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Meydanekbezdeki ·Demir Köprüye Dinamit Koydular 
Y!~minci ~srmı Büyük Şefimiz -,ı Hududda tahrikat arttı 
Yuzkarası 1 Motörle Pombeipolis harabelerine kadar Fransız memurları 

iki seııedenberi anane\•i b• . t• t 1 T.Ork - Fransız dostluğu çet in , ır gezın 1 yap 1 ar ' 
bır imtihan geçiriyor dedik. Ke 1 

nıatizmin barış politikası dünya A tatürkün deniz gezintileri 11ahil boyunca toplanan binlerce 
ca malum olduğu iQin bu dostlu h /L • h l • ·ı /J 
Aun maıisi üzerinde çok durma ' a Rln sevgı teza ür errne vesr e o u 

' 
dık. Hatay duamızın tedaisile Atatürk pazar günü park ko"' akünde meıgul b ı " lıtnan binlerce halk tarafından 7aşa var ol ses 

u dostluk üzerinde azacık dü- 1 olmuşlar ve saat 18 de gümrük iskeleeini ıeref Jeri ve h:o ardı kesilmeyen :alkıılarla karşılan 

Köylerde eli silah tutabile
cekleri tesbit ettiler 

Harp vukuunda her köyün beıliyebilece
li kuvvet de ayrı ayrı teabit edildi 

1<1nüraek varaoajımız dostluQun lendirerek molörle denizde bir gezintiye Qtkmıı mııtır, Ata türkün motöril plAjda 20 dakika ka 
aksi bir neticedir. 1 lardır, Bü1ük Şafimizin gezintileri caddeleri, dar kaldıktan sonra Viranıehir istikametinde Ankar•, 21 A. A. - Haber aldılunaza gire, Hatayda bu-

Bahsettitimiz hanei Türk- 1 gümrük meıdaoı ve başlan baı l sahil boyunu ac;ılmıı ve saat 20 de iskeleye dönmüelür. Ata lunan franaız memurları otomobillerle hudud Dzerlndekl bazı 
Fransız dosllutudur. Fransa ne dolduran halkın laekın sevgi tezahürlerine vesile lürk iskeleden halkın iQlen gelen taıkın &eza Hatay kiyi eri ile gene hndud Ozerlnde va Hatay'• mOcavlr 
zamandan beri bize dost oldu ve 'I olmuştur, . . _ _ . . hürleri arasında otomobille kötkü şereflendir r•rlerde, binek ve kotum hayvanları 11• klylarln kadın ve 
Ja d d d ' d h . ·1 Halk bır sel halınde motoru Akdenız plı'jına mişlerdir, erkek nOfual•rını ve all alllhl r H 1 • 

dk ~Blum e 
1

• ~ a dıne 88 
_k_a_d_a_r _ta_k_i_p_e_tm_iş_v_e_B_ü_yü_k_Ş_ef_im_iz_p_ı_ı1_·d_a_ı_op ____ B_ü_y_ü_k'!"\"Ş_e_f_d_ü_n_kö_e_k_ıe_m_e_eg_·u_ı_o_ım_uş_ı_ar_d_•r_,_. tutabilecek erkeklerlnl ve bir rransız ancıye Nazın 

. ı aldı. Tarıhıo sayfalarını harp vukuunda her klyOn b••· 

Oetirioiz. Göze Qarpan; Qsmırnh· Bir manevra daha suya düştiJ Taymis diyar ki.· llyebllaceOI kuvveti ayrı •yrı 
ları oıildafaa için Sivastopol ö· teablt etmltl•rdlr. 
Diine giden dört Frausıı gemi· J •• k• 
•l delilıni? Fakat bu müdafaa· Enternasyonal komisyonun ur ıye 
Dan altında ıırıtan nüfuz politi· 

kasına ve Ruslara yanaııoca kararı talebimizle bozuldu 
TClrklere vurulan tekmeye ne 

Balkanlarda ve batan ya
kın şarkta bir sulh lmilidir 

demeli ~ . • 
H · b · .A I T.ii k Tü ki b k Londra, 22 a a. - Anadolu 

Diğer taraftan bir bölük fran 
sız askeri Suriye • Türkiye hu · 
dudu üzerinde bulunan Meydanı 
ekbez civarrndaki demir köprü· 
yü mua1ene ederek altına dina 

mit koymuştur. 

l'aris elçirnizle 
görüştü 

Par_is! 23 ~Radyo) - Hran· 
sız Harıcıye Nazırı B. Bone Tür· 
kiye elçisi B. Suat Davazı kabul 
ederek 7aram saat kadar görüe
müştür. 

Arııtırtnıı Fransanın bize iÇ 1r aunn 6 i T , T en aş a Ce• Ajansının husuıi muhabiri bil· 

De zaman ve hangi müşkül an · maat listeıine yajılomfVQCGk diriyor; 
larunııda doıt eli uzandı. Os· '-' 19 mayısta Parti içtimaında 

Londra ve Pariste heyecan arttı 

IDantı tarihinde buna raştla7a · ...... ·~ Başevekil Cel§l Ba1ar tarafın· 
nıazıınız. Antakya, 23 (Hususi muhabirimizden) - Kayıtlara başlanır dan yapılan be)'an1lt bütün ingi· 

Yeni TQrki)'eJe bakınız:Ata· ken Türkleri tedlıişle baeka cema3t listesine 7azdırmak maksa liz gazeteleri tarafından alaka 
tOrkOo cenupta açtılı kurtuluş dile tahrikçıler bir manevra Qevirm;e ortaya bir • siinni Türk, ile kareılanmıştır. Bu gazetelerin 

Almanyanın harbi göze al
mış olmasından ·korkuluyor 

JD6cadeleai kime karıı idi. Ayak Kemalist Türh meselesi atmıelar ve bir çok Türkleri tedhişle bir kısmı ingiliz . türk doetlufu 
larından, aöılerindeo, kolların- •sünnh yaıdırmıılardı, TOrk mümessilleri bu hali enternasyonal etrafında mülelealar ve tefsirler 
dan mahrum harp mıltlllerimiz komisyona bildirmişse de komiı/;- '\ neıretmişlerdir' Bu cümleden ola 
birer inaao ktıloeıi halinde ara· yon sünnt müslüman diye kay 1 H a t 1 y l ı 1 a r rak Taymis neşrettiti bir maka 

Pariı bütün meseleleri unuttu. Çember
/ayn bugün beyanatta bulunacak 

mııda Jaıayoı·. Bucaklarımızda dedil t!bilecegi yolunda bir kararı lede Türkiye hüktlmetinin Bal· 
hAll kan ve barut kokuyor. Bu verm ~~ti, . . AtatOrk'On Mersine geli· kanlarda ve bOtün 7akm ıarkta 
faciaların kahramanı Fraıısızdan 'I urkıyenııı talebi üzerine şiyle bQtQn istiraplarını bir sulh ve sükun Amili oldutu· 

~uoıloya~yada Sudetler ~a~ir etseriyat ~azandı 
baıka bir milletmiclir '? • enternasyonal komi&Jonun ka unuttular nu tebarüz ettirdikten sonra Tür Londra, 23 (Rad70) Alman 

k d'l · b ü b kiye hükumetine bu suretle ma· ı 7anın Çekoslovakya hududunda 
6 KAnunHnide TOrk bayra·ır.ırı ua ıe 1 mıı ve u g n le li Antekv•, 23 (Hu----' mu· li 

tt , ı ı N k · ı , ..... rardımda bulundutundan do aıkeri barekltrnın uyandırdığı 
tını selAmlayan Fransız kuman .. a yapı mıe ır, ... 8 zen verı en h•blrlmlzden) - Ar•p na- ı Bü Ak B · b k ö b' b' • • ayı Yu rıtaoya bGkQmeti· heyecan devam ediyor. 
danınrn hareketini ıeıramadı"'ı Tu karara g re 19 ır sunni zetelerlnln -alunca y•zıl•rly · h k ti ı ~ .. dl • k • ü d ' ••• nın are e n ••• r e.me te ve DO 1 "it . B 1• 1 . eli öpmek mer.buriyetindeıı baıJ 

1 
r ıQ'erk cemaat listesine ya le k•lple .. ı ... ,..aıanan hata1 muvaffak17elle nelicelenmiı olan . •ın naHı erie~ın Mera'° e c;ı 

zı amıyaca tır, 11 at tO k'n- h b ü k d I ilt .1 aıoe n mao ar cı:re steşarı 
ka bir duygu ile lefsiro hadise· Araplar Ermen"ıler ı •r "" • r -· er ••m•n u m za ere eu oı ere ı e . 
1 ki gibi neıell ve tam •hh•t TArkı'7e araeındakı' ı· 1 ı m•08...... nın hıo bir anormal harekAt ya 
er müsaade etmez. s"ıl .... hlandırılıyor • u u ....-a ta olarak MeNfnl ..,.etlen· betleri ~ir kat daha kuneUendi pllmadıtı hakkrndaki teminatı 

En müıkül, en zayıf zama· Dörtyol, 23 (Hususi muhabi dlrdlklerlnl GOrenlnc• bir recetinio muhakkak bulunduju Ri!>8~trop tarafından da teyld 
nımızda bi1tün devletler bize ri mi7.do ıı) - Bu sabah lekende and• zulmOn, tedhlfln, tazyl· nu ilave eylektedir. edılmııtlr. 
hasımdı . Kuvvetlendik dünya rundan a İrnan maltlmata göre kın bDtDn lzth,•plarını unuttu c 1 M • l l4'akat loailiz vfkArı umumi 
m~vacehesindeki eerefli yerimiz i Banos Peltekyan ad~nda Suriye lar. Halk t•aanurun fevkinde enera arıç 7esi Avusturya71 ilhaktan bir 
~uvazeııedeki mevkiimiz i alınca de yüksek bir me~ki işgal eden aoneuz bir ••vinç içindedir. iÜD eV9el a7ni makamların ay 

hıç bir dev leli hasım tAnımadık bir Ermeni diin lskenderuna ge Dün A nkaradan ni mahiyette temjnat verdikleri 
Hepsl:rle dostluk tesis ettı" k Bu . _ . morları da köyleri dolaşarttk J ni göz önünde Lulm:ıktadır, 

· leı ek oradakı Turklere muhalıf • ld• 
arada Franıa ile de. Ermenilere silAh tedarik etmek Türkler baskın yapacak siliih te zmıre ge 1 ingiliz hariciyesinde 

Şim~i Fraoaa ile olan doıt· ı ic;in küliyeUi para dağıtmıutır, darik ediniz şeklinde propağan lzmir, 23 (Hususi muhabiri· Londra, 23 (Radyo) Çekoslo 
luk teblıkeli b!r aanıotı geçlri- DiQ'er 1 ft h-ku mizden) - Dost ve miittefik Yu· vakya meselesi lngiliz hariciye 
ıormue. Franıamn hangi devlelle ara an u met ır.e dalar 7apmaktadtrlar, goslavya Harbiye ve Bahriye sin:ie ehemmiyetle takip (ldiliyor 

sağlam dostJuQ'u kaldı ki. Bunun, .,eeı· d F b' Nazırı Orgeneral MariQ, Milli C b 1 I t H J'f k 
~ e ranaayı a ıUere sada· nız oıkmııtı. O zaman cenub ô em er ııyn ve .or a ı a s 

• nl "'ekecek gene odur Baa mu-dafaa "'ekı'lı'mı'ı KAzım zalp cııı v • " katıizlikle ilhama baıladı. • bu gün başvekAlette uzun müd 

berlayn Avam Kamarasında Lo 
rt Halifaks Lortlar Kamaraaıo 

da haricf ıi7aeet •e Çekoslof8k 
fa mesele1i Qzeı-iode be1anaua 
bulunacaklardır, 

Almanya harbi göze 
aldı mı? 

Londra, 23 (Rad70) Siyasi 
mebafil Çekoslovakya hududun 
da yapılan aııkeri harekatın Hiı 

lerin mutlak bir kerarı neticesi 
olduğu kanaatindedir, Bu meh 
file göre Hitler Çekoslo\'ak a 
dan bir çok taleplerde bul ya . una 
cak ısaf edilınediği takdirde h 
b. - 1 k ar 

ı goze a aca tır, 

Paris teliş içinde 
Paı is, 23 (Radyo) Çek hud 

dundıın teskin edici bir nıahlmR~ 
gelmemielir, Harici7e nazırı ba 
gün de Sot1eı Rus1a, Jnıiltel'e 

- Hnu lklncıde -ka detletler Fransa1a karıı na· Fransız ıi•aıetl b'- , k Ana_do. lu da Fransız iegali altın· Genel Kurmay ikinci reisi Orge _ ü ,., 1 d' y 0 ı ı d • - • 1 1 ·~za en- da ıdı neral A"ım G6ndüz Buaün bu· det gor şmuş er ır, arın em 
11 düeünür erse ueunsun er : dilerinin de affedemiıeceji bir · eusi trenle Ankaradan lzmire _...._T_JS;...r_lı_-,_B_u_l_a·~-r-J_O_a_t_l.,.u_A_u_a_a_f_l.,.a-..... --.-1,-r--

Biı mert dOamanı iki 1üzlü 1938 aeneai Ma1ısının Jir· · ı k • U e... U~ • ... uı 
v gaflete saplanıp kalıoııtır. A•.ru· minci aOnCl Merıtine 18 milJonla gelmieler veaskertmerasım e ar 

doıta tercı" h ederiz, t d bA\Ü ki A- 1 1 ltlaDmlelardJr d pa or KBJD a u n açı ı.ıJ *' geldi, Dört aünd b . Akd . . 8 1 1 t SU •• k 
Fakat 7lrmlnci IBrın JÜZ ka göze çarpan katmerli bir aczin 1 sahilindeki köekt:n ;

1
' enız u gar par men o un ra 

ra.aa Fransa bu merlliti göstere· ıarki Akdeniz kıyılarında mut· ı radiyor. D a aıı BeJ· Hıtıydan Son Hılrlır lı n n utkı·ıe açıldı 
lll17or. lak bir kudret olduQunu iıtiklAl Bu aOn aue&embde okuJa 

Son seoelerin beynelmilel hulyasile avunan zavallı Suriye- caksınız : Fransız memurları Antakyada 
h&diaeleri ortada. BiıUlo macera den başka kimae1e kabul ettire· hudodumuıdaki köflerde 6ekeri Kral Boria nutkunda Türk• Bulgar Joat 
lar, emri ukileri tahrik eden mez. tertibat almışlar, hududa asker DiJn teacil işine baf• l • ı.. • L. Ü • dı b •th J 
hep Franaanın iki yüıUl siyase- Franaa 19 uncu 11ır iaıilAcı· gelmie Me7daoekbez köprQsüne landı ufunun lftlClfG,-f zerın e I QSSQ uurdu 
ti oldu. hı'1Ja11 Habeıistana ~ htının hortladıaı bir diyardırki dinamit Jerleelirmiıle~. Baeı bol Sofra: 23 _ Bulgar 1tjansın 1 etmek isterim. Bulgaristan la T-
letketti 52 devleti hat1a aleybı · medeni devle& vasfını toprağa zuk Fransanın donkııollutunu Çetebaşılar del91enin dan: kiye dostluk münasebetler· b~r 
ne o harekete geçirdi, ha~bin ~arıetırma1a HalaJda geçen her IAf ~evzuu bile Ja~u:ıa~ız. Bizde 1 yanında toplandılar ·BugOn ıaat ı ı de Bulgar kaç gün evvel Türkiyenin i~ · 1~ 
en kızgın zttmaoında Habeıısta· ıOnQo bir paro&1ı kAfl gelir. nu bütun acı~ıli1le lesırına. ıöateren Dörtyol, 23 ( Hususi muha . parlemenıosunun !4 ünün iQtima zide hükumet adanıınm S f 

1 
gu 

ıu taksim pllnıuı da 0 orta1a nu dünJa böJle biliJor. Hata7dakı zuUlm, ta~!ık ~e ted birimizden) _ Hataıdan bu ak devreelni ı~1a1 n .kralnbutkund
1
ad.m_il zdi~1ar~tl~riley bir kere daha<. t!;r~ 

attı Jıpanvadak'ı bo"'azlaımada F .1 1 d bletlr. Burada denebılır kı : Bu eam alınan haberleri bildiriyo let mllme11at erıne oş ee ınız e ı mıetır. ugoslav7a ile d 1 · , • l ransa ı e o an avamıza . . b d d- • . ost u 
A'asturJıoın ilhakında tarih r . Gene dii 

1 
bT ki dıkeoh 1ara ne 11man kapana rum : An&akıada &eecile bu gOn dedikten sonra un an or. sene aumuz a7nı derecededir 

Pr 11 r . ge ınce . n a ı ı7or cak : başlanmıılır, Bu sabah delegas evvel Bulga~i~Landa _ ~iddetli iQ ~~ikan memlekeUeri~den di 
ka •naanın büyQk mesu 1

8 ın~ Hatay TOrk di7arıdır. Hata1 dR _ Onu Şef bilir. Jon bl d G anın müoadelelerını ve Cıkır ayrılıkla ter ıkı komsumuz olan R 

.leJded~k. itte bu gflnlerd vası Atatürk dava_sıdır. Atatürk 14'evkalbe•er kudretlerinin d p nt~sıo a ~r~nun J h r rını iıaret ederek yüksek VRtan ya ve Yunanistanl.l aram odmak~ 
tlen O k 1 lr eule- d ü ü d·" " a ar ız ın Qeteaıoın meı u J'k . ız a t 

.lb en e os on 1• m . Hatayı vatanın orue Q .uı· en mütekAmil devrinde bulunan .. t 1 ,u 1 .1 F perver • duyeuıusı1le devlet ve muallak mijselelerin halline ü de d F k k reısı 11 oı u 4musta a ı e ran . . . " m ş 
)eti 

1 
?, . ranı~nın aypa va~ı man süngüeü- Fnnsada dahıl- Şef Mersinde. Türk milleti iıe su; ıabili elbisesini giymiı olan hOktımet otor_ıtesını.n . t~e~sue ve terek gayret sarfedimektedir. 

•GoQ mı dır. Eh M.osk_ovada ru_ tehdidi altında bulunurken bile Şefin her işaretine hazır ve ama eski mebuı Moaes Kalbas1an tı:kun:~ reallı_z?k ed!11ıt_ını kayt Kral Boris bundan sonra 
-. .. L • Roma ya çetırmıı konuş unutmadı. Hatayı en zayıf gün- dedir. toplanmıelardır, Teacll itlerini e e~e ıepo ~tı. ak ·~' erıne temas Bulga~is_la.oı~ enternas7onal me 

il
-. llliJor . Daha üo gün evel 1 . de unutmavan bir millet Yalnız bil' tahmin .,apmak .. ü tükl .· b ' ldi il' T dh' etmıı ve demıştır ı· selelerırıı ıstıftaf ejeu . aı,, F 1 . . erın , ı g_or 1 eıı ı r ıyor, e ıe •Bulğarislanın eııternasyo çok me 1 k ti l b ' !e bır 

ha - ranaa müzakere erı nı· en geniı itimadını ka Jbım gelirH bu da serkee Fran çıler Çatal hüyOk köyOne hO . . . m e 8 er e ır serı anlae 
) t •ılhada denirken Kiti sara· dünyanınlduA'u kudretli devrinde ı:ıanıo aklın ve manbk'ın hAkimi cum ederek Türklere ıteı aÇmış nal vazıyetı eyı ve eaglamdır. malar 7apıld1Qını , bu anlaemala 
.!.~.o. kapıcııı Kont Ciyanooon z ınmıbıaokalarına verebilir. yetine airip girmemeıine batlı · larrlır, Sancak askeri kumanda K_?meul~rımızla sulh i~eali ve rın ve Bu~gar politikasınııı d ün 
;rırle Franıız maslahaıaüzarı nasıl 1 . M dır nı Reyhaniyeye gitmiş milisler husnü~ıyetl_e 8.8ğ~aın . munaeeb~t yaca takdır edildiQinden emin 

lakık ._•n••ıodan aerı· oevir· Atatürk 1919 senesı ay111· • Rı"'a Atı"lA t f d k 1 t ler tesıs edılmıelır. Bılhaesa Tur bulunduğu politikasının tuahQ 
Gl ~ .. _... • • s aun'• 7al 4iıı u ara ın an arşı anmıe ır. ki1e ile olan dosUu"'umuzu kav\ rü oldu"'unu kavd"toıı·ıı·ır. 

'-1ibire& lnılliz •fUrıwnJJmi· nın 19 uncu iOnu am • • • ' a , ~ 



24 MAYIS 1938 SALI VENi MERSiN 

Yeni Bir 1 ealihat Programı Hazırlancl-

• • 
1913 va 1558 de 

Türklerin Milli Müdafaamız ıçın 
Yaptıkları cihan Kamutay 10senede125,5 miJ,,on liralık taah-

laaritaları .J 

O . t . . hüde girilmesine salahi}1et verdi 
ermauıe gaze esı 7azı1or- I • 

Kemal Atatürkün dAh;yane A . • 
ıetk te idaresi altında kuneıle fır çapta sahı/ top/arımız hava müdafaa Vaııtalarımız aenız 
oip 7ül.seleo Tüıkiye <'Umhur L l • • h L•f ·ı hl J .A l 
reli iptidadanberi Türk milleti RUVIJet erımız alır Ve aT"I il d arımız uUfunÜ miffÜr 

Çin harbinde IOn aalha 

Şuşov düşmedi 
Japonların ileri hareketleri 

akim kaldı 
Çin kuvvetleri Şanaide taarruzlarını ar· 
tırdılar mühim noktalar ellerine geçti 

Din tarihi hakkmdaki te:kikata Hankov 23 (Radyo) Cephe almmıı ve dılemanm bOtün hı 
bilbaua ehemmifet vermiştir. Kamu ta)' milli müdafaa en· raoın kara, havı. deniz ve askert l rlyetlnin de esasen tarihi ve yDk den gelen harp raporları, Japon ı zırlıkları bu suretle hiçe inmit 
Bu meJandaelyevm hafriyat işle cümeni Reisi ve Diyarbakır me· rabrlkalara 11ld muhtelif blzmetler sek mevcudiyete sablb bulunan o:-dusunun Tantsan'e J\iatsu'oun 1 tir. 
rine, Türklügün eski esere ve busu general Kızım Sevüktekin'· arasında sureti tevzii ve sen~llk ordusunun da daha ziyade kuvvet şimaline do_aru J&ptıtt ileri ha j Aaohei'oin çin kıtaaı tarı 
abidelerinin muhafaza ve teıhi in verditi bir takrir üzerine ae lt-dlyb mlkdarmın bu teşekkDller lendlrllmesi zaruri igOrOlmOş lve reketler akım kalmıı olduQ'unu fandao tahliJe&i ılzerloe Hofe 
rine gayret ve itina ile devam keri teslihat te te\;hizat kanunu ıırasıoda tefriki icra veklllerl He· bunun için yeni bir tesllbat prog te1it etmektedir. ı civarında ıiddelli bir muharebe 
olunmaktadır. Ayni zamanda es layihasının tercihan te müstace· yetince yapılır. ramı bazırlanmı~hr. Teklif edllP.o TanatJanam şarkında Lie baelamııtır. 
kiden toplanmış olan eserlerin len mQzakeresine baılamıı ve Her sene Od~nmeıl ıazım ge- 125,5 mllyon Jlrahk fevkalade tab vant iıtHJ~~~oa . kadar ilerle j Tıinpu hattı Qzeriı:de mubı 
H eıki kütüphanelerin tasnif ve maddeler okunarak kabul edil len mikdarlar, teaUOk ettiği bOd slut ile bu progıam tahakkuk et 1en 2000 kıeılık bır Japon kuv rebelerin tekrar baılaması (lzeri 
tanzimi ve bu huinelerin tayini mietir. Bu kanunla milli mOda celerde ayrı terllblere konulacak UrHecektlr. Bunda bilhassa atır veli Çin mütfafa111 ile iarıılaş ~ne Çin kunetleri Şanıi'de taar 
iıi de ihmal edilmemektedir. Bu faa ihti1açları için 125,5 milJOD tabKlsatla karşılanır. çapta sabU tC\praldaumızıo bava mıe ve yapılan kanlı bir muha 1 ruzları arıırmıelardır, Bu anda 
kabilden olarak Türk Tarih Ce liralık taahhüde girişilmesine ıa Mad<!e 4 - Blrlocl madde mOdıtlaa vasıtalarımızı, deniz kuv rebede' Fonra dütman 700 ölübı Çin kuvvetleri ook mflbim iki 
mi1eti - ki ri1asetinde Atatürk tAhiyet verilmektedir. Bütün mucllılnce girişilecek teahbOdlere vellerlmizi, ağır ve batıl esllbamı rakarak geri oekilmiıtir. 1 kt 1 Li f • y a 
60 manevi kızı profesör Bayan no a 0 an n en 6 98 onıeo. 

memlekette büyQk bir sevinç ve mukabil falzlerlle birlikte umumi zı tezyld ve askeri fllbrlkalarımı Tan1JŞan'ı ceuubtan cenap e hQcum edirorlar. 
Afi& bulunu1or - 16 IOCI aarm h hd" d J f k uzur uyandıracaQ'rna hiç fiJphe yekaou (125,5) milyon Jlrayı ve se zıo mDbrem noksanlarını tamam· !an ıe ıt e en apoo ır as~ Suşov Çililerin elinde 
bibük Türk amiralı olup 1564 ol . k b bl l dd 1 ikin k l d h r b 1 s da 600 ölu ' 
d. tefat etaniıı olan Piri reisin ma1an proıe eudur: oell BliQI r ncı ma en o lama esas an DşOnQlmDştDr, ıse mu a e e S,!l ıa ıo ( ) . 

v ... dd el f k d 1 lkd l 1ı1·11· il f ve 18 tank 20 esir bıraktıktan Hankeu, 23 Ra'11o - Çın 
... r leri hakkında bir &akım nea ,..a e l - Milli mDdafaa lb · ı ı rasıo a yazı ı m ar arı geç ı ı muda aa encümeninin k Ah il •1• b 11 w bo k ıoora Hantasku'ıa rical etmitlir. ararg ı Dıumessı ı ug n fll 
r i•a' •apmıatır. Bu ne11rivattan tlyaçları için (125.5) mUyoo llraya 1memek Dzere no çı annata M11 m~ıbataınndan ıu eatırları ah· t .1 .. ..,1 J p 

, , v v ı DiQer taraf Lan Lungaı mın 1 ıe ecı ere ua e en eonra 7a 
81 bir zaman enel de Bon'do kadar 1938 · 1948 yıllarlDa geçici, Uye Veklll mezundur. yoruı: t ~ be tt 8 • · il 

takaamdn Koaeuna' hılcum eden, •aı yana a uso9 un ıııa 
profeeör p. Kahle Piri reisi ile teabhQde glrlşmete Mlllt MDdafaa M11dde 4 - Bu karıun neşri •- Milli müdafaamııa aid . . ı hakknıdaki Japon ,eb1illerinl 
matrut olmuıtu. Piri reis 1alnıı Veklll mezundur. OçDncO m11dde tırihlnden muteberdir. hazırlanan 1eni bir proaramm d~ı~an kunetı de maQlub edıl kılli olarak tekıib etmiı 

98 
ıeb 

oeıur l·ir denizci te muflffaki mubicloce çıkarılıacak bonolarıo Madde 5 - Bu kanunun bO tatbiki ioin 'anıim te t~klif olu· mııtır. rin halen Çin kıtalarıuıo elinde 
7edi bir filo kumandanı dtıQil, faizi d11bl bu mlkdarda dahildir. k.Dmlerlnl yerine ~etlrmeğe icra nan bu proje Milli Müdafaa, ve Saoktung'un garbında diıı bulunduQuunu beJ&D eJlemlıtir. 
arni zamanda 7üksek k:1meue Her sene OdeneceJ, mlkdar vekilleri heyeti memurdur. Maliye Vekilleri dinlendikten mao topçusunun şiddetli ateıı 
bir cotrafyacı idi ve gerıis görü 12,5 milyon llrayı geçemez Şu HtlkOmet muclb sebebler pro &oora bereli umumiyesl itibarile altındı kılmamak için Yutai - Muharebe halen Susovun earbio 
a ·ı h l d" d lb ' 1 ü · · d k b 1 d" Kiı:ısianı Cin hallı silratle geri 

1 
de devam otmektedir. fu 1 e. emr,n _yen un1a a ~r kadar ki senesi içinde sarfedlle jesinde bu paranın lahshıl zarure erıc menımızce e a u e ılmitJ 

J• mılle,lerloın yaptıkları keeır mlyen mlkdarda tecavQz etmemek tini ,Oylt•ce izah etmektedir: 1 lir. 
lerln ebemmiretini ıakdir etmiı ve mnte klb e btlt 1 1 80 Bu ay için tahsis edilen &ah 
ıı. M01ariinile7h sa1ısız seferle a s ne çes n n DQoya siyasal vaziyetinin do sisatın karııhtı ai& oldula 111 

Mamurlar Kanununda 
1 

Mıdridı Giı 
ri ile keodiıinio maliimu olan yDk Millet Meclisine tevdllode kar ğurdağu sebebler karşısında clbao büdcelerioin normal taridatla 
Akdeniıln harit11ını çizdili gibi ıılıtı tertibine konulmuş olmak devletlerinin mOstakbei bir sav1tş temin edileceti ifade edilmie te 
Kolumbus'un ve ooun hedefi o· şarlllc senelik tediye mikdarınıo için bDlDo kunetterlle sllAblandık bu hususta 1938 mali yılı milli 
lan lıp107alılara Portekizliler ve 14.5 milyon liraya çıkarılması ca Jarı malOmdur. Cotrafl ve 11lyıaal mildafaa (lrllra) büdcesıle askeri 
hal7auların se1ahatları hakkın izdir. durumu lllb'\rlle pek mDblm bir fabrikalar büdcesioe 8,5 mil1oo 

Y l · ~·· t J,·ııer ı F ranlıo kıtalarının 
apı aca.-c au, 

1 

. . L ı J• 

b • 1 · ·ı · vazıyetı RiJtil ef uı 
il efflrl ıy~r .Madrid. 28 (Rad10) - Ced· 

Ankara 28 (Hususı) - müs l rilles mmtakaeındaki bfttün daı· 
teearlar komis1onu . tarfında~ )arda oiddetli muharebeler de' 
memur kanununu tetkık ve 1enı vam etmektedir. Dfttman mGSI 
den hazırlanmak Jıere iç Bakan d" s· d o d ı 

da filde edebildili malumatı da Madde 2 -- ( 125 5) milyon 11 mevkide bulunan TQrklye Cumbu liralık tahsisat konulmuştur. 
&opla71p birleştirerek iki adet 
d6n7a hartası tftcude gelirmiş 
tir. (1518 ve 1528 yıllarına aid) 
Ba haritaların parçaları Topkıı· 

Müvazene vergisinde yapılacak tadilat K t l k h k k Ü · • . 1. · d ma 17en ıerra e u ar ' amu ay ı u u m euırıon reıs ıaıo e C b 1 , d k · ıı 
t k ·ı tt·x.· " ı kanunu or a an e taarruz e ere şıma 
eş ı e ıaı memur ar k"d b · k · fE 

tali k'>misyonu dün de toplan şar ı en cenu a ıome ııteme 

işç•I gu•• ndeı·ıkler·ı Dün miJzakere/erine'mıştır. • ıe iksedde bşunak _n•t~ktarrakt· doıa111~ pı ıara7ının euası arasında 1 Komisyon. ihtiyaçlar karşı ma ta ır. ar ıs ı ame ın e 
muhafaza edilmie ve 1929 yılın 1 bafladı smda tadile uaramış olau me kilometre ilerde Gudaı'dan a•· 
da umum için tcıhir olunmuştur. - 'morlar kanunu ve tcdilleri ile len Franko kunetleri Alcala dl 

80 kuruşa kadar gu•• ndeıı·k Ankara, 23 (Hususi muh11bi· ' teşkilAt kanunlariyle bakanlıkla ta Seter kasabası civarmdı p.-
Bo hartalar kısmen literer • rimizdeıı) - Kam~tay bu gün: ra aid hükümleri ~ir ~ül halinde narrofa sırtlarını ieaal elmiılet 

H kark>grafık membalardan, 1 d • I k bütçe müzakerelerıoe batJhya· toplanmıe te 1en! bır memur ise de cumhuriJetoilerin derhal 
k11men de 1ifahen verilmis ha er en vergı a ınmiyaca cak&ır Bütçe mOıakereıi doları- lar kanununu ıeklınde. hazırlan yaptıkları bir mukabil taarrof 
berlerden istifade edilmek ıure ıi1le KamutaJ bu gQaden itib • m~ştır. Hazırlanan proıe dOo ko neticesinde rical etmek mecburi 

_ a mısyooca bir kere daha gözdeu . 
Üle. i~io~h. birK sf~rette ·~hc_u~e hazırlanan kanun layihaaı biJclıçe encüme ren hlergunktoplanacaktır. 1 Qeçirilmietir. 1etıoMde kıaıl?1ışlardır.b d f o· 
1e&1rılm11,1r. eş 17al tarı IOIO ş an unu 1 Proje mfisteşarlar komisyo . ~re a Uln cenu Un a ra 
tetkikçileri için bu haritalar çok nİnJen geçerek heyefİ Umumiyeye geldi ; nunca tetkik edildikten sonra ~ıstlerıo kuma!lda~ı, Ka1~elfoı: 
kırmefüdir. Çünkü bu haritalar A parti gurubunda mütetJekkil edi ıle Albocacer eımahod~ kAın c~. 

mirler toplantıaı arasına uıanan 30 kılometrelı bazı noktalarda oimdi7e kadar Ankara 22 (Hususi) - Mu olan gündeliklerin 80 kuruşu bu lecektir. cephede franko kıtalarının ile' 
milnaıaah olan meseleleri tenvir uıene vergisi kanununun bazı vergiden mGatesna olacaktır. devam ediyor lsp' ı'rtolu f çL 'ı Bıy'ılerı' !emesine mAni olan cumhurl' 
edecek mahi1ettedirler Lafpzig hükümlerinin deQişitrilmesine ve Hem gOndelik hem maktu t 1 )'etçilerin mukHelini kırmak l' 
Gniterıitesinde profesör Dr müddetinin uzatılmasma dair lil · ücretler çalışanların bir a1 için Ankara, 28 (HLsusl' - 'dal. • çin birkaç kere bOcum emri ,,ı 
Erich Breaunlich'in bu bapta Jiha maliye ve bütçe encümenle de g6ndelik f8 maktu Ocret ola resinin şehrimize ıelmlş bulunan Naııl beyiye reımı mit ise de bo ga1retler boıa ·-
F ... b ·ıt ıo rinden geçerek Meclis ruınamo rak aldıkları paraların yektlnu bQro Amirleri dOn iş dairesinin 1 miıtir. 

OnlO rı e mecmuasmın ma merkez binasında tekrar toplan ver•ce L/er L d p 1 h 1 .İl rıı 1938 tarihli nüshasında JBZ sine alındı. Gelecek haf&a görü kazanç, iktisadi buhran te mO 1 ~ R 1 JI IJll IJICIO l~I 
dıtına ıöre bu haritalar Oıman sülecek, af baıında tatbikine ge tazeoe vergileri indirildikten mışlardır. ispirto ve ispirtolu içkiler 1 y 
la imparatorıuıunan siyasi tari çirilecektir. ıonra 20 lira ve oudao aıaaı dü DOokO toplantıda bölge Amir inhisarı hakkında 22 mart 1921 -Birinciden artao-

Muvazeoe vergisinin 1939 ma ıenlerin istihkakları dahi bu Jerl hOlgelerlnde karşılaştıkları tarih ve 790 numaralı kanunun Ç k 1 k . 
bi bıkımmdın daha ehemmi1et mDşkOller hakkında malOmat ver tatbik suretini gösteren 16 ma ve e os ova ra elçıleriyle 
lidir. Profesör Braunlich Oıman li 1ılında kaldırılarak buhran terfiden matuftur. 1 l rdl H t oaı..oııe l '1ıs 1926 Larihli talima&namenin rüemiıııOr, . 

terıisi ile birlikte birleetiri Muhtelif cihetlerden gQndeli m ş e r. eye çe m va r n kaldrılma•ına 98 40 rncı madde Hariciıe mehafill Franıa ıll 
b imparatorıoıunun en Jüksek mesi mukarrer bulundotundan ti olanların muafiyetten istifadf'· kaldırılmaaı çareleri araştırılmış sinin delietirlımesine dair törle lngilterenin Cekoelotakra 6ıerl' 
eminh tıtrafından haıırlanmıı ve bası kararlar terllmlştlr. bir talHD. atoıme n•ıredilmi 11tir. de 1.. nı"suıı ta•ıhli noktai naıfl 
98 umumt kQtftpbanelere terll bu lilyiba ile buhran verıiıinin larinde gündeliklerinin mecmuu d 

1 
.. k -- v 

926 
.. 't 

merife' mQdde\i bir haziran nazarı dikkate alınacaktır. Bun an sonra 119 anuoun~n Madd~ l5 - l6. ma1ı• 1 birlitlnin dellımeditiof ka1dl 
mirerek ıultanıo sarı1ında mu muhtelif bOkOmlerlnin tıtblkıol tarihli tahmaınamenın 39 uncu d" G t 

1 
b ü ü 

6 
al 

hafazı edilnıiı olan bo eserde 1938 den itibaren ancak bir sene MOtaıene vergisi istihkak temin leln merkezce bllZırlanmış maddee! kaldırıt~ıe . '~ 40 i~c~ ıyor, ne e er u ı . o ç o 
Por'8kiıler 98 lttpanyahlarla ta uzatılmaktadır. H tedi1aleıinden k116nç ve bah b 1 lzamname pro·eıerı tıze maddeaı aealadakı gıbı delıttı &ab yaparak Oekoelotak ha~ 

ftci ıınıfının hima7eıi nok ran vergileri çıkarıldıktan sonra u onan ° l ·ı · · ı i · k d" ı F ti 
kaa bflkleneo muharebe ioin rinde gOrQşQlmOşttır. rı m ı~lıı!k: i satılan 1erlerden a1 dear nbıüt°"enıremtmeı'eıteelerır 'u~o' uturlalDP ol 

h k • 
8 

la hiıme ta11ndan IA1iha Qzerinden bil 
1 
kalan tediJe miktarından Jfbde y u 

ma rem as erı muva a ha bllt.... il • "· k" . b . d 1 k ~· ' ı • ı k k" ı " d r · _.. &j . b' h 1 1 üşahede na u..,,.. encumenı vazı esaa se il Dil e'ın e a ınaca tır. alÇIDID ıı en ı. ıra arını~ Jul ~ yarımı tur, .. Gazetelerin neırirah DP' 
,nın kt 1~ . a;ır; mı. m p · . re h deliıilrlikler yapmııtır. 1 LAribada bulunan mutak nısbellode be71ye resmı alınır.. bindir. 

• . me e ır. u araııre ırı . LA1ihaoıo aldıtı son şekle 1 kat bir madde7e göre de ıat • Paua1ır ve pazar yerlerın Prag hakem usulQ isti~ 
iain mehaz '~ membalarını_ıı bır göre bir ay içinde her ne flovan maaaı sahipleri haricinde kalan Ba yıl 1 O bın ~eki ı~tıcıların. kirı_l~rı inhisar ·Prıg, 23 (RadJO) p ... 1 bl 
kıımıuı ve bılhaasa Amerıka1a v l L ıdaresıcde takdır edılır. . ,.. 

. . . . ile olursa olıuo aldıkları parala· hizmet erbabından kazanç H Ghmen ae ece.-c Sovyet Rusya oaka:ı.net •• i ,',e,,ohıdeanı•ın ... "earlıo'°aPn1• •. mkilJ~ aid olanını nıçıo meskOl teçtıtı rın mecmuu kaıano iktisadi buhran terıileri çıktıktan sonra -Y 9 • • r 
~i izah etme~tedir. Cünkü !sı an buhran ve muva:ııen~ tergileri a1lık istihkakı yirmi lira11 ıre~ Ankara, 23 ( Hususi ) - 1 nlfıo dahili 11ariti temin ed.ı' 
1• 98 Portekız hüktlmetlerı keo · dl lldikten sonra 20 lira te oo mi1enlerden bu kenunun meri iskan genel dlrektorınıo bu • Qini bildirmekte Berlinle arıcl' 
di keıifleri hakkrnda J~bancı ~nan r aşaaı düşenlerin iıtihkakla Jeti tarihine kadar al•nmamıe aene getirilecek &Oçmeolere ald Şımal donanmaaı k! ih~illfıo hakem uıullrle ~·~ 
memleketlere mal~ma~ atasını rı te seksen kuruea kadar tıoi olan muvazene vergileri almmı programını hazırlamıı ve gelecek '- J b • dılebılecelini kardetmektedır, 
9iddetli _ceza . tehdıtler~ altında Ondeliklertle 120 kuruıa kadar Jacaktır. ıOçmenlerln ıevkedlleceklerl 1er 1eumanuanının ır kArı amumire btlr~k her~ 
menetmışlerdır. Kezalık TOrk g teri teıblt· etmiştir. ilk göçmen maka/eaİ ioindedir , DlplomaUk mehıfll 
baritalarının biltQn kısımlarmda 1·1cırat Fı"lomuz n.L'ılı'yı YeLı'lı· kafilesi bu aJ sonunda Koıttence mehafil Atrupa •• ıi7etlode .,., 
riiQin lspan7olca ve Partekizce RI 1 den ıeleoekllr. ilk kaftlemlz 1600 luesti1a gazetesi, eimal do· dettıiklik olma11odan eodlf' 
, 1 nanmaaı kumandanı Dtfpnfin d" 
rerine lalyanca isimler bulundu v . ır l klıldlr. bir makaleaini oeıretmektedir. e ı1or, • • •u da kola1lıklar kabili iıahtır. • enı ... apur ar 8 Salı ti A BugOD yapılan prıgrama göre Bu makalede denili1or ki: Belddiye antıhabı ve 
Q6nkıl bilditimiz vechite ltal7an iamarlanacalı • , aya Bulgarlstandan aOçmen ıetlrllmesl Alman deniıalll ıemiferinin Sudetler 
ajanları lber1alıları keşifleri /•tanbalda işi ileriye bırakılmıştır. Romanya Kolo körfezinin içinde bile tica- Praı, 23 (RadJo) Beledi~ 
baikında gizli haberlor teri7or Anknra, 28 (Hususi) _ Deniz dan bu yıl getirilecek göçmen sa ret vapurlarımızı füturluıca ba· intihabalı Prıada 177 Kamuoil' 
larsfı. Oımanhlarla Venediklile ticaret filomuza UAve edilmek Qze f.stanbul, 22 (Hususi) Dahi· yısı şlmdlllk lO.OOO olarak tesblt 'ırabi.lecekleri . ıamaolar artık Bohimada, Siliz7adA, MoratJ•cl' 
rln mDnaaebetleri ise o vakitler re yeniden sipariş edilecek 10 va life vekili te C. H. Partisi ıırenel edilmiştir. geçm_ııtlr '~ bır daha da aela 31 kamunda dQn ıece bitmi~ 

f • J ı_ ır '" U .r~lmı.recektır. Ne alman bar~ g~ Sodetleri alAkadar edeo JeP': 
doetane idi. Binaeuale7h talyH pur hakkında alınan şanltelerl1le sekreteri B. Şükrü Kaya Ankara raR r a,.,ar mılerı ne de baıka detleUennkı . . 
tebirlerinde Babılllinln mutavas 1apılmakta olan mOzakereler mos . • . garb istikametinde geniı dünıa do ıeoım netice11 tadar : ıtl 
11& ıdamlırınm bulaadatona ve bet netıce vermlşllr. Denlzbank ekspresrne b~ll_anan h~s~sı ~ır fıtanbul, 23 (Radyo) - Det· 7oluna gôtOren mahreci bundan Sudetler 84132, Soarali•• 
bnnların rizlice aldıkları malu Umum MOdDrO B. Yusuf Ztva vagonla şehrımıze gelmııtır. let deniı1ollarmın Mudanya hat bôJle abloka edemi7eoeklerdir 10168 Komftuiıtler 4673 oe•fll 

1 B Şük ü K p 1 lı için eatm aldılı Trak tapuru Faıiıtlerin blıi bOJftk ıimal 10 ' ' d·~ •• ~ 
ma&ı Qımaolı istihbarat dairesi Önlş, Jstanbuldan döodOkten ıon • r aya erapa alta bu gün Mudan7aya ilk 86ferini lamuı Oıerinde ıe1r6ıefer etme 17892 rer almıılardır, Sa ·~ 
•• bildirdiklerinin farı ve tah ra yeni sipariş edllecak vapurlar gazetecileri kabul ederek bir 1apmıetır. Bu sefer daveUilere I mize mani ota bilmeleri ihtimali 1936 aevimlerlna nasaran ,,..~ 
min e&mek ba&alı olmaz. hakkında son kanır vertlecektlr. mOddet 1M1m61tar. ıuabıuı buluaurordu. ar&ık )almımı,&ır. '7 fasla nr ılmıtlardır, 
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SAYFA 3 YENi MERSiN 

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
• 

Mersin 
Piyasası 

Meşhıır iki mtıharrirniçın 
diiello yaptılar 

Batan 
Gem il ur 

23-5-938 

Pamuklar 
K. S. 

KleYlant 40 · 41 

Aralannda ~aşhyın geçimsizlik kalem münakaşasma 
nihayet ~üelloya ka~ar ilerle~i 

Dağmah 28-28,50 
V ~rites LUrosu mart ayı Kapı mala 2 7 

içinde imha edilen gemilerin Koza 5,50 
gemilerin sayısını neşretti. Kırma il 
Mart ayı içinde 66 gemi im- Kozacı parlaiı 26,60 

iki pn evvel radyo ha· . Bu eserin oynanması, tiyatro · ha edilmiştir. Bunlardan S4 dı 
beri olarak Pariı civarında ko DUD eski mildilril zamanında ' tanesi buharlı, 8 tanesi motör bufday - çav ar 
mf'di ff'ranıız mildilrii Bunş· kararlaıtırılmııtar. ı ıo, 4 tanesi yelkenlidir. Sert şark 5,~5 
tayn ile muharrir Burde ara•ın ı Fakat Burde tivatroya Mut içinde Çınde ve İs- Yum.uta~ 5 

' J d h d b t Yerlı bugdayı 
da kılın,.la bir düello yapıldı· müdür olunca ge,.en nisanda panya a arp sırasın a a an ç d 

" ' " ı ·ı . d 21 d ' av ar 
tını bunlardan Burdenin ko- oynanması lazımgelen bu pi· gemı erı~ sıtyısı a ır. Anadol yulaf 
lundan yaralnarak dllellonun yesi hiçbir sebep olmadan te·' Ve~ıtas kazaya .uğrayan arpa 

4,62,6 

geri kalcLjuu muha11mların bir ediyor. Bunun (izerine ta· ı gemiler~n de listesin• neşret- Anadol 
banımadıiını yazmıttak. Dün bii, Anri Ber111taynın hiddeti· mektedar. Y uli alivre yeni M. 
!lelen Fransız gazeteleri bu ni bsavvur edebilirsinir •• Der f Mart içinde t07 gemi bat Nohut ekstTa 

4 
3,37,S 
5,.?0 
6,8 lki f6brtt arasındaki düello· hal tiyatro mlldllrlliğllne lir mış 179 gemi karaya otur Fasulye . 

nun sebebini ıöyle anlatıyor- mektup yazıyor ve eserinin ' 32 . k y YMulaf yekrh 
lar: temtilinin niçin geri bıraiiıldı- m31uş. . gemı ar3aJ!l çılkl'pml~ş Saehrlcime yozgat 

. F 1 w gemı yanmış ye en ı· ep 
Anrı Brenıtayn ranıanın gını 80ruyor, . . . Tatlı çoien 

en tanınmıt tiyatro muharrir- ! Verilen cevapta piyesin nın yelken dı~eğı kı.rılmlş, 1 ı9 Balmumu 
lerinden biridir. Eduar liurde- bir müddet için tehir edildiği . vapurpn makınelerı sakatlan- Cehri 
de ayni derecede meşhur ve ' yakında oynanacağı bildirili· mıştır, · Susam 

4.62 5;5 
120-150 

20 
75, 
11 
15,50 
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i 1 i n 
f çıl E v~af direktörlügündın 

Senelik bedel 
muhammeni 
Lira Kr: 
200 

ısoo 
150 

36 
38 

150 

Muvakket temidat cinıi No. 
mikdarı 

Mevkii vakfJ 

Lira Kr; 
ıs 

112 f.ıO 
11 25 
2 70 
2 ss 

11 25 

Mağaza 11 ·7·4 O. bianası yeni 

otel 8·3 
mağaza· l·i 
DUkkAn 5·10 

karş•sanda cemi 
, . ,, 
,, 

" :, .. 
,. !>· 18 " ,, 

kalafat O nusratiyede Bezmi 
hene deniz kenrı aJem 

200 ıs dUkkAn 9 22 yuğurt p. eski cami 
50 ."I 1{• ,, 3-6 cami civarı 

200 15 mağaza 4 8 ., ' ' 
Yo~&rda yazılı fvkfa aid emvali gayri menk'u-

lfnirı ~38 stıntısi icari 30 5·938 paz~rlesi günü 
saat ı 5 de ihale .-dilmt> k üzre açık artırma sure 
tile on gün müddetle müzayf'dt>)'t' çıLarılnuşllr. 

istekli olanlaı la feızla m~lumat iste)'erıl~r valıf 
lar müdürlügüne nı ür acaaı tıtmeleri ilAn olunur. 

• 20-24-27 

i L A H 
içal Orman mühandisliüinden; 

Gavri mamul H. Muhammen vahit Cinsi 
• M3. fiyatı I..ira Ku. 

( 40)000 
<40)000 3 70 Gögnar rağbet görmüı bir tiyatro mu yor ~ Martta fırtınaya yaka · yapafı 

baıriridir. Fakat, bernedenıe Fakat, aradan yine uzun lanın (Lt.tdy Lnina) vapurun Siyah 
bu iki meslekdaş araaında bir bir milddet geçiyor; piyesin dan da hiç bir haber yoktur, Şarkd 1 

50 
1- ıçel vil~yetinin .. mersin ilçesinin evcili kö 

46 yü civarmda Ayı pınArı devlet ormaumdan yuka 
geçimsizlik vardır. ÇüokO, iki- ne oynandığı var, ae de oyna· !nd. 

0 

ıi de muhtelif tarihlerde, muh nacak diye ilAn edildiği • Altın A nahlar Y~ka:mıt yapak 
50 rula 2 kalemde yazılı gögoar ağacı her biri ayrı 
~~ ayrı 2 ı)arça olarak satışa çıkarılmıştır. 

t~lif tiy~~rola~ın. sa~nelerinkde ' . ~rKkadaıd•. mFüollr odlunca Bu yakınlarda İngiltere Gnı yunu . . 
payealerı ıle bırbırlerane re a· pıyeıı ome ı ranıez e oy · . . . . Konya malları bftık 
bet etmiıler, ıöbret sahasın· nanmıyan muharrir artık ta- kralıçesı Marı Essekste, yenı Yozıat 

ııo·H'o 2- B.-her gayri mamul M3. nm muhammen 
bedeli 370 kuruş. 

da ıiddetle çarpıımıılardır. bammül edemiyor ve biznt bir kız kollejinin açılmıt töre Keçi kılı .. 
Aradaki bu geçimsizlik Burdeye yazdığı bir mektupta nini yapacak. • daba.ı • 

50 3 - Şartname ve mukavelename rrojf>l .. ri 
mersin orman mühendisliğinden alınır. 

ve çekememezlik bilbasıa ıon «Sen bana eskiden garezdin.. Bu kollejf n mUdOrO, kra· ı pırınçler 
zamanlardaki bir hadiseyle er Eserlerimi oynatmıyorsun. , liçenin hususi kAtibioden şu Birinci nevi mal -20 
byor: Bundan ıonra ben de senfa mektubu aldı ikinci neYi mal 

Fransanın ve blitün dün· tiyatrona ne bir piyes veririm (S M . t k 1. k Çay 285 
h h b 

.. "k . . a aıes e ra ıçe. me Kahve 104. 105 
ya sa ne ayatının en uyu ne eserımın oynanmasına razı . • 
m&esaiıi ıayılaa Komedi Fran olurum ... Oynanmak üzre re- tebın kapısını açmakllzere al· Derıler 
aez tiyatrosunun müdürlüğüne perluara alınan ve sıra bekli- tın anahtar değil, kapıyı açar Keçi derisi çifti 
Eduar Burde tayin ediliyor. yen blltnn eserlerimi ıeri gön açmaz mOdUrO teslim etmek Koyun derisi kiloıu 

Şüphuiı ki bu, onun ra· t der!» ıibilerden ıiddetli ıöz- Uzere bildiğimiz çelik anahtar ~ı!'r :eriıi ~ula 
kibi olan Anri Brenıt1yn için ler aöylOyor.. istiyor) Mııırd adva • ~ruıu · aa • enaı 

pek memnuniyet vnici birıey Eduar Burde bu mf'ktuba Bunun sebebi?. Kraliçe badem V k • dı k 
değildir. Belki, mealekdatınan kızıyor ve o da tiddetli bir böyle binlerce mllessesenin ke .e,çe. ır e 
bu muvaffakiyetini, kendisine cevi p veriyor· ıç erı 

4 -- Salaş 31 ·5 938 sahi günü saat 15 de 
mersin orman baş miıhendisliğ dairesinde yapı
lacaktır. 

5 -- Satış açık köylü artırma usulile yapıla .. 
caktır. 

6 ·- muvakkat lfminalı 12 liradır. 
7 -- Taliplerin şartnamede yazılı vesikalar 

getirmeleri IAıımdır. 18·21-24-27 

1 L 1 N 
Tarsus C. Müddei Uıuıiliiindın 

aekedar rakib olsa, gene sü· tıte bundan sonra iki mu pısıoı altın anaht~rlarla eç- Tatlı badem içi 80 
•- k 1 b'l' F . h . d k" .h · ııf 1 mıştır. Hu~usr kAtıb, binlerce Acı ,. ,. Tarau~ CfZ& evı·nde1.1· malı .. ""nı ve me.,Lu(lara .eıtla arıı aya ı ır. &Kat or· arrıt arasın a ı ı tı a ev- 1 h ğ Acı çekirdek 33.34 "' · · A "u • • 
tada baıka birıey daha var; leniyor ve nihayet Bernıtayn atın ana tarı ne yapaca anı Urfa Yata l Haziran 988 günündfln 1 Haziran 989 gününe 

Bernıtaynın bir piytsi ya· kendisini tahkir edilmit vazi- nere eakhyacaiını şaşırmış ve İçel .. 90 kadar bir yıl içinde verilf>cek ekmfğin 10 mavıs 
kbıda Komedi Fransezde tem yelle bularak, Komedi Fran· kraliçeye altın anahtardan vaz I tedirler. S,200,000 amele de 988 gününden itibaren 15 gün müddetle açık ar
ıil edilmek üzre alınmıştır ve s ez müdlirüoü düelloya davet geçmesini rica. ~tmiş, kraliçe kısm~n _lş_slzdir. Yani gOnler lırma \iP fisihme usulile ıuüzadeye çıkarllmıştır. 
repertuarda buluamaktadır. ediyor. de (peki) demıştır. ld~ bır 1 ~1 saat Y~~ud haftada T:ılip olanlarm yüzde 7 5 muvakkat t · 

. - bır gUn ış bulabıhyorlar. . . ' tımınatla 

h 
işsizliğin garib bir cilve 2ô n~a_Y}.s 938 _tarıhme k~dar Tarsus nıüddei U· 

Sokak Çalgıcıları Bilgin köpek miza yapıyor si ailenin ekmeğini çıkaran mumıhgme muraeaatlan ılAn oıunur . 
..... • • • • - zraeimıaynahauilden1~nzasıdiiğŞderiz kaazaldlaığrıı 14 - J 7 • 20 • 2 -• 

Sokaklarda çalgı çalarak Popolo di Roma gazetesinde köpeğin marifetini görmek is -~ 
para dilenen adamlar da artık bay 1. B' Zagara, bilgin bir tiyordu. Bonnin uykusu var gi az çok ve ucuz pahalı iş ara· 
asrileşiyor. Bu asrf çalgılı di· k~pekten bahsediyor ve diyor biydi., Mar sordu. dılr.larından iş bulmak rekabe 
lencilere son zamanlard• en kı ; - Biz kimiz? ti artmaktadır. Bu yllzden me 

A k d t sainin tanzimi gnçleşmektedir 
ziyade Nevyoı k sokaklarında - r 8 aıım bay Maı 'ıo - osan~ı~ız. . Cumhur reis bu derde çare M • O U h d' I' • d 
tesadllf edilmektedir. Bunla bir ~öpPğl ~ar: Bu k~~ic al.fa - Ne bıçım msan ? olmak U1..ere aile reisi iş bul- l(llft rman .ü en 18 IİIO an: 
rın önlerinde birer çocuk ara 'banın y!~mı hır harfını bllır, - Can sıkıcı i~sa~. madığı zaman diğer azaların Beher M3.nın mu. % 7,5 muvakkat 
bası sllrerek sokak sokak do okur ve ıtalyanca sorulan su Herkes aUldO. ı abıt k~· maişet peşinde ko,mayı_p .tale hammen bedeli temtnatı 
laştıkları görOJmektedir Bu ' allere harfleri göstererek ce- ~::,, ~.~. cevaplla~ı alfabeo~n be ise .mekte1!8. gıtmesını kvle M3. Cinsi Lira Ku. Lira Ku.· 

. . • cep verir. e mı ayak arıle g&lterıp kadın ııe ev ışına ve çocu a 
çoC'Jıll arabasının ıçın.e baka· Meseli yere italyan alfa verıyol'du. rına bakmasını tavsiye etmiş · 25 Çam 4 9o 9 19 
calt olursanıı oraya hır radyo b . . . . b' h f' . a Geçenlerde bir gUn arka tir 25 4 9o 9 19 

esının yırmı ır ar ını sır • . ı· " 
Aleti yerleştirilmiş olduğunu Bonoi' e • kö daşım köpefinlo tOylerine pire işsizlere ış. ve me~u ıyet 30 4 90 11 
gnrUrsUnOz. Flektrik batarya )ayınız: 8:°nra ~ tozu döktü ve Bonniye sordu; bulmak. nzere. ~ır senenın ka- " 1 l 

d pelin ıHmı - sorunuz· p · t lan yedı ayı ıçıude 125(.\QOO 30 " 4 9o oo 
larile işleyen bu ra yoların - Şeker ister misin? - ıre ozu canını sıktı dolar sarfedilmesiue aid Ame 40 ,, 4 90 14 
kuvvetli birer hoparlörü var- Bonol evveli s. sonra I m• ? _ Hayır rika hDkQmetioin teklif ettiği 4o 4 9o ı 4 

70 

dır. Dilenciler çocuk arabasını harfinin UstUne ayağını koyar - Gene. piren var mı ? kanun mebuaan tarafından ~a • ' 4 1 ~ 70 
kald b' kenarına hıra. (Si) 1 E t d kt' Dol' bul edildiliodeo Ayana gönde 39 " 4 90 " ı 7 

ırımu> ır o ur. ve eme ır. - u. 11 1 ti 5o 90 8 
kıyorlar, radyo işletiyorlar! . ~ir. g~n bey Ma~d misa: Buol~rın doğra oldulana r m kur.sarfiyata buıust bir " 

1 
38 

ondan eonrı hir krşeye çekı fır . gıtmıttım. Dah~ bırço~ ~' ı isti yen manam ietiyen inan· devlet mDee8ese•i d~Ail d~m<?lr Mersinin evcili kö~ü civarında vak. y-
lerek kağıdlara sarılarak pen safırler vardı. H~psı de bılgın masıo. rat ve cumburiyetoı partılerın I 1 I " 1 olsek 
cerelerden Atılan paraları top 

1 
Vaşingtonda ve .hokOmet me~ O u~ dev et o~manından yukarıda sek iz iL aiemde 

la ki "1 1 le Oi·' işsizlikle mücadele İQİil sar- kezlerinde teşkıl edecekleri )&Zıh ktıresteh~ çam ağacı 11 -5 938 tar·•.· d 
ma a meşeu o uyor r. J muhtelit lıomelyonlar nfzilret · 'b .. .. tuın en 

lenci radyoyu nereden bulu-ı f d.) . ) ] edeceklerdir. •tı aren 25 Ö- 938 çarşamba gunn saat ı 6 da ilıa. 
Yor, diye soracaksınız. Ameri 0 1 0Il ffi 1 yar 8f işsizlerin terfihi ve mem le edilmek Üzre 15 gün müddetle açık ve lôylii 
kadı evvelA radyolar çok ucuz . d 

8 1 d leketin kalkınmasını teshil k ücük arlırmasile satışa r.ıkarılmtQlır Tali-' · 
. . d Amerıka a mllnhasıran 1 yonu bulmuştur. un ar a.n için hUkümetin talep ettiği di , • Y • • "'. •• \ J1er111 

sonra d~ her şey gıbı re ~o işsizlere aid olmak Ozere .hi.r S,833,000 klş~ tamami.le i~ız ğer tahsisat 3,ı 19,45(),000 do Ş~rlr~~~ıede !azıh . \'e k~resle ışı le ıştıgal ve f>-
da ~aksıtle satılıyor. ?Dıı~elık tahriri nUfus yapılmakta ıdı. olup hUktlmetın. bele~ıfelerın Jarı bulmaktadır. çmdıgme da1r vesıkayı ıbraz etmeleri ve ~ . . 
sadaka tahsllAtının bır mıkla· Bunun neticesini mister ~uz· v.e hayır cemiyetıerının ir.şP Amerikada işsizlik mese- anlamak istiyenlerin orman mühendisr~· şar~llı 
rı radyo taksitine ayrılınca velt birkaç gUn evvel ıl~n sıne muht~çtır. . lesini halledecek bu taleplerin l - .. u . • .. ı~ıne. '~ ıha 
radyo parası yavaş yavaş öden etmi ştir. Bu tahrire gOre ış · iki mılyon ınıan da ara İAyan tarafmdan kabul edilece e g~ınu '"ersm orman hmasmda muteşekkıl ılıa l~ 
rniş oluy~r. sizlerin mikdarı on bir mil· sıra tesadOfi işler bulabilmek li bekleniyor, koousyonuna müracaatları ilan olunur, 12 15 20-24 

1 LAN 

00 
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,. f tl••••*&>Qat ···~· ~························· • •• •• o Doktor ; IFabrika ve Sınai müessesel •• Sigorta • 
Muharrem Atasu it ıi Sahiplerinin nazarı Jikkai·ine ! guven Sosyetesi 

htanlnıl ve moakova Ünfoeraiteai ' : Meraiade ıimdiye kadar bir d&knmbaae bulunma-= Siimer bank w ıeririyatı hariciyeainden mezun '21 :dağından dökl1m işi olanlar uzun mHraf ve külfetler: Emlak ve Eytam 
dJ H l .. l . d d b üa it • ihtiyar etmekte Tarsus, Adana ve sair mahallere gide-· bankalarının kur~ mudur 

b baıta andnıkBadyram g~k
0• erınk edn ma .. ~l der g 0

0 
ltrek iti• rini yapbrmakta idiler. Bu ihtiyacı nazarı dik·· 

.. • -t o uz an OD 1 ıye a ar ve og e en IOD• • • • • • • Tam tu·· rk 
r• OD betten oaaekize kadar ıauayenebaneainde kabutl ltkate aluak Mersınde Ata Çdtbı Baıımevı cıvar1Dda. 
eder. 

1
1.~ \ numaralı sokakta yeni bir Dökümhane açtım, • 

ADRES : Camiıe~ :;,~ı:,aı~=!~de pazar caddeai :onomhanemd8 her OIVİ döküm isleri JIPllmlklldlr.: 
••-•r 21 •Bil!IO ...,_, 

11
• :Fiyat çok mutedil ve tenzilatlıdır. : 

veen güvenilen aigorta ıirketid ir 
il ayal, ~ angm, Nakliyat, Kaza Otonıohil sigo'· 
ıahtr·11uzı en n ı üsail şartlar ve t~diye kolay· 
hLlarile yapar. 

Remington 
Her Dairede 

Her ticarethanede 
Her Yerde 

lllİll RE M 1 H 6 T O H yazı ma~inalan • 
ıı Şeri ti eri kullamhyor 
Sizde bir REMINGTON almcılı~ı 
•ınız. Satış yeri 

VHyamRt~ 
- --- -- ---- - ~- --

\ 

• • 
:Dökiim işi olan fabrik:t, sınai müessese sahip : 
•lerinin memnun edilt'Ct'ğini şimdiden arıede -• •• • •rım. • 

Mersinde MOmeuill 
VASFI ORGUN 

:Çürük çıkan ve be~enilmiyen parçalar: •-•oeo .. oeo .. o .. o~oeoae9 
•geri_ i~de .e~ilebrnr. ışıerimizde sürat ve• l938Model Kelvinatörl 
:temızhğe ıtına olunur : O O 
• -- . . . . . • I (Soğuk haa dolapları) 1 
: Harıçten aıparıı kabul edılır. : O Bu halta ~inde geliyor 
• Akan d6k6mbaneıi sahibi • O 
: IBRAHIM ôZBELLl : 

•••••••••••••••••••••••••• 
• • • -· 1 Liraya Fotograf Makinesi 1 İ 

Haftada bir lira vererek bir fotoğraf ku 1 
tu makinesinesahip olabilirsiniz. • 1 

lf•/tad• lil lira Nriruni• sızı son model bir MrülılD (1(0 ~ -. 

DA/() nıaltlnesi talulim ederiz. Sınıf terfi ıden ve iyi not alan 1 1 
taltbtyı vıriltctlı tn Jııymttli hı d iye Fotc/:c/ Mık r.11 idir ı O O 

Fologıafçılar/a Amatöıltre ait htr cir.s molzımf, cam, kar O 1 
1011, pas114r/u ve ildçlar blitlln unup vlllydlerlndllü sotıclltudan 1 •. 
daha ucuz vı tazldir. 

K.odok, Oıvarı, Fo~ltıntkr, Mimoza, Lto•tud, l.ombt111, K.o O 1 
filmi erl bul1111ur, r--...;;Cli!::;•.;-;::3>::!-._--1-' 

L. Uray caddesi No. 41 • Merain 1 g •
1 o Kelvinatör <SOGUK HAVA Dolapları) 

Tu•• RK HAV ı • n1üteaddid yeni tekamülat ve tadilatla A : büyük muvaffakiyet kazanmıştır. ı• 

K 'J RUM U 
O Diğer malinelerdfn ct-r~yan satfıyatındu 
: yi ~41e ~ırk . a~hğı itibarile de a)rıca bir hu · O 
o susıyetı haızdır . 4Q Piyangosu • ..so~ı_ık ~·a~a m~ .. ~İll f> Sİ .aıuı~. ~ i~ti~en _saywı 

l ruuştt>rıl~ruuıı .. ıunJ ı t .. ı .. ,.ız Fıyıitl 11zt1 rı11df. 

1 Her ayın onbirinde uza nıi r .. dakarhb )Bpıl:ı c:ığı gibi htksillf•r de 
çekilir. her ocofı uzun vad~yt\ ~ğlctnı.ca ~ lır. 1 1 Adru: Uray caddeli O 
zengin eder. 0 JORJ SATEL o 
Sizde bir Janealınız OOO .. O•eo008MDOOOOeo .. e .. .... -............. .. ....... 

kayadelen suyu 
SenelerceEvel Mersinde Kurulan 

Sayın Halkıonzın Sıhhatını göz önünde tutarak. ~şi bulunm1yan KAYA 
DELEN SUf UNU gayet sıhhi bir şeLilde menbagdali ıesisatmda eksik
lillerioi tamamlamış fennin en son usullerini yapLırmalda buluodut\ı

mzu an ederiz. 

KAYADELEN SUYU 
lıynıdıil yerden itibaren istnyı yın1nı klllır canı tının hilll hmıtıı 

inllrilmiı ıaUndı bOtün fiziki vı ki11yııi ııuhnı ıuhlfıza •i ~ Mymdın 
R...,.i devairve müeueaatla ticc.irethanelereait her nevi de/ter hııııi kiıyakeriı~ huzurunda dl11ıcınları dıNomku il lllllZIİIR 
ı., oe evrakı mat6ua11eaıairei en neli• bir tarztla dr' atle yapar .L. • • lmit··I' 

Bir Müessesedir 
Harflerinin Hepsi YeniVe Çeşitlidir 

* * ...... • • • • .. • .,.. • • ,.. • "' • • * 11111 lllZI il aulr • 
HARİÇTEN GÖNDERİLECEK SİPARİŞ- KAYADl!LEN SUYUNUN evsafı ve fevkalldellQine gelince: Yıllar ıeçdlkce ballnmıun 
LEPlİ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLA.1'\. I 

• ' , · , • ıösterditi rlQbet ve teveccOhii ktrtlsındı fazlı söz söylemeQ'l zail gOrllyoruz. SıhbM Bannlllı 

H E R. N E V İ X .A R T V ::t z t T •ve selıhiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU tıtr1z Tlrkf7enfn 

İ T E 
D .A V E T X. .A R T- •• en iyi ıuyu olmakla kllmıyank "D001anıa birinci kaynak sulan arasında bulundqtana llbıt 

K: TAP , GA ZE F "n"9.A. etmiııir 
L.A.RI Z.A.:&L ~ - i . v E M E a M u .A G I T , B A ş L I K. - lıtahıızhta. huunaızhta bir eok mide bat1rsalc hııtıhklar1na k•ıı KAYA.Dfl!.N tllalı bir 

T ,A B :I NI DE R. UH· İ · hayı& kaynatıdır. 
r..."'-- EDE~ L tA. R :r T A.B ED - 1 $aya,,,. Ulllla.,, wt'G/ulv. T1trabl """IGYlll lıau ... u _Ululllull ..., ... "*'A,, ....,,,.1 
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