı R ..,. 
t 1 • • k sb • ka&t bir cevap vermeyecetini ederek filo1u dııha şehre yaklaş 1 .,,.Uf 
a i edeu eikAyetler üzerine Li- Kanunun 'ılk ı'k'ı seneı:ı. varımı ÇO mo attır söylemiştir. mıtdan bombalarını denize attı · ' k • Hıınkkov ?.t.o t(Radf yo) Oiu as-

lhan Reiılitiue bir emir vererek il • eı ı ma Rma ı ara ından 
tapurlarıo faala tevakkufu icap . ı rarak kaçmaya mecbur bırak· ı lan istatistiklere göre ~apı· 
etu~· ld 1 rı Ankara 19 (Hoauıt) meşhut rin ağır cezalı ıtlerde mQuhaeı Ela" zıg>.; da mıetır. Saat 15 do Alikanta) ı matrn bidayetinden beri ~:p~·~· 

•
1 

zamaa JI ırım te gra a d h · t üdd · · · bombardıman i"in gelerı Fran• rın askere aldıQ'ı kuvvet ., 0 a 
ftl'1aaade alınmasını bildirmie bu suçların muha~~m~ usulüne . . a ~ana~:~a:r~~~ıı:aeın:ı~:-u:!~: , , aptı. 
'IDirde o11a7a biraz garip vazl· ir kauunun bırıncı maddesıoın ar - ördüfü tak Devlet maha/leainin kist tayyareleri bombardımana ğı masraf ve uğradıQı zayiat 
,., oıkarmıııır deli&tirllmesi kakkındaki kanun keme1e. de luz~~ -~ilmler daire imkdn bulamadan kaçmı"lardır. şudur : 

ÇQnki : L;man Reisliğinin IAyihası meclis ruznameslne alın d_irde ieı ~bmud~ıl uk u·zere müd temeli atıldı Fransaya iltica edenler vetıe?:~ı~oh~r~ed::r Jabpon kuv· 
J ı t M h d suçlar kanonun sınde takı e 1 me · • er er edilen 1 dırım telgrafla muhabere et· mıe ır. ev u . · · d etmek hususun ElAzıt _ Yeni kurulacak 0• MilAno 20 (Radyo) Gazete kuvve.ı: ı milyon 675 bin, zayiat 
lhelr ioin selAhi1eU ve tahsisatı nun iki ıene1i bul~n tatbiki e~ ~=ı~~k0Jr:':a~8kı6 verilmekıedir. lan D~vlet m1ıhalleslnin temelle del Popo!o, ispanyadan Fransa 410 bın bunun 100 bini mak'tul• 
Jolctur. Zaten vapurların tetak nasında alına~ nelıceler pek ~u AncRk cümhuriyet müddei ri atıldı MUleabbld c~muıo söz ya iltica ecten 43 üçüncQ bükü d~r. Harp masrafı 5 milyar 300 
~Qfu pek az oldutundan her va said olduğu cıhelle bu .!AJI ıa umumiıinin meıbud olarak işle leılnde~ sonra, temelatoıa merasi metci fırkaya mensup 12 bin as mılyoıı. Balan harp gemisi 35 
•Ur i,.ı·n ld &ela afla mu·sa il umi hükümlere gore taı · ü . tahrip edilen tay.,a "29 v 11 ırım .. r 8 um . . • nilen a,..lf cezalı leler aynı g n minde buluoso umumi mnfettlş karın Fransızlar tarafından I{a ' re u istilı 
'de .&im k · t kt bir oda kip edilmeıını zarurı kılacak se • . . k . . . . sul t~nakusu yüzde 22 ' · 
oa k 

11 ıcap e me e 1 ğ r ce -Oe mahkeme1e vermeıının ço Şdrk vllAyetlerimlılo sert umrarıı lalon1aya sevkedıldığı meselesı· · .Tap~nyanın Çiııde u"'radı,..ı 
1 apı kapı dolq.arak malı riik bebler mhevdcud 

0

1 mınJdllaıı :u 
1 

seri defa .imkAneızlıA'ı düşünülerek nı AtatOrkOn yDksek direktifleri ne~ nazarı dikkati celLederek ekonkmık zarar 500 bin l§ycıı. 6 

-eoek tü ı rdan telgraf pa· zatı meş u suç arı . . . . • 
r coar a . 1 müddelumumınıo delıllerı tama ne borçlu bulunduklarını beyan Fransanm Katalonya makarnalı Ayni müddet r •ıı loplamaktadır. muhakeme usulüne tabı tutuma . zar ında Çin 
Deniz Q tQ de kalanmallar 81 teklif olunmaktadır. Lılyihad·a men tesbh ve tahkikat~ ~~ksan eden veciz bir nutuk söyledi, MD lehine olarak yeniden ve resmen kuvvetlen Japonlardan 22binSGS 

Ü ~ r:ı l ö - . bükü 1 d baeka sız olarak Japılabllmesı ıçın fiç teakıben, BDyUk Önderin adları müdahalede bulunduklarını yaz silt\h \'e saire i~tiııam etmişi 
lc;in t>!!:~ .. ~'~:~. :a;~ dv:ı:;;.: ~ıe:ı~~d olard ~eı::enan suçlarda günil g~çmemek üzere bir müd bir d~f\daba ~~:den yadedilerek maktadır ve Japonların üç bin 51 ha:~ 
tık 1>ar&1ı toplanmak ıuratiyle zabıtanın yapabileceti vazifele det tesbı& olunmuıtur. teme e arc a ı ı. sonu ikincide malzemesini lahrip elmiolerdir. 



21 HAZiRAN J 938 ~ ALI YENi MERSiN Sayfa: 2 
Havacılık: 

Türk 
Havacıhğı 

1 Turizm hakkında: 

Turizm bakımından 
1.,ürkiye tam manasile taze ve 

bakir bir varlıl{tır 

Cum~uriyetin 15 inci yıhna Bir köyü dehşet içinde bırakan 

Endüstri müe66ese- Büyük ejder 
lerimizin hazırlık-

' ları Şahlanarak ıshk çalarak bir 
I Cumhuriyetin on beşinci 1 ad . ld d 

ylldönümünü kutlulama hazırhk ama sa ır 1 
ları hararetle devam etmektedir. 

1 - Türk bxvtt kurumunun 
bugQo son ytıprağını çevirdiğimiz 
937 938 bUtçe yılı, yarım milyon 
llrelık bir yardım arhşiyle ka;>an 

mııtır. Son l
111?. bP ş. t•uçuk mil· ı8ÜIÜ0 8~Sitlig-i İUV8f8IİDİ tamamhyamamı~ Ye ten~İSİ08 

yona çıkan gehrı , sekız seneden· 'I 

berı ilk defa elde edil~~ktedir. turistik bir çe~i uüzen vermemi(! olmasıdır 

Büyük bayrama daha dört ay Kork1Jnç bir bofuşmadan aonra kasap 
varken bu hazırlıklara başlan / / ki ld b ·ıd· 
n11ş olması bu Jll yapılacak me yı anı zor u a ö üre ı ı 
resim ve tezahüratın ne kadar 2 - TOrk genç\lğmın kanııt Y 
zengin ve parlak olacağını gös On on bee gün evelki sayı hızı ile üzerine atılmıştır. l\fus 

)anma sgacı. ço~kun bir çuğlıyan 
batllodedlr. Çocuklarımızın çoğuna 

•gelecek yıla kadar hekllyeksin> 
demek zorunda kalan Huva Kuru 
mu, öğretmen kadrosunu geniş 
letmek için dbkıkalara bile kıy 

met vermek IAzımgeldiğlni bugOn 
dUnden daha iyi kavramış ve im· 
kana sığdırısbtlecek bUtun tedbir· 
ıeri almıştır. içinde (31) genç kı 
zımızın bulunduğu, ( 365 ) 
kişlllk gençlik kOtlesln\o bepsioi 
birden yetiştirememek kurum i 
çio bir QzQntlldOr. 

a - Milli MOdafaa Vekaleti 
Hava bOtçeslae yapılan yardımın 

rekOnu ( 47) mllyona yaklaşmış
tır. 

4 - Modelcilik çalışmaları 

yurdun blltOn mekteplerinde kök 
tutmuştur. 

TUrk Hava Okulu genel mcr 
kez toplantısında TUrk milletiue 
bu gDzel haberleri müjdeleyen 
Merkez idare heyeti raporu, şu 
atırlarJa bllmektedlr: 

•Milli bir haznemiz olan hal· 
kın şuuru, yanılmadan görUşU ve 
cOmert yDrekliliğl yolumuzda mu 
vartak ohırak yUrUmek için en 
sarsılmaz dayancımzdır.> 

Yolumuzda muvaffak olarak 
yll, ~yeblliyor muyuz? Bunu :anla
mak için biraz d11 yabancıları din 
llyelim: 

Ankaramızda bir iki gün mi · 
safir kalan Milletle r arası Havu 

Yazan: VEDAD TÖR ıermektedir mızda, Balıkrsirde geçen müdhfş /lafa çevik bir hareketle birden 
Ald ~ · hl t .. bir faciayı, büyük bir yılanın I kendini geri atmıe ve çizme bu Turizm BOrosu reisi 

ı *k . ıt bımütı~ m_alli maüa gor1e, ı 18 yaşında bir deliktmhyı nasıl 

1 

lunan a1aklarını yılanrn ağzına 
M ı . M M-d ı- ı · - h · k ' .. 1. ıu ume un mı m essesee ''ld * - . . . . aluuat mum u uru· ııç eup asız ı, bunda ıı ıeten · . b . . ld" _ h t o urduğilnıl haber vermıştık. doğru uzatmıştır. Bır eıderhayı 

g ünde çalıeırken bir gün Nor· get gibi de muvafak oluyorlar. rı1n onk b~eıncı 11 homul a ırası Savaetepe nahiyesinin Jikmenler andıran müdhie hayvan çizmele 
o ara ırer eser azır anmasını k •• t1 1 . 

veç Turizm Bürosu Reisi beni Fakat Türkiye, turizm bakı . . oy ııde geçen ve buna benzer I rın burnunu yakalamış ve aQ-zı 
ziyaret elti. Kendiqine müdürlü· mından tam mantlsile taze ve ıstemıştir. hadiselerle bütün köy halkı bu na almıetır. işte bu tedbirledir 

- b ·11 d Bunun için bir QOk müesse müdhie vıJanlardan korkmakta ki Mustafa az vak· ı·t kazanmıa ğun ya aııcı dı er e YHptığı bAkir bir varlıktır. Bütün eksik ı f b ' k 1 b -k b ' " 
se er, a rı a ar Qyu ayram idi. Balıkesirde Qtkan "Türk Di tır. neeriyattan lıir kolleksiyon tak· ı·x. · ı ı · · ı 

lıal uva etını tamam ıyama· münasebetile hususi hazırlıklar li,, arkadaşımız, bu yılanın ina Fakat yılan çizmeleri •akıl 
dim ettik. O, bunlara bir göz at mış ve kendisine turistlik bir 

1 
k k d k k · ' 

tık tan sonra, dedi ki: da bulunuyorlar, Bu arada inhi I n~ mı1aca .. a a~ or UDQ yenı 

1 

lamaka Çalışırken, bir taraftan 
çeki düzen vermemiş olma&ıdır. snrlar idaresi on beainci •ıldö bır htıdlııesını, bır kasabla bo da kuyruk tarafı ile Müstafayı - S iz, bu neşriyatınızla gA · " ' 

yet kuvvetli bir turizm propa · . Ba_şka bir ~abi~l~ . dene~i~ir nümü müna:;ebetiyle yeni bir ci ğue~asını _şöy.le anlatmaktadır~ kamçılamağa, vücuduna dolan 
kı, turızm en~ustrısının butu~ gara hazırlıyor, _ Bu mudhıe yılan pazar gu mak için uğraemağa başlamıtır. 

gandası yopıyorsunuz. ham maddelerı ve cevherlerı H t _b 
1 

. k . i uu Kasap Mustafa adında biri Bu sırada nasılsa ayax.a kalk 
Ceva v d'k • k · . y 1 1 arman ecru e erı QO ıy 1 ıa 

P er ı · memle etımızde mevcuttur. a · . . ne daha saldırmıştır. Mustafa Sa mak fırsatını bulan Mustafa 
- Neeriyatımız belki dola· nız bunun sentezini yapacak o·' netırelenen bu cıgaralar, tatlı 98aa t p den D'k ı k '" - . . . . ' · · ı· k k l ı k ı " e e 1 men er oyune anı bır kararla ç~ketını çıkar yısiyle turizm iQin de faydalı ol lan fabrikayı kurmak Hizımdır. ıçım 1 ve o u u o ara yapı gidip kuzu almak üzere yola 

1 
maktadır ı . mış ve yılanm ağzına doQru fır maktadır. Fakat do~rudan doğ· Her endüstri eubesinde ol· ' . . çıkmıştır. qe~enkı feci vakanın latmıatır Yılan bu def c k t 

· · · · · · · d • · · d 25 tanelık pakellerı 20 kuru cereyan ettıfı Kadıotlu Mehme "' · a e e e 
ruya turızm ıle ıetıgaJ etmek duğu gıbı , turızm en ustrısın e k ı d' t 1 d kl t'k saldırınca Mustafa da muhak 
vazifelerimiz arasında değild ir. de ham maddelerin ve cevherle· şa satılaca tır, ın akr asıb!anhın at d pa 1 adan kak bir ölüm tehlikesinden kur 

• 11>. b' · b 1 h 1· 0 b · · ld .. - - h t geçer en ır ıoır ı uymuo ve O, şöyle mukabele etti: rın evve u tes ılı, un arın a ı· n eşıncı )'ı onumu a ı; d ki k . . tulmuş ve hemen azgın hayvanı 
r b' · fh 1 1 · r b . k . k k o an a aya arına uvvetlı bır t 

- Çok yazık, Biz, Noneçte I tk~l~ ı.r 1ıs ı sa_ 0 e verış ı ~r ~e· rası ohıra_ pıyasaya. çı. ~rılaca ı' cisim çarpmıetır. taea tutmuştur •. sabet ede~ tao 
resmen üç senedenberi turizm ı e ış enmesı ve sonra un a: olan bu cıgaralBra bır ısım aran Fakat bu çarpış 0 · kadar larla yılfinı bır kaç yerınden 
ielerino el atmıe bulunuyoruı. Bu 

1 
rin maksatlı bir tarzda terkibi' maktadır, · ani ve kuvvetli olmuetur ki Mue agır yaralamıştır. Bu suretle 

kadar kısn bir zamanda aldığı · ~yni z~mand_a da bütü_n bu a~e tafs derhal yere yuvarlanmıetır. bil~bütüu cesareti artan Mustafa 
mız neticeler ve verim hayrete lıyelerı tanzım ve realıze e~e~ıı.e ladin JÜZÜDd&n Neye uğradıa?ını bilmiyen yılanı öldürmeğe muuffak ola 

d il lb k. N . cek esas elemanlarının yetıştırıl ~oıcu baaını kaldırdı"" bilmietir. şayan ır. a u ı orveç tabıat . 1 . . . . h , "' .. ı zaman , 
. : . mesı , mu utın ve pıyasaıarın a karşısında bir ka m t y • k Hayatı pahasına girdıl}i 

bakımından frkır, coğrsfı vazı · ı zırlanması ve bütün bu işlerin Bıçakla bir adam · · · ç 0 re u bo~uamadao ff ı ak · · l seklıtınde bır yılanın, şaha • "' muza er o ar y.etı ~n~ımı~dan d~ turızme gay icabettird iği organizasyonun ku· l kalkmış vaziyette tüyler ürper çıkan Mustafa, yanındaki kaaep 
rı musaıt hır va.zıye~te b~lun rulması çalışma ~rogramu~ıızın yara .a~ış k _ ten bir sesle ıslık çaldığını ve bıça~ile bir çengel yamıe ve i>IQ 
ına~tadır. Eğer sız,. b~r. k~l a de ana hatlarını teşkıl edecektir. 1 Geçen cumartesı gunu akea 1 üzerine atılmak üzere bulundu yılanı buraya geçirdikten sonra 
ne~ılecek ka~ar çe~ıtlı ıklım ve Davayı böylece ortaya_ ~o· 

1 
mı Mersinin Mahmu~iye mahalle' ~~nu hey"eca~, k_orku ve dehşet Dikme_nl~r kö.~üne götürmüeUır. 

tabıatınıza, bır (muze memleket) yunca, matbuatın bu muhım sinden Ahmet Hamdı otlu Cevat ıçınde gormuştur. Hele daha Bulun koy ayaklanmıe, ço 
denebilecek kadar zengin arka· memlrket işinin adım, adım ta-

1 
Tankut ile rhammal Aziz oğlu Jçok yakın zamanlarda gene bu luk çocuk, kadın erkek yılanın 

olojik ve tarihi servelleriniıe ve hnkkukunda ne büyük bir kuv 'Hasan bir kadın ıüzünden Kıb radıı bir köylünün_ b~y~k- b~r baeına _toplanarak uzun uzun 
gayet müsait olan coğrafi vazi 1 vet olduğu kendiliğinden anla· rıslı Abdurrazakı genel evde bı 1ıları tarafındanöldurd~ğu~u bır ııeyretmışler ve azılı bir düeman 
yelinizo dayanarak sistemli bir etlır. ı anda hatırl9 1ınca vazıyetın ve dan kurtulduklarJ ıçin ~ok s~vin 

. . . _ çakla karnından aQır surette ya hameti gözlerinde büsbütün can mic:ler:Mustafanm etrafını bir kah Bu ıtıbarla, yenı buromuz " .. 
lb t . s c h himavesine ralamışlardır, Yaralı hastaneye lanmıetır. raman gıbı sarmışlar ve akeam 

Federasyonu başkam diyor ki: turizm faaliyetine girişecek olur· 
"/'Aman kaydını . unutarak ve sanız, pek kısa bir zamanda 

muayyen ölçUlerln Ostüne ~·ıkarak 1 Türkiye yi ~ kendi tabirini kull.a 
muvaffak olnn varlıklarımız ara- nıyorum · par excellance bır 

sında havncılığım11J da sayabiliriz 1 ruoda · turizm memleketi,, hali 

ma ua ımızıu ı a , K 1 . . A k " k d ' · · · f' · ı 
müsbet ve verimli ikazlarına gönderilmie ve suçlular sorguya . ~rtu uş ıçın yegune çare ?Jde en ısını mısa ır etmıı or 

d · ı t ld x. n *drik çekildikten sonra tevkif editmie nıo mucadele olcu,:tunu anlı1an dır. 
aıma mu ı aç o uau u mu M f d b ı d k lk Yılanın bo1u üç metreyi ka ı.. k v b Hik 0 esir en- leı dir, usta a ar a yer en a ma , 

o~ra ı9 d u a .anı b 1 g k L k _, ı. ğa teşebbüs etmişse de o zama lınlığı da kırk santiınetre1! bul 
'fDrkkuşunun bennz Oç yaşında ne koyabilirsiniz.,, 
olduğunu öğrendiğim zaman cld Bu müşahed enin ne kadar 
den hayret duydum. Hıtvacılıkta objektifli ve realito:re uygun ol· 

mıy_efce~ n ben I emın u unara I O anfaaa RUmar na kadar hayvan da bir kureun maktadır. 
vazı esme aş amıştır. 

Büramuz, bir taraftan turizm I OY nuyor larmış 
ieleriniu icabetlirdiği organizas ; Mersinin Bahçe mahallesin Uç sene, emekleme çağıdır, Siz duğu meydandadır. 

olgunlaşmışşıoız. TUrk hava kuru Ananevi turizm memleketle: 
mu, muhakkak ki, taklit edilme rinde bacaklarının ahenli biçimi 
ae ıaylk bir müessesedir. ni hUlii istismor etmiye çalışan 

yon şekli ve turizm bölgeleri Ü· den Müslim oğlu hammal Ali, 
zerinde etüt . hazirlıklarını yapa Şükrü oğlu Cafer, Hasan oğlu 
dururken, dığer taraftan da_ bu . Tahir istasyon civarında Ali oğ 
yaz, sonbahar ve kış mevsımle· · _ . 

Prens Blbeskooun görılşüne bir Mistenget hali var. B..:yatla· 
göre: cTOrk milleti, havacılık sa mış ve bıkılmış olmanın endişe 

basında Bıtlkanlılarm en ileride sini taşıyorlar. Ve bunu, bir ta
olan milletidir.> Fakat bu bıtkikat I kın fastivaller, se.ıgiler, kongre· 
bizi doyurmağa kafi değildir. Biz, ler ve otostratlar V6sair vasıtalar 
Jalnız Balkanlıların değil, blHOn la makyajlamak istiyorlar. \'e 

· d b - k. · kA 1 d h· ı · lu Mehmet Dulferın lokantasın 
rın e ugun u ım an ar a ı ın _ 
de yapılabilecek ucuz, maktu ' da dun kumar oynarlarken za 
fiatla ve toplu memleket gezile· ' bıtaca meehuden ya~alanmı!l~r 
ri üzerinde tetkiklerini ilerlet-1 ve duruşmalarının ıcrası ıçıo 
mekle ve bir turizm mecmuaaı-1 mahkemeye aevkedilmişlerdir, 
nın malzemesini toplamaktadır. Silifke Kaymakamı 

garbın birincisi olmak için yara· ı h' 
1 

~ 
6 

k f . 
1 

• • 
tılmış bir milletiz. Ne lf geçit erinuen ümrü mü ettış enmn Silifke kaymakamı Hay Vas 

Muvaffak olarak yllrUyeblldi fi Gerger dtin şehrimize gelmiş 
timiz muhakkaktır. Yalumuza bil · M • . Ankara toplantısın- vilayet makamına giderek kaza 

ıon bızımız~ıy~~=.::;b~~~:.ın na~:~":,:n:::,/ da verdikleri j işler~;:~:; ~~:;~:; 
Ankara 19 ( Hususi) İskele kararlar · Hükumetin aldığı • Vildyetimiz Defterdarı Halil 

lerin ue suretle idare edilecE>~i Ankara 10 (Hususi) - Güm Serinin oQ-lu Orhan Serin ile 
yeni tedbirler ne dair olan kanun mucibince rük ve inhisarlar vekAleli müfet vilayet tahsilli& eefi Seyfi Koca· 

-Birinciden artan- nehir geçidlerinden alınacak mü ı tişleri 19~7. yılı şubatında. yaı: kanadın oa?lu Suadın sünnet dü 
. b . ruriye resmi hakkında hazırla tıkları gıbı bu yıl ifa tefli& he ~ünleri ... 0 ,.en Pazar .yecesi def· 

derlAnd addedılecek ve enzııı r · · · · ı · ~· 1 d ıa " ... ~ 
" . " nan tarife Vekiller heyetince tas ye ı reısının reıs 1• 1 H tın a ve terdar Bay Halilin evinde bir 

boylelıkle bütun memlekette ay •ı dik edildi Bu tar'ıf " l ı vekil ve müsteşar ile diğer vekA çok gilz 'ıde davetliler huzur'ıle ni fiyatta satılmış olacaktır. • e1e gore, yo 1 . 
Hükümed bu tedbir ile kam cularrn büyüklerinden 5, on iki let erkAnı ~uzuruırda şehrımız rapılmış ve gelenler sabaha ka 

ki. t d f d 'ı 1 ya ı::ı 111daıı vukarı mekt b t 1 b 1 de vekdlet bınasında toplantılar dar e~ıenmek suretile güzel ve ron na ıya ın an ay a anan "' , e a e e 1 d G 
61938 

'hl d " 
• • - • • 

1 
• • • 2 5 h v ı ı ı yapmıe ae ır. tarı n e ' ı · b' gece gen'ırm1· 11ıerdı'r mıllı mahsuller uzerınde fıyad . sı ıçın • • ay an arın yavru a b 

1 
b t 

1 
t 

1 
h neşe ı ır ... " • 

k ı 1 k - -k h 1 ı aş ayan u op an ı ara er Davetliler ihzar edilen zengin 
birlitini temin edece tir. rından ' uçu ayvan ardan 2, gün devam edilmie her müfed ı'kram 

Bu hususta hazırlanan pro b* - k h ,,. 1 d r. • • ' büfeden soQ-uk meşrubat 
. 1 uyu ayvan yavru arır. an "· dışın hazırladıQ'ı etJd raporları 
ıenın, temmuz ayından evvel, le 0 •• ku·z nıeı·k "P mandadan 5 attan 1 11 k _ k 

1 
edilmiştir. 

. . . c . ı • .. ~ • 1 sıra e o unup muna aşa o un =~=====~~~===~ 
ra Vekıllerı_ heyetınden ge mesı 7 5 d d 10 kurua mürurive mua ve toplantıla dün sona er 
muhtemeldır. ı · eve en ~ ' ı · ". 

• • alınac. ktır. mıştır. 

ıspanya harbınde Bunlardan haşka tek hay Müfettişle~in bu toplantısın 
. J . 1 dn okunup munakaea edilen ve 

80n Vazıyet vanlı arabadan :JO, Çift . hayvan!ı adedi doksanı bulan raporltır; 
Birinciden art•n ıırabndan 40, otomobıldeı: 7.ı, l>ir buçuk yıldauberi ecnebi me 

İtalyan tayyare kuvvetle· kamyondan 100 eşyaların 30 -75 hazlardan da istifade edilerek 
kiloya kadar 7 ve 76 - 200 kilo '. hazırlanmış kıymetli birer tez rinin harekatı 5 

Roma 20 (Radyo) Kastellon ya kadar beher denginden 1 , halinde olup biri müfeltfşleri il 
dao gelen haberlere göre gönül · kuruş alınacaktır. gilendiren ve müfettiş usulli ve 
lü hşlyan tayy tıre kuv1etleri Tarifenin umumi hükümle esaslarınp taalluk eden, diğer 
Valino ordusu önünde harekata rine göre, 12 yasından aşağı ço müfettielerle beraher idare1i de 
iıtirAke devam etmektedir.Balear cuklar, askerler posta memurları, ilgilendiren teknik mevzulara te 
hava kuvvetleri de keza faal iyet göçmenler, mevcuden sevkolu mas etmek üzere iki kısımda 
terine devam ederek sahil boyun nanlar ziraat için geç~u köy aha toplanmıştır. 
daki askeri hedefleri ve bu me !isine posla taşıyan hııyvanlar, Bu toplantının hem kemmi 
1anda Valansiya , Barselona ve 1 askere ve göçmenlere aid hay yet, hem do keyfiyet itibarile 
Taragoneyi bombardıman etmek 1 van ve eşyalar müruriye ücretin geçen toplantıdan daha olQuıı 
tedir. den müstesna tutu1muelardır. olduQ'u göze çarpmakta, ayni za 

manda bunun her yıl ıQın tek 
rar edilmesinden her hususta 

büyük faideler elde edilJiğine 

de şüphe bırakmamakta oldu 
ğundan bu toplantılura gelecek 
yıllarda da devam edecektir. 

Toplantılar dolayısile veka 
let ti\rafından müfettişler şerefi 
ne 16 6.1938 perşembe günü Ana 
dolu kliibünde vekdlet erkAn ve 
müdürlerinin de hazır bulundu 
au blr çay ziyafeti verilmiştir. 

Ayrıca dün müfettieler de 
~ekalet erk4nı ile şehir lokanta 
sında öyle yeme4i yemiolerdir. 

Müfettişler dünden itibaren 
7eni vazifeleri başına gltmeQe 
baılamıtlar. · 

Gireson hapisanesinde kanlı vaha 

iki cani bir mahkümtı 
öldürdü, Fakat 

Maktulün arkadaşları da canilerden 
rini öldürdü birini yaraladılar 

bi-

Giresun - Hapishanede i zusile kapatıldıkları hftcreye hü 
mahkQmlar arasında kanlı bir 
vaka olmuştur. İki ölü bir yaralı 
vardır. 

Bursa, İstanbul ve Sinop 
hapishanolerinde rahat durma· 
dıkları bura hapishanesiue nak · 
ledilen Erzurumlu Esad ve Bur 
salı İbrahim adında iki mahkum 
henüz anlaşılamıyan bir sebep· 
ten dolayı Eabiyeli Yunus ile 
kavga etmişlerdir. Ibrahim her 
nasılsa tedarik ettiği bıçağını 

Yunusun kalbine saplamış ve 
öldürmüştür. İbrahim ve arkada 
şı Esad yakalanarak bir hfüıreye 
kapatılmıelardır. 

Aradan ilç saat geçtikten 
sonra maktul Yunusun arkadaş 

tarından bir kaç mahkCm, Esad 
la lbrahimden intikam almak ar 

Adliye terfileri 

cum etmiş ve kapıyı kırarak içe 
riya girmeğe muvaffak olmue
lardır. Hücrede baelıyan ikinci 
kavgada Yunusu öldüren ibra· 
him ile İbrahime yardım eden 
Esad ağır suretle yaralanmıelar· 
dır. Bu kanlı boQ'uema hapisha 
nedeki di.ter mahkumlar arasın· 
ıJa müthiş bir heyecan uyandır· 
mıetır. 

- İmdad . Can kurtaran yok 
mu? .. feryadlarına yetişen jan
darmalar kavgacı d iğer mah· 
kumları yakalamıelar ve yaralı 

lbrahim ile Esad ~hastaneya kal 
dırılmak üzere sediyeye almmıo 
!ardır. Fakat lbrahim hastaneye 
götürülürken yolda ölmüetür. E 
sadıo da yaraları çok aaır oldu 
guodan ölmek üzeredir. Tahki· 
kata devam ediliyor. 

Türk · Sovyet 
Liate aybaşından Haclucl ihtilafları 

evvel ilan edilecek sürat le halledilecek 
Adliye Bakanlığı, Jıeır yı l 

terfi müddetlerini dolduran hfi Ankara - Hllkllmetlmlzle 

kim, müddei umumi ve hakim Sovyet bOkQmetl arasında 15 tem 
sınıfından memurların terfi def· muz 1937 tarihinde Moskovada 

terlerini hazırlatmakta ve terfi imzalanan mt.kaveıenio tasdikine 
ıer bu terfi defterlerine göre ya 

1 
dair plan kanun layihası Meclisin 

pılmaktadır. Terfi defterlerini ruzoamesine alınmışlır. İki doRl 
hazırlayacak olan komisyon ça memleket huduııları arasmda zu 
hşmalarına başlamıştır. Defter hor edebilecek ihtııarıarın mam 
ıer bu ay sonunda hazırlanacak kon olan sUratie ve mahalllode 
\le itirazı olanların müracaat et balllnl istihdaf eden l&ylba Bari· 
melerini temin maksadiyle ilan clye ve Mllli mOdafaa encnmeoıe 
olunacaktır. rlnce aynen kabul edilmiştir. 
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Dünyada Neler oldu Neler oluyor PiY ASASI Mersin Ticaret ve Sanayi odasından: 

Odamızm revkalade sınıfında ve ticaret sicili 

M I' · · 1 · · \ ç·.,, l ] k1 d 20- 5 - 939 defterinin "23 J,, iııci numarasında ''T. C. Ziraat 
usommın avsıyesı J a 1 1 a ev ayak jz)eri Pamuklar !4UO.~K4u.ls. Bankası 'ı .. ersin Şub+>Sİ,, lica .. ret unva.nıle .. mukay-

Birkaç ay evvel Belğradda , . . . · Kıc:_vlant 1 iki yoşındo bir çoc k f 
1 

1 Hındıetand• Assam köyo sonra ayni ormanda garib a· D•gm•lı 28 29 yet ve nıııseccel bu unan nıuessesenııı Hır!. lirası 
zı göstererek hu~•I• =~.::.~. \ bele i iye reisi Ka Ik~ taya t~!e yak izleri gö , 0 n m Uş ve fotog ~:~~ malı 2 7 50 i k raza l ı v P. i S kon los u i Çin ta 1 qı edeceği fa izin e 

11 

Beigradın doktorlan çocuğun '. fonla müracaat etmı ş . ve koy rafia~ı alınmıştır. Bu ~ayak.~~ 
1 
Kırma ı ~ SO yüksek lı a dd İ ili il % 8 1 /2 • % 12 olarak ıesbi t 

kurtarılacoğındon tamamiyle cıvarında ~u~unan hır d~vı lerını n boyu 6~ ve genışlıgı 1 Kozacı parlağı 26 elliği ili 7 il a zira 11 9 3 8 la ri hli bP ya il na ıııesile bil-
ümitlnini kumiılerdi. yak~le_mek ıçın muavenet ıs- 35 santimetredır. Bu izler bir' Buğday-Çavdar dirmekle 2279 ve 3399 numarala ödünç para ver-

Ümitsiz baba, birkaç sene temıştır. . . ~aymun veya insan ayağına Sert eoadol 5 me hak k rnda ki kanununun lıiik ümlerine levfika n 
evvel Muıolininin küçük kızı· Köy halkından hıç kımse aıtse bu mehlakun boyu dört Yumuşak 5 bu hususun 14-6· 938 tarihinde 231 numaralı li-
nın da •yni hastahğa yaka- bu devi gözOyle görmemiştir. metreden aşağı olamaz. t Yerli buğdayı 3 503,75 caret sic = Jirıe tescil tıdildig""ı ilan olunur. 
lanmış ve bu hastahktan kur F~kat .. mevcudi!etinden hiç BUtUn bunlardan sonra, Çavdar 4,62 5 tulmuş olduiunu rhatırbyarak kimse şuphe etmıyor, Şımdiye ge~cnterde Assam köyU yakın Anadol yulaf 3,SO t22?h9. 'ndun1aralı kauuna zeyil ol ara ki 2k8-5· 938 
Musoliniye bir mektup yiımıı k~dar gPÇen Uç vaka .. böyle (arın~a ayni ayak iz~eri gö Arpa E!fl ın ·~ neşrolunnn 3399 numara 1 anuna 
kızJDıo naaıl bir tedavi gördü hır mahlOkun . yaşadıgına de rUnmUş, bunu~ Uzerıne köy Anadol 4 tevfikan tanzim olunan ek beyannamedir 
ğUnü ıormuıtur. lıllet e~mektedır .. ?rman~~rn halkı btilediye vasıtasiyle Kal Ye-rli alivre yeni M 3,1,5 1 Yerıi yapılacak üdünç para verme işlerinde 

Musolioi mektuba derhal ge~en bır otomobılın şoforU kUla~an Y81'dım istemiştir. Nohut ekstra 5 50 a) Açık krP-di şeklindeki muanıelelerden°/ol2<len 
ceV1p vermiş ve çocuğun Ro ağaçlar arkasında korkunç bir Yakında canavarı arama~ Fasulye 6 8 b) Diğer ikraz muaowlelerinden 0;0 8 v2 dan 
ma civarında bir ıanatoryoma mahlQkun yUrUdil2Un0 görür ü1..ere bu şehirden bir heyel Yulaf yerli .1 25 
gönderilmesini tavsiye etmiştir gibi olmuştur. ŞoförUn ifade h'Jreket edecektir. Mercimek ıark 4 25 fa iz aluımıyacaktır. 

Yanu san•toryoma gönde- sine göre bu hayalin toyu beş . &. ...... ~ Sahlep 120 130 2- Bu kanun lılıkuıulerine te,fıkan e'v~lki 
rilmiş ve iyileşerek Belgrada metreden aşağı değildir. Hayalet gemi Tatlı çoğen 20 beyarınamemizin bir numaralı bendinde göslflrilen 
dönmüştür. Bu vakadan birkaç hafta 

8 
it k d .. d h" . Balmumu 75 masraflar kemakan nıüşleri)'e ail olacaktır. 

b
• 8 •1 d 1enızıo eGıa ~pbs~z Cebri 10 3- 3399 nuruarah kanunun meriyetinden eve( 
ır gemı o aşıyor. emı ır S 16 l 1 • 

deniz kaza11ndan sonra kAptan usa; ğ yaptığınuz mukavelelerin faize müteallik hükiinı-
T . . . . ve tayf oları tArafından terk 1 • apa 1 leri, mukavelenin de va mı nı üddeıince ve ıı i ha yeı 

Sise karşı musiki! 

dil 
ayyar~cılıgtın ·eıtn korkuAnç yer~ k~m s~rpıyorlar, Kum edilmiıti. ŞSıyakh 3 s ~ne içirule aynen tatbik olunacaktır. 

şmanı sıs, ngı ere ve - vakıa sısi dagıtıyor, fakal tay . .. , . . . ar 45 
merikada bil' çok alimlel'İn çok yare meydamda kum tabaka Onua gü?un uırındew~ır kaza. Anadol 38 • 1 l l H 
dıkketle Uzeı·inde durdukları lnrile öı tUIUyor. Bu kum ta ya sebebıyet verecegın~~n ko~ Aydın 45 46 A 
bir mesele olmuştuı·. Sisi da· bakası tayyare molörlHinde kuluyordu, Baltık denızındekt 'Yıkanmıı yap•k 70 75 . içe( Orman Baş mü~en~isliğin~en 
ğıtmak için en iyi çare onu bir çok arızalara sebel- oluyor kapt.anlar bu gemiye uhayale! t Güz yunu 70 Mıkdarı Mulıa rumen vah il (i. 
lekusilf ettirerek yağmur ha Vaşidgtondaki Simit son gemı,, •~ını t~k~ış.lardır, Kı Konya malı tiftik 110 120 Kental L. Ku. 

Cinsi 

linde yer yüzUue düşürmektir enstitüsü sis tabakalarını mu yel bahrıye daıresının bu ge-J Yozgat 
Bu neticeye varabilmek için siki ile dağıtman milmkiln o'a miyi tutmak için aldığı bü· Keçi ,kılı 50 4046 12 k ll ru çam odu illi 
lllimleı· birçok çareleı·a baş bilecPğiui göstermiştir. Tabii 

1 
tün tedbirler de boıa çıkmış » dabai 1-içel vilayetiniıı Anamur kazası dahilinde 

vu .. muşlardır. Bunların arasın burddtıki musikiden maksat tı, Pirinçler Bağ y~ri ormanından 4046 kental kuru cam odu 
da bize ıı;ayet garib görünecek alelAJe musiki değil, ihtiz:ızj Nihayet iki aydır Balbk Birinci nevi mol 19 · 20 llU satışa çıkarılmıştır. ' 
~lanlarda var. MeselA elektrik sayısı çok yilkaek olan ültırl denizinde çalkalanan bu gemi İkinci nevi mal 2 - Beher keııtahnm muhan1 nıen bedeli I 2 
h kocaman tabancalarla gök ses dalgalarıdır. nin kendi kendisine battığı Çay 285 kuruştur. 
YUıUne doğru ince kum dane Bu dalgalarla şaşılacak anlaşılmıştır. Kiyellimanı ağ- Kahve l04 lOS 3 -- Şartname ve nıukllve)euame projesini 
leri sıkılıyor •.. Bu kum tene neticeh· ı · elde edilmiştir. Ses zındaki Rugtn adasında çalı Badem, çekirdek görmek isti yenlerin ic.el ormtı n baş mühendi.sli!H. 
leı·i sisi yağmur haline getire dalgaları sisi del'lıal yağmuı· şan dalgıçlar Kiyel limanı içleri c 
rek yere dUşUrmiye kafi gali halinde yne indiriyor. methaline yakın bir yerde bu Tatlı badem içi ne mürat~aat etmeleri. 
Yoı·, Fakat çok masraflı oldu Amerikada tayyare saha geminin bütün techiıatile de. Acı » » 4 - Saıış 23· 6-938 peJşrmbe günü saat 15 de 
ğu için her vakıt tatbik edi· lıtrıoa uıtre ses dalgaları ha niıin dibinde yatm•kta oldu- Acı çekirdek 3.5 Mersin orman başmühendisliği d~iresinJe yapıla-
Jemiyor. sıl eden canavar düdükleri ğunu görmüşlerdir.~ iyel liman Urfa Yağı caktır. 

Bazıları da tayyare iniş konacakttl', Bu düdüklerin sis reisliği ıeyri1tfer için çok teh fçel " 90 5-Satış umumi olup açık artırma usulile ya-
meydanlal'I llzerine sabıt ba mesfllesini kökünden hallede likf'li olan eokaıı temizleme· pılcıcAktır. 
!onlar çıkarıyor. Bu balonlar ceği lalımin ediliyor. ğe karar vermiıtir, 6 - Muvakkat lfminall 36 lira 42 kuruştur. 

Sinema ile lisan ög" retiyorlar A m e ı e ı i k yapan Av ll katı ar Mersin Meyve ve Se~ze 7 -Ta Ji plHİ il şa rlı ı a mede ) azılı vesikalar gel İl'-• meleri ltızınıdır. - 4 9 15-"0 

lngilterede verilen bir Fransa mesai nazırlığı, bü ı Bu suretle Paris civarında 
konferanı;ta E. Polmen ismin yük bir sabırla, Fransadaki işs!z bulunan bir çok mühen 
de biri sinema ve lisan dHs' 150,ooo işsız iş bulmak için d•sler ve muharrirler de muh 
lerinden bahsetmiştir. İddiası 1 uğraşıp duruyor. Bu işsizler telif fabrikalarda amele veya 
?a göre lisan dersleri sinema is müfettişleri tarafından te- memur olarak çalıştırılmağa 
~le. verilecek olursa edilecek ker teker dinleniyorlar her bi başlanmıştır. Fakat bilhassa 
ıstıfade sınıfta verilen ders rine ayni sualler sorutuyor: işsiz avukatların, yapılan im 
lerden. k~t k~t. fazlaymış .. ~ir - Elinizden ne gelir? Ne tihadlarında gayet iyi tornacı 
kere fılmın ıyı teliffuz ışıt· olmak iı:dcrsiniz ? olabileceği anlaşılması Fransa 
mek imkAoı varmış. Saniyen işsizler, vHdikleri M'\'ap de haklı bir hayret uyandır· 
taUlffuza göre ağzın oynama lara göı o, hafıf bir imtihan mıştır. Şimdi birçok avukat, 
sını çok yakından göl'mek de gnçiriyorlıır. Sonra iş yapabi mahkeme huzurunda adalet 
k~bilmiş. Konferarıeı mUtea lcc~k kabiliyette olanlar tasnif istiyt•cak yerde, memleket mü 
kıp lisan derslerine aid yakıl dairelerine gönderilerek fabri dafaasının istediği silahtarı yap 
mış fHim'urden bir kaçı du kelnra sevkediliyorl:ır. makla meşğuldilrl. 
gnsterilmiş. Ve bu filimlHi 
gören1er konferansı verenin Kuş yuvasın~an sirayet Gazetelerde çı~an garm 
söylediklerinden haklı oldu 
ğuna kanaat getirmişlerdir. e~en yangm bir ilan 

filimlH lisan dersi vermek Fransada Lil civannda Fransada çıkan gazeteler 
usulünUn yakın zsmanda ta- R b d t haf b"ır de iş arayanlttı·ın ve iş veren 

.... ube kasa asın a u . . 
ammUm edecegı anlaşılmakta 1 t Jerın ılftnları pek fazladır. Bu 
dır. yangın boşlangıc~ 0 muş ur. i18nler arasında bawo ~ok ga 

pıyasası 
20 Haziran 938 

Kuruş 

7 Domates 
ıo BCber 
07 Ayşe fasulye 

2,5 Barbonya 
02 Çalı fasulya sırı~ı 

J,5 Yer çalı 
2 Sarı fasulya 
3 Kabak 
1,5 Hıyar adedi 

10 Erik 
5 20 Kaysi 
20 Patlıdn 

7-8 Sarmısak 

YEHi MERSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ı Tilrklye Hariç 

Şerail için için 

Senelik 1200 Kr , 2000 Kr 

Altıaylık 000 1000 

Oç aylık 300 500 

Onaltı kocah ~adm 
Yor lu mUnaseheııyle kasaba ripleri de görülmektedir. Ge 
da maytaplar, yakılıyor, havai çende şöyle bir ilAn çıkmıştır: 
fişenkler atılıyormuş.. Havai (Çok konuşan biı· adam, Bir avlık ıoo Yoktur. 

Vaı·şova polisi, Jamina fiseklerden bir tanesi beledi bıkmadan kendisini dinliye- ı==========-1 
Oomleska isminde bir kadını 'i d . . . 

8 
t k 

1 
.
1 

-ze cek birini arıyor. 3 ay muay Resmi ilinatın sabrı 10 
ye aıresının s a u eı; u - .1 kt" Kuruştur. 

yakalamıştır. Bu kadın muhte rinde kurulmuş bir kuş ya\'a yen bir aylık verı ece ır, •-----------• 

lif isimler ve sahte evrakla srnın Ozerine düşmüştür.. Yu f 808 ~uylu ÇQCU~lar azarlamadan, dövmedtn evvel 
on altı kişi ile ayrı ayrı ev vayı teşkil eden çalı çarpı ht> F ki .. • d 
len 1

• ı:ı Biltil ı d' ~ · · enA .-ocu ar uzerıo e u- rerdikleri yerueldere dikkat 
m "" n ev en ıgı ınsan men ateş almış ve yangın bu k~kl b" d k 

lar da zengindirler. Kadın e\' radan belediye dairesinin ça zun tet ı e~ yapa~ ır .~ etmeli ve çocuğun midesini yo 
lendikten bil' mOddet sonra torun vardıgl nehceye gore k f k t b 1 • k 
k "d b. k tısını sarmAya 1 aşlamıştır Der küçük çocukta huysuzluğun racı a a es emıy<ce ye 
ocasına aı ır ço "şya va hal ilfai e ·e haler verilmiş . . meiı:leri nrmemelidir, Çünkü 

paraları çaltıktnn sonra knçı Y ) . ahlakla bıçbır alakası yok 
yor ve yeniden başka bir yer ve itfaiye lnsa bır zamanda muş, Diyormuı. ki; çocukJarın fena huylu olmıla 
de başka bir isimle evleni- yetişel'ek yangın lıaşlangıcını -Ebeveyn çocuğun :Jfena rına sebep yemeklerinin iyi 
yormuş. söndUrmilştUr. huylarını b11aktırmak için onu tanzim dilmemiı olmaaıdır. 

i ı an 
içel Ya~ıflar direUörluğün~en 

Keşif Muvakltat 
bedeli temioab 
Lira K. Lir• K. Mevkii Nevi Vakfı 
430 44 ~2 28 Çarşı Eski hamam Mahmut paşa 
490 80 36 81 parç köprüsü solık değirmen Zorbaz 

Yukar1tla mevkileri ve keşif bedelleri ya7.ıh iki 
kıta vakıf akarrn tamirat v~ tadilatı 2490 sayılı 
ka ~un~ t~" fi kan açık t-ksiltn!~ye konmuştur. l\liid 
d~tı muzaytıde ı ı 6-938 df.!.' ı~ıbarf n yirmi giin
dur. 3o 6•938 perşembe gunu saat 15 de ihales· 
yapılaca ğmdan taliplerin Tarsus Vakıflar memu 

1 

!uğuna nıiirac:ı;.tları ilan olunur. 16-21 25.;9 
l 1 N 

• 
1 

· İçel Def ter~arhğm~an 
Kaı:aaı Mahallesi Cinai Miklatı l\'-
Mer~in Camişerif M. Şelierleme fabrikası ıo70M2. 

baıtane cad· binasile alit ve ede-
desinde vatı 

Mubamen bedeli 
7599 Alih 

10286 Zemin ve 
binası --17885 54 lira 

HUDUDU 
Şarkan timalco yol garben ol . 
ritlilere verilen 3 dllkkin ce! b ve i'• 
mahdut: u en yol 

Emvali nıetrfıke)e c.il lıaslane ca<ld ,· d 
k a. k . 1 e. ın e 

· ın ve · ırtasıyt~ t t>po olan )tıkarıda hudut 
evsafı ~3ıılı bir b~p fobrik~wm ehni~·e "e arsas~: 
alal ~e rdevat111111 nıiilkiyeli J . tı şin ve kapalı z· f 
usulıle lf>-6 938 lHrilıİl•dPu ilihar11u 21 glir• -~dr 
1 1 .. d k 1 

IHU -ı1 ~t e .. n~~ızaJe e~·e 1 oı~ulmuştur. 6 7 938 carşam. 
·~ ~·11~.u- .~aat 1~ u\ ~tirülf n prlıler haddi la 11k 

goruldugu takdırde ıhalei katiyesi \' apılaca'" .? 
·· I' 1 1 .. • gınuan 

lcı .~P o 1 ~~~ arır~ yuzde 7 buçuk tflminat akcalarım 
m~ıstas ııue!,t ıçel d~fte.rdarhğın<lan mfitPşekkil ~o 
mıs~ ona muracaallara ılau o!unur, ı 0_21 .. 25 30 



SAY FA 4 YENi MERSiN 2 1 Haziran 19 3 8 __________ .:_,, ______________________ ~~~----------------------------~------~~~ 

;••llli':iossaH k~Yadeı~·;a:;~--~-~11121İ yeni Mersin Basıme~ 
1 Sa yırı IJalkııııızın Slıılıalıııı göz iiuünde luıar·ak "şi bulunııııyan KA YAi 
•DELEN UYUNU gayet sıhhi bir şekilde menhağdal\i tesisatında eksik- Senelerce Evel Mers·ınde Kurulan 1 Jikleriui tanıanılamış fonnin ~n ~011 usull~rini yaptırmakda bulunduğu-

imzu arz ederiz. • • • Bir Müessesedir 
KAY ADELEN SUYu • H fi . • H . y . V Ç ·tı·d· '1 Kaynadığı yerden iti~aren istasyon yamna kadar cam ~orularla ~illur ~&vuzlaral ar er 1n1 n e P S 1 en 1 e eş 1 1 1 r 

1 İndirif~İ~ oradan.da. bütün fiziki ve kimyevi evsafını muhafaza ederek ef deymeden
1
1 Reami devairve müeaaeaatla ticurethanelereait her nevi defter 

1 hususı kımyakerımız huzurunda damacanlara doldurulmakda va muntazaman l ler ve evrakı matbuaveaaairei en nefia bir tarzda aür'at/eyapar 

1 h • • 1 L J' * * * • * • • • * • _. * * • * • _. * • * ıe nmıze ge medeuır 1 HARİÇTEN GÖ~DER.İLECEK SİPARİŞ-
• KAYADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkalldellıtine gelince: Yıllar gec;dikc;e halkımızın. LER.İ KABUL VE TEZ ELDEN YOLL.A1'\. 
• aıösterdi~i rağbet ve teveccühü karşısında fazla söz söylemeQ-l zait görüyoruz. Sıhhat Bak~nhgı • 
8 ve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU 1aloız Tilrki7enin - =-
&len iyi suyu olmakla kalmayarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında buluoduQuou ishal H E R. N E V İ X. A R. T V İ Z İ T 
8 etmiştir. KİTAP, G.AZE T E DAVET K. A R.T-1 iştahsızlığa, hazımsızlı~a bir çok mide baQ'ırsak hastalıklarına karıı KAYAOELEN şifalı bir L AR. I. z :AR F K.A-
&I hıyıt kayna~ıdır. v E ]MI E a ~ u A G 
.., SuJJa pe/t ttmlz vt btrralulv. Ttcrübe tdtn sajJın hallumız lttndindt buldu/u.,. lndtlllı vı sıhhatın • TABINI DE R. UH- ı · I T B A Ş L I K. -
; verdili farltJarla suyumuzu" müşterisi çolfalmaktadu. • ; TE EDER . L A. R. I T AB ED İ-
11 Mersin Satış yerı : Kardeşler Bakkaliyesi • L İ R.. 
••1111ana • n • n•nnnw•nn1111m1••••••:9ll• 
•:•<••)•!•<••!••!••!••!• (••:··: .. : .. :··: .. :··~· ., •!••!••!• ~· (••!••: .. :· • .. ilıll:====== 

l Methi Bayar i 1 Güven 
Satıhk Ev 

1 
Mersinde Mahmudiy~ mahallesinde Kiiçfık Ha

mam c·varmda 151 ııumaralı ~okakta J 5 numa
ralı ev satıhklır Burası i 92 nır.tr~ murabbamda 

•i•vazma, TOi bent ve bilcümle mauifatura tecimevi •:• y y 
•:• URAY Caddesi No. 43 Posta K. 166 •) 
0 lY.J:ER..SIN •> 
+ + 
•!• Sayın müşterilerime •!• 
~~ Şimdiye kadar Uray caddesi 74 numaralı mağa •? 
; zada icrayi ticaret etmekte iken 1 Haziran 988 tari· :~ 
+ hinden itibaren yine Uray caddesinde 43 No, lu ma- .:. 
•:• ğazaya naklettiğimi saygılarımla bildiririm, •:• 
+ SaJ'lll:müşttrlltrimdtn görmekle olduğum rotbet ı•t ttvn:cülıt •!• 
•:•binaen mdffazama tn iyi maldan, bol ve yelli çeşitler getirdim, •:• 
C• K ... d. . 1 •!• .... agı ışı yazma ar; ..... 
+) 32, 34, 36, 38 ve 42 tam de lflrmi ı·e 6rlüleri, lıas dam[!a İ!.+ 
•!. lı kalem, solmaz mavi ve sa/Cl )'azmaları .:. 
~ ~ 

•> Kalın mallar •:• 
6 . ~ 
: Krırtı kalem; Tok'ıt, Karserl, tvişlul, Şıleli ve lıurıyet yaz : 
=~maları, Mermerşahi, salaşpur, 20 11umara, lskoçya, Hint, ve Al ~~ 
• :. tmbaş tülbentleri, Japon ve Amerikan astarları, Kaslut, iplik =~• 
~ hırkalar ve Kazakları, AbaniJ•e ve şallar, KADIKÖY dokuma ~ 
~ ları ve çarşafları, Bursa krep ve kefiyeleri mağazamda mevcut :• y y 
.. •. tu•. _.. 
C• Methi Bayar •!• 
+ o 
+++)+++++++~++++++++++++++ 

• 

w @eaeı =====e========, 
Remington 

Her Dairede 
Her ticarethanede 

Her Yerde 

• 

Daima R f M 1 N 6 T O N yazı makinalan • 
ve Şeritleri ~ullanılıyor 
Sizde bir REMlNGTON alm.alı-m 

arnrz. Satış yerı nı 

~ 
22 

; :iiyam Rıka:;s 

~-~E*~*~~~**~~~~*~**'***~~ 
ffi SA Y'IN 1\1.I:ER.S!NLİLER.. ~ : r az gecelerin~zi . . ' * ıstasyon Aıle sınemasında m 
~ GEÇiRiNiZ = 
~ iyi bir hava almış olur aynı zaman- ~ 
=da ınevsimin en güzel filn1lerini seyret· = 
~miş bulunursunuz. * 
~49~~**-*~~~~*-*~~~~-E***-tE*** 

Sigorta 
sosyetesi 

Mersin mümesıilliti Bürosunun 
A.zak han 4 numaraya taşındıfını 

dört oda bir mutbahtaıı ibarettir Evin hahçflsi, su 
tulumbası \e Ç•'Şmesi, tılektrik tesisatı vardır 

.. ~lmak ist~yenleriu \' tıui Mersin icJare memu
runa müracallan 

1 l A N 
Fabrikamız munıt'llatı kaput lwzleri ı -2-938 

1 
soygı değer müşterilerine saygıla- tarıhindtın ilibaren tesbil edilen salış fi)'allan uşa 

rıyle bildirir. ğuladar. Geuişlık Tul F•yall 
•'-------------·-------:. S. X m. nwlre lira k. 

~--~~-~····~·············· i Altın rüya ! 1 Kolonya ve Esansları 1 
i. Yaz gel~i, her zaman size lazım olen kolonyalan-1 

1lnızı AL TIN RÜYA Kolonyaları satışevinden temin edinizl 
"ıt14/ç.olonyalarımız en güzel, temiz eaan.sl l Lardan yapılır, derecesi lıuvvetlidir. 1 31 FiyatJarumz her kistıye elverişlidir. Esans • 
lilarımız ise l~minallıdır. 

· ı lf Toptau saıış yapılır. Sipari~ kabul edilir. 1 
:. Lütfen bir defa tecrübe ediniz. ı. 
~ Mersin Uray caddesi No. 2 ........................... 
~------------------.. Portakal bahçe sahiplerinin 

NAZARI DiKKA'l,iNE 
Portakal ağaçlarırun kimyevi gübreltırl~ 

neşvünemasrnı ıemın etmek arzu edeulf>re 
gübreleme ay~mn Haziran ayı olduğunu hatır. 
la tı rız. 

Kimyevi gii bre, fidan ve ağaçlara k u vvel 
verir, çabuk yeliştirir, zaman kazandırır. 

1 icarethanemizde ağaçlara mahau.I 
halis İngiliz kimyevi gübreleri varJır 
FİATLAR.I MUTEDİLDİR. 

Mersin: Azak zade t:tan No. 2 

Vll{TOR BOTROS 
7-7 

DOK.TOR. OPRATÖR 

· SAF1A BORBOR 
hastalarını her gün 1 Sden sonra 

kabul, muayene ve tedavi eder. 
ADRES: Camişerif mahallesi 

sabık Müftü evi yanındi 

Se) han btızi 7 ô !{fi 7 ,~5 
Horuzlu b~z 75 36 6, 70 
Şapkcıh gO 36 7 ,66 

ı -- Sat1ş ptışiu bedelledir • 
2 -- Hir halyadan aşağı satışlar ıçıu 010 2 

zam yapıhr. 
3 - Sif masr(jflaril~ bal~· a ambal~j bedel

leri müşteriye a · uir. 
Tarsusta M. Raaimbey F. 

müsteciri 
Salih Bosna 

11 Liraya Fotograf Makinesi 
Haftada bir lira vererek bir fotoğraf ku 
tu makinesinesahip olabilirsiniz. 

Haftada iki lira vırlı sıni~ size son model bir k.DrilkllJ ( 1(0 
DAK) makinni takdim tdtriz. Sınıf terfi tdtn ııe iyi not alan 
altbeye vıriltctk tn kıymetli hediye Foto/;of Makinesidir 

Folozıafçllarla Amatbrlere Git hu cins malu~. cam, kar 
ton, paspartu ve i/4çlar bütün cenup vil4yttltrindtlıi satıcılardan 
dalM 11&u~ ve tazedir. 

Kodall, <kııart, Foeladu, Mimoza, ltorrtud, Lombne, Ka 
ptl/I, Agfa markalı malztmt, film vı si1ıtma fiJmiırile Rontllt11 
filmltrl bulumu, 

SEDAD SAHİR SEVMEN 

L Uray caddesi No. 41 - Meram ----------
~oooooo@'il00ô0ôôoooooooooooooo00900000000000o0er (i 

DOK.TOR. 1 
Mazhar Cemil Esen 
Sinir haatalıkları mütehaa,ısı 

Adana Reşat bey mahallesi ordu e9i 
civara Savatlı Bay Halil evi 

El 000000000000000öôö0ööoooooooooo~oo.,,...,oooc~~ ,__ , .. 
i Sağhk Eczanesi 

1 H~~~~i v.!~~.ük Avru~!S'?!~~~lr ı:bbiye 
milıtahzeratı bulunur, 

I .. ~~~~ 
, Mer.pı: Yeni Menin Ba11meviode Buılmıtbr 


