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Af kanunu dün Heyeti umumiyeye sevkedildi 1 ürk ~·urdu Hatay tam bir facia sahnesi oldu 
.. 

Projede tadilit yaptldı 
Kanunun 150 likle1in tevarüs temellük haklarını nezeden 

hükümlerin ihtilat etmemesi icin kayıtlar hondu , 

Encümende ı B. Millet Meclisi 

Türk kadınları boğazlanıy,or 
Ermeni çeteler Arap haydutlar Türk köyleri

ni yağma ediyor .'Türkleri öldürüyorlar 
Yanginbas 

Dahiliye ve Adliyel . •••. 
Vekilleri de hazır Hatay davamız halledilmez- Spor teşekküllerinde 

bulundular bir şube ayrılacak 
Se tatl·ı yapmıyacak Ankara 2 (Hususi muhabiri Ankara, 1 c Hususi • - Ev· 

mizdeıı) - Af kanunu projesi velce esaslarını bildirmiş olduğum 
Adliye encümenintle Dnhiliyel Af kanua 15 haziranda çıkıyor. Bu •Yangın bııs•,.Hfıtlye kaounu ıa. 
Vekili B. Şükrü Kaya, Adliye .. b J h k~ . üh. b t ylhası bugOn BUyDk Millet M· eli· 
Vekill B. Şükt·ü Snraco~lumrn munase et e Ü umelın m tm eyuna • sine v~rllm1ştlr. Ll\ylba evvelce dP 

da huzuriyle müzakere edilmiş ta bulunmaıı muhtemel blldlrdiğlm gibi memlekette lltıd-
yecllfğin mecburi bf r hizmet ve 

te kanun hakkında ~erilen iıa· meslek halinde t11mlmlol mllm· 
halı müteakip proje heyeti umu Ankaru 2 •Hususi muhabirimizden• - Meclis umumi heyeti kOo kılacak mOblm bOkOmled lb 
nıl1esi itibariyle bazı tadiller ı ııe scvkedilen nf kanunu ha zir anın on beşinde neşir ve ilAn edi tivH etmektedir. Bu hilkllmler 
Japılarnk kabul edilmlşlir. Bu lecek ve derhal meriyel mevkiine gireceklir. arasıoda spor teşkllAtıoa meosuh 
tadiller esası de~iştirir mahiyet· Kanun projesi meclisle görüeülürken hükumetin beyanatta olan 15 16, 17 yaşlarındaki genç 
le doQildir. hulunrnns1 muhtemeldir. Meclis ar kanunu celsesinde ceza kanu terin yardımcı .vangıbas olarak 

Tadillor kanun mel'iyete geç ııunun tadilatı ve matbuat kanunu tadilAt projesini de görüşe yetiştirmek te vardır. Her spor 
tikten sonra afra mazhar olan· 1 cektir. Meclisin ı 7 haziranda yaz tatiline girmesi muhtemeldir. teşekkalU baoun için ayrı bir trş 
tarın iade edilen haklariyle aiti· I Yalnız o gün yapılacak toplantıdn Hatay meselesi noklai kilat vncude getirilecektir. 
kadardır, nu gibilere tekaüt ma nazarımıza göre halledilmemiş ve kati bir neticeye varılmamıo Kanunun bir maddesine göre 
aeı işleriyle JÜzelliliklerin Türk 1 olduğu takdirde meclis tatil devresine girmeyecek ve toplantı· yangın bas amir ve efradı polis ve 

Sonu ikincide- ! ]ura devam edilecektir. jandarma olmıyao zamanlarda vt: 
___ ..:.;;,:.;.;,;.,..;,..:.~.:;.;;.----------·------------------~- yerlerde bu projd ile konulan hQ 
Ceza kanunanda yapılacak değişiklik 1 Avusturyadaki Yahudi kilmlerln tatbik.iade zabıta memu 

1 Profesörler ru salahiyetini haiz olacaklardır. 

Rejimi koruınal{ için Hükumetimiz 
C~za kanununa yeni hüküm

ler ilave edildi 
200 doktoru getir· 

mek mi istiyor 

Hükumetimiz 
Yeni bir buğday 
planı hazırlıyor 

- ----- ------ Avusluryadaki aslen Yahudi 

C h 1, ı • ı· k d • dd ( k Ankara - buğJayı mahdud ııe eza mu aıeme en USU U arı ununa a yem ma e er O· P ·oresör va doktorıarın memıe- vilere ir•ın etmek ve ııcari mak-
• 

1 

1 

ktılimizde hizmet ııö~me.ye. çaıt sadlara göre, standrat tiplere va 
nuyor, matbuat suçlannda mururu zaman haddı artıyor rılacıtkl~~ı haber verıl!°ıştı, ralıilmek iQin tedbirler alınmak 

~ lngılızce haftalık Mençester üzere, lıükümetçe, bir buğday 
Ankara 1 (Hususi) - Hükfı,önüue geçilmekle ve bu madde ~ardiyan,.rn yazdığına gôre Tür plAııı hazırlanmaktadır. DiA'er 

metimiz, af konunu projfSi}·le nin kabuhatlere aid olduğu tav ; k~yeye Avusluryadau 200 Yahu lara!t~n toprak mahsulleri ofisı 
b. rkt T- ·k ceza kanunu ve zih ed ilnı oktedir. ı dı doktoru çatrılncaklır. teşkılıne ek kauuıı IA1ihası da 
ır 1 0 t ukı leri usulü kımu ı Siy ast hir zümrenin tabak Bunlar İstanbul üni9ersite· ı MecliHiu Zı raRl encümenlerin 

Kayıtlar tehir edildi 

Bitaraf denilen komisyon 
herşeye seyirci 

Türkler köylerini mallarını terkederek 
Antahyaya lskenderuna sığıni:lıl~r 

Antakya, c Anadolu Ajansı· tarafta beş güıı tehi rıııi konıisyo 
uın hususi muhabiri bildiriyor:• 08 t~klı f ve komisyou hu te k lı f i 

Reyhaniyede asay ı şiıı ~tem in kabul eun ıetir. 
olunduğu teyid ol urımakta ıqe de Dün türk mahalleeinae b 
Anlakra civarı bürolarıudaki ciler tarafıodan atılan bir ti usbe 
t - k Q · ıı . . am a ur m messı erı asayış tama· bir kadının a~ır surette 1 

l · d·ı ,... . . yara an 
men emın e ı medı,.ı ıçın büro· masına sebeb olmuat cı 
ı · " ur. ..., nrk ı 
ara gıtmek cesnrelini bulama· Ayrancı köyünde b'ırk " . . _ aç eun ev 
mıolardır. Amık ovaeındakı turk vel ı k ı ttrubın ölmesine aebeb • 
köylerinde asayiesizliain ve yağ· lan cinayetin mahııllt hüku 

0 

d t· x. · h b . met 
manın etam et '•' a er verı· tarafmdan tertib 90 Jıakk d 
r 1 ın a 
ıyor. tetkıf müzekkeresi kesilmie ol· 

Evvelce bildirdiğim bee köy f duğu halde tevkif edilmiyen m 
den başka ÜQ köy daha basılmıe ruf Haydar Mico tarafıııdan i ~ 
tır. Ovadaki Qiflliklerin Antakya· faz edild iği ısrarla sö)'lenmek~e 
d~ bu~une~ snhibleri ve civar dir. Buna ragmen Reyhaniyede 
turk koylerıne kaçan türkler he· bu yüzden tev)c if edilen ve x. 

- kil 1 · d '. . &5tr uuz uy erıne onemıyorlar. .muamololo u ,, ruz kald k 
Hüka 

~ . . . t ı ı sarı 
met nsnyışın temınıne haber verilL-- ıerio uıovkuti· 

kadar kayıd muamelesinin her - aonu lklncıde -

Çinin Milletler Cemiyetinden talebi 

Açık şehirlerin bombardıma
n,nın önlenmesi isteniyor 

Çin nıura~hası milletler cemiyeti genel sıbetırin1, lond
ra elçisi Ha lif aksa birer protesto 11otası Yerdi ceza mu ıB eme . . - 1 · d d. d ö - ili - - ş · . b dd terini değişti kümile içlimai kanun ve nızam sınde tıp muessese arın e ve ı· 1 e g ruş muştur. ımdı Malıye 

nunudı_ı azbt. ma .
0 

., .
1 

Kamutaya l ları l•oznıak ve bu suı elle pro ' ğtıı• hai'taııeleı·de çahşacaklardır. Encümeninde konuşulmaktadır. Cenene 1 (Radyo) Çinin nın resmen takLih edildiQ'ini ha 
ren ı~er ır proıeı 

1 

. _ 1 

1 
t ka· . f pa~anda yapanın cozalarıı:t goı Bu doktorlarla lemasıı geçmek İ 1 • • l 1 ., MilJetler Cemiyeti nezdindoki tırlatmakla ve müdafaasız hal· 
a l~ =~~~şe:~lıeri adliye encü I teren 141 ve 142 lııci 1~n) adkdel~~ "cf ıı bir Türk heyeti_ Avust.urya· 8 ya ımpara Cf ugu daimt murahhası genel sekreter kın katline nihayet ~erilmesinl 

itle . t f d t tkik edilmek deki (şi rld e t kullannıııı\ ay 1 7a lıarokel etmek uzeredır ve [ d b ~venole &Qık Çin şehirleri Ü%e .Milletler Cemiyetinden talep t• 
nı ara ın an e . ld l k il ıırr a . d' f ö 1 . T- k. ı·ngı" tere e ı"r ..,,;va rıne ..,apıl::ın Japon tn..,yare akın mekted·ır. e 

te olan projeler üzerindeki mü kaldırılmış ve ŞH tı u o ı l>U Yahu ı pr? es r_erın ur . ' M..,, - , , 
ıakere bilmiş \'e IAyihalar umu ı' hallorde cezayınrtırıcı bir sebl b 1 yeye geln~elerıno musaade adıl {ette tanındı ların~ prote~lo eden bir nota Londra 2 (Radyo) Çin sefiri 

. ld :.onu lklnc.ld• - vermıetir. Oın murahhası bu no Lord Halif aksa Kanton J 
mı heyete sevkolunmuştur. sonu lklnc • Londra 2 cRadyo• İngiltere tasında şöyle demektedir : j lar tarafından bonıbar~~m apon 

Türk ceza kanunu maddele 1 .. k • erbest güreş birinci/iği ile İtalya arasında hnva seferle cSon günler zarfında Japon t t d b. anını 
ri üzerindeki deQ'işikliklerden ur ıye S rinio başlaması münasebetiyle tayyareleri Kanton ve daha bir IJparopeos ol er en dır. nota?termiıtir 
ltlübiınlerl eunl0rd11·: ıs inci mad k d l I k . k • h. 1 ü · k n a ne ıyor 
dede rejimi korumayı istihda. f Varın An ara a yan aca varilen zi)afelte tik defa olarak çl ok a~l eke ıkr erd.l z~rıne akın: Tokyo 2 (Rad..,o) iJ t" halya Kralı ve Habeşistan impa ar yapara en ı erme as erı , . apoo mat 
eden bir deQ"ieiklilıc yapılmışllr · . r· . · ı . t. hedef teıkil etmeren yerlerde buatı bu -ıiln neşrettıQ'l bir teb-

E ü 1 b ı vasılaslle Ü ,. b k Anka ratoru eere ıııe ıcı ınış ır. . K ıc m e mat ua " 939 Dünya g reş musa a asının - Bu :ıiynfette Habeşistan im- binlerce sifil halkı .ve tabii bu lı~de &otonun &Qlk bir ıehlr 
Jıpılan suçlardan mururu za bb / ·ıJ • f . · ı . meyanda kadın ve çocukları öl· olrnadıQ'ı, Japon tayyarelerinin 
~an haddi olarak konulan .6 ay rada yopılması için teşe üs ere geçı ı. paratoru şero ıne IQI mesı mu I dilrdüler . • münhasırRn askeri hedefleri bonı 
ık ınftruru zaman müddelı, ce hak.k~k olduğuudnn daha önce Çın murahhası 28 mayıs 937 · bardıman ettiklEıri bildirilmekte· 
ıa kanunumuzda 105 ·ınci ma.d Ankarn 2 (Rad..,o) An.kara. r Milli aporumuzun başınd.e h e ueıar"tıudeu ue sureLle 1 arıcıy "' de sivil aha linın bomhnrdımnn1· dır. 
deuın kabahat suQları için tayın 4 teShazirauda çok ehemmıyetlı gelen güree bıı defa en i'eoıe hareket edileceği sorulmuş te -~--------·--------"""'.;"-~"'"---
e~tlQi mururu zamandır. Halbu b. spor hadisesine sahne ola güreş kapasile derecesine örnek ziyafetin halya taru fından tertip Çekoslovak meselesi gene alev/eneli 
kı neıriyat vesıtislle işlenilen ba ırkt uemlekelimizde 12 gruba olacak bir ehemmiyetle ele alın ledildi~i için itiraz edilmeyeceği 
ıı - 1 ra ır. ıu • l 1§ Al t 1 • 'dd ti' h curümıer ağır ceznyı müste 1 rek seçilmiş olan güraşçı- mış ır. covabı verilmietir. man gaze e er.I ŞI e 1 u•• 
ılnı oldu~u halde bunlar, 6 ay ayrı 8 

5 1 
il'anda Ankara sla Güreeçiliğimizin mihrakını 1 ' • 

ilk rn6ruru zamandan istifade ' lor 4 ve ınz klardır teşkil eden güreş federasyonu s d ti J t sonra cu mlarla 'ımalar yapıyorlar ~itinden yeni tadille bunun dında kareııaeaca . bu davayı ele almış beynelmilel u e erue . 
/( ., . k un layihaları sahada isteuilen 98rlığın da gös k 1 ~ 1 
aınutaya verı en yenı an lerilmesi için sistemli ve program SloıJaklar da muhta Berlin; ~ugünkü ,Çekoslova yaya uorma uev ete tat~ik 

E k ki 17 k 1 15 Yaşın• ıı bir çalıtıma yoluna girmiştir rı·ıyet ,·.ı,·ıyorıar 1.· d'I J' 
r e er iZ ar ki ~:~~::~; ~~k~::ı:r~~~:~:ti~:~~ı: Prag, 1 a~a . _ Amerikan edilen mUlmBIB İ8lulk 8 l 8m8Z ulJOf, 

da evlenebilece er yapılıtcak olan müsabakalar ser slova.k heyell dün akea~ bur_ayu Berlin 2 (Radyo) Royterden: limrılar yopıvorlar Al 
_ " · 1 gelmış ve hükOmet munıessılle· 1 

• mnn hüku 
• • best guree dun ya şampıyon_ u~u riyle sokollar, lejıyonerlar te Qekoslovakyada olup bitenler 1 metinin ttlrektifi ile )'a ld 

Mat~uat ~anununun da bazı maddeleri ~eğışıyor müsabakalarının memlekEllımız · büyÜk bir hnlk küllesi tarnfııı· Almanyada asabiyeti gün geçlik mah1m olan bu Jaıılard Zl çl~l 
de yapılm11eı imkdnını temin dan karşılnnmıetır. loe artırmaktadır. 31 m:ıyısta vu 1 hükumet adamlarının e ~ 1 ek 

A k ' 1 gönderilecek ve ceza ve zemin haıırlamakladır. Federas Heyet azAsı bu en balı milli kua gelen hAdiselar dola)'ısile na müteveccih söz.ter b" a tıs ar,ı-
t·,.... hn ara 2 (Hususi) Hükilme uasyual .. e af kanunlarivle birlikte Ü " b k ır ara a o.&ılZ ."'l • 1 yon 939 dünya g ree musa a a Olkoslovak konseyi, öğleden sou matbuat "Ok t:ı. ~ddeth bir lisan bırakılırsn umum1·.,etl 1 h. az.ırladığt bir takım mu ü k 0 olunacaktır. 1 ... J e eun ar ıtn ka!lu . 1 . . K t ·a m za er . . sının memleketimizde yapı ması r.ı da Benes, Hodza !o Krofla ~kullanıyor. Berliner Zaytung di söylenmektedir : 
aetk . ? ~roıe arını amn a) Bundan başka ceza evlerının 
lr edılmıştır. Bazılarını da sev " d ·ı sermaye verilecek için beyn ... lmilel güm& federaf. · t ırafHından. kab~I. oldI ilekcoktiHr. JOr ki : c Halihazırda Çekoslovakya 
etnıek ü d. mute avu . t yonu nezdinde yaptıA'ı leeebbüs eyetın reısı el e, avas c Çek kıtalarmın hareketi da kuvtelli bir d·ıkt tö ı-k 

zere ır. idaresi için adliyo vekAleh . ara . . 1 b. . Q' d k. B r u var· 
... k Bunlardan, evlenme yaşını fın..ıan l·ı·r kaııtın projesı lıa lere (şimdiden muzaharot vadı a1an&ının mu ı ıı ırıne aşa ı a ı Çekoelotak hükumetinin verdiği dır. Sakin Südet halkı bu d.k 
.... ra \.: 1 t beyanatta bulunmuştur: . . b. 1 . ı ta 
i . ekler için on yedi ve kızlar 

1 
nmıa ve bu sene nıükere a mıe ır. ,.8 . h" kO h 1 . b. temınata raAmen hıç 1r VeQ ııle taranın tehdidi altında bul 

çın 
0 

b . . zır a ... d'I ız u mete er ıangı ır 1 k . . . . d " . unuyor 
Dro· ~ eş olarak deQ'ışt_ıreıı edilmek üzera )(amutaya erze ı Du~enin nutku dileğimizi kabul ellirmek için sn asma ıstemedığınt mey ana Sudetlere verılece~i Vadedilen 
tnü~enın bu toplantı seııesınde mekte Lulunmuehır. . T Prag'a gelmedik. Diz ancak çok koymuetur . , muht~riyetin mahiyeti de son 
Ilı akete olunncaaı tıaoer alın ÔA-rendiğimize göre c~mıyet Roma 2 (Radyo) Musoliııl lerle slovnklar arasında bir mü· Hemen hemen b(ilün Alman tecavuzlerle anlaeılmıetır. Bu 
•et~. · ler kanunu projesinin a~hye en önümüzdeki hafta tatilinde bazı zakore açılması lavsiyeainde bu· matbuah Çek hükumetine eid günkü Çekoalovakvava normal 

lYlalbuat kanununun beş altı cümenindeki müzakeresı sona . . k - .. , , 
Qladd 1 . . . kk 9 • •• Pro)·e umumi heyeteıoehırlere gıdere nutuklar soyla luıımağa mezuuuz. Pittsbura iti· detli hücumlar yaparak müda· dMlete talblk edilen muamele 
d es lllD detıştırilmesı ha 10 rmış ır. f 1t 

•kı Projele buaOıılerde Kamu takdim edilmitlir. J- ecek ır. Sonu U9UnoUdt hale edileceQlni bildiren bazı tatbik edilemez , , 



• 

3 HAZİRAN 1938 CUMA VENi MERSiN 

iplik ihtiyacını önlemek için Hava kurtımıı 1 alileri serserilikten acılan , insanlar 

iplik fabrikaları Başkan. ve asba!k~· Yahudiler iç·n 
Derlıal faaliyete geçerek ima

latı tezyid edecekler 

nı yenıden seçıldı 1 ~ _ 
Türk Hava Kurumu idare ş· -d-.-d--H-...::b:::;::;:;~~. -t--d-,-Ş

heyeti evelki gün saat on sekiz ım 1 e a eşıs an a ar-
da fahri reis Vali ve Parti Baş· • kA E d d 
kanımız Bay Rükaılddin Nasuhi 1 r en e yer aranıyor 
oğlunun riyaseti altında toplan 

iplik fabrikası mümessil/erile vekalet mıııtır. 
Bu toplantıda istifa eden 

bu esas üzerinde mutabık kaldılar baıkan ve asbaşkanlık seçimi 

Bir İngiliz mebusu harekete geçti. 
taraf tan da habeşistan yerleşmeleri 

Musoliniye baş vuruldu 

Bir 
• • 
ıcın 
' 

1 
yapılmıştır. Rayl şari ile yapılan 

lktlRad Vekaleti, son zsmsn. sad Vekaletinden alacakları d\rek. inlihabatta riyasete tekrar dört 
larda faaliyetleri çok genişlemiş ur dairesinde imalatlarını tanzim ~ d b . b "f . ff 

ı C)ene en erı u vazı eyı muva a Talileri serserilikten açılmış lukcu dev Jeller onları boş arazi 
olan mensucat fabrikalarımızın ve tezyld edeceklerdir. Bue~m:~~t, kiyetle yapan Bayan Zekiye Ol· olan Yahudiler, tarihin ilk dE::V erine yerleşlirerek istilAyi düşü 
iplik ihtiyacının mUmkUn olduğu piyasadaki ihtiyacı tamam ~ı . gaçay ve asbaekanlıta ise h relerinden beri Cmemlekı;tten nüyorlar. 
kadar memleket dahilinden teda şılıyamadığı takdirde, ikinci ~bir 

1 
Bankası mintaka müdürü Bar 1 memlekete sürülmüşler, hiç bir l ugllterede Yahudilerin Er· 

rlkl için yeni bir pro~ram hazır- tedbir olarak Sumer Bank fttbrl-ı Sahip se"ilmiılerdir. yerde keııdi baQlarına bir vatan l kk 
i il k l v .,, dün'e yerleştirilmesi ıa mda 

lamış ve bu programa dayanarak kalarıoın harlcc!en tba 0 ay 0 Bundan sonra Vali ve Par.ti tes·ıs edemem·ıQlerd"ır· 
... ııon yapılan telife gel(\lim: 

iplik fabrikalarını seferber bir ha len bir takım dokuma imalatını ge 1 baekanımız ... tersin Türk Hava Yahudilerin bu vatansız hal ı L k 
u ngiliz mebuslarından o er 

le koymuştur. rl bırakarak piyasa lbtlyacını kar 1 l\.purumunun ehemmiyetinden balı leri bilhassa bugün onlar için 
Lampon orta Avrupadan muha Beş yıllık sanayi programında şılıyacuk miktarda iplik imal et· setmı·aıer ve yapılan mesaivi tak bir ıstırap teakil ediyor. Çünkü 

"' 
1 

" ceret eden bütün yalıudilere Fi 
bulunan iplik f'lbrlkalarında Ma· melerl dUşUnUIUyor. d"ırle andıktan sonra bu "aJı11ma Avrupa devletleri onları kendi 

v ~ listiui tabiiyeti verilmesini ileri 
latya ve Erzurum fabrikaları be· lktlsad vekaleti, falırlkalar 

1 
nın devam ve daha fazla olma aralarında istemiyorlar. -

sürmüştü. Yııhudi davaRrnı mu 
nUz ikmal edilmemiş olduğu hal için b~r numaradan stoklar vllcu 

1 
sını temennı· etmı·şıerdir, Lehistandan, Alman~adıttı, ı 

1 rlafna eden ngiliz mebusu, bu 
de pamuklu mansucat sanay\aln de getirmek ve bunları muhtelif j Ruznamede bu gün baeka Avusturyadan ko~ulan yahudile 

l gün de Yahudilerin şarhi Er 
snratll bir inkişafa mazhar 0 uşu hareketlere karşılık olarak sakla cA görüşülecek bir madde olma riu nereve gidecekleri yalnız on 

bl t ft n da ev Ve'"'el doku 1 " 1 dilnde ~erle 11melerine müsaade 
ve r ara 

8 
· mak mecburiyetini de vazetmiştir. dı~ındaa idare heyeti Azaları !arı değil, diğer devletleri de " v 

macılığının ilerleyişi, sanayl iplik Bu tedbirlerle harlcden lpllk ltba 1 baıı.kan ve asbaekanı tebrik ile alakadar eden bir mesole halin edilmesini istiyor. 
tedarikinde darlığa sevketmiştir. j " l Bu teklif için hazırladığı 18 
Gene bunun bir netlcesl olarak line lllzum basıl olmıyacaktır. muvaffakiyet dilemişler ve top dedir. Bununla bilhassa ngilte yihıtyı, kendisi fikrine iştirak 
harlcden Jpllk ldbalatı gittikçe art Bundan beş sene evvel, mem lantıya son verilmittir. re alAkadnr oluyor. Çünkü Av · eden dahn blrı:ok mebusların 
mış ve bv llbal6tın OlçUIU bir şe lekt-t dehHlnde yapılamıyan pa-ı Sa"ımbeyl"ı ormanın .. an rupadan kaçarak Filistine giden da imzasın1 toplıyarak avam ka 
kilde yapılması kabll olmadığıo muklu \pllkler için senede 150,000 U Yahudiler orada Arablnrla uyu k il 1 1 ı . . . ınarnsına verm<, zere ıazır ı 

Sayfa: 2 _ 

1 
Fransa 

i
l ingiltereden miişte• 
rek teşebbüs istedi 

Paris 2 (Hadyo) Fransa hil 
kıimeti Franko tnnarelerinill 
açık şehirleri bombaı·dıman ede 
rek yüzlerce sivil halkı öldürme 
sini önlemek için Burgos neıdill 
de müşterek bir teşebbüs yapıl· 
masını İngillt,reden istemiştir. 

\'atikanııı dn bu teşebböse 

iştirak edeceği sanılmaktadır.GB 

çeıı salı günü yapılan bombardl 
manda 400 kieinin ölmesi Frsıı 

sayı böyle bir teşebbüse sevke1 

miştir. 

Kanton ~om~ar~tmam 
~vam kamarasında 

müzakere edildi 
Londra 2 cRadyo> Avam !; 

manısı.9 da Hinderson harici! 
müste•ıaı ı Bndlerden : c Kanto 
şelırinın bombard1manındao ne 
ret hisseltiğini söyleyecek vıı 

rette olup olmadığıııı• sorınll• 

tur. Bndler ce\·aben : 
- Biz hariciye nezaretıııt 

habel'ieri gazetelerde okuyars 
mofa~sul rapor istedik. istedi 
miz rnpor elimize geçmedi!; 
beyanatta bulunamam demişti! dan yeril lplfü: fabrlkaları da bun kilo lçiu sanayle lthRl muafiyet , Kırşeh"ırde yapılacak ko-y- ıamıyorlar ve İngıltererı daıma .. . 

1 d b. ·hnAf yan Lokeı· Lampson şoyle dı H iııdorson bundan son 
dan zarar görmUşlerdlr. 1 verllmlştı. Bu beş senelik muatl· ler için kereste kesilecek meegu e en ır ı ı ın m&v ' . Hadlerdeı1 : 

Bu vaziyet karşısında, ktlsad et mQddetl bu ayıo sonunda bil· zuu oluyorlar. Bunun için şimdi 

1 

yor· 
Vekaleti, mevcud iplik fabrlkala ~ektedir. Ankarada pıımuklu 1 Kırşehi~de yer sarsıntısı fe Yahudileri yerleştirecek başka " Müstemleke nazırı geçen Amerika da dahil 
rını mntezayld bir çalışmaya sevk t 11 b b ti · ldketzedelerıne yapılacak olan bir yer aramaktadır. Bu sırada sene şark'i Erdün'ün lııgillere 1 halde 9 doçlet mulllıedes!ni ı 

meosucıs sanay er a ı mua ye ı ~ . . . 1. 1 • ld b b 1 etmeğe )Uzum görmUş ve lpllk tin ber sene daha uzatılması ve yeni ve asrı evler IQın S~ımbey ı evveld Habeeiıtan teklif olun l kadn~ genış o u15un~ı ve_ ura znlayaıı devletlerle müşterek l 
bık 1 Ilı 1 1 A k ormanlarından 30-60 bın metro ı on ı adar Lır nufusuıı ,; ra r a arı momeı;s er n n ura b\ç değllse senede ıooooo klloluk . . k muştu. Bugün de şarki Erdü ya mı~ . : . . .. . . protestoya muvafakat edip etı> 

Y" ça"'ırmı0tır Yapılan mUzakere· ' mıktıp kereste parasız verı\ece nün bir Yahudi •atanı haline 1 yerleştırılebıleceğını soylemıştı. ~ece"'ini sormuı.ı, Bodler : c f 
ı:. ... • 'k muafiyet verilmesini temine ça- tir Bu ormanların keşfi yapıl· ı " a " 

terde bOkQmetln isteği fabrı ator lışmakta idiler. Varılan şu netice · t getirilmesi fikri ileri ı-ıürülüyor.. .Her lngiliz, ~azylk g.ören )'O j teklifi nazarı itibara almsd 
tara blldlrl'-•s ve bu arzunun is'- devletin böyle bir yeni ltbal mu· I mıo ~~.nidan inea edilecek köy· Habeşistarıın boş yerlerinde hudılere karşı bır eevgı duyar. enci sarih malüınata ihtiyoQ f 

atının kabi"' "' dutu aula\ıılmıQhr. tl tı e t n \J l d,.,. 1 ler muntazam ve plAnlı olarak Yahudilere arazi verilmesi ve Ben de hazırladığım \llyilıa _ ilo 1 dır • demiştir • 
Dcıı.r.ııcı.. pragrama göre, a ye n artı ur u uoma ı.sıgını ı yapılacaktır. orada yerleetirilmeleri ltalyaya bu tazyik gören Yahudılere 

mevcud iplik fabrikalarımız lktı· göstermektedir. •8 k J I ti •bizzat Yahudiler tarafından tek yardım edilmesini ve k~n?i~e~i İngiltere - · an a arm ça ışına saa en rf J [ J b f'k ne, insani hnklarının temınını IS 

Ceza kanununda yapı_lacalı defifiklik· 1 Şehrı·mı"z bankaları ı haz ·ı· ı o unmuştur. ta yanın u ı ' ti yorum h h" / J11 
ri müsait karşıladığı ve tetkik 1 ,, "1' . l ava ucum arına., 

R 
" ' · 1. L 1 ') ,l"J.I' · · tt'~ · b · ıd· T ç- k- y 1 Dığer taraftan, ayını~ .. gR 

eıımı torumak için ~anuna yeni 11ü~om er 1 ive Bul ul ~:~~:t7r~~:ı:~~~r. mesai saatlelını :il~~:n ~Iaı~~~fs~:·ndaunb~yük ab1i~ı zetesindoki bir yazısında, 7 Lord nasıl korunacak 
k ·ı \ · 8 5 d "kl" d. " · ı 1 ki b h ıar kamarası azasından \ orces· Loııdra C) (Rad o) A .. aoı Birinciden 8rten sonra mahkeme ararı e muny ı Yaz mesai saat erı , an ı ısa ı umı o aca arını, u oş .. Y • 

olduğu bu maddelerde gösteril yen bir mıntıkada emniyeti 12,5 olarak tesbit edilmiıtir. memleketin canlanmasına yar 1 ter baeralıibi İngiltere eğttr Al merasında havıı hilcumıarı 
mie ve bir de gene bu maddeler umumiye nez.::retl altında kal 1 • I' • d dım edeceklerini düşünüyor. Di 1 manya ile müzakerelere . giriş karşı korunma tedbirleriııd 
de geçen sene teşkilAlı esasiye maları bir emniyet tedlıiri ola mersm ma ıyesm e Rer taraftan, lngillere de Yahu mek. isliyorRa Almanya~akı Ya 

1 
bahseden Hor; hava hücumlll 

kanununa konan Tilrkiye cum rak kanunumuza ilAve oiunmuu dilerin, Filistinde olmakla tıera hudı aleyhlnrlığ! ~e ır~ _ kpro~·~ dan korunmaya karşı 2 mil$ 
huriyelinin nan vasıflarını gös tur. Yeniden nakil ve 1 ber yirıe kendi himayesi veya 1 ğan~lası _meselesıııı~I t.et ,_ - El ı gönüllüye ihtiyaç olduQ"u lJıJll 
teren eıaılara muiayir maksad Ceza mahkemeleri usulü ka ınesı,, luzumunu ı erı soruyor, t. .1 . . 11 larla cemiyet teşkil veya herlıan nununda yapılan deQ'işikliklerin tayinler n~fuzu altındaki memleketlerden lngiliz efkflrı umunııyesinin, hü ıır mı yonunun şımdıden 

• b" r··1 h k t• 1 baclıcaları da aunlardır.· muha bırlade yerleşmelerini istiyor kuA n1etin bu mesele..,i Almanya laıı do\"elfl icıtbet etliğiııi, iııı il ır ıı ve aro e ın ceıa an v .,, Mersin maliye dairesi J 

dırılacaQı tasrih olunmuştur. Ağır cezayı müstelzim ıiya eebe memuru Rıza Koçman Tar Çünkü o da Yuhucliloılu iyi hir ile görüşmesini lstediğiııi söylü Rahasıncla vnzife görecek 0 

'Memleketimizi olı\kalandır st suç ışliyenlerden ele geçmi sus malmüdürlü~ü vekAletiae, iktisadi unsur olduklarını teslim yor ve diyor ki: 400 bin kodııı ve erkeAin 
mayan baeka memleketlere mü yenlerin mallarınıa haczine ka tahsilAt kdtibi Hüseyin Erdem etmektedir. _ " lııgiltere ve dominyoular gördüt-1ürıı1 ve halka 300bin 
teallik casusluk hareketlerin~n 1 r~r _verilebileceği hakkındaki kadroya yeni ildve edilen mer l Bu suretle, A vru panın 11 u bu Yahudi n ley htarlı ğı propa 'ke dağı tıld ıQ'ını söylem iştir· 
de suç eayılncaQ'ı oasuslu~a nıd hu kum; mecburt olarak her _tah Ik z tahsilat memurluQunıı, Hüse f~zları itibarile arazileri ke~dile ı ~nndası altında bulundukc~ b~r Dnhiliye müsteşarı da 
maddeye ilhe edilen bir hüküm kik safhasında sorau hakimı ve ~ E demd~n inhilal eden baş rıne dar gelen memlekellerınde anlaşmaya varılması muşkul leketiu lıeş mıntnkaya ayrıl' 
le tesbit ·olunmuı vo bununla ya mahkemelerce verilmesi eek ~~~iplrğe kültür sekreteri Ali Yahudiler koğulurkeu imparatordür.. hususi tolofou santralı tes1 

baeka hOkümetler için dahi olsa !inde değietirilmietir. Usul kanu Rıza Tezcan ve yine maliye şu BU yapıldığını ve her hana-i vir 
memleketimizin casusu1uaa bir numuzun esas prensiplerlnden be tı-ıhsil kadrosuna nAve edilen Ankarada sene cum karşısında bu sarılraı 
ıAha olması hali bertrraf edil olan gıJa_bi ~uhakeme yapılma tahsil memurluğuna muhasebe tasiyle her tarafın haberdar 
mietir. ması kaıdeeı gene muhafaza kAtibi Halit Dilman tayin edil· 

SilAhla isyana teşvik halle edilmie, ancak firar halinde bu mielerdir. 
rinde buğünün icaı:llarına göre lunan suç metunlarmı malları h d• 1• . 
boğucu, yakıcı ve bayıltıcı gaz nın mutıaka haczoıuıı~ası k~1 Mut Mü en ıs ığı 
neıreden vaaıtalıırının sildh sa diyle onlar hakkında hır tazyık Mut kazası orman mühendis 

1 ,. b id dd d " teşkil eden bu kararla kanun liğine Nuri Şahin edilmiştir . 
rı ~1ca~ıt. una a ma e e gos pençesinden uzak kalmalarına 
terı mıe ır. 1 b" db" k b 1 d · ı . Seyhan Orman baş mO· 

. Siyasi cilr~m mahkumların~ man ır te ır a u e 1 mıu; hendisliği 
verılecek c?za ıle bera~er emnı tir, Bir de; sirasi suç mevzula Seyhan orman bas mühen 
ret\ umumıye nezareti altında rı hakkınd>t sorgu hakimlerince disliQ'ine tayin edilen "Bay Ab· 
bulunmalarına da mahkemelerce mahkemeye sevklerini müeddi dullah Cevd.et Sinoptan Adanaya 
karar verileceğine .... dair olan olan son tahkikatın açılması ~ka gelmie '° işine başlamıetır. 
maddeye suçluların mahkemece rarlyle beraber her halde tevkif 

Sudetlerden sonra ta1in olunacak bir mıntakada terine de karar verilmeleri ka 
emniyet nezareti altında kalma nunıınd yazılmetır. Zaten kaçak 
ları için reni bir hükilm kabul çılık ve irtikilp ve irtiea gibi - Birinciden artnn-
edilmiştir. Siyasi cürüm malı suçlardaı da buna mümasil hu IAfı hakkında hükumetin fikrini 
kumlarının cezalarını çektikten kümler mevcuddur. öQ-renmek istis oruz. Hodza'nın 

L. f • L • ld d k • v bu itilrtfa muarız oımadıQını ve Hatay uır acıa saunesı o u Avusturya a ı ~ a- hilkumetin slovaklara bu itiHH 

h d ~ l ile kazandıkları hakkı vermeğe 
Birinciden artan U i pTOr-eSÔt er muvafakat edeceQini ilmid edi· 

reti devam etmektedir. . (Birinciden artın) yoruz. 
Dlln Düzeyir köyünde bir mesi için Türkiye ile Almanya Slovak muhtariyetini Ameri-

türk ve annesi tedhişçiler tara· aruında müzakereler cereyan kada tatbik edilen şekilde anlı· 
fından boQazlanmıelır. Süveydi· etmektedir. yoruz. 
re usbeci ve ermeni çeteleri Gene ayni a-azete1e göre, Slovakların, slovak iııleri 
dün de sokaklarda eilahlariyle memleketimiıe getirilecek dok · hakkında kararlar veren kendile 

• dolaemıolar ve bürolardaki türk torlar arasında profesör Henrih rine mahsus bir parHlmeııtoldrı 
mümessillerini dahi tehdide cesa Nopman da vardfr ki, bu dok- olmasını ve ayrıca devlet arazi · 
ret etmielerdir. Yadii Cerap bü· tor eski fngiliz kralı Edfardı te sini alilkadar eden bütün işlor 
rosundaki türk mümessilleri bü· davi ve iyi etmietir. Türkiyeye hakkında karar verecek ınüş 'e 

rek bir de çekoıılovak hükO.meli 
royu terke mecbur kalmıelardır. çağrılacak doktorlar bilhassa mevcut olmasını istiyoruz, 

Reyhaniye civarındaki türk kaphca mütehaseıslarıdır. Bnnlar Slovakyada c.turan bütün 
köylerine arap akınları devam dan istifode edilerek memleketi ekalliyetlerin bu mecliste temRil 
etmektedir. Yağma edilen mah· mizdeki kaplıcalar daha fazla edilmesi ldzımdır. Slovak muhtn 
sol mal ve haytao değeri mü· inkieaf ettirilecektir. riyet partisinin çeklerle mücade· 
him bir yekOn tutuyor. Bazı Avusturyada çalıemakten le etmek üzere diğer milletlerin 
)'erlerde kadınlara tecavüzler vu menedilen Ynhudi doktorların: muhtari1et taraflarlariyle birlee· 
ku bulmuştur. sayısı 1500 kadardır. miyocehi muhakkaktır.» 

Büyük hava garı 22 bin göçmen lecoQ'İu i söy lom iştir: 

yapılacak 
Ankara, - Ankar4oın sivil bava Aııkar~e!~~!~ ve içtimai Yahu~iler hakkındaki prl 
cılık bakımından Avrupa ileAsya Muavenet Vekftleti 19:38 mail yı Meclis encümenitı' 
arasında mühim bir geçid \"e li 1ı içinde Romanya ve Bulgnris 
man mevkii olduğunu gözöuüıı tandan memleketimize getirile reddedildi 
de tutan nafia vekı11eti.devlethava cek göçmenlerin adedini tesbit 
yolları kendi idaresine geçliği 

etmiştir. Ekseriyeti Trakya ve 
gündenberi, kurmakla olduğu orta Anadolu mıulakalarında 
modern tesislerden biri olarak 
bir de tayyare garı yapmayı ka yerleelirilmosi kararlaetırılan bu 
rarlaetırmıştı. göomeıılerin isklln işleri etrafın 

Ankara • Elimesgud şosası· da hazırlıklara başlanmıştır. Oe 
nın 9 uncu kilometresinde olan lecek muhacirlerin sayısı 22 
ve asfalt yolla şehre bağlanmış bindir, 
bulunan geniş ve müsaid mey· 
danda inıa edilecek olan hava 
garı 156,826 liraya çıkacaktır. 

Mukavele müddeti200 iş günüdür 

Af ~anunu projesi 
- Birinciden artım -

ve modern hava garımız. ikinci tabiiyetindeu ıskatı hakkındaki 
teorin sonlarında bitmiş olacak·} kanun af kanuniyle ilga edildi 
tır. ~ina göre bu kanunun ,meri ol · 

Binanın en mühim servis kıs duğu sırada bu eehasın Türki
mı zemin katındadır. Bu kattu yede tevarüs temlikı haklarını 
büyük bir hol vardır. {Bundan nez eden hükümlerin yeni af ka 
başka yolculara mahimet veren nuniyle ihtilatı mucip olmama:;ı 
kişe, posta, küçük soyahnt müze için Hiyihaya bazı kayıtlar ila\·e 
sini ihtiva eden istirahat salonu edilmiştir. 
lokanta, gazino, tuvalet terleri, =======~= 
müdürlük ve pilotlar büroları, 

imdad posta servisleri bulunmak 
tadır. 

Bodrum katında kalörifor 
dairesi, memurlara ve postaya 
aid depolar, gaz bombardımanla 
rına mahsus sığınak yerleri bu 
lunacaktır. 

B iı inci l>alla mera si salonn 

bürolar ve leftırruatı, dört yolcu 
odası vardır. Bu odaların ikisin 
do banyo dairesi bulunmaktadır 
Binanın iki ucuııdaki dış merdi 
venlerden zemin katına ve lıü 

tün binanın üttünü kaplayan ta 
raçayo çıkılabilecektir. Bu tara· 
çadan halk, uçuşları rahatçe sey 
redebilecekLir. 

Anknrn, - Manisa n1e 
merhum Sabri Toprağın 11 

cı meınlekellerden gelecek 
olmayan yabaııcı göçmeııJef 

kıııdaki kanun teklifi ve lı~ 
sustaki encümen mazbııl· 
ruznameye alındı. Teklifi 11 

eden hariciye, sıhhat, dtı1 

encümenlerinin hepsibuııu 1
1 

et~nişler ve ecnebi tnbif6 

ki muso\'İlori istihdaf edtı~ 
teklifin, ahk ilqı ı meçoll I 
kifayetindea lüzumsuzlıJ 
kani olmuşlardır. Sıhhat eı1 
ni bu m ünaebe tle moılı9

1 
da ou mütalaayı yürütıne~ 

c lskdn kanunu ve 1~: 
tandaşlığı kanununda tekit 
nan gayeye uygun uulıl 
üzore Türk kültürüne ba~11 

yaııların göçmen olarak .fl1 . ı• kete kabul edilmemelerıı 

ne kltfi ve de\·letin yükse~. 
faatini koruyan ve milli ıJ 
ları gözeten ahkam nıef0111 duğu gilıi, hükumet ıüııJ tı 
her iürlü tedbirleri s19

11 

eaUlhiyetini hRiz bulundll~~ 
yeni bir kanun tedviriıı~ 1 

olacağına karar verınitUl'· 
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SAYFA 3 YENi MERSiN 

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
ı Mersin 

-----------------:1 Piyasası 
2- 6 - 938 

Pamuklar 
Londra Çocuk Garabet diyarı11da kadın 

Beledi Vf) reisi ol tınca bakımevi 
J lngi ltert>, Londra ilk tO { Kıevlant 

$e~ i r çılgin,ca, bir eğ lence Ye bas la dı.f akat beledi ye f eisi" i cu k ~:k 1;: vi;:c:~::·r bi r gO n 1 ~:!~~~lı 
nın 1<! başm~a kalması uzun sürmedi · tçin_ ~abut ediıdigi gibi, bir ~::a 

'I Ay ıçınde kabul olunuyorlar. Koz 1 w . . . acı par agı 

K. S. 
40. 41 
28,So 
27-18 

5,50 
fi 
25-26 

Amerikıda, vıktile 'ar- Ahali vur patlasın, çal oyna Bakımevıoın banası, bU-
ytte artistliği etmiş bir kadın ıin şeklinde _kendini eğlence· yilk b~r park ortasında ~oca bufday • çavdar 
sonradan Oiıney şehrinin meı ye veriyor., . man hır saraydır. GeeeJerı . her Sert şark 
h~r bir ~io:'ası oluyor ve bele ı Bu çılgınlık dört gün sil çocuk .ayrı odada yatıyor ve l Yumuşak ~ 
dıye seçımı hazırlanırken nam rüyor. Dördüncü gün polis ayrı bır dadı tarafından bakı·/ Yerli buğdayı 4, 12,5 
zetliğini koyuyor. ı müdürü işe müdahale ediyor; lıyor. Ancak oyun ve yemek I Çavdar 4,70 

Kendisinin seçilmesi için z k . t .. d k odalarında çocuklar bir araya Anadol yulaf 
w 

1 
ev ve ışre ıçın e en 

yapbgı propaganda esnasında d' . k b d o· h . toplanıyorlar. 
d 

. ını ay e en ısoey ıe rı E . · 
a halkın boşuna gidecek bir b · • J • J kJ b VI n bUtUn döşemeleri be arpa 

takım vaidlerde bulunuyor 1 hır eg e~ce yerıdo maütha' ~b~a yaz ve çiçeklidir. Yerlere yı- Anadol 4 
· er aynı zaman a m ış ır . . . y ı · ı· · • MeseJA, şehirde görülmemiş ' . t k . h I" kanır cınsından kauçuk sarıl· ~r ı a ıvre yenı M. 3,25-3.17,) 

eğlence yerleri 'açacağını, he· gcınlıy.et' YeH avgaü yehrı a ıne mlştir. Çocukların oynad.ıkları NFohu
1
t ek&tJ'a 6 

e mış ır. er g n er gece asu ye 6 8 
men her gün, bayrammış gi- b'rk k' . 1 h ber şey, ta bahçenin koltukla Yulaf 1. 0 2~ 
b

. . ~ • ı aç ışı vuru uyor emen . yer ı .-, , .J 

ı tenhkler yaptıracıgmı vaa h wl . d ı, d' rıııa .rndsr her şey dezenfekl Mercimek yozgat 4 
dediyor. 1 ~r eg ence yerın ~,...a~ga ö te edilmiştir .•. Evdeki mllstah Sahl~p 120 · J EO 

Seçim yapılıyor ve Hilli vUş oluyor. Bunun uzerıne po demlerin hepsi de mektep me Tatlı çoğea 20 
Beyker ismindeki bu kAdan, Jis müdUrü artık yeter diyor zunudur Balm~mu 75, 
2000 bin reyle belediye reisi ve sabrı tükenerek ıebre bir Seyahate çıkarken çocuk 5Cebrı l 1 

. . b d w t B usa m 1 ,'l, ' 0-1 tl 
ıeçıhyor. i cyanname agı ıyor. eyanna ları bırakacttk kimseleri ol· 

Kadın belediye reisi iş mede şunlar yazılıdır; mıyan aileler içleri rahat ede· 

3 Haziran 1938 

mersin Belediye Riyasetinden 
Davet 

Aşağıda yazıla mesele! ~rin mfıstaeelen müza . 
k~resi · icab eylediğindt•n dolayı meclisin fevkala
de olarak .toplanmasına lüzum görülmüş olduğun 
dar~ 6 Uazıran 938 pazartt>si giirıü saaL 16 da be. 
ledıye salonunda yapılacak toplantaya iştirak ey 
lememzi rica ederim. ' -

HUZNA\1E: 
ı · -Evltıre ve müesseseJ .. re verilf>cek içme 

SU)ll talimatu~mesi tarifesi 
2-- ~Jezarlık talinı:ttnamesine fklenecek mad 

deler. 
3- Belediye uıülkiindt'n eslı postane biııa

sının vecht>i talısisirıin l•· pıili 
4- Heledi)'e ıulilkiinden tanzifut ahırı bina

sının salıln;ası 

i l A H 
iktisat Vekaletinden: 
1-- 329 'i sayıla kanun mucibince hususi ve_ 

ya sermayesinde devlet iştiraki Lulunah veya dP.v 
lel sermayesile kurul(jn imtiyazlı veya imtiyazsız 
bulunan sanayi müesseseler lu~r hangi bir işte 
kullanacakları fcnehi miitehassıslar için miitehas
sıs yetiştirme ücreti tesviyesine ve tediye edecPk 
leri bu ücretleri her altı ~)· da bir pPşiuen hazi-
neye yatırmağa ve muka'bilinde alacakları mak-

47 buılarm bir suretini vilAyt'& m;tkauu vasıtasile 

5
4; iktisat vt>kAletine bildirmeğe mecburdurlar. 

batına geçince vaıdini tutu·! «Ben vazife başında ol· re1' çocukhtı·ını bu eve bıra· s· yapağı 
yor. Eğlence, oyu:ı f'Hsen o· , dukça hiçbir kadının şehri kıyorlar. Ev o kadar rağbet Şıykh 
nun sevdiği şeyler. Öyle ki altüst etmesine müsaade ede- görmUşlUr ki, ana baba cu· A~:dol 

so 2 - Miilrhassıslarrn verecekleri iicret mik-
70 darı Vekiller heyeti niu 5 5-938 tarih ve 2/8 7 38 

ıehir baıtanbaşa çılgın bir ha· 
1 
mem» martesi öğleden sonra ve pa- Aydın 

le geliyor: Barlar, dansinglfr, Ve bu beyannameden son zar günleri rahat gezebilmek Yıkanmıt yapak 
mllıikholler gece gündüz işli · ra da eğlence yerleri kapalı· için çocuklarını cumartesinden Güz yunu 

tOO· l ~o sayılı kararna mesİJ le teshil edilmiştir. 

50 3 -- F(jzla nrnh)mat almak istlyenlP.rin içel 
Nafıa miidürlüğüne müracaat etmeleri ilan olu ... 

yor, şehirde yeni 'yeni biraha · hyor ve şehrin eğlence çılgın · pazartesi sabahına k!ıder bu ~on ya malları tiftik 
neler, eğlence yerleri açılayor. 1 lığı nihayete eriyor. eve teslim ediyorlar. Koış-akt 1 eçı ı ı 

Hem Suçlıı, hem güclft 
SağlJhında adı bir efsane pirinçler 

kahramanının adı gibi diller ~~vyorkla ihtiyar bir ~a\ n:ıemuru mUşteriye doğru iği · Bi~in~i nevi. mal 20 
de dolaşh. dın Cef~rson sokağında bır Jıyor ve kadının biraz şişik İkıncı nevı mal 1 l 1 H 

lngilterenin en meşhur sinemaya girmek Uz~re bil' duran mantosunun sol tarafı · Çay 285 A 
~izli teşkilAtçısı, ömrUnUn son bilet alıyor. Salonun keptsl na vuruyor. Mırntonun içinde Kcbve J04 • 105 Jktisat Vekaleti: 

» dabağ 

lavrensin evi müze oluyor nur. 2-- 2 

dem1eı_inde , l..ondradarmute önUnde,. kont.rol me?1uru, ke hevlamıya başhyan köpek fo· =~~=·~~==-==-
vazı hır evde oturdu ve bir dının gırmesıne manı 01u!0 r. yayı meydana c•karayor, pek mersin: Su isleri on ~irinci şu~e mühendislig .. indan 
motosiklet kazo:.nnda öldU, ÇUrıkU kadının bereberınde fuzla pfkelenen kadın memu Mersin Meyve ve Sebze 

Bu ev haftada Uç gün bir d~ köpek vardır. Kadın run Uıerine atılıyor ; 0 dişle · • J- ~IPrsirıiu ~Hrp ltfr«ifırıdara g•· ç~rı Efr .. uk 
halka teşhir fdilecek . köpeğı~le bara.bar içeriye gir rinin bUtnıı kuvvetile kontrol PIY8S8SI . deresinde krşif bedt>Ji ~773 lira 84 ~uruş oları sa-

Ev Uç odalıdır. Bahçesi melde ısrar edıyor, fakat me memurunun elini ısırıyor. Bu 2 Haziran hil tahkimatı anıeliyatı 10 6 . 988 tr.rihine kadar 
çiçekli 1ve meyva ağaçlıdır . mur nezaketle bunun mUm· sırada ihtiyar seyircinin tak Kuruş 938 

J 5 gün rııüddeıl~ açık ~lsillnlf'ye konuloıuştur. 
y t k odasında yalnız kUn olmıyacağını söylüyor. ma dişlari yere dUşUyor ve 

30 
2- ihale işine ı4- 6 9ii8 curua günü saat 16 

bir div:navardır: Uyumak için Kttpekli madam çekiliyor, kırılıyor. 45·50 ~~:~tes dan _it!ba!en Mersinde Kışla caddesinde Su işleri 
bir masa vardır. Çalışmak için Bir ç~yrek sonra kadın Kadın ~erhal mahkemeye 06 on bırıncı şul>e nıiilıendisliği dairesinde başlana-
. d . t dU tekrar gelıyor, bu sefer yanın mUracaat edıyor. Kırılım diş · o3 :I~~o~~~ulya eaktır. 

bır kollu_k. var ır, 0 urup ıla köpek yoktur. Salona gir· lerin tazmini için memur aley 04 Çalı fasulye sırığı Talipl~rin mfzktir gt'in ve saatte resnıl ~ . 
şUnmek ıçın. h' b' d 02 k .. 1 b .. 'esaı-

Odalardan birinin duvar· mek isterken ayni kontrol ıne ır ava açıyor. '.J Yer çalı ı ı e el'alwr muraecat evlfnwleri. 
t) Sarı fasulya 3 M "' 

ltsr• kitapla :örtuındur. Bir de C!eLerl'ı l\'e"ı'r 2 Kabak • --: • uvalkat t~ı!linat l>edeli 210 liradır. Bu-
gramafon vardır. 800 plôğın y ft I' il Afyon re~enler 2,{i Hıyar adedi nun ıçıo ya banka ılıbar mektubunun vey· J t ı. 

d 
'k" d ğ" v - 'kd· . it 1U uu hiç biri mo ern musı ı e ıl Yuguslevyaya Sakarin il· _ ~ ...,.,.._ ·" Sarmısak mı arın ya.tırıldığma daır mal sandığından alın 

dir. Vagner, Bethofen, Mozart hali memnudur Geçen gUn ş . ç· l· ıo Erik nrnk bnzn n ıhrazı IAzımdır. an 
Ş b tt' ı · angayda bınlerce ın ı ~O - 25 Yeni dUnya 

u er ır. Yugoslavya hududundaki gUm 8 15 4- Taliplerin ya Nafia VekAlt-tinden alı 
Kolonel LAvrns gP.celeri, rUk memurları 10,QOO şekerin var. Bu Çinliler Japonlardan Kaysi •. I J • I' k 'k nnuş 

dostu ve kAtibi Pat Konovlesll yakaJamışlar ve 8ekarini Sava kaçıp bOyUk şehre iıtjca eden mulea ı ut 1 vesı ası veyı.lıut bu gibi işleri mu 
le oturup e,ramofon çalarmış. nehrine dökmDşlerdir. Bu ka· ıerdir. Bu mllltecilerin ekse Felsefe v~ffakiyetle ikmal etmiş bulunduğuna dair r : 

Müzenin mUdllrlOğUne Pat dar sakarinle 20milyon finun riai afyon çeker. 1938 sene vesaiki .göstermfl~ri .şarttır. esmı 
Konivlee tayin edilec{1k, t cay fı 6 milyon fincan kahve, · sinin ilk dört ayı zarfında Şan Profesör İsmail Hakkı Bal· Talıpler kendılerı fon adamı dPğillerse · · 
lon~ra Bele~iye Memurları 22 rııi iyon ba:d•k li mon•l• ghıya kaçak olar• k 4 yUz tıcıoğlu'nun bu y•ni kitabı de va n~ 1 111iidd~1 i il c~ bir ren llll'RI uru k u il arın:~~ 

yapmak kabıldır, 1 bin liralık afyon sokulduğu felsefe öğrenen lise talebesini leahhuL edPce~ lr.rdır. 
sa~al ~nakıyor ! rocuklar Treninde ~ir ~aza 1 

teshil edilmiştir.. imtihanlara hazırla?'ak iç~n .. 5-. Piti~, arzam. m~klalar, 4 mesaha cedver 
. Y ı .. . . yazılmıştır, Felıefenın bütün hulasaı krşfı \ ' f" talıhl fıat fenrıı şar·tnam ı, 

Londrada hemen bUtUn ZR ki . . Kaçagın eoUne geçıldıkçe b h' 1 ... d d ..... . J.' , . e ve ba . . Glaskoda çocu ar ıçın . . • 15 erı ıçın e var ır. r olay yındırlık ışlerı genel şarlnanıPStnden 'b .. 
bıtaı beledıye memurları anla· B · afyonun satış fıatı artmaktadır k k 1 1 1 h 

1 aret ola 
1 

b. . h t 
1 

w k 
1 

. bir sergi açılmıştır. 11 sergı ı 0 unan, 0 •Y 10 ışı ır, ve 8 krşif dosyasım görmek \'e sair lafsilAt # 1 . n 
şı maz 11 asa ıga ya 8 an . . vavruları do· .......... tarda kalacak farzda hazırlan· I · . . ·· . . a nrnk iSLİ .. mıQtır. Bir gUn içerisinde bu de sergıyı gezen J : t H' f 1 f ,_ yen fr on bıruıcı şube mulu~ndıshiiine nı" ~ 1 . . i . . . i bir Sat a ~ . mış ır. iÇ ese e OKUmamJf . . " uracaa l 
hastalığa y~kalanan ve hasta· l~ştırm~k ıçın m nımrn Ma· I r nç ,ampıyonu olanlar bile bu kitabı oku. edebıhrlt!r. 3-7-- lo-
neye götUrulen memurların sa şımendıfer yo~ıı da var. 1 . ~ ... •~ mıkla pek çok istifade ede· · 

14 

yısı yUzQ geçmiştir. Hastalığa 1ıom olmıyan bır sebeb yUzUn· ı Mehmed adında bir Hindli bilirler, içinde Jlizumsuz ba· 
yakalananların ~vvela yüzleri : den iki şimeoJifor bu yold~ Londrada Şatranç oynarken, hislu ve anlaş1lmıyan nokta· İ l A H 
şışıyor, sonra şışen noktalar 

1 
birbiriyle çarpışmış, on yedı k 1 k d bl' k d lar yoktur. Baltacıoğlunuu bu 

V b 
mızı çı ı e en r ar e aşını . . . f 

de yaralar açılıyor. e u su· ı çocuk yaralanmıştır. Yarası . . . yenı eıuını els<:fe talebesine ı ı O fl J , .. d 
ret le. yUz traş e~ilmesi imktın ı ağır olan iki çocuk hastdneye öldUrdU. K~ndısını de ölUmel öğretm~nl~re ve kültürünü ar· _ Ç81 • 8 eruar IDIO an 
sız bır hale gelıyormuş. Lond ld 

1 1 
t mahkOm ettıleı·. brmık ıstıyen herkese ehem- 1,080) hra bed~li sabıklı M·erQı'rı s I · ı· . l ' ka ırı rn ş.ır. . . . . 1 • • • •. eva 11 J say 

re beledıye mı>mur arl on ye· HUkmDn ınfaz edıleceğı I mıyet e tavsıye ederız. Eser dıye rüsı.mu 25.5 . 938 tarihinde · "b .. 
dinci osırdn olduğu gibi sa kel kumaşlar haetahkh mantarla· gnnU beklerken mahkOm ha· ı 104 sayfadır, Fiati 50 kuruı- müdd~tle açık ar;a;ma ' 'a k 

11 Ilı aren J sgüu 
bırakmaya başlamışlar 1 ! rın hUcumune uğramış keten . h d h k le satr·tnç oy tur. Bu kitaptan aJmak iıti· ş· rl · . .. k . : I onnıuştur. Artırma 

llastalığın nereden geldi· ' ıerden yapılmıştır. ı pıs ane e . er ~9. . • • .. , yenler; ' 'Haltacıoğlu, lstanbuJ, a 0~.mesııu gorme ı~tıyen erin varidat kale · .. 
ği anlaşılm•mıştır. Ba1.1 dok- ! Londra belediyesi, yaplır ~uyor ve hıç yenılmıyor. Eger . Çamlıca, Altnnizade 9- it,, ııe nıııracaaıları ~e _ ıalıp .?lan la rııı ) 'f vnıi i lllt 
torlar, hastalığın memurlara d ğ eni serpuşları hastahğın ıdamdan kurtulacak olursa • adresine ücretini poıta hava· olan 8·6 938 tarıhıne musadi( carş b l~ale 
yeni· verilen başlıkların yapll· 1 1 Y ' • · • · • d D ( • am a 0 önü 
ğ .

1 
• ldig .. ini ' sebebi anlaşılıncaya kader da ıngıltere satranç şampıyoııu lesıyle göndermelidirler. Ayrı saat 14 e e lerdarlıkta müte"ekkil arıt ~ 

dı ı kumaştan ı erı ge . . · d'I kt' t . . 1 • •. . ·~ ırma ko-
' dd" d' Bunlara g0re bu ğıtmaktan vazgeçmıştır. lJan e ı ece ır. ca posa ücretı a ıı.maı, Dil yonuna muracaalları ılan olunur • 2 ı ıa e ıyor. ' 20- 8-31-3 
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3 Haziran 1938 YENi MERSh' SA l' FA .l 

=·····*···············--·· ı Altın rüya 1 e Kolonya ve Esansları . 1 
• Yaz gel~i, her zaman size lallm olan kolonyalan-iii 
!nızı AL TIN RÜYA Kolonyaları satışevinden temin ediniz! 
•Aolonyalarımız en güzel, temiz esans38€ 1 lardan yapılır, derecesi kuvvetlidir. 1 
• Fiyatlarımız her k istıye elverişlidir. Esans ~ 

farımız ise lP.minatlı<lır. il 
Toptan salış yapılır. Sipariş kabul edilir. ~-
Lütfen bir defa tecrübe ediniz. 1 

• Mersin Uray caddeıi No. 2 B .......................... 
............................ 
IFabrika ve Sınai müesses~: • • : Sahiplerininnazarı dikkatine : 
: Meninde ıimdiye kadar bir dökümhane bulunma-: 
•chimdan döküm iıi olanlar uzun maaraf ve killfetler. 
•ihtiyar etmekte Tarsus, Adana ve ıair mahallere iide-• 
:rek iılerini yapbrmakta idiler. Bu ihtiyacı nazarı dik·: 

•kate alarak Mersinde Ata Çelebi Basımevi civarında. 
•aı numaralı sokakta yeni bir Dökümhane açtım, • 

IDökümhanemde her nevi döküm işleri yapılmak tadır .5 
:Fiyat çok mutedil ve tenzilatlıdır. • 
:Oöküm işi olan fabrika, sınai müessese sahip : 
•(erinin memnun edileceğini şimdiden arzede-. 

• • •rim. • 
•Çürük çıkan ve beğenilmiyen parçalar• 
:geri iade edilebilir. işlerimizde sürat ve: 
•temizliğe itina olunur • 
: Hariçten sipariş kabul edilir. : 
• Akın dökümhanesi sahibi it 
: lBRAHlM ÖZBELLI : ........................... 

:DOK.TOR. OPR.ATÖR.. 

SAJ.1..,A BORBOR 
Hastalarını hergün 15 den sonra 

kabul, muayene ve tedavi eder. 
ADRES: Camiıerif mahallesi 

sabık MUftU evi yanında 

'-------------------------~------------------------------

Senelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müesse~edir 

Harflerinin Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir 
. 

Reımi devairve m'IJeııeıatla ticc.ırethanelereait her nevi defter 
ler ve evrakı matbuaveaıairei en nefiı bir tarzda ıür'atle yapar 

***~*·~~·~~·····~*•* HARİÇTEN GÖNDERİLECEK SİPARİŞ-
LERİ KABUL VE TEZ ELDEN YOLL&Pl 

HER NEVİ 
X.İTAP, GAZETE 
V'E MECMUA 
TA.B:INI DER UH· 
TE EDER. 

KARTVİZİT 
D .A V E T K ART
L AR. I. Z Alil. F X..A
G I T BAŞLIX.
L AR. I T AB EDİ
LİR. 

DOK.TOR. 

Mazhar Cemil Esen 
Sinir Haatalıkları 

MlU•huıııı 

Adana· Reşat bey mahallesi 
ordu evi civarı savatlı bay 
Halil evi. 

bank 
Emlak ve Eytam 

bankalarının kurıımudur 

Tam türk 

---· - - -- - -- -- - - -- -

SEDAD SAHİR SE YMEN 
Uray caddeıi No. 41 .. Mera'n 

• 

........................................ 1 
ı kayadelen suyu 
1 Saym Halkımızın Sıhhalını göz öniinde tutarak ~şi bulunmıyan KAYA 

DELEN SUYUNU gayet sıhhi bir 'eLilde menbağdaki tesisatında eksik
liklerioi tamamlamış fennin en son usullerini yuptırnı;..tkda bulunduju-

mzu arz ederiz. 

KA YADELEN S YU 
Kaynadığı yardan itibaren istasyon yanma kadar cam ~oralarla ~illı h&ıurlara 

iiilmie tadında hOtün fiziki YB timyevi en af ını mu~afaza ederek ıl day111den •ı 
~ususi ~imyakarimiz ~uzurunda damacınlırı doldurulrnakdı ıı 11111tızınian 
ıı~rimiza gelmektedir . 

KAY ADl!LEN SUYUNUN evsafı ve fevkalldellQine gelinçe: Vıllar ieçdikçe halkımızın 
gösterdi2l rağbet ve tevecc0h1l karoısında fazla söz söylemeQ'l zait görOyoruz. Sıhhat Bahnlıgı 

i ve selıhiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU ~ılrız TOrl<i1enin ı 
en iyl suyu olmakla kalmıyarak 11Dnn1aaın birinci kaynak suları arasında buluaduiunu isbat 

8 etmiotir • ı 

1 1ıtahsızlı2a, haıımıızlıQ"a bir cok mide batırsak hastalıklarına karıı KAYAUElEN ıif•h bir 
hafit kaynaA-ıdır. 1 

•
• Suyu ptlt tımlz H btrralulır. Tetrübı tdln ıayın hallumu lundindl buldu/il H lntlllij ,, ılliJıatuı :. 

vtrd/11 farlılarla ıuyamuzıın müştu/sl 'çO/almiılıtadır. ; 

1 Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi • ............ • ............... !111. 
Mersin : Yeni Menin BHımevinde Bualmıttır 


