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Çinliler üç Japon harp gemi 

sini batırdılar. Çin tayyareleri 
elli Japon tayyaresini yerde iken 
tahrip ettiler. 

Sahibi ve Umum Neırlyat 
DlrektörU 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
teııl Men!ı Ba!lmeYI • lılers!ı 

Çarşamba 

13 
Temmuz 

1 9 3 8 

GÜNDELtK. SİYASİ HAB8R.. FİKİR. GAZETESİ 
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 
Yılı; 1 Sayı 
10 3037 

' Elciler hükumetimizi tebrik ettiler , Mersinin Türk -Alman ticaret Ajans E~onomik E. Finansiyenin ~ir yazısı 
müza~ereleri O 1 b 

B. Menemen. sman 1 OrÇları 
cioo·Iıı Ve Türkiyenin takibettiği te-

İç ~;~~~:~!~r."0:~::;: T ~~k~kiy~~ F~ak~Sa 
merkezidir, tabiat güzelliklerine' eşrı 1 mesaısıne ım an ve-
sahiptir, şirindir. Mamur da de· k . h 

1 
d 

nebiliı. Fakat göA'sOnde giuikçe rece zemın azır an 1 
D

.. . ....... ~b· •• ,.... ıd· diye politikası 
1 un ıstan u a ge ı • . . . . .. keskin1eşen eu pafta asılı olma· 

sa : «Kozmopolit • · · 7 Tem~nuzdan 11 Temmuza kador 
Yıllardanberi öz Mersinliuio de- Başvekille görüştü Bugun~u Tur~ e~onomık pohtı~asına uygun olmıyan Osman-

onu silmek iQin earfettiği enerji 

boea gilli. Şimdi Mersin çocuğu 
hıldieenin bütün delilleri aleyhin 

d k l .. k • d İstanbul 12 (Radyo) Bertin f L ( f L l"J 't • • J f VOm e en e sper er muza eresin en de yapılan Türkiye -- Almanya 1 uorç an evıa aue şeraı ıçmue yapı mıştı 
müsbet neticeler alındı ticaret müzakerelorinde heyeti 

de bir cinayet ·suQlueu gibi ma· Ankara 12 (Radyo) _ 
sum boynunu büküyor, neredey Türkiye ire Fransa ara4 
ıe kazaya rıza diyecek, bu ka· sında Ankarada 7 Tem· 
dar bitkindir ... 

miza riyaset etmekte olan Hari 
müzakerelerin hitamında . ciye Vekaleti Umumi Kdlibi B, 
Türkiye - Fransa arasın Numan Menemcncioğlu bu gün 

da yeni teşriki mesaiye öğleyin buraya gelmiş ve Aks_u 
- . •. vapurunda Başbakan B, Celal 

Ajans Ekonomik e Fiııansi-ı Kendisini nlnkndnr ecleıı iş· 
ye'ni~ ~nka_ra. muhabiri, Türki ler için bu eernit dahilinde kre 
ye hukumetının osmanb borçla· di temin eden 'J'ürkiye'den, os· 
rının tediyesi lıakkıuda takib manlı hükumeti tarafıııdan yn
ettiği siyasete dair gazetesine pılan borçlarııı tedircsi hakkın
Ankara'dan şu mektubu yazmış da, umumi harlı esııasıuda Bir· 

tır: !eşik Ameri devletlerinden islik· 

Her milletten adamların top muzdan 11 Temmuza ka-
landığı ve her dilin [konuşuldu· dar devam eden müza
Q'u, iş sahalarını bu her dilden kerelerin neticesi şudur : 

ımkan verecek bır ne .. ıce Bayara mülAki olarak müzake 

ye varmışlardır. relerin bu güne kadarki safhası 
Ankara 12 (Hususi) Fransa etra!ında izahat ~ermişlir, 

konuşan her milletten adamla· Eksperler komisyonları ile Türkiye arasındaki anlaş· 

ma bütün dünyada iyi tesirler 
bırakmış ve bütün elçiler Cu· 

Kültür Ba~anhğı 
Türkiye hükumetinin osman raz yapan deflellerin düşüncelo· 

h borçlarınııı tediyesi hakkıııda· rinden t.ıaşka bir düşünce bekle 
ki noktai nazarı ve bu hususta oemezdi. 

rın kapladıA'ı eelıir için : teşkil edilmiş bu komis 
-Hayır!.. demekten ne çıkar. yonlar iki devlet arasında 

Orta tedrisat için 
tedbirler alıyor 

takib ettiği siyaaet hakkında en Bilhusus ki osmdnlı barçln · 
mevsuk meubalardan aldığım rı fevkaHlde müşkil şorait altın Mersin çarşısını tetkik edi- ki mOnasebetleri tetkik muriyet hükümetinin va1ı11J ol· 

niz. flQyük tesislere iş evlerine! ederek karşılıklı olarak duı?u bu neticeyi bir sulh a· 
b k 1 k · y mili telllkki ettiklerini beyan a ınıı. e ma anızması ya a- mektuplar teati etmişler 

malümah bildil'iyorum: da yapılmıştır. 
Kezalik Maliye Vekllletinin 

ederek hükumetimizi tebrik 
hadilerin veya vatandaşlık ı.mmi 1 dir. Eksperler komisyonu etmişlerdir. 
oıiyeti aııcak Yahudiler kadar-------------------·-----

Ankara 11 (Hususi) - Kül 
tür Uakanhgı 1938 - HJ39 ders 
yılında orta mekteblere 20 - 25 
bin talebenin başvuracağını tah 

Bundan eve! Karabük inşa Duyunu umumiye kupoıılarıııın 
ah için alınan on milyon eter- Türk lirası ile tediye edilmesi 
lindea maada bu defa İngiltere· hakkında Büyük Millet Meclisin· 

olanların elindedir.Mersinde bü· 
&üo ailesi efradı yabancı bir Buğday temizleme işinde yeni kararlar den yapılan 16 milyonluk istik· 

de•let tabiiyetinde ve yalnı.z ken· S t d d• • 
disi Türk tabiiyetinde bulunanı an ar ızasyon nızamna-

miu etmiştir. Talobe fazlalıQ'ı 

karşısında orta tedrisat muallim 
teri kadrosunu doldurmak üzere 

raz, alacaklılarin Türkiyeden a 

lacakları ve iugili7. piyasaların· 

da satabilecekleri mallarla öde· 

de yaptığı beyanatının mütte· 
fikan ve alkışlarla kabul edilme 
si de Türk efkarı umumiyosinin 
bir tezahürü demektir. 

müeeseee sahipleri de çoktur.Ne • k b•k .
1 

k 
den ve niçinin cevabmı vermek mesı ya ında tat 1 edı ece de şimdiden tedbirler alıumıştır. 

Mevcud munliim sayısının geçen 
ders yılındaki boşluklarla bu yıl 

necektir. Sonu ikincide 

1 elefon şebekesi gittikçe genişliyor 

Hat Payasa vardı yakında 
Suriyeye bağlanacak 

onlara düeer. 
İtiraf etmek 11\zım;böyle çar 

tısı olan bir şehir için başka 

bir not beklemeye ne hakkımız 
•ar. Bu hal Mersinin iç yarası· 
dır. Vakıt vakıt ameliyat maırnsı 
başına kadar da getirilmişken 
nıeçhul sebepler esaslı harekete 
engel olmuetur. 

Ayni mevzu üzerinde epey· 
ce ka1em aeındırıldı. 'J'ekrarınııı 
fa7daaı allUca derecesiyle ölçüle 
bilir. Henüz o alükaya şahit ol· 
nıadan bu gün tekrar dönüşü· 
müz iki gün enel c Mersin mü· 
esseseleriııde Yahudi çalıştırmak 
modası, na temas edleimizin mü 

eseeselerimiıde uyandırdığı a· 
kislerdir. 

Biz bütün samimiyetimizle 

•eziyeti teşrih ederken Türk 

iş verenleriıı milli vicdanlarını 

muh:ıtap tutmuştuk. Ne yaıık ki 
karşımızda bir mukavemet ola 
rak da muhataplarımızı bulduk •. 

Türk olan mfiessese aahiple 
ri yüzlerce Türk genci iş arar· 
ken öteden beriden Yahudi va 
&andaşları gelirip iş termelerin 
de keııdllorinı mazur gösteı mek 
için nerdAyee Türk kabiliyetini 
inkar edecekler. 

Yahudiler ticaret hayatında 
daha çok muvaffak olur, iş bi 
lir, çalıştığı müesseseyi kazan 

dırır ineaalaruıı~. Hem müesırn 
selerde Yahudi çalıştırmak bir 
nıesele 7apılacak kadar ehemmi 
Jelli bir şeymi imi,. Yahudiler 

de Türk deailmi imiı. işte bir 
mevzuda iki ayrı masele . 

Bir defa Yıthudiler ticaret 
hayatında daha çok mu'8ffak 
olu1orlarsa bunu kendilerine 
•erilen ticaret terbiyesiude,Yahu 
dilik teeanüdOnde ve Türk tüc· 
carları da dahil olduğu hıUde 

1>i7asadan gördükleri himayede 
aramak Ulıımdır. Bir müessese· 
de rue•kii bir Ufaklıktan yukarı 
çıkamayan bir Türk çocuğunun 

ticaret istidadı nasıl inkişaf ede 
bilir. Türk çocuaunun kabiliye· 
tini inkdr edecek kadar ileri gi· 
den Türk tGı:car himaye görme· 
se ticareıte bu günkü mevkiini 
elde edebllirmi idi. Ji;ger hüsnü 
niyeti varsa kabiliyete de mu 
varrakiyete de kenı.li vaziyetini 
ölçü tutar. · 

Öteki şekle gelince : 
Yahudiler vatandaohk kanu 

1 
açılacak şubeleri bile doldurmı 

llk olarak iz.mirde sonra da Mersinde yacağı anlaşılmaktadır. Bu yıl 
b J • l r b • '- ,_ l k yalnız rnecut mekteplerde şube 
Uğaay femtz eme Ta rıRaSt RUrU OCa . nçılacak, fe bu mektebleriıı tak 

vıyesi cihetine gidilecek kati z 
İı:ıtanbul 12 (Hueusl) - Jç olan yerlerden ihracat yapılabil ruret olmadıkça orta mekteb 

ticaret umum müdürü Mümtazın 1 mesi için buğdayların muhakkak açılmıyacaktır. Şube açmak im 
ı ı ı · )A d kanı elde edilmiş olsa bile tala reisliğınde ve bütün ihracat tüc surelle tem z eıımeeı <.ıZım ır. 
B k d k b' t · rk · t be fazlalığı olan yerlerde çifte 

Adana· Bursa-Zonguldak- Mersin 
şebekeleri de bu yıl bitecek 

Lokal 
carlarıııın iştirakiıe ticaret oda u a ar sı ı ır emız ı ıç n tedrisat lalbik olunacaktır. Orta 
sında yapılan loplaulılar sonun muhakkak sen sistem fabrika tedrisat mektebleri bakanlıkça 
da buğday slandıı.rdizasyonu lara lüzum vardır. Buı müteşeb 

bisler şimdiden iktiRad veki'ıletine t_.esb_ it edlilenk t:_u - es_asdlarkı. göz 
Ankara - Acfana ara,;ındakl f tir. DIQ-er huartan EskişC'lıir Bur 

hakkıııdn bir nizamname hazır - d - t .ı k t t ı·r onuna a nra onumuz e ı ers muı a.. euere mu l t3 ı mm .. 
telefon hettımız DOrtyol, Ceyhım sa arası mllslakll devre haline 
ve Pa1ııs'ıt kadar uzatılmış ve bu getirilecek, Ankara - Adanıs haltı 
kasabalarımız ile telefon :muhabe 1 dıt takviye olunacaktır. P. T. T. 
relerine başlanmıştır. Adıma - Pıı l ldııresl balen Sorya ,üzerinden ya 
yas telefon hııtlıoıo Sııriyb'ye bağ pılmakht olan Alina, SeJAnlk ve 
tanınası Ozerlndekl çalışmalarıoa 1 diğer yunan şehirleriyle şehirleri 
devam olunmaktadır. miz arasındaki teteroa muhavere 

tnndıA'ı malümdur. Bu nizamna 
me ile içinde fozla miktarda ya 
buucı maddeler karışık olan 
buğdayların ihracına müsaade 
edilmemesi kabul edilmiştir. Bu 
vaziyet memleket içinde buA'day 
ıamizliyen yeni fabrikalar kurul 
masını mecburi kılmaktadır. 

QüLkü bu4dayı fazla karıuık 

lak 1 d b k ·ıd 1 b ·k 1 1 yılı ıçın lınzırhklarmı ona göre a ar a u şe ı e a rı a arı ki d 
kurmak için mOsaade istemişler 1 yapacn nr_ı. _ __. __ 

dır. ilk olarak lzmlrde bu iş y lav a uo·ç enler'ı 
çin lıir fabrika inşa edilmekte ugos y m 

dir. İleride Mersinde, Orta Ana 

doluda ve Trakyada da buılday 
temizleme fabrikaları yapılacak 
&ır. 

Ankarada toplanan keresteciler kongresi 

Ziraat Vekili kongrede ted
birleri izah etti 

Kereste fabrikaları mümessilleri müta· 
hassıslarla iiç komisyon halinde çalışıyor 

Heyetimiz İstanbul· 
dan ha1e/,et etti 

Aldığımız malı1mata göre P. lerinin doğrudno doğruya yapılma 
1'. T. iddresl t9b8 finans yılmdu sıoı temin için İstanbul .. Yunan 
Afyon - Burdur; Burdur, Denizli hududuna telefon hnttı yapılacak 

lstanbul 12 (Radyoj Yu11oe 1 
Juyadan memleketimize gelecek Dinar, N11zllll üzerinden zmlr hat ve bu hat Edirne'ye kadar tem· 
muhacirlerin vaziyetini tesbil ve tını yapm<ığa karar vermiştir. Bu dld olunarak lstaubul • Edirne te 
sevki yatı Yugoslavya hükümetile baltan ayrılıscak bir kol ile tele· lefonuna ikinci bir devre lldve 
müşterekrn tanzim için C. H fon haltı Ödemiş'.! uzatılacaktır. edilecek, mevcud but da ısltıh 0 • 

Partisi Kamutay Grubu Reisi idare aynı yıl içinde lzmtr • Bur hınarak Avrupa görOşmelerlnlo 
Trabzon mebusu Hasan Saka- sa · ltitasbul hattım ıııl11h edecek doha iyi bir şeklide olması temin 
nın riyaecli altındaki heyet dün ve bu hattı kuranporlörler koy edilecektir. Yunnn hududu hatıı-
lı:ıtanbuldan hareket etmiştir. mak suretiyle kuvvellerıdlredek- Sonu ikincide-

Heyet Balkan antantı çerçi·------·--:-----------------

vesi içinde yugoelavyadan Tür· Çimento buhranı Ve Çimento fiyat/arı 
kiyeye gelecek muhacirler için 

nakil şekillerini kısa bir zaman Buhran yu·· zu·· nden b·ırçok 
da teebit edilecek ve muhacirler 

Ankara 12 (Ratlyo) Dün Zi·j Fabrika mümessilleri de dev ana yurda geleceklerdir. yerlerde inşaat durdu 
raal Yek ili B. 1''aik Kurdo!llunun 1 letteıı temeunilerini anlatmış ve ç • ı · ı 
riyasetinde toplanan kereste fab 1 bundan böyle müznkerelere 3ko 1 n 1 er . .h k r b ki 
rl.kaıarı münıessiııeri tıu gün de, mite şeklinde : devamını karar· , .. , , • • • Fiyatlar gıttı çe yü se ıyor e eme den 

ve Japon gemısını ld · · · · k ı·t · J l mesaisine devam etmiştir. Ziraat laştırmışlardır. Komiteler yarın· ' safı ığı ICtn cımento Q l eSl ae aşağı aştı 
dan itibaren ayrı ayrı toplana· batırdı -=---:':__....-:';,_ ____________ _ 

Vekili 30 fabrika mümessiline 

top1anumn gayesini izah etmiş k"k ı · · b" 
rak kendilerine verilen işleri tet Nevyork 12 ( Radyo ) _ lstaubul 11 ( ttueusi ) -ı Evelce fahrikacıı satışı 87,5 kuru 

1 ve ıeyetı umumıyeye ır ·Uzak carktan gelen en son haber Memlekette imar ve iıışa faaliye şa. v_erilen çimentonun çuvalJ> ve devletin orman işlerinde aldı . ı ,.. 
raporla bildireceklerdır. ter~ göre Çin kuvvetleri bugün tinin günden güne artmakta bu şımdı 9~,5 a çıkmıtı, perakende 

ğı kararlar ve ·çıkan kauunları Dün akşnm hiraat Vekili ta de Yangtsi nehri üzerinde üç ja lunması, bir Qimenlo buhranı do. fıyadler de 
100 

kuruetan 
110 

ku 
aıılatarak bu toplantıda fabrika rafından Orman çifliğinde fahri pon gemisini daha batırmıya mu 

· ·ıı· vaffak olmuşlardır, Çin tayyarele "'urmuQ, bu sehebten fiatler de ruşa fırlamışiır. lara da kendilerine •üıt mı ı va· 1 ka mümessilleri şerefine bir zi " • 
zifeler verileceğini söylemiştir. yafot verilmiştir. rinin elli japon tayyaresini yerde bir miktar yQkselmiştir. Çimentonun ihtiyaca k{.fi 

._,,,=====~~-"""""sm:ı-==~==~=~~=-===~==-=s iken tahrib ettiğine dair. çin kay' İddia edildiğine göre birçok gelmemoslndeki Robelerdon bıı i 
numu:rnn çevresi içinde Türk 1 ararken daha Mersine henüz :::a~'h~n~:rj~fpoın~~:r t~~~~!~~anm~~k yerlerde inşaat durmuş, bir k:e olarak da Bakırköydeki fabrik. n 
vatandaşıdırlar. içlerinde Türk gelmiş olan Yahudilerin tercih 1 k 

zip olunmamıştır mında da yapı m_ asına P.l'ar ve nın kapanmış olması ileri sürül 
olanlar lıulunabilir. Fakat bir edilmesi ve Türk çocu~unuıı se· b k 

1 
rilen işlerin gerı ıra 1lması za mektedir. 

raıeti bahasına onlara refah le· Cum"urı'yet b!lyramı rureti hasıl olınustur. çok eartlnr vardır ki onlarıu kal 
ben ruban ferine getirildiğine 

şahit olmadıkça milletlik şerefi· 
miza ortak yapamayız . 

Esas üzerinde durduğumuz 

bu değil Yahuctilere iş vermek 

meselesidir. Biz Yahudilere iş 

verilme8İn demedik. Eğer tabir 
yerinde ise efkftrı umumiyeniıı 

muvahazosini mucip olıın da Ya 
hudilere gelişi güıe\ iş verilmesi 
değil ayni iti yapacak bir çok 

Türk eenci varken ve onlar iı 

min edilmesidir. Bu memleketin il P4 
Memlekette mewut dört çi 

manto fabdkaeı (Zeylin burnu. işi kanunen olmasa bite vicda· Hazırlıklarına şim
ııen evveli\ bu memleket çocuğu 
nundur. Milli duygular da bunu diden başlandı Kartal, Eski hisar ve Darıca 
icap ettirir. Her birisinde üçer Ankara, 11 (Husust) - Bü fabrikaları) ielihsalfılı fazlalaştır 

Fiatlerln artmış olmaRına 

nakliyecilerin Cazla b~kletilınesi, 

bu yüzden nakliye ücretlerinin 
artması sebep gösteriliyor. 

Bu sene de 300 küsur bin 
beşer Yahudi çalıştıran müesse· ttin Bakanlıklar ve mülhak ge mış olmalarına rağmen tıtlebleri 

· l k 1 ki ~ t · t karızılı"aman1akladırlar. ton çimento istihsttl edeıı fahri selorimiz onlardaıı meşru ış mev ııt dire töı ü er cum ıurıye " ;z 

zuu harici bir menfaat temin el ıdaresi zamanı ııda y:ıpnıası ve istihsal edildik ton sonra Lir kalarııı ihtiyacı karşılayanırıdı~ı 
miyorlarsa ~icdanlnrıııda vaıiye Y.apılmas~ .tasavvur olunan . 1işle müddet depoda beklemesi lll.ıım göz önünde lululıtrnk moınleyote 

rın hepsını hazırlamaktadıı ar. ı ariçleıı çimento İllı ı · · i ı -
ti her halde bu noktadan muha 11 rl ki r cünılıuri)·etin 011 be gelen çimentolar hemen satışa 1

• • _ 3 1 1? 11 ıu 
k t l.d. ı azı ı 8 

• · kumetın musaade \lermesı liizım 
eme eme ı ır er. • A şiııci rıldönüıııündeu evvel ta lçıkarılmakto, bu yuzden çımen 1 . . . " . 

Rıza Atıla m~mlanmııt olacaktır. toıarın kalitesi aıaaııeemaktadır. goldığını soyhyenler de vardır. 



t 3 TE~1MUZ ·1938 Çarşamba VENl ~1ERSIN 

Günün Politik meselel~ri: 

Harbe mani olmak için 

Vazifeler 
Diyarbal{ır - Irak - iran 

demiryolıı inşaatı 

Tesbit edilen iş programı üzerinde 
faaliyete dev 1m ediliyor 

Çember/ayn harp aleyhinde bir iddiana
me yapmakla politikasını haklı 
göstereceğini düşünmüştür. 

~em~erlaymn son · nut~una dair lö Tanın ~asyazısı Ankara 11 (Hus&sn . Diyar j rüsünün çok mühim lolan temel 

Bay Çem berlayn'ın dün, Zil 
tering'de (2 tem:n uz) muhafaza 
zakltrlarrn bir toplantısında söy 
!ediği büyük nutuk, Avrupanın 

içinde yaşadığı karışıklıktan 

doğrudan tloğruyn ve ya bilvıısılo 

doğa .:ıak neticelerle zihinleri meş 
gul olanları da Avrupa kıtası 

sulhü üzerinde telıdidlere rağ 

men parti mücadelelerinin husu 
si maksadları hesabına bütün 
beynelmilel buhranları istismara 
devam edenleri de ciddi surette 
düşündürlcak mahiyettedir. 

.. . lıakır- Irak ve İran demıryolla )eriyle An bar ve Kuruçay suları 
n~ gosteren bır manzaraya tesa rımızda Diyarbakırdan itibaren üzerindeki köprü temellerinin 
rluf olunu. P ,. ,olunmadığını 8, or 1 ultmıı:ı kiloınetre uw zer·ınde ı·naaat v v sondaj işleri bir hayli ilerlemiş 
maktadır. Çın de ve lfspanya da ve diğer kısımlarında da etüd tir, 
harp sivil halkı korkunç sur~lte ! ve aplikasyon işleri devam et Amele ve işçilerin sağlık du 

muzlrırib ederken büyük mıll~t / mekte ve çalıemalar gün geçtik rumu bakımından tesisi zaruri 
ler de tasarruflıır ını ç~~ k ~~nıe Qe genivlomekledir, :naha 95 ki olan sıhhiye listasyonları ile dis 
ölçüde sil!\hlanma~la . u *'. ıyor lometrelik dört kısmın da pek panserlerin hizmete hazırlıkları 
tar. lnglltere ve muttefıklerı kuv k d k .1 . 1 k . ya ın a e sı tmesı yapı aca tır bitmiş sayılabilecek dereceye 
vetli değil, nızam ~e kanunu h8 1 k 1 k 1 d k" gelmı"ı:ıtı· r. ' . . . yapı ma ta o an ısım ar a ı v 
kim kılmak ıçın cıhan harbını 

1 
k . 1 • . t t 800 b" Şimalde Sıvas - Erzurum opra ıo erının u arı ın 

yapmıelardır. Yabancı nufuzuu t "kJ'I t h • d"l kt hatlı üzerinde Divrigi _ . . . . . me ro mı ııp a mın e ı me e 
don hurıyetını kurtarmak ıı;ın d" yi coktan geçmis olan demiryo 

ır, 

mücadele etmişlerdir. Başbakan lu Erzincana kavuemak için çe 
Bu güne kadar bunun 40bin 

eQ-er lngiltere bir daha tehlike tin boAazları aşmağa uQraşır 
metre mikAbı tamamlanmıştır, Ji ken cenupta Diyarbakır, Irak ve 

ye girerse vo onu kurtarmak ne bu kısımlarda sayısı 101i bu lran demiryolu da karşısına çı 
için harbın tek vasıta olduğuna lan kücük köpri\ ve menfeılerin kan her engelle aavaearak tes 
emniyet getirirsek tekrar harp ço4unun ineaatına baelanmıetır, ' bit edilen ie programı üzerinde 
ederdik,, diyor. Fakat, "harpta Bu bölgeye rastlayan Dicle köp hızlı adımlarla ilerlemektedir, 
kendine galip adını veren kim 

Yurtda mahsul vaziyeti 

Sayfa: l 

Dilekler 1 1 

1 
~~ı--=----Şahat olmamak şartlle di 1 
leklerinlzi şiklyetlerlnizi 
bize blldirlnlz. 1 

Yaylalarda teşkilatsızlık 

Kitap gazete bulomıyan çocuklar vakıt
larını kahvelerde öldürüyorlar 

Dün bir okuyucumuzdan al dıkpınarı yaylasında hem de 
dığımız mektupta yazın bir şe· dişi kesildi&ti halde koyun ~ti 

h ir kadar kalabalık olan yayla- 30 keçi eti 20 kuruşa Eoatılıyor, 

lammızıu iki mühim meselesine 2- Yaylalarımızda seyyar 
temas edilmektedir, Okuyucu· ihtiyar heyetleri ~ar, fakat köy 
muz diyor ki : odaları ,yok, sonra yaylalarda 

1- Şu her tarafı güzel yur küçük bir okuma odasının bu 
dun güzel yaylalarına sıcaktan lunınayıeı da büyük bir eksik 
bunalan halkın göç ettiklerini liktir, Bütün çocuklar m6ktep 

dünkü Yeni Mersinde okudum, 
1 çaQ'ında bulunRn gençler eimdi 

Ben de o bahtiJ~rlar. ar~sında· j hep yaylalardadır, Bunlar kendi 
yım, Yalnız ÜQ dort bın n~fusun I terinin okuyacaQ'ı kitap gazete 
toplandığı yaylalarda teekılatsız bulamadıkları için sabahtan ok 
lık yüzünden bir çok bozuk bal şama kadar kahvelerde aznif 
ler var ki ufak bir alAka ile dü tavla oyunlariyle vakıt geçiri 
zeleLilir, MeselA : yorlar, 

Gözne, Namrun ta diQer Okuyucumuzun çok yerinde 
yaylalarda koyun eti 25 keçi eti olan bu eikAyetlerini aUlkadarla 
15 kuruea aatıldı~ı halde Fın rın tetkiklerine sunuyoruz, 

Verilen karar tatbik edilmeli 

İeçilerle müstukil liberalle 

rin lspanyol ihtilfllini ve karış 
mazhğın hazan karşılığı güçlük 

leri bahane ederek lngiltere ka 
binesine karvı yapılmakta olduk 
ları mücadele, Manş'ın öte yanın 

da kamoyun bugünkü mühim 
meseleler hakkında deıiu suret 

te inkısara u~ramıe olduğu, ve 
başbakanın teUikki ve tatbik et 
tiği dıo politikasının da, bazı 
hallerde, münakaşa mevzuu ola 
bilecek mahiyette bulunduğu ze 

habını vermektedir. Avam kama 
raunın son müzakerelerinde mu 
hnfıızakarlar saflarına kadar si 
s i rııyet eden bir sallantı müşahe 

cto edilmiştir. Bay Çemberlay!l ' 

her halde, bu ruh haline ka r ş1 

bir hareketle bulunmak istemiş 

olmalıdır. Başbakanın dün söyle 
diği nutuk - hususile kabine 
nin ckana susamış sulhseverler• 
tarafında•\ uğramakla olduğu 

olursa olsun, bunda kimsenin ka 
zançlı olmayıp herkesin zararlı 
olduQunu anlamak içlıı. 1914 -
1918 harbinin bilAnçoııuna göz 
gezdirmek kllfidit: 7 milyon ölü 
13 milyon yaralı.- fşte herkesi 

düşündürmek Hizım gelen nokta 
budur, ve lugiltere başbakarnna 
Avrupayı bir daha böyle bir fe 
lAket düşünmekten . alıkoymak 
için bütün vazifesini yapmak za 

ruretini ilham eden de bu müşa 
hededir, Bay QenıberH\ynının po 
liLikesı pundan dolayı haklıdır, 
ve filvaki, dünyan n yeni bir fe 
ldkele uğramaması isteniyorsa 
bugün samimi sulh taraftarların 
ca takib edilt cek bundan başka 

Buyıl bütün mıntakalarda iyi neticeler 
alınacağı tahmin ediliyor 

Dün Fadıl Tütüncü bereket bacadan çıkan bütün siyah ko 
fabrikası civarındaki evlerde otu' rumlar evlerimize doluyor bu yüz 
ran dört vatandaş Matbaamıza den şu sıcak havalarda bile pence 
geldi. Not ettiğimiz ıiUyetlerini relerimizi açamıyoruz, Geçen sene 

'aynen yazıyoruz : 1 Belediyeye şikayeı etmiştik, An 
"- Biz bereket fabrikası ci· cak fabrikanı bacasının yükselt 

varında oturuyoruz. Fabrikanın 1 
mesine karar vermişti, Karar hala 

Ankara 11 •Hususi, - G e lariJ le zeri yad yap ılm ıstır. Bub __ ac_a_l_ar_ı_ç,;..o_k_k_ü..;ç_ü_k_o_I_du_ğ.;;.u __ iÇJ_._n_t_a_tb..,}_k_e_d_i_ım_e_d_i,_,, ______ _ 

çen yağmur mevsimiuln yağıslı ı Jıl Egeden 70 bin balyadan faz A' [L 'k ( f • • ' 
geçmesi ba~ ve bahçe mahsülle la mahsul temin edileceği anlaşıl ıans ıonomı . mansıyenm yazısı 
rimizin bu sene iyi rekolteler ve maktadır. 

hücuınlardon Lahseden kısmı ıız 

çok füıur otmekte olmakla bern 
her - harba mani olmak huı-u 

bir politika yoktur. 
- Sonu üçüncüde-

rebilmesini temin etmiştir. Bu Tiftik kırkılması, sıcak mm 
yıl bütün mıntakalarda iyi neti takalarda müsaid şartlar altında 
esler atanacağı tahmin olunmak inkişaf etmiştir. Sovyetlerin iste 
tadır. dikleri malın temini için stok te 

Pamuklarımızın yeni me•ı darikine başlanmıştır. 
sim ekilişinde Amerikan cinsleri Yapağı mahsülü hu yıl iyi 
ne fazla yer verilmietir. Çukur evsaf vermiştir. Dahili fabrika 
ovada yüzde 70 nisbelinde Klev lar, bilhassa ince yapağılarımı 
land ve Ege mıntakaeında da zıu mübayaatına devam etmekte 
yüde 80 nisbetinde Akala tohum dirler, 

İzmir f uanna Orta okul Telefon şebekesi gittikçe 
suııda herkese düşen vaıifeyi J • / d . • k Muallimlik imtihan 
açıkça anlattığı için bir ceRarel geniş iyor ıta ya Q ıştıra 
vesikasıdır. Birinciden artan ediyor lartna girenler 

Bizzat Jugilleronin vazi)'eli nın yapılm1tsı He gerek TUıkly~· Ankara. (Hususi) - lzınlr fu· Ankara, 11 (Hususi) - Orta 
bakımından, bavbakanın - bir urıodakl hazırlıklar llerl€mlştlr. okul muallimliği l~in açılan hıbrl 

den Yunanlstanla görOşenlerin, ge ı 
tik hükümetinde muhaf;ı zakilrlar ltalya bUkOmetl de Fuar komite rl imtihana giren erin imtihan ev 

rek Yunanlstandıio yurdumnzla ki Kuıt • b k ı 11- it 
la milliyetçi işçilerin el ele ter sine mnracaat ederek fuara tşll· ra arı ur 

8 
an 

1
•

10
a ama 

go .. rOşenlerln bulgar telefon idare men gelmlı:ı ve tetkike baQlanmış 
miş olmalarının lngiltereye bey rak edf"ceğinl bildirmiştir. " " sine telef on mü kuleme Ocreti ile . tır. Tetkik neticesinde imtihanda 
nelmilel puolitiknda daha fozln birlikte vermekte oldukları tran- Almanya ise yalnız bir tetkık 1 muvaffak olanlar tıao olunacak 
nüfuz elmie olduğunu ( ki pek sıt Ocreli ortadan kalkacakur. Bıı heyeti göndermekle iktifa edecek 1 ve bunlar şifaht tmt\han vermek 
doerudur) teyit ellikleu soıırn, . lir. Oıere şebrlmtze davet olunacaktır. 

suretle de Aline, SelAnık ve dl· Diher tıuaftan eylQlde açıla Evrakın tetkiki ııy sonuna kadar 
eimdiye kadar kabineye yardım }', 11 1 ı 1 1 t 1 6 

ser yunan şe ı r er Y e 0 an e e lcak olan BeJgrat ve SelArı lk pa 1
1 bOrecektlr, 

larmı esirgemiş olan "eski lıbe ron mOkilleme Ocretlerl kendlllğlo nayırlarıoa hllkUmetlmizln resmen H•f L• • • 
rallor,,i ~avet ~t~es! ve buular den ucuzlamış olacaktır. tştlrllkl tekerrOr etmiş ve hazır U US uuvıyet cuz~anlan 
dan vnzıyetlerını bır daha tel Ankara . lstanbul teletonu- lıkJara başlanmıştır. 
kik etmek zamanının gelip gel DUO takviye edilmesi de kararlaş y· L' s . ~eş ~uruş 
memie olduğunu sorması olduk 1 mıştır. Bu hatta 1938 yılı içinde Url\ıye • urrye . . . - w 

- Birinciden artan- ret. 
Halbuki liderlerinin resmi 

beyanatlarına bakılıns.; Türkiye 
1 inci maddeye dahil olaıı ala· 
caklıların, alacaklarına mukabil 

Türkiyo'den ihracatta bulunma· 
ketlerde "kontuar,, lar açılmasını rına taraflar bulunmamaktadır. 
temin eden politikanın muvaffak Türk hükümeti tarufıııdau 
oluşu da, bugün dövizle öden· devir ve teslim edilen eski imli· 

· kabil olmıyan Fransız - yazlı şirketlere ~et~nce, bunl~rın 

Bundan maada, clearing an· 

!aşmalarının iyi idare ve tatbiki 
için B. CelAl Bayar tarafından 

tskib edilen ve bir çok meınle· 

mesı satın alma bedellerı de aktedılen 
Türk ticaret usullerinin ıslahını t k 1 1 · ·ı t · sa ış mu ·ave e erı ı e Rnzım e· 
icab ettirmektedir. ı dilmiştir. Nitekim Aydın demir· 

Filhakika Fransız - Türk yolları şirketinin yüzde yüz 
ticaret şirketinin ihdası ve faa· ' Türk emtiası ile ödenecektir. 
liyeti mesud bir başarı telükki 1 Ereğli kömür şirketi de ay
oluouyorsa, bunun faaliyet saha nı şartlarla devir ve !teslim alın 
sının ğenişlemesi de arzuya şa · ı mıştır, Türkiye bu şekildeki mu 
yandır. Binaenaleyh bir müba · 1 kavelenamelere ehemiyet vermek 

yaa kontuarının tesisi elzemdir• tedir. 
Bn lüzumu başta İngiltere •01- J Velhasıl, bugünkü dün1a 
mak üzere Çekoslovakya Holw kojonktürü, başlıca memleketle 

landa, Polonya da t.mı~ışlar• ri halen 11ağlam bir ekonomik 
d.ır. Belçika ve her iki ispanya ve sosyal manzara arzeden Tür 

kiye ile olan ticari münaHebetle 
rmi idame edebilmek için, bu da buna imtisal etmek üzeredir

ler. 
Tediyeler itibarile fürkiye· 

niu ecnebi memleketlerde olan 

ticarilmünasebetleri iki kısma 

flyrılabilir: 

1 - Türk ticari münaseba 
tının hakikaten ve mütemadi bir 
surette arttıQ'ı memleketlerle o· 

memleketin ihracat maddelerine 
kendi dahili piyasalarında bir 
yer temin etmiye mecbur tutmak 

tadır. Bu vaziyet baska bir me 
sele daha tevlid etmektedir ki o 
da, alakar memleketlerin gerek 

ça dikk~ti ~al.iblir. Şayed az_ çok I uçonc
1
·orblr dbevre

1 
ı1 ıa1ve bedkı1ıecek T• t . k. ~ . 1 Mille~a~;!~~iod~ek:~e~~ı ~~fı~~ 

paraca muavenet gerekse maki· 
ne ve Alat ve ejevat temin et· 
mek suretile Türkiyenin istihsal 
lerine ve bilhassa zirai istihsal· 1akın hır ıstıkbalde umumı sel ve te e ona one er n o e eme· ıco.re ın ı•arı ım· . k 1 r· t t ·ı d"l lan ticareti. · Y 1 son anun a ıya ı enzı e ı en 

çime baş 11urulııcak ise bunda den görOşmelerl imkanı kısmen k ... l t [ · t h w • t ü d 1 b 2 - Türk ticaret münasebet 

birl "ık huw ku"metİnİ Ve milli ekEe olsun temin O}UDBCllktır. an art araş trt ıyor nduanUBSOnUrValybeeaC kzuraunaarU}Zneırnı'adOeDll 1 . • kl" . h d d d " )erine sardım etmek Ve böylece 
v v arının ırıng veya u a te 1 Türk ihracat maddelerinin dün 

riyali geuieletmek hususunda 1 Adal'IB, Bursa, Zonguldak, .
1 

Al nka~a. ~Hu~usi) -b tlSu.ri~e halka tevzi edilmesini Nüfus mü ye anlaşmalarile tahdid edilmiv . _ _ . ı e o an tıcarı munase e arımız . . . ya fiatlarile rekabet edebilmele 
bir teşebbüs mahiyetı gor..ılebı Mersin şebekeleri de 1938 flmıns h kk d h . . el b 1 · dürlüklerıne bıldırmistir olcfuA?u memleketlerle olan tica rine imkdn verebilmektir. 

I . a ın a şıı rımız e u unan ----~------· ----------·------
lir Her ne olursa olsun, muhale yılı lçind~ bitirilecektir. dareoın F 1 h 1 .1 f'k" J J 
fe~ liberallerine yapılan bu da inşasına b~şladığı Samsun ve Af tar:ı~~ızya~r~~;tı~.s ~~ ~grü~U:! spanya harbincje son Vaziyet Bu meyanda, Türk mahsulle 

rini satın alan t memleketlerin 
vet lehinde Bay Çemberllt)"nın yon P. T. r. bloaJarı da yakında !erde, Suriye ile Türkiye aracıın F • • 
ileri sürdüğü d elillerin kıymetqbttf"ceku~. · da ticar~ münasebetlerin ~nkişa rankıst tayyareler Valansı- bilhasea eimdi CelAl Bayar'ın 

direktifi altında Faik Kurdoğlu 

vıırdır: Liberallerle muhafazakar Şişli de 2000 abonelik telefon fını temıne yarayacak bır an· • 

1 d 1
4 il d - binası loş1 olunmakta ve tesisat !aşma imkAnları gözden ge4iril yayı bon1baıadılaf 

tarafından Türk ziraat politika 
sının esaslarında tadilAl yapıla 
cıt~ı bir r.ırada Türkiye ile ie ar arasın a ma ı usu ere aır j ıh le edllmlı;ı h ı kt d K · · w . d v u unma a ır. a- mıstır. 

munakaşaların arlık yerı yoksa dıkO telefon santralının 400 ab p f 1. 'I, 1 • 'hl"I. 
da l~ü~unıelin içtimai, zi~ai ve 1 neli: gerıişletilmesl işi Ozerlnd: yUÇtr 8urll\3 an ıstı aı 
sınaı ısllihatııırn ve husueıle dış d 1 1 ktadır • . . . .. _ 

1 

e ça ışı ma . 
polılıkasıııın eu genıe olçude 1 bl t 1 d 1 resmı . • . . Yen şe r san ra ıo a yapı • 
qııllı yardınıa ıhtlyacı vardır, ve kt 1 200 b ilk t ı t · • C . . a 1 ma a o ıtU a ooe es sa ın Vekıller Heyetı ırçır fabai 
buw hatibin .de dediQ'ı w gıbl, ne 1 bir ao evel ikmaline çalışılmakta kalarmda muharrik kuvvet ola 
muoasebetsı~ ve n~ g~Q olmıy~ dır. Bu şebeke bitirildiği zıtman; rak sarf olunan elektıigin beher 
cak ~lan• bır el bırl~ıne mduı 1 vuku bulan 8 booe hslebleri karşı kilovatından 12 santim istiblAk 
teşkıl etmez, Başba ·anın bu 

1 
lanmış olacaktır. 1 resmi alınmasını kabul etmiştir 

avanslarıııa libe.raller~e ne. suret 1 / ' 

le mukabele. ed.ılocoğı hakıkalen I lii'> il il ı;r:ı- - iM rM1 F2(ô'~ n iM "0 n F2f'ô\ 
aıukayı mucıu :i ır. 1!:!1W U lYJ lNJ lMJlSli\1~UlNJ ~ ~iSii\! 

"Bay Nevi! Qemberlayn, poll IZMiR ENTERNASYONAL FUARl'NA 
likasını ancak harp aleyhinde DAVETLiDiR ! 
bir iddia name yapmakla on iyi Gazel Mtırsinln çeşitli malll\rını lzmir Enterııasyonal Fua· 
eekılde haklı göstereceğini dü I rında teşhir etmek ve satmak lçln bu, bir fırsattır. 
eünmüetür. Bay Çemberlayn, Bu ucuzlukhırdao istifade ederek lzmlre koşunuz; ttlrlU 
vok doğru olarak, dünyanın ilk 1 eğlenc~ler, gOzellikler, yenilikler ve karlı ahşv~rlş sjzl bekliyor. 

günlerinden beri insımların bu 20 AGUSTOS - 20 EYLÜL 
güııkü k:ıdnr çıldrmış oldukları 

Cumhuriyetciler şar mıntakasında 
F rankist hı taları püskürttüler 

birliQi etmeleriniu lüzum ve e· 
bemmiyetini tebarüz ettirmek is 

1 
tiyoruz. Takib edilen bu siyaseı 
Amerika Birleşik Devletlerinde 

Barselone, 12 ( Radyo ) -ı kist hava kuvvetleri ;n sabahı tve ~abnal dad'da bdu x.eahdadadyahpılan 
N d· ı b" · " S ecru e er en o 11ru an o ruya 
.. eere ı en ır teblığe w gore, u· Sagonta'ıı bombardıman etmie ve yahud da bilvasıta istifade 

r::ı':ı ~~~~a::!ıi~~i~. dS:r~aı:n~ııat~ !erdir. Bir çok kişiler ölmüetür. etmek. s~retile istihaal~tı a~tır: 
kasında cumhuriyetçiler aiddetl Bir tebliğe göre ma~ı ıstıhdaf etme~tedır. T!-!rkı 

w ~ 1 yenın bu p!Anı tatbık etmesınde 
hucumlarda bulunan duemanı Salamanko, 12 ( Radyo ) kendisine muavenet edecek olan 
Val de Usko isıikametinde geri Neeredilen resmi bir tebliRde memleketler, hem dünya ve hem 
püskürtmüşlerdir, ezcümle şöyle denilmektedir: de hususi piyasa fiatlarıodan 
Frankist tayyareler •Kastellou cephesinde Tales müstefid olacaklandır. 

Valans, 12 (Radyo) - Gec6 mıntakasında ,Jink'in garbmdaki Bize yukarıdaki malumatı 
yarısı Frankist tayyareleri li· veren zat, Fraıısa'uın da, az mik 

t k b b d da~da bazı mevziler iegal ettik 
ınan mıo a asını om ar ıman • tarda dahi olsa, Türkiyeden tü · 
t · ı d" Öl ı ı Ve Sierra de Espadon'u geride e mış er ır. en ve yara anan a· tüu, tiftik, pamuk kuru meyva 

rın adediyle hasarat mikdarı he bıraktık. Alcuida de Veho yolun ve kömür satın almak lsuretile 
nüz tesbit edilmemiştir. da bir kaç mevzi işgal ettik. bu memleketle olan ticaretini 

Sagonta bombalandı Castro dattında dörL mühim inkişaf ettirebileceQ-iui söylemiı· 
Valans, 12 (Radyo) - Fran· mevzi iegal etlik. Lir. 
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SAYFA 3 

!Dünyada 
-

Neler Oldtı 
Neler OlQ}TO_!_ 

YENi MERSiN 
Günün politik meseleleri 

Harbe mani olmak 
icin vazifeler , 

l\fERSiN 
PiYASASI 

- İkinciden Artan - · 9 -7-938 
JI~ r. ne deniliı.~c ~enilsi.n Pamuklar Ku. S. IKu.S. 

Moote-Karloda bir İngiliz 1 hoş bir eğlencedir. Monte • bu poııtıka ehemnı_yetlı netı Kıevlant 40=-- , 4 l 

Kumar günal1 say1ln1azmış 

• ·ı· . d B k" . • . celer de veı·miştir İngilteı c o v ı 28 29 
11:1 ıseıı var ır. u ılısenın Kar loda bırçok dostum var. . .1 · agma 1 

2 7 baş rahibi Duper. Karey yaz Hepsi de gazinoya gidiyor, ıbre Fr:ın~anılnd ıkkl dcfak teşeb- ı KKapı mah 5 50 
t tT · L d d · · üs etmış o u arı arışmaz oza 

• 1 ını 00 r~ • . ~eçırıyor, kumar oynuyorlar, bunlardan l lık politikası, bay çemberlayn Kırma fl 
Geçen .h.afta. Pıkadılhde, Sen- biç biri servetl~rini kumarda ın iddia et t ğı veçhi le hecefi- 1 Kozacı parlağı 
Jın kılısesınde halka vaaz yiyip bitirmediler. Birçok kim ne erişmişti r; zi ra diğer devlet Buğday - Çavdar 

25 

Vermesini rica et~ile~. Rabi~ se 085 1 Faşizme, komünizme , !erin de harbe girmesir e en:' Sert anadol 
kumar mevz.uunu ıntıh~b ettı meyledi:yorsa, birçok kimse- gel olmuş ve İspıınya'da ibı 1 Yumuşak 
ve kilisede toplanan bmlerce d k k yo , ta raf ordu larında harb eden Yerli bugv dayı 
k.. d d' k' e umara mera sarı r, .. . . 1 
ışıye e ı ı. . . . . . gönUltulc rın gHı çekilmesi Çavdar 

-Senelcrdenberi Monte. Kumar)~ ıyı vakıt geçı~ıy~rlar ı pUlnı da kabul edilmiştir. Bay Aoadol yulaf 
Karloda rahiplik ediyorum. 8aLa ~ore, .kumar hrıstıya~· ı Çemberlayn. «uzun ıama~ geç Arpa 

5 
5 
3,82,5 
4 ,62,5 

26 

13 Temnıuz 19 38 

i l A N 
İçel Orman Baş Mü~en~isliöinden 

Gayri mamul ftluhammen 
hacmi vahil fiyatı 

M3. 03. Kental Lira K. Cinsi 
1226 ooo 5 08 Çam f>Şcarı 

11304 o J 3 Cam odunu 
1- içtıl vilayetinin Giih>ar kazas·ı dahilinde 

Kızılaliler ormanından 1226 metre mikap kereste
lik çam ağacı ve 1ı304 kental çam odunu satışa 
çıkarılruışıır. 

2- ~1uhamnwn bedel keresteli~ eşcarın be
her gayri nıamul metre mikabı 503 ve canı odu-
nunun belıer kenlah 13 kuruştur. • 

3.- Şartna "!.e \·e mukavelename proj~leri pa
rasız olarak Gulnarda orman miihendısliğinden, Kilisemde kumar aleyhinde hk akıdelerıne uygunsuz hır modan bu g<JnUllOlerin Jspan Anadol 4 

hiçbir vaaz. vermedim. Ku· eğlence değildir, glloah ta sa 
1 yayı İspanyollara bırakacak la- y "'li alivre yeni M. 

IDar çok kaybetmemek şartile 1 yılamaz. 1 rı ümidini» ishar etmiştir. Bu Nohut eksb'a • 
3,37,5 
5 

· ~ersinde orman La~mülıerıdisliğirıden, Ankarada 
Orman umum miidiirlüğiinden alınır. 

ilmİdin tahakkukunu temenni fasulye 
1 
edelim. ÇUnki beynelmilel mu 1 Yulaf yerli Boşanmak iciı1 sebepler 

5 
.1,SO 

6 1 ~-- Sa.tış 26 -7-938 Sa.~ı giinii saat tlde 
Mersınde ıçel orman ha~ muhendisliği dairesinde 
yapılacaktır. i hi~ ihtil:Ularrn önüne gaçccck Mercimek ıark 

Amerikada gençler çok; tahammül edemiyeceğim. . İ ol~n ancak b~~ur. ~-abul e~~ 1 Sahlep 
l<olaylıkla evlenirler. buna mu Nevyork mahkemelerın- mış olan ingılız pl . ını egcı· Tatlı çoğen 
kabilde çok kolaylıkla ayrıhı· den biride bay Angeloyu ka-\sam~mi v_c_ dill·~st bir surette Balmumu 
lar. 1 rısındao ayırdı. Ba zat teldiz tatbılıc edılırse ıspanyol davası Cehri 

Los Angelesle. bay Falkon ıstaRyoolBl'ının birinde spiker- nın fil en. h~~l~edilmiş olduğu Susam 
22 ı:aşındakı· ka d" • dir. kabul edılebılır. İspanyol ka Yapağı 

J rısm nn ay d . ·ı· ·1 . 
I'llmak Uzere mahkemı! e ba Spikerde kansından şöyle şi- l'~ sularnı a ıngı :z gemı ~rı· Siyah 

. . ~ ş .. nın bonbardımanı mcselesınc 
'Vurdu. sebebını şöyle ııah e- kAyet cttı. r d k. b 1. M ö Şark 
diyor - Hel' dakike cebinden go ın e, ı u mese c anş Anadol 

• • • v f tcsi kamoyunu bi lh&ssa heye 
- Karım San Joıe Uni- Tunneyın. Dempseyın fotogra cana dUşUrmektodir. Bay Çe~ Aydın siyah 

Vpı·sitesini bitirdi. O gün bu la~·ını çıkarıyor~ çantası. bey~el t crlayn, evvı!lce avam kama· Yıkanmıı yapak 
gOndOr mUncvverle dOşOp kat mılel atletlc rıo resımlerıle rasında izah etmiş olduğu tezi Güz yunu 
kıyor. benim ise ancak orta dolu; BokHörlere atletlere hay- ni tekr81'1amaktadir. İngiliz Konya malı tiftik 
tahsilim vardır. Karım beni m n ... Yüzüme bakıyor dudak sancağına hakar et cdilmeeine Yoıgat 
artık baki•· görUyor, sHzüme bOkUyor. SCVt4lecek bi r adam edilmesinn ve ingiliz malları Keçi kılı 
kulak asmıyor .• Ben bu hale olmadığımı söylUyor nın \ahrip olunmasına ses çı- » dabağ 

5 5,50 
135 130 
20 
70 
10 12 
16,50 16 

36 38 
32 35 
52 53 
72 75 
70 

110 ı~o 

50 

Bir nehrin mecrası defiştiriliyor kanlmadığına dair muhalifle- Pirinçler 
lerin ilel'i sürdilkleri mutalea- Birinci nevi mal . 20 21 

Cıhan harbinde r;ok kanla( çok tilnel'er açmak ve birisi 9 lara şiddetle hUcum etmekte İkinci nevi mal 
taarruzlara ve mUdafıt~aı:a 1 milyon metre mikflbı, diğeri dir: Vapurla~·ın ispan!.ol .kara Çay 285 
sahne olan lzonzo nehrıoırı 120 milyon metre mikübı su ~~lnrınd_a hı~oye gormıyece Kahve 100 101 
binlerce senelik eski yatağı alacak iki sun'i havuz yap· gı~e daır gemı mUcchhczleı: i Badem, çekirdek 
de~iştirilecektir. Bu nehi r il· mak icap etmiştir. tzoıızo har l c rıne re~men melu~at . verıl içleri 
ıerınde Avrupanın en büyük binin geçtiği sahanın en kan- mış oldugunu, ve çünkü bu Tatlı badem içi 
elektirik tesisatını yerleştir· lı savaşlara şahid olan bir himayenin ancak İngiltere'ri Acı » » 
rnek Uzere akıllara havret ve· k d S " . d w il anlaşmazlığa sokmakla temın Acı çekı·rdek 

J no la a, a ootı ne ~ırrı a ın- d. v. • • • 

recek tesisat yapılmaktadır d k"I l l.k b.'o U l e ılecegıoı söylcmcktedır, Urfa Yagwı 
Mühendisler 2uo.OOO bey a 9 1 oma re 1 ır t n.e Bununla beraber. lnğiltere 

70 

3 .?,5 0 

,, gir kuvvetinde bir muharrık açılmıştır. Bu çalışmaların ıl· hükumeti Bilrgos hilkQmeti tçel 
kuvvet elde etmek için İzon me. de yardın:ıı olmuştur. Sa· nezdinde protestoda l:ulunmak =~==;======= 
zonun sularına yeni bir akış h\hıyettar ar~ıyat .muteh:ıssıs- tan geri kalmamıştır. Sir Ro Mersin Meyye ve Se~ze 
istikameti vermPğe uğraşıyor- l~rı bu nehcın ları~ten e;":el· bel't llodgson tarafından hükfı • 
lar. ki zamanlardanbcrı kat ıyen m~ te verilecek olan l'apor, pıyasası 

Bu işi yapmak için bir mecra dPğiştirmemiş olduğu- general Frankonı.m iyi niyı~tin 11 Temmuz 938 
çok dair parçaları etmek bir- nu da tevsik etmişlerdir. den ne beklenebileceğini bize Kuruş 

" ~österecek ve Lol'd Pöı'l'Un 

Tahran sinamalan J U il U lakat da belki bu meselenin 2 BCber SaryalV8 LalınınJ80 Kond Ciyuno ile yaptığı mn 7/> Domates 

lranın merkezi olan Tah· d' 't hallini t:"tcil edecek 2 Ayşe fasulye 
ra nda 11 sinema vardır. Bu mamı tir. Fakat ne olursa o'sun 5 Barbonya 
sinemalarda g~sterilen filmle· 

8 1 
k 

1 
Bay çemberlayn sulhu koru yok Yer çalı 

' a ı çı ar ve bakkalların mak için yaptığı gayretlerden yok Sarı fasulye 
rin ekseriyeti İngilizce olarak " 1 •. d" t • gvz erın ı vı· açması lazım: vaz gcçmiyecek kendine çiz 5 Kabak 
çevrilmiş filml erdir. Tahranın sardalye balığında patlayıcı miş olduğu yJldan eyrılmıya 1 Hıyar adedi 
sinemalarının son bir haftalık b" dd caktır. Ancak bundan her ne . . ır ma e varmış... 7.]0 Erik 
programı gözden geçırılecek Demek oluyor ki bu lehli ~aha~~~a ~-tursa olsun sulhu 6 8 Üzüm ·beyaz 
olursa 11 sinemanın yalnız . ıstedı " ı m.tnası çıkarılmamalı 5-5,5 Oıüm siyah 

b
. , . b' f" keh hayvan asırlarca zararsız dıı· 
ır tanesındo fransızca ır ı· . . · 2 Patlıc'n 

1 
. ..... . l . mahlQk görOacrek hızı aldat- Bay Çemberlaynın ıon sö- 5 Sarmısak 

m gösterıldıgını görUrUz. lu T k b' k . . ü t ·ıt · · k · · .. . . . mış. ıp ı ır a tör gıbı. Ri· ı ngı ere ıçın uvvetanı gun ...------------
sınemanın fılmlerı Almancadır . kft 1 - k · 1 · ö il . 0 dan güne tezyit etmenin uru 
Geri kalan 8 sinemada İngiliz ) a r ıg ı ço ı erı g t 'm ş. i ld v · b b · d'I 

ce filmler seyrc!diliyor. 
Sessiz sodasız. altışar altışar r 0 ugunu ııa a ta sıs e ı 

· b"I · mittir: ''Bir memleket ne ka · 

Mürettip 
istiyorıız saraalya kutularına ı e g rme d k 1. 1 k d 

J 
.1 f er uvvet ı o ursa o a ar aponylul İIS8rf U ye razı olmuş ·· Sardalye ba- sabırla ve batta cömert oldu- Matbaamızda gazete ve 

Miltemadiyen damping lıklarmın yaşadığı kıyıların ğunu göıterir. Ve dütünüyo· cehe) işlerinde çahımak ÜZ· 

yapan Japonlar da iktisadi korkunç bir tehdit gizlediği ruz ki bayati menfaatlerimizi re iki mürettibe ihtiyacı. 
buhranın pençesine düştüler ni ve bakkal dUkkfmında gU· korumak için kuvvet istimaline mız vardır. Çalışmak arzu 
galiba. zel gl\zel yerleştirilmiş yUzler· mecbur olmadığımız müddet· edenlerin müdüriyete mü-

J
apon imparatoru kati ce k t b" h 1 çe kuvvetimizi ihtiyatta tut- rıcaatları. 

u unun ır arp ma zeme k 1• d iL.----------"' '- d'· . . ma azım ır.,, 
llanr ver ı· . • . sı faLrıkasındakı dinamittUble- .. .. .. . · . 

t -Sofrasında ecnebı ıçkı . . . - Ooruluyor kı lngıltere J [ N • M ( R S 1 H 
. . . . rı kadar tehhkelı olduaunu ·b b '- t ·b b' 1 
ıçilmiyecek, yalnız yerh ıçkıJer . . . " aş a"anı gaye sarı ır va· 
. ·1 k kım tahmin edebıhr. ıiyet almışlar, ve nutkunun son ı .---=- -~ - =--=~== 
ıçı ece • K" d ' N - h 5 K t r 2-A k b 1 . T . ımya sanatın a ,Alman· kısmı da ıstikbıle emniyet US ası uruş U 

· rtı pı • 1 ıngı 11 sı yayı bile geçen Japonlar, bunu . b' - h · d' Abone Türkiye Hariç 
garaları sarayına sokulmıya· . . . ıfad~ eden ır manayı aıı ır, \ 
cak. bı r hakıkat ola rap kabul edı· Zira B. Çemberlayn henüz Şerait ( için için . 

3-Verilen ve alınan he- yar~ar. _Bundan sonra .. Japon çok müteyakkiz bulunmak ica Senelik 1200 Kr, 2000 K 

diyeler altın, gümüı gibi k1y sahıllcrınde avlanan butUn sar b tmeklc beraber her geçen Altıaylık 000 1000 

metli şeyler olmayacak. dalyalar konserve !apılmıy_a· ay bu gllokü güçlüklerin iza· Üç aylık 300 500 
Altın niıan halkaların· cak, hatta yenmıyecekmış le edileceği ümidinin tahakku Bir avlık 100 Yoktur. 

dan da vazgeçilmek üz.redir. Dinamit yapılmak üzere Kore kuou daha ıiyade muhtemel = =--=== --===== = 

Tasanufa betlıyan :imparator 1 de kurulan gizli bir fabrika · kılmakta olduğunu beyan eyle Resmi ilinatın satırı 10 
halka nümuae veriyor. ya gönderilecekmişt mektedir. ._K.u•r•uııiıışt.u.r. _______ , 

5-Satış umunı i olup kapalı zarf usulile ya
yapalacaktır. 

6-Muvakkat teminatı 573 Jiradır 
7- Taliplerin ş::.rtnamede yazıla vesikaları ge 

tir mel eri lazımdır. 
8-Talipler teklif mektuplarile vesikalarını en 

geç saat ona kadar satış komis) onuna vermelPri 
şarttır. Ru saattan sonra gtılirilen ve rıoksan olan 
tek lifmek tu pi arı ka bu 1 ediJ miyflcek tir. 8-13· 19. 24 

1 l j N 
Mersin Tecim ve Endüstri odasrndan 
Sicil No. 1087, Sınıfı ö 
Mersinin Mesudiye nrnlıallesinde 56 No. lu 

evde oturan T. C. tabasmdan olup Mersinin Niiz
hetiye malıallesrnde İ!ıll:lSJOn c~ddesinde No. lu 
yeri kanuııi ticaretgah edinerek 93 7 larihinden
beri Yazlık sinema ve kahve işleı·ile uğraşan Bay 
Mustafa "Mestafa Naim Öıkoc Aile sineması ti-,. ,, 
caret lakabını noterden tasdikli getirmesi üzerine 
28· 5-938 tarihinde 1087 numaralı sicile ticartJ t 
kanununun 42 irıci maddesine göre kayt ve tes
cil edildiği bildirilir. 

Kiralık daireler 
Üç odalı iki daire tam konforu ve yeni belediye suyu 

ile yakında hazırlanacaktır. 
Yoğurt paza11 civannda olin bo daireleri kiralamak 

istiyenlerin timdiden B. Doktor A. Yakup Aslana mürl-
caatlan. ı-ıo 

Satılık eu 
Mersinin Mahmudiye Mahallesinde ziyaret cad 

desinde 57 No. lu hane satıhklır. Almak istiyen· 
lerin hastane caddesinJe Marangoz Raif Akcaya 
müracaatları 4 - 7 

Ev Satllık 
Mersinde MalımudiH-~ mahallesinde Kücük Ha-• • 

mam civarında 151 rıumaralı sokakta t 5 numa-
ralı ev salıhktır Burası 192 metre murabbaanda 
dört oda bir nıutbuhlau ibarettir Evin bahçflsi, su 
tulumbası ,.e ç•· Şmfsi, tıl{· ktrik tesisatı vardır 

Almak istf.yeulerin ·y tıni ~lersin idare ruemu· 
runa müracatları 

DOK.TOR. OPR.A.TÖR. 

SA~1A BORBOR 
hastalarını her gün l Sden sonra 

kabul, muayene ue tedavi eder. 
ADRES: Camiıerif mahallesi 

sabık Müftü evi yanında 



SAYFA 4 

•• ruya Altın 
Kolonya ve Esansları 

~ Yaz geMi, her zaman size lazım olan kolonyaları-~ 
inızı ALTIH RÜYA Kolonyaları satışevinden temin edinizİ 
lltAolonyalarımız en güzel, temiz esans!&i 
1f lardan yapılır, derecesi kuvvetlidir. = 

.. Fh·~tlarırrıız lıt'r ~i~t' \t~ t · hrri~lııiir. Esans X1C 
~ J • ' '»C 

;ıaruuız ise lt>miuatlıdır. ~ 
~ Toptau SH t ış yapılır. S i pal'iş kahul ~dilir. l! 

~ 

11 
lütfen bir defa tecrübe, ediniz. ~ 

Mersin Uray caddesi No. ~ !8( 

• 

' '"m)C'I(~ .. ~3:Ct~ .. ~~~ >et~* .. ~ 
~ " ~~~::~ı ~~~. ~~~ ~~)Dl • • .. 

Remington 
Her Dairecle 

Her ticarethanede 
Her Yerde 

1 - --;.-r--E-R-~-1 _o........_s ......... -i!I 
Sıcaktan bunaJman1ak icin • 

Bir (ltrmos) a sahip olmak ldzımdır, Bu stn' ttrmosların Alt 
U1lllium, lımlmaz cam, btş dt/a kuvvtlli kmlmaz cam vt çtlik 
ci~sltri ile tertyo.tı, dondurma ve ytmtlcltri uzun miiddıt oldulju 
/!ıbi muhafaza ıdtn ytni modellerimiz Etldi. 

Saat ve Göz! ük çeşitleri 
Ntktr, Arlon ve diUtr tanınmış lsviçre mamulOtı ap, kol, ma 

sa ı•t duvar saatlerimizi bilhassa tavsiye ederiz, Ztlss ve htr ne 
vl 11um'ol11, !tnkli ııt şoförlerin kullandı/ı l!IJZlüklerimizl görüp 
flvat!arını of!rtnmtdm gözlük alma.vınız, Son modtl g1intş ııe toz 
gözlukltrl dt geldi 

RİZE T AK.I~LAR.I 
15 güll sonra yeni modtlltr gtlrctlıtir, htr ytrdtn ucuz, sa/ 

lam ııt zarif olup:·(Riu) de huiı:si surttte ihzar olunmuştur, Is 
tanbu/da yap/anlara lıtr suretle faiktir, şlmdidm sipariş kabul 
olunnr, fiytıtlan çok ucuzdur 

Sedad Sahir Seymen 
Uray caddeai No. 41-Mersin 

,~~~~~*~~~~~~~~~~ 

~ ORNEk KI~BAP EVi r.J 
~ Ahmed Kayaselçuk ~ 
rJ KURUŞ K1'~BAPLAR 

1
. KURUŞ KEBAPLAR r~ 

~~ il> Mersin kebabı koyun : 20 Yumurtalı salçalı ke. ~ 
l &e eti ile . 20 Kirazlı kebb;> 
"aı ·J 25 Yoğurtlu kebııp sade ] 20 K~me kebabı 
'c.~ yağ başlama et suylle [ 20 Patatlsli kebap ~ ") 
l le 15 Kuş başı kebap : 20 Babarh kebap '1 ı 
01) W Domıılisll kebap 1 rn Sade maydanozlu ke. ı ~ 
rtd lO Pölhcırnlı Urfa usulll 20 Yağlı hamurlu et tep ~~ 
l le 20 Sulu kebap Adana ,. s\de !!ıl 1 

- - - - - -
- -------- ' ---

13 Temmu7. 1938 , •••••••••••••••••••••• , 
:Nisaiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı: 

.• DOK.TOR. • 

[i A. -Ya kup Aslan i 
: Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomila : 
• Almanyada tahsilini ikmal etmiş • 

• HastalarJnı her gün 8-12 ı 6 - ı 8 e • 
: kadar kabul muayene ve tedavi eder. : 
: ADRES: Mersin Bozkurt caddeıi : 

• Yoğurt pazarı No, 1 • 

'······················' ~oooo~oo~~oo~~~oooooo~~~~~~~~ooocm 

~ DOKTOR. 8 

1 Mazhar Cemil Esen 8 

8 Sinir hastalıkları mütehas&ısı ~ 
§ Adana Reşat bey mahallesi ordu evi ~ 
§ civarı Savatlı Bay Halil evi 8 
~000000~0000~00~000000~000000~00~00~~0000~ 

Mmllllllllmlmmlllmmnmtmmllm~ 

'dl 1 20 Sarımsuklı Antep ke. 20 Qlğ körle 1,; 
• 1 r~ :20 KUlbuslt ü Sııluta, Cııcık, Turşu ~~ 

1 Ptlazot yakan yeni 1 
1 Mutfak ocaklan 1 

H IDENIA 

Daima R E M I N 6 T O N yazı ma~inalan 
ve Şeritleri kullamhyor 

1 ~ ~akarya lokantası karşısınd; 37 i'ıo. ~J 
~~ ORNEK KEBABEVI VJ:ı~ Lokantasında ı~ 

Dünyanın ~n iktisatlı ocaklarıdır. 

Dumansız Rorusuz il 
• Sizde bir REMİNGTON almalı.-

~ J Yukarıda ya7Jh kebaplar ile daha birçok yazıl· ~ 
l ~ mıyan kebaplar sırf koyun etile yapılır ve muht,.lif 1ll I 

~ l YEMEKLER bulunur. ( J 
~~ Sayın nıiişterilerimizi !.u~mrıun etmek için ~~ 
~~ ya palan hu La:ı hh iillf-n Orn.~k k.,tı:• rcısı Ah - ( J 1 Sessiz Kokusuz 1 aınız. Satış yeri 
rJ mel <;ekinnıf:lz. Bll\ TECRUBE K.\FIOll~ ~~ 

, ,~~~~~,~~m~~~~~!!R.~ ~c:z 
01 

.,....,., :iiyam Rıka::dl ~ p [ . kt• . ~ i i ompasız nıe oesuz g 

I I 

IHTİVARLIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 

Ha:zırlıkh Davranını 

1 ~ 
Nazarı dikkatine ı ~ ~1avi alev, biiyük kiiçiik bir alt·ş vcrnu-k § 

Saym Mersinlilerin 

yıyecıgınız yag ve peyoırle· • • ·=ı 
. Sı~~k.lar ~·~ladı, ~ışın 1 iizre cledıal ayar ~Jil.,bilir. a 

rinizle bu~l~~a benzer g•da , 7 dakıkaJa bır teneke BU kaynatan = 
maddelerınızı Soğuk hava · ocaklarımızın aaatte 1 kuruş ll 
deposuna vererek muba- lı= fı d i 
faza ettiriniz, = masra ' var ır = 

Adres: Selim Şemsi ~Satı~ yerı·. Uik°!et ı.~rman - P~sta Kutusu No. j 1 =ı 
ltb•t•rın § 'I , Mersın Zıya Paşa cıvarı No 8 8-151 

Soğuk hava deposu ı -mlUUMlllft::&illlllmlRlllllfmlRlllll~6 
= 

Jf ............ . ................ ·-~···~ 
* -tc SIHHATİNİZİ K.ORUYUNU"ZI "' * 
* • .. .. • 1 • • • 

- :r~ASIL MI * * KAYADELEN• 
Sıbbal~o~l~~M~!.~ ~ ekil~sn~7~~m~•~r•poru 1 

TAHLiL RAPORU 1 
Bt'rr a~ K~tleviyeı; "ı oo sm3 suya sar ful una n N. 1 o i 

mikdan,, 0.2 sm3. 1 
l\Pnk : Hrııksiz ~ı. cmn stıı llik drrtıcesi "Fransız,, l.5 
Ko~u ; Kokusuz Uz,i nıaddt•ler için saıfolunan müv~lli-

11 düllmmuza litrede o.4o mgr. 

Gürünüş: 

Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Nitrat ''No 3,, ,, 0.0040. 

Tath ; LAtif 
T~anıül; Mtıl~dil 

Sülfat "SÜ 4,, litredP. o.oo~3 gr 1 
• 1'itrat "No 2,. )Ok !I 

1 Amonyak ''NH3,, Yok 1 
F.-rıııin tın sorı usullerine riayet ed~rt>k ka)'nadığı yerinden ilibu· ıl 

ren istasyorıa- ~adar içi kalayla k!ıl vanizli hor·ulatla içi mermer döş .. li ! 
e brllurhavuzlara dökülnwktrdir. Oradan (h bütiin Fiziki ve kimve\İ .., 
• t~vsafını muhafaza edPr~k ve hiçbir surPlle t·I dtAğru~d~n hususi kim- !' 
ı. yHgeriruize ve Adana Sıhhat Hakaultğırım tayin ~ltiği Sıhhiye mc~mu· ! 

ru huzurlarmda da\lwcanalur ve vagonlar KAY ADELRN suyu ile • 
: yıkandıktan sonra doldurulmakta ve ~ğ•zları Sıhhat memuru larafm- : 
.. dan rufıhiirlenerek ş••hri mize gelmektedir. * 
• * 
~···••nnnmn••••••sa .. ••••••••1111•••*•* 
Merain: Yeni Merain Bqım•vinde Baıılmııbr 
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