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Pazarlıkla satış yasağı hak 

kındaki kanunun tatbiki hazırlık 
larına devam ediliyor. Geniş bir 

nizamname hazırlanmaktadır. 

Sahibi ve Umum Neşriyat 
DlrektlSrU 

FUAD Al<BAŞ 

idare yeri 
Ycıu Mc"la ea ıı:ıetı • Men n 

Perşenıbe 

11 
Ağustos 

1 9 3 8 

;ü-NpELİK. SİY ASİ HABER. FİKİR. GAZETESİ 
Sayı~ı Skuruş 

Telefon No. 82 
Yılı;I Sayı 
11 3062 

apon 
9 Ağustos 
Türk milli inkilap tarihinde 
Rustos 1928 gününün hüyük 
reri vardır. On yıl önce bu 

a Ulu Önder Atatürk lııtan
pa Sarayburnu parkındaki 
rti eQlencesini yüksek varlı 
le onurlaudırmış, orada Türk 
, Türk müıiQ"i, Türk kültürü 

il büyük ve çok önemli bir 

Harh Konseyi Acele Toplandı 
-

Sovyet hücum tayyareleri Almanya-italya 
Şankofenk ve Kor0y(Şidd8tie bombardıman Aralarındaki bağı askeri itti-

etti. Ormanlar yanıyor faka tahvil ediyorlar 
Japon hükumeti ihtilafın halli icin 2 Sovyet bir Japon, bir Mareşal Bolbonun Berlin ziyareti Paris 
A1ançuko mümessilinden mürekk~p bir komisyon teşkiline hazr ve Londrayı harekete geçirdi 

7lev vermieti • 
Bu sö)·lcv. yeni bir inkilabı Tokyo lo (Radyo) Domei' semtlerden yanmaktadır. 

ljdeliyordu: Türk harf inkilılbı ajanın bildiFlyor : Bu sabab 14 1 Japon harp konseyi 

Harbiye nazırı askeri hare· 
kat hakkında ayrıca toplanan 
24 Generale de izahat vermiştir. 

Muhtelit komisyon 

knruluyormu? 

~>~ris _9 -~~areşal Dalbouun 
1 

bu seyahati bu arzuya işJret 
Berlını zıyarelınden bahseden teşkil eyleınoktod ' 1 d o d · d. k " • 1r. ..on ra ço 

Tılrk harf inkilAbı, bazıları · Sovyet tayyaresi Şankofenkteki toplandı 
Q zannedecekleri gibi basit Japon mevzilerine üç dafa taar- Tokyo ıo (Radyo) Domei 
r yazı ve eekil değiftirmeklen ruz etmiştir. Bu sırada Sovyet ajansından: Harbiye nazırı müs 
arat değildir. Bu inkilAbın ha· ~o"pı,ıu~arı_ da mevzileri durmadan tacel bir toplantıya ça~rılan Ja. 
ki mAnası çok genietir. Bu bü ovmuşıur. - Sovyet tanaroleri pon harp konseyinde Çin ve 
lk Jtdımla Türk1ük kültür dün Korede bir yolcu trenini bom· Şankofenk hlidiseleri hakkında 
laına arlık sökQlmeı bir ee bıırdıman elmiş ve ağır zayiata izahat vermiş şimdiye kadar o· 
ide ballanmıe, urlığını saran sebep olduğu gibi bir çok gayri lan vaziyetin plt\nçosunu çizerek 
lelı zincirleri kırarıık kendi dil muharip yolcu da yaralanmıştır bu günkü inkişaf vaziyetini an · 
Pnlij'ini bulmak yoluna ayak Korenin şimalindeki ormanlara latmıetır. Toplnntıda Preu~ Ala· 

r r ~azete~ı . ıyo~ 1 • Parisin bu mesele üzerinde dur 
Soylendığıne gcıre bazı Al maları lazımdır . 1t ı ·ı 
h-k- t ır ·ıı · 1 aya ıe Al 

?1an u ume ma ı ı erı talya manya arasındaki askeri ba la 
ıle Almanya arasındaki bağları . . . l:t 
bir ittifaka tahçil eımeği şiddet rııı t~kvır e~ ı keyfıyelinin ln~il 
le arzu etmektedir . tere ıle li'ransa arasındaki aska 

General Pariani ve General ri bağların takviyesini elzem 
Russonun seyahatlerinden son kılmakta olduğu üzerinde duru 

ra eimdi de .Mareeal Balbonun lac.ak bir meseledir . 

İspanyada harp vaziyeti 
kamıştı . ı tayyareler yangın bombaları at· ka ve hariciye nazırı da bulun· 

.•. mışlardır ormanlar muhtelif muştur . 

Tokyo r.lo (Radyo) Domei 
ajansı bildiriyor; Japonya hari 
ciyesi namına söz söylemeye se 
!Ahiyettar bir zat Şankofenk ha 
diselerini halle memur komis 
yon 2 Sovyet 1 .lapon ve t Man 
çu mümessili buluıımasını Japon 
ranın kabule amade oldo~unu 

öylemiştir. - Bir komisyon Yer yüzü · tarihinde Türk 
•illeti kadar küllür yolunda ça· 
emıe ve kültür yaratmıe bir 
aşka millet bulmak mümkün 
stildir. Daha tarihten önceki 
etirlerde, şimdi kültür kaynağı 
ılarak görülen yerler henüz ham 
88 llzerinde çalışırken, Orta As 
ta brakisefal Türkleri, taşı yont 
nayı, cililamayı, hatıA maden 
C•karJp kullanmayı biliJorlardı. 
13u küllür orada, eski Türk iç 
i:lenizi kıyılarıııda, bizim büyük 
ledelerinıizin ellerinde doğdu 
e onların göcleri)'le ıer yüzü· 
•e rayıldı. Arkeoloji, etnoloji, 
•ntropoloji, lengüistik, bu hllki 
katın sayısız delillerini vermek-

Şanghaya taarruz hazırllgı Açık şehirler bombardımanı 
l hakkında tahkikat yapacak Kanton bombardımanında yüzlerce kişi 

öldü Fransız kilisesi yıkıldı : Frankistler şiddetli bir taarruz yaptılar. 
,..-< ---"!"9"!""'---... Fakat cephe vaziyetini değiştiremediler. 

Milisler 13 Ağustosta Şang- Japanlar 
hay hükumetini devirecekler Fransızlara 4 mil-

• • 1 yon frank tazmi-
K iyokiyanga gelen Japon gemılerı ve nat verecekler 
kıtaat birdenbire çekilmeğe başladı 

Barselon, 10 (füıclyo) - El> 
re Cephes' nde Frankistler Fa 
yon'uıı şim .:lindo cumhuriyetçi
lerin işgal eltiklori nehrin sağ 
sahiline en çok yaklaeıığı nokta· 
ya eiddetli bir taarruz yapmış· 
!ardır. 

üç tayyare, Bnrselona'ııın f cenu 
buna 40 kilomeıı·e kadar masa 
fede kain mevzileri lıombardı 
man etmielerdir. Neticede bir 
çocuk ölmüş, 10 kişi ynrnlanmış 
beş ev harap olmuştur. Bu tay 

ledir • Tokyo 10 (Radyo) - Domei otomobillerle mücehhez olduk 

Hankou ıo (Radyo) Roy 
ter bildiriyor ; 

• Tapon konsolosu Fransız 

konsolosuna Kanton bombar 
dımanında tahrip edilen Fran 

Toı;çu ve hava kuvvetlerinin 
yaptıkları bombardınıaulara rağ 
men cumhuriyetçilerin müdafaa 
teşkiUitları taınamiyle sarsılma· 

yareler, ınüteakibou Villa - Növa 
- i g eltro'yu bombardıman et 
mişlcrso do ikn e ttikleri hasnrnt 
mühim değildir . 

Tarihin eıı eski ve en ilkel Ajansından; Mussırraııe bir ta ları haldo slUlh altına davet Hud adrndaki lııgiliz zırhlı 
sı, Marsilya'ya gitmek üzere düıı 

aşkaın Gandiya'dnn lıarokot et 
mişıir. 

diye tanıdıQ'ı bütün medeniyet- kım şayialara göre başı bozuk edilmişlerdir. 
mıştır. ~er, Çin, Hinı, Fars, i Mezopotam Çin kıtaatı , 13 nğusıos tarihinde Emniyet tetbirleri sız büyük kilisesinin tamiri 

için ,Japouyanın 4ınilyon Fran 
Düşman Alto de Los Autos'u 

zapletmietir. Gandeza'nın elrafııı 
da düşmun müsbet bir netice el 
de edemeden Villa de Los Ar-

)a, Ün Asya, Mısır, Yunan,lskit, Şaııghaya girmeye ve orada ye Bugünden itibaren beyne! 
~trüsk, Roma medeniyelleri,hep ni Çin hflkümetini devirmek ve milel imliyazlı mıntaka ile im 
bu göçmenlerin getirdikleri ye. Şaughayda mukim Ja~onl a.ra t~ tiyazlı Fransız ınıntakaeında ge 
lli kültürün verimleridir. arru~ etme~ maksadıle bır nu co sokağa ı:ıkmak ve ışık yak 

ma)'IŞ lerlıb etmeğe hazırlan mak yasak edilmiştir 

sız frangı tazminat vereceğini 
bildirmiştir. Kilisede vukua 
qelon zarar asgari 8 milyon 

Bir komisyon kuruldu 
Lonndra, 10 ( Radyo) - in 

giliz diplomasi mahafil i, ispanya 
cos~a taarruz etmietir. d11 açık şehirlerin bombnrdıma 

Orta Asyadan Türk göçleri kt 'd"I Bütün kumar müesse!'eleri franktır . 
t .1• ma a ı ı er. -------------"' 

Frankistlerıu Tarlosa - Gan oı hakkında tahkikat icrasına 
deza yolu uzunluğunda Gande· memur İngiliz komisyonunun şu 
za'nın cenubunda yaptıkları lıü suroıle teşekkül edeceğini bildir 

llrı un hemen bütün ayrımlarını Bu şayialar üzerine Şangba ıı ağustostan 13 eylüle kadar 
kuran hAdiselori doğuı muştur. rın bevuelmilel imtiyazlı mınta kapalı im ıştır. Filistinde 
Preiııtuvarı tarihe bağlıyan bun kası makamının emri üzerine Magazalar, mutat olduA-u 
lar olduğu gibi, ilk çağları so müselll\lı bir kuvvet teşkil etmek veçhile kapanacaktır. Japonlar 
na erdiren de Hunların Asra· üzere muhtelif memlekellere tarafından da icap eden ihtiyat 

cumlar geri püskürtülmüştür. mektedir. 

B 1 ·ıvarı bomb d Sabık hava kuvvetleri ku 
Çarp'şmular Jevaı'- arse on c ar ı· 

"' ... man edildi mandanlarından binbaeı Şmit 

edı~"OT B .... rseloıla, 10 (Radyo) _ Bu Jlipot, topçu biııbaşılarıııdao I~ö dan Avrupaya geçişiyle kopan mensub on beş bin kişi zırhlı -Sonu ikinclde- 'J .. j()ıı,Bu iki zat l:l ağustosta 'fu 
iıöo kıyameti olmuetur. Orta çaQ' 
ları gene Orta Asyadaıı Ön As· 
Yaya aeçen Türklerin lstanbulu 
alması kapar • 

Bütün bu göçler arasında 

Türk, tarihin kendisine verditti 
)Üksek küllıir öde,ini unu'ıma
nııetır. Nerede yeni bir kültfir 
ıeığı parlamışsa orada Türk ken 
dini göstermietir.Uygur ve Arap 
Jaııları Türk diliui ifadeye ya 
radığı zamanlarda bu yazılar 
0 R6nJerin en parhtk k1lltürünü 
teıoail ediyorlardı • 

Günümüzde kültBr ve teknik 
ınerkezl kesilen dünyanın kul· 
landıj'ı yazıyı almak, bir kaQ 

tüı yıldRııberi ihmal edilmie o· 
lan bu kültür öncülüğü vazife 
sine yeniden el koymak demekti 

• • • 
Türk diHnde Arap harfleri· 

nin kullanılı911 Türklerin milli 
dil benliklerini sanan, Türkçe· 
nin güzelliğini, sadeliğini, kolay 
11 A'ın1, kıvraklıtmı kaybettiren 
bir mahıYtıL almıetı. Eldeki yazı 
eekilleri Türkçenin kendi ihıi 
)açlarına uymuyordu. Bazan bir 
tek Jaıı şekli, bir elif, Türkçe· 
nin •a, e, o, · ö, u, ü, ı, i• tıesle 

Sonu lklnıclde 

1. N. Dilmen 

Ankara - Diyarbakır hava postası 

Yeni tayyareler ay sonu 
memleketimize gelecek 

Haıa~ollan programı tas~ik elltldi. BüyOk şehirlerimiz va 
komsu memleketler arasmda hava postalan açılacak 

Kudüs 10 Radyo Sakin bir sabah M fl joı k ndnsındıın gelen ı9z'a vnsıı oıacak_ıı_r_. ----

haftadan sonra tedhişçiler Prağda temaslar clevam ediyor 
bugün Filistindeki tııhriklerine ye 
niden başlamıştır Tulkerimde asi 
terin bir çetesi kadastro bürosuna 

• taarruz etmiş ve büroda mevcut 
vesikalarla do•yaları alıp götür 

"lüşlerdir. 

Milletler arasında bir gergin
ljk h~visı esiyor 

Lord Runsiman milletler mümessilleri 
ve Hota;a ile dün de görüşmeler yaptı 

Bu sabah Tabriyeye de arap 
çarşısında bir bomba patlamiş bir 
arap telef olmuş ve dokuz arap 

Ankarll, ( Husus! ) - Devlet ve buolttr Ankara - Diyarbakır 
H8v6 yoll6 rı idaresi, lJUyOk şehir- yaralanmıştır Prag ıo (Radyo) Dün saat ı bu görüşmede hükumet uoktai 

hısttına hıhsls edilecektir. Yeni Yafa Tel Aviv hududunba bir 17 de Runismaııın duiresine gi nazarını etraflı surette izah et-
lerimizi ve komşu memleketleri tayyareler gerek emniyet ve sO bomba ku~ı-.ük bir yahudi kizını ya · · 

ı k v ren Alman Südet partisi mümes mıştır · . 
havtı yollyle birlbirlne bağ ama ral, gerekse konfor bt1kımındt10 ralamıştır silleri eant ıodo ayrıldılur. Millet Prag Jo (Hady_o) lçlorıude 
için bUyf\k btr program hazırlım çok mükemmel bir şekilde olacıık _ .

11 
. . t 

1 
l lngi!iz muhalefet lıderi Atle de 

mıştır. tardır· Mavı· kor.1ela" ıer mumess• erınıu op an ısıııa 1 ld ·ı ı U Lort Runisınıın da ialit!ik etmi~ ol_du~u ıa 0 :.. o ngiliz mebusu 
N6fla Vekaletinin tHsdik etti• Nlıfia vektll~ll ye.ol ulınacıık tir. li dun Prnğa gelm ışlerdir. lııgiliz 

ği bu programa göre beş yıl için tayyarelere sartedilmek Ozt4re Gene Normandide mebuslar Qekoslo vnkya dahilin· 
de ısttlnb 1 A k K Ad Heulayiıı mümcssılleri Lor· 

u • n ara, ooya, a· 938 büd"tslnden Havayollan için de muhtelif şehir \'O kasabaları 
Da l mir Sam"' n· b k v La/dı da Alman demokratları tarafın· • z ' .. un, ıyar 8 ır, ll\hslsat &ft ılmıştır, Tdyyareler oy R dolaşacaklardır , 
Erzurum, Van gibi bdynk şehir. N ( ) dan bir Henlayıncinin öldürül-

d t itli haşltmnda memleketimize ge.. .ı. evyork 9 A,A Komodor .· . 'ı le alAkadar bir r "\ 
terimiz arasın 11 mun azam hava tirilmiş olac6klardır Devlet Hava RobH lrving N evyorka muçasa meıı hAdıses Y • . . 170.000 İZ mir 1 i Ve 
Postaları yapılocııktır Ayrıca n kı vcrmialerdir. Ôğrcnıldı· 

. . · yolları umum mUdUrlUğO Adıma !atında Küin Mari vapurunun 1 e up "' _ İzmir Eıı!trnas)'Ollal Fuarmın 
lran'ın 'febrtz şehrıyle memleke •ğine göre bu mektupta bu kabıl 
t·m ·ı orasında da bir bava yoln - Httlep ve Adana - Bağdad Atlas Okyanusunu şarktan gar 1 k d b. 1 ,000,00'J zlyarttçlsl sizi bekliyor 
ı z ~ .,.. _ hAd i seleriıı Qekos ova ·ya a ır . • 
ıbdas olunac"ktır. lran yolcu tay arasında da bir bısva battı tesis et ua doğı u vasati 3o 99 mil surat ll ğ d Yol ucuzluklarından istıfade 
yarelerl de Vun şehrine ka m~~i düşOomt:kledlr. idare, iz- le kateımi& olduğunu bildinnie g1:1rgiu!ik bava~ı yara ı lll 

8 121 ı ediniz; Yenlllk, gazelllk, eğlence 
dar yolcu taşıyacaklardır. mu deki ıeslsatı benUz ikmal e- lir ' rar edılınektedır. • ucuzluk ve alış veriş yeri lzmir 

Huvayollurı idıuesl bu sefer- dılmemiş olm6sıo11 rağmen lzmir Normaııdi vapurunun 1937 Prug 1o ~Radyo) L~rl Runis Eaterntıııyooııl Fuarını deniz, gU 
ter içlo lhtlynçlttr ve nokpanları IEnltırnıssyooal fuarı esn6sında An Ağustosunda şarktan garba doğ mının Lu gun başvekıl Hotza ~n~ş, yeşillik, meyve ve sağlık 
kar~layıcık teblrler de almcak!ü· lrnrH ve lstanbul'dan lzmire layya ru Aılnııtiği katettiği sırada sür ile; uzun bir görüeml) yapmıştır, şehri gbzcl lznıirl ziyaret edinız. 
dır. Bu çQmledco olarak yakındtl re lşl~tebilmek için bbzırtıklar ali 3o,58 mil idi , Yarı resmi mahfellerden öı;trenil 1 20 Ağustos - 20 Eylul 
üç tonare duba satın alınacak yapmaktadır. - aonu lklncıde - dil{pe gore Hotıa Ruııismana 
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11 AÖUSTOS 1938 PArşembe VENl MERSiN Sayfa: 2 

Dahav tecrid kampında hayat 

"Sual sormadan 
Pazarlıksiz sa.IDış matbuat ve Türkiye: 9 Ağustos 
tış mecbıiriyeti Türk ·Alman rini• h•ra:i;·~~·.~n:·~::;,., b• 
1 atbikat icin hazır- zan da bir tek ses, bir •z• sesi 

ateş edilir!,, lık yapılıyor Ticaret muahedesinin Alman Arapçanın ezel, ze, det, zı• gibi 
dört blleka yazı şekliyle ifade 

içinde 15 bin sürgün bulunan kampın 
etrafında, elektrik cereyanı taşıyan di
kenli tellerle sarılmış üç sıra Jıvar vardır 

1 
Ankara, - Kamutayın son Yada I•esmı"' akı• slerı· edilirordu. Vokal ekaikliA'i bir 

kelimenin bir cok türlü okunma 
toplantılarında kabul etmiş oldu 
ğu pazarlıksız salış mecburiye- Son ticaret muahedesine dair şavanı SIDI\ yol açıyordu. Böylece oku· 
tini koyan kanun ı ·eyh11 1938 '.T ma öğrenmek, 7alnız sesleri gös 
tarihinde meriyete girecektir. dikkat bir makale teren şekilleri bellemekle elde 
Ekonomi BakanlıA'ı kanunun edilemiyor, her bir kelimtrnin 

Buaün Avustur7ada, Al Dahav lecrid kampının etra tatbiki etrafındaki hazırlıklarına Geçenlerde Almanya ile im alt\kadar umumi müesseselere a1rı ayrı seklini ve okunuşunu 
men hükumetinin tevkif etli~i fı evvelll yüksek bir divarla Çev devam etmekte ve belediyelerin zalanmıe olduğumuz ticaret ve de temas edilınie ve bunlar dahi öğrenmek zorluğunu do$turuyor 
kimselerin bir ço~u Dabav tec rilidir. Bunun üzerinde kaleler vazifelerıni tesbit etmektedir. klering anlaşmasile Almanyanın zamanın icabına aöre Jeni bae du • 
rid kampına sevkedilmiı bulunu vardır, 99 oralara makineli tüfek Bakanlık, kanunun ilk defa tat harici işlerde resmi neşr vasıla tan tanzim edilmiştir. işte, 9 Ağustos 1928 de Bü· 
yor. Evelce Alman7ada nazi ida ler ve projektörler yerleetirilmiş bik edileceği Ankara lstanbul 1 sile olan (Deutche Diplomatisch: Müzakerelerden çoğunun 4 gün 1ük Türk Önderi, bütün bu zor 
resine muhalif hareketlerinden tir. Duvarıo üzerinde de üç sıra te lzmir ıebirleri h~kkındaki - Poliche Korrespondenz geze içinde müsaid ueticelare varıl lukları bir tek hamle ile silkip 
dola71 tevkif edilerek buraya dikenli tel sarılmış ve tellere kararname1i hazırlamıya _l>a&la· tesi mühim bir makale neeret mıe olması ve tutlıik mevkiioe attı; bütün o zincirleri parçaladı 
Qönderilenlerin adedi 15 bin ka elektrik ceryanı verilmiştir. bu mıetır. Kararname projesi pazar mietir. Türk - Alman yeni tica konulmalarına hir mani kaime O gün ba1lı1an büyük dil 
dardır. ilk divardır. Bunun iQinde ayni lıksız sa&ıs etiket ve işaret koy ret mukavelesine aid Alman hü mış bulunması Almanyanın tica inkılAbı, on 1ıldanberi dev adım 

Dahav kampına sevkedilen şekilde tekrar iki divar vardır. ma işinin hangi ticaret şu bele kümetinin noktai nazar ve telt\k ri. politika~ını.n ciha~eümul bir I lariyle ilerlemekte, Türk diline 
eski Avustur1a ricali araıında Üçüncü divarın dibinde de dai rinde, hangi maddeler hakkındd kisini ifade eden makaleyi aşağı mıkyasta ınkışaf etmış olduQ'una Jt\yık oldu#u yüksek yeri vere· 
Vi1ana valisi Şmit, BaıvekAlet ma nöbetçi bekler. ve ne suretle tatbik edileceğini ya dercediyoruz: J~rıi birer delil ıeekil etmekte cek eserler 1aratmaktadır . 

gösteren hükümleri ihtiva ode· •Ahiren imzalanan Alman - dır. 
ai1asi mQdürü HorDtostel, pro Kampın a1rıca bir istas10 cektir. • T&lrk iktisadi mukavelesi, siya ••• 
patauda nazırı albaJ Adam, na au tardır ve mevkoflar ekaeri1a set ve iktiaad aleminin dikkatini Ba 1eni ticari muahedelerln Şunu düşünmek yeter: 
zırlıırdan Ldting, vatanperferler içeri buradan alınır. Yalnız, MO y· k' M • I tekrar Avrupanın cenubi şarkisi muhteviyat• Alman fanın; cenuba J Harf inkilAbı olmaaaıd •, 
cephesi hOcüm kıtaaUarı eefi nih tarafından getirilenler diler Uf ıye • acans an ue çekmietir. Bu hadise; son za şarki Avrupa .. ında ei1asi bir te Türl( inkilAbında okuma yazma 
1üzbaıı Aleksannr, eaki polis 7oldan gelir. manlarda bu havalideki devletle fev;~k tde~i,nil içdi? hiçllir . gayre& bilmeıliQe kareı seferberlik J&. 

- te Şk b 1 D h k ·ı ~'ü .h Tı·caret anla.eması rin iktisadi ıahada göstermia ol skar e mt•e ıai n k ı~er mıhll~tlere pılamazdı. mus earı u e ve Atus&urya a av ampı ı e uı nı ara r ,,, areı ıcar no tadan da 1 em . . 
om eski Paris elçisi vardır. sında telefon hattı oldueu gibi d h . . l k duldarı faaliyetleri hatırlatmak perralizm yapmağı aklından ge . . Harf ınkılAbı olmasaydı dil 

Avus&uryanıo eski haneden ayrıcR yeraltından bir de husu Q Q ıyi iŞ İyece tadır. · · ld ~ b.IAk' · ınkılAbı olmazdı. Al . • 1938 . . oırmemış o UaUDU, 1 ı:ı 18 tıca 
ailesine mensab kimselerden de si ıll tertibatı vardır, Kampta 'lk 

6 
nıaoy~ 1~10 Asenesımn ri münasebatınıo devamlı ve te Harf iokilAbı olmasaydı di· 

Sara1 Bosna faciasının kıhı·a bir mevkufu eksik olduA'u görü Ankara - Almanya ile &ica· ı ayı - a. usu~ vus.turya menücattan masum piyasalarda limizin 1er1üzü dillerine bütün 
manı veliaht Fransız Ferdlnan lür veya kaçUtı anlaeılırsa der ret ve kliring anJa~maları müza om Al~an~a 11.8. bırleem&sınden J ınkieaf etmekte bulunduğunu kOltür materiyellerini vermiş bir 
dın iki oğlu Hohenberi dükala hal bu zil faali7ete geQer ve kerelerinde hükumetimiz adına sonra tıca.rı pol~tıka noktas~ndan göstermektedir. Bu piJ&&llların ana dil oldugunu bulamazdık. 
rı bu kampta bulunmaktadır. kampta nöbetçilere oldu~a gi bulunan heyete ietirAk etmiş o· y?ksck. b~r faalıyet devresı ıee itimad ve emniyete ıayan olma Harf inkılabı olmasaydı 

D h 
lan Türkofia Reisi B. Burhan kıl etmı.ştır, Avustur1a.nın _ evelce tarı mubteıı·r sebeblerden ı·ıer·ı "Gu·ne11 • Dı·ı,, Teorı·sı· buluna-
~ı·hnı· Sanus eehrı·mı·ze a"det et a etmıı bu undoA'u tıcarı muka 1 kt d. ş·· 1 k. "k.tl b. a av Alman yada, Münib ten f bi müııihteki nazi polis !lmirleri kd 1 - v 

on sekiz kilometre uzukta ba ne de işaret verilmiş olur. Bu ... • ge me e ır. 01 e ı ı:ı ı er ır mazdı. 
! miştir. B. Sanus avdetinde Buda valeler an&tulustan sonra hukuki b' . l ·1ır 1 t b'l 

Laklık ve zlraatte kullanılmayan I nun üzerine, Münihle Dahav ara h · ti · · k b · ı ki ırın n ı ıyac arına ve a 1 va Kültür yolunda Atatürk Tür· 
peşteye uğramıe, Macaristan ha• ma ıye erı~ı ~ay eı~ış 0 ma a ziyetlerine karşılıklı olarak hür k' boş bir arazide, ufak bir kasa 

1 
sındAki bütün yollar kapatılır ve . . beraber, tıcarı munasebatının t t . 

1 
d. ıyesinin ilerlemesi, [harf inkıla· 

b d T 
. k k . rıci1e ve tıcaret nezaretleriyle k . . . me e mıe er ır. bı· ıe b 11 t a ır. ecrıd ampı da kasaba 

1 

sı ı intıbat tedbirleri alınır. se te1e u~ramaması ıçın bır . J . . . . "I a amış ır • 
. k. fi Macar milli bankaları ve bazı müddet mer·ıyette kalmıala d . Akıdle , coğrafı mevkılerının fı:ıte 19 a~ustos 1928 de 1a-

nın ı ı Q kilometre ötesindedir. Kampla mevkuflar sabahla v r ır v ~ 
Dahavdan Amper ismindeki kü yjn saat beete kalkarlar. Kahvaı müesseselerle temaslar yapmış· Mvhtelif milli esaslar üzerine in müsaid olmasından dolayı birbi pılan inkılabın büyüklüğü ve 

Ük h
. j 1 tır. Bu temaslar mevcut Türk- ki~af etmiı bulunan Almanva ve le. rini karşı11kh olarak. g.erek is. önemi buradadır. 

ç ne · ır geçer. tı o arak onlara kahve ile ek v 1 h ı b k hlllk 
B Macar ticare& anlaımasının daha Avustur1anın iktisadi v11ziyetıe tı sa men aı ~ere ıstı pı 

ugün kampın oulunduğu ' mek verilir. üç günde bir de iyi işliyebilmesi iQin icap eden rinin birleımesi üzerine bu mua yasası olacak tamamlamaktadır. On yıllık t•e•c•ru·be ve •atbı·k 
yer umumi harp sonuna kadar kahvaltıda biraz margarin y<s~ı • 
bü1ük bir slJAh fabrikası idi. ı vardır. kararların alınması merkezinde l bedeler dahi Almanyamn ticari Almanya ile cenubuşarki harf inkılAbının ehemmiyetini 

1 Olmuı:ı ve Macar hu"k·'\me•ı·yle manzumesi içine almışlardır. Bu memlekelleri arasında eskidenbe go-stermek ,·":ın "Ok so"ze ver bı 
li'abrika faaliyetini 1918 de tatı·ı 1 Mevkuflar kahvaltıdan son .., u ' · b l b b.. v v ı · · 'b · 1 b nun netice&\ olarak geçen mar rı mevcut u unan u ta ıı ve 
etmiı ve binalar uzun müddet ra nazi marşları söyli1erek ça esas prensıp ılı arı1 e muta a· UJgun yeıiyet; Avusturyanın Al rakmı1acak kadar verimli olmuı 

kat husul bulmuı:ıtur. Geçen se· tın sonunda bugüne kadar Al O l k 
boe kalmıetı. İlk defa olarak es tıımaya giderler, Marş söylemek .., manya ile muhtelif memleketler manya ile birleşmesi neticesi tur. n 1ı ösceye gelinceye a· 
ki fafrika 1933 de akla gelmie herkes iQin mecburidir. Ô~le ve ne 1800 bin pengü lolan Macar arasında müzakereler cereyan et olarak bir kat daha genielemie dar Türk genci bee yıl ilk okul 
ve ııazi hükilmeti orasını, muha akşam yemeklerinde de mevkuf ithll!Atı bu rıl üç küsür milyo· mielir. tir. Bu hal tabiatile yeni müzake da, üç yıl orta okulda okur, lise 
liflerini sürecek bir yer haline 1 ların hiç konuşmamaları esas na çıkmıştır. Macarların ıurdu Hu müzakerelerde Almanya relerde ehemmiyetli surette hesa sınıflarına geoerdi da hıild bir 
ielmietir. j ıır. Bu zaman radyolar natuk muza ithal etlikleri mal nisbetin nın eski ticaret mukavelelerile ba katmıştır. kelime1i kelimeyi •ha,, ile mi, 

Kasabadan tcrid kampına ve askeri mare neşreder. de bizden mal almalarının temi A l , , •hı. ile mi yazaca~ını bilemezdi 
ienie bir JOldan gidilir. Bütün, Kampta mevkufların bir kıs ni keyfiyeti, bu prensip üzerin m~alaj ma~~elerinin iraat kooperatıflerinm HAJA biraz eski bir eserde bir 
yol bo1unca büyük levhalar var mı civarındaki bataklıkları ku deki anlaşma ile temin edilmiş kelimeye rastlayınca naa1l oku· 
d•r. "Dabav tecrid kampı. - Ö· rutmakta, bir kısmı atölyelerde bulunmaktadır. Mevcut antaıma· ithal ve ihracları Damga resmi mua- J8Cal}ını düşünür, dururdu. "Du· 
lOm tehlikesi - sual sormadan asker elbisesi Ye diğer üniforma nın her iki tarafın ticart müba· hakkind~ ~ l ran,, sözünü "devran,,, •nehenk,, 
atee edilir.,, Kelimeleri yazılıdır. aksamı imalinde kullanılır. Da delesini artıracak bir şekilde ye Tİyef eri sözünü •nehnek,, okuyan e<lebi· 
bu suretle oraya her istiyenin hav civarında ekseriva ordu ma ni baştan tanzimi için Eylfil a· Ekonomi ve Finans bakan· Tarım kredi kooperatifleri yat öğreimenleri vardı. 
gitmesine imkfln Joktur. Bu yo1 nevra yaptıQ'ı içiıı, arazinin bu 1ında Macaristandan bir ticaret lıkları zarf ve ambalaz maddele · birli1derinln ödünç alma ve ver· Bugün ise, bir ilk okul yu· 
dan ancak nezaret altında bulu işe müsait bir hale konulmasın he1eti şehrimize gelecektir. Bu rinin yabancı memleketlere çı· me işleriyle pllra yatırma ve dl rusu, bir kaQ ayın içinde okuma 
nan mevkuflar geçebilir. da da tecrid kampı mevkufları yapılacak olan anlaema ile me9 karılması veya yabancı memle· ğer büllln lşlerlnde yapılacak se yazmayı öQreniyor, ondan soora 

Kamp evveJA yedı· bı'n k·ıı:ıı· hizmete aötüru~r. cut ithal te ihraç vazi1eti mu· ketıerden tekrar yurda sokulma net, rapor, mukaveleollme ve ka d t k't 1· h · u "' • ,. ti 1 1 d 1 1 k a gaze e, ı ap, e ıne er geçenı 
1 k k·ı · b. h 1 t' ·ı · ı k sı müddetlerini yeniden tesbit ,.ı ar a resm a re ere verece · 

a aca ıe ı de bulunu1ordu. Ge Dahav tecrid kdmpında bu vazı ır 4 e ge ırı mıe 0 aca t . r B ö r h 
1 

leri arzuhaller ve ynptıkları bn saldır saldır okuyabiliyor. 
cen sene yeni kısımlar ili1ve edi lunan Yahudiler diğerlerinden ayni zamanda her iki tarafın d:ı e mıe ır. una g re yer 1 ma su too muameleler dolayı~lyJe t 0 ı t b d d. k. k 

· · 'h •e mahlllerle dolu olarak çıka 
1 

' a ' ş e u saye e ır ı o uı 
lerek bü1ütülmü1tür. Bu gün daha fena eerait altında bulu ha fazla mıktarda ıthal ve ı raç z m ettikleri ka-"ıtların damga - b' 1 · · · J ak · ·n yabanc ı k ti & çaQını aımıı ruz ın erce yurt-
orada, hizmet göıen hademe ve nur ta bulunmaları temın edılecektır rı m ıoı ı mem e e er ı d r b ı d ,. 1-'k • den getirilen çuvalla zeytinyağı resm 11 en mua u un U19U a ı:ı 8 taş yeniden okuma yazma ö~ren 
memurlarla beraber, 20 bin kiei Mevkufların saçları makine C 

1 
, • ~- ı- .... ve tuzlanmış balık varilleri, zey· lıhsra blldlrllmlştlr. 1 mie, ilk okullar. itseler, boyuna 

raea:1~~::~~aki diaer iki ıec ~':n~e~~~~ş~~r '0g:~:~rınf er~~:. eza 8V Bfl umum mu Uf UDU tinya~ tenekelerinin ko.nuıması· Beynelmilel tıp ta-1 adeııeri aruırııdığı hatde okuma 
na mah&us sandıklarla ıhracatta ı · t ,.. 1 k T" k ı 

"d k pı· Oranı'enbura ı·ıe L.h Gö l ,.. tl . d '- d Adli B k 1 kil l . . •h • k • l ıe e51y e oşuean ur yavru a· rı am · • ı m e.ın zarın e yu.ar an ye a an ığı teı o u· kullanılan maddeler ıkı sene, ( rı ı ongresı . . 
terfelde kampları Dahav kampı aeaRı tlç kalın kırmızı oizgi tar t klf 1 1 bunların dışında kalan bütün rına yetışeml1ecek bır hale gel nan, ceza ve ev ev er umum . r 
nın subesi sa1ılmaktadır. Ba ao dır. mOdOrlntOaOn ıvazlte teşkilat ve zarflarla maden ıu1u şieeleri, ev Ankara, 19 (Hususi) _ Ey· ı mış ır. _ . . 
tecrid kambının umumi müdılrü ~ h L 

1 
kadrosu hakkındaki hazırlıklarını e11ası nakline mahsus tertibatlı liil afı içinde YugoslatJa'da top BugQn, bu bQyuk bılgı sefer 

Ayke Dabatda bulunu1or. ylOg aya taarruz nazır ıg .. ı arabaların yabancı memleketlere !anacak olan be1nelinilel 11 inci berliQ'inin açıldıQ'ı gilnün onun 

D h k b
. h . d bitirmek üzeredir. Umum mOdOr Q.1karılma müddeti bir sene, b.ira tıp tarihi konoresioe lstanbul o- 1 cu ııldo-n·"m·"uü ao-rmek A•a· 

a av ampı ır ee rı an ı Birinciden artan 1 f • u u • , • . . d 
1 

JOk en kısa bir zamanda yeni kad ıhracında kullanı an ıçı te eışe· ı niversitesini temsilen tıp fakülte·! _ . _ 
rır. ıçın e pazarı tardır, satıe a tetbirleri it\ihaı edilmletir. lerin tekrar yurda ıokulması si dekanı B. Nurettin Berkel ile turk ıokılAbının bü1üklüQ-Onu 
rı orada 1 ı t kit t K t b b rosu ile yeol vazifelerine başlaya 1 1 • a11a1an arın es e an on om ardıman müd~~ti ihra~ı t~rihi.ndeo itib.a tıp tarihi ve deon~.oloji ~oçenti düşünmek iQin ıeni bir tesiledir. 
tikleri kooperatifler 7apar. Met Edildi caktır. Di~er taraftan bakanlık ret! ıkı senedır. Ze1&ınya~ı. varıl doktor B. Süreyya Unver'ıo işti· Yokluk UQurumunnn kena· 
kuflar, kampın hududları içinde Konton 9 (RadJo) _ RoJ Finans bakanhAı ile birlikte hOk lerıııden 31-11-935 tarıhınden rAkleri kararlaşmıştır. 1 b. . 11 . 
Serbestt·rr ı bir k ı mi Aabslyeti haiz slaçak olan ce 31-7-938 tarihine kadar 1urda • rına yuvar anmıe ır mı e\ı, ee· 

ı er; ra nız, ış a ter ajansına nazaran 9 Japon v ki ha1atı 1aearlar. tayraresi bu sabah kontoıı şeb za evleri mntedavll sermaye mua sokulmuı olanlarının ihrao müd Pamu arımız üze• siz bir hamle ile 1eniden varlığa 
Tecrid kampının ortasında rlni l•ombardıman etmielir. melelerlne alt hesap usuılerlnl de deti ise bir defaya mahsus ol· rinde tetkı.kler kevueturao, bununla da kalmıya 

barakalar tardır. Burada sfirgün Şimdiye kadar Fransız kılisesi tesblt etmektedir. mak üzere ÜQ sene olarak kabul rak o koca millete tarihini, dili· 

h k d 7 edilmietir. Haber ttldığımızo &öre Maca ni, kOltürünü 1eni baetan ö~re• 
ma puslar 7alar kalkar. Olduk nin butundutu mınta a a 1 mamaktadır. N k l • 

Ü"' k k.. . ~ k' kl 1 t d t d.l . t· oter anunu r etandan yurdumuza bir tekolsl ten, ona bir daha felAk;tin "ak· ça J .. ae mev u s11ası ımse ma u a a e ı mıı ır. Civara Jı'rmı· kadar bomba 1 
1 

' 7en ge ecekttr. Bu teknlsl1en . 
lere haauet daireler la1rılmıetır. 

1 
~a~ o~ b;ş~~ .T:~pon tay~~ dügmüı te yüz kadar sivilin öl yurdumazun muhtelif pamuk mın la!~aaına ımklln bırakmıyac~k 

Kışlanın me.,danında ve yol re erı, an on a ı ransız mesine sebebiyet vermiş ve iki Bir nizamname pTO• takalarmı gezecek ve pamuk ka ı buton vasıtaları hazırhyan bo-
ların köeelerinde he1keller var Jük kilisesinin etrafıoda panik rüzden fazla insanı Utelerl üzerinde tetkikler yapa- . )'ük Türk DAhisine sonsuz saygı 
dır. Bunlar, Alman1anın milli çıkarmıştır, Büyük kiliseye illi t K banlar d1arabı.amıe jesi hazırlanıyor caklır. ı ıve eükran .• 

· . ca eden etmie olan 39 kiei pa& ır. ur arasıo 4 ırçok 
kahraman eaydıtı kımeelerdır. 

1 
b b 

1 
. i . kadınlar ve çocuklar vardır Ankara ( Hususi ) - Adliye -----

-' . ayan om a arın tesır ıle lelef . Mahrukat k nunu M .. k d 1 A Mesel~ .R~r~e bır kao Fransız olmuş ve 50 kadar insanda bu Heyeçan uyandıran BJkısnlığı 1 eyini 1938 tarihinden a • avı or e a 
askerıpı oldurmQo ola? ~aget~r filzden yaralanmıotır: bir haber ıtlbrren yQrOrlüğe girecek olan nan tatbik şekli 
banlar arasında da Hıtlerın bır Yüzlerce ölü.ve yaralı Hankot 10 (Radyo) _ Kiıu noter knnununuo tatbiki soretini 
heykeli tardır. , 1 gösterir bir nizamname projesi Ankara - Ekonomi Bakanlığı 

Kampln neşriJat yapan b. Kilisenin dahilinde cesedler ki1ang umumi kararga undan hıJzırJamıya başJttmıştır. Bakanlık " " _ d k' t tb'k' .1 
d 

. t d d Bır le 1Aralılar kırılmış olau camla gelen 9e Japon kıtaatı ile Japon noter kanunu ııe şehrimizde ku onumuz e 1 sene a ı ınc gcçı c 
ra JO ıe asyonu a tar ır· u k h h .1 · · b' d b. p · c k ol n mahrukat k t t • • . rın en azı arasında rerlerde ar gemı arının ır en ıre o ruJ ı Cdk olan noterler yardım san e a anununun a 
radAn butun Alman7aya neşrı ratmaktadır. 1ang gölünün garp sahilinden dı~ıoın teşkili, sandığıo çalışması. bik şeklini gösterir bir nizamname 
7atta bulunulur. Mahpusların Kilise, halkın kesif olduğu Qekilmiı olduklarıııı bildiren ha noterlere yardım şeklllerl, tevziat projesi hazırlamaktadır Proje önü 
dinlenmesi için de ayrıca radyo bir mt\hallede kt\indir. Ve bu ~erler burada büyük bir heye nlsbetl hakkında da bir nlıamna müzdeki günlerde tetkik edilmek 
terUba&ı vardır. t rada nskeri hiç bir bina bulua can uyaııdırmıetır. _me projesi hezırınmakt11dır, fuere Devlet şurasına veriiecektir 

(Birinciden artan) 

Komodor Rober cmui kor 
d91A • nın henüz Normandide 
kaldı#ını çünkü Normandı'oin 

garptan ıarka dotru Adantiği 

katedsrken vasati 3120 mil sür 
at realiıe e~miş olduğunu be7ao 
etmiotir 
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ı- ıllersin gar11izorıu11daki kJlal.tlırı uir ~eıı~lık 
.ihtiyacı olan 345200 kilo odun acık eksiltme ile 

t~Jllloloji merkez enstitüsü· hastalıklarından ve bazı göz 1 R b H 'ldında bir 1 Koza 
llUQ ikinci umumi kongresi bebeği bulaoıkhklarıoda kan ~ı· 0 erb. Aruf ~k 'd t - Kırma 
Yalcı 1 d 'h . . . 'k _ a ım cenu ı l'l a a yap ıgı I 1 _ 
bu nar a nı ayet~ ermış v~ I verm~om ge~ış mı. yasta mu- tetkikler esnasıııda Kap cyale Koz ... acı par agı 

5,6 
{; 

26 

1 konferansta muzakere edı tee11ır oldugunu ıspıt eyle· tı dahilinde bir kafa tası bul Bugday ·Çavdar h: trahom ~eselesi ile bu miştir. . muştur: _Bu kafatası_ d~nyanın Sert anadol 5,10 
•talakla mucadele vasıtala- ~azı göz hastalıklarının en eskı ınsanlara aıddır. Ken Yumuşak 5.5 

tı Üzerinde yapılan görüşme· tedavisinde ensice aşılanma· disi diyor ki. (Bu keşif bu va Yerli buğdayı 3,35 
ler bilhassa büyük bir alaka d t k 'k t "kk' 1 ide son derece ehemmiyeti ha Çavdar 
"Y•ndırmııtır • sl ın ad e nı.. erda . ı ve usul • izdir.) A 

B k f t t ba ··z ere e mutea dıt rapor ar Bo fosil insanhıra pek nadol yulaf u on erans a e ru . . . A 
tttiğine göre, Sovyetler Birli• , tabsıs olunmuştur. Bu arada yakın ye henüz numunesı hıç rpa 

4, 10 
3,15 

4,10 iinde umumi kültürel ve eko ezcümle Kazan üniversitesin- bir y~rde bul~n~mamış olan Anadol 
llo .,_ k lk t h h den profesör Adamiukun kar yaıı ınsan fazlıdır. Yerli alivre yeni M. 3,5 
t 111111: a mma, ra om ıs C b' Af . k d dö d" h 5 
•ları mikdaranda kuvvetli bir niyei lamianın kısmı aşılan- . e_nu ı rı 8 . a r un No ut eksb'a 
•ıatma doğurmuştur. Nete · masanda müşahedelerimiz, Sa cU .devırde fazla mı ktarda 

1
Ya fasulye 7 

lci11a Çuvaşistanda trahom vu· ratov universitesi döçentlerin rı ınsan yaşamı~tır. Bun ar Yulaf yerli . .1,10 
~llatı, ıoa on sene içinde yüz I den Y aroşevslCinin ''kadavr• şemdpanz~ vde goi rı 1 mabym~ııla Mercimek ıark 5,S 
de 4 "b' k bü 11k b' . . . 1" rın an zıya e nsana erızıyor S hl 140 . 7 gı ı ço yu ır 1 enııce~ının aşı anması,, rapor· du. fşta iki milyorı eeae sorıra • ep 
:ıabetten yilzde 10 a, Kare- 1 ıarı bılbassa ıayanıkıyıttır. insanlar bu yarı insandan in Tatlı çoğen 20 
111tanda da yüzde 33 den ge Sovyet alimleri konferans mişt'ır Balmumu 70 
ile • • d - d ' 10 •on on sene ıçın e yuı e I ta, ensice aşılanması keyfiye• Bulunan !kafatası tamam Cebri 15 

e dütmütlür.. .• . , tinde elde edilen tecrübenin değildir. Yalnız ön cepheyle Susam 
Sovyetler Bırhgınde tra· ı 1 ti d 1 kt · ld sol kulakla airzın tavanı ve Yapağı 

ho11a hastalarının azalması ıe· 1 ~ya e er~ e y~~ıl m: a 0 u ç:me mıfsalla~·ı dahil olmak 
8 btpferi arasında, bu hastalık gunu ve . u eya e er e yapı- üzfıra kafatasının sol tarafı Şiyah 

l, IDlicadelede kullamlan dil· lan amelıyatların ·da muvaffa mevcuttur. YUz yassıdır. Ku ark 
1>,... il • • d bü -k kıyetle neticelenmekte bulon- lak nahiyesi geniştir. Bu ka Anadol 
b -er usu erının e yu b' . . . · . A d · h 
ir mevkii vardır, duğunu tes ıt e~lemıştır, fatası mutlaka ıasana aıttlr. y ın ııya 

Sovyetler Birliğinde tra- Yıkanmıı yapak 

li>,5 

~2 
45 
40 
44 
80 
70 ~Olllun tedavisinde orijinal Mesut bir 11işanı1 çift Güz yunu 

~çok yeni usuller tatbik e· ; Konya malı tiftik US 
dilaıektedir. Meseli, ağır tra OsloJan bildirildiğiue gö,ğe başladı. Fakat yarı yolda Yozgat 110 
hoaı vakalannda. ölüler üze. ' re orada garip bir hadise nişanlısına teı;adilf etti. Nişan Keçi kılı · 40 
tinden alınmış ıklerotik ve şimdi ağızdan ağıza do'aşan lı delikanlı nişanlısını :"görl:r » dabağ 25 
k,roiyei lamia aşılanmakta- gUnUn meselesitıi teşkil etmek görmez. Pirinçler 
dır. Vakaların ekıeriıinde bu ted ı r. Bu gerip hadise şudul': -"Sana bir müjdem var Birinci nevi mal 21 
)tni usuller müessir neticeler Bu dcfaki Noı·veç devlet onun için evine geliyordum,, İkinci nevi mal 20 
•ermiıtir, piyango gişesinde birinci ikra dedi. Delikanlının vereccgı Çay 280 

Konferans esnasında .dün miye So bin krondan ibaretti miljdedc ayni idi. Delikanlıda Kchve 10~ 
)anın ekser memleketlerınde Nişanlı bir kız yarım bilet sa yarım piyango bileH almış ve Badem, çekirdek 
körlüğün esas sebebini teşkil tın almıştı. Kız evlenmek üze o da 25 bin kuron kazanmıştı içleri 
brliyen Gloköm hakkında da rd bulunuyordu. on·un için Garip h .. sadof ikramiye kaza Tatlı badem içi 
•rçok müte.ba.ssısların rapor- ikramiyeyi kazandığını . haber· nan piyango biletinin yarısı Acı » » 

1•rı dinlenmııtır. Rosael, Zave alınca buna çok sevindi ve 25 nı bir nişanlıya o bir )'dl'ısıda Acı çekirdek 
•uka, Fradkin gibi tan!Dmıı bin k;on kazandığını nişanlısı 

1 
dı ğ"er nişanlıya verm i şti. Urfa Yağı 

~tofesörler .de dahil olmak na haber vermek Uzere koşa ; NişanhlArın bundan hiç haber lçel ,, 
~ıre bu alımler, Glokomun . ., . ı . 
ıllkiıafını nebati sinir sistemi koşa onun evıne dogru gıtme lerı yoktu 

"in vaziyeti ile alakadar bir Otomobille bile bile denize atladı 
h,Ide mütalea eylemektedir. ilan 

95 
5f} 

3;; 

90 
70 

6 
9 

11 

41 

J almaca~ıır. • 

1 
2-Eksillme 15- ı\ğ.; .. 938 pazaf'lesi gii11ii saal 

16 da ~JP.rsin .\s. Ş. nirı ii31 kalırıdti A. As. gazi-

1 
nosunda A. Sa. Al. ko. tar;ıfırıdarı yapıl<tcaktır. 

3-Muharıınu·u bedel n 178 lir·a ve uıuvakkat 
teminatı 38~ liradır. 

4 - Fazltt biJgi edinmek tSllJell İSlf'kliler .-\.sa. 
al. ko. mP.vcut olan şartrıanıderi her zaman gö
rebilirlt~ r. 00 3- 7 11 

• 
1 L A H 

Silif~e ~azası [r~emli ~öyü muMmlığm~an 
Erdemli köyii nıah olup Erdenılı ~arakolu iş

galinde bulunan bina ve balıçP-si köy kararile \'e 
acık arlıt'ma surrlile saul~caktır. Artırma ve iha • 
le 20-8 -938 günü ~·apılacaktır. Talip olanların ~' ll 
karıda yazılı giiıufo ErdPmli kÖ)'iİ ihtiyar heyelİ
nP. müracaatları ilAn olunur. 2- 2 

L A N 

Satılık cins inekler 

Devletziraat işletmeleri ~urumu T e~ir çif ligi mü~ürlüğün~en 
Çiffiğirı dikkat ve İliııa il~ ) t~ ıişıirdıği llalt•p 

22 ırkı ineklPrdeu nıiilıtfllif .'' aŞL~ İ?wkler satal~caktır. 
21 

3 ,0 mekler çok glizel ve hol siit veren ci usleı dt~ııd i r 

103 alnıak arzu edenlerin çiflik miidiiı Higü11e 111iir aca. 
atlar1. 12- 15 

Satılık Ev 
Mersinde ~lalınrndhe malıallesinde K iicük Ha-

• • 
manı civ(lrında 151 rıtı m~r~lı sokakta J 5 rıuma-

Göz bastalık!Arınm teda- p . t b"ld" · ıd · v· ö Z • R ... ühü •.•. d k b h . h arıs en 1 ırı ıgıoc g ile gelip rıhtımdaki dostlarını ayı esmt m , 

rah ev satılıktır Uurası i 9 2 metr~ nıur<tblJamcla 
dört oda hir nıulbahta11 ibareltir E\· iıı lrnhçflsi, su 
tulum hası ve çt·şruesi , elek lri k lesi salı vardır 

Almak isteyenlerin Yt·ıai M(>rsin idare memu-•'n e an verme e ıme u t · 
•ıa . b' l h . d'l . ra «Belle sle» de oturan tile selamlamıştır Vakıa Dubart \. .. 

ıı ır ce se ta sıı e ı mış cardan Duuart adında birisi b . • • l • • ı Hnpar kö}Üne ait runa 
lt konferans bu hususta pro ··ı ahsı kazanmış ısede denızın ııulıt•_.ı rlık ro,srııı~ ili u·· ı. ru" 

ru üraca&ları 
f, ö R d' ·' b ,.. bu akşam kafayı fazla tutsu e t n r. 

• .r o ıgınanın u uı~ un . .· . dibine batan otomobilini çıkar ı. 
t,tl)ikinde ilk alınan netu::e· dıkten sonra dostlaııle garıp . l.\:tyb~llim. Yenisini ala-
ltr hakkında verdiği enlere- bir bahse tutuşuyor. Otomobi mak kabıl olamamıştır. . cağımdan eski miilırün 
•aıı raporu dinlemiştir. Sov- line binerek son süratle rıh- Bundan başka Dubard n~ l k .. I 
Yet ilimleri, karniyei l•mia tımdan denize atlıyacağını de zamlar hılafına hareket ettiği ıü mu 0 madığını ilan 

niziu dibinde otomobilden için para cezası vermeğede ederim. 
Killi or~u sergi si 
Kızıl ordu ve kızıl bah 

tiyenin yirminci tesis yıldönU 
lllQ dolayısıyla Moskofa de 
~Çılan bUyUk artisliK sergiyi 
1 ~i ay içinde, 110 bin seyirci 
ıiyaret etm;ştir. 

Panama yolu ile 
/( ronştad - Viladi 

çıkarak sahile yüzerek çıka mecbur kalmıştır. 
caiını ve hiç birşey olmadan 
kurtulacağını iddia eder. Ar J 
kadaşları bu bahsi kabul eder ayyare 
ter. 

ile kartal arasmda 
müca~ele Tayin olunan Kllnde dostları 

ve tanıdıkları kadınlarıle be 
rıber rıhtıma gelirler. içerle 3,ooo metre yüksekte 

rindeo hiç birisi Oubardıo id uçmakta olan bir yolcu tayya 
diasını yerine getireceğini resi bir kartalın hUcumuııa 
zannetmez. Fakat bu aralık uğramıştır. 

rJostok ~.ubard otomobiline binerek Vaka şöyle olmuştur 
Sovuet hidrografik Poli suratla rıhhmın kenarına gel y . . d M 

J • L' ı b b d em gına e asının ores 8rn1 ve PartizHn gemileri p 8 mış ve otomo ıl e era er e bi . . 
tla.rna kanatıl yolul ile VJa nize atlamıştır. hmanından hır yolcu tay· 

Yanpar löyü 
~luhtarı 

Yahya Oğuz 

YENi M(RSIN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ) Türkiye Hariç 

Şerait lçia için . 
Senelik 1200 Kr , 2000 K 

Albaylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 
ditaetok'a' gitmek nzere kron Etı·'.ıftakiler derhal çığlığı yaresi havalanmış Bu tayya 
et 1 d d ba b Bir aylık 100 lddan hareket etmiştir. Bu hasmış ka ınler an zısı a rede pilot ve makinecilerden Yoktur. 

&eyehat iki bUyUk okyanustan yılmıştır. Fakat aradan bir başka on Uç le yolcu varmış Resmi ilinatın satırı 10 
~.ecerek. 3 aydan fazla Mllr~cek kaç Maniye_g~çtikte.? sonra ~ujTayyare 3.ooo metre yUksekte ,_K.u.r.uıiııı~t.u.r.------·• 
tıı· gemıler bu esnada yedı ya bardm denızın yUzune çıktıgı k bU Uk bı' k l 1 "'- .. uçar en y r ara ın 
utncı limana ug .. rıyarak koman ve sahıle vardıgı görUlmilştu•· ... B . · · · pı'lotla 

taarr Z a Utrramış u uzun nin ıçıne gırmış ve 
)a ve su alacaktır. Oubard mUtebessim bir çıı.hre u un " · 
....__ kanatlı keskin pe ııçeli eğri ga iki tane makinisti yaralamış 

170.000 1 Z M 1 R L 1 V E 
lzmir Enternasyonal Fuarının 1 000.000 ziyaretçisi sizi 
bekliyor J •• 

Yol ~cuzluklarıodan lstıröde ediniz; Yenilik, gQzellik eğ
lence, ucuzluk ve alış veriş yeri JZ~IR ENTERNASYONAL 
FUARINI deaılz, gDoeş, yeşillik, meyve ve sağlık şehri gllzel 
lımtrl ziyaret ediniz 1 •. 

20 .AGUSTOS- 20 EYLÜL 

galı yırtıcı mahluk yolcu tay tır. Yolculrr arasında mllthis 
yaresine çılgın gibi hUcüm bir panik başgöstermiş fıtkat 
ediyormuş. makinislerden birisi yakaladı 

Bir saldırışla layyareoin ğı bir demirle kartalın başına 
tekerleğine çarpmış sonra bir 1 vurmuş bu suretle dışarıya 
kanadını ~akatlamış. Fakat çıkarabilmiştir. 
gözU yılmıyan kartal ikinci J Tayyara ilk indi ği yerde 
şiddetli atıhşırıda tayyarerıiu pilotla makinistler dHhal has 

1 
kalın camını kırarak teyyare la neye nakledıJmışleı dir. 

1 L l N 
16-7-9j8 tarıhli rPsmi gazfltede inlişar edileu 

istihlak vergisi kanununda ~örülen tadilal iizerıne 
fabrikamız manıul~tı bez fiyatlarım aşağıdu göste 
rildiği vt>chile indirmiş olduğumuzu sayın nıiişle· 
rilerimize bildiririz. 

Eb'adı 
Tip il Seyhan bezi 7 5X36 
,, Vl Hor uzlu bez 7 5X3 6 
,, VI Şapkalı 8f>X36 

ı Satış pPşin bedelledir. 

Fi 
6,42 
6, 1 o 
6,70 

2 -- kir balyadan aşağı satışlar içiu 010 2 

3 
zam yapılır. 

Sif masraflarile bal~a ambalaj bedei
leri müşteriye a·uir. 

T arsusta M. Rasimbey F. .. . . 
mustecırı 

Salih Bosna 

................. 00000000• 
S Türk Hava Kurumu 1 
• o 1 büyük Piyangosu : 
o 4 Onca keşide: 11 Ağustos 938 dedir O g Biiyük ikramiye 50,000 liradır g 
O Bundan başka 15.0oo 12.000 ı o.ooo liralık ikramiyeler O 
O (10 000 ve 20 000) llraık iki adet mUkatal vardır· O 
O Şimdiye kadar binlerce lklşlyl zengin eden bu piyangoya ~ 
O iştirak etm €.' k suretle siz de taılbinlzl deneyiniz O 
.................. @ ....... 
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SAYFA 4 YENi MERSi~ 
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1 Vıktorya Bi~ikvlet!_eri 1 Rizenin Hasır Koltuk Takımları 1 
YENİ PAR.TI GELDİ Bahçecilerin 

Siparişlerini kaydettiren müşterilerimizin ttıkımları emirleri 
omade bulundurulmaktadır. 

goayanıklı 4 
' i 1 

IKullanışlı § 

Yeni m'1dellerimizin bütün malzemesi halis Rize malıdır, lı
tanbulda ıapılanlara her suretle faik olup tahta aksamı [Fmdık] 
aıacucdın mamuldur, fiatlerimlz rekabet olunamıyacak derecede 
ucuzdur. Cınap viMyttleri Eazlt.o ve bahçeleri için sipariş kabul 
olunur. 

ME,vsimlik ihtiyaçlarından 
Ru mevsimde l>ütiirı ağaçlar liizumsuz fi 

lizlfr verir. llu filizler : • ğ~ıçltırw biiyiinwsi
ne \'~rıyat~ak ~ııhtları israf Pd~rı.~r. Bundan 

IHafif ue 1 TERMOS 
Sıcaktan bunalmamak irin ( 1 ermos) a sahip olmak ldzınıdır 

Bu stne Termos/arın altminium ve ba~ kapaklı cinslerinden mada 
bir, iki, ür, d6rt ve beş defa kalın kırılmaz cinsleri de zelmiştir 
Çelik Termos/arımız ile beraber yemek, dondurma, tenyatı için 
hus11sl termoslar da vardır. 

. . . 
dolayı fazla ve liizuıusuı fılizler kt>s~in cakı • 
ve makasla kt•silmeli ve ~e~i1P11 ~· t1 rler ma-

ISüratlı. 

IRir Bisiklele 

~olmak icin 

sa lıi p 
belıe-

Sedad Sahir Seymen 
Uray caddesi Ng. 41-Mersin 

Taşra siparişleri acele ğönderilir 

l cu ıılau m:ı hd ı r. 
ftluuin · ical.wllirJiği nıiikemmeliyelle imal 

E'llilnıiş oları lı er çeşit macun 

Tüccar hanınc'a Vi KTO R Hotros 
ticarethanesinde bulunur 

\. . 
ı~mehal . 

l(Viktorya) Markalı bisikletleri tercih e~inizl f ~0~~R~N~E~k~~~:~!R~~'ii~~~ . 1 ~ı Kı.~BAP EVi rJ ,••••••••••••••••••••••111tt. 
~ Saflamlıfı ıle şöhret kazanmıştır. = ~') Ahmed Kayaselçuk ~~~ • c,; 
la Toptan ve perakende sıtlış yapilır, alıca- il ~ rııl •Nisaiye~ Opratoru ve Doğum Mütahassısı+ 

1 il KURUŞ KEBAPLAR KURUŞ KEBAPLAR • D 0 K T Q B. • 
lara kolayla~ gösterilir. l'b 16 Mersin kebabı ko1un 

1
20 + A y k • l!) Yumurtalı salçalı ke. A 1 

Satıı yeri· Mersin Merkez Bankası altınd• I lif 5 ~~~~ıı. kebap sade 
20 ~~~:1:.~~~~ ~ : • - a up s an : 

V' ' fçel kontuvarı. i ~C.~•J "'8~ başlama et suyile . 2
22°~ PatatlsJl kebap ~.~ll • T k • ı & r' ür iye ve Ruıya Tıp fakültelerinden diplomalı 

~~.n. ,.,.. Kuş başı kebap Ba&larh kebap • Al d + ~ HHHHBHWB H&llllUllllflllllbt "J D tı 11 k b • manya a tahsilini ikmal etmiş + 
~l I~" P:~~a:h u;r:~suln 1 

2
t5
0 

Sade maydanuzlu ke. ~~ H t l h .. S 

• 

1 
1 

1 

.. 

Yağh h8murlu et tep '4J as a arını er gun - l 2 lf> - 18 0 • 
20 Sulu kebap Adana • · side 111> + • ------- ---- r, 20 sarımsaklı Antep ke. [ 20 çıg korte ~~ • kadar kabul muayene ve tedavi eder. • 

R 
• ft~ ~ O Knlbash i 5 Salata, Cacık, Turşu ~~ : ADRES: Mersin Bozkurt caddeai : 

emınaıOn . ~ Şakarya lokantası karşısında 37 l'ıo. !:ı • Yoğurt pnaro No, 
1 

• 

Her Dairede ~ ORNEK I<EBABEVI VE Lokantasında ('d ~••••••••••••••••••••••-' 
H t

• th d ~~ Yu~arıda yızıb kebaplar ile daha birçok yazıl- ~~ 1 ~ 

H Y
er ıcare ane e ~~ ~ıME~i.~tb~,:~~r~oyua etile yapılır ve mubt·lif r.J , Sağlık Eczanesi : ~ 

er erde (J Sayuı müşterilerimizi memnun etmek için ~~ 
~~ yapılan bu taahlıiillen urn~k keb~r~ısı Alı- rJ 1 Mersin Gümrük karıısmda~H 
ı~! met ·~ekinmez. BiR TECRUBE KAFIDIH l~ Her nevi Avrupa ,Yerli eczayı ve t;bbiye 
ır. • at 1 müstabzerata bulunur 

. ~~~~~~~mı~-~-~-~-~-r;;ı_, __ -_~.:.;..ıı_rtl _ _,;,..._~.;;.;.;;;...-...;"__;.._ • .;.::_..;;;.~;;;..;_~...;.;;_;_ • .:,_.;::;;;:-:...~::::..~~:...·:::;.- ~..:::";;::""':::....:::~~...::::·:;:;::_ ~·~ 

Raima B E M 1 N 6 T O N yazı makinalan 
ve Şeritleri kullamhyor 
Sizde bir REMİNGTON almalı .. • 
aınız. Satı~ yeri 

Saym Mersinlilerin 
Nazarı dikkatine 

Sıcaklar baıladı, kıtın 
yiyeceğiniz yağ ve peyoirle
rinizle bunlara benzer ıula 
maddelerinizi Soğuk hava 
deposuna vererek muba-

. faza ettiriniz, 

La ~ :~lya: Rıka:l 
Adres: Sellm Şemsi 

ltba9aran 
Soğuk hava deposu 

··~~-.. ....................... -~**•~ 
* ~ 
~ SIHHATİNİZİ KOR.UYUNUZ! * 

* KA y ADELEN iı 
SULARINI IÇMEkLE 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veklletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 

Görünüş: Berrak Kale~iyet; "loo 8m3 suya sarfuhınan N·. lo 
mikdarı,, 0.2 sm3. 

Renk : Renksiz Mecmu sertlik. derecesi "Fransız,, 1.5 
Koku ; Kokusuz Uzvi maddeler için sarfolunan müvelli-

dülhumuıa lilrede e.4o mgr. 
Sülfal "SO 4,, litred~ 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.0074 
Nitrat ''No 3,, ,, 0.0040 
Nitrat "No 2,, yok 

Tadı ; LAtif 
Teamül; Mutedil 

Aıuonyak ''N83,, Yok 
Fennin en son usullerine riayP.l ederek kaynadığı yerinden iliba· 

ren istasyona ~adar içi kalaylı k~lvanizli borularla içi mermer. döşel! 
bellurhavuzlara dökülm~kledir. Oradan d:'.l bütiın Fiziki ve kunyevı 
evsa1fını muhafaza ederek ve hiçbir suretle el değmedfın hususi kim ... 
yagerimize ve Adana Sıhhat Bakanlığının layin elliği Sıhhiye m~m~
ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ıle 
yıkandıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhhat memuru tarafın
dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir. 

. -. ( ;( 

IHTIVARLIK I ot'*" 

' Peşinizden Gellyo~ .... 
... 1 

ONA KARŞI · ·-·w :1t 
. . 'll 

Hazır .. hkll Davranını 


