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Halayda yarın kayıtlar tekrar başlıyor 
İngiliz - italyan 
Anlaşması 
lngiliz - İllllyan onlaeması 

- --ki halA yürürlüğe girmiş de· 
Qildir - bu anlaşma hakkında 
az çok asabiyet, az QOk müphe· 
miyet urdır. ItalfRD matbuatı 
telae göstermektedir. A9om ka· 
merasında muhalefet başbakana 
sualler tevcih etmektedir. Acaba 
mesele nı:ıdir '? 

• • • 

Kayıt 10 gün sürecek 
Cevad Açıkalın ve Albay Kole dün müşterek 

bir beyanname neşrettiler 
Siikıinu ihlal eden ve muğayir ideolojilere hizmet edenlere 

karşı şiddetli tedbirler alınacak 

Seçim komitesi reislijini münave~e ile Türk f ransız mümessilleri yapHcak 
Geçen 16Nisan tarihinde, Ro 

mada, Kont Ciano ile Lort P ört Antakya 20 (Anadolu ajnn· 
arasında imzalanan protokol,ayrı sının hususi muhabirinden) Ha 
sekiz maddeyi ihtiva etmektedir tayda seçim itleri hakkında te· 
•Akdeniz statükosu, askeri istih 1 mastarda bulunmakta olan Tüı·k 
barat mübadelesi, Orta Asya,pro Fransız mümessilleri aeeğıdaki 

sız hükumeti ve Türk hükumeti 
mümessilleriyle Türk cemaati 
mümessillerinden mürekkep ola· 

müşterek beyannamede ezcümle 
şöyle denilmektedir : 

cak ve seçim için kayıt tarihleri 
tesbit edileC'ek o!an yerlerde di-

İskenderun sancağında ilk 
seçim ve kayıt muameJatına San 
cak arazisi hakkında alınan ka 

pa~anda, Çana gölü, earki hal- kararları almıelardır : 
ı - Fransız ve Türk hüku· 

ılbr unsurlar mevcutsa o unsur· 
!ardan birer mümessil de bu ko 
misyona iltihak edecektir. 

rnr üzerine Sancağın enternas 
yonal vaziyeti üzerinde Türkiye 
ve Fransa hükumetlerinin taah J an Afrikası yeri ilerin in asker· 

ı 'ık b . ti . . t k meti mümessilleri neşrettikleri Komisyon riyaseti mec urıye erı, aynı mm a a . . l 
d d

. d' • A ' "l k ueyrınnııme ıle seçıme devama Seçim komisyonu riyaseti hütlerinden mülhem olarak Pran 
a ın ve ını camla ara arşı . 

1 1 
k 

1 
s~ k karar vermış olduklarıtıdan ana münavPLe ile Türkiye ve Fran· sız ve Türk hükumetleıi Sancak 

apl ı acab mua1 m~l 
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veyt ş Aa ..,asanın tatbiki ve Sanca~ın 1

1 
sa hükUmeti mümassilleri tara-, ana yasnsıııın " " · na ının eyne mı 0 11§ 1• r 8 8 • J • • 5 . ve etatunun çerçı 

J\' b 
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b b-ı· muhtelif cemaatlerının hakksııi· 1 fından yapılacaktır. lkı dost det vesi içinde ilk seçimi deruhdeye 
yaya 11ıt a ııs aş ı nema u 1• k 1 . . ı 1 " ·ıı · · k t" b" h d d ' B yet üzerine oyıt arı ıçın ana ya et mumessı erı sccım muameld arar vermişlerdir. 
un ır ~un e e ır. u proto· sanın 15 ı'nci maddesinden mu" l· i tına Milleller Cemiyeti komitesi F l k. t' c;:ı kt 

kollara hır pok da notlar mer· 't f d b k 1 d b ransız ıu uma ı "iunca a 
. . hem olaı ak ilk seçimi idare et· ara ın an ıra 1 an yer en ae ki mümessili Albay Kol eye tam 

buttur. Bunlardan bm Trablus· mek üzere bir komisyon t kT lamau karar 9ermielordir. selAhiyet verimietir. Ttirkiyo lıü 
taki ltalyon kuvvetlerinin azal· ne kRrar vı rınişlerdir : eş 1 

• Beyanname kümeli de fevkaldde murahhas 
tılmasına taalluk etmektedir. Di · 
Q-eri de ispanyadaki ha1yan •gö Seçim komisyonu 

2- Secim komisyonu Frnıı · sillerinin bu gün neşroltikleri olçi eksolüns Cevat Açıkalıııa 
Türkife vo Frt•nsız mümes olarak Sancnkta bulunan orta 

ııüllüleri•ne temas eylemektedir --------..-.--......... --.--...------- tam sellihiyet vermiştir. 
Kont Ciano bunlarda üç sarih İngiliz hükümdarlarının Paris ziyareti İki hükumet mümessilleri hü 
taahhüde girmektedir : ktlmetlerinin kararı ve verdikleri 

1- Londra komitesince tea· p • k ki d b hl arls So a arın a sa a a seliUıiyet üzerine 22 Temmuz938 
bit edilecek enrtlar dahilinde ve 1 1 1 - den itibaren kayıtlara devama 

karar vermielerdir. ZCtmen zarfında bu gönüllülerin 
ameli ve hakiki surelte geri alın 
maeı; 

2- Gönüllülerin geri alın· 
maları ameliyesi dovam ederken 
muharebe bitecek olursa lapan 
yadaki lıütün halyan gönüllüle
riyle harp malzemesinin geri n
lmmaları. 

3- Nihayet, Kont Ciano,ltal 
Jllnın ispanyada hiQ bir mülki 
veya siyasi maksat gütmediğini 

ne İspanyada ve ne de İspanya 
sömürgelerinde hiQ bir ekono· 
mik menfaat nramadıQı gibi şi 
ldhh kuvvetler bulundurmak ui · 
retiııde olmadığını da teyit ey 
lemektedir. 

Mümessiller hangi comaata 

Fransız Cumhurreisi hükümdarlar şere· mensup olursa olsun Sancaklılo 

1 
rın birlik ve kardeşlik duyguhı 

ra kadar dansediliyor 

fine bir ziyafet verdi nutuklar söylendi rındaıı emin bulunarak seçimin 
' bu safhasının polotik vaziyetin 

Parls, 20 ( Rnd.vo ) - İngiliz memurlar tarafından seUlmlıınmış- icap ettirdiği vakarı iktisap etti 
Kral ve Kraliçesi dUo sıınt 12 30 tır ki · k · b ı ı ' 

1 

· rece erme anı u unuyor ar. 
da Hususi yatlarlyle Kole llm~n.- PARISTE ŞENLll{LEH _ . • 
na gelmişlerdir. Yata Uç lnglllz Paris, 20 ( Radyo ) - lnglliz . ~urkıye ve Fraıı~a m~me~ 
torpidosu refakat etmek idi. .Filo 1 b!lkUmdarları Pulste emsaline sıllerı Snncağın pololık ~azıyetı 

i 1 ·r t ı ı 1 nadir lı~yccanla karcı landılar En 

1 

no zarar vorecok mahıyetteki 
ıım ra ı unı ormasını g ym ş o an .,, · . . . . F bOkO ti sıığdım en fola kadar bUtUn ga- har&kellerı vnzıfolerını müşkül 
KrHl Kalede ransa me t na· ; zeteler hOkllmdarları hararetle se { leştirecek her türlü kargaealık 
mına Hariciye Nazırı Bone ara- ı 11lmlaınaktadır. !arı tenkil oylemokte ve Sancak 
tından selt\mlanmış ve 12,uO de Pöris baştan başa donandı. vaziyetini muıtayir ideolojiler 
karaya çıkarak hususi trenle Pa- Dlln gece sabahlara kadar sokak· İ · · · t' k Ik ki ·d 

ı b k t t 1 r l ıçm ıs ısmara a ışaca ara şı 
r se are € em ş ır. larda dans edildi. <Jetli tedbirler 

0

11lmakta ter ddüt 
PARISTF iSTiKBAL CUMHURREISlNIN ZlYA~J.'INDE: etmeyeceklerdir. ~ 

Kr11 1ı bemtl olan tren saat Dl\o akşam Cumburreısi L~b- 1 . . run tarafıodan Krıtl ve Kraliçe ınzalar 
14,45 de Parls istasyonuna gıre· şerefine bir ziyafet verilmiş, Leh· Albay Kole Cevat Apkalın 
rek emsalsiz l+'zobUralla karşılıın- run ve Kral tarhfındım Jngillz _ K yit 10 gü sürecek 
mış, Kral ve Krullçe lstesyondtt ı Fransız dosllLğunun sağlamlığını ~ . 
ba;;ta Cumhurreh;i LebrUn olduğu teburoz ~ttiren nııtnldar teatl 0 . Bu takdırde 22 Temmuz cu 
bıılde Fransız Ntızırlarl ve yUksek dilmiştir. ma günü başf ayacak olan kayıt 

muameleleri 10 gün sürecektir. 
Kayıt eiındiye kadnr yapılmamıt 
olan sekiz yerde büro açılacn~ 
tır. 

Sov.vet- Japon ihtilafı derinleşiyor 

Tokyo endişede 
japon elçisi Litvinofa bir 

protesto verdi 
Sovyetler gölün kendilerine aidiyetini iş
gal mevzubahs olamıycıcağını bildirdi 

Tokyo 20 (Rad>o)Royterden QANÇIHSOVYETLEREMJ AiT 
Moskovn 20 (Radyo) Tas Japon Hariciye Nazırı Japonya 

nın Moskou elçisine bir telgraf ajansından ; Çançih gölü mese 

k k d l 1 L·t · fi t lesi için Hariciye Komiserliğine çe ere er ıa ı çıno a ama 
ı . M k d ç -1 - \müracaat eden Japon maslahat sa ge ıp ançu o a ançı ı go " H 

!ünün garbinin işgalini protesto guzarına 1869 ançun muahede 

etmesini ve bu araziyi işgal eden 
Sovyet kıtalarının geri çekilme 
sini istemesini rica etmiştir. 

Bu gün Domei ajansı tara 
fından neşredilen yarı resmi 

tebliğde bu ihtilAfın halli ümidi 

izhar edilmektedir. 

siyle buna melfuf harita irae o 
lunmuetur. ;Bu harita ile bu mu 
ahede yukarıda ismi gacen gö 
lün Sovyet !arazisinde bulundu 
ğunu ve hu sebepten doları her 
hangi b:r hudut tecavüzü bahis 
mevzuu olmadığını ~arilı surette 
göstermektedir. 

Çindeki harp şiddetini artırdı 

Çin tayyareleri Japon harp 
gemilerini bombaladılar 

Nankinin ce.nubuudaki Çin motörlıi kıta 
ları şiddetli bir taarruza geçti 

Hankoııg, 10 (A.A.) - Şeka· ı ayı ajansı bildıriyor: Çekiaııg 
iri njanaı bıldıriyor: Çin lınva d?.n N.ankini.n cenup earkına 
kuvvetleri dün de Hukov clva goııdorılen Cııı ordusundan iki 
rında Yaııgso nehrinde bulunan motorize Kinshue'de bulunan üs 

leriııclan hareket ederek bir mu 
Jılpon harp gemilerini bombar 
d t 

• 1 d' B lı d kabil taaruza geçmişler vo Vuşıı 
ıman e mıe er ır. om ar ıma n T' .. 
t
. . " . ceng. ıonvantseı Openbn l\en 

ne ıcrsınde zarar goreıı gemıler r t Y:J • 'T _ • . . " " yang, .. ou an, .ı:; sıatE<ıı ve auş · 
de~ kuçukle~ çekılını~ler. Buyuk netçeng mevkilerini işğnl ederek 
lerıu Malan~ m eımalınde kalmı~ pi~tarları r~nııkin'in şark cenubu 
lardır. Dün dört .Japon harp ge na 20 kilometre yaklaemışlardır. 
misi bahrılmı~. içinde bulunan Şanglınv'ın Putung'Ul Qin çetele 
binden fazla Japon eskeri öldü ri .Jupon kuvvellcrino şiddetli ta 
rülmue, .bir kısmı da bo~ulmue arruzlnrda buluulamnktadırlar. 
tur. Şanghay - Hengçov demiryolu 
Şanghay ve Nankin nun bee noktadaıı kesmişlerdir. 

d Japon ordusu bu mınlakularn 
civarın a mütemadiyen tak\'iye kıtaatı 

Şanghay 20 (Radyo) - Şaki gönderilmektedir. 

F ranhistler T eroelden cenuba ilerliyor 

Franko tayyareleri Valansi
yayı da bombardıman ettiler 
iki senelik çetin harpten sonra lspanya

claki bugünkü vaziyetin bilançosu 

lngiltere ise, d\ğer tarafıan 
bir baoka nota ile ltalyoyı, Mil
letler Cemiyoli ilzası devletlerin 
Habeşistan hakkındaki vaziyet· 
terini tebellür ettirmeye karar 
vermio olduQundan ve ancak 
c İtalyan meselesinin hallini 16 
nisan anlaemasının yürürlüQe 
girmesinin ilk şartı addettiğin· 

den• haberdar eylemektedir, Esa 
sen lki devlet de bu anlaşmanın 
müetereken tayin olunacak bir 
tarihte meriyet kesbedeceQ'i hu 
eueuncta mutabık bulunduklarını 

Maliye Vekaletinin yeni bir tebliği 

istihlak vergisi kanununda 
yapllan crleğişiklikler lr ngl iZ gaze 881 Y8ZIY0f m.an, fAr.u.ol - Sagoııtc )'olunu ~ıııbısın~o kilın dığı•r menıleri 8• J 'I' t • \ Barselon 20 (Radyo) - Düş lhırın~ _ve lıu k.asa~alurııı şir_nah 

• • ;;- ileri hreketi iQin mihver ıttilı u z ışgal ettık 

Maliye Vekaleti bu değişikliklerin nasıl T u rkıye ederek Sarriyon'un cenubun_a Terü~e! cophe~i-nde:. Mogeru 
tasrih etmektedirler. dotru ilcrlomesine devam etrnış elns te Fuonte do Riibt;Qlos ka 

.•. tatbik edileceğine dair bir tebliğ hazırladı ingi[tereye dostluğu tir. sabalerını işgal etlik . Linares 
fete iki imza sahibinin mü· Düeruaıı, evçelki gün, pok vadisini ~e Mijgores'i lemamile 

tAlealara .bn ;noktada tehalüf et· Köylü ve fakir hal~ın- kul:' ksbılarla 15 temmuzdan t~mmuz. en kıymetli olandır eiddetli muharebelerden sonra işgal tılttik. 
mektedir. Jandıaı pamuklu ve yunlu ku ayı sonuna kadar satılan miktar j İngilizce haftalık .. Sfir ,, San - Ogüsten, Barraka ve Pi Dnha ceııubta Berraka mm 

ftalyanlar diyorlar ki (daha meşlardan bazılarının ve yün l~r ~yr~ ay~ı gösterilecek ve bi· mecmuası dünkü' post l ile on dö Villanülete'yı işgal otmiş taknsında bürük Derinlikde ile 
doaruso halran matbuatı eöyle battanifelerin vergisini biraz in· mıcılerın kılosundan 150, ikinci geren son nüshasmdıı Türkiye tir. Dün ileri hareketine devam r; hareketimize devam eltik. 
bir tecrübe balonu uçuruyor ) : dirmek ve bu arada yurtta imal lerin kilosundan 1GO kurus v~r re iki ea)·fasını ayırmıştır. llir eden düşman, büyük bir muka Frauko kuvvetleri son üç 

· 1 kt A~ 193 k . d' vemete maruz kalmıe ve iJÜlÜn günlük taarruzları eenasıııda 
cBiz I"oodra plrınını kabul ettik olunan Histik ayakkabıların ver gı a ınaca ır. ~ustos 8 ta· QO resımleı·le beraber neşre 1 

. ' b b 1 b" b 'll "'" k gayretlerine rağmen harE\ket Teruel cebhesiııde bin kı'lometre 
Su halde tspanya meselesi halle gisini de kilo başına on kurue rihinden ıtı aren eyannaıneler on ır yazıda ı ınssn .ı:ur -

I •1. . t 1 noktaEı olan mevzilerine dön murabbaı toprn · işgal etmişler 
dilmiştir. Anlnemn yürürlüğe gi· tezyid etmek üzere bazı maddtı de gösterilen satış miktarlarının ngı ız dostıuguna mşnre o uıı kt d mek mecburiyetinde kalmıetır. dir. Sagonte • Teruel yolunun 
re bilir• Buna İngilizler 11ö..,le ce lerden alınan istihHlk vergisi ka kilosundan 160 kuruş vergi alı· ma ·Sa 

1
1r.

1
• . . Ak 

1 
• . 1 d A ı t k ~ d" "' J 1,. r ann mın a asıu-.1a uş yarısı Frangocuların elindedir. 

. 1 (> d ı H il t d ,.,. . · ı . . . ı1acaktır. a ıı vrını c cnızm ya a ı vap varıyor ar : c ar on. n e ııunu eı>ııtırı mıştı. Malı ye Ba ~ k" "k 1 k 11 d dost man, hükfımetcilerin Al kora mın FRANKO TAYY A RELE .. RI 
1 - t ' f · · ısı uçu meme c er en, 

mek prensipini knbul etmek hol- kanlığı bu karıundn yapılan de tbulıH umu?1ı nrı esının ıugu IagiUereye 'l'ürkiye kadar tokası eimaline doğru icraşım VALANSlYA ÜZERiNDE 
!etmek demek değildir. Buuda ~ieiklikleri izah eden bir umunıt ;177 numarasına gıren pamuklu kıymelli olan yoktur. tasavvur ettikferı ileri harekete Valonsiya 20 ( Ractyo ) -
aolaeılmıyacak bir ıaraf yoktur bir tebliğ hazırlamıştır. Umumi mensucat evvelce metre murııb· Isk(lnderundaki son hadise mani olmak için mukabil taarru Frankist tayyareler Valensiya 
Anlaşma yürürlüğe girebilmek tebliğe göre temmuz ayı içinde bamın sikleti 150 grama kcdar lor Türkiyenin şark ha\"Zf,!Sında za gecm!şlir Düşmanın bütün üıerinde uçmal{a teşsbbüş et 
iQin ltalyan cglinfillüleri> tama· 1 ki satışlara dair olarak 15 oğue ve 150 gramdan fazla olmak üze işgal olti~i mevkie dikkati çek teşebbüsleri ilkim kalmıştır, mieterdir. Bu tayyareler, defi 
miyJe geri çekilmeseler bile çe· tosa kadar Jılstik ayakkabı imal re ikiye ayrılmak suretiyle ver · miştir. Herkes gördü ki yeııi Fr:ankistlerin resmi tayyare topları tarafrndan bu te 
kilme muameleleri geuiş bir öl ede.o sınai müesseseler ıarafın· giye tabi tutul.ı:nuetu. Yeni ko· bir devlet do~muştur ve dünya Tebliği şebtıüslerini icradan menetmişler 
çilde taba.kkuk ettirilmiş bulun dan verilecek beyawıamelerde, konun bir metre murablıaıuın daki rolü gittikçe <hemmiyet Salamoıika 20 ( Radyo ) - dir Frankist tayyareler, bambar 
malıdır • • ı temmuzdan 15 temmuz nihaye sikleli yüz grama kadar, yüz kesbetmektedir. Resmi tebli~: Kaelelon ceplıeşin dımanı liman mıntakasına at 

Sonu ikincide - ti ak~amın::ı kadar Batılau a7ak -Sonu ikincide- -•onu lklnc:ıde - de: Zukaıua ve Lübinnte kasaba &onu ikincide 
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EVVEL ZAMAN iÇiNDE! 

Anadoluyutaksim 
Cihan harbi içinde parlak bir 

projeye ait yeni ifşaat 

ltıılynn gazetelerinin Hatay nin rolünü oynamak, halyanın 
itilllfı münasebetile hiç bir müte hiQ bir zaman razı olaca~ı bir 
Hlıı yürütmediklerini yazmıştık. muafiyet değildir. Bu takdirde 
Bütün ltalyan gazeteleri bu ınev yalnız kalmak bin kere mürec 
zuda yaloız Alman ve Fransız calıdir. ltalyn eüphesiz ki, bu 
gazetelerinin fikirlerini alıyorlar. harbi sonuııa kadar büyük b:r 

(l_,a Stempu), bazı Alman gn enerji ile sürüklemeye devam 
zetelerinin bu hususta yazdıkla edecekti, fakas aleyaimize yara 

VENi MERSiN 

Sudetlerden sonra Slovaklar başladı 

Hotza Slovak partisi mü
messillerini davet etti 

! Slovak Partisi mebusları Çek hükii.meti
tin Slovaklara karşı hattı hareketini 

şiddetle tenkid ediyor 

Sayfa: 2 

.--------------------------------------.....-!Dilekler 
1 Şahsi olmamak fartlle di 
I ~~1lerinlzl tlklyetlerinlzl 
L:::;e blldirlnlz. 

ş ika -
yet 1 e-r-_=J 

Artistler gençlere hastaiık mı 
aşilıyorlar~ 

Prağ, 19 a. a. - Başvekil 

Hodza, Slovak Partisi mümessil. 
!erini ye?i bir mülilkata davet 
etmiştir. Bu mülakat yarın vuku 
bulacaktır. 

devletinin lehinde oldu~unu söy· Mtrsiude bilhassa gençlerde ( ğı için bu mevzu ~üzerinde epey 
!emiştir. mahut hastalıQ'rn adeta salgın ce tetkika& yapmış artist vesika 

Mezkur partinin aıazetesi, 

Hatip, Slovak yanın son yir denecek kadar ço~aldt~ını işidip 1 sı olan kadınlardan bir çoğu 
mi sene zarfında nail olmua ol· 1 h t · · b" ç k k. ı v duruyorduk. Dün evli çoluk QO . as a ımıe ve ır o ımse ere 
duğu telilkkilerin muazzam oldu. cuk sahibi ıbir okuyucumuzdan de hastalıklarını aeılamıelar. 

rı yazıların bir huH\sasıoı yap tılmak istenen vaziyetten sonra, 
mıetır. Bu bul!isalarda Alman istikbal fazla karanlık görünü Partinin bu daveti kabul ettiği· 

ni fakat Başvekile hiç bir muh· 

ğunu kabbl ve teslim ettikten uzun bir 'mektup aldık. Sonra Iddia doğru ise artistler ken 
son eu sözleri ilave etmiştir: •Bi- kendisi d; gelerek y 3 na Jakıla dileri için memnuiyet hududunu 
zim hattı hareketimiz, Çekoslo· derdini anlattı. HulAs~sı eu ; aşıyorlar ve kontrole ıAbi tutul gazetelerinin, ıı~ransanın bil~ta yor.11 

ral anlaşmaya temayül gösterme Bu muharebe, lngiltere heri tıra verilmiyeceQ'ini çünkü bu 
slni hoş görmekle beraber Akde oiye nazırı Grey'i 1talya sefirini muhtıra muhteviyatın Slovak 

muhtariyatı hakkrndctki kanun
nizdeki ltalyan menfaatlarını ön yukarıda bahsi geçen ittifaktan 

d .. t d·x.· do haberdar etmek hususunda bı'r da esasen msvcut bulunduğunu 
temek hususun a gos er ıısı tasrih eylemekte ve elovakların 
lamaçlı politikanın buna bir te karar vermiye sevketmiştir. Bu mezkOr kanunu talbikını ve eim 
zad teekil ettiğini ileri sürmeleri uun üzeriııe, dört devlet arasın diki rejimin isHlhını istedikleri-
tebar6ı ettirilmiştir. da bir ittifak 1apılması için ba ni illhe eylemektedir. 

Hatayın, Türklerin eline tes zı teşebl·üsala girişilmiştir. ltal I Diğer taraftan Slovakyanın 
lim edilmek suretile emniyet al ya, Konya, Adana, ve lzmlri is muhtariyet taraftarı halkçı fır· 
tına alınmasını, Fransa kadar temekte, halyanın Dalmaçya me kasının en müfrid Azasından bi 
togilterenin de arzu ettiğini de talibatma maruz olan Rusya ise ri addedilmekte olan B. Tisso. 
kayt edilmiştir. yine itirazlarda bulunmalita idi Kosis'de şarki slovakya ·sergisi· 

vak devletinin mevcudiyeti iQin E . . 1 ·t d . mayorlar f demektir. AIAkalı ma 
c vını yay aya gvn ermış 

bir tehlike teşkil etmemektedir.. her nasılsa şeytana uymuş. Artie kamların ehemmiyetle nazarı 
Slovak kongresinde 1 geçinen bir kadına rastlamı• ve dikkatini celbederiı. Sorulursa 

"' has&ahk aşılayan kadının ve ei 
Varşova, 11 a. a. - Pat ajan hastalığa yakalanmış.> kAyet sahibinin adını ve adresi 

sı, Slovakların Presburg'da ak-J Anlııttı~ına göre canı yandı ni veririz. 
dettikleri mahalli kongrenin son 

1 
cel~esine aid malumatı vermek· Gene o f abrihanın bacası 
tedır. 

Slovak parti&i mebasları 
Çekoslovak hükümetinin slovak· 
lara karşı olan haltı hareketini 
eiddelle tenkit etmielerdir. 

Macar mebusları da macar 
ekalliyetine karsı yapılan tazyik 

lerden dolayı eikAyetlerde bulun 

GeQenlerde bu sütunlarda 
Bereket fabrikasının baca boyu 
çok kısa oldu~u için çıkan ko 
rumların evlere dolduğunu ve 

c Derdimiz yalnız fabrika 
bacasının çok kısa oluşunda de 
gil ayni zamanda fabrikanın 

(La Stampe) gazetesi, "!ngil Vaziyetin karışmış olduğu bir za nin küşadı sırasında bir nutuk 
terenin Balkanların fethi mesele manda ve Rusya patlamak üze irad ederek . muhtariyet• taraf· 
sindeki merkantilizmi. başlığını re olıtn ihti!Allle meşgul bulun larlarının takıb etmekte ,olduk· 
taşıyan bir yazısında, Tatarsko muya başlamış olduğu bir sıra ları haltı hareke,_ı_in __ O_e_k_o_s_ıo_v_a_k_m_u_ş_ı_ar_d_ı_r. ________ _ 

ııun Londra seyahati hakkında da fngiltere te Fransa hakiki 
tefsirlerde bulunduktan ve Ro maksadlarını bildirmekte geçik 
manyanın İngiltere ile bir kredi mediler. Frenı:ıa, ltalyaya lzmiri 
akdetmek arzusu karşısında in alabileceğini fakat Mersin ve 

mahrukatındandır. Fabrika ol 
bacanın yükseltilmesi için evvel koza şifi ve gübre yakmakta ve 
ce verilmiş olan Belediye kara bu yüzden çıkan fazla koruoı 
rınm tatbiki cihetine gidi1mesi evlerimize dolmaktadır. Fabrika 
ni mahalle (halkının şikayetine bacası belki her hangi bir ee 
atfen yazmıştık. beble yükseltılemiyor, biç olmaz 

faşist taarruzlarmm 
kurbanlan 

Kolera saigını sa kömür yakması temin edilir 
Dün ayni mahalle halkından lile bir dereceye kadar kurtul 

H • J• d bir kaQ zat bize yazdıkları mek muş oluruz. AIAkıidarların naza 
ın ıstan a paniğe tupta ayni eikliyeti tekrarlayarak rı dikkatini celbetmenizi rica 

gilterenin diğer Balkan devletle Adana üzerinde hiç bir bak id ., d l 
rini de maddi yardım sayesinde dia edemiyeceğini bildirdi, fngil ingı tere e ayin erle sebep oldn e:..u_n_la_r_ı_i_IA_v_e_e_d_i.;..> o_·ıa_r_: ____ ed_e_r_iz_. _> __ ------

Se~irlerden kaçanlar orman- Maliye Vekaletinin yeni bir tebliği nüfuzu altına almak istediği ba tere ise buna itiraz ederek lzmi tebcil ediliyor 
zı rivayetlere atfen bildiridikten ri vermeyip Mersin ve Adanayı Londra, 20 (A.A.) _ Dün 
sonra BGyuk Britanyanın bu bırakmak arzusunu göstermekte Londranın eimalinde kAin sen • 
proğramın tatbikine evveHl Tür bulunuyordu. hte bu gibi vazi Kleman kilisesinde rahip Hevlet 
kiyenin başladığı hakkındaki retlerden tehnddOe eden birta Conson tarafınd1tn 11Jspanya, Ha 
bir duşünce, eu suretle ifade kım entrikalarda Loid Corc'u'"' beşistan ve Çinde Faşist taarru
edilmietlr. ltalyanın aleyhine oynadığı rol zuna kurban gitmiş olanlar,. ın 

fara sığmıyor -Birinciden artan- vergisini de kilo başına 55 ku· 
gramdan 150 grama kadar ve ruştan 10 kuruşa indirmiştir. Ka· 

Htndlstanda Kolera stslgını 150 gramdan fazla olmak üzere nunda yazılı toptan satıo fiatı, 
bUtQn şiddeti ile devam etmekte· üç kısma ayrılmış bulunmakta- fabrika kapısındaki toptan satıf 

fiatını ifade edecektir. İptidai 
dlr. Bu glln yUzlerce köy ve şe · dır. Yüz grama kadar olan ince madde kıymelile işçilik ve ima· 
h\r balkı hemen tamamlle kolera· cios pamuklulardan eski kanun fngiltere, Türkiyenin demir ler, kitabın bu balıs üzerine olan l~ıatıral~rı~ı !ebci~ . içi~ bir ayin 

yolu inşaasıua ve maden fdaH bu kısımlarıııda faş edilmekte ıcra edılmıştır. Kılısenın etrafına 
yetiue sarfedilecek olan 10 mil dir. yüzlerce kişi toplanmıştı. Rahip 
yon sterlingi ikraz etmiş olmak Conson kiliseye girerken ve ki· 

ya tutulmuştur. Hastalıktan ken- 1 da oldu~u gibi kilo baeına 25 lat ücreti. atölye ve makine a· 
dini kurtarmıQ olanlar da bulun- kuruş, 100 gramdan 150 grama nıortismaııları, bu kanun muci· 

v bince alınracak vergi de dahil 
dukhm yerlerden kaçmsğa ve or kadar 0140 cinslerden kilo başı olmak üzere her türlü vergi ve ıa, bu devlet arasında iyi nıüna ingiliz. it af yan anlaşması liseden çık~rken bu hJlk arasın 

sebetler tesis etmek yoluna gir dan bazı kımseler tarafından yu 
mantarda yaşamağa başlamışlar· n~ 4 kuruş vergi alınacaktır. Ye resimler umumi masraflan mua-
dı BI ç k t b 1 nı kanun halkın kullandığı ucuz 

Birinciden artan haya tutulmuştur. 
miş oluyor. Bu 10 milyonluk Dunun ml\nası, İngiliz-hal Kilise yakınında bir meting 

r. r o yır ıcı ayvıın arın k 1 ·ı · · h n mele isabet eden yüzdelik ve 
yılanların ve ayıların bulunduğu umaş arın vergt arını a 1 let· klir bu fiat içinde dalıib ' buluna 

mek için gümrük tarifesinin yüz 
kredi, '"'Üzde be11 buçuk bir faiz J t tb'k' L d ı "' kyan .an _aşmasının a ı_ ı on ~~ akdetme teşebbüsiinde bulunan 
ıe ve on senede ödenmek sureti omıtesı pl1iııının tatbık ınevkıı Faşist grupları zabıta tarafın· 

ormanlar. insanların y8Şbdığı yer altıncı numarasının B ve c po caktır. Bir kelime ile mamulün 
lere nisbetle daba az tehlikell~bir zisyonlarını ayırmış ve bunlara muamele vergisine matruh olan 
bal almıştır.~ giren kumael..:rdan şayak çulaki satış kıymeti bu fiata ifade edil ıe akdedilmiştir. lngiltere, diğer ne konulmasına bağlıdır, demek dan daQ?tılmıştır. 

taraftan, Jine Türkiyeye, lngilte olur. • Sen • Kleman papası, diğer Bu panlkı bir taraftan henoz nin vergilerini dahn hafifleterek miş bulunacaktır. 
rede imal edilmiş olen harp mal B - h •d • .k. -ıAh 500 Anglikan rahibinin kendisi . u muşa e e ı ı mu u aza-
zemesi alınmasim teminen 6 mıl J . . 1.1 d B' . . . d ne imtisal ve c:bu kabil Ayinler 

hastalıQ-a tutulmıyanları kurtarır dilferlerinin vergisini aynen ipka Dış ülkelerden yurdumuza 
ken diğer taraftan salgının dtıbıt etmietir. Tarifenin bu pozisyon eokulııcak kumaeların kıymeıi 
fazlalaşmasına sebeb olmaktadır. !arına giren ve eni 140 santimet de aynı suretle, mamülün ithalAl 
ÇUnkU evler başRldıkçıt hastalara reden aşaıtı olmıyan kumaşların muamele vergisine matrıth olan 
bak11cak kimse kalmıyor. Zavallı metre murabbaının sikleti 600 kıymet olacaktır. 

. yı ıs ı zatın e er. ırıncısı şu ur 
yontuk sterlinglik bir kredı ~a ki lngiltereyle İtalya besbelli icra etmeA'e karar vermiş olduk 
ha açmıştır. Ayni zamanda. ~u~ lspanyol meselesinin;h~lledilmek tarını söylemietir. 

T a~sildarlar koleralılar kendi kendilerine ölO grama kadar oianların metresi· On kurueluk vergi, kumasın 
kiye ve lngiltere arasındakı ıktı üzere bulunduğuna kanaat geti 
endi mübaleayı teshil etmek için 

1 riyorlardı. Bu da isbat eder ki 
Türk hükümelile bir klering an ' bu gün askeri hareketlerin ma· 
laeması da akdedilmiştir. ı h~ye~ini t~kd_ir e~mek ha~ikaton ve 

Yine ayni gazetede, halya guçtur. lkıncı mullihaza ıse bu· 
l me mabkQm oluyorlar. nin yerli fabrikalarda toptan ea metresinin toptan salış fi ah 220 

tahsil memurla- lnglllz bllkOmetloln yardımla tıe fiatı !e h!'riçten ithal olunan kuruşu geçer geçmez, 45 kuruea 
rı da bu cihetten semere verme lar da gumrukten çıkarılıncaya ve 6 kuruşluk vergi de kumaşın 

nın hariciye otoritelerinden biri 1 dur : İngiliz-ltalyan anlaşması· 
olan ve eski sefirlerden Aldov· 

1 
na muhalefet edenlerin hepsinin 
Londra p!Unının tatbik mevkiino randi'nin umumi harp hatıraları 

nı muhtevi bir kitabın mevkii in 
dşara çıknıası üzerine, bu eserin 
bızı kısımları hulAaa edilmiştir. 
Bu hüldeayı teşkil eden iki 
uzun aütünun dörtte üçü İtalya 
nm küçük Asyadaki emellerin 
den bahsetmektedir. Makle, "ftal 
yanın kuçük Asyadaki emelleri 
ve ihanetin meş'um kahramanı: 
Loiı Cor\',, başlığını taşımhkta 
ve bundan, umumi harp esnaBın 
da küçük Asyanın itilaf davlet 
leri arasında taksim edilmesine 
dair olan tasavvurlar hakkında 

tafsilat verilmektedir. Muharrİ' 
1915 martında, Fransa Rusya 
ve lngiıtere arasında Osmanlı 

devletlerinin taksimi hususunda 
bir iUifak yapıldığını fakRt hal 
ranın bundan haberdar edilme 
diğini yazmaktadır. 

O zamanki balyan kabinesi 
nin hariciye nazırı Sinnino hal 
1anın Loodra sefiri tmperiali,yo 
çekmiş olduQ-u bir telgrafında . 
bu barekıihn ha)Jada bıraktığı 
acı tesirleri ifade etmekte ve ez 
cQmle şöyle demektedir: 

Biz bir müttefik, ve eilnh 
arkadaelarımızın samimi bir dos 
tu olmasını istedik, yoksa filAn 
veya fa1Au gurupun hlmare atti 
ti bir mahmi veya müeterinin 

konulmasını "geciktirdiklerindeıı 
yahut, zuhur edecek bütün güç 
lüklerin mesuliyeti, Londra ve 
Roma da başkasının üzerine 
1 ükletileceA'inden korkulabilir .. , 

Yazan : llJ Fiearoda 
ltladimir d'Ormtsson 

Bir İngiliz gazetesi yazıyor 
İngiliz · Türk münasebatr 

senelerce çok iyi gitmiştir. Son 
defa Türkiyeye verilen 16 miJ 
yon inglliz liralık kredi de bu 
dostluğun kuvelini gösteren en 
yeni delildir. Bu kredi Türkiye 
ye ingiltereden mal almak için 
verilmektedir. Buouu 10 milyon 
sterlini sınai kalkınmaya tahsis 
edilecek 6 milyonu ile de Türki 
ye harp malzemesi alacaktır. Bu 
arada gemi, top, askeri techizat 
vardır. Bu kredi hususi kanunla 
verilmiştir ve geçen hafta parle 
mentoda müttefikan kabul elmie 
ir. 

Bütün harp sonrasıinkilaplar 
dan belki yalnız 1'ürkiyenin ta 
mamen ve esaslı bir inkilaptır. 

Içtimat bakımdan Türkiyt hare 
kem bir yerdir. Çünkü orada 
eski din ve ananeler yıkllarak 
yeni bir devlet kurulmuştur. 

Türkiye gayrelli çalışması 

nın ilk meyvelerini bu gün iyi 
bir Licsret muvazenesi içinde top 
lamaktadır. 

rı kadrosu mektedlr. QOnkn ııac ve doktor k_adar yapılacak .he.r türlü za:~ metresinin satıe fiatı 240 kuruvu 
Finans BakanlıA-ı, l938 fi gönderilse bile biç bir Hintli b rı masraflar ve ıstıhldk vergısı geçer geçmeı 25 kuruşa yükse 

nans yılına ait tahsildar ve tah tanıo yanına yaklaşmak istemi 
8:ı de dahil olmak üzere ödenecek leceğinden Maliye memurları 

. yo •ergileri ile asıl olan kıymeti bilhassa bu n'>ktava dikkat ede 
sil memurhtrı kadrosunu vilAyf;ıt Bu bal çok fec hadlsele e a ' ı r e 220 kuruşa kadar olanlarının ki ceklerdir. Dış memleketlerden 
lere göndermıştir. Defterdar ve bep olmakhsdır. Bir Hindli ailesin !osundan lO kuruv alınacaktır. getirilen kumaşların vergisi 220 
malmüdürlükleri kadrolarını ge de. ısna, baba, ve çocuklar çok 600 gramdan fazla ve kıymeti v40 kuruştan fazla ıuttuQ'undan 
lişi güzel tahsildar ve memurla acıklı bir şeklide ölmüşlerdir. Bas 240 kuruaa kadar olanların kilo 1 bunlar on ve altı kurue liizerin· 
doldurulmıyacaklar ve mesaisin t I""' la k k t t ı "' a ır;a evve er e u umuş ve sundan ise G kurua alınacaktır. den vergiye tabi tutulaınıfacak· 
den AzAmi istifade edilir vaziyet 1 "' 
te olanların alınmasından çok gOn erce llAçsız, doktorsuz çırpın Yeni kanunun 220, 240 ku tardır. 

cıktan son ölmUştOr. Kadın ve Oç 
hassas davranacaktır. Defterdar rue üzerinden tesbH ettiği vergi f k' ti b ·ı ı· 
ve malmüdürleri tdhsil memurla çocuğu adamı gömecek halde Mle vaziyetinde yeni bir hususiyet ran IS er cenu a 1 er ıyor 
rile tahsildarların faydalı birer değillerdi, Evin içinde kokan bu bulunmaktadır. Eski kanun ver 
unsur haline getirilmesine Qalışa ceset diğerlerine de hastalığı aşı giyi sıklet üzerinden esas tut· 
caklardır. lıyor ve ertesi gUn çocuklann!ana muş ve enanın kıymetile vergi 
Yurdumuza gelecek ıarı da koleradan yatıyor. arasında bir münasebet tesis et · 

Üç çocuk, kendllertne lblle mişti. Yeni kanun dahildeki fab 
yeni göçmenler bakamıyacak kadar kaçaktor. Za rikalarda toptan satış fiyatile 
Sağlık ve Sosyal yardım ba vallı kadın, çocuklarının gözyaşla ve hariçten gelenlerde de güm· 

k 1 x. d I k rı arasında ölüvor. an 1ısın an a ınan mevsu ma Bl ' rükten çıkarıldığı andaki mali-
lümata göre bu yıl Romanya,dan r hafta sonra eve gelen 
12.000 muhacır ietirilecektir. Bul doktor çocukları da açlıktan öl· yet fiatile alılkalandırarsk fiyat 
ğ'aristanda bir mikdar muhacir maş olarak bulmuştur. ları 220 ve 240 kurusa kadar o 
daha kabul edilmesi kararlaşmıştır Bu, Hindlstanın bOyOk bir tanların vergilerini hafifletmie, 
Bunun dışında olarak bu yıl ayrı mınhkasını mezarlığa çeviren sal buı.ıl~rdan fa~l~ o!a~ların vergi 
ca muhacir getirilmeyecektir, Is 1 gının binlerce fec· h 1 d I lerını de eskı~ı gıbı bırakılmıe 

1 d. k - 1- - . . ı sa nes n en tır 
kan gene ıre tor uğu getırtılecek nc k biridir r • y · kil b t ' 1 ' 
mahacirlere ait proğram ve mua /a a · enı nun a anıye prın 
meleri ikmal edilmiştir. Muhacirler 

1 
bu yıl birinci teşrin bitmeden evel rg>fifiı;;ııfifi iNi l'M11216\~nrNJnnn 12rö'\ 
behemehal yurdumuza ğelmiş bulu I W~ U ~ INJ lMll5li\teJUINJl!::ı l!::ılSli\t 
nacaklardır. IZMiR ENTERNASYONAL FUARl'NA 

Yoğoslavya,dan getirilecek DAVETLiDiR ! 
iki yüz bin muhacire ait anlaş~a Gazel Mersinin çeeitll mallarını lzmlr Enterııasyonal Fua· 
projesi her iki hükumctce tastık 

rında teşhir etmek ve satmak içln bu, bir fırsöltır. 
edildikten sonra IAzım gelen icra Yol ucuzluklarından isUfade ederek lzmlre koşunuz·, tOrlO 
ata başlanacaktır. Yuğoslavya,dan 
gelecek ilk kafilenin 1939 yılı l eğlenceler, gDzelllkler, yenlllkler ve katlı alışverJş sizi bekliyor. 

temmuzunda yurdumuza ge?mesi 20 AGUSTOS - 20 EYLÜL 
düşünülmektedir, 

Birinciden artan 
mışlar ve 14 evi tahrip etmişler 

dfr. 
Franklst tayyarelerden mO 

rekkep diğer bir filo da Valan 
siya • Sagaute yolunu bombardı 
man etmiştir. telefat yoktur. 
lKl SFNELIK HARBiN 
BILANÇOSU 

Madrid 20 (Radyo) - Iki ee 
nedenberi devam eden Qetiu mu 
harabeden sonra ispanyadaki 
vaziyetin bilünçosu eudur: 

ispanyanın hükfımetçiler!n 

elinde bulunan kısmı, 181,500 ki 
lometre murabbaıdır. YAni Is 
panya eraıiıinin birinden fazla 
dır. 

ispanyanın hükiimteçilerin 
el!nde bulunan aksamındaki nil 
nuf miktarı sakiz bucuk mil 
yondur. ispanyanın bu kısmı 
sanayii tensik etmekle. ziraatin 
inkişafını temin etmekte oıan 
hükumetin otoritesi altındadır. 
Hukumet, asri bir orduya sahip 
tir. Yalnız harp malzemesine sa 
bip delildir. 
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SAYFA 3 YENIMERSl~ 

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
MERSiN 
Pi YASASI 

20 -7-938 

Dünyanın karnı 
CL : -

Milletlerin yediklArine dair 
ml'raklı bir istatistik 

Botınış gemideki 
mücevherler 

Pamuklar 
, Klevlant 
I Dağmah 

11 mayıs 1911 de Atlas deni { Kapı mala 
zinin şimalinde, Virjini açık· j Koza 
lar mda Merida ve Amiral Fa İ Kırma ~ 
rragut adında iki gemi çarpış , Kozacı parlagı 

t M ·d d k ·k · - ı Buğday-Çavdar Büyük harpten sonra yeri böyle olduğu halde balık en mış 1 erı a ~ ~e sı. a ım 
.. .. .. b w d • · ı f f 1 1 . paratoru Maksımılyen'ın tacı- · Sert enadol 

yuzunun ug ay, pırınç, yu a az a ngılterede yeniyor sene . y k 
istihliki yüıde on tenezzül et de adam ba ına 18 ldlo' balık nın milcovheı· l.erı .'vardır. Bu um.uşa w 

miıtir. düşmektedir~ Amerikada, Al· müsademe nctıccsınde her şey Yerh bugdayı 
Buna mukabilaşeker is- manyada adam baıına ancak kaybolmu_şt_u. . ,· . . . ~::~~~ ulaf 

lihlald artmıştır, Amerikalı· 10 kilo bılak yeniyor. ı Tahlısıye ışleı ı ~Je ~ahıb1) Y 
lar fevkalide çok şeker ye. Yumurta istihlaki artmak ol.mıyan batmış gem_ıl~rı de: Arpa 

Ku. S. Ku.S· 
40 4\ 
.29 
28 

5 50 
fi 

26 

5,12 s,s 
5.20 
3,30 
4,40 

2 1 Temmuz 19 3 8 

i L A H 
içel Orman Müdürlüğünden 

Muhammen vahit fiall 
M3. 03. Cinsi Lira Ku. 
364 X Çam agacı 4 9o 

ı - içPl vılayt>linin Tarsus ilçesi d~hilinde Ay
valı gediği devlet ormanından 364 M3. kerestelik 
çam ağacı satışa çıkarılmıştır. 

2- (~anı eşcarmın Beher }13. gayri mamuJfi .. 
ııün mulıammen bedeli 490 kuruştur. 

3- Şartname ve mukavelename projelerini gör 
mek i~tiyerıleı·in llersin orman rnühendisliğirıe, 
Tarsus ornrnn müht>ndisliğine ve AnkHrada orman 
umum· nıli<lürlüğüne müracaat etmeleri. 

4 -Satış 30-7-938 cumartesi gunu saat lld~ 
Mersin orman baş ruiiluandisliği dairesinde yapı
lacaktır. mektedirler. Nüfus başına se· tadır, Büyük harpten sonra l nızlerden çıkarmak ışıyle ug Ana~ol. . 

d 56 k 1 k d .. .. tngilterede adam b•şına 172 raşan Falkio isminde bir ita) 
1 
Y nh ahvre yenı M. 

ne e a o ıe er uşuyor. · · h 
A 'k 11 d 46 k' Fransada 149 yumurta düş · yan gemısı geçenlerde Nev· 1 No ut ekstra 

men a ı ar an sonra ı- . · • f 1 .1 1 T 1 26 k'J 'J Al mektedır. Bu sayılar !harpten pol't Havz hmanıne ugramış , asulye 

4 
3,12 
6 
7 
.1,14 
5 

5 - Satış umumi olup açık artırma usulile yapı 
9 lacakrtır. 

o ı e ngı ;.z er ı o ı e önce lngilterede 149 Fransa- ve Mel'ida 'yı bulduğunu söyle 1 Yulaf yerli 
manlar ge ;or. _. . da 123 idi. miştir. Geminin subayları tc· Mercimek şark 
. Et 11 ı~atı degışmemış Sebze ve yemiş sarfiyatı. fenUatiyle maJQmat vermek 

1 
Sahlep 

tir. Ancak bırçok memleket- da a t V't . k[A 1 ten çokinmişlerse de gemi 1 T ti w 

1 d 
• f' 1 r ıyor; ı amın re amı 1 a ı çogen 

er e sıgır sar ıyatı aza mış. bu a t b Jl'b 1 b 1 dalgıçlarının batmış olan bu B 1 
B 

. k r ışın e ı •ş ı se ep e· · 1 a mumu 
un~n yen~e koyun ve uzu rindendir. gemiye kadar indiklel'İ ögrr.- . Cehri 

Hrfıyatı çogalmııtır. Bilhassa domates fasul- ' nılmiştir. 1 s 
lbt. tt' w. . d d 1 , 1 usam 

. ıva ~ ıgı ıyo o ayı· ye, muz sarfiyatı çok artmış· Mektep bah eleri Va ağı 
sile balak etı çok fıydalıdu; tır. ç s· h p 

ziftleniyor ıya 
Hayat arkadaşını seçemiyen ihtiyar Bizde değil, Fıransadal, Paris Şarkd l 

·· ı · liselerinin bahçelerini ziftle- ! Ana 
0 

• 
Amerike'do. Judson adın dm ıg ı yapal'aa onu alıkoya .. k d 'l S b ? Aydın sıyah 

. dül d . b . . k ı mege arar ver ı er e ep k k 

• 

HO 
20 
75 

G 

ıo 12 
16,50 16 

45 
44 
80 
70 

da 64 ynşında btr ger var yım cm ı ş ve u ıkı adın Sıhhat meselesi diyorlar: Kı· j Yı anmış yapa 
dır haftada 30 dolar psra ka· arasında musabaka açmış. j d t d Güz yunu , I şın çamur an, yazın oz an ,15 ıanır. Bu adam deha çocuk şte ozamandır bu zaman 1 k l 1 k . . l Konya malı tiftik • 
k k d

. . d . k. b . h . 1 ur u ma ıçın. y 
en ·en ısıne: ır 1 ı ayan 1 tıyar dUlge Ayni zamda düşen talebeler ozgat 

(tıısan bir iş yapacaksa r in evini silip süpUrUyor ye' için tehlike daha azmıı"' .,Keçi kıla 
iyi yapmalıdır) diye öğretmiş meğini pişiriyor, seni bPğe) tık partide Mairif Nezıre· » da bağ 
ler Bu adam bugOn 6~ yaşın necelr, beni be~enccek diye ' ti 1.~5.500 fırank sarfederek ı Pirinçler 
da olduğa halde kendisine ihtiyara toz kondurmuyorlar 

1 
iki büyük listnin bahçelerini' Birinci nevi mal 

40 

yapılan bu nasıhalı hiç unut mış. t ziftliyecektir. f İkinci nevi mal 
mamış ve hayatın her safha Çay 

&mda tatbik etmiştir. Hali :) Samurlar tayyare sesin~en~orkuyorlar. K1thve 

22 
21 

290 
101 

295 
102 

evlenmekte bi le. Badem, çekirdek 
Uzun zamandır. bekftr ya Amerika' da Oregon hUkU J Daha bu mesele llapan- içleri 

şıyan bu adam son senelerde meti dahilinde bUyUk bi çif- madan samur şı rketi yeni bir Tatla badem içi 90 
45 gittikçe sıkılmağa başlamış, lik vardır. Bu çiflikte su sa mu da va daha açmıştır. Bunada Acı • • 

bunun Ozerine evlenmek için ru yetiştirilir. sebep hususi bir şirketin çift Acı çekirdek 3.') 
90 
70 

gazetelere ilfm vermeğe mec· Bundan bir müddet evveı lik kenarında yapmakta oldu· Urfa Yağı 
bur olmuştur. bir sahil muhafız tayyaresi ğu set inşaatı için getirJİği fçel ,, 

Her taraftan cevap'ar bir u~uş esnasında bu çifl i ğin kazma makineleddir. 
yağma~a başlamış. JUdson ge- Uzcri?e gelip o k~dar. alçal- Elektirikle çalışan bu ma 
len bUlUn bu cevaplarin için mışkı. tıdeta toprs g ı yalıyrırak kinc'crin gUı·UıtUsUnden ma
den yalnız ikisiyle alakadar geçmış .. Samurlar tayyareden ğer dişi samurJaı: sin~rleaiy~r 
ol ş B ıar Vaşington' dan dehşctlı korkmuşlar. Korkudan larm1ş. Samur şırkctı açhgı 

mu · un d · d"' d ·r ı· ·· 150 t Meri Paı isten Davio imzalariy ne kada r çıldır ıklarım sız ta ava a ç1 l ıgın . . me re 

1 ıd ğ 'k' kt t • savvur cdinki: Yavrularınllln etrafında bu makınelcnnkulla 
e a 1 ı ı ı me up uı. · t kt · · •• h 

Jud V t b·11• lam 270 tanesini bir a nda nılmamasını ıs eme eaır. ua son aşıg ona 
mektup gönderek Meriyi bir yutuvermişler. keme bu ~avayı haklı bulmuş 
hafta kadar yanında kalması Bunurı Uzerine samur ye· bu alctlerı derhal susturmuştur 
için davet etmış. 67 yeşında tiştirme şirketi hOktlmetten İşle şimdi 58,000 dolar 
buğday renginde bir · bayan 6. 750. dolar zarar ve ziyan hk set inşaatı muvakkaten 
olen Meri Ooğramacınm yanın 1slcmı~. de olsa durmuş bulunuyor. 

da hır harta kaldıktan sonra 
Vaşington'a döumUş, kati cc 1 L l N 
vap teldemeğe başlamıştır. Mersin Liman işleri inhisarı Türk 

Sıra parisli davise gel· 
miştir. ouıger onuda yol tJi Anonim Şirketi idare meclisi reislifinden 
letlt.rini gönderernk yanında Şirket niıamnamesiııin 23 üncü ve ticaret 
bır mUddet kolmesı için da kaı ı u nu 11un 36 ~ irıci maddt·leri hfak iiruleri ne göre 
vet etmiş fakat 44 yaşındaki . . . . . _ . 
bu bayan buğday renginde de ıdare Ulf-IClısımız haız oldugu sah\hıyete ve gör-
~İI esmerdir. Ama has esmer düğü liizurna binaen hissedaı·laruıuz umumi he
Esmerinde karası .• : .· yetini 2· E) lul 9:i8 tarihine nıüsadif .cunuı gürıü 

On. gUn geçınce, Meıı ~aat dokuzda fevkalade olarak Mersınde şirket 
bakmışkı beklemekte fayda _ . . 
yok zaten nasılda olsa kendi merkezinde içlimaa davP.t elmegt' karar vermıştır. 
sini dOtger beğendi, kalkıp llissedarlarmıtzı teşkil eden manevi şahısla_ 
ihtiyıu dillgerin yan~~a yol rırı ve~Alf1tnamelerini hamil olan mümPssillerinin 
Janmılil- Evlenme kAgıdlarını .. · · d 1 , • l 1 "' muayyen guu vP saatte ıclıma a ıazır Hl unma· 
da hazırlamış. Aşkından saade .. . • 
tinden yanıp tutuşarak ada lara luzumu ılan olurıur. 
mm evine çıkavermış Rıızname 

Bir de ne görsna. DOJge 
ı ·in yanında ötekı kadın otu l - 302ö numaralı kanunun 16 111cı maddt~si-
rup duruyor Mtığer o da bu nin iki11ci fıkrası nnıciLirıce şirket hisse senrtle
altmışlık ihtiyara sşık olup riniııDt>aıizbaıık ıarafırıdau satİn alınacağı iktisat 
evlenmek için gelmiş. vekAlrtirıd t> n tebliğ edilmis olduğu dlıetle bu nıe-

Bu va~iyetten çok canı • . 
sıkılan Judson kara kara da srlP. iizerine göruşfalnuısi ve ıcap eden kararlarm 
şUnOrken birdenbire aklına verilmesi 
bir fikir gelmi~. .. 2- idare mrelisi azala 0 andan istifa elmiş olan lla-

Bakayım hır tecrube ede " . . 
)'im, hangısı daha iyi lev ka lil Olgaçayın ) erine bir zatın s.-çılmfSl. 

Mersin Meyve ve Se~ze 
• 

pıyasası 
20 Temmuz 938 

Kuruş 

2-4 Domates 
1,5 Bilber 
3 Ayşe fasulye 
510- K Barbonya 
yok Yer çalı 
yok Sarı fasulya 
7-8 Kabak 
2 Hıyar adedi 
1·10 Erik 
4 5 Uzüm beyaz 
3-4 Üzüm siyah 

1,5 Patlıdn 
5 Sarmısa" 

YENi MERSiN 
-- T 

Nüshası 5 Kuruştur 
Abone )' Türkiye Hariç 

Şerait için için 

Senelik 1200 Kr., 2000 K 

Altıaylık 000 1000 

Oç aylık 300 500 
Bir aylık ı 00 Yoktur. 

Resmi ilinatın satırı 10 
Kuruştur. 

Mürettip 
istiyorıız 

• 

Matbaamızda gazete ve 
ceh·el işlerinde çalışmak üz. 
re iki mürettibe ihtiyacı· 
mız vardır. Çahımık arzu 
edenlerin müdüriyete mü
racaatları. 

6-Muv:1kkat l~oıinalı 134 Jiradı r. 
7 - Taliplt-rin şartnamede yazıla vesikaları ge· 

tirmeleri Jazımd ır. ı 9. 21-24-2 7 

i ı an 
içel Def terdarhğından 

Kazası &Jevkii Cinsi ~liktarı BedeJi llu. 
Mersin Nusratiye M. Arsa 572 metre 292 lira 

Tarsus cad. 
Hududu: Sarkan Fadıl iken umumi mağaza .. 

far, garbtın kıl>nsfı il>rahim evi, şiuıalt-n Tarsus 
caJdesi, cenuben Fadıl iken umumi mağazalara 
gPçen tarla ile rualıdul 

Bodosaki karısı Janellen metruk 
Yukarıda lıudud ve evsafı ) azıh hazineye ait 

bir parça arsanın mülkiyfli pPşin satılmak üzere 
14-7. 938 tarihinden itibaren on beş gün müddet
le müzi:iyedf':ye korıuhuuştur, 29-7-938 cuma gü 
nü saat onda sürülen pPyler haddi ldyık görüldü 
~u takdirde ihalf'i katiyP.si icra kılınacağından ta
lıp olanların ) iizde 7,f> teminat akcelerini müstas 
hiben Df' flerdarhk la OlÜtPŞek kil kÔmiS) On:l mii-
racaatrarı ilan olunur. 17-21-24 27 

i l A N 
Tarsus Bele~iye Riyasetin~en 

Tarsus lwlt·diyesiıı cf>, keşif ve projesirıe göre 
bir umumi halarırn Jc pıJması açık eksiltmeye ko
nulmuşır r işin muhammen kPşif bedeli 2983 
lira 78 kuruş olup muvakkat teminat akçesi 223 
lira 78 kuruştur ihalesi l ,Ağustos 938 Pazairtesi 
giiıaii sa al ıo db ltelediye encümeninde yapılaca. 
ğmdan isteklilerin şalrıamesirıi belediyemizden 
aramaları ilan olunur J6 21-26 -30 

·zayi ıehadetname 
Silifke cunıhu ri y• t nu· kte lı irıdf n almış olduğum 
15.6·935 tarih ve 21 .. 184 ~ayılı ilk mektep şa
hadelnamemi kaip ettiğimden ileride bulunduğu 
taktirde muleber olmamak üzere zayiinden diğe-
rini alacağımı ilan edt>ı·im. 

Silifke mu~a<ldf m mahallesinden 
Mahir o~ln Sadık Mer~en 

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

Mersin Ticaret ve Sanayi o~asm~an 
Sicil No. 1107. Sınıfı; 4 

Mersin }lahmudiye mahalltlsinde 53 sokağın
da 3 No ltı evde oturan T. C tab;ısındau olup 
Mer~inin Malınıudiye malwllesinde ~6. ~o. lu yeri 
kanuni ticareığah ~dinert>k2 l-7-~8 larıhındenberi 
toplan, pPrakerıde K~reste Hhm ve satım işlerile 
uğr~ı şa 11 Bay ı\ hmet "Ahmet özer Köylü K .. reste 
pazarı,, ticaret lakabım Noter•ten lastikli getirme
si iizPrine 20 7-38 tarihinde 1107 numarayı sici. 
le Ticaret kanununun 42 maddesine göre kayt 
ve tPscil f>dildiği bildirilir 

Satıltl{ cins inekler 
Devletziraat isleımeleri turumu T ıkir çifligi müdürlüğun~en 

Çifliğin dikkat ve itirıa ile. ye•iştirdıği Halrp 
ırkı ineklerdeıı nıiihtfllif yaşta mPklfr satılacaktır· 
inekler çok güzel ve bol siil veren cinslerdendir 
alnıak arzu edenlerin çifJik müdürlügüne müraca. 
latları. 3-15 



SAYFA 

Altın •• 
~ • 

YENi MERSfr~ 

~ Kolonya ve Esansları ' .. . 

: : Yaz geldi, her zaman size lazım olan kulonyaları-1 ı Her Daıre~e 
4

: ALTIH nu·v4 K 1 · · .. • Her tıca rethanede ~nızı , o onyaları satışevınden te.mın edınız~ H 0 r yerde 
,,.Kolonyalarımız en güzel, temız esans!i 
"" lardan yapılır, derecesi kuvvetlidir. 1 
; Fiyallarıuıız her kisflye tılverişlidir. Esans 
larumz ise leminatlıdır. it • 
• Toplan satış yapalar. Sipariş kabul edilir. 1 
" Lütfen bir defa tecrübe ediniz. ;i 

Mersin Uray caddesi No. 2 i8t l 

• 

~ ifB " .. ,. " . IG " ,.!IB• .... "ililtf. 
,..,rmmııııumımmıımmnmmımımı-

l l'tl azot yakan yeni 1 Daima R E M 1 N 6 T O N yazı ma~inalan • 
ve Şeritleri · ~ullamlıyor 

i1 Mutfak ocaklar1 
iJ HEIDI~NIA 

• Sizde bir REMİNGTON almalı .. ffi 
aınız. Satı"Ş yeri m 
~ w ~ilyam Rıkar.) 

.. 
• 1 

• Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletinin 672 numarah raporu 

TAHLiL RARORU 
Gfirünüş: Brrr ak Kuleviyet; "loo sm3 suya sarfulunan N_. lo 

ruikdari,, 0.2 sm3. 
Herık : Heuksiz Mt cmu serllik derecesi ''Fransız,, 1.5 
Koku K k Uz~i ruaddrler icin sarfolunan müvelli-; o usuz • 

düllıumuzu lilrede o.4o mgr. 
Siilfal "SÜ 4,, lilrede 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Nitrat ''No 3,, ,, 0.0040 1 Tallı ; Lrtıir 

Teamül; Mu ledil 

i' ilrat "No 2,, )'Ok 
Amonyak ''NH3,, Yok 

Fennin en son usullerine riayel ederek kaynadığı yer.inden iliha
ren istasyona kadar içi kalaylı krılvanizli borularla içi mermer döşeli 

• bellurhavuzlara dükiilurnktedir. Oradan da büliin Fiziki ve kimyevi 

1 
evsafım muhafaza ederek ve hiçbir suretle el drğmed.en husus1 kim

• yHgerimize ve ı\dana Sıhhat Bakarılığuım tayin elliği Sıhhiye nrnmu
: ru huzurlarrnda damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile 
~ yık aHdıkta n sonra dolduruluıa k la ve ağızları Sıhhat ınemuru tarafm- : 
Jf . dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir. · * 
~ . 
*,. -tt • ~ .._ mil• •••• .. •• .. ••••••••~ * • • Mersin: Yeni Mersin Baaımevinde Basılmııtır · 

---- 21 Temnıuı 1938 

~~~~~~*~~~~~~~~~~ 

~ ORNEk K~JBAP EVi ~J 
~ Ahmed Kayaselçuk ~ 
~ ~ 

1 
~~ KURUŞ KEBAPLAR ~ J KURUŞ KEBAPLAR ~~ 
l 't !5 Mersla kttbabı koyun i 20 Yumurtalı salçşlı lke. ~ 
dl 1 eli He 1 20 Kirazlı kebbp lıı 
~~ 25 Yoğurtlu kehtıp sade i 20 K~me kebabı ~l 
l &e. yağ başlama et suylle · 20 Patatlsll kebap ·" ı 
dl 1 15 Kuş başı k~bap ! 20 Baharlı kebap ~ 
r~ 20 Domatlsll kebap 15 Sade maydaouzlu ke. ~ 
1 -.e_ 20 PaUıcaolı Urfa usuUl 20 Yağlı hamurlu et tep ,ı 
dl) 20 Sulu kebap Adana " side l.t 
r~ 20 Sarımsaklı Antep ke. 20 Çiğ köfte ~~ 
~ 20 KOibastı 5 Salala, Cacık, Turşu ~, 

~~ ?akarya lokantası arşısında 37 ~o. ~~ 
rd ORNEK KEBABEVI V~~ Lokantasında ~~ 
~ l Yukarıda yazılı kebaplar ile daha birçok yazıl- rJ 
~~ mıyan kebaplar sırf koyun etile yapılır ve muhhlif ~ 

~~ YEMEKLER bulunur. rJ 
( J Sa)·m miişlerilerimizi memnun etmek için ~') 
~~ y3pılan bu Laahhiitlen urnek kebarcısı Ah- ?J 
~! met çekinmtız, BiR TECRÜBE KAFIOıR ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

11 Liray-; Fotograf makinesi 1 
Haftada bir lira vererek bir fotoğraf ku 
tu makinesinesahip olabilirsiniz. 

Haftada iki /İl'.a vtdrsıniz size son model bir kör:.üklü (KO 
DAK) makmesi takdim tdtriz. Smlf terfi eden ve i}'i not alan 
altbeye Vtrtltak tn kıymetli ludıye rotcUtof Mokıntsidir 

f'otog1afçılarla Amatörlere ait /ur cins mal~tmt, cam, kar 
ton, paspartu ve ıldflar bütün arı11p villlfttltrlndtkl satmlardan 
daha ucuz ve tazedir. 

Kodak, Otvart, Foglandtr, Mimoza, Leomud, Lombiıe, Ka 
ptlli, Agfa markalı malzeme, film ve sinema tum/erüe Ront/l.en 
filmleri bulunur, 

/. 

llilTIVARLIK 

~. 

" !/ ;l ... . . ' . . . ~ 

Peşinizden Geliyor 
1 

ONA KARŞI ı. 

Hazırlıklı Oavranını 
I 
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• . r.ı" 

t 
c 

d 
2 
c 

ç 
d 
il 

b 
d 
a 


