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Muamele vergisi kanununun tatbik şekli hakkında 

Maliye Vekciletinin tebliği 
ispanyada müthiş hava harbi 

Maktu vergiye bağlanacak müesseseler 
için gereken tedbirler ahnacak 

Gandesa üzerinde 36 Frankist 29 Cumhuriyetçi tayyare 
· tam bir saat düello yaptı. 

Büyük Sanayi müessese/erile beraber küçük sanayiinde 
himayesi kanunla temin edilmiştir. Telaşa mahal yok. 

f ransız Hariciye Nazın 

B.Bone 
Yakında Ankarayı 

ziyaret edecek 

Hitler 
Dün parti şeflerile 

Görüştü 

Berlin 17 (Rndyo) lfüler bu 
gün Goringi ve nasyonal sosya 
Iist partisi erkanını kabul etmie 
tir. Bu sırada Hıtlerin parti er 
kAniyle yakında toplanacak olan 
Nürenberg nasyonal sosyalist 
kongresi menuu otrafında gö 
rüştüğü bildirilmektedir. 

Japonlar 
: Bir lngiliz kravo

ziirünü cevirdiler 
' Ş rnghay 1ü n.a. - Serap is 

mindaki İngiliz topçekerleri iogi 
!iz Vikloria romorkörünün ja 

Prog 17 (Hadyo) Dün saat Hotzanın riyasetinde içtima et· ponlar tarafından tevkifi hadise 
14,45 de Cumhurreisi Denes Lort miştir. Çak malıfelleri euternss si hakkında tahkikatta hulun 

yonal zorluklara rağmen konsey mak üzere Şnnghny açığındaki 

içtimaına fevkal~da ehemmiyet 

1 

Tun~eov adasıııa gelmiştir. Söy 
atfeylememektedır · lendiğine göre romorkör, İngiliz 

Konsey on g~n. evel içti~aa I bayrağı_ lng_iliı bayrağı indirile 
çatırılmıetı. Bu ıçtımada nısan · rek yerıne Japon bayrr.ğı çekil 
iQtimaında· olduğu gibi mali ve l dikten sonra zaptedilmietir. fngi 

. . . .. - üldü"'Ü okonomık ıelerın gorue 5 . , liz deniz makamları Viktor1anın 
ayni mahfellerde söylenmektedırj d 

1 1 
ı. t b k 

1 
· · 

bf 1 er ıa serues ıra ı ması ıçın 
Diğer tar~han yabancı ma . ~·'teşebbüslerde bulumuelardır. 
Jer ise içtımaa Çek mahfellerının 
tam zıddı bGyük ehemmiyet at 
fetmekledirler • Talebenin 

Mektep haricinde 
yaıayışı kontrol 

edilecek 
Ankara, 1G (Hususi ) - Öğ 

reodiğimize göre Msuif velull"'ll 
mektep tslebelerioln, mektebe de 
vam şekillerini ve mektf'p 1 dışın 
dakl yapyışlarıoı ciddi bir kont 
rola Ulbi tutmak üzere letkikıtt 

yflpmakbıdır. Pek yakında bltlrile 
cek ohıo bu tetklkıtttııo sonra ve 

1 kAlet alakadar mtıkamlara kontrol 
fişinin ne şekilde yapılucağınt bıl 

direceklir. 

Valans Sehri , - -~--

Birgünde dört defa şiddetle 
bombarduman edildi 

Frankistlere göre 16 Hül~umetçi, llükü
metçilere göre 18 Frankıst tayyare düştü 

Mareşal Çan-Kay-Şek söy liyor: 

Nihai Zafer 
Çin Ordularında kalacak 
Çin milleti uzuvlarının 

razı olmıyacaktır. 
kesilmesine 
Bütün 

Çinin birleşeceği gün uzak değildir. 
Paris l6 (Radyo) Milli Çin 

orduları bıiş kumandanı Mare· 
şal Çan- Kny- Şek Çiu, ,Japon 
harbinin neticeleri hakkında mü 
him beyanatta buluıımuş ve eni· 
hal zafer .Çin ordularında kala· 
caktırıı demiştir · 

Çin baş kumandanı Japon 
ların Çinde yaptıkları mezalim 
ve vaheetlerden babsetıikten bi 
günah sivil halkın Japon tayya 
relerinin bomba ve mitralyozlar 

la öldürüldüğünü söyledik&en 
sonra söziine devamla : 

c - ,Japonlar yalnız Çini 
zapt ve istila etmek değil Çin 
milletini de ortadan kaldırmak 
istiyorlar. Fakut Japonlar ııe 

kati ne seri bir muzafferiyet el 
de crlemiyecekler ue Çinlileri 
birbirine kareı düşürecekle nede 
Qin milletinin maneviyatını kı· 
racaklardır . > 

Sonu ikincide 

Sovyet - Japon 
~~--~_;_~-----~----------~---

mütarekesine rağmen 

japon Askeri - - ____ .._ ____ -- --
Şangofeng tepesinin şimal 

yamacını işğal ettiler 
litvinofun enerjik teşebbüsile Japonlar 
geri çekildiler. Mütarekede ihlal edilmedi 

Moskovn 1G (Tas bildiriyor) taları birbirlerine dört ilıl beş 
ıı Ağustosta Sovyot ve Japon Jmelre kadar yaklaşmış oldukla· 
askeri rnümessillorinin ilk top rındaıı ve her dakika silfihlı bir 
lantısında saat 13 da mulıasama ç ırpışınrı olması miinıkün lrn· 
tın nihayete erdirilmesine raA' tunJuğundnn iki taraf askeri mü 
men Japon kıtalarınm oir kıs· messil leri, bu ınıntnkada her iki 
mı bu mütareke aolaşınaswı ilı- ıaraf askerlerinin 80 metre kn· 
Al etmiş eo bu mütarek<oden hi · dar geri alınmasını mahallinde 
!istifade l üz metre ilerleyerek kararlatılırmıelard ır. Bu husus in· 
Zoozernaya Çırnkufeng tepesi· ki raporun gelmesi üzerine ll· 
nin şimal yamacının bir kısmını 1 zak şark sovyat askeri kumaıı· 
iegal eylemiş olduğunu bılpir· 

1 
danlıııfı, mütareke anlaşmasına 

mişlerdır, Sovyet askeri mümes 1 tevfikan, sovyet kıtalarrnıu der· 
Rillerinin bu protoslosuna ve Ja hal 10 ağuslo& saat 24 de ieKal 

ı 

poıı kıtalımnııı dorhal IJuodan, ettikleri movzılere dönmeleriui 
evelki mevzilerine geri çekilmesi' ve japon mümessillerinden de 
talebine r.ağmen Japon askeri japon kıtalarının aynı saaUeki 
mümessilleri bu meşru talebi isaf mevzilerine geri çekilmesinin is
eımekten imtina etmişlerdir. 1 tenmesiui omretmişlir. SOV)'et 

İki taraf da askeeleri geri mahalli kumandanlığı derhal bu 
çekiyor 1 emri infaz etmiştir. 

Bu oıınttlkada iki taraf kı· 1 $onu ikincide 
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18 AÔUSTOS 1938 PArşembe VEN\ MERSiN Sayfa: l 

Güuün Polatik meseleleri Döviz kaçakcıhğı bir istatistik Tütiin 

Filist • Bir müessese suc Kooperatifinin ha· 
üstü yakalandı Elektrikten encok istifade ' yırlı çalışınalari ın 
lstanbul 16 - Döviz kaçak eden ffiSffil k ti ·••••••••• Q•lıRı yaptığı iddia edilen Gaita 9 0 0 f Gaziantep, (Huslsi) Şehrimizde_ 

Buhranı karşısında 
da Karaköy Palasta su işleri nıü ikl ay eveJ kurulmuş olan Gıı zl 
teahhit firması Lüzyen Jillıor Fransada halkın yüzde doksan d k ııotep deli tütlln tarım ve satış 
şirketi aleyhıoe bugün iki cür l k O UZU kooperatifi, az zamandıt ortakları· 
mü meşhut yapıldı. Tahkikatı e e trik kullanıyor Dl sevindiren bir fırnllyet devresi . 

• gilt 
d 

ne girmiş bulunuyor, 
dur urmak ve evrakı geri al Elektrik çıkarmak ve kullan lenmiş nahiye adedi 28,210 ·ıken Kooperrtlf kt.ırulduktan blrkac glln 
ınak istiyen şirket memurların mak şüphesiz ki iktisadi mesele lıu gün bu mikdar 36,126 vı bul 

1
soora ilk lstıhsal masrısrıarına bir 

dan biri tahkikatı yapan gümrük ' 
h f 

terin en ınühimlarindendir. Etek muştur. Halbukı· Fransada nahı· yardım. o mgk nzere orhıklJrıoa ın ere mu a aza memuru Süleymana e-:elce mükerrer 
1700 

liranın 
200 

trik ışık olarak, hararet olarak ye adedi 38,ooo dir. Şu halde 7800 lırulık bir avttns tevzi eimşi· 
lirasını bu sabah Kadı köyde To işimize yaradığı gibi her türlü 1,874 nahiye daha elektrik ister 1 TQtUnterlo kırım zaınaoı yaklaştığı 
katlı lokantasıada verirken yaka makinaları ieletmek iQin de bize ki yapılan hesaba nazaran bu bogllolerde kooperatif ikinci avans 
landı. faydası dokunur. Elaktrık insan mıatakalarda iki sene sonra l tevzilne başlamıştır. Ekiciye da· Yunan gazetesinin baş yazısı 

İngiltere Sömürgleer bakanı l idarenin oaşlıca şeflerile saatler 
B. ~1Rlkolm Mnkdonald'ın Kudü ce görüemüş, sonra bir tayyare 
ee 7aptığı kısa ziyaret dikkati kendisini Mallaya götürm6e ora 
Filistin davasının girişUiği üzeri dan da Londraya gilmiştir. Resmi 
ne 1eniden Qekmiıtlr. Çin - Ja İngiliz mahfillerinde B. Malkolm 
pon harbinden, Japonlarla Sov Makdonaldın bu ani seyahatin 
Jetler arasında Çang Ku·Feng de hio bir reni hadisenin Amil 
sırlarının elde edilmesi iQin yapı olmadıtı, geQen hafta baevekil 
lan mücadelelerden, eLord Rilsi B. Nevit ÇemberlAnla görütttük 
manın Çekoılavakyadakl vazife ten sonra, yüksek komiserin bu 
nin güçlüklerinden ve ispanyada günkü ıartlar iQinde vazifesi ba 
ki sivil harbin devamından do ısından ayrılmasına imkan olma 
ğan vahim endişeler ne olurea dığı için Sömürgeler Bakımı biz 
olsun, lnğlltere hükumeti, Arap zat Kudüse gelmiye kuar ver 
!arla Yahudilerin birleemelerini miş olduğu izah edilmektedir. 
boğazlaemakta devam etlikleri, B. Nevil Qemberlayn lskooyada 
lıer iki taraf teıhişçileriniu biQ ki tatilini yarım bırakarak eöy 
bir davanın meıru göıtermiyece lendifine göre doktorlarile isti 
Ai suikaUara glrietikleri fllistin şare için Londrada bulunduğun 

Şirketin bunu ıahsa eLfede tarın büLün ihtiyaçlarına karşı elektriğe kavuşmuş olacaktır. ğılmaktıt olan bu avans lstihsaıatın 
ceıti düşünüldü Gümrük muha lık olmuştur. Halt~ yeni yeni .Fransada Prnukarol zama 1 yllzde elllslnl bulmaktadır. 
faza teşkiJah binasında ikinci bir çok istifadeler temia ediyor nmda elektrik iQin 31 milyar 

1 
1'Ut0n istihsali bu sene korkul 

bir cürmü meşhut daha yapıldı. Beyaz kömür denen suyu, yani frank harcanırken bu gün bu duğu kadar reoıı olmamıştır· Umu· 
Bu iki cürmü meşhutta da çağlayanları bol ;olan memleket mikdar da 70 milyara çıkmışıır · mi rekolte 3GO londur kl,bundan 

şirketin meaul me~urlarından ıerde elektrik istihsali mümkün Elektrik istihsalinde kömu·rden ı iki yllz ton işlenmiş tlltno ihracı 
Sebuk ve Jar adında iki kiei Qa mertebe hem kolay olmuştur, istifade edı·ı·ır. 1.~eseJA fransada mUmkUn olacaktır· • 
tırıldı. Şirketin mevcut iki JÜZ " ı

1

" a. •em de acuz olarak elde edil harc"nan ko··mu·ru·n 10-·de •ed·ısı· Bu sene totunlerlmlzln JcıJenme· 
lirayı niQin vermediti · soruldu. .. .. ı v 
SuQlular parayı ıabahle1iıı To mietir · elektrik istihsali için kullanılııor si, ambalaj yapılması:tntun eksper 
katlıya gönderdiklerini kati7etle Avrupada elektrikten en çok Elektrik istihsalinin artması l ler.lnln nezareti altında yapılacak 
söylediler. Bunun üzerine rJşvet faydalanan memleketler ıurasile ile hat şebekesinin uzuuluQu da tır TOık tutlln şirketi mutebassıs 
teklifinde bulunan suçlular müd İsviçre. Danimarka ve Fransadır süratle artar. fran d _ ı ları deli lllllloQn biricik mahreci 
deiumumiliğe teslim edildi. Fransad.ı halkın yüzde 990 elek t · 1 . sa a yuksek , olan Mısır' da tutun satışları bıtk 

trikten istifade ediyor. Ondan ~nsıyon u elektrık hat şebekesi kında tetkikler yapmaktadır Tll 

Çatalcada bir çoban 
bir baba ile kıztnı 

öldürdü 

sonra JÜzde hesabiyle 98 Belci n~o uzuol~~u 192~ da 162,481, tıtnlerJmizio bu tetkiklere göre 
ka, 97 lngiltere, 96 Holanda 93 kılometre .ıken sekız sene sonra işlenerek Mısır'a ibruc edllecektır· 

• 487,376 kılometreye fırlamıetır f • 

İtalya, 92 lsveQ, 9o Portekiz, 88 Bu suretle senede bir metre u Konya tapu sicil mü~ürlüg"ü 
Almanıa vt. Estonya, 72 Çekos zunlu~unda bir teldeki 39 k"l 
lovakya gelır • ı 0 

A k b ı K vat saat 19,8 kilovat saate inmiş 1 ç.' u u_na~, ~oya g.r~b~ 
hadiseleri üzerinde çok uyanık dan B Malkolm Makdonald. her 1 İstanbul - Çatalcada çok fe 
durmaktan geri kalmamıştır. halde kısa anketinin neticeleri ci bir cinayet ielenmiştir. Atarca 
Balfur befanatına uygun ohırAk hakkında kendisine mufassal köyünd6n 65 yaeınd kör Ali ile 
Jahudilere, araplarla sıkı bir ie malumat Hrmek imkanı buluna 19 yaşındaki kızı Zülfiye tarla 
birliQ'i içinde. cedlerinin toprak caktır. Sonra kabine buudan lü dan köye dönerken, Çukur baA 
larında rahatQa y8ş4mak lmkAnı zumlu neticeleri Qıkaracaktır. ları mevkiinde çoban Abmedin 

Bundan baeka Norveç, Fin tir. Şimdi yeni bir abone iQin tapu sıc ı l mudurlüğune_ bı~ıncı 
landiya, sabık Avustur7a ile Ma takriben 46 m t 1 d sınıf tRpu kadastro, mufettışle· . e re uzun uıtun a . I . 
carıstanda halkın JÜzde7o inden b·r • tt ·hı· d H 1 rınden B. brahım Hakkı Sezer ı na a ı ıyaç var ır. a buki · 
azı elektrikten istifade ediyor. 11923 de yeni bir abone için an tayın olunmuıtur. 

Fransada 1927 de elektrik cak 13 metre kAfi geli1orda. ı 
Japon Askeri 

nı verecek olan bu .. milli yuva. Şimdiye kadar Londra hü taarruzuna uğramışlardır. Ço 
k• t· ı·ı· · ban kızı zorla alıp gOtürmek i s 

nın yaratılması yahudi milleti ume ı ı ıstın meselelerinde 
pek ihtiyatlı bir şekilde hareket temie, kızın babası buna razı ol 

nia trajik tarihinin en karanlık ma..,ınca canavar adam hem kı 
f 1 d b. · · t k"l d etmiştir. Bir yandan, ..,ahudilore, ' say a arın an ırım ee ı e en ' zı hem de zavallı ihtiyarı bıçak 

k 1 b
. A d ı h · b' kendileri için yaratılmıa olan an ı ır muca r. eye, va eı ır "' tıyarak öldürmüetür. Vakayı mü 

· ı ı · •nımt ..,uva.. da aramısk hılkla sivil harbe veııle o muştur. ngı J H teakib kaçan katil aranmaktadır. 
liz makamları tarafıudan sükft rı olan bütün garantileri temin 
nü iade için alınmış olan tedbir etmek niyetindedir; diğer taraf 
!er mahalli polisi takviye ıçm tan, arap unsurları da liberal 
acele gönderilen askeri kıtala bir zihniyetle kollamak istemesi 
rın vücudu, başlıca merkezlerde pek AIA anlaıılabilir. çünkü pa 

ki örfi idarenin eiddetli, bütün uarab ceryanının inkişafı göz 
bunlar asayiıl iadeye kli!i gelme önünde tutulunca onlara karşı 
mietir. Her muvakkat sükun dev açık bir mücadele lngiltere impa 

·redavüle 
................... .. 

cıkarılan yeni para· 
I 

larımız 63 milyonu 
aştı 

resinden sonra karşılıklar ldaha ı 1\-J ~ _..,...__ ~ator U5 nun. umu~i politik~~· Türkiye Cümhuriyet Mer 
büyük bir eiddetle yeniden baş uzerlnde vahım akısler yapabılır kez Bankasının 15 ikinci teşrin 
lamaktadır. Hemen her tarafta D h ·dd ıı· t db. ı ı ' a a şı e ı e ır er a ınma 1837 tarihinden itibaren tedavü 

Pathyan bombalar her gün, klih l d. h k · ı mıe o masının ve te ıp are etı ı ıe Qıkarmıya baııladığı yeni 
arılplardan, kAh yahudilerden nin bazilarının temenni edebile harfli banknotlardan 15 sğusto~ 
bir sürü kurbanlAr vermektedir. ceği kadar enerjik olmayışının 1938 tarihine kadar: 
Sildhlı çeteler l,öylerde dolaşa sebebi budur. Filistindeki yük Beşer liralıklardan 28,095,000 

lstan~ul ~elediyesi Türk Kuşu ! 
Haliç şirketini satın 

alıyor 

ÔA'rendiQ'imize göre latan· 

Faaliyeti gün geç
clikce artıyor 

1 

taubul belediyesi, üç senedenbe Ankara, 16 (Hususi) - TOrk· 

ri muvakkaten işletmekte olduğu kuşu faaliyeti gOndeu gOne art 

Haliç vapurlarını satın almıya maktıs ve gençlik sivil bavı1cılığa 

karar vormiş, bu kararını iktisat karşı bUyUk bir aliika göstermek 

vekAletine bildirmiştir. Esasen tedlr. ÇoQ-alan rağbetle b1rllkte 
eirket hissedarları da vaziyetin h g" t t hl t tt ı er uu vası a ve ec za ar ırt 
bir an evvel bir nc•liceye baQ'lan IDftktadır. i Mevcut hangarlar bu 
masıoı istemektedirler. Bu itibar glloku ihtiyaca karı geJmediğln 

la pek yakında eirketin beledi· deo Tllrkkuşu umum mOdDrlllğll 
yeye mal edilmesi içın alAkadar btrl Etlme~uul'ta ve diğeri de loö 
!arla müzakereye baelanacıAı nQ'ode olmak Uzere iki yeni ban 
tahmin olunmaktadır. Jgar yaptırmaya karar termiş, bu 

K t
' 200 I' busustıtkl plan ve proj !ler bazı 

ıyme 1 ıra lanmıştır. 

-Birinciden artan-

B. Litvinof'un teşebbüsü 
Ayni zamanda Sovyetler 

Birliğı hariciye halk komiseri 
Litvinof da japon büyük elQisi 
B. Şigemitsu'ya japon kıtaları· 

nın mütarekeyi ihlAI ettiklerini 
bildirmiş, bu mıntakada askeri 
yüz metre geri çekilmelerini iste 
miş ve akei takdirde sovyet hü 
hılmelinin mütarekeyi jeponla" 
rın halası üz'3rine ihlül edilmi& 
olarak telakki edeceQ'ini haber 
vermiştir. 

rak en taşkın hareketlere giriş sek İngiliz idaresi tarafından On ,, 10,427,590 

mekte devriyelere hücum etmek tavsiye edildiği anlaeılan : etdde* j Elli " 
12

•
960

·
000 Olan evlerde tenvirat 

tedirler. Yalnız ağustos ayı siyaseti ile, asayiein maballt po 73,850,790 -nın ilk haftasında 38 ölü ve 70 C , - ·ı tanzifat verecekler 
tisin mutat metodlarile idamesl I em An altmıı UQ mı yon se 

Yenl yapılacak hangarlarddn 
loönU'odekl 72070 liraya ve Eli· 
mesut'tatakl de 145948 llray•ı 

mal olacaktır. 

Halen japoo kıtaları bahis 
mevzuu noktadan Qekilmietir. 12 
ve 13 aAustosta sovyet ve japon 
aBkeri mümessilleri arasında ye 
ui görüemeler olmuş ve mümes 

siller iki laraf kıtalarının vazi· 
yetini tesbit eylemieLir. Mamafih 
japou mümessilleri. ıs aAuslosta 
eovyet mümessillerinin, iki ta· 
raf kıtalarınıu mevzilerini tes· 
bit eden bir zabıt varakası ile 
bir haritanın imza edilmesi hak 
kındaki teklifini reddeylemişler 

yaralı kaydedilmleıir. şıklarından ikincisi muvarık gö 

1 

kizyüz elli bin yedi yüz doksan 
Bu vaziyette partizanlar ara rülmüıtür. \'azi)'etin günden gü lira tedavüle Qıkarılmış ve ınu 

Sandaki mu·cadelelerin olduhu k b·ı· d k. h rı· banknollar 6 hl ı t·h· ·k· t f "f a ı ın e es ı ar ı 
k

. 
1 

d t . . ne va m ee ı5 ı, ve ı ı ara mu 1 .k . 1• üQ 
kadar eş ıya ıfın a esırı var .dl . . . th· . dan ayn mı tar yanı a ,mış 
dır. Filistindeki mandasından rı erının aynı te ıeı usulleri milyon seldz yüz elli bin redi 
dolayı rüklendiği mesuliyetleri kullandıkları bu mücadeleniu JÜZ doksan lira tedavülden kal 
rüksek derecede müdrik olan in çıkmaza girer aibi göründütü dırılmıetır. 
giltere hükftmetinin bu hale bir bir sırada hareket tarzını d' ğie ' 1. ti • .1 • • 
niha7et termek için hiç bir tefi tirmek mi icılbedoceklir? B. Mal 811 at ıuaresmm 
ihmal etıaek iıtemedi~i taalınur kolm Makdonaldın getirmiı ol 
olunabilir. lngiliz tamparanı duıtu malumat her halde İngiliz 

hükumetine bu mevzu ör.erinde 
anarıisinin bio bir nevine aılea . . 

ı .
11 

serıh bır flkir edinmet imkAnını 
maz. Nazik dakikalarda ng: z 

1 asırane/eri ka-
• • zanç . ver gısı 

k b t 
vaı·eceklir, fakat şurası da dik 

ler soğukkanlılıklarını ay e k t d ,. k" -k · · . . . . . . a e e15er ı yu sek komıserın Vakıflar idaresinin edremU 
mıyorlar&1, ıdarelerıııın ıolemıe f.1. ı·n halkına h ·t b · ı ıs ı ı a en neerettı ve a7vahkta vücuda getirdiQi 
oldutu hataları kabul te cesa Ai t t bliA'de hiç biri mevıubuhs zeytin 1aAı taslranelerinin ka 
retle tashih eımesini biliyorlar olmadıA'ı tasrih edilmiştir. zanQ vergisinden muaf olnp ot 
sa kareıhk ve a1aklanma 101ile mıyacaAı hakkında vakıflar 
kararlarıoa tashih ettirmeQe kar umnm müdürile maliye vekAleti 
tılaımasına da hiç bir veohile ta j arasında Qlkan itilA.f ıurayı dev 

hammül edemezler. Bu itibarla Muamele verg'ıs'ı lele havale Olunmuştu. Devlet şü 
filistin hususunda 7eni karalar rası bu meseleyi tetkik ettik 
almadan önce Londra bükUaıeti • ••• · ten sonra bu lasinelerin kttıanç 
nin, memurlarının raporlarından Birinciden artan 1 verg.is~ne tabi tutulmaları lazım 

Manisa belediyesi; kıymeti 

200 liraya kadar olan evlerin 
Tenvirat ve Tanzifat vergilerin 
den muaf tutulması hakkında 

bir karar almıetı. Manisa beledi 
resinin bu kararını, belediye 

vergi ve resimleri kanununa mu 
gayir bulan Manisa vilayeti bu 

karar aleyhine Devlt:t Şurasına 
müracaat etmioti . 

Meseleyi tetkik eden Şuri 
umumi he1eti vilA1etin noktai 
nazarını doğru bulmuı ve bele 
diyece verilen bu kararın ipta 
lini kararlaetırmıetır . 

~~mhca~a Prevantaryomu 
Cumhuriyet bayra· 
mında açılıyor 

Maarif vekAletinin. hasta mu 

allim ve talebenin tedavisi için 
lst.:nbul'da Çamhca'da inıs ettir 
mekte olduQ'u 7eui preuntor· 
7om bitmek üzeredir. Bina te 
bülftn techiıatı 29 teerinevvele 
kadar tamamlanmış olacak ve 
cumhuriyet bayramından itiba 
ren hasta kabuh1oe başlanacak· 

tır. 

An karada 
Yeni bir orta mek- Milietler arası 

tep açılacak Temizlik kongreai-.. 
ne İftirak ediyoruz. 

a7rıca, uzaktan en karmakarıeık karak faaliyete devam ettikleri gefdtAıııl karşılamıştır. 
bir intiba veren bir mesele hak anlaeıımııtır. l Gümrük vekaleı·ı 

Ankara, 16 (Hususi) - Knl
llr Bakanlığı, Ankara'da Hamam· 
öoQ'nde bllyUk ve modern bir or 

· ta okul binası yaptırmaya karıtr 28 a4ustosta, Viyanada bir 
vermişti. Bu hususta yapılan tet temizlik ve süprüntülerin değer 
klkat ve buırlıklar tamamen leodirilmesi hakkında beyne im 
bitmiş ve projeler hazırlanmıştır. lel bir kongre toplanacaktır 
VekAlet bu mnnaaebetle bu ayın Bu kongreye hükumetimiz de 
yirmi ültısında bir münakasa a- davet olunmuştur. 

kında en selabiyetli atızdan ma Şimdiye kadar verilen izahat 
lumat almak iıtemie olması pek tan da anlaeıtacatı üıere büyük 1 

• • • • 
tabiidir. İngiltere Sömilrgeler sanıtyi müesseseleriyle beraber~ Tef tış heyetı reııı 
bakanı Kudüse hava 7olile git küçük sanayi erbabının da hi· 1 veka"/ef emrı·ne 
mi& ve ae1ahati önce halka ha maJeleri kanunlar derpie edil· 
ber terilmemiıtir. Komiserlik mie te Maliye VekAletince de ka alın Jı 
merkezinde fllistin yüksek Ko nunun tatbikinde bu maksat ve Gümrük ve lnhisarlar veki\ 
mieeri Sir Horald Mak Miçol ve ve gayenin göz önünde bulun· leli teftiş heyeti reisi B. Muam 
lagiliz kuvvetleri başkumandanı durulması temin olunmuştur. mer J\ocabaş, görülen lüzum üze 
aeneral Ha7vio&'le ve mahalli (a a) rine vekillet emrine alınmıttır. 

çacaktır. Kongreye, Türk murahhası 
Yenl orta mektep binasının olarak, halen Üsküdar ve Kadı 

keşif bedeli 325,604 lfrarlır. Anka köy b ... lk tramvayları id.ıresinıu 
.,•nıo en bUyllk kQllQr ihtiyaçla· muamelAtınını tetkik etmekte 
rıodan biri de bu suretle öıılen· i olaıı muamelat umum müdürü 
mlş olacaktır. B. Faik iştirak edecektir. 

dir. 
Ölüler teatı edildi 

Japon mümessilleri, Amirle 
rinden talimat beklediklerini ve 
pek muhtemel olarak bu ie ioin 
daha geniş seJnhiyetli başka bir 
komisyonun gelece11ini bildir· 
mişlerdir. Bunun üzerine, iki ta 
raf askert mümessilleri a7rılmıı 
!ardır. 

14 aaustosta yeni buluım• 
olmamıetır. Halen mıutakada sil 
kun hüküm sürmektedir. 

13 aQuslo~la japon askeri 
mümessillerinin teklifi ve sovyes 
mümessillerinin tasvibi üzerine 
ölüler teati olunmuştur. Sovye& 
kumandanlığı, sovyetler tarafıD 
dan 236 ölü ve 611 yaralı aaymıf 
tır. Sovyet kumandanlıl}ınıD 

tahminine göre, japon tarafıo· 
dan takriben 600 ölü ve 2500 J• 
ralı vardır, 

Çan-Kay-Şek 
- Birinciden artan -

Mareeal sözleriui şöyle bitil' 

mietir : 
c Çin milleti uzuvlarının kB 

silmesine razı olmayacaktır. Bit 
kısım Çin topraklarının düe~oı:J 
istilbı ,.ıtında kalması vakı• 
elimdir. Fakat bu harbin İcab• 
tıdır. Bütün Qinin birleeece~i 
gün uzak deAildir , • 
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SAYFA 3 VENIMERSIN 

D ünyada Neler oldu Neler oluyor 
J\1ERSiN 
Pi YAS.ASI 

şaıı1panyanın 300 iincü 1 

18- 8 - 938 

19 uncu asra aid kıymetli Pamuklar Ku. S. ~ 
1 
Klevlant 40 4 l 

Yıld6nümü münasebetiyle pul b
• 1 ı Oağmalı 27 28 
ır pu \ [{apı malı 2~ 

Holluvudada Qtıcht şeb Koza ~,6 
Şampanyanın lcad edildi dir. Hatta buııun hatırası ola rinde bir tacir tavan arasın Kırma 1 v 2~ ~i 300 sene olmuştu•" Bu kö rak bir frank 75 sautim kıy daki eHki eşyayı kaı·ıştırırken Koz..acı p.rçg• d 

POıe11 şıırabın mucidi Fransa metinde lıir pul çıkantmı~t:r. lilzumsuz kağıtların dotdurul Bugday d 1 av ar 
da bir manastırda rahiplik ya Pul zaten gUlcn su laka muş· oldu~u srpetteıı on doku Sert aoak 

0 ~,lO 
Pan Dom Perignandır Bu a bı verilen şampanya :kadehini zuncu ~sll'da yazılmış Uzcri, Yum.uşa v d 
danı iyi dUşUnen ve düşün elinde tutarak tehessUm eden posta pullu bir mektup zarfı . ıy erlı bug ayı 
dOkterini takip ederek tuhak gayet gilzel ve sade bir kızı bulmuştur. j Çavdu 
L ı. k d' . . . 1 . • . . t Anadol yulaf 

3,25 
4,8 
3, I fı 

•ıı, ettirmekte sebat eden tasvir etme ·te ır. Tacıı ın ış erı ıyı gı me 1 A 
b. Ş 'd' · d ld • d· b rpa ır meziyeti haiz bulunduğun ıtmpanyanın nıucı ' pa yıp. sıkıntı a ~ ugun ,uk1 u ı Anadol 4.12 
dan köpüren aerabm zevk ve pazın hayatı unutulmuştur. eskı puldan bır şey <;ı maz y 1. I' . M il ' 

Y Hakkındaki malumat E d' u · d · ı · e 1 er ı a ıvre yenı ' · 
keyif verecPğini anlaması O . . . mı ıye mı e 

1 
ırnpı ~ıtş ~ 1 Nohut ekstra 5 

ıe . d '· lb . d . pcrnay cıvarındakı bır manas pulu ıniltehassıs ara gös ermış c 1 6 rın e tecrUve rıo e ısrar e . . 1 r asu ye 
de"ıe•- 'h yet bı'ldı'g·ı·m·ız şam tırda k~lercı olup şampanyayı tır. . Yulaf yerli .1,16 

.. nı a kcşvettıkten sonra manastırın Pulun son dll'ece nadır M . k k 
llanyayı bulmustuı• · 1 • ildil U Old .. v l ld • d b' ercıme fH 5,10 

6 
8 

i l A N 

Mersin Ticaret Sanayi O~asm~an 
Sicil ~o Sınıfı 

Mersi u N uzlwti yt~ nıH ita ıı(l ~i nele sok ~ı ğıııda 

No lu evde oturaıı T C ıalw~ırıch.111 olup ~h·rsiuiu 
IHildim~·l C ıuahll t• s i ude oturan ç arşı~ıınh c ui ıie_ 

siı:ı\e, ~okairında l ı s ~o.in \flri ~ a uuui ıic:u·f'lü;ılı o • 1"I 

lrdiıu•<.u·k 17-8.938 tarilıiııdrıılwri todtqu ıwr:ı-
krnıle ok k u ıııa lı iş!ı ri ltı u ğr:. şan ~lt•nırl ~ ılgür 

ticarfl la ha hırıı Noterden lastikli geli rm11si iizeriırn 
17-8 38 tarilıiııtlt-\ l l 1 G rınnıanılı sicile Ticarel 
kanu IHHHI fi 4ö 
edildi~i hildirilir. 

.ı.rö re ka\'l 
• J " 

vp, lt·scı 1 

------------------...- ----
Kiralık Ev 

· umum ış erı m r uilun oludgu an eşı ıgm an ır hl 
Ş .. pa anın dD a a d b ı· · · 65 d · 1 Sa ep ı4o .,.m ny ny y an ı aret ır. pu' tacırı oo ~ul en verıp T lı . 20 

Relifinin Oç yOzOncu yıldönO Aneak Dçyoz s me so!lra pulu satın almıştır Bu gUnkU '. 
8 

a: çogen 74 
lbQ gerek Fransa HukUmeti bu mucidin namı bUtUn dUn piyasa ile bir gulden yetmiş c:hn;;amu ıo 
Rerek balkl tarafından lAyık ya zevkperestl13ri tarafından kuruş tutyor. 1 
Olduğu derece tesit edilmekte yadediliyor. ·ılA" N ·Susam 

15,5 

Mesudiye mahall~sindeki evin ii~ otta bir sofayı 
74,5 şamil üst kat ile halıÇP.Sİ kiralıktır. T<ıl ı p olanların 

~~ Ziya Oka nıurac .atları . 

Yapalı 

Belediye riyasetinden 
1 
~~~ 

. Kiremithane mahallesin 
1 
Anadol 

Rahataız oluyorlar de yanık mektep ar~aında Aydın siyah 

1 k ti d l •civardaki dnrgun su'arın ku Mahmudiye mahallesinde ya· : Yıkanmıt yapak 
Bazı mem e e er e ey 1 k f b 'k · r d G" l·ı.ı d l ,. k tar r tması)'la bataklıklarJa kı pa a rı asınnın şıma ıo e uz yunu 

"' ere saa e ge ıran uş u . · ı 'f 'k 

Leylekler gürültüden 
62 
45 
40 
44 
80 
70 

53 
46 
41 
45 
82 

1 .. 
- i> 

• 
1 l A H 

Satılık cins inel{ler 

d . F Al yUz binl.,rce kurhag"' a t~lef ol kı cadde de ve nusratıye ma Konya ma ı tı tı 
enır. Hele ıansanın sas . . . 

ey l 
. d b' d 1 le'· bu muştur Halbukt bunlar leylek ballesınde kı hayvan pazarı Yozgat 

a etın e ır ev e ey 11. • h d h ·· b hl"' · ı . ler iç!n mükemmel zıydt3l sa asın a er guo sa a arı Keçı kılı 
uoursa o evde daıma ne!~ l ti. saat 11 e kadar her cinı yiye » dabai 

!IS 
110 
40 
25 

~e emniyetin. hUkUm sU.rdbgu 1 ~eylek'er ayrılırken ke.n ct:k içecek ve geyecek sat: Pirinçler 
ile \:uvvetle ınanıhr. Bır ta dilerıne yavru leylekler de ıl mak için u!Jlumi pazar kuruf Birinci nevi mal 21 

Oevletziraat işletmeleri turumu T akir çifliıi mü~ürlüğün~en 
Çifliğm dikkat ve ilina ile ye•iştırdıği ll:ılt· p 

ırkı ine~l•~i·derı nıiilıt~lif yaşla inekler satılacakLır. 
inekler çok güzel ve hol siiL veren cirıslerdPııdir 

22 almak arzu edenlerin ~·iflik uıüdürliigüue miir aıa. 
taftan d01Unecek olorsak ley 1 ti hak edurler Alsas 10 TUı m11ı kararlaştırılmııtır. Hal ikinci nevi mal 20 
lekler daima bereket ayları i kayn kas~basırıdu bu ay~·ılık kın malumu olmak Ü7.ere ilan Çay 280 
ola o yaz aylasrmda misafir ka I halk Ut.erınde bUyUK tesırler olunur. 1 K1.hve 102 
hr sonbaharla beraber onlar uyandırıyormuş ÇUnkbU yavru l Badem çekirdek 
d . 'd 

1 
l leylekler uçmfhJını ecereme j . ' . 

a çe\ul!p gı er er. 
1
. ı dikleri için yuvadan hava hı Görü ı m e n1 ş ıçıerı 

Alsasta sUrU ha ınde ley rıınca yUks3k kudrdtli ele'd • Tatlı badem içi 
1elder mevcuttur. Fakat son rik tellerine <;Brp1yorlar cansiz b r s Ü rp r ı z Acı » » 

Z!imanlarda ancak yukarı Ren bir hu ide '-'Cl'e dUşltyorlarmtş ı Acı çekirdek - ,, Türkiyemizin kıymetli sanat · U f y v 

de 97 yuva kalmıştır. Ana ve baba leylek yavrunun · r a egı 

95 

3; 
90 
70 

21 
3ı0 

t03 

98 

36 

d 
kir, Manyatizme, ıspritizm, 1 İçel 

Leyleklerin bu mıntıka a uzerinde bir iki defa döııUp K ı " 
gittik re azalmaları orrd. eki bU \ doıaştıktan sanra. Umiteri.1.1i Hipnotizm, Telepati. at ep· 1 l-iiiiiiiiiiiiiiiiiii-i!!imiiiiii--iiim;;;. 

.. si , Ruhiyat ve f a'krizm y [ N • ' 
yUk fabrika (ve imalalhanelc keserek oradan btr daha don ı 1 M ( 8 S 1 H ı 1 k k ı · d" Mutabassısı SA DET T t N l 
rin gUrUltUsUnden bizar o n:e meıno . Uzcro uza aşıp gı ı O R A L MERSlNE Gelmiş 1 
larındanmış Bundan başka yorlarmış. 

fazla ~aşamak için 
B lgratlı bir doktor sene bol peyı.ır ve goğurt yiyol'lar 

e em YUzde sekdeııi şarap içmekte 

tir. 
Tarla Palasta memleket 1 

halkını heyecanlarlarda 
bırakacak ve ruhlarını 

okşayacak fen tıbbın ka· 
bul ettiği harikalı numa· 
ralar gösterecektir. lerce uğraşarak Balkan m . dir. Bunlar arasında kahve ve 

tekellerinde yaşıyanların m tullln içdn de az değildir. Bu fıı satı kaçırmayınız ' 

Nüshası 5 Kuruştur 
Abon\! Türkiye Hariç 

Şerait l için '1çin 

Senelik ı 200 Kr 1 2000 Kr 

Altıaylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 · 
Bır aylık 100 Yoktur. 

atları. ı 3-15 

Rizenin Haaır Koltuk Takımları 1 
YENt PAR.TI GELDİ 

Siparişlerini kaydettiren nıüşterilerimizin takımları emirleri 
amcdt bulundarulmakladır. 

Yt11i modellerimizin bütün malzemesi lıalis Rize malıdır, İs· 
tanbalda yapılanlara her suretle faik olup tahta aksamı [Fmdık] 
atacından mamuldur, fiotlerimiz rekabet olunamıyacak derecede 
ucuzdur. Cenup vilby. titri EDZir.o ve balıç.tlıri i(.in sipariş kabul 
olunur. 

TERMOS 
Sıcaktan bunalmamak içi11 ( 1 ermos) a sahip olmalc ldzımdır 

Bu sent Termos/arın altmin/um ve bal! kapaklı cinslerinden mada 
bil', iki, üc, dört ve beş defa kalın kırılmaz cinsleri de gelmiştir· 

Çtlik Termoslarınıız ile beraber yemek, dondurma, terryaffı i(in 

hus11sl termoslar da vardır. 

Sedad Sahir Seymen 
Uray caddesi No. 41-Mersin 

Taşra siparişleri acele ğönderilir 
__ 1 ...................................................... --

"İn uzun ömUrlU olduklaıı YUz yaşını aştıkları zaman 1 . R _ .1 ~ "h t b gözlerinde fer azalır fakat ku hı sılllt el il:hılarıııdtı. Ku;:mşt~:. ioatın aatı11 10 <••&llBMil•B8i!lt§08UlllillU8Ullı!IB&BJI 
nı aramış taramış nı aye u ıakları keskinliüini muhafaza ı M 
nun sebebini bulmuştur, Bu eder. " A-= 1 t .. y a • 
doktor Yuğoslavyanın cenıı Doktorun fikrine göre Satılık Ev 1 H 1 n r u • 
b A 1 kta 90 Ya Balkanların havası da bu ~ok uur~ı·ıı·•u '1 lı j · 1 lJ · 1 K " ·· k fi K 1 E 1 il unda ve roavut u . . yaşamağa tesir etmektedır ılh .. . . u~ . tr il IUlH ıye ma ıa ~Sifi< e UÇU 3 - 0 0nya V8 58ft5 arı il 
Şıoı aşmış ::'oo adam Uıerındf• Eğer gıde ile ömOr uzasaydı ıuam c varmda 151 rıurıı antlı ~okakta , 5 110013. ' Yaz geldi, her zaman size lillm olan kolonyalan-ı 
tecrübe yapmıştır. başka memleketlerde Balkan ralı ev Salılı~tır Bunısı i92 rutılrt~ nıurabbarnda 
Yaptığı tecrObeler neticesindı:- lılar gibi uzun ömUrlO a~am dôrl oda bir uıulb~lılatı ibarellir Evin lrnlıçtısi, sn iZi ALTIH ROYA Kolonyaları satışevinden temin e~iniz• 
dYaşayıştarı basit ol~n . b.u o ~~~e ~~aa~İ;it;: Halbuki hıçte lulumhası \'e Ç•'Şmesi, tılekırik tt~sisatı vardır •Aofonyalarımız en güzel, temiz esans 
amıarın neler yedıktermı tes p" • b 1 .Almak ish~yenlerin Yt>ni Mersin idare nıemu- B lardan yapılır, derecesi h.uv. v.etlitlir . 

bit etmiş bir metot hazırla anı oıı ıyır tuna DIÜraealJarı • 1 ) l L' 
rnıştır. Doktorun edindiği ka Her hufta par ste~ Fra~ ---------------- • Fi~· atlar1111ız htJr kİSP)e e verış Hır. r..sans-
naate göre yUı yaşından fazla s.an~ın .muhte.li! sa.hillerm~ talı • l A H ııarımız ise ltsminaılrtlır. • 

olanlar ~kmelıh, !asUlyed~n ~y;~~l~~~~~:~.tnB~ı:~::e ;:~:l~ Olçülar. YB Ayar Mu·ıetıı·~ıı·a·ı'nden • LTüoı,)~e"n' sbaı'·,'Ş dy:~~ıtr~c~r,i üpabrei~ keıdıbr;nıı,.:·.lilir. 1 
başka bırşcy yemıyenlerdır. 5 6 ve 1 nci gOnlerinde Pıs v lf T 1 

.. 

Senenin k.ış mevsimlerinde rls i!arlarından tatil bileti 8 Elektrık abonelerinin nazarı dikkatine' • Mt:rsin Uray caddesi No. ~ 
ancak bir iki kere et yemek tanların mıktarı 621.857 ola b. 1-M.erain Elektrik Şirk-!tinde saatlerin muayenesi içi; L·····••B&lt)l)lltj··~~~...J 
tedirler. Buna mukabil bol rak ıesbU edilmiatir. ~r .. ayar ıatuyoaa kurulmuştur. Aboneler nezdinde bulunan ~ · 

Y bılumum dımgaaı& uatler peyaerpey muıyeae edilmekte· 
dir. Şikiyeti olenlar bir istida ile dairemize müracaat ede

V AKIT Y AKLAŞTJ:: 
Vlll nci IZMIR ENTEANASYONAL FUARI 

20 Aiustos 1938 de açılıyor .. 

1 

Yeril ve yııbaocı her nevi ticurat, sanayi ve ziraat emle 
asınm sıtlıldığı, 

lşık, rE'nk koku, gOzelllk ve cazibenin kaynaşutı, 
MOılk. dans ve her tDrlD eğlencenin coşkuohıştığı, 
IZMlH ENTERNASYONAL FUARINI 

ve gnzeı IZMll'tl ziyaret ediniz 1 •. 

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

20 AGUST03 - 20 EYLÜL 

cek olurlana saatlerine daba önce bakılabilir 
27Ş~~e~ yeni abonelerine takacağı aaatİeri ayarlayıp 

mllfettııligımız~ damgalatmığa mecburdur. Ayar damgHı 
C. T ıeldindedir. Evinize takılan saatlerde bu damganın bu 
'-" lunm•11na dikkıt edioiz.--Ozerinde damga yoksa mllfettiş· 
liğimize maltımat veriniz. 

a-B•zı tetkik ve tahkilcAtın yapılabilmesi için 938 se · 
nesi bidayetinden bugüne kadar şirkete abone kayıd olan· 
lann ilim ve adreslerine ibtivaç vardır. Bu gibilerin en geç 
bir hafta içinde dıiremiıe müracaatla isim ve adreslerini 
azdırmaları ve bu güoden "itibaren müfettişliğimize haber 
yermeden saatlerinin değiştiıilmesine müı.,adf! etmemeleri 
vandi menfaatleri iktizuından bulunduj-n ilin olunur· 

*oooooooooooooooouooooooo~ 

1 Türk Hava Kurumu S 
i büyük Pyangosu İ 
O 4 QncQ keşide: 11 Aiustos 938 dedir O 
O Büyük ikram;ye 50,000 liradır g 
: Bundan başka 15.000 12.000 10.000 liralık ikramiyeler :iP 
O (10 000 ve 20 000) llraık lkl adet mUkM .... t vardır- O 
O tŞlmdlye kudar binlerce lklşlyl zengin eden bu piyangoya O 
O iştirak etmek suretle siz de hıJiblnizi deneyiniz ~ 

oaoooooeooooooooo .. 0 .. 0000 

• 
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.. SAYFA 4 

Bahçecilerin 
Mf,vsimlik il1tiyaçlarından 

Bu mevsimde bütün ağaçlar liizumsuz fı. 

lizler verir. Bu filizler ağaçlarm biiyümesi
rıe yarıyat~ak gıdctları israf ederler. Bundan 
dolayı fazla ve lüzumsuz fılizler kt1s~in çakı 
ve makasla kesilmeli v~ kesilerı yerler ma
cunlanmalıdır. 

Ft>nuin icabeUirdiği nıiikenınıeliytıtle imal 
edilmiş olan her çeşit macun 

Tüccar hanında Vİ KTO R Botros 
ticarethanesinde bulunur 

YENi MERSi~ 

· lıLirai"a Fotograf makine;) 
Bütün Dünyaca tanınmış (KODAK) markalı kutu 1 

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

>> 2 ~ » körüklü 
bir makine elde edebilirsiniz. 

1 
Fotoğrafçılarla anıaıörler için her nevi fılm 

melzeme ve ilaçlar her yerden ucuz ve bil 
has~a tazedir. 

Saat ve Gözlük 
Her cins cep, ltol, masa ve duvar saatlerimizi tavsiye ederiz, 

fiyatları mutedildir, Fınnl Zeiss maıluliı numrolu ve ayrıca eil
ntş ve toz gözlükleri de etldi. 

L 
SEDAD SAHİR SEVMEN 

Uray caddesi No. 41 .. Mers'n 1 
Taşra siparişleri acele olarak gönder~ 

r~ı;;;:~:;~:;~~~) 
~· 1 ~ 

Remington 
-"7: - o ---= l!1 Ahmed Kayaselçuk ~ 

~J KURUŞ KEBAPLAR KURUŞ KE°BAPI.AR R 
t le 15 Mersin kebabı koyun 

11 

20 Yumurtalı salçalı ke. 
1 
~ 

dl J eti ile , 20 Kirazlı kebbp dl J 
Her Dairede ! le 125 Yo~urtlu kebısp sade ı ; 20 Keme kebabı ~~ ':J yağ başla111a et suylle I! 20 Patatlsli kebap ~ J 

Her ticarethanede 
Her Yerde 

~ 1 15 Kuş başı kebop 20 Baharlı kebap ~ 
?,} ~O DomatlsJi kebap j 15 Sade maydaouzlu ke. ~~ 

~ 
20 Patlıcanlı Urfa usuıcı [ 20 Ya~h hamurlu et tep ~. I 
120 Sulu kebap Adana " l slde 1 fr, 
20 Sarımsaklı Antep ke: 20 Çiğ köfte ~~ 

~~ 120 Külbastı '. 5 Salata, Cacık, Turşu ~~ 

. ?~ Sakarya lokantası karşısında 37 ~o. ~~ 
~~ ÖRNEK KEBABEVI Vl4~ Lokantasında (J 
~~ Yukarıda y•zılı kebaplar ile daha birçok yazıl· ~~ 

l l le mıyan kebaplar sırf koyun etile yapılır ve muhtı-lif ,ı ı 
il J YEMEKLER bulunur. 1-' 

• (J Saym müşterilerimizi memnun etmek için ~~ 
~~ yapılan bu taahhiilten urn~k ke()~rcısı AJa . (J 

Daima R E M 1 N G T O N yazı makinaran 
va Şeritleri kullanılıyor 

~~ mel çekinmez. BiR TECRÜBE KAFIDllt ~~ 

~~~~~~~~~~~~~~,# 
Sizde bir REMING TON almalı~ • 
ıınız. Satış yeri Saym Mersinlilerin 

Vllyam Rıkards 

Eczanesi 

Naz.arı dikkatine 
Sıcaklar baılatlı, kışın 

! yiyeceğiniz yağ ve peynirle· 
riniEle bunlara benzer ıada 
maddelerinizi Soğuk hava 
dapesuna vererek muha
faza ettiriniz, 

müıtabzerab bulunur 1 ' 
Adres: Sellm Şemai 

ltb•t•r•n 
Soluk hava deposu 

*•~•BBBB•llUBBllllBB•BBBBBIUlllllBB .. -~**•* * ~ 
-tt SIHHATİNİZİ K.OR.UYUNUZt ~ 

: - :t'l ASIL ~I : 
Jf 

SULARINI IÇMEkLE 
• • • 
1 Sıhhat ve içtimai M11avenet Veklletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş: Berrak Kaleviyel; "loo sm3 suya sarfulunan N. lo 1 

ruikdarı., 0.2 sm3. • 
Henk 
Kolu 

: Renksiz 
;~Kokusuz 

Tadı ; L~tif 
Teaıuiil; Mutedil 

Mecmu serllik derecesi "Fransız,, l.5 · 1 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvelli-

düllıunıuıa litrede o.4o mgr. ı• 
Sülfat "50 4,, litred~ 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Nitrat ''No 3,, ,, 0.0040 1 
Nitrat "No 2,, yok • 
Amonyak ''Nff3,, Yok • 

1 

.. 
,,,. . 
t' 

/' 

Fennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden iliba: i 
ren istasyona kadar ici kalayh kAlvanizli borularla içi mermer döşelı 
bellurhavuzlara dökül~ıu~ktedir. Oradan d~ bütün Fiziki ve kimyP-vi 1 
evsafım muhafaza ederek ve hiçbir suretle el d .. ğmeden hususi kim- • r .. 
yagerimize ve Adana Sıhhat Bakarıhğınıu tayin elliği Sıhhiye mP.mu- • ( J 
·ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile ' ~ 

! yıkandıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhhat memuru tarafrn- * 
,,. dan miihürlenerek şehrimize gelmektedir. ,. .. 
~ . 
*~~·•••t111••·····--······· .. •• .. ···•·*·-Mereia: Yeni Mersin Baıımeviade Basrlmlfbr 

• 

/ 

..... 

-- -- - -____ ,_..___ 

17 Ağu~tos 1 i:i8 . 
'~fmlDlmimuımmmilllhllllmtmlm1~ 

1 Vıktorya Bisikletleri 1 
IDayanıklı ? 1 
§ 1( ullanışlı ~ 

§Hafif ve i 
~ 

· :iSüratlı 

~Bir Bisiklete sahip 

~olma k iıti u lw lu~
~·nıt> Jı:il 

l(Viktorya) Mar~ah bisi~letleri tercih e~iniz 
· ~ Sağlamlığı ile şöhret kazanmıştır. 

1 Toptan ve perakende satış yapılır, alıcı
~ lara kola) lık 1-tösteri!ir. 
~ Satış yerı' . Mersin Merkez Bankası altında 
ı • İçel kontuvarı. 
;;ımmnmm1ımamrmmıınımnmım• , •••••••••••••••••••••• , 
%NisaiyH Opratoru ve Doğum Mütahassısı: 
• DOK.TOR. • 

i A.-Yakup Aslan ! 
: Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı : 

• Almanyada tahsilini ikmal etmiş • 

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

• . Yoğurt pazan No, 1 • 

······················' 

, . I 

. .. 

(' 

IHTİVARLIK ... , 
Peşinizden Geliyor .. . 
ONA KARŞI 

Hazır-llkll Davranını 

' 


