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Milletler cemiyetine bir nota daha verdik 
Bitaraf(!) komisyon HataYda işi tam kepazeliğe döktü 
Başbakanımız Parti Kamutay Grubunda beyanaıta bulundu 

Türk -Fransız Anlaşmaları 
Ya fesh, ya temdid edilecek iki şeklin de 

neticesi Hatay davasına bağh 
Hiikumet yaz tatili yapmadan evvel Kamutaydan salahiyet 

alacak. Grup hühumete itimadını beyan etti 
Ankara 22 (Radyo) C. H . Partisi Kamutay bir meseleye geçiyorum• diyerek Hatay ieinio 

grubu saat lG da Knmutay ic;tima salonunda geçen haftadanlJeri gec;irdigi safhaları arı_lattı. 

Trabıon mebusu Hasan Sakanın riyasetinde İQ· Hu meselenin tl1m ·ıs ettiği harici işler hakkın· 
tima elti. Celse açılınca kürsüye gelen Baş•ekil da daha fazla malumat istenirse içtimada hazır 
B. CelAI Bayar. 1stanbuldan dün avdet ettiğini bulunan Hariciyo Vekiliuin izahat verece#ini 

Hükumetimiz Milletler Cemiyetin~ bir nota daha verdi 

Hataydaki Komisyonla 
Münasebetimizi kestik 

lö Tan gazetesi diyor ki; f ransa Hatay topra~larmm Kemalist müessesata karşı 

Hatay da 
İ Ekseriyet 
Çalışkan türk un

surundadır 

~ir nifak ocaği olmasmı istemez 

·cenevre mehafili 

grup Azalarına Şstimiz Atatürk'ün selamlarım söyledi. 

M. Cemiyetine verdiğimiz no
tayı ehemmiyetle karşıladı 

getirdiQ'ini söyledi grup alkışlarla Şefe şükran· Hükumetin Meclisten isteyeceği Paris 22 (Radyo) ~ötan ga· 
ıarın bildirilmesini kabul etti. selahiyet zetesi bu günkü bae makalesin Komisyon salahiyetlerini tecavüz ederek 
Romanya Kralın an lstanbulu ziyareti Baevekil Celal Bayar, Kamutayın mutadı de Ha taydan bahsederek şöyle b,. fi k h f 

ı d kt d. ıtara ı tan ı·n ı·ra etmiştı·r 
Baevekil sltınbulda bulunduğu sırada Ro · olan yaz tatiline karar vermeden evvel Hatay 1 eme e ır : 

manya Kralı ikinci Karol'un lstanbalu ziyare işine dair Büyük Meclise bevanatta bulunaca· c_ Fransa Türkiyenin Ha- C 2 2 ( 
J 1 d k" h ~ f enevre Havas ajansı bıldiriyor) - Türkiye 

tiuden bahsederek Hariciye Vekili Tevfik Rüştü ğını ümit ettiğıni, bu 'mesele dolayısile neticesi 1 ay a 1 ususı men aallerini ta· hükümeti . . . . . 
Aras'Ja Kralı karşıladıklarını ve Kral'rn Atatürk Hatay d:ı~asınn bağlı olan Fransa ile aramızda 1 nımıştır. C:ün~ü Ha tayda ekseri· . Mılletler Cemıyetı genel sekreteri ığı ne bir 
le mülAkatındnn bahsetti. Ziyaret vo müldkat mevcut muahedeleri meriyetten kaldırmak veya 1 y~t menşeı Turk olan çalışkan 1 nota tevdı ederek Hataya gönderilen komisyonla her 
Rrupta alkışlarla karşılandı. temdit etmek hususunda KamulRydan selAhi- ı bır halk tabakasındadır. Fransa 1 türlü münasebatı kestiğini bitaraf olması lazım 
Hatay meselesinin geçirdiği safhalar yel ve itimat i~teyece~ini söyledi. hiç Lir ı;::~ i~~:~ze_ hududun. ren komisyonuu elinde Miİletler Cemiyetince ka:~~ 

Baevekil bundan sonra : Grup heyeti uPlumiıesi uzun alkışlarla hü- .... edilen sarih nizam ne olmasına rağmen salahiyetlerini 

~ - Hepimizin fikir:erini ~eran me~gul eden kuınete seli\hiyet veren it:madını bildir~i. • Baş ogretmenler tecavüz ve bitaraflıktan inhiraf ettiğini bildirmiştir. 
Mılletler Cemıyetı konusyonunun Halayda yenı kepazelıklerı 

1 
·ıd k Enternasyonal mehafil türk hükumetinin notası-

• A 1 atı e me tepten nı ehemmiyetle karşılamıştır. 

Açıktan tahrıkat yapıyorlar 00~:::~:::~!~r ;::~ör! Ademi-m~ü~d:-a-:-ha_l_e_k_om-it-es_i_to_p_la_n_d-,-=-

K . . . 1 k T .. ki IDgD arasında bir •nlayıt farkı Gönüllülerin geri ahnması 
omısyon reısı yazı ma sırası ur ere ge- ı MMsin merkez ilk okulları • • 

1. b .. t t•I tt• J haş öğrotrnenıeriıe Kıiıtür direk ıttıfakla kararlaştırıldı 
ınce uroyu a 1 e 1 törlGğü arasında kanun ve tali 

matııamclor üzeriııdo bir anlayış • 
Komisyon tın tal1ril{ile farkı mevcut bulunmaktadır. I Temmuzun ılk haftasında ispanyadan • ingı•tere •n j Baş ögrelmPlllt•r her sene} b•ı k•t k . • • .. n 1 01du1tu gibi bu sone de okuııar ecne ı er çe ı ece . Denız kontrolü ışı 

Kadınlar çocuklar gene hu- Bize açtıfı kredi 1 ~aşlİ~:~::~~c0 .. ~:·~:~.~1',::m:e:~;ı~r~J üzer;nde de ittifakla anlaşıldı 
k

" t b k ,. t ı A k .1 .l'k ni l'ılJıimezun aduodorek okullıır ı.ondra, 22 (Radyo) _ iyi 1 1 ume e as ın yap 1 ar vam amarasmua tasuı dan a!r~lma~ is~emiş~erdir. ~"'a haber alan lugiliz mahfelleriıı ıspanyada harp vazı'yetı' 
kat kullur dırektorlüt.tu baş oğ den teyid oluııduğuııa göre n<.Je· 

e~ı·ı~i r~tmenleriıı diğer ö~rotmenler mi müdahale komitesinin IJu sa· F k • Bir aıker yaralandı. Nümayişçiler Türk 
mümessillerinin yollarını kestiler Londra 22 (Radyo) 

gıbı ayrı~mıyacaklarını ayrı.Idık 
1 
bılhki toplantısında gönüllülerin ra n ıstler 

ları takdırde ma~an~ tah.sısalı geri alınmnsı mevzuu üzerinde • ••• 

Autak7a 22 (Anadolu ajan · 
•ının hususi muhabiri bildiri)·or 
ı.tevkuf bulunan Alevi elebaşılar 
d'ln Zeki Arsuzinin kardeşleri 
Necip Arsuzf \'0 Edip Arsuzi 
9iddelli tahriküt yapmaktadırlar 

aıamıyabcakıaıdrı~ı bııdırm.~şur.k 'tam t.ıır mutabakat ııasıı oımue· Bütün cephelerde 
billerini taşa tutmuşlar ve vazi· Avam kamarasında Türki- ha er a ı .. ımıza gore ey t 
felerine gitmekten alıkoymuşlar· yenin silahlanması için açı· fi.yed. vekd~etten sorulmuştur. ur. Şimdiye kadar anlaşmayı ilerliyor 
dır. lan kredi hakkında ki proı" e Şımdı baş oğretmenler gelecek geciktiren deniz kontrolü işi Ü· n l o 
Milletler Cemiyeti cevabı bekliyorlar. . . . _ • . orse on -2 (Radyo)- Fran 

k 
. k l"ğ" Llaşvekı'I Çemberlayoı'o ı·z•- zerınde de ılerı surulerı prensıp· kitslorin tayyareleri sabnh k 

omısyonunun epaze ı ı " V 1 ~~ f ı · ı·t ki k b ı ı a nr apur arın teya U U er ıı ı a a a u o rnmuşlur. şı saat dörtle başlıyarak B 
Türk ekseriyetini baltala batini müteakip ilk lnraa· · Komi.le halen toferrüat üzerinde lonu bir sanlan fa 1 b arae 

· · k d h - - · z 8 aınbardı 
mak için şımdıye a ar er tur tinde kabul edilmiştir. meseles"ı muzakereler yapıyoı·. lleyelı tn!Hl etmişierdir Bon b d 

sonu ikincide :.....----------- - ı. h f • 
1 

ar ıma1l umumıyeye ya uu a ta sonun· dan bilhassa liman mıntak 

~~ yahutta önümüzdeki hafta müteessir olmuştur. Bununla °;~ 
hGkumete baskın ~ 

Bu sabah Arebiyede ve Mil· 
letter Cemiyeti !komisyonu tara-• 
fından teşvik edilen Aleviler ge 
Qen defa otduQu gibi kadınlar 
•e c;ocukları öne sürmek sure· 
llyle hükumet binasına doğru 
bir Jürilyüe yapmışlar askerin 
lllCidahalesi üıerine ddılmıelar· 
dır. 

ftir Asker yaralandı 
Ayni saatte Alevi mahallesi 

Türkiye· Yunanistan ticari ve iUisı~i münasebetleri 
Yunanistan bizden 50 bin 

ton buğday alacak 
Türk. Yunan ofisi 200 bin ton buğday 

alınabileceğini söylüyor 

Olan Afanda ayni şekilde arala- iki memleket arasın1aki ti rikatörleri tarafından Türkiye· 
tında Milletler Cemiyeti komis· cari ve iktisadi münasebetleri den getirtilmiştir. Tacirler, Türk 
Jonu Azalarından bazıları oldu· inkişaf ettirmek için Atinada buAdaylarının randmanından 
lu halde bir nümayiş başlamış Türk _ Yunan ticaret ofisioio fevkaHide memnun kalmışlardır. 
•e. •okaklarda Türklere tecavüz neşretti~i Revue ecooomique ga Bunlar, eimdi siparioterini ;yeni· 
edılerek hılktlmel binasına doğ· zetesi, Türkiyeden Yunanistana leşLiriyorlar. 
ru ilerlemek istemişlerdir. Asker ynpılmakta olan buğday ihraca· Bu iş, fe\'kaHlde kol~y yapı· 
naınayişçileri dağılmıtk iQin si· tı hakkında diyor ki: Jıyor. Zira buğday mubayaatı 
lah kullanmak mecburiyetinde Yunan hükQmeti -Türkiye· komşu bir memleketten yapıl· 
k 1 . 1 . . 

a ınış ve bir nefer yaralanmış den Yunanislana 50.000 ton buğ makta ve bu un tacır erı, sı~a: 
~r, . . . day idhaline miisaade etmişlir. rişlerin verilmes.ind~n ancak •k'. 

Ork mGmessılterının Bu buğdaylar, serbest dövizlerle üç ay sonra Arıantın ve Avueı 
Yolu kesildi ödeııecektir. Bu 50 bin tou bug· ralya gibi Okyanus aşırı memle 

Bu gün Harbiye yolunu tu· daydan Yunan piyasasına loooo ketlerden mübayaat yapmaktan 
tan nümayişçiler ~Ordu bürueun tonu arzedilmiştir. kurtulmaktadır. Yunanialan, se· 
da ~azifelerioe başlamak üzere Yakında daha fazla bir mik uede hariçten 500,000 ton buğ 
thGıekte olan Türk mümeseille· darın idhali ümid edilmektedir. 1 day idhal ediyor. Türkiyenin se 
l'iniu 1ollarrnı keserek otomo· Bu buQ'd4ylar, muhtelif un fab· l -•onu lklncıde -

Ticaret odasının 
bir mektubu 

Deniz yolları vaporlarınınMersin 
limanında tevakkuf müddettinin 
azhQ'ı yüzünden tüccarların bü 
yük sıkıntı çektiklerini yazmıe· 

tık. Mersin ticaret odasından dün 
aşağıdaki mektubu aldık. Sureti 
bize terilen telgrafta imzası 

ıçınde toplanacaktır, rnber racin kurbanları 
Gene bu muhfellorden teyid d 11 6 1 1 1nın adedi 

.. . az ır. n nre o ıemm yetsizdir 
olunduğuna gore temmuzun ılk Frankistler ilerliyor · 
haftası içinde ispanyadaki gö· ı Burgos 22 (Radyo) _ F 
nüllüler çekilecektir. Sonu ikincide ran 

Çindeki harpt' ~on vaziyet 

Sarı nehrin s~dleri Japon 
bombardımanile yıkılmış olan tüccnrlar odada dekilde tel 

grafı yazmak için başka yerde 
toplanmışlar. Olabilir telgraf pa 
rası ticaret odasından verilmiş. Japonlar bir kasabayı daha işgal ett ·ı 
Bu da şikilyet telgrafı olsa ge • l er 
rek bizim razdı1tınıız ııer vapur Sovyetler Çıne nasıl yardım yo.pıyo 
geldikçe alınacak müeade ic;irı r 
çekilen yıldırım telegrafın para Tokyo ~O (Radyo) - Japon 1 dığını ve derpiş edılen ak • 

1 sıdır 11 . . N . - ·ı· 1 erı ıa . arıcıya ezaretı muınol:isı ı gn rekellerin münhnsı. k • 
Ticaret odasıııın mektubu . . . ı nn as crı mü 

d 
. zetecılerı knhtJI edtırok Haıuau essesesatı istihdaf 0 ... ledl~ · 

şıı ur· ~ _ • . ~ p;tnl ve 
1- Vaziyetin Atatürke arzı cdası.nıtı sskerı nıulahnı~lar do rsasen_ Y?nıden ar~ıi ithak et 

karar verilmesi için Odamızda ( ıayısıle mutlak sur~tto ışgnl ed! mok fıkrıııdo olmıyan Japoı a 
bir toplantı yapılmamıştır. t ler.eğini Ve Qin toproklar111da rın mezkfü adU)'I devnmJı S ly t 

2- Liman riyaseti tarafın bulunan oıezkür adaııın 1907 ta ~e işgal etmiyoceğini kayd lure 
dan Denlı TicareL Müdürlüğüne rlhli Japon - Fransız ınuahedo ir. e mış 
çekilen telgrafın ücreti sil9 hiQ bir alakası olmuyacağı Hariciye nezareti mü~ ı-
Odamız tahsisatından verildiğin nı söyledikteıı sonra, Japonya Jiainan körfeıiııde keşifde ıe~s: ı 
den odacı tarafından tüccarlar nın mezkfırEndaya müteallik ni nan Japon gomilorln!n sahıl uh~ 
gezilerek hiç bir para toplanmn I yedlerinden Fransayı lıalıerdar taryalnrmın ateşine maruz kald 
mıetır. etmek mecburiyetinde bulunma -Sonu lk\aclde-

1 



23 HAZiRAN 1938 Perşeınbe VENi MERSiN Sayfa: 2 
Bir gezinti müoasebetile Güı1ün Politik Meseleleri Hayat ucuzlutu yolunda tedbirler 

ingilterede hava tehlikesine Eğlence Y ~rleri 
Donizv;o:~:'.n~:·:,~::~:~, korunma teşkilatı nasıl Sinema!ar, plajlar, bahçeler 

ıugi~'·'· ıı•Ç•n h•I•• ıcınd•j ·ışl·ıyecekt•ır... gazınolar ve Barlar 

ls~en~ erunda 
Bir~aç Saat 

Dl\ ilAve ettiği lskenderun sefer 
leri iktisadi bakımdaa olduğu 

kadar Hatayla bir kaynaşma le 

mln ttme!li itibariyle de cidden 
çok yerinde bir hııreket olmuştur 

paesıf mudafaa ıle meşgul oldu -, -=- , 

lor. Guernika, Alıkante, Bareeıo • Bugünkü yiyecek içecek listelerini yüz· 
na, Val :ıneiya bambardımenları 1 Yazan: General Majinel IJ di~: Baııları bunlara fazla eh~m 
esnasında yapılan tahribler on , mıyet atfetmemekte, bazıları ıse de 60 niabetinde ucuzlatacaklar 

Türk milletinin bilhassa son 
iki yıldanberi milli ıstırabı olan 
Hatayla yakından alııkası düıü 
nühlrse oraya yapılacak kısa 

seyahatlerin n8fııl bir hasret ve 

ı arı da bu ehemmiyetli iştigal' l~r içinde olaıı meskenler birbi bunları sade akla getir:nekle 
zamanının geldiğine inanmıştır rınden ııyrıdır. Ve buular hak korkuya kapılmaktadır. Hükume Ankara, 21 (Hususi) - Eğ· htyetinde olduğundan, ucuı.lama 
Frankistlerln, her ~eferde gön kında hu~usi tedhirlere lüzum e göre bu iki temayül de baki- lenceyl ve neşelenmeyi her kese· mevzıt olmıyacak ve bDtno mem 
derdikleri on iJA otuz tay..,are e~mektedır. Mahalli makamlar ve katen uzaklır. Fakat ı pani~in ö ye ve her seviyedeki kazanç s11. lekete şamil bulunacaktır. 

" b t b k hlplerlohı yapabileceği bir halk lstımbul'da yıtpılao tetkikler 
ile vukun getirdikleri facialar ızz~ ura ea inleri lcab eden nüne geçmek üzere icap eden 

. . . • tedbırlerl vaktinde b'ızz , .. 1 Ak itiyadı halice getirmek gayeslle şu neticeyı:vermtştlr: Bar,'kaf~şım 
te<'assüs eseri olacaRı anlaşılır. mesela Almanya gıbı bır devle a~ .. aca tedbirleri almaktan da geri kal· ı t 0 lk 1 1 . . . . t . !ardır. Bu tedbirler mahzenler de\:letio eğlence yeılerl, bahçeler 1 an, m z sa on arı, bahçeler, sl 

Kafaları Hataylılarla bera· tın tahrık edebıleceğı 1 kuvve 1ı tesisini ve bl ki mamıetır. vt! sinemalar duhullyeleriotn ucuz nema ve plajlarda halktan alınan 
ber düşu· ııen, kalpleri onlarla h d 1 ·ı üdl iş tah er 0 arı yanında BütOn ahaliye maske '\'eri· D ti b t o l b ti d .ava or u arı. e ne ~ l . . hafif siperler inşasını istilzam 1 k . ş· 'k' h L Jatıhnası hakkında verdiği karar 1 ctrel erkt eşoe ç in s eb ol e ucuz 
çarpan Mersin gençliği bu sefer rıblere sebebıyet verıleblleceğ~nı, etmektedir. ece tır. ımdı ı alde ondra bOUln memlekette çok. bDyOk bir 

1 

a ı aca ır. Oo, stao u vllQyetl 
lerden istifade ederek bir g ün onlar nazarlarında isbnt etmiş ı Şehirlerdeki binalara gelinJeehrinde an.oak 300,00.0 mask.e şDkran Vd sevinç hlıtslle karşılan nln blHQn kaymakamları, vali mu 

ı d Ek kl ı k aı d avlnl B Hlldal Karatabıın'ıo reisli· 
IQk seyahati büyük bir fırsat tir. ce: hükumet bunlar için bir çok var ı~. 81 er ace e 1 m e ı· mıştır. Devlet tedbiri, iç turizmin ğlode toplanımık kendi mıotaka· 
teldkki etmektedir. işte biz de f ngiıterenin hava müdafaıt sı~nak inşa ettirecektir. Daha lecektır. en hareketli merkezi ohırak ilk ı lımnda alınacak tedbirleri tetkik 
bu seferlerin birinde Halayın sımn tesirine inanmak arzuları 1 şimdiden altı bin umumi bina Malzeme, bakım dolayısiyle defa lstanbuldıı tatbik edilecek· ve teshil etmişlerdir. 
heyecanlı hnasında bir kaç sa· no kadar kuvvetli olursa olsun: nın bu gibi sığııakları vardır. hazerde tevzi edilmezse de muh Ur. Alınacak tedbirler, birer ka: 1 Karar, temmuzun başında tat 
at yaşamaa?a :mutaffak olduk. son maner. lor oıılara hasmı 1 Bu sayının iki ve ÜQ misline çık telif mahalielerde içlerine giril· nun mt-vzuu ve umumt tedbir ma blk edilebekllr. 

lskenderuna ayak basar bas! Londra üzerine, ve halta, Büyük j ması !<;in . faalli~etle çalışm"ağa mesi kolay yerlerde stok edile 
maz kendimi sanki 18 sene evel Brhanynnın ehemmiyetli merkez devam edıleceklır. Bundan boyle cek ve ilk işarette halka dağıtıl· 
bir gün milli mücadele yılların· leri üzerine gelmekten menetme 1 ye'llden inşa edilecek her bina ması kabil olacaktır. 

_ • • • • 1 da bö1le yeraltı mahzenleri bu Halk h' d ki b • k h da Anadolunun arelanlarınınkuk nın ımküıısızlığım kendılerıne 1 k ın şe ır en uza aş- ır öv ma tarını 

izmirde Çindeki harpte 
vaziyet 

son 

f 
unaca tır. I ..,, Birinciden artan 

reyen bir kö~esinde tekrar . ya· aıılatmıştır. . . . . Hususi evlerdeki sıx-nakla tırs ması öldürdü/er 
d i 

6 p f h k Qını ve esasen hazirıtn başların 
eayorum sou ım. Sel r tertıbatındakı derılllık rın iuııası ııimd'ıllk lıusus·ı teaeb asif müda aa ueusunda i 

ı "' v -. J • (H ·) da Yuemana '\'e son sistem otuz 
Burada ruhlar o kadar bü· noksanının İngiliz adalarınıt ya büslere bırakmııı, f"kat ne glbı' İngiliz politikası korunma vasıta zmır ususı - Değirmen· F 

1 v .. raneız tayyaresinin etılmiı oldu 
yük bir hassasiyet kazanmıstır kııı olabilmes. i ihtimali, dü11mnn I aartlar. ı haiz .olacakları ve ne su !arının bir araya toplanmasın· dere nn hiııesinin Karacada~ kö .,, " ., " gunu tıo bu layyarelerin talimat 
ki Atanın yurdundan gelen ümit kıtal arının sıs ve bul ular saye I retle ınşa edılecekleri hususları dan ziyade dağıtılması esasına yü muhtarı Hüseyin Kara, ka· beklediğini ili\ ve etmiştir. 
tericl havadisler yanık gönülde siade gizlenebilmesi mütecaviz nı gösteren talimatdamclerin müstenittir. Bundan dolayıdır ki Hariciye Nezareli mümessili 
sıcak çölde uen tatlı rüıgür· lehinde bir takım unsurlardır. derhal nrşri kararlaşhrılmışllr. tehdide maruz kalan halkın şe· dın yür.ünden bir pusuya düşü hata müdafaa topları hakkında 
Jar aibi aellyor. Bir milyardan fazla fevkald Umurııi surette pasif mu·da- hirden uzaklaştırılması keyfiyeti rülerek öldürülmüştür, d K t t b l b .. .., ı f h hükumetin bilhassa itina ile dü Hı\dise evveUl esrarengiz gö a an onı a u un!ln ütün top 

İıJkenderunda bir müddet d~ tahsisat lsteuil~esini . haki~ f aa usu~unda. halk ~onferan~ · şündüğü bir mesele olmuştur. ların sovyet mamulatı olduQ'unu 
kaldıktan sonra otomobillerle ğostermek moksadıle pasıf mu ı Jar, amelı temrınler, rısale ve ı· Bu hususda, hem demiryolları- rülmüşse de sonradan ceryan eöylemiştir. . . 

Amanos sırtlarına yükseliyoruz. dafaa bakımdan ahnmıs ve önü ' ıln tevzii suretiyle tenvir edile- nın ve hem de şoselerin kulla· şekli temamile teshil edilmiştir, Japonlar bir kasabayı 
Çam ormanları ve defne ağaç müzdeki aylarda alınması takar 

1 
cektir. nılmasını istihdaf eden bir plan Ceset köy yakınında ve bey aldılar 

ları arasında yükselen Beylan rür etmiş olan tedbirlere dair lç oldukça uz~n _bir zam en geç hazırlanmışlır. Mesel! Londra 1 ninde bir kurşun bulunduğu hal Tokyo 22 (Radyo) Yangtee 
knsabası akar suları ve bRhçe· bakan Sir Samoel Hor bazı maden etvel buyuk bombalara şehri halkından 3,ooo,ooo kişi de görülmüştür, Maktul son za nin şimalinde Hankov istikame 

teriyle hakikaten cana yakın bir izahlarda bulunmuştur. dtaha~mülkedt eb~le~edk'I k5fi ~~kt~dr 72 saat gibi rekor addedilecek 1 mani arda köyden Halil lbrahim tinldl e ilerliyen Japon yürüyüe 
öı Türk yurdudur. Bu proğramın gözden geçi a. sıaıııa emın e ı ece~ı u.m~ 1 kısa bir zaman zarfında şehirden le evlenen Şükriye namında bi j ko arı , . Hotaşene girmieıerdir. Ha 

ı rilmesi dikkate Hlyiktır. edılmfık rn asıl halk kıtlesının uzaklaşmış bulunacaktır. Bunlar . . . d t d _ b . . 'rnsı Tsıenshanın karıısında Ja 
et~ 1330 yılında 41 inci fır k b k . h' 1 h • k 1 rının os u ur '\'e munase eıını k 1 . . T . zaruri kodro orunması çaresi aş a şekilde ıQ şe ır ere ve usueı amp ara k d 1 • pon ıto arıam iflçtıRı sıen 

kumn bu toprak için feda etti• - d ' I kt' a ının ev enmesıne rağmen l o • Ü - d C' A a.ranmak lazımdır. Loııdra şeh gon erı ece ır. . . · ne mnm elun e, ıu umumı 
1'rj kahraman Tu-rk ı,a skerlerı' ıı·ın Mahalli makamların faalliy e HOk.. t k · ıdame etmlştır ,..1 .... 0 k 1 5 f rinin, parklariyle birlikte, 30,000 ume mer ezı ' gararg~ unın :1:4 i ometre şar 
vattı""ı yer,· BeııJan Abı'des ·ı. ti ve bunların ferdi teşebbüsler B' h b k . llalı' J lbrahı'm bu mu·nasebe k d k-'' b ' k b d ' " " a hektar kadar boş arazisi vardır. ır ar ta dıriııde hiikü ın a uın ır asa a ır. 

. . den görtcakleri muaveı::et ne t ' k · ı · · · t bb- ı d e dl ı Ki kt ?. Bu Abıdenın karşısında şap Bu arazi, diplomatik gerginlik met har.ar ıarUarı içinde, iLond· ıo esı mesı ıçıu eşe us er e en er m yı ı . 
olursa olsun pasif müdafaasının H A H k 22 (R d ) c· kalarımızı çıkararak mest \' C ve seferberlik takdirinde siper rada çalışamaz. ükumet hare . bulunmuş, fakat Hüseyiu aldır an ov a yo - ın 
hakkiyle işleııilmesi için geni~ k t b · · · h f · · hükümeti na a ö .. 1 e huıu ile durduk. ler inşasına tahsis edilecektir. e ser esLısını mu a a~a. ıçın mamıetır, Bunun üzerine İbra mm fi z soy em 

lskenderuna doğru yüzünü ve iyi talim görmüş bir memur bombardımanların tesırmdeu ğe salahiyeddar b!r zat, beodle 
kadrosuna ihtiyaç vardır. Bu maksadla daha bugünden kendini masun bulundurması i· him kardeşiyle beraber muhta rin Çiıılıler tarafından vıkıldı~ı 

çetirmie olan bu Türk Abides i t ·ı k ı b t d ·k ' " 
H - k · t b 'hl' k o uz mı yon um or ası e arı t k d. A k I ·ı· b' t k k ş-k . hakkında Japonların çıkardıgı dört tarafa Türkün şehametin i u ume , u ı ıyacı arşı cap e me te ır. nca ngı ız a• i ra ır uza urmuş, u rıya 

haykırıyor. · lam ak üzere, geçen haha alükalı edilmişlir. Ayrıca 275 milyon dalarının hiç bir noktası düe nin ifadesiyle muhtara : ş ıyiaları kati surette yalanlamış 
erkek \'e kaduı ahaliden bir mil kum torbası ısmarlaıımıwtır tıe man tavyareleriniu fili tecavüz - Sen·ı beklı' vorum, Kapı te bu yıkılmıya .Taporıların ka 

Burası bilhassa milli heye· ' ., ııon gııu·ııu· istemiatir. ş1• 01 d·ıye bunlar yakında teslim edilecek- dairesi dışında bulunmamakta- radan ve havadan yaptıkları 
canhtrla göğüsleri kabarmış " " dan gelme, merdiven kurdum 

Tü k 
kadar da kadın ve erkek dört tir. Çalışma pU\nı o suretle tes · dır. A k d k 1 1 bombardımanların eebeb oldu 

r gençleriyle doludur. ' Artık bit edilecektir ki, her ~atanda'1 Bunun için de bütün korun· r a pencere en çı ge 
1 

• Qunu tasrih etmi'1tir. 
Ö11r- ı · d At - k' - · 1 yüz bin kişi hu duete icabet et v u 1 b 111 

i "us erııı 0 atur un resım e iş başına gidebilmek için ancak ma tesislerini bir araya getiren Demietir, l}.ıu ıtar da una 
· · t 1 k k t mişlerdir. Bunlar, pasif müdafaa k k"b ' · ff t d L • f rını ası1an ar, ırmızı ırava · beş allı dakikalık bir mesafe ka bir takım tasıtalar düşünülmüş anmış ve ra ı ının tuzağına Q ay a eRSerıye 

1 lb . kt ld iaiue tahsis ediimi0 bulunan on ı arma eyaz ıpe en ayyı ız v ~ tedeceklir. tür: Me.safe muhtelif servislerin dılemOetür , ).fuhtar merdiven - - ---
'ıaletenler " h t d k t" · uir biu hekimle yirmi beş bin h ı f ı d 1 - Birinciden art•n -" • Ya u 8 ca e ını ve Ateşe karşı türlü türtü ted- mu te 1 yer ere a~ıtı ması, den çıkıp odaya girer girmez, •• 

Ö 1 ıı. · • il lk F k 1 hosto bakıcı hemşeye malik bu dü k ~ k t 1 k d H g m e5 ını a ır asının a tı birler alınmıştır. Bugün mevcud · omana arşı azamı e um u k . d 1 1 -ı - - a ata1 topraklarının Kemalist 
k · ı o ı ı d b lunon Kızıllıaç Cemiyetinin muh "'l ı 11r t -b d'l · h ureunu yemıe er 18 0 muştur müessesata karşı bir nifak oca&ı o o ı e e s eyen ere a ım aşı itfaiyeden baeka talim görmüş RB5 am ıaı ecru e e ı mıı usu· 1 • 

ı d 1 b 1 tel if teşekküllerinde talim gör • h ıı · · b· Halil brahim. cesedi alıp olmasını istemez . • ve ıer yer e rast aya i iyoruz. yardımcılardan mürekkep yüz eı ma a rr tıe saıre gı ı .. 
fskenderunun ateşin :ve mil· mektedirler. takım hazırlnnmakiadır. Bunlara lç Bakanı bittabi bunlara maktuliln harmanına kadar gö eeas~~:~~~b~~~~~l~nsoF~~n~~7de 

liyetpeıver konsolosu Bay Fethi Hükılmet makamları, lüzum on bin tulumba vo muhtelif yan dair h iç bir tavzihte bulunma· tfirnıüş ve bırakmıştır, Türkiye arasındaki hudut 98 

Dincil bu muhiti güzelce işlemi& lu görülen mevcudu ikmal için gın söndürme aletleri tahsis :edi mıısa da "hükumetin zaptolun· Bundan baeka kan izlerini dostluk projelerinin en k1sa bir 
Türk ruhuna ve Türk ülküsün e bütün tedbirleri yakın vakidde lecektı· r. maı bir umumi karargO.ha sahip zamaniçinde neticelenmesini' iete 

1 • • h ü ı· b de mümkfio olduRu kadar silmiş k uvgun bir hassasiveıte veıiııliı· almış olacakludır, Lir kaç. haf c ması ı9ın er t r u ted irlerin me te ve şunları 1azmaktadır: 
., " ., "' Gazların tehlikesine dair in· ı b-t- b · l d k d 1 • mektedir. taya kadar, siyasi akidleri ne a ınmış olduaunu,, beyan etmie ve u ua u ış er e, ar ee erı - Hu netice Türk hüküme 

giliz kamoyu avrı dü11üncelerde- t' tı' nı'n göste 1'r' h- "'Ü • t Beylaıı sırtlarından uzaklar oluna olsun, her hangi bir iş 1 v ır. de yardım ctmietir, rece.ı us.. nıye e 

da seçilen Antakya dağlarınıgö- boşında bulunmıyanlardnn nıü Fı· ı·ıstı• n •t 1 Zabıta her üçünü yakalamıe be~lıdır. Fransanm hüsnü niye• 
rüvoruz. O Antakya ki 18 vıl· rekkep bütün kadınlurın bir ka 1 a yanın ti katid ir ve bu hüsnü niyet Ha , ., tır, Tahkikat detam ediyor, 
denberi Türk ordusunu hasretle dın cemiyeti halinde toplanmış Jh • d / . . J R k tayda intihabat haztrlıklarında· 
beklemektedir. olocuklarını ümid etmektedirler. te ış a gası ıçınae esmen iştira ede- Tu·rk·ıye Yunanı"stan ki tezahürlerle müsbettir.Fransız 

Kahraman Türk ordusunu Kısoca diyelim ki fugiltere tıı: Kudllı; 22 (Radycı) - FJJlstln Ce~İ Berailer • makamatı Türkiyeye kareı sem 
k ' tedblşçtlt>rlnlo faaliyeti şimdi Arab 5 e - Birinciden artan- patik gözükmeyen unsurlardan 

geliniz de bir Hataylı g öz iyle 1 bu günlerde Almanyada, işe köylerine tevt•ccQb etmiştir. Ted- ROma 22 (Radyo) - Harici ayrılmıştır, 
yarar erkekleri kullanma~a mec ı' hlşçller halkı sllllhlı çeteleri iaşe · t_lcaret ofisi nelreddiQI bir teb nede Yunanistana, en iyi şerait 

&eyredın ız ı . . ı b ı d b ı Mı'lletfe C . 1· L • Ulu Önderin muzaHer ordu· bur olmaksızın ordu sıhat teşki etmeğe c ar etmekte ve polise ıa e u eeue calyanın Zağrep. ve fiatlerle 200,000 ton buğday f emıye 1 1omısyo• 
ı"'t 'k a l et k · · t mulOmat verilmesine mani olma- · Belgrad, Sell\nik eergllerine res 

eu o kadar cömert ve o kadar 
müşfıkıir ki Hataylılar aeker 
beklerlerkan ordu onlara ko(:· 
koca bir orgeneral göoderdi.Ge· 
nel Kurmay ikinci reiei Haıar 
da en muazuım bir tezahüre! 
te içten geleu sevgi te heyecan 
lnrla olkışlandı. 
• 18 )'ıldanberi için için işle· 

;S'en kara kuvvet artık bu güıı 
Hatofda mefluo bir hale gelm iş 

tir. Atatürk'ün bir işaretiyl e can 
lanon Hatay gençliği kara kuv 
veti ve bütün muhalifleri sustur 
muş ve cansız bir hale getirmiş 

tir. İşte 19 Mayıs 1915 denber i 
memleket içinde harikalar yara· 
tan Ulu Baebuğ Atatüık bugün 
de yurt dıernda ayni kuvvetle 
harikalar yaratıyor ve öz Türk 
kardeelerimizi iyiye, doğruya te 
aüzele kavuıturu1or. 

a ını ı m me ıçın asavvur 1 · f k d · · blld ' · st\tmak kudretinde bulunması H 
. . . ğa uğrıtşılmaktadır. men iŞ ıra e ecegıoı ırmıı nunun atayda l.:epazel'kferı' edılen seferberl.ıQe benzer bır Bassuel Fısllk mıntakısında tir. bü1ük bir talih eseridir. 1\ 1 

seferberlık icrasıyla meşguldür. ııhallden birinin cesedi kurşunlar 1 ı'spanya.la harp vaz'ıyet•ı Gazete müteakiben Türkiye 
Korunma tedbirleri la d~llk de.şlk olmuş bir halde hu U . . . . 

lunmuştur. j 81 1 ld t , Cümhurı1etı hüklimetının bua 
Korunma tedbirlerine dair 

alınan "bülün kararlar, İspanya 
da müh:m uombardımanlardaa 

Kt b t G 
, r ne en ar an 

r e ve azazada tedhişçi- k' ti b~t- t k ı dil · ı dayın ne'\'ini ve mikt.:rını artır· Ju ı:o! lse malOmat vermiş olma. ıs ar, .u uıı m~n a a ar . ı er 
sından şOphe edilen bir adamın lemektedır. Kastıl kutvetlerı, ~~ mak için sarfettiA'i gayretlerin 
zevcesini öldUrmUşlerdlr. 1 gonte-Teru~I !olunun her ıkı 

,sonra istihsal edilen malumatın Muhtelif Jf>rlerde yedi Arab ta.rafından yuruyere~ yoıun ba 
teferıuntile tatbikine ve iyice öldllrUlmUştDr. naydudlar Teberi zı noktalarında 8 kılom.etred~n 
tahliline müs teniddir. 

Halk için hava tehlikesi ek 
seriy e şu şekillerde tezahür el 

mektodir: Yüksek infilak kudre 
tini haiz bombalar, yangıo bom 
balar, yan.Şın bambaları tıe gaz 
lar. 

' fazla lM mesafe katedmışlerdır. 
ye belediye reisine sokakta tanr· Frankist ileri kolları şimdi Sar
ruz etmeğe teşehblls etmişlerdir. Jiona dört kilometrelik bir meea 
Tecavllzle rln çoğalması balkı en fede bulunmaktadırlar. 
dlşeye doşurmn~tor. Eıco.mıe Nab Cümhuriyetcilerin 
Juı,tıı halk şehrin mcrkezıne hic- k t' 
re t etmektedir. , mu aveme ı 

Bitu' de halk tedhişçilere kar i Madrld 22 (R~dyo) - ~st 
şı sllabla kendini mOdaf~rnya mec remandure cephesınde Frankıst 
bur kalarıık mUtecavlzlerl kaçma ler, C umhuriyetçilerin mukave 

Bunlardan en ehemmiyetlisi ğa lcbıır etmiştir. 1 Jneti karşısındana Penaroya mın 
olan birincilere karşı sığoaklar Şimalde hududa karşı yapı· ı taka~ındaki ileri hareketlerini 
zaruridir Bu bakımdan r onra levkıfe mecour olmuşlardı. Fran 

• • • • h _ ." lan blr taarruz esnasıoda tedhiş- k isli er, Penarroyanın kırk kilo 
eehrını hanlıyosundt'n tefrık etlçlle rden iki klşl ölmUş ve birkaç metre cenubu şarkisinde tavak 
mek gerekt r. Banıiyöde bahçe kişi de yaralanmıştır. 1 kuf etmişlerdir. 

verdikleri parlak semereleri ve 

Türk buQdaylarının Yunanista 

na idhalile Yunan mamulıltımn 

Türk piyasalarında daha geııiş . 
bir yer bulacağını kaydettikten 

sonra diyor ki: 
Yunanistanın bu kadar a · 

untajlar arzeden Türk buğday 

larile iaşesi büyük bir talih ese 
ridir. Yunan büyük un fabrika· 

törlerinin Türkiyeden büyük 

miktarda bu~day satın alacakla 
rıoa füpbe yoktur. 

(Birinciden erten) 

lü tedbira bae vuran ve gılya 

bitaraf denilen komisyon her 
zıtman olduğu gibi bı.f gün de 
Türkleri kaydetmekten imtina 
etmiştir. Ordu bürosu reisi ev· 
velil kılydın bitıiğini söylemiJ 
daha yüzlerce yazılmayan halk 
olduğu söylenmiı halkı bir heye 
c lD sarmıştır Halkı bir heyecan 
sarmıştır. Halkın bu heyecanı 

karşısında reis güya sıra takip 
ederek evvela gayri Türklerin 
hemen hepsini yazmie yazılmak 
sırası Türklere gelince vaktin 
bittlQini söylemiştir. Bürodaki 
Türk mümessilleri bu hareketi 
şiddetle protosto etmielerdir.Reis 
Türkleri kaydetmeden muamele 
1 i tatil sevdasıodadır. 
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Dünyada Neler oldu Neler oluyor . 
MERSiN 
PiYASASI 

22-6-938 
KADIN LANDRÜ Ormanların hakimi Pamuklar 

11 l · · · h · · · k d İntikamını a/ıvor Kıevlant 
{)Şlyl ze lflty9Il 3 lill'.l ~ Dağmah 

ı . · -:---- Kapı mala 
ffi ll h 8 k e ffi 98 j ngılterenm en meşhur, vah Koza 

_ şi hAyv.n avcısı Robert Hois- Kırma 

A ltmııını gec, en Marie Becker let bir kıplın tarafından par Kozacı parlağı 
genç er- çalanmıştır. Robert Hoiılet Buğday-Çavdar 

keklerle düşüp kalkmağa meraklı imiş! u:ıun senelerdenberi vahşi bay 
1 
Sert anadol 

------ - ----.-.- - - - - van •vlordı, Afrika ormanla-jYumuşak 
Belçikade bir kadın Land daıı 1~tıfade etmiyorsun. Bir randa senelerce kalmış, sayı-ı Yerli buğdayı 

rU yakalandığını yazmıştık. ço'c delıkanlıler gözUnUn~i~ine1ıız aslanlar. kaplanlar ve di· Çavdar 
Marie Be_c~e.r edında~i bu ka 

1 
bakıyor. Bunlardan birine biı · ğer bunlara benzer hayvanlar! Anadol yulaf 

dm 1 ı kışıy1 zelıirleyıp öldUr par~a gülsen e ı. . . vurmuştur. Arpa 
mekten suçludur. 1 Marie, altmışını g~çmiş 8 1 d 8 . d' t Anadol . . .., · on zaman ar a ın ıs an· 

Marıe Becker yaşlı bır olrr asırıa ragmen genç erkek d. 1 ld .. B Y Hli alivre yeni M 
H 

· i · 11 I a gene av a meşgu u, un· . 

40 
28 
27 50 

5 50 
fi 

26 

5 
5 
3 75 3,80 

3,75 

23 Haziran 19 38 

i l A N 
Nafıa Vekaleti: 

Mersin Su işleri on ~irinci şube Mühendisliğinden 
ı - Mersinin garp tarafından gPçen Efrenk de ... 

resinde keşif bed~li (2773) lira 84 kuruş olan sa
hil tahkimatı anıelivatı ıo.6-938 den 24-6-938 
tarihine kadar 15 ğün müddetle açık eksiltme.ye 
konulmuştur. 

2- ihale işine 24-6-9i18 cuma güuii saal 16 
dan ili haren Mersinde K tşla caddesinde Su işleri 
on birinci şube mühendisliği dairesinde başlana
caktır. · 

Taliplerin mPz~ ur giin ve saalte resmi vesaiki 
ile beraber müracaat eylemeleri. 

kadındır. arıcen ş -:ı kl emnı- 1 er e dUşUp kalkmaktan zevk d .. dd t 1 Nohut ekstra . . . . . . . . . . . an az mu e evve ormana 
yet vn·ıcıdır. Temız gıyınır, 1 duyardı. Kendısının bır dostu k t G t · · b' Fasulye . . ava çı mlş ı, aye m ır 
ıyı konuşur, herkese yardım vardı. Madam Crulı'u da kan k 1 k d' d - 1 Yulaf yerli 

a.12,5 
5 so 
5 50 
.1,37,5 
4 

3 -~Juvakkat ltıminat bf>deli 210 liradır. Bu. 
nun için ya banka itibar mektubunun veyahut 

8 bu miktarın yallnldığuıa dair ~lal sandığından ah 
. . . . . ap anın en ıne ogru ge -

etmek ıster gıbı göı ·Unür. dırerak Mıchel Smets admda kt ld - .. d·· . Mercimek ı•rk . . . . \ me e o ugunu gor u, v~ 
Marie Beckcr kendısı gı yakışıklı bır gençle tanıştır d b 1 •1 .. h · k Sahlep . 1 . s· . er a il a iDi ona çevırere 

bı yaşlıca ve ya nız yaşı) an mıştır. ır müddet sonra ma b. b. . d ·L· k • tt Tatlı roöen 
ır ırı ar ına ıa ı urf un a ı, '" • 

kadınlarla dost olmakta, bun- dam Crull ölmUştUr. Yapılan F k k 
1 

k Balmumu 

120 
20 
75 
10 

JBO 

naw makbuzun ibrazı JAznudır. 

tarın emniyetini kazanmakta, tahkikat ~adını Marie Becke l a at Oap abn' avcıdya ya • Cebri 
b k d 1 t · · · h" ı d".., · · d aşmış ta nu ır an a parça sonra u a ın arı , esırı ya- rın ze ır e ıgını mey ana çı· d d' k d A • Susam 

ı;· ı k K d , Ja ı ve ye ı. Bu o a ar anı 1 vhaş~~ _görUnen ır ze~ rlôe
1
ze-

1 
armıştır. a ın lJl~nce elmas oldu ki Robert Hoisletio av Yapağı 

lrleyıp öldllrmektedır. dUr ' arını ve yanındakı pamsını ' . . . .. Siyah 
dUğü kadınların parala rını ve Michel ile Mal'ie paylaşmışlar arkadafları yet~şıp kendısmı 

1 
Şark 43 

15 

• 4--Taliplerin ya Nafıa VtıkAletinden alınrmş 
müteahhitlik vesikası veyahut bu gibi işleri mn
vaffakiyetle ikmal etmiş l>ulurıduğuna dair re~nı i 
v~saiki getirmeleri ~arttır. 

Taliplt'r kendileri fen adamı değillerse işin 
devamı nıiiddetirıce bir ffln memuru kullanmayı 

44 
leahhiid Pcf Pceklerdir. 

5- PılAn. arzam n ıakt:tlar, mesaha cedveli, 

11 
16 

kıymetli eşyalarını aldığı gibi dır. kurtaracak vakıt bulamadılar. AnaC:lol , 38 
hülasai kflşfiyfl; tuhlil fiaı, fenrıi şartııame ve Ba-bunlar~a.n ba~ıları tor afındon Buradan başka ~a~am C- B~ hadiseyi yazan ~~an•ız · ı Aydın 53 

kendisını varı ti gödİE' l'dn v~kA rull'un bUtUn servetına genç ca bır gazete yazısını ; orman I Yıkanmıı yapak 71) 
letııameler de yapmıştır. dostu Michele bırdktığına da lar hakimi intikammı aldı,, Güz yunu 70 

Marie Becker, şimdi Bel iı · biı · vasiyetnamede yapmış· ıerlevhasıvı koymuşt~r, Konya malı tiftik 110 1 ~O 

7s yınd1rhk işlt-ri genel şar toanıesinden ibar~t olan 
keşif dosyasını görme~ ve sair tafsilat almak isti
yenler on birinci şube mühendislığine miiracaat 
edebilirler. 10- lf> - 19- 23 çikenın Litıge şehri cinayet lardıl'. Buna mukabil Michel Yozgat 

mahkemesinde muhaıteme edi de Marie'ye yüz bin franklık ( Gece Oo~toru 1 servisi Keçi kılı 
liyor. Yaşlı kadının cinayetle bir ıened imzahtmıştır, . . . » idabai 

50 

~i b 'P çok merek uyandırdı· Madam Crull'un ölümün . Fredsa polıs mUdUrıy~tı_n Pirinçler 
gından mahkeme salonu her den sonı·a polis ayni tarzda dekı «gece doktoru» ser~:sı· Birinci nevi mal 19 
gUn dinleyicilerle dolmaktadır «hazımsızlık» neticesi ölümler nin bir senelik faaliyetinı tes ikinci nevi mal 

21 

Son muh ıkemede bir çok den şUphelenmiş ve esaslı tah bit etmiş'erdir. Biı· sene iç;n 'Çay 285 
garib vokalar meydana çık· I ki kat yapıJt1rak mesele mey de 5700 h.:tste müracaat et· l Kahve 104 105 
ınıştır, ~Bunlardan biri sahte danR çıkmıştıı'. miştir. Bu serviste beş doktor Badem, çekirdek 
bir vasiyctrıamedir. Bil' mire! Merie, mahkemede her çalıştığına gör e ~ecede doktor ~ içleri 
layın dul zevcesi olen madem ş~yi ink:h· etmekte, kendisini başına Uç hasta ısa bet etmek~ Tatlı badem içi 
Lambt rt adında bir"' kadın ge ' mUdafaayıı çalışmaktadır. Fa tedir. Polis mUdUriyetindeki Acı ,. ,. 
Çen sene ölmüş, kedmin bir ' kat her şey aleyhindedir. Mah bu servisten umulduğundan 1 Acı çekirdek 
vasiyetnemesı bulunmuştur. 1 

keme 294 şahid dinliyecektir. fazla istifade edilmiştir. Urfa Yağı 
Bu tasiyctnam~ mucibince ma I fçel ,, 
dam Lambrı·t, Marie Beckeri B · l d b · b t d ~~==-=.......--~=== 
kendisin,\ mirasçı tayin edı- ' ı r \:a ın ı r a ın a Mersin Meyve ve Se~ze 
yordu. . f dört ÇOÇllk doğurdu · 

Madem Lembeı·t zengı n I PIJ8S8SI 
bir kadın olmak üzere merur- - 22 H · 938 t F k t u h at e 1 Bir batında birka_ç çocu · ı dını doğurtmağa yardım eden azıran 
u. a a , m cev er ve m • b b k . . . f 1 Kuruş 

1-'"· l k · ı b gw un dogw muı hidiselt-rı her ta asta a ıcının ısmıne ıza ete __ 
•lll o ara yarım mı yon l• • 1 • d ·ı . . o· 4 
rak t M 1 B k b rafta rog" almaktadır. 1ngılte- Verouıca a ı verı mıştır. ı· Domates 

mış ı. ar e ec er u pa T ı _ ki . 1 "k' 9 BUber 
rayı bUyOk bir memnuniyetle renin I..iverpol şehrinde ~·- ı ger ~ocu ar~r ~ıve~~: ~n ~ ~ 06 Ayşe fasulye 
kabul etmiştir, Halbuki Slın· dam Taylor isminde himıle 1 m~ı u~ ~Q~e 

1 ta ı mın 11 
2,5 Barbonye 

radan kadının ~bıraktığı 500 bir kadın; gelecek temmuzun mı verılmıştır. 02 Çalı fasulya sırığı 
bin fıranga mukabil 700 bin ' ortalannda doğuracağı bek·I Bir batındaki dört evlidın 1,5 Yer çalı 
fı·ank borcu olduğu meydana Jendiği halde .birdenbire ağn · babası yük anbar.ısıdır, Bu 2 Sarı fasulya 
çıkmıştır. sı tutarak doğurmağa başla·ı' adımın valdesi 14 çocuk do· 3 K~ak d d. 

Mahkemede reis bu ~e- mııtır, ğurmuştur. Kendisi de en kü- 1 ~,J Erikıyar 8 
e 

1 

seleden bahsedince. kadın : ıçı Bir batında dört çocuk bir- çüğü yani on üçüncüsü bulu- 5 20 Ka)'.si 
ni tekerek ; l den doğurmuştur. Çocuklar- : nuyor. İngilterede diba evvel 17 Patlıc•n 

- Öyle imiş bay reis ••• dan üçü oğlan ve biri kızdır. 1 bir batanda olarak 19.15 ıe· 7.g Sarmısak 
Fakat ben m1atteeesüf bunun 29 yaımda bulunan bu kadın nesi teırinsanisinde dört ço 
böyle olduğunu pek geç öğ· birer birer doğurmak ıartile cuk doğmuştu. Bunların da ===;;;;;;;;;ıı==-
rendt m •. demiştir. evvelce dört e~lid sahibi ol· ; üçll oğlan ve biri kız idi. Hi. J Z ffi İ r 

Tahkikat, madam Lem- muştu. Şimdi çocukları bir an li cümlesi yaşıyor, t } 
~rt'ı. Marienin zehirliyerek da b:r misli artmıştır. 1 Gerek yeni doğanlardan ge 911 9fll8SY011a 
Ö~dUrdUğUnU ve vasiyetnııme· Nevzatlardın dördünün sıh 1 rek eski doğanlardan kız. er- Fuarı n da 
nın de uydurma olduğunu mey halleri yerinde olduğundan keklerden daha ağırdır. 
dana cıkumıştıı" adları kon~lmuştur. tik doğan j lkizltre nazaran dörtlüler • 

Muhake_m? e~nesı~da mey erkek çocuğa livtışı doktor ~000 misli enderdir. Dörtlüler 1 mı iyon 
dana çıkan ıkıncı garıb vake VHyama izafetle Vilyam adı 1 üçlülere nazaran yirmi misli Ü t . . . l l 
da şudur ; verilmiştir Tek kıza dahi ka 1 nadirdir. m f er 1 sızın e a iŞ 

Made. madam Lambeı·tten • veriı etmek istiyor. 
b_eklediğ i gibi hir pard ele ge rransa"a çalı'an kamyonlar SaLte ı'mzah ta~lolar 20 A"' 20 E ı·r Ctrnıeyince kendisi gibi altmı U y il gustos · Y U 

34 .?O 

90 

Şını geçmiş başka bir kadınla -~ _.. ,... _ R d Mo·osini galeri 
lanı oma a , , 

şıyor. Madam Crull adın Fıansada talışan kamyon . . k" o u 11· 1 Yazlık Halk s'ınemasınL a dal(j b k d d d ld M h sınde yenı ve es ı çy z e ı 
u a m a u u. u tar um 4 bir kontı ola tabi · · 

t~lıf ticaret işlerina girerek umı dört tablonun mUzeyede ıle Pek yakında 
hır servet yapmış, sonra işten tutulmuşlardır. Bu lwnlrol ne salılacal'iı il~n edilmişti. Bu · y 
Çekilmişti. lradile geçiniyordu. ticesinde ~amyonlerdan yUzde tablolar~n meşhur Pago1a ko· aşi Vara 
. . Marie Beckcr az zaman sekseninin frenlerinin iyi ol leksiyonundan alınmış olduk Filmi gösterilecektir. 
•cınde bu kadınla çok sıkı madığı yüzde altmışının direk ıarı söyleniyordu. ;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;;::::;:;;~ 
do9t otuyor. Kadınla çok sıkı si onl.ll'ında bazı bozuklaklor Mnzayedeye başlandığ ı tab'odaki bUtnn imza.tarın_ ve 
dost oluyor. Kadına şu yolda Y 1 tablolar hakkında gö8lerılen 
tıaaihatler veriyor; bulunduğu ve gene yOzde sek zaman ~Uk1lmet bUtun tol' o vesa ikin sahte olduğu anlaşıl 

Kardeş, sen budala mı senin fener:erınin ayarsız oJ· ıarı hacız altına aJmı~tır. Bu ~ış ol~a~ıdır. ~İl çok kişi tev 
•ıo ? Paran var, neden bun- dukları tesbit edihBiftir. na &ebep de UçyUz epı dört luf edıJmışlerdır, 

i ı a n 
Kayseri C. M. Umumiliğin~en 
Kayseri Ceı:a evinin 1 Temmuz 938 den itibaren on bir 

•ylık asgari 67000 azami 837f.O kilo tahmin edilen ekmek 
ihtiyacı kapalı zuf uıulile ve 15 gün müddetle eksiltmeye 
konulduğu ihalenin 1 Temmuz 938 cuma gUnü aaat 16 da 
Kayseri Cumhuriyet Müddeiumumilik dairesinde yapıiacağı 
eksiltmeye: gireceklerin ihale gününden evvel 471 lira temi 
nal akçasını malsandığına teslim ile makbuzunu ve ticaret 
odasına kayıdlı olduğuna dair vesikasını teklif mektubu ile 
birlikte ihale günü onbeıe kadar Kayseri Cumhuriyet Müd
dei nmumiliğine vermeleri ve ş~rtnameyi de bedelsiz Ceza 
evi müdürlüğünden istemeleri ilan olunur. l!J-23·26-29 

1 L l H 

Mersin Bele~iye Riyasetinden 
inşaatı ikmal edılmiş olan şehir içme suyun

dan istifade etmek istiyeuler mahallesi, sokak ve 
ev numa rasım öğrenerek 16 k uruşlul pulla bele
diye su işleri işletme müdiirlfiğiine miiracaat et. 
meleri ilan olunur. 2.2 

Satllık Ev 
MersindP- ~1alııuudi~· e mahallesinde Küçük Ha

mam civaranda 151 rıumar:llı sokakta J 5 numa_ 
rah ev satılıktır Burası 192 nıetr~ nıurabbaınrla 
dörl oda bir mutb;ıhtau ibarr.llir ~vin bahçtısi, su 
Lulumhası 'e ç• · şnı.-si , t lt'ktrık trsısatı vardır 

.~Iİnak istt>yerıleriu Ynıi ~1ersin idare memu
ru na nıiiraca lla rı 

YEHi MERSİN 
Nüshası -5-Kuruştur 
Abone \ Tllrkiye Hariç 

Şerait ( için için 

Senelik 1200 Kr , 2000 Kr 

Albaylık 000 1000 

Oç aylık 300 soo 
Bir avlık 100 Yoktur. 

Resmi ilinatın sabrı 10 
Kuruftur. 

Sayın Mersinlilerin 
Nazarı dikkatine 

Sıcaklar başladı, kııın 
,.Y.İyeceğiniı: yağ ve peynirle
rınizle bunlara benzer gıda 
maddelerinizi Soğuk hava 
deposuna vererek muha
faza ettiriniz, 

Adres: Setim Şemsi 

ltb•••ran 
Soğuk hava deposu 

4 - 30 



SAYFA 4 

i l A N 

Vilayet Daimi EnciiOlenindın 
Erzaleın cinsi ve evsafı 

4 yıldız ekmek 
Koyun eti 
Mut pirinci 
Silifke malı erinmiş sadeyağ 
Çekilmiş sofra tuzu 
tyt ci nı soğan 
iyi cins kuru fasulye 
Çor~ alık şehriye 
Nohut 
iyi cins kuru balda 
Çorbtlık mercimek ~ekilmiş 
İyi cins patates 
Milas sabunu 
Hoşaflık erik 
H Jşaflık vişne 
Hoşaflık kaysı 
Hoşaflık Oılim 
Kosmc ş 'kcr 
Harman Çftyt 
Çamaşır sodası 
Halis inek autu 
Haıis ioek yoğurdu 

Mu ham. 
miktan 

kilo 
3500 
1500 

955 
250 
100 
ıoo 
!.'00 
1.f)o 
200 
200 
150 
500 
400 

10 
10 
10 
ın 

!Jr>O 
s 

50 
15 00 

1500 

Tahmin 
beaeır 

L. K. S. 
to o5 
24 00 
20 00 
9o oo 
06 00 
o4 oo 
12 00 
23 00 
06 00 
o8 00 
16 00 
07 00 
3:! 00 

ıs oo 
15 00 
15 00 

lo oo 
33 00 

3 !lo oo 
2o oo 
1o oo 
lo oo 

Tutan 

L. K. 
:161 f>o 
360 00 
181 45 
~25 00 

6 00 
4 00 

24 oO 
34 'io 
ıt 00 
16 00 
ıs oo 
35 00 

128 00 

1 5o 
1 5o 
1 5o 
1 00 

99 00 
17 So 
lo oo 

ıso oo 
160 00 

J84o 45 

Muvakkat teminatı 

L. .K S. 
27 56 25 
'J.1 00 00 
tJ 60 87 5 
16 87 50 
00 45 00 
oo 3o oo 

1 Xo • oo 
~ 58 75 
o 9o oo 
1 2o oo 
1 1~· 5o 
2 62 5o 
9 60 00 
o 11 25 
o ll 25 
o 1 ı 25 
o o7 So 
7 42 So 
1 31 25 
o 75 00 

ıı ~s oo 
11 25 00 

198. o3 37 S 

YENi llKRSlr~ 2 3 Haziran 1838 

1 LAN 
Vilayet Daimi :BJncümenindAn: 

Muhısmeo l'abmln beJell T,.ııtarı 
mlkdarı L. K. S. L. K. 

ERZAKIN CiNSi 

4 Yıldız eknuık 
l\oyuu ~li 
lJut piriııci 

Kilo 
9500 

6000 

2152 

4 yıldız nwkarna 360 

Eriunıi~ Sil fke sade yağ 600 

f)e~ iluıiş iı.ce tuı 
Kuru soğan 
İ~'İ cins kuru fasulya 
iyi cins rıolıut 
iyi cins kuru balda 
İ}' i cins patutes 
(.~oı·bah~ ş~hri~·e 
Corball~ mercimek • 
Çorbalık pirinç 

300 

300 

500 

500 

500 

1125 

500 

300 

300 

1000 

25 

25 

9 50 902 50 

30 00 1800 00 

00 430 40 20 

22 00 79 20 

90 00 540 00 

06 00 

04 00 

12 00 

07 00 

10 00 

18 00 

12 00 

60 00 

35 00 

50 00 

7 00 78 75 

22 00 110 00 

10 00 

20 00 

30 00 

60 ()() 
31 

17 

00 310 Oo 

00 

Muvakkat teminatı 
L. K. S. 

67 68 75 

135 00 ()() 

32 28 00 

5 94 00 

40 50 00 
00 S5 00 

(.\() 90 00 

• 50 00 

2 62 00 

3 75 00 

5 90 62,5 

8 25 00 

2 25 00 

4 .50 00 

23 25 00 

oo s1 87,5 

00 56 25 

Silifke hastanesinin ) ukarui~ cinsi ve evsafı, muhammen miktarı, 
tahmin fiatı muvakkat teminatı, yazıla -ydlık yiyecek içt>cek ihtiyacı 
6 temmuz 938 tarihine rastlayan çarşamba günii saat 10 da ayrı ayrı 
ihale edilmek üztlre vilAyet enciimeuince ae1l eksiltmeye konmuştur. is
teklilerin şartnameyi görmek üzere sıhhat· müdkrlkğüne v~ ihal~ güuü 
belli sa atla vihiyel encümeni ne m üracatları ilAn olunur. ı 9-23-26-29 

Milas sabunu 
lloşafhk erik 
IJoşaflık vişne 
Hoşafhk kaysı 
lloşarhk üzüm 
KP.sme şrk~r 
inek sütii 
inek yoğurdu 
Pirine urau • 
llarman çayı 

25 

25 

750 
3000 

3000 

150 

15 

30 00 

40 00 

4 25 

7 50 

10 00 

14 00 3 50 

230 00 240 00 

00 

15 00 

25 00 

500 00 

4 50 

4 50 

37 50 

75 00 

00 5 00 

00 26 25 

18 00 00 

33 38 00 

33 75 00 
2 81 25 

6 62 50 

579360 434 52 00 

1 L A 1 
Vilayet Daimi Encümf.'ninden 

Mersin hastanesinin yukarıda cinsi \iP evs~(ı, muharum~n mikdarı, tuh· 
min fiatı muvakkal teminatı yazıh yıllık ~iy•·cek İÇf>Cek ihtiyact 6 .T~mnıuı 
938 tarihine rastlıyan çarşarıba giirıü saat oııda ayrı ayrı iJı~ı~ t>diloıek ijz .. 

Mubıtmmen mlkdan 

Kilo 
Tahmin bedeli Tutarı 

L. K. 
650,00 

Muvakkat teminat re vil~yet encünıeuirıce açık elsihmt>ye kouuımuştur. ist~klilerin şarlna-
Erzdkuı cinsi ve evsafı 

4 ) ıh.hı ekmek 
Lira K. S. ı.. K. 

8
· meyi görmek üzr~ Sıhhat ruiidürlüğüne ve ihal.., gfiraü belli sa~ua villyet 

Koyun eti 
Mut pirinci 
Erinmiş silifke sade yağ 
c.-kilmiş sofra lnzu 
~ 

6500 

2800 
1115 
300 
100 

10 
32 
2f 
95 
06 

896,00 
234, 15 
285,00 

48 75 00 enciinıenirH' müracaatları ilan olunur. l 9 23-26-29 
67 20 00 

i7 56 12•5 ---------~--------------------

45 
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Yerli iyi cins .oğan 
VerH iyi cins kuru fasulJa 
iyi cins nohut 

100 

250 

250 

04 . 

12 

6,oo 
4,oo 

:io,oo 
ı 7.so 
30,oo 

2 

1 

30 
25 ~~ ı kayadelen suyu ı 

25 •ı Sayııı Halkımızın Sılılıaıını göz öııiirıd~ ıuıarak .. şi buliirıııııyaıı KAY Al 
?5 oo DELEN SUYUNU gayt'l sıhhi bir ,e~ilde nıenlıağdaki tesisatında eksil-4 yıldız çorbalık şehriye 

iyi cins kuru ~itLla 
Çorbahk ç• kil·miş mercimek 
iyi cins pata l~s 
Milas sabunu 
Uoşafhk ~rik 
Hoşafhk vişn~ 
lloşafhk ka)·~ı 
lloşafhk fiziim 
Kt>sme şeker 
Harman çayı 
inek siitii 
inek )'Oğardu 

150 
250 

150 

500 

400 

ıo 

]O 
lo 
lo 

350 
_, 5 

30tı0 

3000 

07 
20 

lO 
JO 
07 
3l 
15 
25 

40 
14 
32 

3,50 
10 
ıo 

25,oo 
ı 5,oo 

2 

J 
I 

31 

87 50 l tiklerifJi tamamlauuş ftınnin en son usullerini yaplarmakda hulunduğa-
12 50 mzu arz ederiz. 

ıi~:~: : :~ ~~ KAY ADELEN SUYU 
ı ,5o 0 ı ı Kaynadığı yardan itibaren istasyon yınma kadar cam horularla ~illur lıuzları 
2,50 o ı 8 
4,00 o 30 00 

1 1 ~ :~~ : l~ 50 hususi kimyakerimiz huzurunda damacanlırı doldurulmakda va muntızaman 
11 ,so ı 3 ı ııhriıizı aelmitıdir . 

Boo,oo 22 :o 00 1 KAYADl!LEN SUYUNUN evsafı ve fevkalAdellQ'ine gelince: Yıllar 1ıeçdikçe halkımıun 
iJ00,00 22 50 00 a-Oıterdiıli raQbet ve teveccühil karıısında fazla söz söylemeQI zait gGrQyoruz. Sıhhat Bahnlııı 

3094,55 232 9 12 5 ve sefahiyetll makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU Jalt'1ı TOrki1enin 
O ' en iyi ıuyu olmakla kalmıyarak 11Dünraoıo birinci kaynak sulan arasında bulundutuou isbat 

Tarsus hastanesinin \.' ukarıda cins ve evsafı, muhammen mikdarı, ltth- etmfttlr • 
min fiall muvalkat temi;ıalı yazıh yıllık yiyectık İP.ecek ihtiyacı 6 Temmuz lıtahıızhta. hazımıızhtı bir cıok mide bataruJc baıtalıklarına karı• KAY>9ELEN tHalı bir 

• • •• •• il' • • .. hı1at kayoatıdar. 
938 tarıhım' rasthyan çarşamba gurıu saat loda ayrı ayrı ıhale edılmek uz- SMy11,,,. t1111u.,.. wrolulll'. T"r/UJı llÜll ıayuı hal/umu /u""1JuU bllldutu .. llıtUUk w ""'"''"' 
r~ ~illtyet ~.ncÜnlerrtnce 1D4}•k .. ~k .. il~meye ~onulm~şt.~r. is.tellilerin ş.artname- • v,,dfll Jarlllarlo ıuy1111JUZ,,,, mllfl,,tsı ":ıaınıo1ttadv. . • 
yı görmek uzre ıhhat nrôdurluğune v~ ıhale ~unu bellı saaua ~ılAyet en. • Mersın Satış yarı : Kardeşler Bakkaliyesi 1 
cüoıenirıe müracaatları ilftn olunur. 19-23.26 29 ••m......... ••••••11• .. •• .... !111. 

l ............ 0•60• .. 0090I 
Türk Hava Kurumu ,; 

Büyt1k Piyangosu •ı 
3 Onca keşide: 11 Temmuz 938 dedir 

1 Bijyük ihramiye 50,000 liradır 1 
Bundan bqşka 1ö ooo. 12 ooo. ıo.ooo liralık ikramiyelerle 

O ( 10.000 ve 20.000 ) llrahk iki adet mokarat vardır. 

L
Şlmölye taöar binlerce kişiyi zengin eöen bu piyaoaoya 

iştirak etmek sureUle sb de tallblolzl deneylulz ........................ 
llôô0100020rı>dôôô0Côôôôô0ô0ô0ôô0öoooooooooooooooooe (fj) 

DOK.TOR 81 
· Mazhar Cemil Esen 8 

Sinir 'haalalıkları mütehaaaısı 
Adana Reşat bey mahallesi ordu evi 

civarı Savatlı Bay Halil evi 

DOKTOR OPR..ATÖR. 

SAF1A BORBOR 
haatalarını her gün 1 Sden aonra 

' kabul, muayene ve tedavi ecler. , 
ADRES: Camiıerif mahalleli 

sabık MOftO evi yamndi 

~-Eli-9'*9ı ~ ~ 'f:ir --=~ Et--E:t-Ell-~
~ SA T:CN ~ER.SİNLİL ER *. 
' Yaz gecelerinizi '1 
C istasyon Aile sinemasında~ 
! . GEÇiRiNiZ : 

iyi bir hava almış olur aynı zaman .. • 
eda mevsimin en güzel filmlerini seyret• = 

'
~miş bulunursunuz. Ai 
*••-a...,a.a-.tt;*~Ett-.a~..,•• 

1 TERMOS 
Sıcaktan bunalmamak için 

BiT (termos) a sahip olmak 14zımdır, Bu stnt tırmosloruı Au 
r11lnlum, lı1r1lmaz cam, HŞ tkfa kuvllltli lurıl.Tıaz canı vt çelik 
cinsllf'i Ilı t1r1J14ı1, dondurma vı ytmtkltri uzun mDddlt Ol(Ü!!l11 
/ibt mimof aza ti/Un yeni m«kU1rim/z Etldl. 

Saat ve Gözlük çeşitleri 
Ntlur, Arlon .., dfltr tıımnmış lsvlçre momul4tı ttp, lıol, ma 

sa ve duvar saat/ulmlıl billuusa tavsi)lt tdtriz, Ztlss vı hır nı 
vi num,olu, rtnkli ve şof/Jrlerin kullandıtı ~IJz/11/ıltılmizl zlJrDp 
fiyatlarım IJlrtnmıtün z/Jzlük a/m11pınız, Son modtl zDntş ve toz 
zDzlülıltrl de ztltll I 

RİZE T AKI:M:LAR:I 
15 gün sonra yıni modtlltr zeltctlttll', /ıtr ytrdtn ucuz, sa/ 

lam ve zarif olııp~ (Riu) dt hususf surtttt ihzar olunmuşt11r, Is 

anbulda J!Oplanlara htr surttlt faiktir, şimdidtn slpariı kabul 
folunnr, /İJ14tlt1f'l çok ucuzd11r . 

Sedad Sahir Seymen 
Uray caddeıi No. 41-MenİD 

Mersin: Yeni Merain Baıımevincle BuıllDlfbr 


