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Sahibi va Umum Naırtyat Cuınartesi 
tfüyük Millet Meclisinde ıon ka

bul edilen kanunlu neşredilmektedir 

bugün af kanunu da neşredilecek. 

' DlrektörU 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
tc~I M'1slıı Buımnl • :ııersln 

16 
Temmuz 

1 9 3 8 - --
Sayısı 5 kuruş Yılı;' Sayı 

Telefon No. 82 10 3040 GÜNDELtK. SİY.ASİ H.AE"F-~R. FİKİR. G.AZETESt 

Af k8nunu bugün meriyete giriyor 
---------------.---·--------------~--~ ...... ~---~--------------H o tay da yeni intihap işine Ağustosta ba_ş_la_n_a_c_ak_._H_a_z_ır_lıklar görüliiyor Yeni kanunlar 
Fevkalade Murahhasımız Antakyad 
18 Yıl Hatay B. Cevad Açıkahn intihap işleri etrafında dün 
Davası Fransızlarla temaslara başladı 
Ardında 

Hataydaki kıtalarımız Fransızların 14 Temmuz milli bay

Mahm~2i"sat Bozkurt! ramlarına İştirak etti. Fransızlar çok mütehassis kaldılar 
(1937 Cenevre mukavelesi) 1 M a 11 a ı ı "'ı l .. k A. t d . t. h b l 1 

tatbikata konoror. 1 ~ l U lln1A e In 1 a a 13Zl r anıyor 
Uluslar kurumu Hataya de· 

legelerini gönderdi 
Ve aradan bir yıl geoti. 
Fakat .• 
Görüldü ki, l•u son anlaşma ! 

da suya düşmek üzeredir. Bu 1ı nunda akibeti 1921, 1925 muka 
•efelerine benziyecektir. 1 

Dıı büyük değişiklik te, kil · 
ili üzeriude kalacak. 

Hatay iekenceden 
Jacak. 

Hatta uu artacak!. 

kurtulmı 

Uluslar kurumu sadece, ar l 
tan işkencelere vahi& olmakla ka . 
lacu !. 

Herkes ve her yer umutsuz. 

• 
Fakat .• 
ATATÜRK işi ele alıyor· 
O, iei ele aldı . 

Tıpkı geçen yıl Hatay dava 

Antakya 15 (Hususi muhabirimiz- tisi erkanı tarafından karşılanmıştır. 
den) - Hatayda yakında başlayacak B. Cevat Açıkalın Fransız mümessil 
olan intihap işlerini mahallinde tetkik teriyle temasa başlamıştır. Diğer taraf 
ve Fransız delegasyonu ile müştereken tan mahalli hükumette ayrıca hazırltk 
tedbirler almak üzere hül<umetimizce lara devam etmektedir. Katiyetle söylen 
fevkalade murahhas olarak göntterilen diğine göre seçim işlerine 1 Agustosta 
Hariciye Vekaleti Birinci Daire Reisi başlanabilecektir. 
Orta Elçi 8. Cevar Açı kalın bu sabah Kıtaatımız 14 Temmuz bayramına iştirak 

etti 
sekizde lskenderuna gelmi~ ve saat 10 Hatayda bulunan kıtaatımız 14 Tem 
da Antakyaya gitmiştir. B, Cevat Açık muz Fransız milli bayramına iştirak 
alın Antakya şehri dışında Vali, Betedi etmiş ve hükumetimizin gösterdiği bu 
ye Reisi, Türkiye başkonsolosu, Albay dostane tezahür Fransızları çok mOta 
Fevzi Menküç, binbaşı Kole Halk Par- hassis bırakmıgtır. 

·~~--~~~~----------------------

Z on gu l dak kömür havzalarında Maarif Ve~ilinin Seyahati 
İKtisat Vekili dün de tetkikle- B. Arıkan 

rine devam etti ~ Dün sabah Karsa 
••nın ilk günlerinde oldugu gibi /(ömu"r ocaklarında kazalara karşı huru

Büyük adam, lstanbuJa gitti. 
vardı 

Atlanarn uıtradı. Mersinde oske lan İstasyonun ac, ılış resmi yapıldı Ankara 15 (Radyo) Doğu 

Resmi. gazetede neşredildi. Birçok ka
nunlar meriyet mevkiine girdi 
• 

Af kanunu bugünkü resmi 
gazetede neşredilecek 

Bas in Birliği kanunu nizamnamesi de ~azırf amyor 
Ankara 15 (Hususi muhabi· ı Af kanunu yüksek tasdike 

rimizden)- Büyük Millet Mecli · iklir~n _etmiş \•e Ba~b~kanlığa 
sinden çıkmış olan kanunlar gelmıştır. Kanun yarınkı (bugün 
peyderpey Hesmi Gazetede n('ş· kü) Resmi Gazetede neendile· 
redilmekte ve moriyete girmek· cek ve ayni gün meriyete gire· 
tedir. Toprak mahsulleri ofisi lcektir. Basın IJirl i ği kannııu da 
kannnu,Cumhuriyot Merkez Ban bu güulerde Hosmi Gazete ile 
kasının bazı hükümlerini değiş· lHışredilecek ve meriyete kona
tiren kanun, 927 çe daha evvel· caktır. Dahiliye Vekdleti bu ka
ki senelerin zimmetlerinintasfiye nunun tatbik suretini gösteren 
si hakkındaki, meehut suçların nizamnameyi hazırlamağa başla 
muhakeme usulüuün üç m.add~ · mıştır . Basın kongresi önümüz 
~inin deği&tirilmesine dair kanun deki Cumhuriyet bayramrnd.1 
ceza e•leri umum müdürlüğü 1 iQtima edecek ve bu içtimada 
kanunu dünden itibaren meri · I Basın Birliğinin idare heyeti se 
yete girmiştir. çilecektir. 

Dofu Şimendifer hatlarımız ilerliyor 

Sivas - Erzurum - demiryolu 
Kemaha yaklaştı 

Hattın yapılmasına hararetle devam edi 
liyor. 29 ilk teşrin Cuı'nhuriyet bayra

mına kadar Erzincanda olacak 
ri teftie elli! viH\yetlerimiıde tetkik seyahatin 

Yabanmlar elinde inliyen Zonguldak 15 (AA) iktisat l pılmıetır. Evveın baş mühendis de bulunan Maarif Vekili B. Saf- Erzincan 14 (Hususi muha- 1 Tren Kemah'n bir ishı syon 
Hatayın etrafında döndü dolaştı 1 Vekili Şakir Kesouir bu gün tarafıudan söylenen ırnlku müte fet Arıkan bu sabah saat 11 de birimizden) - Sıvos -- Erzurum kala ve 38 kilometre mesafede 
ve dinledi. jZoıı~ul~n~ maden mühendisleri ekip iııtiklAI marşı çalınmıe ve Knrsa varmı1ştı_r, Vekil viJAyet 'demir yolu haUımııın iıışa fan· bulunan Güllübağa ulaşmıştır. 

\'e sonra varılan netice şu 

1 

cemıyelınııı toplantısın?n .lrnlun kordelA iktisat Vekili Şakir Ke hududunda \ ~lı tarafından kar- Jiyeti devam etmekte ve ray do.·. Güllü bağ köyü halkı bu sevinçli 
oldu: mue to lıu toplautıda \ ekılo ce tıabir tarafından kesilerek istas şılanmış te l\:ırs lcnpısında da şenmesi süralle ilerlemektedir. _ . 

. . . . . f l • . l'iiı " t kl'f d"I 1 b' 1 1 lk t r d . t•kb 1 . gunlerınde aralormda bulunma· Cenevre mukavelesı bakıdır. mıyetın a ırı . reıe ı...,ı . e ı ~ ı yoıı açılmıştır. ııı erce rn arn ın an ıs ı a Ray döşenmesı Çaltı Atma bo· . , . .. . 
miızlir B Şakır Kesebır cemıye- d"I · r R k B 1 dl . . sını Vah B. Iı ahrı Uzenden rıca Ulush'r kurumu komisyonu 1 .., · _ · . . . . . . Bundan sunra Vekilin huzu 1 e 1 mış ır, u 0 şnm e e ye ğazları gıbı fevkalade Arızalı kı . . . .. 

H t k tr 'tın fahrı reıslığını kabul atmıştır d hl rt k t üb 1 . tarofındıın Snffet Arıkan eerefine sımları aşmıe ve Erzinran villl· elmışlerdır. B. Falın üzen bera 
8 ayyı tekr 

1
8 1

•• "h b t _k _ Zonguldak 15 (A.A) Zongul· run a mu e ı az~ ecr e erı 200 kişilik bir ziyafet verile~ek yeti dahiline girmiştir Ray fer· berinde jandarma kumaııdanı ,in 
arı a an ıntı a ın ıu mu k d 1 ,. d kazalara yapılmış ve bu tesısatla madrn . .. · üd- . . . do mn en ıanaaın a . ı _ _ • • • t r, Vekıl ynrın Bo~az mevkıın eiyatı Kema1ı'a 38 kilometrelik şoat m ur muavını ve ınşaot 

Joktur. karşı 9 apare ile kurulan ıstas kaıalarınrn onune geçılebıleceğı de tetkikalla bulunacaktır, bir me~afese kadar utaemıştır. mühendisleri bulunduQ'u halde 
Mesele Türkiye ile Fran yonun bu güıı açılı& resmi ya- anlaşılmıştır. • 1 Du suretle ray ferefyall şark G_ üllbaQ'a g.i.tm_işlo_rdir. ı_ık tren 

sa arasında c~nevre mukatelesi Al ~ 1 Den it , k , 
l . l l manua a yapı an ıza 1 mıntakamızda üçilncü umumi 18 asyona oy unun ve cıvar köy 

ne göre halledilecektir. Ecnebi vapur arının nav un arı J ınüfettielik .merkezimiz olan Er- !erden golon halkın coşkun te-

Ve bütün bu ielerio doaıru • • gem"ıler'ım'ız ıurum'a doğru ilerlemektedir.Sı· zahürleri arasında girmiştir.Halk 
dürüst bildirilmeıi için Türk or İZmtrden yapılacak ihracatta vas-Erzurum hattının cumhuri · bu sevinçli günü kendilerine 
dusu Hatay topraklarına a:rnk • A • d yet bayramma kadar Erzincaoa gösteren Cumhuriyet HükOmeti 

basacaktır. tenzılat yapacaklar 23 Nısan a uıaemasına muhakkak nazariyle ne eükr~n. ve. min_neue~inin ar-
• bakılmaktadır. zedılmesmı valıden ıstemıelerdir. 

Görülüyor kl kısuca kaydet / • Tü k ft · d l k t l t Denize indirilecek 
tiaımiz safhalar içinde Hatay 1 zmır • r ~ ~sın e yapı ac~ op ~n ı- Daladiyenin nutku nasıl karşılandı 
(TJrküm) di1e bağırdı, da şımdılık vqpur Jerdı önlendı İstanbul (Hususi) - Alman tk B ı· d k. 

Ve aua vatan onun bu ferya ya'da yaptırılınaklıı olan dımlz Fransa n u un er 1 n e 1 
dına yabancı kalmadı. Her fer7a bmir 15 (Hususi) - lbracst 40 şilin ıtlmağl, fakat bunun Uze altı gemilerimiz yirmi üç tem 

mevsimi yıtklaşmışhr. Ecnebi vu- rlnden de yUzde on rlsturno ten 1 d · 1 d · · d' · k• 1 • • • ht• ti bekit• dı sabırla dimdik ayakta dinledi pur acentelerlnln geçen sene ol· zllalı yapmağıt kabul etmişlerdlr. llmuzkt~ meMr~~tı·m e defnıze dın ı~ı a ıs erını 1 ıya a yor 
Hata1 (Ulusal pakt) m İ"in k 1 k B U 1 d t tblkl k oce ır. ı ı mu a aa enız 

v duğu:glbl navluolarıoı yU se tme 1 u esasa zer 0 en 8 "~ar· mütiteşarı albay Said'in reisliğin c:' ğ · f h k t • 8 
den koparılan parça idi. lhtlmallerloe karşı tedbir almak 1 ıııştırılım tarif~ bu gUo mer'ıyet 1 . r ransanın gösferece t zaa are e t er 

ADa'ataDln kal ,, par"ası· h • t TD kofis mUdUrQ mevkline mrmlı..tlr de denıı subay vo erbaelarından / 
il' y Qzere şe rım ı r 5' y , - kk . h l ' ı · J t bb .. l yo aç b ·ı · 

Yl.oe de 0-7ıedir. B c 1 ·'71 A d 1 ecnebi va Geçen sene kuru meyvacıla , ınure ep bır eyet A manya ya lnue meşum eşe US ere O 1 lr 
· ema ,. Y11 r 8 

• ı ı k t t · l d · A k • h B - ki · l ı ı n easlllerlnl Tllr r.mızın ihracı meselası Dmevzuıı· ıare e e mış er ır. s erı e . 
u parça o yurete e enıu kpurr· atcebnte ler im tm davet etmı·ş bub olunca acenteler ton •başına yetimiz bu merasimde hazırbu Paris 15 (Radyo) - Daladi 1 yer bırakmıyan IJır lonıa bir yer 

Cire kadar: yürek te parça da o ıs e r op ao ıya • 1 , . _ .. . " 1 " ı · r. f k ti 8 C 1 Zl A d 1 toplantı 55 kuraş nzerloden taılfe tatbiki· uı~duktan sonra Londra ya ge 
1 
yanın dun oğleden sonraParısde de soy enen soz erı.1 erdasında 

anıyaoaku. d r. lh · e~a J raı I r ü ' klaştığı 00 kalkışmışlar ve iktısadlyatımı 1 çecektir. Kendi mukabili ısmar eöyledi~i nutuk hakkında tefsir yapılan bu beraııatta hususi bir 
Cılnkü: 8 _ra,~a m:vs m

1
o 

0 

1Y; 1 0 e- zı ehemmiyetle a14ktlluodırao bu lıyaca~ımız harp gemileri için ' lerde bulunan .ıur gazetesi eöyle ehemmiyet atfoımemeye imkan 
Hatay bizim gibi bir tarihe niı dsoy yerek nav ııo sbs eml izi 

1 
mesele uzerinde yapılan mUcade de siparieler verecektir, yazıyr: yokıur. Diz şinıdiki halde netice 

b r o e uzun onuomuş, eyne nı e • k t . b'I' Çünkü d x. 
atlı. navlun tenezzUIUaden bu seneki le oeticeslode too b11şma 48 şllln Daladiyenin her memte e y: 1 ıyoruz. 0 6ru veya 

Ha'8y bizim albi du1u1or. mabsullerlmlzln satış 'fiatlerlnden den yOzde on rlsturno tenzilatı Mülhİ' Rekor te sulh ve şerde bağlı olan iıı yaıılıe 0•18u.~ "tı~v:~a .b.ir yenilik,, 
Hatay bizim gibi konuşuyor bahsetmiş memleketimiz mahsul kabul etmişlerdi. Bu sayede too Y sanlar,, .d.a~ ye_ •harp ~erüanl1a oldu~u ıntı aı a 1 eılın kalacak 

Popüler gazetesi yazıyor: 21 
mayısta Almanyayı şiddetli bir 
harekette bulunmaktan meneden 
seboblerin mnbiyeti ne oluren 
oısun l·u memleketin bu şekilde 
bir hareket tarzı ittihaz etmesin 
den memnun olmalı ve bunun 
devam etmesini temenni etmeli 
yiz. Bu sebeble Çekoslovakya 
meselesiııiıı •adilAııe ve devemi •,, 
lıir suretlA hallediimesiui temi 
nen sulhçüyane metodlar tak ip 

· ' ı · ili ım şt Bu sene ,.,.. • rında bırıbırının kıymetını an ı tar. 
Bayramımız Hata1ın bayra lerloıo ){ontoan ve ngtıız liman b1tŞID8 45 ş o a 1 ~ edildi l ayyarecı Hughes yan milletler• den bahsederken 

Sonu ikincide 

lllı, Yasımız Hata1ın yası. ları için ııavlunlırıoıo tenzil e estıs ıo şllln olarıık ka ul . • • • 1 Almanyayı istlh6Rf elliği anlaeı 
Hatay biz, biz Hatay!. dilmesi ıaıımgeldlğinl sOyliyerek ğtne göre yllzde 10 risturno ten turunu bıtırdı lıyor. Siyaset, verdi~l netlcelerle 
Hatay önünde. bir tarıre tespit etmelerini istemiş- zll4h sekiz ştıioden ftızla tutacak Nevyork 15 (Hı:ıdyo) Tayya- ölçülür. Hisse hitap eden bu da 
Ve bu durum içinde. tir. demektir. reci Hughes bu gün saat 21 de velin Berllnde ııaeıl kartıılaeaca 
B d ATATÜRKtYLE Ecnebi vapur Hlenteleri mu- Bu suretle bu sene acenteler N k t d . x.ını vaktinden evel söylemek hi 
aeın a . . ih t 1 evyor ayyare mey anına ın· ~ . 1 d 'l'· messillerl, lktısadıy1ttımızı, bılhas le daimi iş yapan raca çı arımı iıı " ze düşmez. Bu dıttetın Beri n e 

U Urk Ul~Ru, hızını alamamakta~ sa m11hsullerlmizlo dış memleket zın yllzde 10 rlsturno teozilAtın· m "'.ve luru_n.u 3 gun 19 sa."t, 1.6 akislerini ilıtıyatle bakliyoruz 
0Aıtn bır hıuçla ayakta bekledı . lerde rakiplere kerşı fiatını artır dııo istifade etmJş olacaklardır. dakıkada ~ıtıror~k. dehşoth 0_ır Daladiyeniıı nutkunun uğruyabi 

Tıpkı bel kayıılarıuı kopa mıık gibi htr VHZiyet ihdas -eden Jnglliz vapur kumpanyaları· rnkoru tesıs etmıştır. llughes'ın locegi ümidlor bize sulhun birin 
tarak kınından sı7rılmış bir kı oavluo meselesindeki ·hassasiyeti om lzmlr acentalerl ;momt>ssllleri tayyaresi bahriyo nezaretine fiil ci şartı kuvvet otduQ'unu unut 
11 tıı; hincısle ti~redi. doğru bulmuş ve neticede Kontl bu kararı derhal tatbik edemlye üç tayyare tarafından karşılan· turmnmıılıdır. 

Her eeyde oldulu gibi Ata oant memleketleri için yııpılacak ceklerlni, maamafih merkezlerloe mış te 350 kilometreyi beraber ôvr gazetesi şöylo yazıyor: 
Sonu ikincide- mııbsul oakllyetı için loo başına Sonu ikincide )'apmıelardır. Mütekabı l bir anleemaya 



16 TEMMUZ 1938 Ouı11artesi VENi MERSiN 

Emniyet teşkilatı kanununun tatbikatı 

Nizamname çıktı 
940da 

İngilterenin 2370 
tayyaresi olacak 

Askerlik çağındaki talebeler hakkında 

Yeni bir karar 
Devi et Şurasından geçen ni- Londra 15. t';;adyo > - Hüı'raiebe ceza ödemek mecbu-

. . . 1 kümet hava kuuelleriui artır 1 

Z3ffiD3ffie ffi8ftyete O'}fdl m~k için Avam Kam~r~sın~ 22 riyetinden ktlftUlacak _________________ o___ 
1
mılyon 900 bin fngılız lıralık 

D k· ı· \1 k · E · t d . " )Ah. munzam l>ir büdçe tevdi etmiş a ı ıye e fıletı mnıye 
1 
maaş erecelerıne gore &a 11 ıyet . s·ı~ 

11 
fi t k 

k
. _ .. . 

1
. . . . tır . ı 11 ı anma masra arın ar 

teş ılAt kanununa gore emnıyet ı ınzıbat komısyonları ve ma · ı 1.. k - akınd 400 .
1 şı .. ma uzeı·e y a mı 

muamelat memurları nizamna· kamları nizamnamesine göre em ·on İngiliz lirahk bir istikraz 
mesi,, ı"sm· ı" nde bı·r ni1.amname · t t k·ı A 1 1 > ıııye e~ ı atı mensup arına v.e· 1 akdolunacaktır. İlk saf harp tay 
hazırlamıştır. Bu nizamname receklerı cezayı vereceklerdır. yarnleriııin adedi 1940 senesi 
devlet efırası tarafıadau tetkik Bunların tokaütlükleri tekaüt martının 31 lııde 2370 şi bulmuş 
edilmiş ve bu gün yürürlüge kanununa göre, muayene ve te· 1 olacaktır. 
girmiştir. \'akiller Heyetinden davileri de emniyet teşkilatının 1 Kanadadan tayyare 
çıkan nizamnameye göre emni· ki gil>i olacaktır. alınıyor 

yet teşkililtında fiili polis işleri Londra 15 ,Radyo) - Hava 

uin dışında kıılau yazı, hesab Muallim mekteplerine Nazırı Kingsley Vood Avam Ka 
ve levazım işleri muamelat me· merasında beyanatta bulunarak 

Yoklama zamanlarında icabeden vesika· 
ları mektep idareleri hazir lıyacak 

Muhtelif okullarda tahsilde l lamdyl kararlaştırmıştır. 
bulunan askerlik çaQ-ındaki okur Tahsilde bulunan okuı ların 
arın bir çokları her yıl askerlik mutazarrır olmamaları ve bu 
yoklamalarını yaptırmadıkların· güçlükten kurtulmaları için, bu 

dan kanun mucibince para ceza· 
sına çarptırılmaktadır. 

Bu okulhırdan bir çokları 

mektep vesikasını iadeli taahhüt 
lü bir mektupla Şubeye gönder· murları görülecektir. Bu muame Bu sene de yatılı j fagiltere hükümetinin Kanada 

19t memurları beş sınıta ayrıl· ile mutabık olarak Kanadaya menin de kAfi olduQ'unu bilme· 

karara göre bundan sonra; as 
keılik şubeleri her sene yoklama 
başlamadan evvel mıntakaların 
da bulunan mektep idarelerine 
J'>klamasının başlay .!Ca~ı günü 
biljirecek askerlik çaQ'ında bulu 
nan talebenin vaktinde bir def· 
terinin celbini temin edecek ve 
mekteb idareleri her okur için 

mıetır. Birinci sınıf muamelAl parasız talebe derhal bir heyet göndererek mü diklerinden yoklama için türlü 
memurlarının maaşları 35 lira, him bombardıman tayyareleri si güçlük iie karşılaşmakta 
ikinci sınıflar 30, üçürıcü 25, alınacak pariıine karıtr verildiğini söyle genç yaşlarında para cezasını 
dördüncü 20, beşinci 16 lira ola Her sern; olduQ"u gibi bu se mişlir. ödemeQ'e mecbur olmaktadırlar. 

ve 
yalnız hüviyet cüzdanlarına göre 
nüfus kayıdlarını ve hangi sınıf 
ta okuduklarını gösteren ayrı oaktır. Bu memurların vildyeı ne de muallim mekteblerine mü Heyete hazinenin eski Mali 

emniyet kadrolarına göre tayiı 3abaka ile parasız leyli talebe ye Müsteşarı Ilardman riyaset 
olunan vazifelerde ııasıl kullan 'illınacaktır. Birinci sıııırtara 15- odec~ek ve Hava Mareşah Veıin 

19 l. k .ınc·ı sınıflara 1{! - 20 u"çu"n ton da dahil bulunackatır. Jacaklarını emniyet umum mü· v 

dürlüğü göslerek, hizmetlerin i cü sınıflara 17 - 21 yaşları ara 
emniyet müdürleri ve amirleri sında talebe kabul olunacaktır. 
tanzim ve kontrol edecektir. Müsabaka imtihanına gire 

Olim~iyad musa~a~alan 

Bu vaziyeti göz önünde tutan ayrı yazılmış fo~o~rafsız bir ve 
hükumet gençler lehine bir ka- sika)'ı toptan mahalli şube reis 
rar olmak üzere bu iş daha sa· li~ine makbuz mukabili teslim 
lim ve daha basit bir usule bağ edeceklerdir. 

İzmir limanm~an Atin ada 

Sayfa: 2 

Hevyork sergisinde 
Türk Pavyonu 
Mühendisler ve Mi· 
marlar arasında bir 

müsabaka açıldı 
Atina 15 (Radyo) Anadolu 

! ajansından : Türk, Yunan tica· 
ret ve iktisadi münasebetlerinin 
inkişafı iQin kurulan Atina Türk 
Yunan Ticaret odasının kongre 
si bu gün yapılmıştır. Kongrede 
maslahatgüzarımızla elçilik ve 
konsolosluk erktlııı da hazır bu 
!unmuş te kongre eski Yunan 
İktisat Nazırı Pesmezo~lunun 
riyrsetinde toplanmıştır. Heyeti 
umumijede idare heyeti ıapor 
ları okunmuş odanın hesapları 
tetkik ve tasvip edilerek Atina 
Ticaret Ataşamıza gösterdi~i fa· 
aliyetten dolayı. teşekkür edil· 
mişfü. Sö1lenen nutuklarda türk 
Yunan dostluQ'unun iktisadi sa 
halarda da inkieafı iQin genie 
adımlar atıldıQ'ı tebarüz ettiril 
miş ve bu mevzuda münasebet· 
lerin daha çok verimli olması 

iQin müta)ealar yürütülmüştür. 
Bundan sonra yeni idare 

heyeti ve oda reisli~ine sabık 
iktisat nazırı Bakkalbaşı seçil· 
mişlerdir. 

Pek faydalı bir teşekkül o· 
Bunda dikkat edilecek şey· cek talebeler hüsnü hal mazhafa 

)erden birisi de, bu muamelıH sı ve sıhhat raporlarile mezun 
londrada mı ya

pılacak 
Yapılan ihracat ne 1 ürk- Yunan ticaret ı~n odanın ku~uımasında _ bi~in 

cı derecede limıl olan Turkıye 

memurlarının polis hak ve sala 
hiretlerini haiz olmamalarıdır 

F'akat polis elbisesi ve üniforma 
sı giyecekler ve derecelerine. 
mahsus işar~tleri de taşıyacaklar 

oldukları veya kayıdlı bulunduk 
(arı mekteblere müracaat edecek 
lerdir. 

kadardır 
<I ~ ....... .., 

Tokyo 15 (Radyo) Halihazır lzmir, ( Husu~i_) - Tica.r~t 
d ç· J .1 rJAf d 1 .1 ı odası, geçen yıl ıcınde lzmır e 

llaarif VekAletine doğrudan a ın - .apon ı ı ı ı o ayısı o giren ve çıkan malların bir ista 

odası kongresi Başvekili B. Celdl Bayara Yunan 
Başvekili B Mtılaksasa ve Türk 

1939 enternasyonal Nevyork Yuıı a n lktisat Vekillerine tazim 
sergisine iştirdk edeceğimizi yaz telgrafları çekilmiştir. 

ıiağruya yapılan müracaatler ka 940 senesınde açıhıcak olan bey t ğini vücuda getirmiştir. mıştık. Nevyork sergisinin Tür
bul edilmiyecektir. ?rtamekteb. nelmilel .Tokyo sergisi _ gayr~ m.u Ege mmtakasının ve yur· kiye paviyonu komiserliğinden 

dır. mezuelarından muallım mekteb ayyen hır zamana talık edılmış dun en mühim limanlarından bi şehrimiz Ticaret Odasına gelen 
Emniyet muameUit memuru terinin birinci sınıflarına müsa tir. Sıhhiye Nezareti gene ayni ri olan lzmir'in ithalat ve ihra· bir mektupta, böyle bir sergiye 

18 Yıl Hatay 
Davası ardında 

olabilmek için Türk olmak, fiili baka imtihanile girecek talebe sebep dolayısiyle ,Tokyoda yapı cat mikdarlar, memleket e kono iştirAkin iktisadi faydasından (Birinciden •rt•n) 

askeı·lik hizmetini bitirmek, sar ler arasından pek eyi ve iyi de lacak olimpik oyunlardan da vaz misi bakımından çok ümid veri başka ayui zamanda milli hü· türkün ellerinden aldı. 
hoşluk, kumarbazlık ve kötü hal 1 receli olanlar alınacaktır. geçmiştir. Her iki kararda fa· ci bir netice göstermektedir. viyeti, milli zevki ve milli sevi· Tanrım o elleri Türk ulusu 
!erle taııııımış olmamak, aşaQ'ılık lkmttle kalan veya orta dere rın yapılacak kabine toplantısın Rakamları ve nisbetleri bil yeyi en aşallı 60 milyon halka nun başından eksik etmesin. 
işlerle ujtraşmamış olmak, işine, celi olan talebe kabul edilmiye dan sonra tebliğ edilecektir. diriyorum: arzetmekten husule ge!ecek pro Şimdi: >f. 
engel olacak derecede bedenen ce~tir: Liselerin ikinci ~l~!a Londra 15 (Radyo) Japonya İzmir limanı 937 yılı ithaU\ pallaııda kıymetinin tebarüzüne 
akıl veya sarı hastalıkla dertli üçuncu stmflerından mu!\ ım r lk 1 d . tı 61,120,991 kilo ve 11,3'31,361 vesile verece~i bildirmiştir. Türk ordusu Ilatoya ayağı 
olmamak lhımdır. Bunlardan mektebleriııin muadil smıftarıı. al nın o ı~~ . oyu~ a~ılnt an ~laz lira tutmaktadır. 1936 ilhalAtı l . . . . nı basmış t>ulunuyor. 

geçmek istiyenler, meslek dersle g.eçınesı u_zer_ıne ugı ere a e· 4216011640 k"ılo .,e 712391246 lira Sergı ko_mı_se. rlığı bu. husus· Ve şimdi lskenderunda, An 
başka bu memuriyete girecekler h b k t k t 1 L d • 1 t t 1 t takyada, BeylAnda baharda aQı rinden im ti ana ta i tutu laca ızm omı esı oyun arın on ra tutmuı:ıtu. Arada 4 mı·tron ku·sur a gaze. e erımızın neşrıy. a ının 
ağır, allı aydan fazla hapis ceza v l ııı.ı l glbı· ı r at·"' · ·0 !ardır. da tertibini istemektedir. bin liralık bir ithalat \fazlalıtyı çok yerınde olacaQ"ını, bılhassa an u e er • ıe e ı .. ı yerı 
aına veya namus ve haysiyeti ı · ·h d ' -ı f kk. bahtında bitme baharlar açarlar 

M l l h • J [ •hb l vardır. mımar, mu en ıs mu e e ır ve _ . 
1 bozacak bir suç ıle mahkum ol emUr ara ey ın e yapı an ı ar ar Şimdi bu artışın sebeplerini sanatkarlarımız araeıuda " açılan açanVfuHrk tbayrbağı ebsıyor,;: öl 

mamış bulunacakları gibi ecnebi tetkik edelim: ankete ıcevRp vermelerini iste· . de al ay bu h alyra.ın g 
kadrniyle ve kıziyle evli veya A ı 1 . A . . · gesın e so maz a ar arını yaeı 

Si Siz O Ursa 1937 yılı ıthallihnda yekunu mıştır. yor ve Otüyor. 
yaşamakta olmıyacaklardır. Bu kabartan maddeleri pamuk ip· Anket eudur : Örecek ve yaşayacaktır da 
memuriyete gireceklerden ara · tik, pamuk mensucıtt ve hususiy 1- Sergideki Türkiye pui· Hatay ~ızları, Mehmetçiğin 
nacak vesikalar: Nüfus, aşı, hüs Muhbı·r ve mu·· ştekı·ıer hak· le makineler teşkil etmektedir. )'ODU nBBıl hazırlanmahdır~Türk karsısında ~ıyahları~ı.yırthlar .. 
nühal kaQıtlariyle sağlık raporu· 1 1936 da 596883 liralık pa. . . . . . . Ve bu 81yahlar ıçmden alh 

. . . • . 7 mılletmm tarıhi te orgeoloıık beyazli renkleıile doğdular· 
dur. l d t k • b t } k muk ıplık ıthallitına mukabıl 93 servetleri memleketin turistik T" k ordula ı k b st 

EmekliliX-e avrılan polis {IIl a a ı a yapı aca ı · ı 44445 r 1 k "th ı·t , ur r DID aya a 1 
il§ J de mı yon 

1 1
•
41 452ıral~ 1ı k 8 a güzellikleri ve 0 millt inkil4p ba· ğı yerlerde karanlıklar daQılır 

mensupları da 1aş hadleri naza· yapılmıgtır. ıra ı pa b h 1 rı dikkate alınarak muameldt me Vıı·la"'"ıetlere ·mu· him bir tamı·m geldi muk mensuca~ itİıalAtı 1937 de kınımdan neler yapılmahdıı ? sa a 
0 

ur . 
._, 9 2 - 24 Temmuz tarihi, Ame Hürriyet ve istlkJAl sabahları 

muru olacaklardır. Yedek subay · 2,251,156 lira tutmuştur. 1 37 11 Kutlu olsun HataJa. 
lar, yabancı dil bilenler hesap Memurlar aleyhine yapılao derecede vilayet idare he1eıle lı makine ilhallltında bir misli rikada Türk aünü olarak kabul lf. 
ve leviizım işlerinde mütehaesıs ihbarlRr üzerine açılan tahkikat rinde tetkik ve tasdiki. ortma vardır. 1OOS,BS6)utan 1936 edilmiştir. Yani 24 Temmuz l939 Bu son durum içinde söyle 
olanlarla polisten hiçbir ilişiği neticesinde isnad olunan Fiille D) Malmüdürleri, muhasebe makine ithalt\tı 1937 de 2 mil · dıı Amerikanın neşir ve propa· necek söz, alınacak büyük karar 
olmadan ayrılanla üstün tutula riıı teeyyüt emtedlQi verilen me ve varidat müdürleri ve tahsilat yon S04,oıı lira1a ibaliQ' olmue· A'lloda vasıtalarından memleketi Jar alabilir. 
caklardır, Bundan başka maliye nimuhakeme kararının derecele müdürü ve şefleri gibi memurlar tur. miz için geniş mikyaıııta istifade Bunların da günO gelecektir 

Diter maddelerde kayda Fakat ne zaman ? 
meslek mektebi mezunları ve rindeıı geçerek katlleemesi halin hakkında vilayet idare heyetle değmiyecek kadar az bir değişik edilecektir. Bu itibarla milletimi Sorunun karşılığını eAire bı 
polis enstitüsünün cırla kısmına de muhbir ve müştekiler hakkın rince ilk derecede verilen menj lik vardır. hhalAtı artan madde zi, memleketimizi daha iyi bir rakıyorum. 
girip kursta muvaffak olamıyan da ceza kanununun SUQ tasnifi muhakeme kararının şurayı ler hep sanayie aid makine alılt şekilde tanıtmak için neler yap "Kim bilir belki yarın belki 
lise mezuııları da üstün tutula ne müteaallik hükümleri nazarı Devletçe tasdiki akabinde. edevat boyalarıdır. malıyız ve ııe gibi neşriyat yap 1arındandan da yakın,, 
caklardır. dikkate alınarak vilftyetler idare 2 - 1609 numaralı kanun hhelılt deflet üzerine tetkik tırmahyıı V Zaten biz bunu her gün 

tık defa devlet memurlu~u· si kanununun on altıncı madde bükumlerine tdbi olan haHerde: edilirse aıörülüyor ki, AlmRnya Bu ankete verilecek cevap marşımızla da tekrarlamıyor ınu 
na muamelat memurluQ'u ile gi· si mucibince takibat yapılması Müfettiş ve muhakkialer tarafın 936 de ol dutu gibi 1937 de de lar, odaca toplanacak, sergi ko yuı? Fakat affediniı. 
renler iki sene stajiyer olarak fuzuli ihbarların önünü alacak, dan kaza ve ·ıilAyet memurları başta gelmektedir. Almanya·dan miserlitine ııönderilecektir. Karşılığını şaire, şiire defil 
it görecekler, kazanırlarsa asıl memurların haksız yere zan al bakkmdd yapılan hazırlık ve rapılan işhalAt 3 milyon 664,848 Belgrat ve Selanik hayallere değil. Hayalleri de ae 
memur olacaklard!r. İyi sicil al · tında kalmalarına mahal bırak adliyece yapılan ilk tahkikatı liradır. 19~6 da 

1 
Almaıı1a'nın it· panayırlara çen b ir realiteye verdirelim. 

mıyaular derecelerine muadil mıyacak kanuni bir tedbir teş müteakib men'i mÜhakeme kara halatı 2,5ı 431 ira tutmuştu. Bir gün Ata!ürk atlayan 

1 ki kl·ı etti"'i Malıve VekAfetı"ııden 1 •t·t·h d h Arada bir milyon küsur bin 10 Eyhil 938 de açılarak 19 Hataylılara şu anlamda hitap etti 
muamelat memuru arına maa· " ı 11 arının ı ı ı azın an sonra er 1. 1 k f k dl lth IA t .k. E ı·"ld k k B 1 } " k 1 bir tamimle Vilayete bildirılmie ıra ı ar var r. a ata ı ın y u e apanaca , e grad ve Ağla:nıyın, urlu uı aOnle 
şiyle naklen veya terfi edilerek ne suretle olursa olsun mahke 'ı c· d 1 A ·k d 937 liild 1 k 

tir. Tamimde d t:>ııiliyor ki= ı erece a an merı a a 11 ~~Y e açı ara 2 Birinci leş riniz uzak detildir •• 
tayin olunabilecekler ve bu su· mAye intikal eden davalar !netice de itlıalAtını 936 ya nazaran ar· rin 938 de kapanacak SelAnik Buğüıı, bu cümlenin icabını 
retle muameldt memurluğuna cDu Amir kanunun ifasıııa sinde beraet kararı üzerine: tırmıştır. 1936 da 770 bin 666 li 
nakledilenlerin kıdemleri muame esas olmak ü:zere: Doherdarın teklifi ile evra ralık mal satmışkfın 1937 de bu 
liit memurluğunda yürütülecek- 1 - Memurin muhakemat kın vllAyetlerce müddeiumumili rakamı 1,425,090 liraya çıkmıet 
tir. Bunlar için yeniden şartlar kanununa taallük eden hallerde. ğe verilmesinin usul ittihazı, suç tır, İngiltere de bize ithalat mik 

A) Tali memurlar hakrında tasni eden muhbir veva mücıkül darını yu"ksek tutmuı:ıtur. 1936 aranmıyacağı gibi bugün mun J v v 

mel At idare heyetlerince verilecek me ler aleyhinde takibat yapılması ithalAtı 852 bin 242 lira idi 1937 " memurluklarına muadil 
ni muhakeme kararının ikinci ll\zımdır. ithalatı ise 1 milyon 30,208 lira 

işlerde kullaııılanların geçmiş. 
------ ya çıkmıştır. ithalatını arttıran 

hakları baki kalacaktır. Pazarlıkla satı(! l (cne~i vapurlann navlunları memleketlerden biri de Rusya'· 
BulunduQu derecede en aşa 'I dır. 1936 da bize 355,666 liralık 

ğı ÜQ sene terfi müddetini biti Birinciden artan mal göndermişken 1937 de 1,320 
ren muameUU memurlarını sicil 1 Eylülden itibaren telgrafla bildirerek kabul ettire- 435 liralık ithaldt yapmıştır. 
le ve sıraya ve açık yerlere gö 
re terfileri yapılacaktır. İstifa 
eden bu memurlar üç seneyi ge· 
çirmeden müracaat ederlerse a· 
çık rere kabul olunacaklardır. 
Muamellit memurlarının izinleri 
senede bir a7dır. 

Bumemurlnrın "disipline ait 
cezııyı geciktirecek işleri olursa 

Yasak cekleriol bildirmişlerdir. Hiç, şop Görülüyor ki, ithalAtı artan 
hesiz, bu esas togiıtere için de maddeler bu memleketlerden 
kabul edilecektir. gelmiştir. Almanyadan yapıaln 

Pazarlıksız satış mecburiye . 
ti kakındaki kanunla Noter harç 
tarifesi kauunu resmi gazetede 

çıkmıştır. Du kanunla 1 Eylül 
938 tnrihinderı itibaren meriyote 

girecektir. 

Kuru meyvalarımızdan başka ithalAtııı hemen hepsi sanayiimi 
ze aid olan makinelerdir. 

hububı:ıt ve diğer eşya için kabuı ============ 
edilen tenzilıltlı tarife, gerek Kon ne ihracatımızda bir navlun ve 
Unant, ve gerek lnglllz vapur !vapur derdi olmıyacak demektir 
kumpanyuları acenteleri tarısfıo kl lktısadlyatımızda bunun çok 
dan tatbike başlaomışlıtır. Bu se bayok ehemmiyeti Vllrdır. 

beynelmilel panayır ve sergisine yaşıyoruz. 
hükümetimiz resmen iştirake ka ATATÜRK saA' olsun. 
rar vermiş, hazırlıklara başlan· Mahmut Esat Bozkurt 
mıetır. iktisat Vekllletinden şeh · D l d • • · k 
rimiz Türkofisine gelen bir mek • a a ıyenın nuf U 
tupta bu panayır ve sergilerde nasıl karşılandı 
teşhir ~dilecek mahsullerimiz ı -Birinciden artan-
için esaslı hazırlıklar yapılması edecek bir Fransız - İnamı -
nümuneler hazırlanarak lstanbul Alman işbirliği husule aetirilme 
Türkofisine gönderilmesi bildi· 
rilmiştir. Bu seneki üzüm ve in · 
cir mabsullerindenl hazırlanacak 
nümunelerde do.trudan doA'ruya 
SelAnik ve Belgrad sergi ve pa
n,,yırındaki Türkiye paviyonları 
adresine gönderilecektir. 

Bu panayır ve sergilerde 
Türkiye mamullU ve mahsulAtı 

aeniı mikyasta teşhir edilecektir 

si ioin yapılan davet tamamile 
yerindedir. 

Ordr gazetesi'lde Pertıoax, 
di1or ki: 

Bizde yapılacak en ufak bir 
ziif hareketi Berlinde meşum le 
şebbüslere yol açabilir. Bu tehli 
kenin önüne geçmek ioin Dala 
diye, lfrausanııı 1925 te alriştiti 
teahhildleri yerine aetirecetini 
bilhassa kuvvetli bir lisanla ao 
latmıetır. 
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SAYFA 3 YENIMERSIN 

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
MERSiN 
Pi YASASI 

15-7-938 

Park kütüphaneleri Bulaaristan~a tiyatro Pamukıar Ku. S. IKu S· 
.. Kıevlant 

1 - __;,.;;;;__- :c:::::=: 

40 4l 
. Sofyada çıkan yal'I r esmı Da - mah 

Paris belediye meclisi :i· 'siniz? «Dns» gazetesinin yazdığına Ka:ı mali 
28 29 

zaeındın Beke umumt bıbçe· I Beke bu fikirde değil. gör e. Bulgar Nazırlar heyeti 
1 
Koza 

terde halkın okuması için ki• Her kulUbede bir defter ola- son toplantılarından birinde Kırma 
tıp dağıtılmasını istiyor ve: calr. Kitab okuyacak mHaklı Bulgarıstanda tiyatronun inki Kozacı parlağı 

27 
5 50 
fl 

25 

- Hava gilzel olanca di· istediği ıcitıbm numarasını bu şafı için şeh i r tiyatrolarına ye Buğday· Çavdar 
yor, umumi klltbpanelerde ki· fihriste bulacak. Kitabı alacak niden paraca yardımlarda bu Sert anadol 5 
Okuyanlar azahyar Halbuki 

1
• k . Ş lunulmasıoı karar altına almış Yumuıak 5 

• · o~µyeca , ya rı ne koyacak. ·~ y ı· b • d 3 75 
Pariste kitap çok okunur. O· . . . . . tıl'. ı er ı ug ayı • 

it l 
. bilyOk 

8
r,aç yet kıtabı bıtıremcsse ıHmınl Burgaz Bc 'edivc tiya trosu Çavdar 4 

omayı seven erı o d . . . · " 
ların gölgelendirdi ~i park ka· 8 resını havı bu· ~ek.buz~ na 50,000 luva; Rusçuk Bele 

1 
Anadol yulaf 

nıpeltıi üzerinde kılap oku - kulObeye bırnkan.k k~~abı e~ı diye tiyatrosuna 80,0oO leva , Arpa 
rnak zevkinden niçin mllhrum n~ götilr ecek. Getırd • gı vakıl Pilevne Şehir tiyat rosuna So AnadoJ 3,75 
edelim. . kıtabı bırakıp makbuzunu ela 0()0 leva; Sof ya tiyatrosuna Yerli alivre yeni M. 3,25 

Bekyc ygörc bu tasa vvur cak. 40,000 leva Filibe tiyat•·osuna Nohut ekstl'a 5 
hiç masraf istemez. Bu. takdiı:~e kitaplar yağ ı· 4o,00o leva ; Şumlu tiyatros~ - 1 Fasulye . 5 

Bahçede ufacık kulu beler ma cdı lmezmı . na 30,ooo leva Sof ya Popular 1 Yulaf yerh .1,SO 
yapılacak. Belediye kUtUpanc Beke, a cele hUkUm verme tiyatrosuna 20 .ooo leva Lom 1 Mercimek ıuk 5 
terındeki kitabların fazla nUs yiniz diyor ve anlatıyor. tiyafl'Osuna ~(',oOo leva Eski Sahlep 135 

26 

' 5,5 

6 

G 
J50 

16 Temmuz 19 38 

i L l H 
Mersin Gümrük müdürlüğün~en 
K. G. 
410 

335 
104 

85 
72 
70 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

Pamuk mensucat 
Müstamel elbise 
Çiğ kahve 
ipek mensucat 
Boş çuval 
ipek baş örtü, çarş:ıf, bolu;~, ku. 
şak, mendil, çorap 

45 . ooo ipekli pamuklu mensucat 
35 ooo Marangoz aleL ve edevatı 
22 ooo llırdaval 

15 ooo ~leşin çanla - ayakkabi 
15 ooo TuhafiJe 
10 ooo Cam fŞ~· a 

10 ooo Kma 
7 000 ramu~ iplik 
4 ooo Yün mensucat haları buralara konacak. Kita p - Bu işin tecrObeRi A· Zağı a O~erası için de 10,000 : Tatlı çoğen 20 

rnerııkhları kitıbları bu kulil· merikeda yapıldı, Çok iyi ne leva lahsıs o'unmuştur. Balmumu 70 
be'e rden alaca klu. tice'c r verdi. Mevsim sonuna 1 -~ _.,.._ Cebri lO 

Her kitab ~uıu.be~ine bi~ kadar tek bi r kitap kaybolma 1 Oag"lar~a ~İSİ~lef yarışı SusamYapağı 16
'
50 

memur laıımgelır fıkrınde mı dı. l ı Habe~iıtanda, Adis Aba . Siyah 
ba ile Ciano arasında 167 ki! Şark 36 

12 
Yukarıda cins ve miktları y:.zılı eşya 2 Ağus 

16 tos sah günk öğlt>den evvel müıayede ile salıla
cağmd~n talip olaularm mezkur günde gümrliğe 
müracaatları ilan olunur. l 6-2o-2fl-ao 38 

Elektriğin yaptığı mucize 1 
lometrelik bir bisiklet yarışı Anadol 

'- 1 ld Aydın siyah 
lngilterede Mediılon ağır itiraf eden bir medup yaz· yapı ı , k 

ceza mabkemeai reisi; meraklı mıfb. . 1 Yarış sahası en az 2000 ~ .. anmıt yapak 
bu cinayet davaaı 11nsinda: Grav böyle bir mektup yaz metre yüksekliklerdeki yollar Kuz yunu . . 

-Bakahm fennin terakkiıi madığını söyledi, fak•t fotog dan geçiyor en çok 2500 met i onya malı tıftık 
daha ne mucizeler yaratacak rafçı mektubu ıintma maki· re yükaekliillere kadar çıkı Yozgat 
dedi. neaile perdeye aksettirdi. Ki· d - Keçi kılı 

D 
"L" • • • Ö. Ü • ) yor U, » dabağ 

32 
52 
72 
70 

110 

50 

35 
53 
75 

1~ 

i l A H 
Tarsus Belediye Riyasetinden 

Tarsus belediyesiııcP, keşif ve projesine göre 
bir umumi halanın y;. pılması açık eksiltmeye ko-
nulmuşle r işin muhammen keşif bedeli 2983 

d
. ava m. aım v~ eararengız· gılta goze g r nmıyen yazı ar Her halde ftalyanlınn Cia 
ı, 38 yqıada bar adam Jan sinema perdeainde mükemmel .

1 
Ad" Ab b d Pirinçler 21 G 1 k • b k d no ı e ıs a a araıın a Birinci nevi mal 

rav, d6rt ayı çocugunu o o unuyor u. 16 .. k"I tr l"k dil gil b"r ikinci nevi mal 
iup 6ldllrmekle itham edili Grav itiraf etmekten bat 

1
• ı omekle 

1 1
.. 

8 ık 
Yo d k b 1 d 

yo u yaptı annı ıoaterme Çay 
r u. a çare u ama ı. 1 • • • • 

Cinayetin sebebi sarihti. Artık göze görOnmiyen ya- ıçın tertıb edılen bu yarışı Kahve 
Grav karııından aynlmıf, 4 zı izlerini de fotograf meyda· 298 Km. 2!1 metre ile Harrar Badem, çekirdek 

285 
103 

22 lira 78 kuruş olup muvakkat Leminal akçesi 223 
lira 78 kuruştur ihalesi ı ,Ağustos 938 Pazairlesi 
giinü saat ıo d~ ltelediye encümeninde yapılaca
ğmdan isteklilerin şatnamesini belediyemizdt!D 

104 

•ylık çocuğuna nafaka verme na çakanyor, lı bir İtalyan genci kazandı. içleri 
ie mahkum edilmiıtir. Grav Tatlı badem içi 
nafaka ırermektea kurtalmak Rulet oyn<1mak günah defildir Acı ,. » 
· • • b Acı çekirdek 
ıç: ~ocuınau ojup lldür· Montek fırlodaki İngiliz ki ı kelime söylemedim Banı ka Urfa Ya;. 

ın ı'~u. t d d lil k Uaesinin vAizi DOpe r Kare ta lırsa Rulet de öteki oyun fçel 70 
t yı ab~;a ~ta ~ . e. b~o • til mUddetioi geçirmek için ıar gibi vakit gPçirmeye yarar ,. ~~---111!!!!!!!!• 
u. ••. •. Y0 u. ~zarı ır ta Londraya gelmişri r. Arkadaş yalnız çok para kaybetmek Mersı'n MBJ"B il SıLzl 

lcam fıkırler serdedılerek grav ları kendisinin Sen C y · t ' l B n·ım Montekarloda 1 il . . dT d . e mıs şar ı y c. e • 
cıaayetle ıtham e ı ıyor ~ kilisesinde vaazetmesini rica birçok ahbablarım var, bunla· PIJ8Slll 
Hal böyle iken mab~emeoın etmişlerdir, Vaiz bu teklifi nn hepsi kumar oynar, fakat 15 Temmuz 938 
Gravı mabldlm etmnı pekte kabul etmiş, ve kilisede hiç içlerinden henOz hiçbirisi 
kabil olmıyıcakb. lıte bu ııra kim1:1en in batırma gelmiyen varını yoğunu kumarda kay be Kuruş 
larda fea ite kanıb. Adli fo. bir mavzuu ele almıs, ruletten decek bir vaziye ı e düşmemiş 2-4 Domates 
tografçı. yeni bir sistemle, ve dolayısiyle kumarda n bab· tir. Onun için Rulet hoş va· 2,S BCber 
Gravan maaas11111ıı &atinde da setmiş ve demiştir ki: kit geçirmeye yarıyan bir va 2 Ayşe fasulye 
''D bir kiiıdıa fotoğrafını al "- MontekarlodR bulun sıtadır, ve biriı:~tiyan ahlaki 5 K Barbonyı 
dı, Grav bu kiğıdıa Oatline duğum müddetçe kilisesinde nokta i nazarından da bu iş yok Yer çalı 
d•yadığı bir kiğıda her şeyi Ruletin aleyhinde tek bir 1 gllna h değıldir... yok Sarı fasulya 

7-8 Kabak 

Sag .. lam ıiili bir yıvru MilıaJo tasarruf yapmak ist.iyor 1 Hıyar adedi 
1·10 Erik 

Lonrada bir fdbrikada hıtlsadf buhran şiddetle bunlar pek nah11lıdır. Bunların 1 r 4 7 Üzüm beyaz 
çalışarak hayatını kaza nan hüküm sUrdiiğU senelerde buh yerine Sake denilen Japon iç 
2a.vallı bir kadının Uç yaşın~ ı ranm önüne geçmek için ah- ı kisi kullanılacaktır. Sarayda 5-S,5 Oznm siyah 
d 2,5 Pathdn 

a bir kızı ver, Kadın bu _ oa!l tcbdir!er 1ırae~nda.psikolog ccnelıi totOn yerine yerli Ja· 5 · Sarmısak 
~ızı evde yanlız bırakmadıgı ların da hır tavsıyesı vardı.1 lUlil u . k d: . . -:::=::=::.=;;:::;:::;:: 
•cin işe gitmekten vazgeçmiş Onlar: »buhrandan hiç lıahset pon ° .1 

ame 0 almıştır 11 

\'e işsiz kalmthr . Niçin çocu · meyiniz» demişlt-rJi. Bu tav Sar~yda verılen, ~araya gelen 
i.u evde bırakmıyor? diyecek siye bi rcok yerlerde istihza hedıyelcr kıymet la maden ol 
aıniı. Bunun sebebi çok basit ile karşılandı Lakırdiya «dOn mıyacaktır. 
tir. ' yayı pespembe görüyorum --.-.--

Bu mini _?Jini y.avr~ ev.de . cümlesiyle başlamak bir moda Ben kandımm babasıyım 
rıe bulursa dogru mıdesıne ın· oldu. 
diriyor. Şimdiye kadar dckt ı Fakat buhran her yerde F ~ ·i-; ·-, k' b" 
defa ameliyat yapılmıştır. Ve. böyle ·karşılanmadı. O gDnden ran tıl' ~r a. ır ... ır 

YENi MERSIH 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ) Türkiye Hariç 

Şerait için içi o 

Senelik 1200 Kr. 1 2000 Kr 

Altıaylık 600 1000 

Oç aylak 300 500 
Bir avlık 100 Yoktur. 

bu dört ameliyatta~ midesinden beti vaziyeti ciddi tetkik eden çocuktu. Bu çocu~u hır aı le 
!'3 rJk1rça eşfl çıkarılm ıştır. ı ler de oldu. Bunların arasın evladlık yaptı. BUyUttO 
r.op1u iğneler, bozuk paıa, mi da galiba en g""" kalan Jııpon Par~ er tenis~ş!impiyonu oldu. --v Resmi ilinabn satırı 10 
rıırnini anahtarlar, bir elmas ya imparatorudur. Ve gOolerdcn bir gUn analığı Kuruıtur. 
Yllzllll ve ilb... ! Mikado, geçenlerde sara nı kocasmdan boşattı ve onun .__.._ _______ , 

Haziran iptidasında bu yın,ın . v.&r,jdtak~ kve tm~sra,f k~ke,f· la evlendi. Mu·· rettı• p 
Yerilmez yavru tekrur hasta ne ter er ını e ı e mış, et 1 e 
Ye getirilmişti, Doktor ame· ; ri neticesinde sarayında israf Kadının kocasından ay 
liyıt hazırhklerının yapılması yepıldığma ka ni olmuştur· 8'6 rılmasma ~imse kula k verme : İStİyOfllZ 
için hemşeriye izahat verirken lunaa tten sonra Mikado tasar di, fakat evladlığı ile evlenin 
kOçUk masa ilzerinden dJkto- ruf yepmağa, bu suretle mille ee iş değişti. Kendi kendinin 
run saatini almış, camını çı tine örnolt olmağa karar ver· batası ve yirmi sekiz senelik 
karmış \' O sanki şeker yiyor miştir. . . • 
~u ' b" d ·· b" 1..1 k 1 8 ... _ J . kardeşlerının de babahg ı olan 
·•• ş i ' ı erın ır zev-.1e ı unuan sonra apon ım -
lır kıtır saatin camını yemiş paralorunun sofrasında ecnebi Parke rin bu izdivacı hayli 
lir. .içkiler içilmiyecektir. ÇOnkQ dedikodu yıpma"tadır, 

Matbaamızda gazete ve 
cebel iılerinde çalıımak iiz 
re iki mürettibe ihtiyacı 

mız vardır. Çahımık arzu 
edenlerin müdllriyete mn. 
racaatlan. 

aramaları i'An olunur ı 6 .21-26-30 

Zayi ikamet vesikası 
Tarsustan almış olduğum ikamet vesikamı 

kaybettim yf'nisini alacağımdan eRkisinin hükmü 
olmadığını ilAn ederim 

Mersin cukur ova bisiklet • 
tamircisi Nadir 

Stllık Ev 
Mer~inde Malımudi~e nıahallesinde Küçfık Ha

mam civarmda 151 rıumar~h sokakta J 5 ıauma
ralı ev satılıLlır Burası 192 metre nıurabbamda 
dört oda bir mulbahtau ibarettir Evin balıçfsi, su 
lul um bası l=e çı•şmesi, elektrik tesisatı vardır 

Almak istPyenlerin Y flOİ Mersin idare memu-
runa müraca&ları 

Kiralık daireler 
Üç odalı iki dai~e tam konforu ve yeni belediye ıuyu 

ile yakında bazarlanacaktar. 
Yoiurt pızarı civarında olAn bu daireleri kiralamak 

istiyenlerin ıimdiden B. Doktor A Y akup Aılana mfira . 
caatları. 3-lo 

DOK.TOR OPR.ATÖR. 

SA~,A BORBOR 
laaatalarını her gdn 1 Sden aonra 

kabul, muayene ve teJaoi eder. 
ADRES: Camlterif mahallesi 

sabık Mllftl evi yanındi 

DOK.TOR 

Mazhar Cemil Esen 
Sinir hoatalıkları mütehasaıaı 

Adam~ Reşit bey mahallesi ordu evi 
civarı Savatlı Bay Halil evi 

oooc 
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Altın 
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r U Y 8 = Sıcaktan buna~amak ic~ 
Kolonya ve Esansları ! Bir (termos) a !;ahip olmak ldzımdır, Bu Stn' ;,,mosların Alt 

§f xıı rnlnium, kırılmaz cam, btş dtfa ~uvvıtli kmlmuz cam vt çtlik 

& Yaz gel~i, ~er zaman size lazım olan ~olonyalan-m ~~~,e:n~~:ı!e::>·:t,; :::t:::ı"~~i~~;ı~::;J. uzun miiddtt oldueu 

inızı AL TIN BOYA Kolonyaları salı;evinden lemin ediniz; Nektr, A~.~~~ d~~ t~~~~şn/:i;:~~~!~:. cep, kol, ma 
!flltolonvalarımız en güzel, temiz esansia! sa l't duvar saatlerimizi bilhassa . favsiyt tdtriz, Ztiss Vt htr nt 

'J vi nunvolv, rmkli vt şoförlerin kullandı/ı ~lJzlüklerlmizl Elirüp 
" /ar.dan yapılır, d. ereCeSİ kuvvetlidir. •• fivat!arım ö/rtnmtdtn EÖZlük almayınız, Son model EÜntş ve loz 

gözlukltrl de gtldi 
,. Fıyatlaruııız lwr kıst>~ı: t•lvPl'İ)itlir. Esans RİZE TAKIJY.rL.ARI 

IUaruuız ise tPmirwılıtlır. ii il 15 gün sonra ymi modeller gtlrctktir, htr J'trdtn uruz, sal 
Topları satış yapılır . .S i pnr·iş kaLul edilir. iQE lam vt zarif olup: (Riu) dthususi surtltt ihzar olunmuştur, Is 

! Lütfen bir defa tecrübe ~dini%. ,. ta11bufda yapıanıara hır sureı11 ıvıktir, şimdiden sipariş kabul 
xıc olunnr, fiytJtla" çok ucuzdur o~usuz Mersin Uray cadde9İ No. ~ 1f 

i! "if!i ~!Hl" "!iıat•mallliiilaW. 
Sedad Sahir Seymen 

Uray caddesi No. 41-Mersin 

• 

~ 
b Z3 

Remington 
Her Dairede 

Her ticarethanede 
Her Yerde 

Daima R E M j N 6 T O N yazı ma~inaf arı 
va Şeritleri ~ullamhyor 

• 

• Sizd~ bir REMİNGTON almalı .. ffi 
aınız. , Satış yeri ffi 

~'· 
631 

~ ~iıya~ ~ka:l 

I 

IHirlVARLIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 

Hazırllkh Oayranını 

M _______________ _. ................... __ ...... 

Saym Mersinlilerin -
Nazarı dikkatine 

Sıcaklar başladı, kışın 
yiyeceğiniz yağ ve peynirle
rinizle bunlara benzer gıda 

maddelerinizi Soğuk hava 
deposuna vererek muba
f aıa ettiriniz, 

Adres: Sellm Şemsi 
I 
ltb•t•ran 

Portakal ağaçlannm sıhhatı nasır temin edilir? 

VOLK ile, çünkü: 
1- Porla~allara ~ ··ız olan hıışeratve ha~ta 

hklarla en Lolay ve pl'atik ŞPkildP- mücaclefo 
eınwk ancak VOLK il~ kabildir. 
Volk ılAc111a yar Af uucı l·ir mMhl e kur ıştı 

nlmasma lüzum ~oktur. 
VOlk ~Jevcul ilaçlardan t'U ~muiyt'llL idir. 
volk HPSlllİ mütısses~ler litrafrndaa her 

ilaca tercihan lalbik ve tavsiye edilmek lt-dir 
volk Ve Volkun kullaıulmasma ,·arayau " . 

PüskiirgPçler lu~r zanrnn l>ahçecilerin emir· 
leriue amade bıalundurulmak tadır. 
volk ile iJAçlama işl~ri en ehven şartlar

la ticarethanPmiz tarafından deruhte edil
mektedir. 

M~rsin: Azak zade Han No. 20 

VIKTOR BOTROS 

1 

Şoğuk hava deposu 

·----------------------------------· 
··~ ............................ -·*••• * ~ 
• SIHHATİNİZİ KORUYUNUZ! * 
* * ,. - lSJ ASIL MIJ: * 

: KAYADELEN 1 . ' 
I SULARINI IÇMEkLE 
1 Sıhhat ve İçtimai Muave~t Ve~lletinin 67f numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş: Berrak Kalr.~iyeı; '' ıoo suı3 suya sar.fuhınan N. ıo 

mikdarı., 0.2 sm3. 
Renk : Reuksiz M• cmu sertlik dt•rc cesi "Fran§ı~., 1.5 
Ko~u . ; Kokusuz Uz, i madd~ler için sarfolunau müvelli-

• dülhumuza litrede o.4o mgr. 

1 Sülfat "SO 4,, lilrede o.ooas gr 
Tadı ·, ı .. ~tir Klor "CI ,, ,. 0.007 4 
Teamül; Mııtedil N. N JlrHl '' O 3,, u 0.0040. 

• l\itraJ "No 2,. }'Ok a 

1 Amoın'ak ''NH3 Yok • 
Fennin en sou usulleriı;e riayet ::11~rt-k laynadığı yerinden itiba- 1 

il ren istasyorıa kad:ar içi kalayla k~lvanizli boruhu la içi mermer döşeli 1 bellurhavuzlara dökülrıu•kledir. Oradan d~ biilirn Fiziki ve ~imye\i 
a ~~safım muhafaza edt-rek ve hiçbir suretle ~ı dt'ğmeden hususi kim... 1 
•. y;tgerimiz~ ve Adana Sıuhal HHkanlığırım tayin flliği Sıhhiye m~mu· il 
~ nı huzurlarında dam~canalar ve vagonlar KA ~ ADELEN suyu ile il 1 

• yıkandıktan sonra dolchırulmakta ve 3ğızları Sıhhat memuru larafm- : 
,,. dan mühürlenerek Şflırimize gelmektedir. * 
• • * ..................................... .. 
Mersin: Yeıai Menia Baqeviade Bud'11tbr 


