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Cumhuriyetin 15 inci yıl rı-:~:--~---~~:--~--s.hıbı ve Umum Neşrly•• SALI 
dönümünü kutlama hazır oırektaru 

FUAD AKBAŞ 16 
lıkları başladı. Vilayet idare yeri AOustoa 

kaza ve 1'öylerde komite fnl Meralı Buımnl - lıltnlı 1 9 3 8 
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Çekoslovak yuhsek müdalaa meclisi bugiin toplanıyor 

__ B_erlin elçisi Prağda 
11atayda Mebus Seçimi 

30 ~ustosta yapııacak seçim için faaliyet 
-=- ====-=-~~ ı - -==-----

devam ediyor Suriye f evkali~e komiseri 
Pariste 

Lor d Runsiman 
~~----·-------------Yeni y·· 
Türkiye urk mebuslar Suriyenin Filistinle 

alakası göriişülüyor 

Hinlayncllerden sonra Südet 
ler~~ tetkikat yapacak 

Taymisin 9 A~ustos nuı;ha

sında cYeni Türkiye• başlığı al 
tındR bir başmakale intişar et 
mişlir . Ehemmiyetine binaen 
a1nen naklediyoruz : 

c Tarih, TOrk inkilAbı ka· 
dar akıllara ha1re& verici bir 
detiemeyi pek az ka1detmietir~ 
Ô71e bir inkilAb ki bir kaQ se· 
ne iQinde A vrupanın basta ada· 
nıını mütarakki,modern bir mem 
leket haline getirmiı, şarki Ak
denizde. garbi Asyada ve Bal
kan yarımadasındıl sulh ve istik 
rar &emeli yapmıetır • 

Umumi harpten önce Türki· 
renin dfı, beynelmilel siyasette 
huzursuzluk iQin veliid bir kay· 
nak olması idi. Hudutları dahi-
lindeki intizamsızlık ve mezalim 
haricin müdahalesini celbediyor· 
du. Bu müdahaleler de garaz 
ve ıuzdan ~ri deği1di • 

Komeuları, Türkiyenin çürü 
mesinden ve inkırazından istifa· 
de etmele teşne idiler. Türlü 
Ulrhl iddiaları ileri ıllrmekte ve 
onun r 1alh mirasına konmak 
için kendi aralarıoda boğuşmak 

Namzetleri Hatay Halk 
Partisi tesbit edecek 

Diter unsurların ne şekilde hareket 
edecekleri henüz belli değil 

Paris, 15 - Mondirıı1 radro 
su bildiriyor: 

Burada bulunan Surire '9e 
Lübran 1üce komiseri kont Dö· 

Çek zabitler cemiyeti~in beYannamesi 
hakkında hükumet tahkikat yaptırıyor 

martel, bugün Harici7e musteıa Prağ 14 a.a. - Runsiman Çekoslovak zabitlerinin balkı da 
rını ziyaret etmie '98 Suri7e ah hereti tarafından neşredilen bir vet mahiyetiııde telAkki edilen 

lıkenderun, 14 • Hatay • - ı liste haricinde hiç bir kimıenio valile lskeoderun Sancağındaki tebliğde bilhassa şöyle deni1mek beyannamesinin •zabitler gazete 
Milntahibi sanileri seçilmiş olan namzedliğini ko7mı7acağı mu '.aziyet hakkında ızahat vermiı · tedir: si,,niu bir makalesinden başka 
Türk, Arab ve Ermeni cemaale hakkak addedilmekteeir. tır. " Bu - t b" d h b" H 

. . gun saa 011 ır e e ır eey olmadı""ını beyan etmek 
rhıden bu satırları yazdığımız Bu takdirde, Türk cemaati >tfıcı1e nezaretinde Türki .., t üd ti · b 1 d ki ı t d" 

5 

için muayyen adedten fazla nam re elçisinin iştirakiyle ~bir top "e s e erın u un u arı mın e ır. Bu yanlışlık, gazete idare 
dakikaya kadar henüz biç bir 

1 
t takada iktisadi vazi•et hakkın 1 

si tarafından adetn teshil ed"ıl 
ki b ı x. 

1
. · zed zuhuru metzuubahe olmadı antı yapılarak skenderun ioti " 1 

11 

mse me us Uısa namzed ıQıni dak_i ~örü_cılerin_i dinlemek u· zere '. micıtir_ . Çünku- neeri0atını •ap 
k ğından, müntahibi seni bahsinde habatile orada emniyetin tesisi " . " J " 0'7j:mış~~:. t M Tü k olduğu gibi Parti tarafından meselesinin konuıulmasına 1ıinti rde ıktlısadı faaliyetle bulunan sü ı mak iQin bu makalenin birer 

sren ı .. ım ze gore r gösterilecek Mebus namzedleri zar ediliyor. et a m~n~ar ~ümessille~i~i ka ; kopyasını muhtelif yerlere gön 
cemaati namına Qıkacak 22 me nızamname mucibince seçilmiş Londra aazet 1 . . d bul etmııtır, goıüşme ıkı saat dermietir, 

b d
. . H t H Ik p ... e erınm Ja7. ı - ü - 1 us namze ını a ay a ar sa·yı1scaklardır. tına göre lng"Jt · p · f · surm ıtur" Kanun zabitlerin siyeseUe 

tisi tesbit edecektir. Ve Halk Par Mebus namzedleri meselesin H ·c· 
1 eren_ın ~rısse ı~ Sö7lendiQ'ioe göre, Lord ietiğal etm~Jerini menetmekte ol 

tisit Hatay Türklüğünü her ma de diA'er cemaatlerin ne süretle 1 Fı'al·ırsıtı"ıye.hnt~lzAılcrı1nı zıyare9 e~erl~l Runsiman, Henlarn partisi mü 
1 duğundan harbiye ııazırı, ciddi 

·ı · ı d b" kk - k . n ı ı ı arına urıye ı e .11 • • k . . . ı n1adsı e temsı e ent ı~ teşe u! 
1 
hare et ed~ce.klerı henüz tavaz rio yapmakta oldukları yardım messı erııım . endı~ıne verdıği I ta~ki~at ~cra~ını emretmiı ve 

o uRundan onun esbıt edeceğı zuh etmemıştır. dan dola .k"' tt b 1 muhtırayı tetkık eıtıkten sonra mucrımlerın sıddetle cezalandıra 
yı eı uye e u unmue - f M o o 

ve bu münasebetle .Suriyenin si sudel mıntakasında bir seyahat caklarını soylemıştır. 

1
asi vkzlyetinin esasları ile Fran yapacaktır. . . . 1 YOksek mOdafaa meclisi 

1 

sa - Suriye muahedesinin Filis Lord_ ~~n~ıman ıle refıkası toplanacak 
1 tin meseleslle ! olan alAkasından hafta t~tılını tımali . Bohe~yada ; PraA' 14 a.a. - Yüksek mil 

i
l babsetmietir Koscernıkte Prens Kıusklnın nez li müdafaa mücl" · . 1 _ ·"" 

·. . . dinde geoirmek \bere bugün öğ ı . . . . ısının sa ı gunı.a 
Sö7lendıtme göre, logıllz ılQtn ıçtımaa davet ed\lmiı oldu 

aefiri Filistin meselesi halledilln leden sonra Prağdan ayrılmıelar "'u istihb r a · ı . . S • . ı ' . . . d • a e ı mıştır. elahıyet 
. ce1e kadar Surıye muahedesmm ır. B H d b .. B 1. d k" tar muhafil, meclisin halen cari 
Parlament t d" d "I · · · o za ugun er ın e ı . oya et ı e ı memesınt . . . . ıelerle meşgul olacağını beyAn 

Cumhuriyetin 15 inci yıldönümii 

Hazırhk başladı 
Vilayet, kaza ve köylerde 

Fransa hükumetinden taleb et· çekoslonk sc.fın B. Masınıyı ka etmektedir. 

Siyasi kıskançlıklar. mali miştir. but etmiıtlr. ~lovakların m ht · t 
rekabetlerle bir kat dahg eiddet D h ·ı ,, k H b. f · b' ""' u arıye lenmişti. Jstanbul, Ecnebi imli· a ı iye ... e aleti bütün idari teıkilata fı'lı'ıtı'nd·Lı' Ll(lllLl.L t :ı.~~e nezare '"'" ır şefi hasta 

komiteler kurulacak ta idi1er • 

7az avcıları toio muharebe me7 yapılacak hazırlilı işlerini tamim etti il 1 111 
8 1 1 

Prat 14 a.a. · sıovaklirıo 
dam olmuıtu. Bunlar rüşvet ve F·ı • • S • h PraA' a.a. · _!larbi1e nezareti Sonu ikincide 

ı B k 1 k 
_ h . . , ı ıstın - urıyı u- , d. l l J b 1 Bi7ast taıyik ile memleketin ta· Ç • ~ BD 1 CU~ urıyetın ramı büyftk ölçilde, hareke\Ji, d J k Japon ıp Omat arının Sfan U foplanflBı 

bii senetlerini ieletmek hakkını OD be,ıncı yıldönOmunün heye sesli, manalı, fikirli, ışıklı Vel UaU apafıldı 
elde etmeğe çahımakta ve Törk canlı, manalı ve hareketli bir şe renkli olarak kutlanması iQin ica Kudüs, 15 (Radyo) - Dün N • • t 1 1 
menfaatlerini pek az nazarı iti· kilde kntlulanması ~çin bütün Vi beden tedbi~ler alınacaktır. Bu akşamdanberi Filistin'le Suri7e 1 ÇI n op an m 1 c ar 
bara almakta idiler . IA7et, kaza ve nAhıya merkezle sebeble bülun hazırlıklar esastı arasındaki lelgrar ve telefon hat Y 

Bu gün, Tiırkiye herkesin 
hilraıetini kaıanmııtır. Hi.; bir 
kimse Türkirenin dahili işlerine 
karıomatı hatırına bile getirme 
nıektedir. Komouhtrı ise, kendi· 
Bini soymata fırsat aramak şöy · 

le dursun onunla dostluk tesisi-

ri1e köylerde şimdiden hazırlık devamlı ve dikkatli bir Qlllttma arının tahrip edilmiş olmasın 1 
lara b . elanması iQin valiliklere ile ba1ram gününe kAdar başa dan dolayı bu iki memleket ara 

1 Çin aj• ansına göre• 
bir tamim gönderilmietir. Bu ta rılabilir. Çalışmanıza esas ola sındakl telgraf muhaberatı kesil 1 • 

cak tef errüat birbiri ardıodRn miıtir 1 o· 1 1 J 1 h.I L. f l. A 

1 h 1 L mim~ ~~~~:r~;~~;uz~n beeinci Vdktinde bildirilecektir. lık iş ola ;:~'ii~:re~!~~ieaç::er m~:~a"r~hııdbainr ı. ıp uıat ar apan e uarı uır e .arı .u~u111ye azıı 111~1 
'ıl dönümü ba 7ra m IDID 'urd d. ;:k .: il:~ ;:e;;. ka~~;., kaıkau ı~::'~ 'akalan m 1 ı. J ağma ed i lmiı te 

1 ıçın bulunılutları memleket aazatelerını elde edecek IHI' gelirmiş ol:!uğu ve bu reıımın .,akılmıetır. ı 9 

· ı k · k f komiteleri kurrlması lAzımdır. " ne can atı1orlar ve mfiıterek istikbale vadettığ büyü m iea 1 _ Vildyet komiteleri vali Yafa'da zabıta)'& ihbaratta Tokyo, 14 a. a. - Şekiai rinde evvelce 7aptığı gibi, ya 
menfaatlerin mohafaıaeıoda Tür !arı 7urddaelara anlatmak te nin, kaza komilelari kaymaka bulunmuı olmasından ıüphe edi ı Çin aja?sı, aeaılıdaki ~aberi_v~r· antikomintern pakt.a dahil olmak 
kiye ile iebirlili 7apmatı mem· cümhuriyetin feyzi içerisinde he mın, nahiye komiteleri uabiJe ten bir arap, sokak ortasında &I mektedır: Bundan bırkaç gun ve yahut baeka l>ır taahhüt al· 
nuniyetle kareılıyorlar . yecanlandırarak baıllarını ve müdürünün başkanhklari altın dürülmüıtür. evvel, Japonra'yı Balkanlar'da mak suretiyle japon lehtarı bir 

Ecnebi sermaredarları da, ümitlerini kunetleııdirmek mak dadır. •' , te Yakın Şark'ta temsil eden ja- poli~ika ~a~u1 etm~leri için .eid· 
artık 7aloıı Türkireoin m•ofa· ' •adlle on heelnci yıldönümü bay 1 -Sonu üçüncüde- (UIO Mlfl ı:oo diplomatları arasrnda Islan· dellı leeır ıcra erh7e~eklerdır. 
•ilerini •• iklisadi istiklAlini ko bul'da Japılau konferansa bura 

2 
- Japon dıplomalları, 

ru,acak esaslara daranan pro· Büyüli Zir.aat kongreıi hazirlıkları 1 Normandiden mavi da büyük ehemmiret verilmek· gayri mmi ve. iapon lehtarı bir t d ' efkarı umumıre hazırlamaları 

ielerin nazarı itibarı ahnacaıı· K kordelavı aldı e ırBa konferansta örü üleo iQin, bu~u?duk.ları memleketler 
Dl ötrenmi9lerdir • ~ngrede mühim ziraat işlerıi 'J g I 1 gazeteleri ıle a]ansJarını ele ge 

1923 senASiode akdoluoan • Londra 15(Rad1o)Killn Mari ~eHular ha~kında muhaf~z~ e· çireceklerdir. 
Loıao muahedesi; A\atürkün ka bahıs-mevzuu olacal.1 transatlantili Okyanosları gar:;> dılen ketumıyete rağmen, ıyı ha Biri diplomatik diğeri propa 1\ ten ıı.arka . aenme rekorunu bir be. r alan. mahfillerden öğrenild_i gaııda yollu bu iki neti hazırlık 
ıandıtı zaferlerin beynelmilel " • y A' ö k f t k b bir surette lanındı"'ını gösteren f M d . at ~l . d it. .l ./tl Q-. sası 28 dakika fasıla ile kırmıı ıne g re, . on er_a~s a ço u· neticesinde, Sovyet te Çin sed· a •ıra u emrn N d"d b 

1 
. yük ebemmıye\te ıkı mesele met leri Jıkılır yıkılmaz, Asya'nıo 

bir teılkadır . o ern M e 1 yenı 1 er m 98 orman 1 • u unan mHı b h. d ' I . . • • "d' 
1 

t 1 zuu a ıs e ı mııtır· zaptı hakkındaki büyuk tanaka 

tahasııslar tarafından çilciye 6fretileceli. terı 1 a~~ır İki cld _ ı - Japon diplomaUarı, p1Anı, japon ordusunun Yakın 
MOıarllnileyb tRrafından Cum 

huriyet tesis ve idare edildi~in· 
T. 0 0 8 nezdlerine tayin edilmiş bulun· Şark, Anadolu ve Balkan Gzeri· 

dukları hükumetler üzerinde, Ja ne 7ftrümesine Hizum kalmadan 
ponya'nın Siyam hükumeti üze· tahakkuk edecektir. denberi Türkiye, diplomasi sa- Ankaradan ı&hrimizdeki a. olmaaı şayanı arzu aörillmek'8· 

hasında, muvaffakiret üzerine llkadarlara akHden haberlere dir. 
motaffakiye& kazanmııtır . göre, son baharda toplanacak Modern ziraat Alemindeki 

Bu muvaffaki!etler de, Bal· olan büyük ziraat kongresi ha· her yenilik tetkik edilerek, fay· 
kan anlaıması, muıterek menfa· zırlıkları ikmal edilmek üzere· d 1 " • 1e ı - "' h 1 . . a ı goru n erı muıe assıs arı 

ıtıerını müdafaa hususunda Tilr dir. Kongrenin ruznamesi hazır· t f d "ftç"J ö • il k 
k

. . ara ın an QI ı e g ı.er ece 
ıye, lran, Irak te Efganıstanı lanmıştır. 

birbirine baQlıyan Asra misakı, 
Montrö konferansı, lnwiltere ile 
Japhlı ma1i anlaema •e leken· 
derun aancalıoı dair Fransa ~le 
Japtıtı doıtane anlatmadır . 

Kongre, mühim mevzular 
ilzerinde Qalıoarak kararllr ala · 
caktır. BitbaMa..9iftti1ı& ilim a· 
damlarımız ve ziraat teıkilAtı 
arasında irtibat temini için ko· 
nuımalar yapılacak. irtibatın na 
sı1 temin edileceği tesbiı edile· 
cektir. Ziraat elemanlar• \'& ilim 

Bu bılrıika,ler bu rfalhumu 
nıun m~ftıiıadur. PJIM, cihan 
efkArı umumi7&1i; T6rkiJedeki 
llliHt ha1atın her oabeeini de 
lietiren inkilAb~ı ıslahatın, Ata· adamları iQin çalışma imkA.nları 

ve faydalı görülen yenilikleri 
tatbik etmeleri iQin kendilerine 
öğılt verilecek, · her veQhile, mad 
dl ve manevt miıaharette bula· 

nalacaktır. Akko1 tAbir · edilen 
bu teıriki mesaıden iJi neticeler 
ahnacaaı aolaıı lmaktadır. 

. Fransııoa Alrıktıltür kelime 
sinin öı Ttırkçe bir kökten alın 
dıtı yapılan uzun araıtırmalar 
neticesinde anlaııtmıetır. Bu ke· 

limenin büUln ziraat teıkilAtınde 

türk ve arkadaıtarı tarafından nın artması ve her ziraatQinio 
nıuvaffakiyetle icra ve tatbik m6nferit bile olaa bir köylünün 
edildilini pek irl bilmeı • tarlasmda Qıkan hastalıkla, bir 

Tiirkiıeoin deAieen ciheti" köylünün mahsulünün nefasetiy ku1lanılması için kongreden kı; 
..., lklMNe le, 11ıl itleri meraDınd1t uı8fl'GI rar ahnacakhr. 

Bir ~ıyat mnılasi 
~tten zehirlenenler 

çofaltlı 
Memleket Hastanesi Opera· 

tör6 Safa Bor bor, sallık Eo· 
zaneıi 1Jıthibi Suphi Kına1 '9e 
etlerinde bulunan daha iki kiti 
enelki gün afni sofrada 7edik 
leri ceıten> zehirlenmiıler '9e 
vaktinde tedbir aldıklarından 

Romanyada yeni idari teşkilat 

Kral mümessillerinin dün 
tahlifleri yapıldı 

Romanya 1 O biiyülı mıntahaya ayrıldı 
mümeuilleıe genİf salahiyetler verildi 

sıtatlerce ıztırap çekmekle bera· Bllkreı 15 (RadJO) Bu gün 
ber kendilerini daha acı bir A· Kral Karolun ve hüllQmet erkA 
kıbetten kurtarımelardır. . 0 0 iıtirAkirle 1apılan bir tö· 

Arkadaelarımıza ge4'm•ı ol· 
01 1 

• 

messi1leriy1e aırı ayrı görüı 
müştür. Goga h6kftmetinio d61 
mesi1Je teeia olunan 1eni rejim 
eeaeına göre tanzim olunan da· 
hi1i teık11At1a mahalli idarelere 
d•ha müeHlr bir kontrol vaze· 
dilmekte te eski tarihi eyale& 

sun derken Mersinde sık sık rende Roman1:ıda 1enı idari 
delieiklik teoki1Atının meri1ete 

görfllen etten, pe7nirden te sair 
gıda maddelerinden zehirlenme 
hAdiseleri üzerine a1Akadar1arın 
ehemmiyetle nazarı dikkatiui 
oelbederiı , 

girdili UAn edilmiı '98 Tinos teı 
miye edilecek olan 1o .Kral mü· 
messilinio tahlifi yapılmııtır.Tab 
lif meraeimindeo ıonra Kral ı&ü 

taksimatı kaldırılarak memleket 
Sonu ikincide 
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16 AÖUSTOS 1938 SALI VENi MERSiN Sayfa! 2 
•• uç 
Vuslat 

Hasan Ali YOcel 

Adana ovası Köylere Ziraat işlerinde çalışanların 

Tevzi olunacak mil-
li arazi 941 haziranında Seyhan 

nehrile sulanacak Köylünün salma 1ükünü ha Türk vatanı, son 1ıllarda 
büyük mazhariyetlere erdi. Üç 
hasret, üç vuslata kavuştu. Mont fiflotmek içtn köylünün manevi 

Vergi muafiyetleri 
Maliye vekaleti muafiyetler 
hakkındabir tamim gönderdi rö, Canakkale'ye türk ordusunu Kanal inşaatı sıcakların fazlalığı yüzün eahsiyeti adına tesis veya tapu 

soktu. Hatay, on sekiz yıl sonra den 15 eylüle kadar tatil edildi 1a bağıelanmasının temini evel 
b:ıyragına sarıldı. Şimdi Edirne, 1 ce İç Bakanlıkça hildirile'l bah Bağcılar' bağçıvanlar, ziraat işleri ve 
bu aziz :urt parçasını çevreli· Adana (Hususi) - Şehrimizj" ihale edilmiştir. Yüreğir ovasın çe ve tarlalar için milli araziden bahc, eferde çalışanlardan vergi nası/ alı-
1en öksuz kalmış mıntaka&ında de Seyhan nehrinin sağ ve sol da hafriyata 15 Eyhil 938 d de istifade edilmesi valiliklere 
aynı vus~atın zevkine hazırlan sahille~inde yapılmakta olan ana başlanacaktır. Yapılan kanalı: tebliğ olunmustur. Maliye vekaleti Ba~cılar, bab edeceğine dair bir kayıd ve sara 
mak~~dıı. _ kanal ınşAatı sıcakların çok faz derinliği arazinin taha"ülüne Sınırları içinde müsaid mil çıvanlar, ziraat işlerinde ve bab hat mevcud olmadığı, ve diğer 

Uo hasret, uç vuslat. .. Oanak la olmasından dolayı amele ta göre değişmekte ol 1 li arazi bulunan köyler mevcut celerde çulıeanlar hakkındaki taraftan muafiyetin vuı'ile zirai ıs 
k 

1 
, • - k- •. 

1 
k . u P ası su se 

l
a e nın tur u, oray~ ı gırekn rafından ~apılan işler 15 Eyliile viyesi her tarafta 1,5 metre ve kanunların hükOmlerinden istifa vergi muaflyetlerloin tatbik sure· tiasaıatın himaye ve teşvikt mak 

a ar sancaaının ateşınde ayrılı kadar tatıl ed ilmekle beraher büyük baraı·ın ku 1 /\. d ' lb de suretile örnek tarla, bağ, bah ti hakkındıt şu tamimi göndermiş· sadıoın takip olunduğu tlçin biz· 
gez yaslarını urutur en utun nehrın sağ sahiJi!lde iki kazıma lersekisi civarı d KAh "'l çe, fidanlık gibi ihtiyaçlarım bu tir: me er abınıo işbu 10 uncu fıkra .. k k b- _ . ru sca6 ı ı er 1 t b 

·11 t k b' - k h ı· d k' · n an i'1 yaoa u d ki fi tt ~ı et, e ır yure a ın e,_ se- ma ınesıyle hafriyata devam na kadar genioliği 22 ve bura araziden temin edeceklerdir. Büğcılar, ba' çıvanlar, ziraat a muu ye en lstırade ettirilme 
tınçle coşmuştu. Hata1'da sun olunmaktadır. dan Zeytuni k d 18 devlete intikal etmie olan veya işlerinde ve bahçelerde çalışan ellrloe imkan görUiemez. 

·1 · · · ki l k ş· d' k d l h f uya a ar met 1 ı i Binaenaleyh 161 sert· numa rı erım12:ın aya arı a hna en· ım ıye a ar yapı an a redir Türk mübadilleri istihkakları ba 1 şç lede maklulstler l hakkında 
dini atan tfirk kızı, en kutsal ri1aı; onuncu kilometreye(küçük Nehrin sağ sahilinde anaka kiJelerine karsılık tutulmuş bu . kazanç, lktısadi buhran, muvaze· ralı kazanç umumi tebliğindeki 
ıevgilire Hrlı~ını kalbedişin dikili) köyü önüne varmıetır. Da ld b " · ' ne ve ha k ti ı tarife nazarau hiımet erbabı va • na an ır sanıyede maktadan Junan romlardan metruk arazi va uvve er ne yardım 
vecdini duvdu. Edirneli·, o no ha sekiz kilometrelik bir kısım k 1 1 ve gtle l k ı ı ı ziyetinde çalışmaların kadre ün 

J geçen su1un mi tarı 27 metre ve çifçilerdeıı mfıra, harman yeri r r snun ar y e mevzu mua 
yapacak, o ne doyacak?. yani .Zaytunluya kadar olan yer mikAbı olup sulayacağı saha 54 mektep ve benzerleri gibi kö fiyet hUkümlerlnln ne suretle tat vanları ve lstigal nevileri bağcı 

Hasret, vuslat. Hu iki şid· kalmıştır. Makineler sağlı sollu bin hektardır, 1ün umumi ihtiyaç ve menfaati l bik edileceği, bu husustaki Divanı lık b&bçevanlık, zir&Rt ve bahçe 
detli duygunun örsü ile çekici hafriyat yapmak sureti1Je bura Nehrin sol sahilinde ise ana ne tahsisi icap edenler de köJ 1 Pııubas.ebat kararında tesblt edl· isçiligi te makin:ıllgi olsa dahi 
ar.asınd~ pi emek mi, ç_eli_k~eşm~k y.a doğru ilerlemektedirler. Har kanalda sımirede bir maktadan manevi şahsi1eti adına ayrılacak ı len esaslara göre, aşağıda izah bu gibiler kanunun 3 Gncü mad 
mı. bizım . mukad.d~rımıl~ğ~. Goz rıyak~ bul r~da sona erecektir. Du geçen suyun mikdarı 45 metre ve tapuya tescili cihetine girile ' edllmlştlr: desinin 10 üncii fıkrasında 1azı 

ı k lb' ma ın h b' · l h muafiyetten istifade ettirile 
yacı arımız a ımızın çe ı ıne su e. erın er ırı a tı yüz mikdbı olup sulayacağı saha 92 cetıctir. 1 - Kazar ç vergisi muafiyeti 
vere vere mi insanlığın özünü amelenın on saatle ~ördüğü bin hektardır, Taahhüt mucibin Kazımo vergisi kanununda mezler. Yani mezkur 10 uncd 
kendi yüreğimizde yaratacağız icıi yapmakta yani bin metre mi ce bütün bu hafriyat ve ineaat fakir tale~eyi mükellefler muhtelit zom relere fıkradaki mu afiye\ hizmet erba 
ve yaratıroruz ? Evlat, anadan kAp yer kazmaktadır . 940 senesi Mayıs sonunda bitiri ayrılmış ve her zomreye glreo bı zümresine dahil olmayıp ser 
a1rıyken de ana evladını 1üre· Ha!riyata b.a~lanılan .5 : kA lecek ve 941 Haziranında tarla H• . . k teşebbüs erbabının mnkellefiyet best bir surette faaliyette bulu 
~inde vaaatır,· evlat, anadan u- nunsanı 938 tarıhındenberı 380ı 1 .1 k'. ımaye ıc, ın oope• , şekil vergi ·matrah ve nlsbetıerl nan baAcı, bahçıvan, ziraat iele 
s , .., . ara eu verı ece .ır , 1 • 
zak da olsa onun temiz südünü bın metre mikdbı toprak ve 140 • ~ı k l k 1 ayrı ayrı tayin edilmiş !'ve kanu- rınde ve bahçelerde çalışanlarla 
içerek varlııta erdiğini bir an bin metre mikAbı kaya hafriyatı iki Bunda~ ba.eka iki köprü ile ratfl, er UrU aCa . nunun 3 OncQ maddesinde 22 fık makinistleJ'ine münhasırdır. 
unutmaz. 

0 
halde hasret niçin? yapılmış, makinist ve ustalar b" ~e.nfezın ınşaatı tamamen Öğrendiğimize göre Lise, 

1 
ra olarak vazedilen muafiyetler, II - iktisadi buhran, muva 

hariç olmak üzere 6o bin amele ıtmıeıır, Berber Salibin bağının Orta ve İlk mekteplerdeki fakir mllkellef zllmrelerl itibarile ayrıl zene ve hava ku .. "e'lerı"ne var 
Türk'e ralnız düemanla de· d .. • ' J çalıemıstır . ranın a yapılmakta olan köprü talebeyi maddi sekilde himaye mış olmamakla beraber her fıkra dım ver·'ilerı· muufı'yet·ı.· 

Qil, en rakın dostu talihi ile de ~· h · ~ ı ·ı· K - "' " ... ,e rın saa sa ıı ınde ilhya nun yapılması da bitmek üzere etmek için mekteplerde, talebe dakl muafiyetin hangi zllmreye 
cenklesmek düeü1or. Bugün de· o~lu, Küçükdikili, Arıklı, Hacı olup ÜQ menfez de yapılmakta dahli mOkellefler baki.tında tatbik 

1890 numaralı kanunun ikin 
~· ı k ı d b · b velilerinin de hisse senedi al ci maddesinı·n E f k ıı 1980 
tS 1 • en uza asır ar an erı u boza ve Helk&li olmak üzer& bee dır, edilmesi ıazımgeldiği fıkra metin · 

1 
ras e 

b
" ı d" bö ) ı • · K mak suretiy!e iatirAk edebilecek l 1 numaralı kan bl · · d oy e ır ve Y e o mue.ur o, ana kanal ve müteaddit yedek El k "k · k · .., er ndekl bQkOmlerle tesblt olun· unun rıncı ma 

b
" 1 Is H 'a 1- t 1 ı · k J ' e trı eır etı tabrikıısı ci teri kot>peratifler kurulacaktır. b d . · · · oy o o un.. er .uru e ı ı e e· ve arklar!" bunlara mu·ıenazır d muş ve u meyanda (hizmet er· asının uıtısnalara taallllk eden 

11 varın a yapılacak olan su ileri a 
rin üstünde tanrılastırdıQ'ımız tahlive aebekeleri buluu"cak 

0 
• • . Bu kooperatillere mektep babı) zümresinin istifade etmele uucü ve 2882 numaralı kanu 

J ... 11 daıresı bınası da 29 bin lira be 
müeterek va_rlık uğrunda biz, lan bu kısım 927 bin, sol sahil muallimlerinden birisi başkanlık rl ıcab eden muafiyetler de fıkra nun ikinci maddesioiu B fıkra 

delle müteahhide ihale edilmit ı d t ı ı ( 
elle tululamıyan, göıle görüle· 598 bin ve Yüre~ir ovası kanal edecektir. Elde edilecek kArla tir a 8Sr h edl mişllr. Mevzuuba sında Zirai islerde çahean ieçi 

1§ olup yakıııda inşasıoa baelana bl n il 
miyen nıukadderimiıle de dö · işi 6oo bin liraya müteahhitlere caktır , muhtaç talebenin yemek, elbise s ç nen maddenin 8470 numa ve reçberler) iktisadi buhran, 
l\.fiamesini biliriz. Hasretin sol\.u ralı kanunla değlşllrllf!o 6 ıocı fık muvazene ve hava ku .. vetıne 
6 .., e. Ad ,. • k kitap ve saire gibi ihtiyaçları .. 
ğu, vuslatın sıcağiyle titreye tit ana ma ıyesın.ıe ·, çek sa"te''aArlıg"'ı karşılanacaktır. Bu hususta bir rasıoın be ytle 1j2 hıcl fıkrasıoıo so yardım vergisinden muaf tutul 
reye, vana yana bu olgunlu~a U !I ~ f nuncu en er nde ve 16 ncı fık· muşlardır. 

J 11 nizamname hazırlanmaktadır • rasile bu fıkraya 3258 ve 3470 nu 
ermişiz. Talihin her iklimine her D b 

1 
d B I' • ~ 1 k Bu vergiler esasen yalnız Ursa lsesln e m!!ra ı anunlarla eklenen bUkOm 

mevsimine dayanacak bir varlı· av aya aş an 1 lerde hizmet erbabının sarahaten hizmet erbabının istihkakları 
ğımız var. Biliriz ki en korkuııQ zikredilmiş olmasına ve 17 ve 18 üzerine vazedilmio olduğu gibi 
hasret, bu varlıktan mahrum 01· Bu sene çifte tedri· ve 19 uncu fıkralarındaki baıı muafiyetin taaıınk ettiği müke1 

mak, en sonsuz vuslat, bu kud Davanın tefriki istendi t 1 k ıstıbkakların hizmet erbabıoa aid ıer zümreıeri bakımından bir tef 
reti kendi varlığımızda sürüp Sa yapı QCQ lşlmasına mebni, bu muafiyet bU· rfk yapllmasıoa mahal ve sebeb 

Yae.ltmaktır. Adana 15 (Hususi • Sahte J Suçlulardan Rağıp ve Hiın Ankara [Hususi] - Bursa vi 
1 
kOmlerinin hizmet erbabı hakkın yoktur. Yani muafiyetten istifa 

====-====~==U=L=U~S=:-o: çek tanzim etmek suretile Ziraıt melin vekili avukat Hüsamettio layetinin orta tedrisat vaziyetini da tatbiki ıazımgellrse de bunlar de edecek olanlar mezkur kanun 

K k k 
. k Bankasından sekiz 1üz yetmis de söz alarak mJddeiumuminln . . haricinde kalun diğer muafiyet ların mevzuuna giren (lıizmet 

IZIDI açırma ıster en iki Ura otuz kurus çekmekten isteğiue ietirak etliğini söylemie 'ı tetkık etmek llzere Orta tedrısat rıkralarıodakl bllkOmlerln (hususi erbabınıo) zümresinden ibarettir. 
suolu ve mevkuf Defterdarlık ve memurin muhakemat kanunu umum müdürü Bay Avni bundan kaouolRrındakt sarab&t mUsttsnıı) 
muhasebe memurlarından Ihsan nun 15, 16 rncı maddeleri üze bir milddet evvel Bursaya gitmiş lılzmet erbabına teşmll edilmesi Binaenaleyh zirai islerde Babasının kurşunile " ·· mllm' ıı d "'ildi çalışan ieçi ve reçberlerin ücret 
Oner, katiblerinden Omar Keçe r;nde izahat vermiştir. ti Bay Avni bu husustaki tetkikle ii n e., r. · ı R A · K leki neden verilirse verilsin ve 
cıoğ u, ağib Batumlu, lı Kib Reis; bu hususta bir karar rini bitırmiştir yakıoda Ankaraya anunuo oçnnco maddesinin 

lzmir 14 (Husust) Evvelki rit ve arabacı Himmetin durue verileceğini söyliyerek salonu (bağcılar, bahçıvanlar, ziraat işle kendisi kadro dahilinde bulun 

1 
. - - '-A,., 

1 
dönerek hazırlıyacagı raporu ve rinde ve b b ı d 1 ı sun bulunmasın zirai l•lerde is 

ma arına cumartesı gunu l 5 ırce boşa ttırdı. kAlete takdim edecektir 11 çe er e Çil ışan şçi w 

öldü 

gece eaat dokuz buçuk sıraların 
da Menemende bir baA kulesine 
Jlpılan tecavüz müessif bir cina 
seıle neticelenmiotir, HAdise hak 
kında mahallinde elde euigimiz 
malumat eudur : 

Kulalı Ali otlu Ali Gülmez 
adında bir delikanlı bundan iki 
rıl önce evli bulunduğu karısın 
dan a1rılmıe 'e münzevi bir ha 
yat geçirmiye baelamıstır, Ali 
Gülmezin rakı ve esrar müpte 
14sı bulunması, eeini geçindire 
cek bir vaziyet 1aratmaması ay 
rılığın baslıca sebepleri idı. 

Aradan iki sene geçtiği hal 
de eski eeini sevmekte devam 
eden Ali Gülmez, evvelki gece 
saat dokuz buçuk sıralarında 
ka1ın pederinin bağ kulesine 
taarruz ediyor, Bu sırada elinde 
bıçak ve tabanca bulunuyordu 
Maksadı sabık nikAlıeını kaçır 

mak ve ıeniden bir 7uvada bir 
leemekti, Damadı bol kulesinin 
kapı ında altmıs yasındaki ka 
yın peder karşılıyor ve soruyor· 

- Ne isıiyorsun ? 

za mahkemesinde başlanmıştır, Kısa bir müzakerelerden son lerle muklnlsLleri) btıkkındaki mu tihdam edllmek şartile yukarı 
Daha sabahleyin saat 8 ze ra muhakeme heyeti tekrar ıe Öğrendiğimize göre mektep afiyeti tayin eden 10 numaralı da zikredilen iktisadi buhran 

yakın mahkemenin dıe salonu şekkül ederek kararını antet ı ı. ihtiyac nı karşılamak ve mektepsiz fıkrasında · yukarıda zikredilen mnvazene ve hava kuovetıerine 
50 ye yakın amme ve müdafaa Bu kararda ahilttae olan kimse talebe bırCikmamak için Bursa lise fıkralarda olduğu gibi • hizmet er vergilerine muaf bulunmaktadır 
eahidi ve blr çok dinleyici ile lerle memurların tahkikatını bir babının bu muafiyetten istifade lar. 
dolmuştn. arada yapılmayıp memurlar hak sinde öğleden evel bir kısım öğle 

Tür~iye · İtalya Yeni Saat 9 da reis vekili ikinci kıddaki lüzumu muhakeme kara den sonra da daşka bir kısım tale 
asliye ceza hakimi Tevfik ôzdöl, rının m~murin muhake~ııt kanu be okutulmak suretiyle çifte tedri 

aza Kenan Kalpsüz Hakım mua nuna gore ve eşhası adıye hak ı t 1- t tb"k l k B ' · k k ' 'k k sa usu u a l o anaca tır un 
vini Meliha Toros ve cümhuri ında ı son tahkı at ararının . _ _ 
yet müddeiumumisi muavini Şe i~e ahkAmi umumiye dairesinde dan başka yenı buyuk ve modern 

1 icaret müzakerele- Türkiye 
ref Gökmen yerlerine geçerek b~r k arar alınmak ~zere bunlara bir binada bulunmakta olan Bur 
mahkeme teeekkül etti ve suçlu a_ıt ev_rakla .scçlu Al~ ve Him~e sa ilk ok.ulununda ilk okul talebe 

. . tıu Cumhurıyet mudde•umumıll 
lularla bunlardan ~ağı bın ve~ılı Aine teslim edilmeleri v; duru si icin yapılan tedrisat öğleye ~ ka 
avukat Ahmet Sabıh Üçok yıne 22 ş · · · · -

ri eylülde başlı

yacak 

::~i~i a\ a~ t Hrg~p ve tt" ımmMe ıl~ gününe bırakıldığı bildirili1ord~ sonra orta okul talebesinin istifa ltalya ile aramızda mevcut 1 1 
d R' H" ' r manın ağustos 938 pazartes 'dar bıtırılecek ve hına ogleden 

a u a usame ın, a 1 Muhakemenin hita ·te 
ye avukatı Me.cid Gü.çlü !ç~riye akib suçlulardan Ali vemı~ıi=~et desine brakılacaktır Bu suretle ticaret ve klerlng. anlaşmalarının 
J?efterdar Ilalıl de dınleyıcı sıfa evraklarile birlikte cdmhuriyet Bursa yeniden bir orta okul kazan daba tyl lşlemeslnı temin maksa 
tıle ha~ır bul~nuyordu. müddeiumumiliğine teslim ve bu mış olacaktır Bursadaki diger or dile yeniden önUmOzdekl eylOI ip 

Reıs Tevfık Özdöl ·., suçlul · d d b ' 'dd' il . i _ . , : a ra an a ır ı ıaname e sor ta ok 11 d • bel .1 tidasıoda ltalyunlarla mnzakereye 
rın bırer b rer huvıyetıerlnı tes gu hakimliQ-ine verilmiş ve sorgu u ara a yenı şu er ı ave b l . 
b

·t d k t · t · ol k "hl' h aş anacaktır. Bunun lçın ltalya· ı e eı-e zap a geçır tı. tarı Japıldıktan sonra hakların unara ı ıyaç emen tamamen 
Bundan sonra suçlular hak da tevkif kararı Vel'ilerek tekrar önlenmiş olacaktır dan salAbiyettar zevatt1tn mnte 

kında son tahkikatın açılmrsı hapsaneye gönderilmişlerdir. şekkll olmak nzere bir heyet An 
na dair olan karar okundu. Sorgu JıakımliAince bunlar J Lı karaya gelecektir. 

~u~huriyet - müddeiumumi hakkındaki muhakeme gunune aruan vapuru 

Birinciden artan 

1aluız be1nelmilel vazifeli de· 
~ildir. Dahildeki değişiklikler 

de temamiyle cezridir • 
Geçen on bes sene içinde 

Türk diplomasisi ns kadar Akı· 
IAne ve mutedil olsaydı, &Jni za 
manda ne kadar metanet ve dü 
rendielik göstermiş bulunsa1dı, 

dahiJdeki esaslı ıslahat ile tak· 
viye edilmediği takdirde, bu ka· 
dar çok muvaffakiyet elde ede· 
mezdi. 

Öyle ıslahal ki eski zararlı 
engel ve yBRakları bertaraf et· 
mi1t millt kuvvet ve garretin 
geoiı mikyasta canlanmasına 

muavını Sere~ G?m~n; suçlular kadar ikmat edilecek a~ırcezaya lor.I Huns'ıman 
adamsın, dan Saraç Alı Kıbrıt ve arısbacı verilecektir. Dün Almanyada U 

Himmet diğer suQIU memur ar ------------

- Karımı 
Sen esrarkeş bir 

/ 7aramıe, Kerek iktisadi gerek 
har~t milll sanayiin fevkalAde 
inkııafına 1ardım etmietir • artık onu unut , 

Ali Gülmez zorla kadını ka 
çırmak isteyince ie çatallaeıror 
Genç damat Ali Gülmez ve ah 
mıı 1aıındaki kayın peder Ha 
t4an silAha sarılıyor daha aıik 
davranan kayın peder Hasan 
gra tüfengiyle damadına atee 
ediyor ve aıtır surette 7aralıyor 
Yaı alı kıaa bir zaman sonra ha 
Jata gözlerini yumu1or, Katil 
7a\calanmıo&ır, 

kudaslarile birlikte idare heyetin Romanvada yeni denize indirildi 
ce ittihaz edilen kararla huzuru • '-' 
nuıa sevkedilmielerdir. Memur idari teşkilat 
suçluların diğer abattan olan 
suQ ortakları hakkında ahküm Birinciden artan 

lstanbul 15 (Hususi muha· 

birimizden)- Almanyada Deni~ 

bank hesabına yapılan aıoo toııi umumı1e dairesinde takibat ya on büyük mıntakaya ayrılmak 
pıJması lilzımeden bulunduğun tadır. Buraya tayin edilen Kral IAto luk Tarhan vapurunun bu 
dan bu iki BU"lu hakkındaki ev mümessillerinin eimdiye kadar "' g ün ö~leden sonra törenle de· 
rakın taritıle bir karttr alınmak ııazırların seH\hiyetinde bulunan 
üzere evrakın memuriyetime ve bazı meseleleri halletmek selA 
rilaıeeioi isterim; dedi biyeli verilmiotir • 

nize indirildiAi aldkalı makam· 

lara telgraflK bildirilmietir. . 

- Birinciden artan

muhtariyet taraftarıhalkçı fırkası 

nın eefi Monsin1ör Hlinkanın 
sıhhi vaziyetinin vehamet kes 

betmie olduğu söylenmeıtedir. 
Monsenyör Hlinka, uzun 

mliddettenbori bir mide hastalı 

ğından müztarib idi. Şimdi buna 
zatürree de iulizmam etmiştir. 

Mumaileyh, geçenlerde 75 inci 
111 dönQmQııQ tfıbh etaılıtir· 

küin Mari 
(Birinciden art.n) 

Transatlantiğin menaup ol· 
duğu kumpanyanın Londra bO· 
rosu Küin Maı inin vas11ti 31,69 
mil süratle seyretıiğini ve ma· 
lum mesafeyi 3 gün 2o ıaat 42 
dakikada kl\\ettilini bildirmek· 
tedir , 
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i l A N 
Mersin Belediye Riyasetinden 

Beledi ye bahçesi iltisahnda ki par~ la taşlan bir 
15- 8 - 938 büfe binası inŞH ellirilect-ktir. 

Bir filmde oynıyan iki 
sineğin kazancı 

Parisin nüfusu son ~eş 
senede ne kadar arttı 1 

Pamuklar K:o 8~ K~~· .. 54 ~ liradan ibaret ~ulunan irışaal masrafı 
~~ğv.!::ı! 27 28 muşlerı tar.afmdan sarfedılecflk ve buna mukabil 

'
Kapı mah 26 en çok üç yilhk kira bedeli ahnmıyacaktır. 
Koza ~,6 Projfl, şartname üç kuruş mukabilinde ren 

ik .Bahsetmek istedii'imiz bul ömürleri çok uıun sürmedi Pariste ahiren yapılan nU Kırma .. 26 dairfsinden ah na bilir. 
1 Binek Hol;uvudun sinema Geçen giln Holivut da çevri fus sayımına göre b ı Kozacı parlagı ·ı ~ızlırıodandır. Pilim çevri len filim için terbiyeli sinek sene .. d 

1 
. g:.çen eş . Buğday- Çavdar Bu İ ıışaa 1 açık eksihme sureli e 3 '-8 938 çar 

keo iki sineğe de rol veril ıere rollerini oynamaya sırası ıçın e ne 8~ ~e ır nUfu 
1
Sert anadol 5,10 şaruba günü saat 11 de ihale edilt>Ctığiuden talip 

~i icap etmiş ve bunun için gelmişti. Rejisörün emrile si sunun 6l,'274 kışı artmıştır.! Yumuşak 5.5 ola;~laran kt'Şİf bedelinin yüzde 7 ,5 nisbetinde Olll 
1kı sinek hususi surette terbi nekler kafesleri içinde atelye Nefsi parisin şimdi nUfusu I Yerli buğdayı 3•28 vakk al teminat o,a k buzu ve ticaret odasınca ka-
}e edilmiştir. Bunlar meşhur ye getirildi. Orada sineklerin 2.829 7.Y6 kişidir. Bu nüfus Çavdar 4•

5 yıth hulunduğuna dair n•sika ile muayyen giiu 
~ldız Klodet Kolber in oyna ölmüş oldukları görülerek te tan 1 miyonl=-!70 bin ?82i erkek; Anadol yulaf 

3
•
15 

ve saatle belediye dairt>sindek i ~tışe~ k iil edtıcek 
'iı yeni bir filimde rol aı essUf edi'di. İş bu teessüfle t ,558,955 i kadındir. , Arpa encümene mürcıca ll etmeleri ilan olurıu r. 16.20 2t.28 

""1tlırdı. Sineklerin ~sahi bile kalsaydı zararı yoktu. Fakat Paris civarile beraber ü \ Ana~oı. • 
4.ıo 

11Pılan bir mukavele mucfüirı bu ölUm daha fena neticeler f 4 962 967 k" .d. p ~ 1 YHlıabvre yenı M. 3 
ce bu kanatlı yıldızlar için si doğurdu. Klodet Kolberin fil ~su ' 'Uf ışı tr. arısı Nohut eksb'a 5 
~ . . . cıvarının n usu gecen sene F l 6 

şirketi t8 bin frank ve mı yarım kaldı. Yenıden •ld i . de 9 386 k" 1 ı aıu ye . 
11Jordu. Birinin ismi Sam ve terbiyeli· sinek tedarik edilin çın p ?• . ışd adrtmıştır. lyulaf yeril ·',16 
ili& • . . arıs cıverın a a kadın M · k k 5,10 ıetınln Sadı olan bu terbı ceye kakar fılme devam oluna t ercıme ,., 
1e edilmiş sinekler hususi bir mıyacaktır. Yapılan tahkikatla lar çok olup erkeklere naza Sahlep 140 
~fesin içinde mOreffeh bir ha tt.rbiyeli sineklerin Adi sinek ran 390·635 nUfusu fazladır.lTatlı çoğen 20 
Yat soruyorlar ve mOkemmel zannile bir hizmetçi tarafından Yaşı en aşa~ı 82 olan PariHJi Balmumu 74 
~Uılar ve pastalarla besleni• sinek ıehirile öldUrOldUğO lerio miktarı 35,692 kisi tutu Cehri lO 
toı1ırdı. Fakat zavalhların meydana çıkarıldı. yor. Susam lö,5 

Yapatı 

Barlının Diyıjeni iTemizlığı sevmıyen ~ıngene ;:,~h !~ 
M . t T h, U ı· . Anadol 40 D ı· bir koruda ac1rıs anın una ne nun zerzne po ısler ıhtlyar d • h 44 

al e 1 ri Ozerinde kain kUçUk bir 
1 
çingeneyi zorla yıkamak isti Ay ın ııya SO 

u ii olarak bulundu kasabası civarında afakir birJyorlar. Fakat çingene bir tor Yıkanmıı yapak 70 
ı · k t · • •·t d Gnz yuna . çıngene o onısı yaşamall a ır ın buna razı olmuyor, hayatın 'ftik !IS 

1 
Bartın (husus1) - Bartın Geçenlerde zabıta bu çingene da hiç bir zaman yıkan mildi 1 Konya malı ti 

'olup veya Bartında bir mDd
1 
leri birer birer tescile karar ğını söyliyerek rahat b k 1f Yoı~at !~0 

det kalıp ta Deli Ali yi bilmi veriyor. Bu işi yapacak olan masını rica ediyor p ıl~al ı. Keçı kılı b 
b 1 

1
. 

1 
. 1 • bh" • o ıs eı ,. da ai 25 

.ıen Yoklur. Boynunda bDyilk po ııt ere çmgene erın sı ı va onun bu sözl .· b'. . . 
ir' ziyetlerinl anlamak nzere bir . . eııoe ta 11 ehem Pırmçler 

1 Ve cam kırıklarıle kazın "ki t d hhi k mıyet vermıyorlar ve 7~ se Birinci nevi mal 
'-'ı i k ı ı ane e sı ye memuru a · l 

1 sopası sırtı etekler en tılıyor. Sıhbıye memurları , çin neden be~i su görmiyen vOcu ikinci nevi mal 
dl eliyle ıcaip tekilde işlenmiş 1 

genelerin ~ sıhhi vaziyetlerini dllnU temızce yıkıyorlar. lhti Çay 
Paltosu başındaki kocaman kU umumiyet itibarile pek o ka yar iyice yıkandiktan. soora K&hve . 
1•bıyJe ağır ağır dolapn; hoş 1 dar fena bulmuyorla". Yalnız banyodan çıktığı zaman duy Bader_n, ç~kırdek 
1•ndıklarından para cigara kah 72 yaşinda olan bir ihtiyar duğu rahatlığın verdiği neşe ıçlerı •. 
te latiyen hoşlanmadıklarının 1 çingeneyi muayene etlikleri ile: Suyun vOcude bu ~adar Tatlı badem ıçı 
ikramını reddeden Deli Ali 1 zaman vUcudUnun tamamiyle rahat(ık verdiğimi bilseydim Acı ~ » 
ilin h ft k b d 1 kir tabakasiyte kaplanmış oldu hayatımda hergUn bir banyo Acı çekardek 

geçen a a asa a ışın .. h ti ~ 0 1 8 1 d d" Urfa Yağı 
et.ki bir koruda 01680 bulun guou ayre e gvr yor ar. u a ır m: ıye bağırıyor. İçel ,, 

du. -~linin bi~kaç gon ııncel Zencilerin papazı 
~ldugn cesedın tefessühe baş 
lanıasından anlaşılm~~tadır. ı Amerikada (ilihi baba)de 1 çen hafta ilahi babı ya o bU İIİR 
Cedet kasabaya getırılerek , nen bir zenci papas vardır.Bel yOk malikAneyi veren de ge • 

21 
20 

280 
102 

95 
50 

35 
90 
70 

6 
8 

i l A N 
Mersin Belediye Riyasetin~en 

Belediyeye ait Taş iskelesinin dairede me v
cut şartname ve proje mucibince tamir edilmesi 
açık olarak eksihmeyr konulmu~lur. 

Bu eksiltmeye girmek isliyenler keşif bedeli 
11 olan 1913 lir 90 kuruşura yüzde 7,5 nisbetiude 

muvakkat teminat vermeleri ve ticaret odasın da 
~ayıtlı bulunduklarına ~ve \lu tamiratı yapmaya 

46 ehliyeti olduklarma dair vesika ibraz etm eteri la. 
41 zamdır. 
45 Eksi ilme 31. 8-938 çarşamba günü saat 11 de 

belediye dairesinde ) a pılacağmdan taliplerin mu
ayyen giin •e saaue belediye dairesinde mütflŞt-k 

- kil encümene müracJal etmeleri ve proje ve şart 
namenin ro kuru~ mukabilinde belediye fen mü
dürliığiinden alnıabilfceği ilan olunur. ıs.20.24 .28 

i l A N 
Mersin Belediye Reisliğinden; 

2~ 

!l 
3ı0 

103 Bt>ledi)·enin ihtiyacı bulunan ve muhammen 
bedeli ı 596 lira 7 5 kuruş lulan muhtelif cins 

98 
elektrik malzemesi ve ampolleri açık . eksiltmeye 
konulmuştur. 

36 Bu malzemeyi vermek istiyenler cins ve mik-
93 darlar11u Belediye elektrik kom1serliğine müracaat 

ederek öğrenebilirler. 
Talipler muhammen bedelin yüzde 7 ,5 nis

betinde muvakkat L"'minat ma k bu zile beraber Ti
caret odasmda kayıtlı olduklarına dair bir vesi
ka ibraz t>lmfğ~ mecburdurlar. 

belediye tarafıudan gömdbrnl 
1 
ki ismini de işitmişsinizdir. 1 gene Spenser imiş. Artık fıa T 1 C. Zıraal Bankası 

lllUştar. ; Bu zencilerin peyğamberi ge-ı hi baba şimdi yeni bir cen Silifke aı· anımdan 
Deli Ali yetmiş yaşma ya çenlerde Amerika Reisicumhu net kazandı demektir. 

~ın zararsız bir meczuptu. Ruzveltin malik:\nesine yakın l Bankamıza btğh 683 sa· 

Eksillme 19-8-938 cuma giinii saat ı ı de 
belediye dairesinde yapılacağından isliyerılerin 
muayyen giin ve saatle helediye encümenine nıü 
racaat eyleıı•flt~ri ilan olunur. Ö-9-13-16 

P.azao akıllıca konuşmaları . . . yılı Tanm Kredi kooperatifi-
Olduğu gibi mOkemmel tavla bır yerde bOyOk bır malıkftne Cumhuriyetin nin Tııucundaki Anbannda 
'le • • almıştı· 1 l 1 H domıno da oynardı Temız ş· d" d ır d 1 15 • • ld •• mevcut ikiyüz ton yerli mala A 
liği çok sevdiği ic;in yaz k•ş ·b~ ı 0 

et ı 0 
a ı m

1
uaz ıncı yı o· M · • ·d· 1· .... d 

1 izam ır apar ımana yer eşe· yeni arpa tarihi ilandan itiba- ersm ıcra mu ur ugun an 
rcnakta yikındığı glSrOIDrdU kt· B t h .. n u•• m U.. ren anbar teslimi ıarlile .ve Al ki T a ce ır. u apar ımaea ususı •c• ı: icaret bankası 
u Yllzden bir kaç sene eveı bir telefon ve bllyOk bir opar- beı para ile açık arbrma su• Borçlu: Mersinde Aliayintabi veresesi 

latOrreye tut~lmuş hastanede för konacaktır. Meleklerinin -Birinciden artan- retile ıabbğ'a çıkanlmııtar, Tapu kayda ve tarih ve numaruı: Mart a26 llO·l ı 1 
tedavi edilmışti. 1 . . . . 2 A ı · Mn. t ·1 • ·h l -n. il 1 şarkılarını kendı emırlerant - za arı, 7erın en bQ uf er1 erın ı • e ... n o an Cinıi dönllm ve ziraı: Cinıi hane ziraı: 360 

Deli ali tıpkı Diyojen gibi b d k d" . . 
1 

rük askeri kumandam ve1a 25·8·938 tarihine mlludif per Mevkii, hududu ve evsıfı: Zeytunlu bahçe caddesinde 
., 5 .. u • u prkan Muıtafa Saraç ve usta Veli garbea tarikiam tima. dıı alemle alakasını kesmiş dura an kel n llHne ınanan ara 1erine göndereceti bir zat cembe -n.na ıa ... t ı4 de Tn.r· 

hir meczuptü Mirastan hissesi uyuraca ır. - bulunmadıkları 1erde asker kiye Cumhuriyeti Ziraat ban· len Mebmel lytAmı ceouben tarik 
n d . Bu bOyOk apartmanı ilahi hk 1 b · · · B 1 di .. e Oşen 1500 lıra k~dar pa • . ... i u esı reııı- e e r• reıoı, kasa Silifke ajan11na mllraca· Vaziyeti hazıraaı: Zemia kat bağdadi iki oda bir ıofa 
l'aaı olduğu ve bankada hıfze babaya kımın yardıg belli kültOr direktörO, vilA1etlerde il atlan ltlıumu ilin olunur. ve bir kilerden ibarettir. 
dildiği s~ylemektedir. Bu para degildi. Fakat şimdi Oğreoil rönkurullotundan bir Gre, kaza 16·19-22 Yukarıda ı&ıterilen ıayri menkul açık artırma ve peıin 
Ya veraset yoluyla sahip ola miştir ki bu adam Hovland te nahi1elerde halkevi baokaoıa para ile muhammen kıymeti olan 300 Lira yüzde Yetmiş betini 
""'·l ı A Spenser adındaki Ruzveltin HAik 1 buldu~u surette 17 · 9 • 938 t a r i h i n d e saat 9 da Mersin ~.arın onu De i linin mes rı - ev baıkanı vali vera " ~eni olan sokaklarda yaıuyan en korkunç bir dDşmanıdır. kafmakam olan Jerlerde ev rö icra dairesinde ençok ve en son artırana ihale olunacaklır. Tayin 

r- G • • edilen zamanda artırma bedeli mezkQr gayri menkulün muhammen 
'•kirlere sarfedilmek Ozere Bu adam evetce ..cumhurreisi· netim kurulundRn bar azıı.- ÖfÜlffi0ffilŞ kiymelinin yUzde yetmiş beşini bulmadığı taktirde en çok artıranın 
terketseler y~rinde bir İf yıp le arkad11şlar ve şimdi ona 

3 
Kör ko •t 

1 
. h 

1 
teahhüdil baki kalmak Uzere artırma 15 güıı daha temdit edilecek yani 

tnıı olurlardı. muhalefet etmektedir, işte gey icabın:göre tilA=~ e :~~il::elr~ bir sürpriz 16·10-988tarihinde saat 9 da takdir olunan kırme&lo yüzde 75 ini 

V A.X.:IT YAKLAŞTI:: 
Vlll nci IZMIR ENTERNASYONAL FUARI 

20 Aiustos 1938 de açıhyor •• 
Yeril ve yabancı her nevi Ucarat, S8nayl ve ziraat emle · 

•aının:utıldıtı, 
ltık, ttnk koku, gOzelllk ve cazibenin kaynaeutı, 
MDzlk. dans ve her tQrlO eğlencenin coşkunlaştıtı, 
IZMIR ENTERNASYONAL FUARINI 

ve gDzel lZllıfl!ll ziyaret ediniz 1 •• 

Yol tarifelerinde 0/o 50 - 0/o 75 ucuzluk 

20 AGUSTOS - 20 EYL"ô"L 

bulduQu surette en çok artırana ihale olunecalrtır. Artırma 
tarafından teıkil olunur. Türkiremiıin kı1melli aanat şartnamesi 17- 8-938 tarihinden itibaren icra dairesinde açık olup 

. . kAr; Maoratiıme, lepritiım, Bip herkes tarafından görilebilir 
-' - Kutlama ıalerıne ait ra notiım, Telepati, Kallepei, Ruhi· lpJtek sahibi alacaklılarla diger alakadarların gayri menkul üzerinde 

ııemalar vesaire paktı 1olile ola 1at ve Fakrizm MutahBBsıBt Sa· ki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı 
oaktır. deUin Oral MERSiNE geldi. milsbiteleri 20 gün içinde .ı~ra . daires~ne bildirmeleri llzımdır. 

5 - Devle& teekilAtıoıo ma Tarla palasta memleket Aksi halde hakları. Tıpu sıcdlerıle sabıt. ~lmadıkça satış bedelini~ 

11 
b k k halkını heyecanlarda bıra paylaşmasından harıç kalırlar. Artırmaya ıştırak edecek olanlar atayrı 

an a ve urumlaran çahoma k k h menkulün muhammen ~iymetinin yüzd~ yedi buçuk nisbelinde pey 
larınııda elden &elen rardım aca ve ru larmı okşaya 1 akçası veya muteber bır Bankanın temınat mektubu vereceklerdir. 

cak fen tıbban kabul ettiil ı teklifi vaki olan alıcı satış için muayyen olan zamanda icra dai 
1apmaJarı ioin &!Akalı makamlar harikah numaralar göste · r~ılnde bulunma~ı~ı bulunupta artırma meclisini terk ettiği tak 
dan ricada bulunmuıtur. k . 1 dırde yüksek lekhf vaki olursa almaktan vaz geçmiş addolunacaklır 

rece tır. Bu fırsatı kaçırmayı· 1 Kendisine ihale olunan kimse be.1ell ihaleyi vermezse ihale fesh 

1 

Vaktın darhlı dolayıeile he oız, tafsilat el ilAnlırmda . ı edlfecek ve aradaki farklardan ve zararardan mesut tutuacaklır 
men iıe baılamanızı, bildirmeni Alıcıların Menin icra memuruna maracaat etmeler 
,;i ve sıkı takibatınııı rica ede ı ilin olunur. 
rim. 
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l l AN l AN 
f çel Tapu mü~ürlüğünden Ölçüler ve Ayar Müfettişliğinden 

KeradP•ar küyiinlin Tırnııl mr.vldinde şarkau Elektrik abonelerinin nazarı dikkatine! 
hvLib oğlu vere~eleri şinıalen haci Ömer garben 1-Merıin Elektrik Şirketinde saatlerin muayenesi için 
Yasin oğlu mahmul tarlaları cenulwn sosa UU'iki Jb!r ayar istasyonu kurulmuştur. Aboneler nezdinde bulunan 
' l ... ,. &. • k d l • l bılfımum damgasız saatler peyderpey muayene edilmekte· 
1 e çevrı ı uı r ıta a 4 ıektar 5950 melre tar~ ve d' Ş 'k" t' 1 1 b' · t 'd ·ı d · · ·· t d . . ... . . ır. ı aye ı o •D ar ır ıs ı a ı e aıremıze muracaa e e· 
yrıı e ~arkan lıabıp oglu vereselerı tarlası şımalen cek olurlarsa saatlerine daha önce bakılabilir. 
Tarsus yolu garben Mehmet ç~vuş oğlu ~luslafa .. 2-:-~~r~e~ yeni aboneln~ne takacağı saatleri ayarlayıp 
tarlası CP lıu lıeu Ha bip oğlu Vt~f'flSesi la rlası il~ erı v mufetbşh~ımız~ da~g~latmaga mecburdur. Ayar damgası 

· ı · ı. · k d l 1 k 8 80 t 1 t"' T C. şeklındedır. Evınıze takılan saatlerde bu damganın bu 
r ı ı uır 1to a ıe tar :i mt>tre ar a ve 1e. ....._,, 
k j r<le köyünün pazarlı me v~ i inde şark an hacı (tli ı~ .. ~m~sına dikkat edi~i~. Üzerinde damga yoksa müfettiş-

. . .. .. .. . lıgımıze malO.mat verınız. 
larlası 'e tarık şımalen ~luftu ı ad~ Kerım tarlası 3-Bazı tetkik ve tahkikatın yapılabilmesi için 938 se· 
ga rlıen Kerim eıendi ıarlası Ct-ntı ben a rpaçla n nesi ~i?ayetinden bu~üne. k_adar şirkete abo~e. karıd olan
Ou rnıuş ve mulla Veli ve bekirdt~d~n ~lustara l 3 r la.rın ısım y~ adresl.erm~ ıhtı~~ç vardır .. ~u gıbılerın en g_e~ 

. . . .. . bır hafta ıçınde daıremıze muracaatla ısım ve adreslennı 
lalarıle çevrah 6 hektar 4330 metre tarla v~ yıne yazdırmaları ve bu günden itiba ren müfettişliğimize haber 
karyei mezktirede ve araca mevkiinde şarkan verm~den sa~tler~n~n ~eğiştirilmesine m~sa~d .. e etme~eleri 
haci Ya kup cığa tarlası ve hendek şi malen haci kendı menfaatlerı ıktazasından bulundugn ılan olunur 

mulla vereseleri tarlası garben hark cenuben ta- p- m 3 

riki am ile çevrili 9 hektar 1900 metre tarla ve J" R • t 
burhan ~öyürıiin çetreıli nıevkiinde şarkan bur- em ıng on 
hanlı kerim ve hissedarları tarlası şimalen şif ve 
hacerli tarlası garben huhisi ve mulla musa ı~r- Her Dairede 
laları cenuben Ak kız oğlu hacı ıarlasile çevrili Her ticarethanede 
5 hektar b 140 metre tarla ne nusratiye mahall~si 
nin kütütı.rn mevkiinde şarkan tarikiam şimaıen Her Yerde 

-- - ------
- - -

16 Ağustos 1 Q38.,.......... 
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Viktorya Bisikletleri 

Bir Bisiklete sahip 

ıctn belu~-. 
oıelıal , 

l<Viktorya) Markalı ~isikletleri tercih e~iniz 
Sağlamlıfı ile ıölıret kazanmıştır. 

Toptan ve perakende satış yapilır, alıcı

lara kolaylık l gösterilir. 

Saf 11 yerı', Mersi o Merkez Ban kası 
'I • fçel kontuvarı. 

altında 

if mmmllllllllmMnmmlmmllllll
P'~~~~~~~~~~~ 

nı Ahmed Kayaselçuk 

Hıdır kavvas tarlası garben hark ve Yani Narlir 
''erese~ i ve llıdır ka vvas tarlaları cenuben tari
kiam ile çevrili 3 hektar 327 metrelik tarla öruer 
ağanın ecdadından intikalen tasarrufunda iken 
283 oğulları hacı Yakup ve hacı ali ve haci İbra
him ve haci ismail ve kızları fatma ve elife ve 
~liislinıeyi terkle öldüğü bu verese arasında bu 
larlalarla diğer tarlalar 302 senesinde rızaan tak
sim edilerek mezkur 6 parça tarla mustekiJJen 
Elif eye isabet ederek nizasız ve faQılasız tasarru
funda iken 325 yıluıda kızları Dudu ve Hatice ve 
fatma~ı terkle öldüğü başkaca varisleri ohuadığı 
kHyden verilen ilruülıaberle lJildirilnıiş ve bu tar
lalarm kaydı olmadı~mdan nam!ar111ö tapuya bağ . 
lanması blenmiş olduğundan 28-8-938 pazar gfı 
nii saat 15 de mahallen keşi f ve tahkiki yapıl~ca 
ğırufan veraset ve tasarruf iddiasında bulunanla 
rın mahalline gidt'Ct'k mfmura veya Tapu müdiir 
lfığüne müracaatları ilan olunur. 

~
~~ ORNEk KiBjB~P EVi 

KURUŞ KEBAPLAR ! KURUŞ KEBAPLAR 

Daima R E M 1 H 6 T o H yazı makinalın ı le 15 ~~rı~~o kebabı koyun :.: 2200 Yumurtalı salçalı ke. 
dl J Kirazlı kebbp 

Ş l• ti 0f l• kullanı'·yor ~le 5 Yoğurtla keh&p sade i 20 Keme kebabı 

1 L l H 
Mersin icra mü~ürlüğün~en 
Alacaklı : F ebmi özgüner kanıı Ferdane 
Borçlu; Mersiude Fuad 
Tapu kaydı ve tarih ve No. T eşrinsıni 330 No. 20 
Cinsi dönüm ve ziraı; Hane 266 arıın 
Mevkii, Hududu ve evsafı; Sağı Avukat Fuat hanesi 

solu tarikiam arlt..isı iıbu haneden müfrez ilnfih abdu ha· 
nesi önü tarikiam 

V iziyeti hazırası: Kirgir zemin kat üç oda bir taşlık 
ıofa bir mutbah ve çinkolu bir kömürlük ve çimentolu av 
lusunda bir elma bir yeni dünya ağacı ve bir çeşme. 

Yukarıda gösterilen gayri menkul açık arbrma ıve peşin 
para ile muhammen kıymeti olan 1250 Lira yilzde Yetmiş betini 
budu~u surette ı 7·9·938 t a r i h i n d e saat 9 da mersin 
icra dairesinde ençok ve en son artırana ihale olunacaktır. Tayin 
edien zamanda artırma bedeli mezkQr ııayri menkulün muhammen 
kiymetinin yilzde yetmiş beşini bulmad•Q'ı taktirde en çok artıranın 
teahhüdil baki kalmak ilzere artırma 15 ııün daha temdit edilecek yani 
16 - 10 - 938 tarihinde ı a t 9 da en çok artıra~a ihale 
o l u ne c a k t ı r. A r t ı r m a ş a r t n a m e s i 
17- 8-938 tarihinden itibaren icra dairesinde açık olup herkes tara 
fından görllebilir. 

J pot ek sahibi alacaklılara diger alkaadararın gayri menkul fi zerinde. 
ki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı 
milsbiteleri 20 gün içinde icra dairesine bildirmeleri llzımdır. 
Aksi halde hakları Tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Artırmaya iştirak edecek olanlar gayri 
menkulün muhammen kiymetinin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey 
akçası veya muteber bir Bankanın teminat mektubu vereceklerdir. 

Teklifi vaki olan alıcı satış için muayyen olan zamanda icra dai 
resinde bulunmadı~ı bulunupta artırma meclisini terk etti~i tak' 
dirde yüksek teklif vaki olursa almaktan vaz geçmiş addolunacaklır 
Kendisine i~le olunan kimse be,1ell ihaleyi vermezse ihale fesh 
edliecek ve aradaki farklardan ve zararardan mesul ıutuacaklır 

Alıcılaran Mersin icra memuruna muracaat etmeler 

ilin olunur. 

Satılık cins inekler 

Devlatziraat isletmeleri turumu T a~ir çifligi müdürf üğôn~en 
Çifliğin dikkat ve itina ile yeliştirdiği Halep 

ırkı ineklerden mühtelif yaşta inekler satılacaktır. 
inekler çok güı.el ve hol süt veren cinslerdendir 
alııaak arzu edenlerin çiflik miidüdügiine miiraca 
a\ları. 13-15 

VI er " il 1 yağ başlama et suyUo : 20 Patatisll kebap ~J 
Sizde bir REMİNG TON almalı.. ~~ Kuş başı kebap ! 20 Baharlı kebap ~ı~ 

~J Domıtlsll kebap 15 Sade maydanozlu ke. ~ 
aınız. Satış yeri L!) g Patlıcanlı Urfa usulu . 20 Yag-h hamurlu et te 

Vllyam Rıka:l ı ~~I 2200 Ssuıu kekblap Adanak. .ı sıde ~ı~~, . I ~ arımsa ı Antep e. 1 20 Çiğ köfte 'al 1 • 
C!) ~ 20 KUlbash 5 Sıtlatu, Cacık, Turşu 

lil ~ --ı ~ Şakarya lokantası karşısında 37 No. !~ 
~ ~ ORN EK KEBABEVI V.tı~ Lokantasında (" 

Sag~ l ık Ecza n es·ı ~ ~f ~~ Yukarıda yaulı kebaplar ile daha birçok yazıl· ~~ 

- ---· - -

·" ı le mıy-an kebaplar sırf koyun etile yapılır ve muhtf'lif ,;J 
al YEMEKVER bulunur, 1 ~ 

Merıin Gümrü~ karşısmda~ır . 
t (J Saym müşlerilerimizi memnun etmek için ~~ 

~~ yapılan bu taahhiiuen urnek kebarcısı Ah- (J 
Her nevi Avrupa , Yerli eczayı ve tıbbiye 

müatabzeratı bulunur 

i L A H 
Mersin Posta Telgraf ve Telef on mü~ürlüğün~en: 

1-Aradaki Silifkfl, Gülnar, Gilirıdire mer
kezlerine uğr~nıak şartile Alersin Anamur arasın
da haftada üç sefer gidip gelecek oları posta sli. 
rücülüğii ii0·7- 938 tarihinden itibaren bir sene 
miidd ~tle otomobille açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2- Bu sürüeülüğ ·· n ayhk iicreti ikiy üze ili Ji .. 
ra seneliği 3000 lira olarak laluuin edilmiştir. 

3- Şartnamesini okumak istiyenlere P. T. T. 
şefliğinde parasız okutulur. 

4 -Açık eksiltme suretile ihale l 8-9 938 per. 
şenbe gürıii saat 12 de ~tersin P. T. T. müdihlü 
ğü odasın,ia müteşekkil komisyonca yapılacaktır. 

s- Muvakkat teminat 225 liradır, 
6 -Şarlnanrnnin 6 rncı maddesinde istenilen 

vesaiki taliplerin kooıisy•rna ibraz etmesi mec-
buridir 7-10 ı3-l6 

i L A N 
Mersin Ticaret ve ZaMre Borsası komiserliüin~en; 

Bu aym 17 inci çarşamba günü saat lo da 
Encümen intihabı yapılacaktır. intihap edebilecek 
ve edilebileceklerin li~lesi Borsa salonuna talik 
edilmiştir. 

Talimatname mucibince n~y sahihi olan zeva. 
tın reylerini kollanmnk üz .. e mezkur giin ve saat
te Ticar~l ve Zahire Hursas111a gelmeleri ilan olu
nur. 13-15 ~ 16 

~ mel çekinmez. BiR TECRÜBE KAFIDıR ~~ 

~~~~~~~~mı~~~~~~~lfl 

1 ı Lir.aya Fot0graf makinesi 
Bütün Dünyaca tanınmış (KODAK) markalı kutu 

ve körüklü makinelerimizin son modelleri geldi. 
Haftada 1 lira ile kutu 

» 2 » » körüklü 
bir makine elde edebilirsiniı. 

Fotoğrafçılarla amatörler için her nevi film 
melzeme ve ilaçlar her yerden ucuz ve. bil. 
has!'a tazedir. 

Saat ve Gözlük 
ff u cins ctp, /tol, masa ve duvu. s<UJtlerlmlzl ı tavslyı ttüriz, 

flyotluı muJedildil'. Fımıl .Ztiss markalı numrolu ve ayrıca Ell-
ntş ve toz gözlükleri de geldi. . 

SEDAD SAHİR SBYMEN 
U ray caddesi No. 41 • Mersin 

Taşra siparişleri acele olarak sıönderilir. 

, ••• ~··················' 
:Nisaiye Opratoru ve Doğam Mütahassısı: 
• DOKTOR • 

i it-~akup Aslan ! 
• Tiirkiye ve Ru~ Cf-ıp fakilltelerinden diplomalı • 

: Almaayada tabıiliııi ikmal etmiş : 

• Hastalarını her gün 8-12 15 - ı 8 e • 
: kadar kabul muayene ve tedavi eder. : 
: ADRES: Mersin Bozkurt caddeıi : 

• Yoğurt pazara No, 1 • . ..................... , 
Yeni Mer1ln Baıımevinde baıılmııtır. 


