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Ankara 7 (Hususi Muhabirimizden) 
Baıvekil B. -eeı.aı Ba)'ar grupta be 

tıntia Fransanın taahhütlerini yerine 
tireceğini katiyelle teyid ettiğ i ni söy 

ge· 
ledi 

~ 

Sahibi ve Umum Netrlyet 
Çarşamba DlrektörU 

FUAD AKBAŞ 8 
HAZiRAN 

GÜNDELtK. SİYASİ HABER FİKİR. GAZETESİ 

avaz Paris 9 (A A)-Bone ile Suad D 
arasındaki miizakereler memnuui 
şayan bir .eekilde neticelenmiştir. 
-HDllHeını yazdıQımız bu haberleri • 
ha kar91 aldık tefallltını yarın yazaca 

yete 

aba· 
Oız-

idare yeri 
Ytnl llenl• Buımnl • Merala 1938 - --
Sayısı 5 kuruş Yılı; 1 Sayı 

Telefon No. 82 10 3007 
.............................................. -..... --.............................. ._ ........................................................ --

Paria Elçimiz dün de Fransız Hariciye Nazırile görüştü 

Müzakere müsait safhada 
----------------------------

Fransız gazeteleri de artık teslim ediyorlar: 
Netice ne olursa olsun Halayda Türk lhakimiyetine müstenit 

bir idare kurulacaktır. Mukadder olan budur 

Gazeteler Davada dünya bizimle beraber 

Türk- fransız dosıluğunun İngilizler diyorlar ki: 
e~emmiyetini ıebarüz fransa birşey bzanamıracağı bir mesele yüzünden Türki· 

elliriyorlar ye ile bozuşmasında Mç bir islifadesi yoklur 

1 
Londra, 7 (Radyo) - DeyJi Telgraf gazetesi Sancak mese· 

Japonlara göre 

Çin 
Silihh Komiinizm işgali 

altında bulunuyor 
Tokyo 7 cRadyo• Yeni lıar 

biye nazırı bu gün ecnebi mat 
buat mümeesilleriııi (kabul ede 
rek ecnebi devletlerin lQioe yar 
dımının çok vahim neticeler do 
gura bileceğini söylem iştir. 

Japon matbuatı Çine yapı 

lan yard ımlal'l şiddetle ten kit 
ederek· bu yardımlar neticesi 
Çiode Japon harekdtının vahim 
leştil:tini gizlememektedir. Gaze 
teler ~on on!beş gün içinde Rus 
yadan 500 tayyare kiilliyetli si 
lah ve miihimmat ve pek çok 
teknisyen geldiğini yazarak Çi 
oio bir komnnizm legali allıoda 

Gönüllüler meselesinde endişe artıya r 

Mütareke teklifi 
İngiltere ve Fransanın ta

vassutunu Franko reddetti 
lspanya~a 40 hin lıalyan IO bin Almanın buluÔuşu dahili 

ve ~ar içi ihtilafı derinleştiriyor 
Burgos 7 (Radyo)IIavas mu l lınmasından o9vol tnütarekeyi 

habirioden: 24 saatten aı bir za \kabul etmeyeceğini beyan et-
- mektPdirler. 

manda uç defa toplanan nazır Fılhakika bu giio ls 
1 1. · · · "'t k" panyada 
ar mec ısı . ıçtımaını ... mu ea ıp 40 bin İtalyan ve 10 bin Alman 
Franko logıl_tere VA Fransa ~a gönüllünün mevcudiyeti dahili 
rafından yapılan tavassut teklıf · ve harici pek çok ihtilGflar do 
!erini kabul etmemeye karı1r ğuracak mabiyelledir. 
vermiştir. . Diğer taraftan Franko gö 

Paris 7 (Radyo) Havas ajan lesi hakkında yazdığı bir başmakalede meselenin şimdiye kadar 
sı bildiriyor: Hariciye Nazırı geçirdiği safhaları hulllsa ettikten sonra şu miitateaları yiirütii· 
Bone bu gfin . de Türkiyenin Pa yor : 

ris büyük eloisi Suat Davazı ka "Yeoi ihtilaf, Türkiye ile Fransa arasındaki münasebetleri 
bul etmiş ve mülftkaıta geçen bulutlandırmak tehlikesi ile karşılaşhrmıştır. Türkler, Hransız 
defalarda oldu~u gibi Paris ile idaresinin Türk kütlesi aleyhinde Araglara taraftarlık ettiğini 
Ankara Rrasında fikir teatisine söylüyorlar. Fransanın, bir şey kazanamıyaca~ı bir mesele yü· 
lllevzu teşkil eden lskenderun .züodeıı şu veya bu şekilke hareket ederek Türkiye ile bozuş· 

Cepheden Fraokonun davetı oüllüler geri alıomadan katt bir 
bulunuduQunu ve Japonların 0 • B 1 k .... . . zerıne urgosa ge on uman zafer tamını ıçın gayret sarfet 
Çıolılerle beraber Sovyetlerle de d 1 b k d k ı . -
oarpıatığını iU\ve ediyorlar. an ar ae uman ana as er mektedır. Dun Burgos radyosun 

Belgra~da açılan 
meseleleri görüeüJmüetür. masmda hiçbir istifadesi yoktur Türkiye ile çok ·mükemmel olan Beynelmilel havacı· 
Fransız matbuatı ne münasebetlerimiz dolayısile meselenin t.üratte ve dostça hallini, 
diyor ?s _a_m_i_m_i_ye_ı_ıe_u_m_a_rı_z_. ,, _____________________ __ lık • • 

sergısı 

Belgrat 7 (Radyo)Kral naibi 
Paria 7 (Radyo} Fransız ga Milli varlığımızın müşahhas timsali Prens Pol refakatinde harbiye 

ıeteleri Hatay meselesi ve Tür.k nazırı Mariç ve askeri kuman 
Fransız görüemeleri etrafında T •• k b V danlar olduQ'u halde bugün bey 
neşriyata devam ediyorlar. Gazo ur ay rag 1 nelmilel havacılık sergisini ziya 
teler Halayda örfi idare ilanının ret etmiş Yugoslav Ravyonun 
Tl\rkler tarafından Qok! iyi kar 

1 
dan sonra diğer ecnebi pavyon 

eılandığını Suat Davazla Bone Rast gelen yerlere ası mıya- )arı gezmiştir. 1 

görüemeıerinin çok samimi bir k T b 1 1 • k Belgrat 7 (Radyo} Beyııehni 
Ca 

' 
a Ut ara O .. rtu•· mıyece lel havacılık sergisi münaeebe 

1 

hava içinde geçmekte olduğunu 
· Jazıyarlar. tiyle yap1lacak hava nümııyişle 

vaziyetin çok iyi olduğunu bu dil harbin hükılmetçilcrin kati 

şartlar altında mütarekeyi kabul surette tt1slim olmasiyle bitece6li 
etmemesini tavsiye etmişlerdir. nin ilan edilmesi do Frankonun 

Siyasi müşahitler Frankonun göaülliilere büyük ümitlerıe:bağ 
ispanyadaki göniillülerin geri a lamasından ileri gelmektedir. 

Eransaya tecaviJz eden tayyareler 

Başvekil Dalediye hadise 
yerinde tetkikat yaptı 

Tayyarelerin milliyeti anlaşılamamakla beraber f ransa 
f ranko nezoin~e şi~~etli teşebbüslerde ~ulun~u 

Paris 7 (Radyo) Baevekil ve 
Hükumet tara.fları gazeteler Dahilive Vekaleti bu hususu alakadar• rina iştirdk etmek üıere üç tay .., d ü kk b. R harbiye nazırı Daladiye pazar 

netice ne olursa olsun Türklerin /ara ehemmı·yet/e bı.ldı.rdı· yare en m re ep ır omen 
Dala~iye söylüyor 

fİIO"U burava gelmiştir. i\ il h 1 t Jnr t fın kırk üzerinden 22 mebusluk ka- " il gı n meç u ayyare "' ara 
Belgrat 7 (Radyo} Beynel daa bombardıman edilen mahal 

zanocaklarını Övr gazetesi de Bayralımızın kudsiyetlnin ı Bunda deniliJor ki= 
Halayda Türk hl\kimiyetine muhafazosı hakkında Dahiliye a Milli ve tarihi varlıQ'ımı milel havacılık sergisi müuase de tetkikat yapmak üzere dün J 

betiyle buraya gelen 12 ltalyAo .. . . . . . 
müstenit bir idare kurulacağını Vekalelhıden şehrimizdeki alaka zın müşahhas bir timsali olan tayyaresi eaat 16 da Belerattan 

1 

oQ'ledeo eonra Orıene gıtmıetır. 1 Lıyoo 6 (A.A.) - Havas mu 
Türk Fransız dostluğunun ehem darlara mühim bir tamim gelmiş şerefli bayrağımıza lllyik oldu ltalyaya dönmek üzere ayrılmıe Hükumet memurları ve halkJa habiri bildiriyor: Vatan uQ'run 
mi t" i tebarüz ettirmektedir. 1 tir. ğu saygıyı temin ve bunu mu ı~rdır - - b k'I b b t 1 da ölen sıhat memurtarı adına 

ye ın hafaza etmek yolunda r.esmt ve · · goruşeo aşve 1 om 8 a 1 an dikilen anıodın açılıe töreninde 

M . 81 J" cı· 'ı fevkala"Je olarak toplandı hususi müesseselere nasıl, ne Slovaklar sahayı gezmi1Lir. Orjen mıotaka ' başvekil B Daladiye bir J~Utuk ersm e euıye me IS U v..:kit bayrak asılaJağı ve ne &i sına bir hava bölüğü gelmiştir 1 
söJ lem iş ve ezcümle demiştir ki: 

bi ahvalde bayrak çekilirke11 me Fransız topraklarının tekrar / •- Uzun tıtrihi esnasında . m e suyu rasim yapılacaQ'ını hüktlmet bir Slovak olan Hotza- bombardımantna mAni olmak Franşa, bir çok tehlikelere ka~ 
1 Ç nizamname ile tayin ve tesbit d h . şı koymak mecburiyetinde k 1 

ehilti gibi bayrAğımızın nerele an mu farıyef için tedbirler alııımıe ve Daladi 
1 
mıştır. Fransa, bu tehlikele~· 

E 1 t Z·ı raı·ımatnamesi re ve kimlerin m~saadesil_e örtü istiyorlar ye kumımdana bombardıman va 1 mağl.~p ~lmesine . i.mkdn vere~ v ere ev ... leb:Ieceğini de yıne bu nızamnı1 . ziyeti karşısında her türlü ted eııerıısıoı ve azmını bir kerre •• d t tk•k d•ı• mede ayrı bir madde ile tayin Buralav 7 (Radyo) Klınka birleri almasını emretmiştir. !daha bulmalıdır. Zira, bugün encumen e e 1 e 1 ıyor ve tasrih eylemeRine rağmen me nın idaresinde bulunan s1ovak p . 7 (R d ) F t Fransaııın hududlarını teekil 
al esef bttzı yerlı:,rde bayrağımı muhtariyet parlls1, parlamentoya ar~s . a ~o ransız op ı eden nehirler ve daR-ların arka 

/1 ı.. l d • l t "fmesind en zın elişi giizel ve laaletayin hu Slovakyanın muhta.riyellnl taleb rakları uzermde uçuelar yapa-1 larında munzzam değişiklikler 
ffe e mey anının genış e 1 ~ g h 1 t butlarına örtü ndon bir kanun l!:iylhası tevdi rak bir kasaLayı bombardıman olm~ktad~r. Eğer Fransa, cebir • k l d ·ıd· susı ea ıs arın a t 1 ti f ve şıddetın parJa kt 

Poata nenın yı tırı masın an vazgeçı ı ıab~lec~~ ka~ar ile_ri •.ar~1~ıgı ve e m ~.~~ak olan adliye nazırı ede_o 9 ~ana~eoin ~e~üz milli· ' nı nazarı dikkate m:ım:zs~ıması 
== - . . netıce ıtıbarıyle mıllctımızın ma Dr Derer mensup olduğu çek 1 yetı tayın edılememıetır. Fransx 1 gaşanlıkların iQine sü _ • kar 

Belediye meclisi evvelki gün nakalftl da 0 sahaya ıntıkal ede fahirioe •e varlıgına timsal olan · 1 _ 'demokrat partisinin 1 hiikumeti Franko makam atı nez gibi gözükmekt d" ~~klenecek 
••at d ' R . . . ·ı 1 . k 1 d 1 x. k d . r . uha SOSJll e ır. j,•akat çok 

. on 7edide Bele ıye eısı cağı cı ıet e ıs o a mey an ıl§ı· bayrağımızın u sıye ını ~ . 1 fikl ıerlnl neşreden Provllldu aıa \dinde oiddetli ıtef&bbüslers girie defa kuuelin tesir· it ' . 
11ıtat ToroQ'lunun reisliğinde nın genişletilmesine liizum ka~- fa~a et~e.Re alftkadarlarea ıtına zet:alne beyanatta buluoarak de mietir. • (Birinciden 

1

.~.~~da eakl 
fe~kalAde olarak toplanmıetır. mamış ve ayni zamanda baladı· edılmedıtı alınan haberlerden 1 mi tir kl: • A • 

Bu toplantıda aehir iome au ve kadrosunun tevessOii dolayı· aolaeılmaktadır. (Tiirk bayrağı 1 O • I Si ki "f .. ısnanyaJa bıtaraf heyet t~tkıkat yanacak 
" " il • ') • 30 d B z ova ar D oosenyor ,.,.- ,., 
,unun evlere v müesseselere ·ıe binaya ihtiyaQ bulunmuş ol· mıamnamesı nırı uncu ma 1 
'8tziine Ait talim:toame ile aQO ~~Rundan bu sebeplere binaen desi bayralt~b~ızın ~tandgi h'J~şhdea 1 SKlllokka tarahf~~dtea~ na'~:s;enlne~~lt:~ 1 Amerika i ngilterenin teklif·,. 
nornanı t _ _ bina ıktırıhr.ıyar4k sın ve ne gı ı eeraı a ı ın 1 ova mu a e ., 
ielerini ardan. alınacak s.e~el pi!~ ı BOZU ~eÇ~D . acm~tahsis olunma t1but1arına örtülebilecefiııi V8Zl Iltar iddialarını elddetle protesto n •ı tetk•ı k ett•ı 
ı. n tetluk ve tasdıkı hat 1 beledıye ıbtıy . han tayin eylemi& olmasına bi ediyoruz 
~ında b ı d' ü k b ı d ' e mülkiinden tanzı- " k e e ıye ene men ararı sına, e e ıy naen bayrak nizamnamesinin ta Derer kendisi gibi Slovak 

~ unrnuş 98 projelerin tetkiki 1 fat ahırı binasının satılması. hak yin elliği evsaf ve hizmet erba olan Hodza,nın Bratlslavya'da BomLar .. ıman•n asker"ı he.lef lere mı' yoksa s'ıv'ıller'ın Luve'ı 
O~lQ iıler encümenine havale kJDdaki 1.ıelediye encümenı ka· bıııa inhisar ettirrlme.ıi ioap ıt bir nutuk söylüyeceeınt bildir U U t U 1 
:dı)~j=~~·.n sonra ruznamed.I Sonu ikincide- "":'" ikinci.. :::ıı:~ söylevine eöJle devam el manewiyesini kırmak için mi yapıldığı ıeshit edilecek 
Ulu~an mezarlık talimatnamesi Yaş meyve, Sebze ıhracatı . Bu namaylee 1elnız çlflçl . (Rad o) Horici·ı A14koh mahfeli -

ne bır madde ilAvesi te eklene· • } ler deli ayni zamanda bQlQn le Vaşıngton 7 
'i . . 'ld. ~· .. erden oQre. 

Celc lll&ddeJer için Beledi,re en· i PİD ted bı r er çiler ve bütün sı1ast partilerin ye nazırı Hal Avrupa ıelerı şe· ~· ı .. ıne aore lngilizlerin lsvcç, 
0Gnıeni kararı reis tarafından V meneubları da letkak eder~k tiyle ispanyada yapılan hava 1 Norveç ve Amerika eksperle .• 

Okunmuş ve bunun da tetkiki o 1 o . il ı· 11· ... ·, vagonlar 'ıp mım'ııııket- Slovak halkı ekeerlyetlolo hangi bombardımaoları için tetkik:ıtta niıı Faşist ve Cumhuriyet i rı. 
teklif edilerek encfimene havale ev et emuyo anma ge ır I~ v IG tarafa meylettiğini gösterecekler bulunmak iizere teekili düşiinü· panya topraklarında tetkikç Is 
olunrnu t • .1 k il 1 k dlr. Bu tezahürat Slovak Miriye len bitaraf tetkik komisyonuna at ya 

neı::te mülkftndeo· eıki teki savkıyattı U8 u am aca linin sonunu hazırlıyan bir tah Amerikanın da ietırAkini temin parak b~mbardıma~ı? askeri he 
Postahane Y. tırılma · . rlbelkdrlığa karşı çek ve slovak maksadiyle 1ngilteronin teklifi defler~mı yo~sa . s~vıl ahalinin 
•ında bınaaı.nın JJkb l d" Yaş sebze ve meyvaların u- ve sebze taşımağa ı:QahlDB ızole ların ittihadı lehinde bir nüma ü . d - - ~ L d kuvveı menevıyeeını kırmak için 
le k n vaz geçılerek e e ıye 1 d . e - . . . k t rlara bıı4laııa· yiş mahiyetini alacaktr. zerın ~ gor~emuş v~ oıı rıı l'!li yapıldıtı teebit edilecektir 

• ilAhnın ihtiyacına tahsisi zuıı uman bozu ma an IQ m ~ edılmış, sorı a 3 . , dan tafsıl:lt ıstenmesıne karar . · 
hakkındaki belediJe enciimeni lekette sevk ve satışları~ı temm bilecek evsafı haiz uzun dıngıl lzmir Enternasyonal verilmiştir. V~şıogtondn hasıl ~lan kana 
ltararı okunmuş bphse mevıu maksadile Devlet Denıı~~olları mesafe1i ve raflı vagonlardan 20 raın n ~ rDıOrM'()\ 4 Hıriciye nazırı beyanatında ate ~ore _şayet b~ telkıklerle A· 
Olan . . . f d fi ve frigorıfık te· . . . 1 'ı:ılir lr~~li\t INJl!Uıe.\ merıka bır mesulıyete nir k bınanın ihracat ıskelesı tnra ın ırn ra ı . . . tane111 Sırkecı garına ie mıv • ispanya bombardımanı hususun r.ı ece se 
ltı • · edılmışu f · İ O 1 ·ı· kı·r · 91danhtıoın genie1etılmesi için sisatlı vagonlar sıparış Buz kaaalarını ihtiva eden rıgo· :1. M L Y N da teşkili düşüuülcn komisyona ngı ız te 1 ıne red cevabı veri· 
)•ktırılmas1 kararlaetırılmıe ise Şehrimiz l'ürkofisine ~el~n malu rifik vagonlardan 12 tanesi de Müşteri sizinle ahş veriş iştirAk için lngiltercden şifaht J lecektir. Çünki Amerika A9ru 
de eehir ve imar plAnına göre; ldmata göre Devlet Demırrolları Haziran sonunda getirilecektir. etmek istiyor teklif yapıldığı fakat bu hu 1 işlerine karıemamak hususuu~ıı 
•nırep t 1 ·b· ve limanları idaresinin tamamla· • . . a ti o, umum mağza ar gı ı d fa Bu vagonlarla dış memleketlere 20 AGuatoa • 20 EylDI. 938 susta henüz bir karıtr verilmedi I auane\'ı eıyasetıne devam az· 

cart rnüeaaeaeler baıka mınta yıcı edevat meyanında son e . . . .. . . . •· r 
kad . . . . A A 'Al a sipariı eUili QIOJVe de yao meyve ve sebze ıhracalı . aıoı SO)'lem ııLır. mınde•1r. 

a ıaıı edılecetı te Lıoarı m111 man7ay 

F ranıa sulh istiyor 
fakat •• 
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Dahi/iye Vekaletinin mühim bir tamimi ıı Şehir Ve Memleket Haberleri 1 ~Eallhı·vuad,, 
~tel ve Hanlar ~~~--~~I~~~~ 

Konforltı odalar hazırlanma 
sına el1emn1iyet verilecek 

istasyonlarda, lokanta ve gazinolarda 
umumi sıhhatın temelini teşkil 
eden temizliğe itina edilecek 

Mersin Belediye meclisi 
Birinciden artan 

rarı okundu. 

l 

\ 
Temizlik ieleri işçi ve hay· 

unlarına tahsis edilmiş olan ti· 
careti dahiliye isk~lesi medhalin 
deki ahır binaınnın umumi man 

1 

lran Heyeti 
Dün Tahrandan 
Bağdada geldi 

Bağdat 7 (Radyo) Mısır kra 

zarası ve sıhhi durumu itibarile tının hemşiresinin desti izdiva 
1 

bulundu~u metkiin eerefiyle mü cını talep etmek üzere Mısıra 

tenasip bir vaziyette olmadığın 
1 
gitmekte olan Iran başvekilinin 

don temizlik işleri teşkilatı için riyasetindeki lran heyeti bugün 
şehrin münasip bir mahallinde 1 • 
sıhhi bir bina inea ettirilmek otomobıllerle bura1a muusalat 

üzere metcut binanın satılması· ı' etmişlerdir. 
na ittifaklıı karar verildi. -----

Ruınamede başka madde Ha~eş Umumi valisi 
olmadıQ"ından 9- G- 938 perşem 
be günü saat lÜ do tekrar top 
}anılmak üzere celse kapatıldı. 

Dala~iye söyJüyor 

•••• 
Habeş prenslerile 
Romaya geliyor 

Adisababa 7 (Radyo) Habe 
-Birinciden artan- eistan umumi valisi ltal1aya git 

dlln7ada vukua gelen deRişiklik mek üzoro bu gün Adisababa 
!er içindi~· kFrtlansn, t hkürlidyetll vfne dan nyrılmıetır. Vali re eski Ha 
msan ıya a m ı:ın ı ea n b 1 • 

ki d bl i 1 k eş ıanedanına mensup ve harp 
eon oca arın an r o ara d t 

1 kalmaktadır. Fransa kuvveti!'\ esnasın a ta ya tarafına geçen 
bütün insan münas~betlerlude ÜQ Habeş prensi de refakat et 
hüküm haline gelmesine müsaa mektedir. -----de etmlyecekLlr. Biz sulha biz 
met etmek istiyoruz. Fakat kar 
eı olan aşkımız, bir zaaf eseri 
deQlldlr. Tehlikeleri yeneceğiz 
Diz, bu lşta yalnı:r. da deglllz 
bir çok diğer milletlerde aynı 
azim ile mücehhezdir. Bu millet 

Amerika 
&layısta kinılere 

ailah sattı 
ler. son znmaularda bunun par \'oşington 7 cRadyo, Haıi 
lak mlsollerlnl vermişlerdir. ciyo nezareti mayıs ayında ya 

Türk ~ayrağı hancı memleketlere silAh ihracı 
- Birinciden artan- f yapılması için verilen ruheatna 1 

tiA'iııdeıı her hangi bir sınıf ve melarin mikdarını neeretmiştir. 
teşekküle mensup olursa ofsurı Mayıs ayı içinde Amerika 
bayrak nizamnamesinin tarifatı dan Jııponya, Çin, Fransa, Bre 
haricinde kalan kimselerin tabut zilya ve bazı Amerika devletleri 
lorına bayrak örtülmesine kaı'i sillih almıflardır. Bunlardan en 
Jen müsaade te müs!lmahadıt fazla flilfih alan Japonyadır.Ama 
olunmamasına son derece itina riktı. Çine ve .Taponyaya ihraca 
edilmesini rica ederim,, tın menini derpie etmemektedir 

Köy davasının · icabettirdiği 
gt,niş faaliyet 

Köy bürolarının muntazatn işlenıesi 
için tedbirler alınacak 

41 öğretmen birer derece 
terfi ettirildi 

Terfi eden öğretnıenleri yazıyoruz: 
Bu yıl vilayetimiz ilk okullarında birer derece teıfi ettlrUen 

mualllmlerln terfi listesi vekaletçe tasdik edllerek KUllOr direktör· 
ıUğUne tebliğ edllml~tlr. 

Birer derece terfi eden mualllmlerln adlarını ve 988 Erlntno. 
den lllbaren alacakları maaşlarını yazıyoruz: 

A. d ı Vazifesi 938 EvlDIDnde 

HOseyln Timuçin 
Alt Rıza Çetin 
Ali Hilmi Orhao 
HUseyln Keskin 
Naciye GUlseren 
Hamil Ziya Bayat 
Şevket Doğruoğlu 

Naşlt Sllmer 
AH Rıza Oktay 
falat Aytekin 
Hayrl Oktar 
Sami Clllnglr 
Ülvlye Alpay 
Mahmut Doğruöz 
ı-~etlye özer 
Akit Hayırlıoğlu 
Nadire Seyhun 
Cemli ipek 
Fevzi GUlsoy 
Ibrahlm Oral 
Hullt Çoşkunoğlu 
Adil Göksel 
Selfthl Ayğıo 
Nasip Aoılş 
Taklltln Sanlı 
Atıfet Umay 
Zeynf'p Alsay 
Reşat Ülker 
MUnevnr Olcay 
Tahire Mete 
Sıdıka Bediz 
Püklze Duatepe 
Hilmi loal 
Ömer Ö21şık 
Mustafa GUven 
Nezihe öz 
MuullA Merey 
Nezihe Ertonğ 
OUndoğdu Arık 

Oğuz ODney 
Buhrl Ok 

•l•c•G• •yhk 
Tarsus OöçUk okulu öğ. 

• Sarı lbrablmll O. öğ. 
Mersin Akarca O. öğ. 
Tarsus Dumlupunar O öğ. 

Mersin Elvanlı O. öğ. 
Tarsus Kelabmetll O. öğ. 
Mersin Kbrlmler O. Oğ . .. 
TarRus Duatepe O. öğ. 
Mersin Oaziptışa O. öğ 
Mersin Çankaya O. öğ. 
Mersin Gazipaşa O. öğ, 
Tarsus Kefeli O. öğ. 
Mersin lsmotpıışa O. öğ. 
Mersin Kayatepe O. Oğ. 
Mersin Kurtuluş O. öğ. 
Mersin Çankaya O. Baş öğ. 
Mersin Kurtuluş O. öğ, 
Tarsus Yenice O. öğ. 

Mersin Buluklu O. öğ 
Mersin Çlftllk köyU. O öğ. 
Mersin Aslanköy O. öğ 
Mersin tıemln O. öğ. 
Mersin TömOk O. öğ. 
Mersin Beıenkeşllk kö. öQ'. 
Mersin MezltU O. baş öğ. 
Tıtrsus Duatepe O. öğ. 
Tnrsus Dumlupunar O. öğ. 
Tarsus Sakarya O. öğ. 
Tarsuı; Duatepe O. öğ. 
Tarsus Sakarya O öğ. 
Mersin ileri O. Oğ. 
Tarsus TUrkocağı O. öğ. 

" " • " 
" " " . 
,, Delimlonet • ,, 
• Siltrke Cumhuriyet 

Silifke Cvmhuılyet O. ö~ 
Mersin ileri O öğ. 
Anamur Merkez O. buş öğ. 
Silifke Teşucu Baş öğ 
Mut Merkez O. baş öğ. 

1750 
1750 
1750 
1750 
1750 
1750 
2200 
2000 
2000 
2000 
2500 
1760 
1750 
2000 
2200 
2200 
2000 
2200 

2000 
2000 
2000 
2200 
2000 
2000 
8000 
2200 
2000 
2000 
1750 
1750 
2000 
1750 
1750 
2200 
2000 
2000 
2000 
1750 
2000 
2000 
2000 

1, Şikayetler dilekler 
·---···-·-··-··············-··· 
Ttızlar temiz 
Çıkmıyor 

Tarsustan yazılıyor : 
Ôtedenberi Tarsusa gelen 

inhiaar tuzları beyaz ve temizdi 
ve piyasada da bo! tuz bulunu 
yordu. İki aydanberi gelen tuz 
ların rengi ve kalitesi deği9tiği 

gibi içinden de pek çok kum çık 
maktadır. Ayni zamanda son bir 
aydanberi piyasada tuz yok de 
necek kadar azalmıehr. 

Halkı kirli tuz yemekten 
kurtarmak iQin aliikalı makamla 
rın bir tedbir almalarını dileriz. 

içme suyu işletme mü~ürlüğü 

Meslek mektepleri 
hakkında bir proje 

hazırladı 
Kültür bakanlığına baglı 

meslek mekteblerine ayrılmıe 
olan mütedavil sermayeleri bir 
leetirerek, bunların tek elden 
idaresini hedef tutan kunun yü 
rürlüğe girmiştir. 

Kanunun hükümlerine göre 
18 .haziran 1927 tarih ve 1087 sa 

Şimdi de Fransaya 
çatıyor 

lskeııderunda cElliv, adın. 
da oanh:ljcı bir gazete çıkar. Bu 
gazete sou aylarda tam mana• 
siyle Mahut Garoya uşaklık ya· 
pıyordu. Haelıca vazifeside iki 
yüzlü efendisiuden aldıQ'ı tali· 
matla; vaziyeti bulandırmak, Bu· 
tanık göstermek, Haberler uydu 
rup tahrikler yapmaktı. Efendisi 
Halaydan uzaklaştırılınca bey· 
ninden vurulmuşa dönen bu ga· 
zete şimdi de Fransaya çatıyor. 

Aeağıdaki yazıyı Bu gazetenin 
dünkCi posta ile gelen sayısında· 
ki başmakalesinden alıyoruz: 

•Biz, Fransayı, zayifleri hi· 
maya eden şerefli bir devlet ola 
rak tanımış ve biltün kuvve\imiz· 
le yirmi yıl onu müdafaa etmiş· 

tik. Fakat esefle ve hüsranla gö 
rüyoruz ki, bunda tamamile al· 
danmışız. 

Fransız hariciye nazırı Bon· 
ne, Fransanın şarktaki yüz se· 
nelik nüfuzunu bir kalem darbe· 
sile iptal etmietir. Bu u~urda 

yüz sene uğraşan Fransızlar, aoa 
ba şimdi mezarlarından bu acı 

komedyayı seyrederek aıap duy· 
muyorlar mı? 

Fransa. yirmi yıl önce Ki· 
likya ve Cenubi Anadoluda oy· 
nadığı rolü eimdi İskenderun 
Sancaalında aynen tekrar etmek· 
tedir O ztlman Türk ı kuoetinin 
önünde kahkari bir hezimete uğ 
rayan Fransa. bu gün de ayni 
hezimete uğramıştır. Me~er Fran 
sa sesi uzaklardan hoş gelen 
boş bir davul imiş. 

Sancak meselesi ortaya çık· 

tı~ı vakit, bazı kimseler bize• 
Fraosaya inanmaklığımızı ve 
Paris hükıltnetinin vaktile Kilik· 
7ada oynadı~ı rolü aynen isken 
derun SancaQ'ında tekrar edece• 
~ini söylediği zaman, biz onları 

cehlile ve aldatılmıe olmakla it· 
tiham etmişlik. Fakat hadis8' 
onları teyit etti. Meğer onlar de 

•ı Q'il, biz cahilmişiz ve asıl yaman 
surette aldananlar da yine biz 
imişiz .• 

Gazete bundan sonra 22 me 
bus ve Hataya tayin edilen Tür1' 
h4kimi meselesinede temas ede· 
rek sözlerini şöyle bitirmekte' 
dir : 

"Madem netice bu idi, öyle 
ise bu intihap maskaralığına ve 
Milletler Cemiyeti komisyonunun 
bu kadar masraf ve zahmeti ih· 
ti7ar ederek Sancağ11 gelmesine 
ne lüzum tardı'? Bu yüzden bU 
kadar kan dökülmesi icabedeı' 
miydi? 

Bütün bu bidatlere Arapo• 
mektepleri atelye ve sauş evleri fasih bir sözle •rezalet denir. 
için, 16 mart 1936 tarih ve 2920 • 

yılı kanunun birinci mAddosi 
mucibince Aydın sanayi iddiasi 
le sanayi mektepleri atelyeleri 
iQin, 21 mart 1931 tarih ve 1774 
sayı kanun mucibince maarif ve 
kAlati emrinde bulunan meslek 

1 k .b. M ., 1 ain umumi hasılatından tediye 
sayı ı . anun. mucı ınce aarı olunmak üzere ayda 10 liradan 
vekAletı emrınde bulunan kız er 30 1. k d .

14 
M ı 

ıraya a ar ı ve ucret ver 1 tik okulları için tahsis edilen ve lir. 
2! temmuz 1931 tarih ve 1867 sa Ertik okulları mütedavil ser 
yılı kanunun dördüncü maddesi ma1e atelyelerinin muameUltlr 
mucibince vildyet hususi idarele idare tarzı ve siparişlerden ali 
rinden sanat mektebleri için ve nacak ücretlerle bu atelyede 1• 
rilen mütedavil serma7eler bir pılan sipariş ielerinde çalıetırıl• 
Jeotirilmietir. cak talebeye umumi hasıHUtaP 

Bu sermayenin ertik okulla verilecek Ocretler Maliye te Kül 
rına tavzii ve icabında birinden tür bakanlarınca müeterekell 
diQ-erine nakli sa14hiyeti Maarif tanzim olunacak talimatname jle 
Vel.Aletine verilmiştir. fşbu tevzi tesbit olunur. 
ve nakiller Maliye Vekdletile Di·' Erlik okulları mütedatil set 
nnı Muhaselıata bildirilir. maye atelyolerinde • yapılaca1' 

Mütednil sermaye atelyele temrin ioleri muamele teraisiP 
rl, işlerine ve bu işleriıı inkişa den mu.af tutulur. 
tına göre muukkaten memur Er.tık okulları mütedavil se! 
istihdamına lüzum gördüQ'ü tak mayanın sarf ve kabzı muhas 
dirde doğrudan do~ruya bµ ie bei um~miye kan~nu ile artı! 
!erle meşkul olmak üzere Mali m~, ~ksılt~e ve !hale kanun 
ye VekAletlnin muvaffakiyetiyle huku~lerınd.en muslesna.dır. 

. . MuLedavıl sermayesı olsP 
}faarıf Vek41etınce bu okullara ı·k k 11 d t d' d·1 ıe . . . er ı o u arın a e ıye e 
kftfı mıktarda memumur tayın k b J'A n· h 8e . . . • ce me a ı 8 ıo ıvanı mu a 
ed~lebılır. Bu .mem_urları~ ucret batca; atelyelerin umumi masraf 
lerı o oku~a .aıd mutedavıl serme tarı, üuretler, aletre iQin satıP 
ye ately.esının umumi hasılatın alınan demirbaş makina, 8 vsn 
dan tedıye olunur. lık ve malzemenin tutarı çıktılı 

Uhdelerine IU\ve olarak mü tan sonra, bir mali seneye ai~ 
tedavi! sermaye muhasibliği ve muame14tının t6tkik ve tasdilt1 

ya memurluğu verilen, okulun neticesinde tahakuk ettirilece1' 
maaşlı ve1a ücretli memurlarıııa ettirilecek ktirı usulüne tevfik811 

9kul mütedavil sermaye atelyeı.ii malaandıklarına yatırılır. 



SAYFA 3 YENi MERSiN 

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 

Şuşnig'in N azıriarından biri 

Mersin 
Piyasası 

Gizli dosyadan mühim bir kitap mı çıkaracak ? 

7-6- 938 

Pamuklar 

Gizli Alman polisleri, eski Avusturya nazınm hali takip e~iycrlarmış ! 
KJevJant 
Dağmalı 
Kapı mah 
Koza 

Eski Avusturya başvekili ğu haber verilmektedir. Zer·ı lunduruyoı·iar. Kırma 
nerede ? nato, Almanlar Viyanaya gi• Zernato, Paris civarında Kozacı parlağı 

B.i~ ha~ere göre Şuşnig 
1 
rerken, Şuşnigin gizli vesika· ki bu köyde gizli dosyadaki 

Laypııge golUrOlmOş ve orada, ıarı bulunan dosyayı alarak 1 vesikaları kullanarak, mUhim buğday 
yüksek mahkeme huzurunda memleketten dışarı çıkmıtğ11 bir kitap yazmaktadır. Eski Sert şark 
muhakeme edilecektir. Malam muvaffak olmuştu Fakat, Av- nazır vesikaları, İngiliz hUkO· Yumuşak ·: 
olduğu Uzere, doktor Şuşnig, rupa memleketlerindeki Al metine gönderdikten sonra bir Yerli buğdayı 
başvekil Dolfus cinayetindeki men gizli polis teşkilatı tara Amerikan kntOph1neslne sat- Çavc'ar 
tahkikatta suçlu görUlerek fından takip edildiğini anla- mıştır. Dosya, bugiin 1.-mdra· J\nadol yulaf 

K. S. 
40. 41 
28,50 
27-78 

5,50 
il 
25-26 

- çavdar 
5 
5 
4, 12,5 
4,70 

mahkemeye verilmektedir. yıncn, dosyayı başka bir arka dan Amerikeya gönderilmiş 
Alman propnganda neza- daşına vermiş ve ingiHz hU bulunuyor. Zernat"' da, vesika arpa 

rati ise bu haberi tekzip et· kametine yollamıştı. ları Londraya güodermeden , Anadol 41~.5 
mekte ve Şuşnigin Avusturya On~en son_ra z~r~at.onun evveJ aldığı kopyaları üzerin j Y ~rli alivre yeni M. 3,25-3.,7,5 
da bulunduğunu bildirmekte· ne oldugu malum değıldı. Bu de çalışarak kitabını hazırla- Nohut ekstra 6 
dir. gUo, Peri~ civarındaki bir köy maktHdır. • Fasulye 6,8 

Diğer taraftan, Şuşnig de bulunduğu bildiriliyor. Ay- Kitapd~ , Avusturyanın Yulaf yerli .fl,25 

kab·ı · d k' 
1 

ni habere göre, Alman aizli Almnnyaya ılhakınden evvelki Mercimek yozgat 4 
nesın e ı nazır ar er asın· . . . • 1 d · Sabltp 120 J ··o d A ., polıslerı eskı Avusturya nazı· gOn er e geçerı hadıeeler bil· · o: 

a vueturyeden kaç~oga ye rını yine takip etmektedir. tOn tafsilitile ve şimdiye ka· Tatlı çoğen 20 

gAne muvaffak olen Gıdo Zer I Fakat Fransız polisleri Zer- der meçhul ~alan vesikalarla ~~1~rmu f f' 
natonun Paris civarında oldu natoyu muhafaza altında bu- anlatıleetJktır. Susam t!i,.?O 16 

Elektrik Çarpıyor Paris Sokaklarimn tamiri yapağı 

8 Haziran J 938 

i L A H 
Silif~e Jan~arma (r O~ulu Komutanhöın~an 

Silifke J. okulunun dört aylık odun ihtiyacı 
olan 72 ton odun pazarlık suretile açık eksiltme
ye konmuştur. Tarihi ilAndan itibaren her hafla-

l
ıun talil günlerinden maada her gününden öğle
den evvel ve sonra ek~ihm~si yapılabilt>ceğinderı 
taliplerin mu vak kal leminaı·: paralarile birlikte 
okul binasında miileşekkil komisyona müracaatla 
rı il~n olunur. 

i l A H 
mersin As~erli~ şu~esi Riyasetin~en 

Emekli ve Yedek subay ve aıkert me
murların ıenelik yoklamalannın yapıl
ması ilanı 

Bölgemizde bulunan kayılh ve kayıtsız emek ... 
li ve yedek subay ve askeri memurların başlana 
cağı bu gf>çen ay içinde dört defa ilan edilen se 
nelik yoklamasına ı Haziran 938 tarihinden itiba
ren başlanmıştır. 

Yaş haddini doldurmuş olanların da beş yaş 
yukarı~ına kada nüfus hüviyet ve askeri vesikala . 
riJe şul emize müracaat etmelfri ve yoklamaları-
m yaptıru alar1 ilan olunur. 2-- 4-6 -8 

~ra~ilZ kö~le~inden birin . yardım etmek üzre koımu~. için 61 milyon Siyah 
de bır •ıle fecı bır kaza ne.· fakat halasına dokunur dokun . . . . Şark 
ticesiode birkaç dakika için-,1 maz o da yanmışlar. Çok şid Bı r şeyın ta mırı, yapılma Anadol ~ 1 L A H 
de yok oluverm'ııtı·r. d ti" v 1 v ." _ eından daha masraflı olur der Aydın e ı agrı ara ragmen ızca 1 d" ... k d v Yıka k 

Ot d b
. d v h d d k . er ı, meger pe ogruymuş nmıı yapa 

uz yaşın a ır • am rız a ır an ışan çı mış, o- p . b 1 d' . P . · Güz yunu 
~~ Tarsus Belediye Riyasetinden 
1~~-ı~ Belediyf>mizce nw ha nınıen be deli 1200 lira 

Ol "fl"k b'b' H . S t f d k 1 1 araı e e ıyesı arıs sokak K il f k an çı ı ıa ı ı anrı er- nun erya ına oşan ame e er 
1 

t . . . . b' onya ma arı ti ti 0 olan amplifikHtör te!ili~atı şarlnamt>si dairesindt> bir . ı v arının amırı ıçın ır senede y t 
monda 24 Mayıı gecesı yat- zavallı çocugu hastaneye kal 

61 
.1 f k f . ozga 

d ı "fl'v · · b' d f d ı f k t ·k· t · · mı yon ren ser etmış. Keçi kılı 
ına an evve çı ıgını ır e a ırmış ar a a ı ı saa ıçera- H lb k. p . k ki dabaö 

50 ay zarfuıda pazarlıkla y~plırılacağmdan isleklile-

d l k 
• · · Ah · · d k v d . a u ı arıs so a arının ye » • 

o aıma ıstemıştır. ıra sın e ızcagız a can vermış niden yapılması ıazım gelime 
yakla!ıp pencereden iç.eriye tir. . . 200 milyon frank kafi gelir • • l 
baktıiı va kıt ahırda bırçok Y ıpılan tabkıkatlı, hidı· miş, Eg" er bir Paris gazetesi. pırınç er 
k n Birinci nevi mal 20 
v ıvılcımlınn dolıımakta oldu senin yüksek te~·ettürlü bir de okuduğumuz bu rakamlar İkinci nevi mal 
g~nu görmüştür. Çiftlik sa- havai telin kopması neticesi doğruysa yolları tamir edecek Çay 2S5 
hıbi; elektrik tesisatind• husule ge yerde dört senede bir defa Kahve 104. 105 

-Elektrik tevzi tablosun len kısa devreli cereyanlar · yeniden yapmak daha doğru badem Ve çe ı.ı·r Jek 
da bir bozukluk olacak! dan doğduğu aolaşılmııtır. olmaz mı ? R Uı 

Diye diişüomüş, ve tevzi içleri 
tablosuna yaklaşmışbr. Fakat Bir sene sonra dünyanın hali Tatlı badem içi 

J\cı » ~ 
elini levhaya yakJaıtmr yak- AmPrikalı profesörlerden kemmel olacakt;r. J\cı çekirdek 
laıtırmaz . mavi bir alev fışkır bay ÜIArih işini gUcUnU bırak 3 - Hiç bir hayvan kaJ Urfa Yaiı 
~ıı ve zavıll~ ~dam yı~dm~ . mış. bin sene ~onra dUn~anın mıyacek, vahşi ve ehli butUn fçeJ ,, 
la vurulmuş gıbı yere duşmuş· ne hııl alacacegını tedkık et h ·ıı . tUk k . Deriler .. . ayvan nesı erı enece ın K d 
tllr. miş Bu profesöre gore bıo s~ . ~çi eriai çifti 

Ad ere düşmesin sanlar sade ot yıyecek. Koyun derisi kilosu 
d kamın Y d • l •. ne sonra : Peki amma yeryOzilnde ~ığır derisi t:uzlu 

en çı an seı avlu a ıı erını ı BUtun kömUr ve h k 1 b Sıgvır hava '-urusu b'f k.. 
1 

k - ... ayvan a mayınca aca a ne K 
ı ırm, uzre o an arısının petrol madenleri lilkenecegı . r Manda deriıi 

kulağına gelmiş kocaıını :yer . den ınsaolar yamyamlaşmıyo 

33.34 

90 

. rin 23 Haziran 938 perştımbe güniine kadar bP-le 
diyemize müracaatları ilan olunur. 2-5·8-t ı 

i l A N 
Mırsin Ticaret ve Sanayi o~asından 
Sicil No. 1095 Sınıfı 4 
Mersinin Nüzheliye mahallesinde Ktşla c~addt•. 

cinde 66 No lu evde otur.an T. C. tacasından o
lup ~lersinin Camişerir mahallesinde Azak handa 
20 No. lu yeri k_anurıi licarelgAh edinerek ı _ 6~ .. 
938 larihirıdenberi loptan, perakeude mevadi zi. 
raiye işiyle uğraşan Bay Viklor "Viktor Butros 
sicaret lakabını ~o!erden tasdikli gelirmesı· ·· '' . uze-
rıne 7-6. 938 tarihinde 1095 numaralı sıcile ticaret 
lan ununun 42 inci nıaddesine göre ka"t ve 1 ·ı 

d .. .. ' k ld yalnız rOzgôrla gUneşın sıcak tar ve neden havvaolerla be-
e yatar goruoce onu a ır- " . . . . J 

trıak . • .. . ··ı . f lı2ından ıstıfede edılecektır. raber imumlarda yok olmuyor? -:ıı!!!ml~=-ı=:::~=-~=~--
ıçın uzerıne egı mış, •· • . 1 

kat ceıede dokunur dokun• 2 - Evler krıste ve me Sayın profesör işte bunu söy Mersı'n Meyve ve Sebze 
d·ıd· .... b'ld ·ı· .ı escı e ı ı gı ı ı r ı ı r. 

ınaz 0 d ··ı - kocasını telden yapılacaktır. Bu evler l . r a o mut ve o emıyor .. 
uzerine düımüştür. sudan ucuza mel olacak ve - ...... ..,.,.._ p'ı a 

13 yaşında olan yeğenle içindeki konfor bugUn havsa- iki kete ölen adam y sası 
ri matmazel Andre halasına lamıza sığmıyacak kadar mil-1 Belgradın Herzegovin ke 7 Haziran 938 

1 

zasında bir memur var; Bay Kuruş 
DiJnyanın en can sıkıcı kitaplarını Hamza. 1 Domates 

Bu zat geçenlerde kail 25 
topJıyan koJ/eksiyoncu sckte~inden öl~U. Bu ölOm 40 BOber _ l haberı Herzegovınde haylı he 05 Ayşe fasulye 

Kollekaiyon merakı insa ımemnundur, Fakat yer yOzUo yecan '!Yandır~ı, çUnkU Ham 2,5 Barbonya 
nı neler toplamaya sevketmi de dikensiz glll olmadığı gibi ı zau ~~.12 de bır kere daha öl- 05 Çalı fasulya sırığı 
Yort Bermingamda Tomas Oos beUlsız eğlence da olmuyor.im ş O taribde belediye işle· 2,: Yer çalı 
ley isminde bir ingiliz de en Kolleksiyon merakı, adamca rinde çalışan Hamzayı bir gOn 3 ~:~a~asulya 
can sıkıcı kitdpları top1amak ğızın başına iş açmıştır. kOI cansızğ buldular. Esasen kalb 1,5 Hıyar adedi 
rnerbkıoa t t 1 t On bir vıtlik bUtUn I hastalı ıoden muztaribdi. Dok Sarmısak 

u u muş ur. · · · torlar cesedi m y trı 5 

• . Bu kolleksiyon az zaman liyatı bu kolleksiy?n ıçerısıne defnine izin veru:u::e e ı er, ıo Erik 
ıçerisindA çok bOyUmOştar. girdiğini öğrenen ıskoçya mu Hamza tabuta k~ndu me 30 - 25 Yeni dlloya 
Bugnn can sıkıcı kitapları top harrirlerinden biri bu hareke zarlığa götOrUldO. Mezar~ in· 5 - 2° Kaysi 
hyan ingilizin kolleksiyonun ti ken~isin.e. hakaret. saymışjdirilmeden evvel ber mutad!---------
da on bin cildden fazla kitab ve şahıtlerını kolleksıyoncuya tabutun kapağı kesildi .• Kapak t 
va1._ göndererek onu düelloya da kesilince ölU gl:zlerini açtı ,1 J [ ff İ M [ ff S f H 

1 l j H 
. ~abrika.n~ız mannilA.tı ka.put bezleri ı .. 2.938 

larıhınden ıtıbaren teslut edılen satış fiyatları 
ğıdadır. Ge11işlik Tul , Fiyatı aşa 

S. x m. metre lira k. 
Seyhan bezi tip 2 7 b 36 7 ,25 

" " " 2 90 36 8,39 
Horuzlu bez,, 6 75 36 6, 70 

" " 4 75 36 6,35 
1 - Saoş peşin bedelledir. 
2 -- Hir balyadan aşağı satışlar için 0 2 zam yapıhr. 1o 
3 - Sif .ma~.rafla.rile ~al.ya ambalaj bed J .. 

lerı muşterıye a ı ıtır. e 
Tarsusta M. Rasimbey F. 

müsteciri 
Salih Bosna Gosley lm neticeden çok vet etmiştir• ayeğa kalktı. . . 

' Cenaze merasımınde bu- -
ıunanlar korkudan kaçtılar. Nüshası~ 5 Kuruştur lmı0000ooo0Nıooooocoooooooooooooooooooo~ _ 
Hamza kefene bUrOndO, evi Abone ı Türkiye Hariç 18f 0009oc~ Yü.z çocuğu ve yüz torunu var 
nin yolunu tuttu. 1 8 D O K. T O -c> ~ 

Valansiyen şehrinde 88 kişi. Bu duyulmamış ve görül Şerait çio için 8 M h ~ ! 
yaşında bir zat yaşıyor; Bay Gelinlerle damatları da memiş hadiseden sonra 26. se Senelik 1200 Kr t 2000 Kr 1 az ar Cemil Esen 
Fransua M hesab edecek olursak bay F· ne daha yaşıyan Hamza nıha Altıaylık 000 1000 

1 
s· . h 

onye. 'ranua 180 kişilik bir ailenin yet geçenlerde öldU hem bu lnlr asta/ık/arı mütehasc.ısı 8 
Bu sayın ihtiyarın buglln lr i .d. serer sahiden öldü. FRkat cel Oç aylık 300 500 ° 8 

hayatta 10 çocuğu 50 torunu ı e sı Hır. k . b k d • nazesini, ne olur ne olmaz, ! Bir avlık 100 Yoktur. Adana Reşat bey mahallesi ordu . 8 
38 

t ' 
2 

ı er Peın u a ar çocu belki gene dirilir korkusile ; ! ;gl civarı Savatlı Bay Halı'I ev·ı evı ı 
orununun çocuğu, toru· ğu olsa nüfuz meselesi kolay Uç gUn kaldırmadılar •.• Fakat Resmi ilinatın sabrı 10 ı 

nun~rı torunu var •. Tem 100 halledilecek r.. bu sefer dirilmedi. 1 ,_K•u•ru.s.tu•rJlll!. ,... __ 
111111111111

..1 ~ 000000000000000000~9000oooo000cı~~--
., ... ,."' ~(§) 

------------~---



'AYFA 4 

I 

rF ! • 

~ H~;air!~e ton 
Sümer bank Her ticarethanede 

1-Ier Yerde 
Emlak ve Eytam 

bankalarının kurumudur 

• 

• 

Tam türk 
Ve en güvenilen sigorta şirketidir 

Hayat, yarıgırı, Nakliyat, Kaza Otomohil sigor 
talarımzı en müsait şartlar ve tedİ)'e kolay
lıklarile yapar. 

Mersinde Mümessili 
VASFI ORGUN 

Daima R ( M 1 H 6 T O H yazı makinalan • -----------------------------· ve Şeritleri kullamhyor 
• Sizde bir REMİNGTON almalı"ffi 

sınız. Satış yeri nı 

Sinema yıldızlarının en güzeli 
(NORMA ŞERER) 

Bu akşam: 

~ w ~ilyam Rıka~ YAZLIK. HALK. Sinemasında 
TEMSiL EDECEÖI .................................. Hayali gözlerde, hml dtllerde, neşesl gOnUllerde, şObrett 

neslllerde yaş yacak olan maruf edl b 

ŞEKISPIRIN ölmez eseri 
=F~b~İk·~ ~·~· s~~~ı ~Üesse~AZ .. . (Romeo ve J uliyet) 
• Sahiplerininnazarı dikkatine it .. . 
• Meninde şimdiye kadar bir dökümhane bulunma-: 

Piyesini görmek için sayın halkımı
zı saygı ile davet eder. 

• dağından döküm işi olanlar uzun masr•f ve külfetler!I 
!f;ihtiyar etmekte Tarsus, Adana ve sair mab Here fide·• 
~rek İflf"rini yaptırmakta idiler, Bu ihtiyacı nazarı dik-: 

: :kate alarak Mersinde Ata Çelebi Basımevi civarında. 

: :at numarala sokakta yeni bir Dökümhane açtım, • 

~ ~Dö~ürn~anem~e ~er nevi dö~üm işleri yapılma~ra~ır.~ 
: '.Fiyat çok mutedil ve tenzilatlıdır. : 
: .Dfüdinı işi olan fabl'ikc., sıuai mürssese sahip • 
: :terinin nıemrıuıı edilecfğini şimdiden arzede-: 

0 

• Türk Hava 
; :Çürük çıkan ve beğenilmiyefı parçalar: K 
; :geri iade edilebilir. işlerimizde sürat ve~ ulumu 
: :ten1izliğe itina olunur • Piyangosu 
: Hariçten sipariş kabul edilir. : •.• 
• Akın dökümhanesi sahibi ;a Her ayın onbırın 
il! IBRAHIM ôZBELLl • 1 de çekilir. heroca-• IBllf!IHIHf.IHIHIUIOtHI: :tEtHIHtl!••*-.. ••lf ğı zengin eder. 

DOK.TOR. OPR.ATÖR 

SAFA BORBOR 
Hastalarını hergün 15 den sonra 

kabul, muayene ve tedavi eder. 
ADRES: Camişerif mahalJesi 

sabık Müftü evi yanında 

Siz de bir tane alınız 
1 n======::::::::=========o 

Vurtdaş 
Kızıl aya 
ıaza olunuz 

•••• --·········ı kayadelen suyu ı 
Saym llalkınuzın Sıhhalım göz önünde lularak ~şi bulunmıyan KAYA• 

DELEN SUYUNU gayet sıhhi bir şekilde menbağdaki tesisatında eksik- ı 
Jiklerini tamamlamış fennin en son usullerini y~ptırmakda bulurıduğu-ı 

mzu arz ederiz. 

KA ADELEN SUYU 
Kaynadığı yerden itibaren istasyon yanına kadar cam borularla billur hsvuzlaral 

• indirilmiş oradanda ~ütün f izi~i ve kimyevi evsaf ım muhafaza ederek el deymedenİ• 
~ususi kimyakerimiz huzurun~a damacanlara doldurulmakda ve munıazaman · 1 
ıe~rimize gelmektedir . !" , 

1 

KAYAOELEN SUYUNUN evsafı ve fevkaUdellğine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızın 
göster<li~i ra~bd ve teveccühü karşısında fazla söz söylemeğl zait gOrOyoruz. Sıhhat Bak41nlıgı • ~ 
ve s~lahıyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU tıh11z Türkiyenin • J ~ 
en iyl suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında hulunduQunu isbat • 
etmiştir • il 

iştahsızlığa, hazımsızlıe-a bir çok mide batırsak hastalıklarına karıı KAYAOELEN şifalı bir • 
haya& kaynaQ-ıdır. 1 

Suyu pek temiz ve fJerrakdv. Tecrübe edtn sayın halkımız kendinde buldutu ... iniklik ve sıhhatın _. 

8 Haziran 1938 
·:·#C\/HY<o.lV 

i8? = ltın ·· ıe: ruya 
~ Kolonya ve Esansları 

~ Yaz geldi, , ~er zaman size lazım olan ~olonyalan-1 
Snızı AL TIN RÜYA Kolonyaları satışevinden temin ediniz! 
Jl!Aolonyalarımız en güzel, temiz eıanı~ 
~ lardan yapılır, derecesi kuvvetlidir. ti 
.. Fiyatlarıwız h~r kisfye elvt>rişlitlir. Es:.-tns 
iililaranıız ise tPminatltdır . 1 Toptau sarış yapılır. Sipari~ ~abul edilir. = Lütfen bir defa tecrübe ediniz. 
~ Mersin Uray caddesi No. ~ 

~ ... , ~ -~it : " * !SUllS!ilif "I!&• ~, &• 
ffi~~**-~*-~~~*-**-*-a.~~~~*~~•M 
~ SAYIN ~;E.RSİNLİLER. : 
~ Yaz gecelerınızı ~ 

: istasyon ~ile sinemasında' 
* GEÇiRiNiZ As = iyi bir hava almış olur aynı zaman- ; 
~ da mevsimin en güzel filmlerini seyret· * 
~miş bulunursunuz. ' 
*~**~*~~~~*~~~~~*E~W.~*~~~ 

t1 Lira;; Fotograf Makinesi 1 
Haftada bir lira vererek bir fotoğraf ku 
tu makinesinesahip olabilirsiniz . 

Haftada iki lira vtrirSlnlz sizt son model bir klJrükl/1 (KO 
DAK) makmesi takdim ederiz. Sınıf terfi tdtn ve iyi not alan 
altbtye verilecek tn kıymetli htdıyt Fotc/,·of Moklr.tsidir 

Fotoeıafrılarla Amatörlere ait her cins malzeme cam kar 
ton, paspartu ve iltlçlar bütün cenup vil4pttltrimuki 'satıczİardan 
daha ucuz ve tazedir. 

J;<odak, Otvort, Poglander, Mimoza, uonard, LombtrE, Ka 
ptllı, Agf a markalı malzeme, film ve sinema fUmltrlle RonJ/un 
filmleri bu/u11ur, 

~-

SEDAD SAHİR_ SEYMEN. 1 
Uray caddesi No. 4 l • Me:.:.J 

:ı 
...... ' . 

IHTIVARLIK 

,.. 
• 

Peşinizden Geliyor 
• 

ONA KARŞI ı'. 
\ 

Hazırhkh Davrananı 

. 
} 

'ılerd/ll farklarla suyumuzun müşterisi ro/almaktadır. • 

Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi = ------------------
RllllBtim1~ll il B• Mersin : Yeni Mersin 8111mevinde Basılmııtır 

• 


