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Kabinede tadililt yapllacak Sabrımızın da hududu var 
Hatay Alevileri tazyik ve tedhişi protesto 
ederek Atatürkün müaahalesini istediler 

Lord Halifaksın Hariciye Nazırhğından ay
rılması Baldvinin gelmesi muhtemeı 

"' 

Türkiye , Atatürk J 
Şimdilik sabrını mu 

haf aza ediyor 
Ankara, 15 (A.A) - Halayda 

Venice · Halifaks Cenevreden döndü 

Trohum mücodelJ Hakiki vaziyet Cuma günü 

ki Alevi cemaatinden Reisicum 
hur Alatürke aşağıdaki telgraf 
gönderilmiştir : 

c Biz Sancaktaki Alevi ce 
maatiııin ileri gelenleri, Sancak 
Alevileri üzerindo hükümetin iş 

tirft.kiyle tatbik od ilen laz)'ik ve ı 
tedhiş hareketler-ine karşı şid 

detle protosto eder ve temamen 
ihlal edilmiş olan intihıip serbes 
ıtmiıin yüksek müdahalenizle 
temin ini istirham eyleriz . • 
Sabrımızın da bir hududu 

Pazar günü Ankarada bir 
gezinti yaptllar 

Ankara 16 (Radyo) -- Evelki gOn orman çifliğin 
de bir gezinti yapan Cumhurreisimiz Atatürk dün 
de şehir dahilinde otomobille bir müddet gezdiler. 
Büyük Şefimiz bundan sonra Anadolu kulübüne 
gelerek orada Vekillerle görüştQler ve saat 21,5 da 
köşklerine döndüler. 

Atatürk kulüoten çıkarken o civarda bulunan 
ve yol güzergahında toplanmış olan gençler tara
fından şiddetle alkışlandılar. 

Hatayda Arap gazetelerinin tahrikleri 
var 

Ankara, 16 (Hususi muhabi Şimdi de bitaraf komisyon 
rimizden)- Vlus gazetesi Hıı toy " 
seçiminde serbos\iuin ihlal edil azasına çatmaya başladılar 
diğini bildiren son haberlere şu 1 

notu ilt\ve ediyor : 

sine alınacak 
Batras köyünde sıhhi 

tedbirler alındı 
Geçenlerde Yenice ve clva· 

randa bir tedklk yapan arkadaşı-

anlaşılabilecek 
Çenaberlaynin Halifak~ı Sadet işi haledi 
/inceye kadar mu haf aza edeceğisanılıyor 

mızıo notlarını bir testıdllfOn öj!°· • • 
rettiklerl başlığı altında neşret· Londra, 16 (Hadyo) Daşve· maksatla kendısıuo Daşveklllet 
mlşlik. Her zaman olduğu g\bi bu kil Çemberlayin bu sabah eni Lorlluğu tevcih edeceği Halifa. 
yazımızı da ehemmlyetıe nazarı 1 olarak istirahatte bulunduğu ksın da Hariciye Nazırlığından 
dikkate alım Vail ve Parti Baş 

1 
Eksten Londrnyn dönınütıtür. iyi ayrılacağı söylenmektedir. 

kanımız B. Rllknnddln Nıısubioğ malumat alam melıafil Çember· 
Jundun dUn aşağıdbkl cevabl at ' !aynin dönüşünün hava teslihatı Mamafi Qemberlaynin Lort 
d k 1 Halilakın beynelmilel Hiy asi va-

1 : I yüzünden tahaddüs eden siyasi 
Ytni Mtrsin Oautesi buhranı hal için olduğunu ve ziyet düzelinceye kadar daha 

Müdürlü/üne kabinesinde Eylül ayındn yap· uzun müddet tutacağı ve hiQ ol 
Gazetenizin 5·5·1988 · 7 5. mnzsa Sudet Almanları meselesi ması mukarrer tadilatı şimdiden . h 11 . k d h 

1938 günlerinde çıkan 2979 ve k · nın a ıne 8 ar mu afazn ede yapacağını beyan etme tadır. x.· d 1 kt d 
2980 cayılı nüshalarıuda •uir te- ce51 e sanı ma a ır. 

SelAhiyelli mahfellerden bil- . 
eadüfün öx.rettikleri. baızlıklı ya Halıfaks Londraya do~ nd ·· 5 

'"' dirildi~ine göre kabinede yap• · ı U 
zı okundu. lacak ladildt oldukQn geniş ola · Londrıı , 16 (Radyo) Harici· 

1 
1 - Yenice köyüude fazla 

caktır. Salı günü toplanacak o· ye Nazırı Lort Halifaks dün ım· 

A k k l b • / b •k d [ nishetle trahomlu bulunduQ'u 1 n ara C.TOT arı tr fÜr Ü faf l e İ mi 1 h kk d k' d I k f" lan Nazırlar Meclisi içtimaı ve at 16 da Cenevreden Londro:ya 
c Biz Lu yolsuzlukları son a ın o ı yazı an evve ey l· _ _ • 

Ankara kararlorıııın tatbik edil M [ h "/ . J • • ·ı d• t hl t k"ldf . v·ıA pereembu guııu Avam Kamarası avdet elmiştır. Hariciye Nazırı 
yor. em ur ar a a ueğıştırı me ı 1 :eet'ıısıınallzyaerı edeı_k,kat·ı'n11 ~.n cveelbetmı ı": toplantısından evvel bu hususla başına üşüşen yüzlerce gazeteci 

memesine ulfeUiğimiz iQin bu ka ~ v 

rarJarın hemen tatbik edilece~i İskenderun _ Anadolu ajan ı Hasimin tekaüt edildi~ini bild·' bur_a~ı.n trahom l!lucadeles~ne id bir tebliğ yapıl~ayncaktır. . r_e beyaı~atta bulunmaktan im-
vı.dinde ısrar edenlere karşı aşı sı hususi muhabiri lıildiriyor ; . . • . . 1 halı lQtn muktazı teşebbusatta Çemberlayııııı Lor Slerenı tına etmış ve doğruca Hariciye 

Arapça Ellh·a gazetesi idari dıııyor. Hususı ıslı_hb_arah_m, nok_ bulunulmuştur· \'e keıyfiyet ta· kabinede lulmnk istedi~i ve bu Nezaretine gilmiıztir. 
rı bir i\imadsızlık izhar etme san ol '· d x.. ki ki d l y d eğişiklikler hakkında verdiği on uu e5 ışı 1 orın a 11 kip edilmektedir. 
mek mnksadiyle sabrımızı muha haberde, muhafızlık vaz:fesile ayın on altısında tatbik edilece· 2 - Tarsusun Badras kö· 
faza ediyoruz fakat llntnyda maliyo müdürü Hasan CEıbbaro 1 ğı merkezindedir. Delege Garo yündeki kızCımık t'nkalarına ge · 
bu işlerin ceryamn:lan mesul o ve Antakya knymaknmı Saltlhad bugün lıana ÜQ nahiye müdürü lince: 
!anların sabrımızın bir hududu dine ~ç ;ı~. iz!n verildiğiı~i m~ıi: nün değiştirildikini vo diğer ba 1 Bu husus hakkında köylünün 
olı:ıcol{ınt düşünmeleri lazımdır• yo mu(eltışı Fuad vo nofıa reısı zılorına ihlnrdıı bulunduğunu; müracanh vaki olmadığından 

Çinde vaziyet gene değişti 

Şimali ve Cenubi Japon or
duları birleşti 

l"ş kanununun tat"ı"t,atını f,olaylaştırmak ı'ç'ın söyled i. Fakat tatbik sahasında j buradaki kızamık vakası vaktın U 1\ i J honüz bir şey mevcut olmad1ğı dıı lınl.ıor alınamamış olduğu an 
gibi Türkçe gıızolelore yarı ree I laşılmışlır. J\<ıyfiyet ehemmiyetle Japonlara göre Çin ordularının şimal 

iş ihtilaflarını hal için iş mah- mi surette dahi hiç bir lebliğat ' uazarı dikkate alınmış ve ma· ve cenub cepheleri yarıldı 
yapılmamıştır. 1 

halline Hl.ııın gelen tebligat ya· 

kemeleri kurulacak Elliva gazetesi Fransızların pılmıştır. lçel vaıtal ı Tokyo, 1G (Rııdyo) Cophe·,kıtalnr Yuşai vo· Longai demir-
Türkiyeye fazla konsasyon nap R. Nasuhioğlu den gelen lelgrnf haberlerinde I yolu boyunca. ilerlemektedirler. 

l ktisad Vekaleti bu cok mühim mevzu tığı,111 lıildiren \'O Hasan Cebba Japon kltalorrnııı şimal Şutang· ı Cenup ceplıesındo do Japonlar 
, renin melhfısenasını yapan bir Pazar Gün Ü Longa demiryoluuun şimal ve ı Honanın cenubundaki 80 kilo 

üzerinde tethikler yapıyor makale neşretmiştir. Gazete, ay cenup muvasalesini kestiklerini metrelik Çin cephesini yarmışlar 
ni zamanda bitaraf komisyon hava şehitlerini bildiriyor. Japoıılar Boşoo-Ti· dır. Yuangse nehri üzerindeki 

.. A.nkora, 15 (Hususi rnuha· husule gelen ihtilafları iş daira- azasının Türklere kolaylıklar ve yençin demiryolunun birleetiği demir kc prü ta~ırip e_dilmiş \'e 
bırımızden)- 1ktisal Vf'ktllesı Jel . . . Araplara ise bilılkis zorluklar andık noktada Çin kıtalarını ihale et· Şotungun garbında Oıolileriıı ri 
na·ıresi ok .h. b. . sı daıma ıdaroten halle çalışmış 1 b" 1 k . ç mu ını ır meselayı • _ çıkardık arını ıldiren yazı ar Hava şehitleri lhlifali Pazar mişlerdir. cat hattı esı!miştir. 
tetkik eımekl<'dir. Bu ıeıkik ie tı.r. Bulil~ memlekette her gun neşrediyor. gUnll lnönU bulvarıoda askerler, . Tokyo, lU (Radyo) Gazeteler 
kanununun toıbı" katını kolı:ı" lna bınlor<!esıno rosllannn Lu ı·ş ı' lılı· Çin ordularının tahkım et· b b l ç · d ı h ., " Dugı1n ilk defa olarak müs mektepliler, sporcular ve kalaba u sa a ı ın en o maıı ab ·-
tlrmak gerek l· c:ıç 'ıye "O gerekse Ulflarının ia dnirosiııce halled'ıl · tı" klerı· 2"0 kı"lomelrelik cephe ya i ·ı"' 1 ı b 

0
' " ~ " lüınan Sünniyim diyen birinin Iık blr halkıo hnzurlle yapıldı v _ leri husus ı uve ere ildirmek 

iş verene kanunun temin etliği momiş olanları için tabii mahke (diğer cemaatler) listesine kay de ı Hava kahramanları saygı ve mtn rılınışlır. Bu sabah Şantung g~l 1 tedirler. Şimal ordulariyle cenup 
f&ydalardan Jayıkiyle istifade meye nıaracaat tavsiyesinde bu- dildikini haber aldım. netle anıldı. ler mıntakasmdo ve Sarınehrm ordularının Qetin mücadele neti· 
imkdnını vermek içi ıı iş mahke· hınulmuştur. sahillerindt ki kasabalar işgal e· ı cesiude irtibatları temin edilmie 
meleri kurmak mevzuu üzerin· Fakat lıüyük haklar için de p l . . . hk .k l dilmiştir. Çin cephesini yaran lir. 

ık ır anta cınavetının ta ı a ı 
dedir. oısa, ma ı emoye müracaat euil- 'J' Arzı mevud gene altüst oldu 

iş kanunu meriyet me~kiin; ~i~i p~k g~ı ~lmemiş~ir. Oünkü K t' I Ah 
girdiğindenberi geçen bir sene I ŞQI, gundolığınden bır ÇO~ defa a 1 med Cingözün SUÇ ş·ımal"ı F·ııı·st·ınde t~dhi~ ha-
zarfında ie verenle işçi arasında lar fcdakdrhk yapmak, hır çok t '-1 

Zelzele mıntakasında ::~ :·:~~~:'" b~=:~::"k •0·;iş: or agı da yakalandı rekau· çok genışli?dı 
siyle; iş sahibi de alelekser ieçi Suçlulardan her ikisi de zengin kadını I 

heyetin raporu Baş- nin ııeeini takip edemiyece~in b A kka civarındaki çarpışmalarda ngiliz 
·ıd· f den haklarına ' n feragat etmek· oğup parasını aldıklarını itiraf ettiler ler Jen .,e tedhişçilerden birçokları ölclü 

bakanlığa VeTl f le \'O mahkemeye gitmemekle· U '-' 
l'ıı-lanla adında zen · b" 1 ı · · t Ankara, 15 (Hususi) - Zel· dirlor. gın ır o muşlardır, Kudns 16 (Rttdyo) - Fllısl · • • 

Zele mıolaknsrnda hükumet 11· Teeldli üzerinde çalışılan iş kadını parasına tamaen iple bo Süleyman da Cingöz gil.ıi BU nln şimalinde ve Akki\ clvıuındd B. Mu solı ru 
dana tetkikler yapmış olan heye ınahkamoleri tek hakimli olacak ğurak öldüren ve metrük Lir Qunu evvelce inkllr etmiese de tedbişçl çetelerle logillL motörlU 
tin enelisi gün Sıhat bakanlı- ve düeünüldü~üno göre, icabın evin bodrumuna alan Ahmet zabıtanın sıkı sualleri karşısın polis kuvvelleıl arasında ,yapılan 1 c vadan t •d 
~ d · B Ş " k ~ . .. . . . . rnllsademede tedblşçllerden y!rml eno Orpı o 
K':, 0~ ~~f~ü~kabo~:~~lı B · S~ffe~ da iş yerinde muhakemeyi ya· Cıngoz _hakkmd~kı tahkıkata de d~ ıtırafa mecbur olmuştur, Tah kişi ölmllştur. loglllz mtlfreıele· •1 dö d 

pıp karorn ropledecektir. Bu vam edılmekledır, kıkata devam ediliyor, rinde birisi ·•ub\t olmak ozre beş 1 e n Ü 
Arıkan ve Sıhnt bnkanı B. Hulu "" 
fti Alataşm huzurlnriylo toplana mahkemede bizde ilk defa ola· Zabıtamızın çok ince tetkik • •.., kişl ölmOşlllr. iki taraftan ağu 
tak hazırlaııan raporlar üzerin rak jüri şe klinde ve ehli vukuf ve tahkikleri neticesi Ahmet Cin lki gün önce bu cinayet fa ve hafif yarali da vı:ırdır. Cenovn 1G ,Radl"o) - BugUa 
de görüşmelerde bulunduklarıu1 sıfaliyle bir heyetin de bulun· gözün SUQ ortağı da meydttna illerini büyük muvaffnkiyetle KudOs 16 (Rady:) t - Şi~~li Duçe otomobille sahlll takip ede 
J'azmıştık. mas1 münasip görülmektedir. çıkarılmış ve yakalanmıştır, Du Filistlnde tedhiş hare A ı gen ş e- rek yol llstOodeki kasabaları gez 
. Rnp')r dün Başbakanlığa ve meydana çıkaran kıymetli zalıı mlş olduğundan evvelce geri d" b k b d 

tılı . t" iş mahkemeleri teşkili iş ko suçlu Nazillili 20 yaşlarında Sü ta amirlerimizin adları vazılır aiı~mış kıtnlar dlln lekrıır sevk 
1
• ve ehr 11 d~sa a

0
a menafii umu 

nış ır. Memleketi muztarib o· J - ı r mıyeyc a ım m esseseı · de b nununun hnzırlaaması zamanın · leyman adında birisidir, ken Kısmı fdart ve KıRmı Adli olunmuştur. Bu gece 1 ,o uıoe l 1 t 1 . 1 l erm açı 
hü~ü ir labiai afeti karşısında da da düşüuülruüş, fakat Adliye Süleyman Mersinde muhte Heisleri kuydrnda hir yanlışlık Vd Akkll yolu üzerinde. mamur ış res m erın ya.p ı. 
b 

n imki\nlordon faydulanorak Ak. k d 0 . bir Yahudi JıöyU tedhlşçılcr tarll· Duçe s()yledığl nutukta ltalya 
alkın huzur ve rahatını tem:n V(;kOleti, o zaman hu ım a r • lif kahtelerde gnl'Sonlıık :ap olmuetur, Daşkomısor B, SelAhat fıodııo basılmış ve e\lere kuıı · nın dUnyanın en bU 

6 ttnek · · h-k11 · k ., s unun buna müsait olmadıgını makta ve son zamanlarda Huku ıin Özgenin İdari Kısım Reisi dak sokulmak suret\le bir çok 1 i 1 b yUk devleti 
ıçın u umetm ne a..ıur _ _ ş· d" kanunun . . . o aıası ç n ugonkn bızta Çalış 1 ~:aısı. tetkikle.r yaptırdığını ilmi öne sürmuştu. ım ı, met cıvarında bar kahvede çalış gene başkomıser B, Cemal Gök yerlerde ytıngınlar çıkımlmıştır. cağını işare~ etmiştir Ak 

1 
a 

Balft.hiyetli bir lisanla tetkik tatbikatından elde edilen net:ce . . Kudlls 16 (Rüdyo) - 1nglliz · Şam Ce 
&den bu raporun tam metni lere göre bu bir zaruret olarak makta idi, Mersine geldiği za selin de Adli }{ısım Reısı oldu Fevkalt\dt) Komiseri bugCln bir novaya dönen Duçe bir torpido 
lletrediJecektir. görülmektedir. mao Oingözle sıkı bir arkadoe ğunu diize!tiriz, - sonu ikincide - mubriblla ayrılmıştır. 



17 MAYIS 1938 SALI 

Kabotaj kanunu 
Hiikümt~t yeııi ve çol{ esaslı 

hir proje hazıriadı 
. 

Yeni proje eldeki kanunun birçok 
hükümlerini değiştirmektedir 

Ankara, (Hususi) - Ekono· 
1 
Jeneceği yere kadar aynı gemi 

VENi MERSiN 

19 Mayıs 
Spor ve gençlik bayramı pro· 

gramı hazırlandı 

Büyük Şefimizin Samsuna çıktıkları mutlu günün yıl dönü 
münde kutlanacak ol~ıı spor ve g ençlik bayramı için Halkevimiz 
de geniş bir program hazırlanm ı ştır. Program şudur; 

ı - 19 Mayıs sabahı şehir erkenden bayraklarla donaoacaktır. 
2 - Mağaza vitrinleri kara ve n eniz nakil vasıtaları bayraklarla mi llakanlıgı yeni b ir kabotaj ile gt!lirilmelerine ve lUzumu ha· 

kanun proJesı Jı a zırlaınıştır. Jinde aynı gemi ile veya diğer &üslenecektir. 
Mevcud ve yürürlükte olan ka. bir yabancı gemisi ile dönmeleri 3 - Geceleyin resmi müessesele r binalarını elektrikle tenvir 

. - . . ne, resmt ve devlet memurlarının edeceklerdir. 
botaJ kanunuuun .Turkıye ~ahı!- vıızite ile buton yabancı gemileri 4 - Bu günü kutlama talimatnamesinde yazılı vecizeler gılnlük 
!erinde deniz nak!ı~atı ve lıman ile seyabatleriae, yolcularının ka gazetelerle neşredilecek ,tab edilip halka daQ'ıtılacaktır. 
!arla kara ~uları ıçuıde on .sene 

1 
raya çıkarılması veya alınması 5 - Saat 14 de Okullar, İdman yurduuun muhtelif kolları orta 

den fazla suren uzun tedkıkler I için kafi veya elverişli mabıılli okul bahçesinde toplanacaklardır. Yürüyüş şu şekilde yapı· 
dairesinde elde edilen neticelere 1 vasıtaları bulunmıyım llmımlarda lacaktır: 
göre yeni baştan hazırlanması' seyyah vapurlarının bu işlere ald A - Ortaokul İzcileri, Halkefi bandosu, Okullar talebesi, 
lüzumu hasıl olmuştur. 1 kendi vtısıtalarıoın kulhmmalarıua İdman yurdu gençleri saat 14,30 da harekete geçe<!ektir. 

Türk tebaasına ve türk ser izin verebilecektir. H - Kafile Uray ve Kışla caddelerini takiben kıelaya gide-
mayesine inhisar ettirilen işleri Ceza hükümleri cek, Garnizonu süsleyen Atatürk büstüne Ortaokul ve idman 

l yurdu tarafından çelenkler konacaktır. tayin eden ve bu işlerde ya nız Muvıtzaııh olarak tOrk bay-
. C - Yürüyüş esnasında bandonun refakatında milli marş· 

ca türk bayrağını tuşıyan denız rağı altına nfrmış· oldu11>undtıo şDp 
" 6 tar söylenecektir. 

vasıtalarının kullanılma~ı mec· be edilen deniz vasıtaları Bııkan D _ Alay dönüşte aynı yolu takip edecek İlbaylık konaA-ı 
buriyetini koyan hükümler yen i Jer Heyeti kararile çalışmak hak· ya_nından Stadyuma gelecektir. 
projede daha toplu ve şumullü kından menedilecek, mahkemeye E - Spor alanına gelen her cüzütam krokide gösterilen ee· 
bir halde derpiş edilmiştir. sevkedllecek ve bu vaziyetleri kilde yerini alacaktır. 

Projenin eırnslarına göre sabit olanlar devlet tarafından 6 - Saat tam 15,30 da İlbay ve Parti başkanı yanında Askeri 
türk kara sularında, iç denizler 

1 
musadere olunacaktır. Komutan, HıUkevi Başkanı, Şarbay, Kültür Direktörü oldu 

d T - k. ı d dl ·çinde ' Bu kanuna aykırı hareket ,ıı.u halde toplantı mahalline gelecek hazır bulunan talebe 
e ve ur .'ye ıu u a11rı dı edenler hakkında 1000 liradan IS 

k . ..1 ı ve kana ar a ve ve sporcuları selamladıktan sonra törendeki yerini alacak· ı go • ne ıır ' 10000 liraya kadar para cezası 
bunların kıyılarında her türlü veya altı aydan Uç sen1:ıye kadar tır. 
nakliyat, cer ve kılavuzluk, yük hapis cezası bllkmolunabilecektir. 7 - Bundan sonra bütün talebe ve sporcular birlikte ve bando 
leme ve boşaltma, Limbo, otur Pı:ıra cezasının hUkOm ve tahslll- ile istikHH mareını söyleyecekler vehu esnada sahaya Türk 

k ı k bayrağı çekilecektir. 
muş gemilerin urtarı ması, ıs ne kadHr cOrmlln yHpılmasında - Bu merasimi müteakip törene baekanlık eden lıbay ve Par 
men veya tamamen batık gemi kullanılan vasıtalar tevkif oluna· 8 

ti başkanı ile Ortaokuldan bir talebe 19 Mayısın kıymeti 
Jerin ve sair enkazın çıkarılması caktır. 

ve Sporun önemi hakkında birer söylev yap>ıcaklardır. 
dalgıçlık, arama ve tarama, su Alınacak olan para cezalarile 9 ~ Söylevleri mütaakıp Ortaokul ve lıkokullar ilo idman yur-
altındaki ve üslündeki serve tle zapt ve muı;adere olunacak vası- dunun muhlelif kollara mensub sporcuları tören başkanı· 
rin istihsali, gemi havuz lama, Lıo talar bedellerinin yUzde yirmisine nır. ve halkın önünden geçil resmi yapacaklardır." 
yama ve tıı mırleri , g emi acenla kudıır suçlunun yakalırnmasmda ıo - Geçit resm iuden soura Ortaokul talebesi jimnastik göste · 
ve mümessil l iğ i , komanyacılık, filen veya ihbar surelile hizmeti ' rile r ine başlayacaklardır. 

· b kk 11 I". d · - t l olanlara hizmet derecel~rine göre 11 - İlkokul talebeleri tarafından Sporatif ovunlar ov o anacaktır denız a 11 1 E>ı, en ız mu oa ı· mahkeme kararlle mUkatat verl· J J 

hidliği türk vatandaelarına ve ta 1 ktl 12 - Halkavi himayesindeki Isı yuva yavruları tarafından sepet 
mamı türk vatandaşlarına aid 

1 
ece r. yarışı ve Zeybek oyunları yapılacaktır. 

olan sermayelere munhasır ola A J 1 • 13 ·- Bando refakatinde spor alanını dolduran hütün halkın 
caktır. rzı mevuu gene a tost iştirakile okul talebeleri ve sporcular tarafından onuncu 
Kara sularımız -Birinciden artan- yıl marşı söylenerek alandaki tören nihayet bulacaktır. 

14 - Spor alanındaki bu töreni mutaakıp idman yurdu deniz 
kolunun açılma merasimi yapılacak ve muhtelif deniz spor 
ları ile 19 Mayıs Spor ve Gençlik bayramma son verile· 

Sayfa: 2 

ı Pamuk Rekoltesi 

l 

938 tahminleri ferah verici 
mahiyettedir 

Çukurovada Nisanda baflayan pamuk 
zeriyatı bitmek üzredir 

f Ege v1; Çukurova mıntaka Bu mikdarm 38419 balyası 
larındaki pamuk rekoltesi hak yerli ve 12933 balyası akaladır. 
kındaki tahminler ferah verici · Nazilli fabrikasının mübayaa et 
dir. tiği 6000 balya akala nevi bu 

1938 ekim vaziyeti ; Ege mıntııkasından me'8im 
Pamuk 1 yekuna dahil değildir. 

Ege mıntakasında martın başlangıcı olan 1 birinci teşrin 
son Rfinlerinde başlayan reni 937 den nisan nihayE:tine kadar 
ekim faaliyeti ııisan ayının sonu dış ülkelere 15312 balya pamuk 
na kadar devam etmiş ve pamuk ihraç edilmiştir. 
zeriyat sahasında yüzde 90 nın Bu mikdardan 12544 balya 
da fazfası ikmal edilmiştir. 

Çukurova mıntakasında da İtalyaya, 1307 balya Almanyaya 
nisan ayında pamuk ekimine de 925 balya Romanyaya, 531 bal 
vam olunmuştur. Zeriyatın arka ya Polonyaya ve 5 balya da Fin 
sı alınmak üzeredir. landiyaya Aittir. 

1937 mahsul vaziyeti : Bu mıntakadaki stok mik 
Ege mıntakasının pamuk darı 12000 balya tahmin ediliyor 

I rekoltesi 40 bin balyası yerli ve Buuun 4-5 bin balyası yeni 
1 20 bin balyası akala olmak üze mahsule kadar dahili ihtiyaca 

1 re 60 bin balya olarak tesbit kifayet edebilecektir. 
, edilmiştir. 

1 
Mevsim başı olan 1. 10. 937 Çukurova mıntakasına ge 

den nisan nihayetine kadar tz lince : 
· mir borsasında hazır ve vadeli Nisan ayı içinde çekoslovak 
oluak muamele görmüş olan pa yaya bir kaç parti satış yapılmış 
muk miktarı şu suretle kaydedil tır. Fiyatlar eski seviyesini mu 
mietir ! h.lfaza etmekte ve stoklar tedri 

ihraçetcılar 
Fabrikacılar 
Mutavassıt tüccar 
Yekun 

Balya 
19239 
16319 
15894 
51452 

cen erimektedir. 
ltdır pamukları da son ıa 

manlarda müsaid fiyatlarla satıl 

mıtğa başlamıştır. 

Yugoslavya Harbiye Nazın ~ekoslovakyada 
General Mariç Dün de nümayiıler 
D .. k yapıldı un gece An araya 

hareket etti 
Prag, 16 (Radyo) Henlayin 

Londradan Berline gelmiş ve o· 
Belgrad lG ( Radyo) Yogus rada bir gece kaldıktan sonra 

• tavya harbiye ve bahribe nazırı bo gün tayyare .ile Praga dön· 
1 jeneral Marinç ve refikası JB· müştür. 
I nında hususi ~alem direkt0rü Bertin, 16 (Raya) İyi bir 
1 oldu~u halde d~n. gece Ankara- membadan öğrenildiğine göre 

Türk kara suları umumi su beyanname neşrederek tedhişçi 

retle türk sahillerinden itibaren 
1 
lerle mUnıtsebette lıulunanların 

altı deniz mili açığa k adar olan j da tedhişçi addedilerek şiddetle 
kısmıdır. Türk sah ili ile karşısın cezalandırıldcağını ve tedhiş ha · 1 

ya hareket atmıştır. H . 1 • R .b b . 
. . ın ayın ı entro u zıraret et· 

\;ektir. Ceneral . Marınç ıstanbuldan memiş fakat Alman hariciyesine 
Gece saat 20,30 da Halkevi konferans ve temsil salonunda Aııkaraya gıdecek ve orada üç 

1 

mensup selılhiyetli şeflerle le· 
t•u büyük günün onurann Akeam Ticaret okulu ile birlik te l 1 gün kaldıktan sonra garbi ana- mastarda hulunmuştur. 

15 daki yabancı sahil arasındaki l reketinl hissedip de hUkOmete 
mesafe on ik i milin aşağısın a haber vermlyeolerıo t11klbata ma. 
düşen hallerde ise her iki snhil 

1 
ruz k'\lacağını bllctlrmlştir. gösterit kolu tarafından bir müsamere verilecektir. doluda bazı şehirlere uğrıyarak 1 Çekoslovakyada 

arasındaki mesafeyi müsavi ik i • 

kısma ayıran mevhum hattın lçel bölgesi 
türk sahili tarafında bıraktığt 
deniz türk k ara suyu sayılilcak 

tır. 
Güreş birincilikleri 

Yukarda yazd:~ımız işlerde yapıldı 
sabit veya snbih her ne vasıf ve 1 1 b .. I . d T- k . -
büyüklükle olursa olsun ancak ~0 • 0 gesın en ur ıye gu 
türk bayrağını taşıyan deniz va J reş bırınciliklerine iştirak için 
sıtaları çalıştırılacaktır. Yabanc ı 1 Ada nada yapılacak güreşlere gi 
bayrağını taşıyan gemiler, ya T recek pehlivanlar seçilmiştir. 
bancı memleketlerden almış ol Bu güreş 50, GO, 66, 72, 73 
dukları yük ve yolcuları türk ve 87 kilolarla ağır sıkletler 

sahillerine getirebilirJer ve türk için, Hüsnü Güçlü, Ziya Tuluk 
sahillerinden de yabancı liman Zekeriya, .Memiş Tosun, Hüsnü 
larına müretteb yolcuları ve an Öcal, Hamza Aksas, Bayram 
'ak uğrayacakları la Bülbül, Hüseyin Bulutlu, Hasan 
hancı limanlarına aid yükleri · l'ola seçilmişlerdir. 
alabileceklerdir. . . . 1 Bu güreşçiler Adanada ya 

Yabancı gemılerının acenta . 
- .11 . · · cak Tu- r pılacak grup musabakalarına ış 

•eya mumessı ığını, an 1 · ı: . • 

k• · t onal reJ·ime tırilll edeceklerdır. Aıanhk tara 
ı1enın en ernasy f d k 1 k 

tAbi tuttuğu ticaret limanlarında I ıo an uru an ampta çalıema 
l d lara başlamışlardır 

7abancı tebaasından olan ar a 1 · 
fapacaklar v~ ~u takdirde çal~ş l ı·ç BakanlıK· 
tıracakları bulun memur v~ mus 
tahdemler türk olacaktır. 

Ekonomi Bakanlığının Otomobil kazaları 
izin verebileceği haller hakkında bir tamim 

Ekonomi Bakanlığı iştirak 1 d d• 
hakları olmamak şıırtile yabancı gön er ı 
mDtebassıslar kullanılmasına , ya- I Ankara, 15 (Hususi muhabi 
bancı gemilerinin TUrklyedekl rimizden ) - Mahalli belediye 
resmi acentasının veya onun ta- Amirlerinin mıntakalarmdaki sey 
yin edeceği iki memurun acent11 r~e!er işlerini benimsememeleri 
sı bulunduğu geml ile TUrk sula · yuzundeıı sırf para kazanmak 
rıoda seyahatlerine, turk bayraklı gayesiyle s~förlerin belediye. ni 
vesait bulunmadığı takdirde ya- , zamla~ına .rıayet etmey~rek ıda 
bancı bayraklı vasıtaların çalıştı · re ettıklerı otomobillerıne nor 

maiden fazla yolcu almak ve şe 
rılmasına, yabancı sefir veya ~e- hir dışmdaki yerlerde süratleri 
faret erlcanı ve memurları ıle 

bunların allelerinia tOrk limanla 
rından birisinde yabancı bayraklı 
turist gemilerine binerek tılrk 

ııi artırmak suretiyle çok zaman 
bir çok vatandaeların hayatına 

mal olan müessif vakalara sebep 
oldukları görülmuetür. 

İç Bakanlık bu hususun ön 
Umanları arasında seyahıstlerl \ e 
aynı gemi ile limana avdetıerine, 
J8bancı gemilerinin tıırk sahille. lenmesi için sıkı tedbirler alın 
rtnden alacakları yOk ile &!ilkah masıuı işe ldyik oldu~u ehemmi 
azami iki kişi ile yOkleme işinde yelin verilmesiui ve altlkalıların 

kullanılacak tUrk teb1tasından dikkat nazarlarının çekilmesini 
ımelenln,I bir yerden malıu yUk- Valiliklere bildirmiıtir. 

------------------- istanbula gelecektir , Ceneral Ma nümayişler 

Ziraat tongresinin 
Toplantı günü bu 

günlerde belliolacak 

riçin bu ~eyahatı 15 gün kadar Prag, 16 (Radyo) Cumartesi 
sürecektir günü akşıımı ve pazar günü 

C d Çekoelovakyanın ittifakları aley 
Yeni kurye talimat- e..,.. evre e hinde ve bilhassa Fransa ile ilti 

h l d 1 . . . fakın bozulması için Pragda ve 
namesi azır a ı svıçrenın bıtaraf daha bazı şehirlerde nümayiş-

Hariciye Ye~ileti 

Dış bakanlık tarafından ha- J ;,, / • !er yapılmıştır. Pregda ve Mo· 
Ankara, (Hususi muhabiri- zırlanan yeııi kariye talimatna 151 mese esı 

1 

ravyada nümayişçi Faşistilerle 
mizden) - Büyük ziraal kong· mesi tasdik edilmiş ve altlkalıla· Cenevre 16 (Radyo) - Mil· polis kuvvetleri arasında arbede 
resi hazırlıkları ikmal edilmiştir. ra bildirilmiştir. Talimatnameye letler cemiyeti konseyinin isviç ler olmuştur. Bu arada halka it 
Her vekillet ve alakadar daireler görf' Dış bakanlık ile elçilikler reuin kati bitaraflığı için dünkü tifaklar aleyhinde risaleler dalı 

orasındaki gizli muhabereleri el müzakerelerinde sonyetler bı· rıı· tılmıatır. raporlarını hazırlamış bulunmak y 'i 

!erinde diplomatik kuriye posa 11>i)e Çinin mutıalı· r kalması d ·ı,.,,er Çek ajansının bildirdiğine 
tadırlar. Ziraat vekaletinde her IS .. 

portu bulunan memurlar götü· bazı devletlerin de ihtirazi kavt göre bu risaleler ecnebi memle 
akşam Vekil Bay Kurdoğlunuıı J 

rüp getirecektir. Bakanlık ve el tar dermiyan ederek müstenkif ketlerde basılmıştır. 
reisliainde umum müdJrlerle şu. 

çiliklerden kuriyelere ancak mü kalmaları ehemmiyetle kayt edil 

1 

Yahudiler hükumete sadık 
be Amirlerinin ve ziraat enstitü hürlü zarflar içinde resmi evrak kt d. 
sü profesörlerinin iştirakiyle top tar verilebilecek ve t>unlar kuri me 

1
°. ı~, . Prag, ~6 ~R~.cty~) _Cekoslo· 

ye mektubu denilen listeye yazı ~ .. ıtvınof beyanatında mıllet ı vak Yahu?ılerı dorduncu umumt 
lantılar yapılmakta, kongre ruz 

1 
k K . h 

1 
.
1
.k !er cemiyeti misakı vecibelerin kongrelerıni yapmışlar Ben~ Ye 

namesi ve en son hazırlıklar ü· aca tır. urıyeye er e çı 1 ay } h k. · ı · H d k 
rı bir liste verecektir. den ıer an ı bır aza dev elin otzaya sa a at telgrafları oe 

zerinde Qörüemelere deum edil Tiirkiye gümrük idareleri indi muta~aalsrl~ a~rılmasını uid ke~~k ekalliyetle~ h~kuku tesbit 
mektedir. kuriyenin yanında bulunan mü detre tenkıd etmıetır. e~ılırken Yahudılerı_n de. naza~ı 

Kongre tarihi bugünlerde hürlü zarfları aÇamıyacaklardır. Kadınlar Konures'ı dıkkate alınmasını ıstemıolerdır 
tesbit edilecektir. . Kongr~ye Kuriye ~tar.ak soy_aha! ed~n Al manya da 
memleketin her köeesinden zıra·ımemurlar Turkıye gumruklerın • 
at mütehassısıarı, büyük çiftlik de çıkarken ve girerken hususi Birçok kararlar ver- S Jlr b h b l 
sahipleri ile merkezden bütün şahıslar gibi muamele görecek- J• d Jll /J ' 05an U ranı Of a 
vekAlet murahhaslariyle umum ler ve _haklarında gereken büıün 1 05l 1 dı kadınlar telaıta 

" • • . kanunı muameleler yapılacaktır M ·ı 16 (R d )B ı 
mudurlar, şube müdurlerı ve Ellerinde bulunan diplomatik pa arsı ya, a yo eyne · Berlln 16 (Rad10) - Birkaç 
profesörler ietirak edeceklerdir saport kendilerine bu hususta milel kadınlık kongresinde Çin hattadnnberl Alman ev kadınları 

hiç bir muaflık vermiyecektir. Bu murahhası memleketine yapılan çok sevdikleri soğandan oıahrLm 
tıılimatnameye aykırı harekette tecavüzü anlatarak dünya kadın bulunuyorlar Soğan buhranı Ya 
bulunan kuriyeler hakkında ya l ığını Çine yardıma davet et· hudlltırln spekOl8syon yaparak Al 
pılacak kanuni takiblerdeıı baş miştir. tpt1n kadanlarıoı bunaltmak isle· 

Bütün limanlar 
Mütekômil vesaitle 1 ka inzibatt t.ezalar da verilecek İngiltere, Çekoslovakya,Fran melerlnden ileri gelmektedir. 

teçhiz edilecek tir. sa murahhasları umumi bayatta Kadınlar şimdi evlerinde Pra-

lrak . Mısır arasında kadının rolünden bahsederek en sa ve Sarımsak kullanıyorlar. 
İstanbul, - Verilen haberle ileri memleketlerden bazılarında Buhran Haziran sonuna kadar sQ-

re göre ineaatı biten rıhlımlarm Kahire 16 (Radyo) - Mısır 
mfıtekdmil. vesait ile teçhizi ön ile ırak arasında yeni bir tica 
plana alınmıştır. Bugünkü halde rot muahedesi imzalanmıştır. Bu 
limanda boşaltma ve yükleme muahedeye göre her iki hüku 
işleri ağtr bir surette yapılmak metinde birbirine karşı en ziya 
ta ve ecnebi gemiler lstanbul Ji de müsaadeye mazhar millet mu 

manınd a en az ÜQ gün bekle -.8~111:":'f'~le~s~i '=y-=a~p:!:!n:::!ca:::!k:::!t:::!ır:!::. ==~== 
mek mecburiyetinde kalmaktadır edememekte, başka limanlardan 
lıtr. Kö:nür için de icab ettiQi almak ihtiyacını duymaktadtrlar 
miktarda duba bulunmadığı için Denizbnnk yakın zamanda bu 
bazı gemiler son seııelerde su ve eksiği tamamlamak itini de birin 
kömürlceini kola1Iıkla tedarik ci plana almııtır. 

bile kAdının siyast haklarının 

tanınmadığını anlatmışlardır. 

Kongre kabul ettiği karar 
suretinde; harp felılketinin önü 
ne geçmek için sulh prensipleri 
ne dayanan ciddi siyasi mücade 
le yapılmasını, mütecavüzlere 
karşı siyaset ve iktisat sahaların 
da tedbirler alınmasını beyan 
Milletler Cemiyeti prensiplerine 
sadakatlerini bildirerek 111 d8' 

recektlr. HDkOmet mevcud olan 
pek az soğanı f abrlkalar ve basta 
hanelere tahsis etmiştir 

Jetlerin ciddt tedbirler almadık 

larından dolayı cemiyetin zafa 
uğradığını kaydetmiş' erd ir 

Kongre Çekoslovakya, lapan 
ya ve Çıni alAkadar eden karar 
!ardan başka dünya kadınlıtının 
haklarını müdafaa makaadi1le 
14 karar sureti daha kabul e&· 
mittir. 



SAYFA 3 

ID•• d Neleroldtı Unya 8 Neler oluyor 

1-'ondonderi markizinin 
güzel bacağı 

ntransijan gazetesi ya· Ertesi gDn iş anlaşıldı. 

zıyor; Markiz evvelki sene Çinde 
Londrada bUyilk bir balo dolaşmış, or~daki döğme sana 

verildi. Balodan sonra Londra tine hayran olmuş, dayanama 

YENi MERSiN 

Yeni kanunlar 

icel Defterdarlığından: 
Gayri miJbaclillere tahaia edilen malla· 

rın vergileri hakkında hanun 

Kanun No. 3374 
Kabul tarihi; 25-4-938 
Neşri tarihi: 2 Mayıs 938 

1 
17 Mı\ YIS 1938 SALI 

L A N 
• 
1 

içel Orman Baı mu~en~isliiindan 
Muhanımen 

G mamuhiu hacmi vahit Fiatı 
M3. Lira ku 

l>o,ooo 

50.000 ! 
50.000 

3 7o 

Cinsi 

Gögnar 

gazetecileri arasında bir hava mış kendi bacağma da kal Madde 1 - Gayri mübadillerin istihkakma kar-
d.is do~aştı: Lon~o~deri. marki,çasından ayak bileğine kadar şılA tutulan gavrimenkullerin saularak tescil ve 1-. lçel vilayetinin Mersin kazası dahilinde ev 
z: yenı moda bır ınce ıpek ço uzanan bir yılan döğdoru~. _ . . · . ' . cili köyü civarında v&ki Ayı panarı nam '1evleı or-
rap keşfelmiş, bu çoraba di-t Mavi barutla dö~Dlen bu ·~•uşlerıleruıe l•'Shm oluuduklarm tarıh~ kadar la- manından yukarada 3 kalemde yazıh Gögnar ağa-
zinden bileğine kadar arabesk yılan. markizin çok hoşuna hakkuk etruiş ve tahsil edilmemiş, olau, vergile- cınm her biri ayrı ayrı 3 parça olarak satışa çı-
bir motif kvydurmuşturt., ·t · L d ı· · b l d" · • 1 · k. 1 k 1 . gı mış amme, on raya ge ın- rı ve e e ıye)·e aıl resım er1 ter ın o unur. arı mışlır. 

Bunu herkes merak ettı ceye kadar Lo d aya ıtyak B l 3 · uhlnun muhamın 
Fakat kimse me.rkizi_n baca~~~ baınnca, m~·;,dz ;a;tığıoa piş· MaddP. 2 - Birinci maddede gösterilen gayri 2-- e ıer Ut gayrı mam en 

~:;/:.k::~:k ~~~~~Y:~~~~ man olmuş... ıııenk u ileri ıı lıeıı üz sa ııl rııa ıııış olanlarından dalıi bed~l-i 3 ~~ r~ı~:1~1~1 u r;e 111 u k a velP.rıanıe projelerini 
motif naetl işlendiğini anlıya- . ~on pişmanlık fa~da ve. ~alllıp müşterilerine leslimi tarihine kadar lahak- görmek istiyeıılerin mersin orman müh ... ndisliği. 
madı, Mrır mk_ı?.dOıaba oJmuş bırkl kerke kuk ~edt>cek olan bu vergi ve resimler ararurıaz. ne müracaat etmeleri. ar ız e u sırrını sa ama .. 

Köneğini aeven ~çin hep kalın çorap giyme~e Madde 3 - Gere~ birinci ve gerek ikirıci mad· 4-Salış 27 5-938 cuma günü saat 13 de 
" 1 b ı mersin orman baş mühendisliği dairesinde yapı. adam aş amış. .. . delerde gösterilen gayri menkullerin tahsil t'dilmiş lacaklır. 

Geçen gecekı baloda na- I . • 1 • • ·ı 
Belgradın meşhur avcıla. sılsa biraz daha ince oorep 0 an ~e.rgı Vt. resım erı gerı verı mez. 5- Şatış köylü açık artırma usulile yapıla~ 

rınd11n Bay Lazar İflrnviçin giymiş ve sı,.rı meydana çık· . ıladde 4 - Bu kanun neşri tarihinden mute- caktır. 
köpeği öldü. Bay Lazer köpe- mış.. berdir. 6 - mu vak kat teminatı 14 liradır. 
ğioi çok severdi. Kölleğio ce· Londranın en asil bacak- M dd 5 8 ka 1 .. k ·· 1 · · icrasına 
naze törenine. ahhat>larmı, ak· ıarıodan birinin dötmelf oldu· .8 . e - u nun ıu um f'rmın 7--Taliplerin şartnamede yazılı vesikaları g 
raba ve doslarını davetname- ğunu artık herkes biliyor. Oahıhye ve Maliye vekilleri memurdur. tirmeleri lftıımdır. 13-17 -19 25 

Jerle çağırttı. ~=~=~=!!!!!!!!1!!~~=!!!!!!!1!1!!~9-----1!!!!!!9!!!!!!!!!!1'1! ____ !!!!9S _________ ~~ı=o~=======~===~~ e 
Köpek törenle, binlerce 

av yakaladığı ormanın kenarı· 
011 gömOldO. Bay Lezar me
zarına bOyQk bir Abide dike-
cefini söylilyor... Mezarı ba· Tarsus 
şında acıklı bir nutuk irad 
eden Bay Lezar o gUn yemek 
yememiş ve çok ağlamıştı. 

Polonya göklere 
çıkıyor 

Polonyolılar, balonla gök 
yUzQne yOkeelme rekorunu 
kırmağa karar verdi,. 

Polonya bilginleri, etra• 
tosfere çıkabilmek için yeryO 
zOnUn en bUyUk balonunu yap 
rnışlardır. Ancak balonun şişi 

rillp havalandırılacağı geniş 

araziyi bulamıyorlardı . 

Dekar Metre M. 
~7 579 

22 63 

17 466 

14 708 

1 LAN 
idare meclisinden 

Borclunun adı • 
Osman o. şevli 

,, 

" 

ibrabiıu çelebi 

Tarihi 
2inci KA. 927 

" 

,, 

Mart - 334 

No. Köyü 
12 6 Kanber bOyDtD 

127 " 

124 
" 

104 " 

H u d u d u 
Şarkan Mustafa çavuş hissesi garben dere şi 

malen tarikiam cenuben sarı Mehmed 
Şarkan tarikiam garben Karamn oğlu ismail 

şimalen IJa&ice oğlu İbrahim eenuben serma ha
nım hissesi 

Şarkan Mery~m evlatları garben Hacı Os .. 
man veresfsİ şimalen Abdulvahap evlfıtları iken 
elyevm hae1 durmuş cenuben Mustafa veresesi 

Şarkan llalice tarlası garbrn gözü tarlası şi
rualen halil oğlu ibrahim cenuben ahras oğlu 
mehmel larlasile mahdud Uzun araştırmalardan son 

ra, Polonya mühendisleri yer 
yOzUnUn en bUyQk stratosfer 

27 579 ibralıim çelebi 
" 103 ,, Şarkan U. Mikail oğlu tarlası garben İbra-

balonunu havalandıracaklar sa 
hilyı keşfettiler. Bu arazi bu 
gDoe kadu insan ynzu görme 
miş olan Zakopan havalisidir. 
Bu havaJinin bir yaylasında 
biç rUzgir esmAdiği için ba
lon rahat rahat ~şişirilip hava 
lındırılacaktır, 

Polonyalılar haziran ayla. 
rında stratosferi fethedecekle
rini söylOyorJar. 

Sözün lııaaaı 
Meşhur Staviski davası

nın dosyaları kapanırken, mu 
hakeme mUddetince 21,642 su 
ıt sorulduğu tesbit edildi. -
kısa boylu ihtiyar bir Alman 
on sene trenlerde bedava se 
Y•hat ettikten başka yolcular 
dan birçoğunu da dolandırdı. 
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480 
498 
852 
449 

789 

982 

965 

Naime 

,, 

Yusuf oğlu Yusuf 

Ali oğlu Abdullah 

Fakının oğlu Mustafa 

" ,, 
Naime ve ayşe 

,, 

" 

" 

2 irıei Te~.-328 

,, 

Şubat- 335 

Ajustos.835 

2 inci LA. -95 
,, 
" 2 inci ltşrin 337 

" 
,, 

" 

228 

229 

148 

24 

92 
94 
94 

146 

145 

143 

144 

him şimalen Mustafa çavuş cenuben ıarikiam 
karaçerçili Şarkan ismail garben ayşe şimale Belir Z. 

" 
Manlaş 

Ali ağa 

Cümali eenuben şif 
Şarkan Hü~e)'İn oğlu Cümali garben tariki 

anı cenuben M~hmeı Pmin lar lası şimalen tari~ 
Şarkan diyap ve diba tarlası garLen havaca 

şaUr şimalen şeyha evlAdı cenuben mustafa İla
mı tarlası 

Şarkan Rizvan oğlu süleyman garbt-n mü. 
eeddeden muhdis tarikihas şirualen ali oğlu ab. 
dullah cenuben &ahir o. i~mail tarlası 

Kürt Musa Cel>el ve Hamza ve yine cebel ve tariliaıu 
,, Cebel ve hamza ve yine cebel ve sahibi senet 

Cebel ve hamıa ve yine cebel ve sahibi senet 
Karaç'~rçili Şarkan hae1 arap e'IAdı ga~ben ta~ik ~ima. 

len alikP. hisstısi cenuben cuoıah ~ğa lussesı 

" 
,, 

" 

Şarluuı cumali bis~esi garben ve şimalen ta. 
rik cenuben kulak · 

J Şarkan bekir veresesi garben kürl hüseyin 
iken elyevm U ibrahim Z. hü6eyin talasa şima. 
len ve cenuben taikiam 

ŞarLan Pmiş hatun iken elyevm mehmed 
emin garbeo bakkal oğlu iken el3 e\'Ul bekir ve-
resesi tarlası eenuben ıarikiam 

~ecen hafta yakayı ele veren 
1htiyarı iki sene hapse mah· 
ilam ettiler. - Taluzda birden 
bire çıldıran bir kadın iki ço 
CUA'unu karyolanın demirleri· 
ile bağlayıp gırtlaklarını kesti 
.... Pdri Suer gazetesinin yaz· T. C. Ziraat bankası Tarsus şubesine 2814 sayıh kanuu mucibince taksitlendirilmiş ipotekli borçlarını gününde ödem~ · 
~ığına göre, Almanyada casus diklerinden boci arı muacceliyet kesbeden yukarıda isimleri hizalarında yazıh &arh•lar 17 · 5-938 tarihinden başlı yarak 21 giin 
lıu~ıa tevki.r edilen Varşovalı müddetle artırriıaya konulmuştur. Arıırmaya iştira~ edee3k olanlar arıırma bedt>linin yüzde onu nisbe&inde pey akçası vere 
h:~ee Vıel~lek~ . moebbed ~ektir. ihale bedeli pPşin~n ahnacağı gibi dellAliyP, ferağ harcı ve sair bilömum masraflar ahcı)a aittir. 

"ae mahkOm edıldı Kontes "h 1 · H · 9 l 1 · 1 1 .. .. d 1 f'Y d · ıı·ı · !9 Yaşında çok gUzeİ bir ka· Mezkôr &arlalarm ı a esı 7 • ı azıraTn - 38 ıbr ı.'n~ ras .. ' ıyan sa ı gu
1 

nt! ~aat on a yapı aca,,m an ıste" ı erın a~ nı günde 
clıncıır. vey" daha eyvel T. C. Ziraat banaası arsus şu es111e muracaat etme erı ılAn olunur. 
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lıLiraya Fotograf Makine;I 

1 

Haftada bir lira vererek bir fotoğraf ku 
tu makinesine sahip olabilirsiniz. 

Haftada iki lira vırirsıniz size son model bir körüklü (KO 
DAK) makinesi takdim ederiz. Sınıf terfi edm ve iyi not alan 

talebeye verilecek en kıymetli Jzr.diye Fotoğ;oj Makinesidir. 

Fotoeıafçılarla Amatörlere ait Jur cins malztnıt, canı, kar 

ton, paspartu ve ilaçlar bütün cenup vlldpetlerlndeki sat/Cllardan 

daha ucuz ı•e tazedir. 

Kodak, Otvarl, Foglandtr, Mimoza, lwrıard, lombtre, Ka 
ptlli, Agf a markalı malztmt, fılnı ve sintma film/erile Ronlktrı 

filmleri bulunur, 

-
SEDAD SAHİR SEYMEN 1 

Uray caddesi No. 41 - Mersin ı 

~ 
lll 

• 

YENi MHRSfr; 

Her Dairede 
H8r ticarethanede 

Her Yerde 
• 

SAYFA~ 

i l A N 
içel Orman mü~en~isliğin~en; 

Ga ~' rı mamul il. ~l u lıii nımeu vahit Cin~i 
~13. fiyaı. ı Lira Ku., 

( ~o)ooo 
< 40)000 3 70 Gögnar 
(40)000 

1- lçel vilayetinin nıersin ilç~siniu ~vcHi kö 
yii civaranda Ayı pıııarı devl~l ormanrndan yuka 
n 1la 3 kalemde y~zıh gögn:ır ağaCI her biri ayrı 
ayrı üç paı ça olarak S'1lı~a çıkarılnuştır. 

2-- B•·her ga) ri mamul ~13. mu muhammeh 
bed~li 370 Luruştur. 

3 - Şartname ve mukavelename rrojelr.ri 
mersin orman müheodisliğinden ahmr. 

~········~···············~ . :Fabrika ve Sınai müessese= • • 
Daima R ( M 1 N G T O N yazı makinalan • 
ve Şeritleri ~ullamhyor 

4 -- Satış 30-5 938 pazartesi gönü saal 15 d~ 
mersin orman baş milheudisliği dairesinde yapı-
lacakt1r. 

: Sahiplerinin nazarı dikkatine : 

• • W Mersinde şimdiye kadar bir dökümhane bulunma-1! 

:dığındın döküm işi olanlar u:ıuo muraf ve külfetler: 
.ihtiyar etmekte Tarsus, Adana ve sair mahallere gide-· 
•rek iılrrini yaptırmakta idiler. Bu ihtiyacı nazan dik·~ 
:kate alarak Mersinde Ata Çelebi Basımevi civarında: 
.31 numaralı sokakta yeni bir Dökümhane açtım, • 

• • 
;Oökümhanem~e her nevi ~öküm işleri yapılmakta~u .: 
IFivat çok mutedil ve tenzilatlıdır. : . ~ .. 
:Döküm işi olan fabrika, srnai mürssese sahip : 
itlerinin menuıun edilt• cf1 ğini şimdidt·n arzede • . . ._ . 
•run. • 

m Sizde bir REMİNGTON almalı .. nı 
nı sınız. Satış yeri ın · 

~ itil ~ilyam ıkar~ 

. •• ··--------· 
•• Sigorta guven sosyetesi 

Sümer bank 
Emlak ve Eytam 

bankalarının kurumudur 

Tam türk 

5 -- S~lış açık köylü artu·ma usulile yapıla
caktır. 

6 -- muvakkat lt uıinatı 12 lir~dır. 
7 -- Tc;Jiplerin şartnamede yazı'ı vesikaları 

getirmeleri rnzım<lır. 17-21 -25-28 

1 l A N 
Tarsus C. Mü~~ei Umuoıiliğin~en 

Tarsus Ct>Za evindeki u • alıktlm ve mevku(lara 
llazinın 9H8 giiniirıdt1rı 1 llaziran ~39 gününe 

~ a dar l>ir yıl içind~ vt-rilec~k eknwğin 10 nta~Js 
938 giiniindeu itibaren 15 gtin ıniiddr.lle bÇI~ ar
tırma vP f'ksihme usulile rııiizadey~ çıkarıluuştır. 

T:ı lip olanların yiizde. 7 ,5 muva~kat l~minaıJa 

1
25 ma.\ ıs 938 tarihın~ Ladetr Tarsus müddei u

I munıiliğint-ı müracaallan iJAu oıuuur. 
14 ı 7 - 20 • 24 :Çürük çıkan ve be~enilmiyen parçalar: 

•geri iade edilebilir. işlerimizde sürat ve~ 
:temizliğe itina olunur : ve en güvenilen sigorta şirketidir 
• • tlay•tl, ) angın, Nakliyat, Kaza Otouıolııl sigor i l A N 
: Hariçten sipariş kabul edilir. • ıalarıruzı eu uıİİıoiaİl ~<ırllar v .. lPdiy... kohı) · 
• Akm dökümhaneıi sahibi : lıklarile yapar. 

Mersin Orman 11ü~ürlüğündeı: 
Bt-lwr M3. ''ID mulıam

meu bPdt>li 
Mersinde Mfimessili 

VASFI ORGUN : iBRAHİM ôZBELLt : 

........................... ı .·------~-----------------. M ;~ Dl13. Ci ıısi Lil·a Ku . 

:::!6.800 Canı 4 9o • 
Mersinin Gözne kö) ü civarırıda Kömörcii teı ·e 

M · L' • • ll't dt~ vlt>l orruaınndan yukarıda yazılı ker.-stelik a
ÜrBtllp, maılnlSI muce 1 ğaç 23-5-938 pazartesi gürıü saaı 16 da ihale edil 

ARAYORUZ mek üzre 15 giin müddetle açık artırma ile ser-
Matbaamızda çahımak btlsl salış~ çıka~ılnıı~tır. Muvak~al l~minalı ~öıde 

üzre! Mürettip, Makinist ve 7,5 lu-ısabıl~ .~s~ kuruşt_nr. T~lıplP-rrn şart~a.mP.-
M.. ll"d 'ht" d ti~ )·a zılı ve~ılrnları hamıl hulunmalurı, ş~rallı ;.n 

uce ı e ı ıyacımız var ır I 1, • • • O ·· ı ı· I'"" · ·ı 
ı t kı·ı . "d" 1 .. v •• cınıal\ ıcuı Mf'rsın rnrnn mu aent1ıs ıgıne VP. ı ıa 
s e ı erın mu ur uge mura I .. .. • b" .ı k' k · 
ti e gunu orman rnasıraua ı salış omısyorıuna 

caı arı miıracaatf~rı ilAn olunur. 8 12- l 7 22 

...................................... 
ı kayadelen suyu 1 Sayın Halkııııızııı Sılılıalıııı göz öniinde ıuıarai P.Şİ bulunmıyan KAYA 
•DELEN SUYUNU gayet sıhhi bir 'elilde men bağdaki tesisatında eksil-

lik lerioi lamamlanuş r~nnin en son usullerini y~ptırmakda hnlunduğu
mzu ~ rz ederiz. Senelerce E vel Mersinde Kurulan 

Bir Müessesedir KA y ADELEN SUYU 
H f 1 · · H · y · y Ç · ı ·d · Kaynadığı yarden itibarın istasyon yamoa ka~ar cam ~orularf a ~illur h&ıuzfırı 

ar ennın epsı enı e eşıt 1 ır indirilmiı oradandı bütün fizi~i va kimyevi evsafını muhafaza edarık ~ dıy~lden 
Reımi devairve müe~seaatla ticurethanelereait her nevi defter 1 hususi kimyakerimiz huzurunda damacanlara doldurul11akd111 IUDllZlllA 
ler ve evrakı matbuaveaaairei en nefis bir tarzda aü.r' atle yapar ll tehrimizı gelmektedir 

***•··~·········~··· 1 v • H..A:.R.İÇT EN GÖNDERİLECEK. SİF AR.İŞ- KAYADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkalldellQ'ine gellnce: Yıllar 1ıeçdikçe hılkımıuo 
LER.İ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLAP\.. 11 . . _ . . 

• gOslerdıı?ı raQ'bet ve teveccuhu kareısında fazla sOı söylemeı?l zaıt gOrtıyoruz. Sıhhat Bakanhıı 

1 H E R. .N E V İ K A R. T V :t z İ T f Mve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU yılrlz TOrkiJenin 
D A. V E T K A R. T- 8 en i.yl. suyu olmakla kalmıyarak 11Diln7anın birinci kaynak suları arasında bulunduQunu isbıt 

KİT AP , G-A ZE T E • etmıstır • 
V E M E O M U A LA R.. I. z A ::&\. F K.A- rl lştahsızlıı?a, hazımıızhQ'a bir cok mjde batırsak hastalıklarına kartı KAY.&'1ELEN ıifalı bir 
TA B I NI DE R.. UH G I T E .A. Ş L I K. - MI hayat kaynatıdır. 

- L .A. R. I T .A.B ED İ- D Suy11<pd ttmu vı buraJulu. Turllbt tdM savın hallumu lwıdinlU buldutıı .. tnüljj "' ılhlıat111 
TE EDER · L İ R.,, lt vtrdfti Jarlclarla 111y1U1UU1UJ m~tst çot'almalıtodır. • 

=-===-===~:ıııi:::oıo::~~-=====-=:..=:.. 1 Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi • 
Yeni Mersin Baiuuevinde 8asılouşlır. -·ll-8BBWllMll88B•BBB ... BBB•-IWI 


