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Japonlar Çinde Zehirli g~z kul· 

lanıyorlar. Bir Çin taburunu gazla 
boğdular, Ancak 3 kişi kuıtuldu. 

Sahibi ve Umum Neşriyat 
OlrektörU 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
Temi Merslı Buıııınl - llers:ıı --
Sayısı 5 kuruş 

Pazar 
28 

Ağustos 

1 9 3 8 

gü~DELtK. SİYASİ HABER FİKİR GAZETESİ Telefon No. 82 
Yılı;I Sayı 
11 3077 

Elizığda 
50 bin lira sarfile ikinci bir 

hastane yapılacak 

Köylerde bircok evler yikıldı. Mahsul ve , 
bahceler tamamen mahvoldu , 

Köylüler nı ul1taç 'raziyette 

Bu ders yılında 

'falebeniıı 

.Ankara . Olrnllarıu tsçılma zama 
nıyaklastığı ou aylarda her sene 
.ortaya çıkan lıir mesele var~ır: 
kitap. evvelce do yazmıetık ki 
kühür bakanlığı daha ders yılı 1 

ırıın baelnngıcındn okulların kitap 
1httiyaçlarını tamamtle karşıla 
ınıe olmak için bu yıl hazırlıkla 
rına aylarca evel başlamıştır. Ha 
tırlık ieleriuin son vaziyetini öğ 
renmek için dün bir arkadaşı 
rnız kühür hakanlığının falakalı 
eefile konuştu, aldığımız bu yıl 
içinde hnzırhınmaktn olan okul 
kitapları kemiyet hibnrile geçen 
ııenelordon çok fazladır. Buna 
ragmen hazırlık işleri çizilen 
Proğram dahilinde ve normal bir 
Şekilde devam etmektedir. 

lık mekteplere ait bütün ki 
tapları ağustos ayıudo, orta okul 
ye liso kitaplarını e-ylüt sonunda 
Eiatışn çıkarmak karnrile faaliyete 
Reçmie bulunan devlet bueımevi 

daha şimdiden bu gayeye eriş 
hliş buluumakllr. 

Memleketin her tarafında 

Okuliarın derse başladıkları gün 
talebe C'liııce kitap ooluııduracak 
eekılcle okul idarolorl ve kitapçı 

-Sonu ikincide -

Arop köyleri İskenderun müdafaa komitesi adını taşryan 

Eylülde mersin hat· 
tında işliyecek 
lstanbul 27 cllususi• Deniz 

bank ıarafındno Alman tezgdh-
larında inşa ettirilen orta hacım 
vapurlarımızdaıı Etrüsküa Eyllı 
lun ilk haftası içinde ls\anbula 

sonu ikincide 

~bdrid, 27 (Radyo) - Esl
raınadura cephesinde, hükumet· 
çiler, Puebla dö Alkosor mmta· 
kasında mukahil taarruza geç· 
mişler ve yeni mevziler ve bil
hassa Fermeja tepesini zaptet 
mişlerdir. 

Monterubiyo dö la Serene'da 
cumhuriyetçiler harekellorine de 
vem etmisı.erdir. 

Paris 27 cRadyo> Başvekil 

Daladye amele sendikası deloge 
lorini bu Rnbah kabul etmiştir. 

Başvekil beyanatında parlü
mentonun toplantıya Qnğırılma-

zırlar meclisi tarafından alına

cağını ve amele sendikası dele
geleriyle mutabık kalındığını 

söylemiştir . 

Diğer taraftan sosyalistler 
Daladye ile delegeler içtimaın

dan eve! toplanmışlardır.Herhan 

gi bir tebliğ neşri için içtima ne 
ıicesini beklemek muvafık olaca 

cephesinde hava muharebeleri 
yapılmakta ve muhnrebelere bl\ 

zeu ndetleri elliyi bulan bir çok 
tayyareler iştirak etmektedir. 

Çumlıuriyetcilorin ad eden 
dun olan tayyareleri, iki gün 
içiııde düşmanın 33 tasynrosini 
düşürmüşlerdir. . 

Frankocu tayyarelerin 
bombardımanı Hukümetçiler, dün akeam 

Alikant, 27 tHadyo) - Fran 
:ı\!kutarilla karsısında mevki alıp 
yerleemielerdir. kis1lerin tayyareleri, bu sabah 

Alikant'ııı kırk kilometre cenubu 
33 Franko tayyaresi garbisiııde ve sahilde kflin Tor· 
düşOrOldü revieja knsabaHını bombardımnn 

Gondeza, 27 (Radyo) - Gon etmiş ve mitralyöz ateşine tut
deza cephesi: Havas Ajansı mu muştur. Bombardıman ııeticesin· 
babi~.inden: 1 de 25 kişı ölmüş, 70 kişi )'Drn· 

UQ günden beri Gondeza hanmıetır, 
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28 AÖUSTOS 1938 Pazar 

Günün politik meseleleri: 

Cihanın Mukadderatl 
Hitlerin Elinde 

VENi MERSiN 

Memleketimizde yeni bir 1 

~al~mma başladı ı 
Sağlık l 

30 Ağustos 
Zafer ve '11ayyare bay rami 

seforberliği ! programı hazırlandı 
~e~OSIOY8~yanm ÇİğnenmeSİ büyük milletlerin ~epİSİnİ Sıhhat Vekaleti ge- Büyük zafer bayramı Mersinde bu yıl 

kutlanacak 

Sayfa: 2 

l lngilizlere göre:: 

Çahşmak 
Andre Maurois'dan 
Lüzumundan fazla ç:ılışnıa. 

Bilhassa fazla gayret sahibi gö 
rünmo. Yapılması icap eden bir 
iş varsa bekle ki, bunu senden 
istesinler. Haddinden ziyade bir 
tehalük ile ileriye atılmamağa 
dikkat et. birden işe karıştıracak bir öfke uyandıracaktır niş bir progrom daha geniş ölçüde 

j tesbit effİ 30 Ağustos Zafer ve Tayyare çerek bayramı kutluloy11cak ve Bu sözlerime lıak:p da bana 
Yazan: Eski ngiliz Maliye Nazırı Çörçil bayramının Mersinde hareketli ve bund ,n rnnrıı lstikli\I murşı çıılı· soracağın şeyi anlıyorum: 

Almanyada son asker\ inki ayetlerinin, şiddetten yahut kan (Birinciden artan) manıılı bir şeklide kutlanması için nacak bunu nılıteak.lp piyade ala - Acaba lngilizlor tembel in 
şaflar yalnız Almanlarıu yeni dökmekten çekinmelerinin ve bü nın mümkün olduğu kadar azal görtılen hazırlıkhır tamamlunmış yındıın bir subay Baş ;Kumandan sanlar mıdıı '? 
ordu makinesinin tulim ve tecrü yük Britanya ile çok tekrar edi ması sağlam bir nesil davası ve Bayram Programı tesblt edil- lık meydan muharebesinin tarzı Asla böyle değil. Fakat in· 
belerile mi ali\kadar bultmuyor. len dostça münasebetler tesis et olmak hususiyeti göstereu bnşlı mlştir, Bu programı aynen yazı- ceryanını anlatacak badehu Alay gilizlor lür.umundan fazla bir iş 
Yokı;;a bunlarda çokçiddi maksat mek arzularıoın böyle bir iddi ca lıastalıklıırla esaslı bir müca yoruz: 1 komutanı hınıfındnn icısbeden söz h ıı kkııı~a l!~yrot . gösterrneği _in 
mı var'? Bu mühim mesele üze ayı tamamile gayrimünasib kıla dele imkanı çermektedir. Program 1 ler söylenecektir, ı sanlık ızzetı nefsıne uygun gor 
rinde fikirler ayrılıyor. cağı cevabı verilecek; Alman Bu arada veremin en aı::gari 1 - Bu sene Utku bayrumı Alay komıılc.ınından sonra mezler. 

Ayın Ronundan evvel Al nazilerinde meş11m hiç bir tema hadde indirilmesi için iki yerde lsmP.t lnönU bulvarmdtıki mey - lir.va kurumu namına bir zııt söy lııgilizlerin adım atışlarına 
yül bulunmadığına bu büyük her biri 500 yataklı verem lı"sta danlık ta kutlıılanacaktır. 1 lev verec~ktir. dikkat adiniı; Onların adımları 

manyaııın ı:;ililh altında 1.500 000 ° 2 İ t sulh nizamında ki seferberlikte · - Alııy komutanı 14·14,30 Söylevlerdon sonra merası·m biraz ağır, fakat çok geniştir. ş 
f · b ı "' f b ı nesı gene iki yerde 500 er ı ne erı u unace6ı muvazza u u herkesin gözü önünde yapılmış arasında askeri gıızınodıı (Asker- gt'Çidi yapıla<aktır. Geçiş sır11sı te hayat içindo lıu ımretle ileriye 

b • t- k '" f d · yataklı veroın ı;anatorvomu, ge. nan u un ura e ra ını gayrı olduğunun delil olarak gösterile " ilk şubesinin Ust katı) subaylar ve 4 Uncü maddede olduğu gibidir, 1 giderler. 
muayven bir müddet silfi h altın cektir. Bu da tabii! ne iki 7erde her biri 250 yattıkl• emekli yedek subaylarhı bayrıım 1 Geçiş istikameti ve takip edilecek lııgilizler hayatın talihini 
da atı koyacakları, bir iki ve bel öteki memleketlerin yapa cerrahi verem sanatoryomu, iki !aşacaktır. ı yol krokid~ ok ile göslerilmiştir. zorlamağı sevmez 'ar. 
ki de üç sınıf ihtiyatı silah allı cağı tedbirler 1erde her biri iki yüz yataklı 3 - Saat 14,30 - ıü,30 da 7 • Gccel€yin htılkevi bandosu Orduda bulunduğumuz zu· 
na çağırdıkları bilindiği vakit, Nikbiulerin fikirlerini açıkca verem prevantoryonu açılacaktır. mUlki ve adli memurlar, heleclye i nun iştirııklle tıir fener alayı yapı: man fııgilizler bana böyle der· 
öteki memleketlerin de vakit ih ortayıl koymaya çalıştım. Hepi Yeni projenin verem bahsi ve snir teş(•kkUller ve halkın teb lacııktır. !<'ener alayı saat 20 de lerdi. 
tiyatlarını sulh manevralarında miz hararetle bunların fikirleri üzerinde kurulmasını muvafık rlklerioi ayni yerde (Askeri guzı- j kışlııdHn hareket ederek Cumbu· - Size bir vazife verdikleri 
tamin ettikleri ve şüphesiz Al nin doğru çıkmasını ümit ve te gördüğü tesislerle, sıhhi tesisle noda) bekleyecektir, I riyet meydanındısn geçecek [Bele- zaman asla tereddüt etmeyiniz. 
mon liderlerinin daha genie bir menni edelim. Eğer bunların dü rlmiz vereme karşı, bu gJnkün 4 - Askeri törene iştirak. diye bhhçesl - ilbay konıığı _ Fak al hiç bir vakit kendiniz için 
mikyasta ancak ayni tecrübeyi s ündıikleri doğru çıkarsa, ve den asgari bir misli fazla cihaz edecek olanhır: HUkQmot konagl ve burudırn sola bir iş te rica etmeyiniz 

Alman sı"l"'-hlı kunnetlerı"nı·n lanmıa olacaktır. A - Halkevi bandosu rnparak Emniyet Diı-eklörlUı?U lngiliılerin de bütün insan 
yapacaklarının tabii olduA"u ileri u • • bu v B k ' sürüldü. geniş ve çok büytik masraflı Sıhhat vo İçtimai Muavenet . Piyade alayı As ·erlik şubesi, Yo~urt pazarı, lar gibi kendilerine göre ambis 

tecemmüü tamamlle sulhperver Vekaletinin verem balısı· u-zerı·n C - ,Jandarma Silifke caddesini takip edecek ve yanları vardır. Fakat onlar içle· 
Topçular ve nakliye için tek D p li c · d k" ·ı L. • l ,.. k · · bir hava i~inde geçı'p .,·ıdecek, d .. - o s ıımhurlyet meydıınında alaya ıı·ı rın e ı ı ı ırası gız eme6ı pe ıyı 

ml·ı çı"ftlı"k be · ı · b- 1 ~ v ,., e gosterdiği hassasiyet ve ,.en·ı E Ok b. · 1 7gır erıne ve u un ve bir kaç av ı'çı·nde her aev J - ·ulJar hayet verilecektir. Askerden bsş ılır er. 
· k l A J " J iş projesinde bu mevzua \'erdi F S - - .----:-::-~~----
ışe )•arar amyon ara ğustosun içinde her şe7 memnuniyeti mu ehemmiyeti anlatmak için şu - por teşekkUllı>ri kıt fener al11yına iştirak edecek [skı' fransız Har'ıc'ıye Nazırı 
15 inden itibaren terilmoktc cib bir tarzda istikrar peyda II - itfaiye te:,;"kkUller cumhuriyet meydanın 

ld " t k ·ı · · 1- 1 son tedbiri kaydetmek kafidir· t ıı lk · ti · d o u6u o mı ızın ı memur arın edecek olursa. bütün dünyanın - 1:1 cemıye erı ıt ulayın kol nihavetine iltihak 
ayni tarihte vazifeleri başında geniş bir nefes alacağıoa ve Vereme karşı şifa hassası vere .r - Esnnf cemiyetleri edeceklerdir. . p ol B on k ll r 
bulunacakları, cı5 yaeından asa . b" 1 . bilecek iklimlere sahip olan yer Muayede vıızlyetiode kimle- 8 M yeoı ır emn yet ve ıtimacfın te lerde kurulacak b- _k h t rln nerede duracaklaruıı kro - eraslm mahallindeki ~· ,. ... J 

ğ\ olanların memleketlım harice essüs edece~inc hiç şüphe yok - uyu as ane kicte gösterilmiştir int izam ve inzibatı alayın inzibat 8-1ivu" ı_ devlet/ · 
gidemiyece~i, vakit ileride ve tur sanatoryom ve provantoryonılar M t k il . subayı ile ber11ber Emniyet d'ırak u.,. ll erı " · . . evcu o u arın duruş sıra-
gayri menkul bir zamanda muh Fakat bunun aksi çıkacak dan baeka 30 tılayeıte, yenıden smı KOltUr DlrektöılOğll tanzim törlOğUnden verilecek memurlarla Vazifeye çağırıyor 
telif kumandanlıklarda yapılacak olursa o zaman bunların fikrine verem mücadele dispanserleri eder· · temin edecektir. B. Pol Bonkur övr gazele 
taklit harbe bir realite eekll ver iştirak eden hükCımeılerle uıcm açılacaklır, 5 - Saat 1G da alay komuta 9 - Bu program davetiye sinde yazıyor : 
mek için tasnvvur edilmiş bir leketler bir cihan harbinin tıaş Doğum işleri 0.1 llbayla beraber muayede ye· mıtkamıodadır, BUlOn Mersin bal Hı1diseyi olduğu gibi gör· 
Alman düeüncesinin nümun0si langıç safhalarında kendilerini Nüfusumuzun artması ve rınde bulunanlartn önlerinden ge kı bu merasime davetlidir. mGk cesıırellııi göstermemiz la· 
olduğu söylendi. büyük bir foldkette lıulacaklar do~an çocuklarımızın Ruhsatsız zımdır: Bahis mevzuu oLın Ş'.lY, yaeaması 1 Bu ders 1 d hakiki gör üsme yeri olan Mıllet 
Almanyada sinirlilik dır. Bundan dolayı şu Ağustos tınkımıııdaıı en esaslı Lir tip Yl m a ler Cemiyeti huzurunda bir kaç 

IA ti · tatili zamanında hakikatlerı· 'ol nıeçzuu olaıı d 11- • ı · a· · a ame erı ofiuın ış eııue hususı" ders k - ırınciden artan -- defu müzakerelere seheLiyet ve 
Manevra maksadile en bü dugu gibi göremiyenler Eıakin yeni projede çok geniş bir yer Verme I ~ır için kolariıklar gösteren ye ' ren ekalliyetlerin hukuku me3e 

yük tecemmülerin Ren cephesin ve musin halk kütlesini yanlış ayrılmıetır. yasak nı bir detaiinıııtunme hazırlamış lesi değildir. Bahis mevzuu olan 
de ve Oekoslovakyaya yakın yola setkedenler büyük mesu 16 yerde her biri 30 - 501 Gazetelere ilıiıı vermek sure ve alakalılara gönderilmiştir. şey, orta Avrupad~ "? şarki Av 

Y
ollarda .,apılmakta oldu~unu liyet altında bulunacaklardır. vatakt d " 1 . k 1 k . 1 Dundan baeka fstanbul'a r~pada paııc~rmanıınıııı _ılerleme 

,, l'i N'I b" 1 1 
l ı ı O&umev erı uru aca tır tıy e veya husu~i şekilde talebe uzak olan v ·ıır. 11 . .

1 
. 

1 
sıne karşı bır kale teşkıl eden 

öğreııdiğimiz zaman, sevkülceyş 1 ' ın er yanış olur arsa Köy ebe mektebleri üzerindeki bularak hususi dars verenlerin · uy~ orın ı ıtıyaç ..: rı · · · 
Almanyadan başka ötaki mem k 1 ııı kolay ve çabuk temiıı edebil- Çek ıstıklftlıııi yıkmak kabil olup 

le a7rıca a!Akası olan bu saha la çalışmalara devam edilecek ve sı ı surette ta. dp edilerek h~~- nıeleri içiıı de Diyarbakır ,.e Er olmadığını anlamaktır. Fılhaki 
ra 7eni Alman ordusunu anlae lekeıleriıı de yaptıkları manev . . . . . lılrıııdıı kauunı nıuırnıele}·e gırı-tırmak tedbirinden başka bir ralarda bulundukları ıhtıyaç hıssedıldıkçe yenileri e~ınıosi .Kültür Bakanlığıııdan zurum'da birer kllııp satış depo 1 ka orta .!1-Vrupad~ ve şarki A~ 

manevra açılacaktır. Jık pldnda açılacak vıl!'ıyoto bildirilmiştir. su kurulmuştur. I<itapçı bulun· rupada oyle gelırler \'ardır kı 
eey olmadığı iddia edildi lıırda bulundurdukları kuvveti yeni mekteplerin sayısı 6 dır. Buııdnıı sonra ruhsatname mıyan 10 vilayetimizin ders ki· bunlar elde edilmedikçe uzuıı 
Derken Berliu borsası şıddetli lamamila harap edilmiyecek bir Bu btiyük sıhhat a~madaıı ıoe usul ti dairesinde ver tnpları da doğrudan doğruya il sürecek bir harp ciddi muvaffa 
bir sukuta u~radı. Bu da şüphe V.ıziyete koymaları ancak basi . . . . me~zuu ~1 vornı~den hususi dor~ ~e~- yerlerine eHkolunmaktadır ve kiyet şansları ile başarılamaz. 
yok ki Yahudilerin ellerindeki retkilrlık olacaktır. Her eeyia nuıı ıkıncı bır kolu da, yenıdeu ıııok kııtı surntte yasak edılmıştır• sevk işine şinıoidAn başlanmıştır. Lort Runismanın bu derece tam 

tom.ına• kuponlar nı salmalarııı mümkün <>laca~ına kan ·ı bulu bes büyük Çocuk hastanesi ku • - - -- - ' b" ı - - · ı b • ı & i Halkın aydıulnııması ve sıh y · . l ır ıusnuoıyet e aşarmakta ol· 
dandır. nanların tam vaktinde mukabı'l rulacaktır. Bunların ikisi yüzer• h" b"I .1 1 .1 1 . . ırmı seyyar doktor ile bir duğu vazifeııin en -ı. 
A 

_ _ 
0 

ki t ı ı gı ere cı ıaz anması ıçm likt 50 t k l l 1 1 • mu ıım ve 
mele müdafaa tesisatın bir tedbir alınmaması fena ihti uçu .5 . ş~r yata ıdır. st_nııbul sıhhi propaganda i~ine devam ' e n ıın sı _ı _ı propaganda belki de )'egaııe iyiliği, lııgihere 

da çalısmaya gönderildi raslara yalnız bir ıee•ik olacak dakı Şıslı çocuk . hastanesı 230 edilecek, otuz v!Jayelle yeuideıı ı~~ızeme ve teşkılatı vücuda ge yi bu vaziyete inandırmak ola 
Bir kaç ay evet Almanya tır. yataklı ~oder? bır hastane hnli s_ıhhi müzeler ku~ula~aktır. Mer tırııe_co~ vo ~unların beraberinde 1 c_aktır. Mtıı.ıele, tanı bir dı~ poli 

da her _zaman _için umumi bir Fena vakaları görü ün ne. getlrılec~ktır. ; k~7: hıfzıssıhh~ muzeeı kuvvetlen f sıhlıı _ fıl~lerı , seyyar sinemaları 1 tıka meselesidir. Milletler Coıni 
mocburı askerlık kanunu kabul t . I • Ş Dığer tesısler , d.ırıle~e~ ve bır mod~rn serom 1 her turlu _tllciavi yapmaya müsait yeti akamete uğratılmış olduğun 
edildi ve hükumet her ferdil esırerı Yeni proje, yalnız büyük vo cıftlığı ıhdas edılecektıı_-. lı;~y:ar kuçük muaye11e ve om- 1 daıı, bu meseleli halletmek işi, 
he! hangi bir ieten alıp istediği 1 Hülüsa cihanın mukaddem memleket sıhhat bünyesinde yor 1 50~ me\'cutlu _ gerı k~lmış buh11rnları bulunncaklır. ; h_n len lııgılteroye, Amerika Birle 
~ud~e~ bunları kullanmak solü tı Hitleriıı elindedir. O sefirimizi almış olan hastalıklarla değil ve malult?oc_u.k m.uesseseleıı _k ~· Sağlık seferliği şık dovletleriııe, Fraıısaya ve 
h17etını alciı. ı ğ . . . . . . ' rulacak, znıııdekı sağır, dılsız Sovyotler Birliğine düşmektedir 

Bu büyük tedbir pek az dik ~a b~şında kı sayfıy~sıne. _da halk sı_hatının ~k-sık ve n~ksa~ ve k_örler müessesesi genişletile- Sıhhat ve lc;timai Muaveııot Bunlar hep bir arada, J:l'ransaııııı 
kati celbetti. Yüzbinlerle işçiı et adıyor. Du zatın soyledığıne sayılabılecek bulun şubelerı ıhtı cektı;,. . IVeklileti, lıu bü)·ük ve ümullü 14 3 do,_lugiltereııin 24 3 de ve 
ielerinden ansızın çekilip alındı 1 göre bütün kuşların yuvası ve va etmek_tedir. Bu arada 4 yer 

1 
Çeşıtlı. tesı.sler iş programile memlekette şbir sağ Franka ılo t.~1gih~reni_n. birlikte 

Aı vakit inşa projeleri durdu. hüsnüniyet oradadır. Hitler böy de her bırl 500 yataklı akıl has Yenı p_roıe, bunlardan başka lık Eıeferberliği açmaktadır. .. 21 5 de soyledıklerıoı tekrar 
Tabii bu yalnız ayni kanun tat le bir muhiıte harp düşünülmek talıkları hastanesi kurulacaktır. ın~hat _ve ı~t~ma~ muavenet ~ıev ı y . . . . etmelidir : 
biki idi. Bu bü ük i çi ve ame te ı · . lsıanbuldaki akıl has tanesi'nin ' z~ a_rı uzerın ~ ıatıra gelebılen onı pr~ıe, keııdısmden bek .. • Bizler, Çekoslovak isliklA 

• • Y ş o du~u _ ıddıasıoın abes oldu _ • butun Qarelerı, vatandaş sağlı· lenen gayeyı, Şefin bir dövizin lmı ve bu suretle de Avrupanın 
le kıtlelerınln, zatenFransa karşı ğunu soyluyor bu doğru olabilir modern ve 200 yataklı merkezı ğının emrine vermiş bulunmak· I d · ıh 1 k . _ . · l°kHU" · h f . 

d k ' Al t bk" t da ça ' k 
1 

h t . h 
1
. en ı anı a ara . şu uç kelıme ıs ı ını mu a aza edeceğız . • 

sın a ı man ~ _ ıma .ın . eğer böyle ise gerginliğin arta a ı as anes1 a ıoe sokulması tadır. ile hülfisa etmektedir· Yavuz O zaman, kendilerini tehdit 
lıemakta olan bu1uk mıktardakı , cak son haddinde oldu~u b d kararlaemıetır. . j Sıhhat işlerinde bugüne ka _ b -. b. . · veJ altıuda göron di~erleri de, lıu 

1 
· t k · d ,.. h b 

1 
& u ev gur uz :r nesıl. ·b .. 1 · .. d . . . 

am~ e~ı. a vıye e ~~ee;ı a er, ri bugünkü sülhü _ . Bu tedbirle, memleketin her dar vermiş olduğu randıman ve 1 • • •• • sarı soz orı ıeı ır ışıtmez, ne 
v_erıldığı zaman, fngılız gazetele' . muzden çok zı tarafından bu gün lstanbuldaki elemanla cihaz eksikliği yüzüıı- l Ycnı pro1e ıçı~ ne kadar t~r~fa doğru gitmek lılzımgeldi 
rı bunun sırf tedafii olduğunu yad~ sağlam hır sulh takip ede akıl hastalıkları hastanesine va den yapılanııyan işler gözönün(~ zaman ve paraya luzum olduğu ğını anhyacaklardır . 
demokrasiler gurupu hududları ı cektır. ki olan akın, memleketin dört . alınarak yepyeni şifa yurtları ~~saplenmı.etır. Bütün tesisler - . ..,... .,....,.._ 
na hücum eder korkusula Al muhtelif yerinde yeniden kuru · kurulacaktır. j ıçın senelık programlar yapıl· Mersin Vakıf far 
manyanın nazi liderlerine zorla ÇekosJovakyada Va- lacak olan hastanelere taksim j Sari ve iptilai hastalıklar 1 mıştır. b k b 
mecbur edilmiş haddizatında • f • l • ettirilecek, süratle tedavi istiyen j !llJ:S~ane~eri yapılacak bunlardan . Tıp fakültesinin inşa edile- aş ati İ 
sulhperver bir hareket olduğu zıye gergın eşıyor lıu g'b' l t l ki • 1 ıkısı yuzer, 3 ü ellişer yataklı l ceğı yerde bulunan 179 parça Mersin Vakıflar müdürlüğü 

eı ı ld rtan ı ı ıas a ı arın sayısrnın olacaktır -ık • 
nu; böyle bir tehlikeye . 'ne en • müııkün olduğu kadar azalması . · m_u _, um_umı menfaat kanunu bae kl\tibi Ekrem Tunc-a görü· 
kareı hemen bütQn hudutlarda na delıl sayılmaktadır . temin edilecektir. . İkı yerde her biri iki yüz hukumle~ıne göre satın alınm"ış len lüzum üzerine vekalet emri· 
müstacel bir hummalı tahkimat Prag 27 (Radyo} Yarı res- İçtimai d ellı yataklı cüzam hastanesi açı \'o bedelı olun 500,000 liraya .. ya ne alınmış ve yerine 20 lira ma 
si7asetinln tabii derecede giili mi Narozi gazetesi diyor ki : y . yar. 1~ . !ocaktır. kın para tamamile ödenmiştir. aşla Kocaeli bıışkatibi Hamdi 
kalacağı bu sebepten memleketin . 1 . enı _pro1e ıçtım!ii y~rdım Trahom mücadelesi genişle· Tıp fakültesi ile birlikte 1200 terfian tayin edilmietir, 

Südet partisinin beyacname ıe erıne aıt kurulacak tesıslere ·1 k · 
genie mıntakalarının turislere d . b. tı ece ' yenı hastaneler açılacak yataklı bir klinikle gene" 1200 (1 • k 

. Al H . . N e genış ır rer ayırmıetır. !Su . - • fUS vapuru 
ve bilhassa askerler& kapana sı man arıcıya ~ezaretinin d .k. d 50 've enstıtuler kurula<.aklır. yataklı, tıp talebe pan~iyonu-

ara a ı t yer e O er yataklı s k · · ~ 
cağını razdılar. noktai nazarına mutabıktır. Al· k" . ler v "ht" 

1 
ıca ıklımler hastalıkları ve nun da avan projeleri en sahihi -Birinciden artan-

E 
. ımsesız e ı ıyar ar yurdu . - . -

•ınin arkaeındaki bahçe manya büyük devletlere bir no· kurulacaktır. Gene bu sahadaki sıtma enstıtulerı . buyütülecoktir. yelli mütehassıs mimarlara ha · geleck ve Eyh11 ayı içinde Mer· 
de SUQ ieli1ecek bir adamın ev ta vererek Çekoslovakyadaki Sü tedbirlerden biri olarak, mem· 6 yerd_e tephırane ve 375 ka zırlaHırılmışlır . sin hattında seferlere başlaya· 
veııı sokak kaprsını kapamak ih d t Al leketimiz de ilk defa azil hasta za merkezmde seyyar etüv bu Ankara Tıp fakültesinin ı" lk caktı~ . HabH aldıQ'ıma göre 
fiyatında bulucıacaA'ını bir adam e manlarının talepleri isaf ' lundurulacaktır. Meram hallındd şimdi işleyen 

edilmedı·~1• takd" d Al neleri tesis edilecektir. {? erd 1 t " ı - 1 kısmı olan doi'\oum ve nisa1·.,e dermeran edecek olursa hemen 1S ır e manyanın . . v Y e ıer ur u ma zeme . . . . . 6 
J vapurlar Etı üskün kadroya gir 

ller rras t · ı s-d ti · · ıı· Bu tıp hastaneler, şita bul- ı b . . klınıklerınııı ınaasına aı·t h t- · ı b t l 
ona nazi liderinin bilinen sulh • ı a ı e u e erın mı ı ması kabı· l olmavan hastalıklara ~ oratuvar ve teşkılatlarıle bır _ . "'· . . , er ur mesıy e u ınttnn a ınmayacak ,, lıkt b ı h t 1 ki lu hazırlık lnlırılmıstır. ,ileri ay · t B 1 11 . h . 
Perver du1~uıarının bunl menfaatlerini mu-dafaa edecehı·n·ı e u aşıcı as a ı a ınüca- ~ ır. unun a !• ersın atııııda ış 

• arın & mahsustur ve bea yerde 250 aer dele heyetlerı· vu" cuda get "ırı" le· 1 · · · d · l h d ı ı · h ki " v ar ıçorısın e ııışaata baş ana· ~eziyeti naznrı itibara alınarak 
mua e e er e umumı a ara ri hildirmie&ir . yataklı be& hastane n"ılacaktır. cekt'ır. 1 ~ caktır. seferler çoğnllılmış olacaktır • 
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Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilanı 

Pamuklar Ku. s. Ku.S· 1--EksihmeJe konuları i~ <~lersin lfo · v:.ın l \ .. 
Kıevlant .% 36- haffuzhanesi ikmal iıışaatı) Keşif b~deli (163~1,09> 
Dagv malı 27 lı·radır 
h~m~ ~ • 

2 - Bu işe ait şartname ve evraklar şunlardır: 
e Ş1 ımaldeki rnUterneddin ti ile kUI olmaktadır, Nüfus . d fnbgi11ted~ede dR~ms.gadt şe.~- ~~:ı:_ 25,50 A _ Eksiltme şarlnamesi 

a 
1 

hl eketlerde hasat zamanı ve milli servet ıçin bilyük bir , rıo .e . : e ıye uresın e şoy Kozacı parlağı .25 B _ lluka VPle projP.Sİ 
&adır. Az bir vakit içinde afet olan bu halin önüne gec,ıe bır ılan asılmıştır; Buğday-Çavdar C _ Bayıııchrlık is.ft~f'i f.:artnanıesi 

in •hsüıun keldmlması için mek için şimdi Almanyaıla 1!133 de filan (burada ta· Sert anadol 5 ·ı 
n· ÔYlerde eli~ayağı tutan bUtün bir tebdir dUşUnUlmilştür. bii bir isim yazılı) aleyhinde Yumuşak 5,87,S () - llusn~i ve fenni şartırnıue 
i~ 1.k tarlalara gitmektedir. Ek IIPJ' köyde ekin ve hased mahkemeye mürac~at ederek Yerli buğdayı 3,75 E - Kt•şif cel\'Pli 
io 1Ya yalnız başına evde ka- zamanına mahsus Çocuk bah zarar ve ziyan davası açmış Çavdar 4,87,5 İstİJHHlt'r lıu şarluame ve e vra~ı N<ıfıa IUU-

r 11 küçük çocuklar nezaretsiz çeleri tesis edile\!eklir Her ve hasmı aleybicıe büküm al- Anadol yulaf 3,25 dlirlüğiirıde gürtılıilirfer. 
lunduklarından turla türlü köyUn biltiln çocukları bura mışh. Mahkum parayı icra Arpa 3- Eksiltnıe 1 a.9 ~38 ıarihıııe tesadüf edtıll 

r~ 8Ullara tiCfop oluyorlar Bu da toplanmsğrt ve muallimin veznesine teslim ettiği halde Anadol 4,75 sah giinü saat orıd~ }lt·ı·siu'dP. ~;..faa miidül'lüğföı-
lş azalar ise her sene yalmz Al nezaret\ altında hem faydalı davacı henüz müracaat ede· Yf'rlialivre yeni M. 3,5 de yapılacaklır. 

re anyada birçok insanın canı hem rle eğlerıcelı işlerle meş· rek almadığından 1 ikiocika- Nohut eksb'a 5,75 4 _ Eksil•me kap<ıh zal'f usulilf~ )apılacaktır. 
8 ve yüz milyonlarca mark gut olınağa icbar edilecek- nun H3tl tarihine kadar şahsı fasulye 7,5 

oi t\'ete mal olmuştur. tir. . . veya varisleri veya vekili mü- Yulaf yerli ,,,25 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 
Bu kazalar yUzUnden ge· Bu tesısat ve teşkılat hay t d k 

1 
d Mercimek ıark 5,25 6 1224 liralık muvakkat tenıi11~l Vf>rnıesi, hundan 

a· ıı on sene içiııde terki hayat li masrafa mal olacaktı!' La· j ~actaakd~ dere lbpar
1
•r. akma ı- Sahlep 130 lıaşka aş~ğıcf ak i Vf~sikala rı lw iz olmaları l~hrnıdır. 

r· . gı a ır e o ap aıu anun 
erı çocukların miktarı on kın bu masraflaı· her sene ha ,b_k_ 1 . - kA Tatlı çoğen 18 TaliJ lerin ihale !.!iinünden en aş::ığı St•kiz '.''Ün 

iıı b . . b d d k" 1 d k u um erıne gore mez ur pa- , . ;, 
ri eş yüz kış!yı uımuştur sa zamanın 8 uy er e çı an İ T h .. kA r · b Balmumu 73 evvel N<ıfıa Bak<ırılı!!ındarı elıli.\'el vesikası alma-
z. ııraıanan sakot kalan çocuk kazaların bais olduğuna nUfus r1 anın ~dgı ız ku u:ne ının otrç Cebri 8 ._. 

r. . ·v 

1 
. h arını o eme omısyonuna es ları ve ticaret odası \'esikas1111 birli~le gi\sterme-

n ısa bınlere balıg o makta· ve servetzıyama naıaran e em 1. d'l ~· .1A 1 Susam lö,5 lerı· JAzınıdır. 
ır K . 1 • ı. 1 kt ım e ı ecegı ı an o unur. a 
· azaya kurban olanlarırı mı ye sız KU aca ıı · 1 1 Yapağı 

o rıl&ında ilkmekteplerin küçük Bu tesisatın hususiyetini Bul sa·tı~ arı Yd~zan tga~el· Siyah i>2 6-Tr~lif meklupları ~ukarıda 3 üncü. madıle 
is il) r . . . h f . . b 1 Ek. 1 le şun arı l uve e ıyo.a: ngı - de yaz 1 ' ltar ı,. a l ı · k J ı~eı N e· ııarına devam edenıkıbın mu aaza ıçın un ara rn ı ... d k b 1 Şark 48 ıı sa,1 a uır Sa evveıne · a ıı ar·" l H-
i eıı fazla çocuk vardır. zamanına . mahsus çocuk bah · te2reOnOın . 0 enfecekt . ~br~ ~rı Anadol 45 47 fıa müdiirliiğii cf airP.sİ11e gPtirilerek t>ksiltnıe ko-

ç d v 1 • . •1 • t" 
1
1, mıtyar ran ır ızım . I l k 

ocukların sebP.p ol ugu çe erı ısmı verı mış ır. • . . . . . Aydın ıiyah 45 nıı;,:yonu rei~ iği ne makbuz mukabiliııde veri t'Ct> 
- angınlar vasatı gilnde on Uçil Şehirdeki çocuk bahçelerin paramızla 60 mılyar lıra,, ıkın Yıkanmıı yapak 76 lir. Posta ile göııclerilecPk nıeklt1f)ların rıilı3)' el 

lur. Bu gibi yangınlarda den çok farklı olacak ve ı ci kanun 939 a kadar sahibi 65 
•lnıı bir iki ev değıl binler köylil çocuklarrn muhit ve ke '. çıkmazsa verilecek parada Güz yunu sS 3 iinll~İ maudrdt' ~· azılı .aalP- kadar gt-ılmiş olıııa-
. haneli koca bir köy batan biliyetine göre terakkisi esba J,"20 franklar. "Bizim paramız· ~::;:t malı tiftik 110 sı ve dış zarfın' miihiir mumu ile iyice kctpadıl-
1ııaıarı ambarları ve hayvana bı hazırlanacaktır. la 6 kuruı. Keçi kıh 50 41 mış olnı:t5ı lazımgPlir. Postada olacak gP.ciknwler 

25 kabul f-dilurnz . 28-2 6-10 

ıema seyretmek için dört Fordla ihtiyar koltukcu ~irin~~~i 1 J l N 
1 

. . 1 Birinci nevi mal 23 ay yo yoruyor armış Kırmızı derili bir Amerİ· ı kı reıııimler birbirinin ayni ol- ikinci nevi mal 20 Mersin Bele~iye Riyasetinden 
Şimali Avustralyanan Arn• kalı var. Bu adam koltuk ya-, sun. . . _ Çay 260 280 I 

e ... d . k 
1 
.. pıyor sonra yap t ıi't koltukları lhtıyar kırmızı derılı K h llO JelelliyP-mizce satrn almacak olan 68775 lldtıt 

... enden ısmına ses ı sı- ' " • . ~ ve 1' k k 1 b 1 ı k l 
e1a1a id ta teshir etmiş gi- boyuyor. resimlerle süslüyor. ' _ - ~aparım amma her ~ı Badem çekirdek opra · H e aza al par"e taşı apa ı zarf nsulile 
idir 

0 
e . d .1 d Fakat her koltukta başka b'.JŞ rıne sekız dolar alırım Jı· ·ıç'ıer'ı eksihme.ye konulmuştur. Taslarm ~leı·sinde inşaat 

• orvııı enı en yer e . , , yor. . . • 
e YQatalmakta olan sesli sine- ka resımleı vaı. F , . , Tatlı badem ıçı 6S mahallinde teslim ediluıek şarlile iter lıirisirıirı 
: •yı seyretmek için orman· Bir gUn meşhur Ford. ~u N~~~npek şaşııı)or. 'Acı ,. ,. 4a muhammerı bedeli 12 kuruştur. 
' •r, içinde timsahlar bulunan koltukçunun dükkanına gı~ı- - Koltuk va mek ha u Acı çekirdek 3f> 136 Bu e~sihnwye a:irmPk isti.\'rnlerin 516 liralık 
e ı. • k d' yor Koltukların kaça oldugu· . J P ~ Urf y v ~ ..., 

'"un nehırler aşara ye ı ' l . ma gıder cUnkll her koltuga\ a agı 90 100 muvakkat lPrninal ve:ı;ikasırıı ha,·ı mektuplarım 0 
o geceli gündüzlü yürümek . soruyor. htıyer: başka resim yapar eğlenirim İçel ,, 70 k 

~ •11retiyle oraya giden yerliler i ıeş. d_oıa_rdıyor. _ .. . Fakat.on iki koltuğcı ayni ı:e ====·===~~~= 14 9-938 çarşanıha giinii saat l 1 r. · adar lwlttdi 
0• Foıd ıhtıyara teşvık ıçın - 1 k k b ye daireshıcte mÜlflŞt~kkil erıciinıeııe tevdi elıııt>I~-' lltur. Maamafıh geçenlerde .: 

12 1 sı m eıı yapma ca_n sı ıcı ır 
i ir g • t k - Bana aıyor koltuk şey huna mukabilde Uç dolar ri ve bu hususa ait şartnamenin ırnr:ısız olarak 

l...· rup sınama seyre me . . ' . . 
11 "\iaı t d'. t 1 k b" yap fakat hepsının UstUnde fazla ıstıyorum. lwledİ\'e fon müdürlüuiinden almabilecriri ilan 
8 amam or ay ı 1r Je- • J ..., ~ 

~~~~'. ~;:i ;:~~~:.t·:: ~: ş in gi liz ka~ ınların ın zat eri ı O omuzla rn balıky ağı 01 
.. " 

0 

r. .
1 

l A H 
2 
s-

3 
• -

4 
-s 

1• )tt1ııi defa gören yerliler pek ı İngiliz kadınları beş sene· Almenyeda geniş mikyas 
e foktur. Yerlilerin bu sinema denberi devam eden bir mü- ta domuz yetiştiriliyor. Bir Mersin Beledı'ye Rı'yasetı"nden 
e ~erakını gören bazı müteşeb- d 1 d ff 1 çok müteh1tssıılar domuzların 
8 Q' ca e e en sonra muza er o - l · ı 1 ı o 1 d. · T · ı . 1 · · d · l ltler şimdi seyyar sesli sine· 

1 
k d·ı . d . beslenme er1 e meşgu o uyor ue e ıyeye aıl aş ıs"e esınırı aıret e mev-

li -. l muş ar, en ı erın en esırge K bil Utill d · ·ı · · d.l · • •rl• Avustralyanın vahşi . h kk 1 1 d 8 ışın Y en omuz cut şarlmuıu~ ve prOJP- mucı urıce ta mır e ı rnesı 
~tnı .. nen bır a 1 8 mış ar ır. eş yavrularıntı havuç mısır ve 

n 16,~nlarında dolışmayı du sene evvel Glorya isminde bir un ile karıştırılmış balık veril açık olarak eksihmeytı kouulmuştur. 
i, uyorlar. kız Vestvard klübünde panta· diği takdirde hayvanların yağ Bu eksillme)'e girıuek istiyerıler ke:ışif hf'dtıli 
! K L .ı ~ lonla golf oynamak istemiş !andığı görUlmflştUr. olan 1913 lir 90 kuru~urı ~· üzde 7 ,5 nishetiııde 
r amıurun sanuıgı fakat bu arzusuna mAni olmuş- Bundan sonra mütehassıs c 1 • • muvakkat ltrnıinat vermeleri ve ticarPt odasında 

Uzun zamandır Betçi ka lardı. Ru yfü~den ingilterede lar, domuz yavrnlarme her UC8 enn ISJ8RI ~aylllı bulundu klarırıa ve \rn ta mira lı yapnı1)'3 
: ~liai gar ve oteı•erde yapılan kıyametler kopmuştu- gUn 15 gram ba~k eti. ~erip Amerikade sirklerde mu ehliyeti olduklarına dair vesika ibraz etmeleri 13-
r 1rsız1tklarm faillerini bulama Beı senelik mücadeleden 15 gram balık yagı da ıçırmış zikholler de çalışmakta Olen zımJır. 

Or, ıonrm aşağıdaki şartlar daire-, ter ve. domuz yavruları~ın bu cUcUler isyan etmişlerdir. Bu E 1 
L. Gunıerden bir gün bir sinde kadınların pantalonle gıd~ _ıle db~ha ce.buı kd~ı>yUdUk isyana sebeb ne hiliyormusu ksi lme 3 l.8. 938 çarşamba giinii saat 11 de 
••aın 1 . . lf kr· 1 .. lerını tes ıt atmış er ır. . . beleclh·e dair{lSİnde )apılacai!ındarı talİ(llerirı ıııu-
r a Brükselın bUyük otelle go oyna?1a~ın~. up erce mu fyi amma bu bt-sleme pa nuz Kendılerıne adam muame J ..., 

t'rıden birin~ uir sandık gö aaade ed1lmışhr· halıya mal olmuyor mu? lesi yapılmaması Şimdi ne ka ayyen gün ve s:ıalle beledi~e dairesinde miileşrk 
Urdu Sandıüın sahibi temiz 1-Pantalooler uzun ola- dar cüce varsa ağız birliği et kil encümene uıiir(jcaal eımrlPrİ v~ proje ve şart 

ı:ıak bir zatt~ amme sık sık caktır. Boğulma~ üzere olanlara mişıer namenin ıo kuru~· mukabilirıtte h~ıediye ren mii-
01e1 değiştirdiği için şilbheye 2-Kahn bir kumaştan ya· - Bizi çocuk yerine ko dürl üğii ruJtm al ıııa hilt>Ct>ği ilan olunur. ıs.20.24 ~8 
ll~et etmişti. Sandık buyuk pılacak ve pijama pantalonu karşı llb~İrler yuyorlar Büyüklere verilenin •

1 
l A H 

0teıe gelince otef sahibi zabıta na benziyecektir, y 1 yarısını bile bize vermiyorlar 
il haber gönd~rdi Zabıta san olan v~z 'ly;~·~~~aheun ;ıc:k Halbuki bu hakkımız deiil mi M • 8 l •I" R" • d 

~1~1 açtı. içi bomboştu, ancak Almanyada ya~udiler gllnlerde boğ~lmak rvak:~a;. ı .. Demiş.ler birheyet s~çm~ş ersm e euıye ıyasetm en 
llthğın dört yanı pamuk dö Aryenler ile Yahudileri çok olur. Eskı_zamenlerdanbe 1 ıeı dır Seçıle~ mUm~s~ıllerın B~lt'dİ ye bahçesi i Ltisa lında ki park ta taşta il bir 

eıırniş ve üstü kaplanmıştı. birbirlerinden ayırd t:ıdebil- ri insanlar bir taraftan boğuııevsafın~ tahmı~ edersınız En büfe binası inş~ eltirilec .. k.lir. 
ali • . . k t hl "k · ke t bd. • cUcelerınden bır gurup Şim 541 l' d ·ı, ret 1·ultırıarl ı·rışaat f 11dık to dikkat kırılır devir mek ıçın bundan sorıre Yahu ma e 1 esıne rşı 0 ır . . · . ıra an lu~ u ma ra ı 
itle · . 1 1 l k b' t ft d' dı bu heyet Amerıkanın hır .. · ( 1 1 dı·lecek ve ll k l · ı Yıniz gibi yazıl&r va dı dıler Alman soyadlRrı almıya er o ır ar en ır ara en a . . ruuşlerı lara ıru an sarıP , , , una mu a >ı 

t r · b İİ' ı 1 k ·t 1 şehrındedır Bunlar bütün Ş k k. b d ı· l ncelcme sosunda iş mev caklardır. Bundan başka At- 0 cu an arın uı ermıya ça ış A . · en çok ÜP. yilh ıra_ e fl 1 a ınmıyacaktır. 
~•tı J • mı tardır merıkayı dolaşarak hakların• · " • k 
CQ a {;ıktı Bu temiz pak zatın maa ismı taşıyan yahudiler 1 ş F · . arayar.Hklardır ProjfA, şartname uç uruş mukabilinde fpn 

Ce bir kamburu var. Bu cU· kanunsani 1939 a kadar isim . rensanın Bretan~a .88~11 ~~~";!.~===ı=ı=:==ıı=m:=~ dairflsinden ahnabilir. 
Ce k . . . .., . . lerınde fransız ıhtılalln men makınası 
0 

8rnbur bırsandıktaoturu- lerını degıştırccekler. Yahud1 denevelyeni17?3 de suda bo 3 _ La Bu iıışaal açık eksil1mesuretile 31-8 938 çar 
" G ı · k d 1 · · · d vmao yapmak . la · ece erı çı ıp o a arı ao ısmı alacaklar ır. ğuJanlarm rliritilmek için ba içi tUtU y b şamba giirıü saat 11 de ihale edilecPğinden talin 

.. ',~Yor, eline geçirdiği yükte Viyanadaki Yahudi tacir kınız neler kullenıhyormuş n 4 ° Fve.ka .sa un k f d ı· 
q ıf h d· v • • 

8 
v • - rı sıyon yapma olai~larm kt>Şİ be elinin yüzde 7 ,5 rıisbelirıde mu 

0 pa a a egır şeylen çalı lerın şeker satmaları yasak 1 - ogulan ınsanm ağzı için çamaşır ve havlu vakkat teminat makbuzu ve ticaret od<isuıca ka-.;0 ~on~e ~e.lip. ı;andığına gi- edilmiştir. Yahudi bakkallar n~ ~ıcak hava üflemek için 5 _ Bir şişe ispirto bir 
fili ı. Bır ık.~ gü~ı sonra de te da şeker bulunrnuyacak Yahu kuçuk boru şişe de amonyak. Bu lüzumlu yılh hulunduğuna dait• VPSika ile muayyen gii11 
lıı P&k muşterı sarıdığinı dile" paRtane şekerci dü~kenı 2- Gene ciğerlerine du eşyayı bir cerrah tesbit etmiş ve saatle belediye dairt-ısindeki \tışelkül edectı u 
il ba,ka bir otele gidiyor- isletemiyeceklerdir. man doldarmak için bir du r . encümene würacaU etmeleri ilan olunur. l6.2021,2a 

e 
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Huskuvarna Dikiş Makinaları .~ 

J 

~ 

1 Dünyanın en sağlam en ktıilanışlı en U C UZ 

H tJ S K U VAR N A: DİKİŞ MAKİNALARıDIR. 
El , Ayak , Dikiş ve Nakış , salon 

Elektrik ve hulasa dikis makinalarının .. 
Hnskuvarna ; lsveç çeliğinden mamul 

e,,.._ 

bütün aletleri garantili dünyanıu en ta-
her çeşidi ve istenilen yedek parçaları 

nınmış ve en eski markasıdı. 
mevcuttur. 

__________ -.ıJ ______ i.2;:ılll ____ ım:ııı __________ ~ 

Rizenin Hasır Koltuk Takımları 
YENİ FAR..TI GELDİ 

Siparişltrını kaydettiren müşterilerimizin ıakımtarı emirleri 
amade bulundurulmaktadır. 

Yeni modellerimizin bütün malzemesi halis Rize malıdır, ls
tanbulda yapılanlara lıer suretle faik olup tahta aksamı [Fmdık] 
auacından mamuldur, fıo.tlerimiz rekabet olunamıyacak derecede 
ucuzdur. Cenup vilfıytlltri g-azino 11e bahçeleri için sipariş kabul 
olunur. 

TERMOS 
Sl&tlktan bunalmamak için (7 ermos) a sahip olmak ldzımdır 

Bu sene Termos/arın aleminium ve bal! kapaklı cinslerinden mada 
bir, iki, üç, dDrt ve beş de.ta kalın kmlmaz cinsleri de gelmiştır· 

Çelik Ttrmoslarunız ile beraber yeme'k, dondurma, tereyaf!q~için 

hususi termoslar da vardır. 

Sedad Sahir Seymen 
Uray caddesi No. 41-Mersin 

Taşra siparişleri acele ğönderilir 

+•••~•~--·~~-~ :•~~~~~•~w~ . ., ı Al t ı n r ü y a := 
i l A N 

lçel Orman müdürlüğün~en = Kolonya ve Esansları ~ 
:ı Yaz geldi, her zaman size lazım olan ~olonyaları-1 ıııı::~~:;.~11 ~':13~:;;:: naıı 
:nızı ALT iN ROr AKolonyaları satışevinden temin ediniz:f M 3 cııısı l.i K 'ı. 
İIKolonyalarımız en güzel, temiz esans~ 27f> gökııar a 7o = lardan yapılır, derecesi kuvvetlidir. ~ 34 çanı 4 9o 
M Fiyatlarıtı11z her ldsP~t! rlvfrişlidir. Es~uıs = 
IUarıuuz ise l~minatlulır. ~ 1- lcel vilavtıılni mersin k:na~ı clahihule ~v 
li Topları saı ış yapılır. Sipari~ kabul edi 1 ir. 1 k öyii civarında k<ıratepe de vlrı ormanıııd:t rı yu ~ 
il Lütfen bir defa tecrübe ediniz. ~ da )HZılı 27Ö m3 gökııal' vt· :J4 uı3 ç:ıııı :·ğacı s~ 
ı Mersin Uray caddesi No. ~ iSi ~a çıkanlmıştır. 
;i!t..=:w~~~~~ın~~~".tıf~~~~.ı ~~::::~~*~ ~ ~1uhammeı~ beclPI gökrıar cışç:ırıııın hı hı·r ı 

--------------------=---...:..:;..:.~*=:a~mm-•~ıı.ıır:::.:~=".::~="~~vw:.:}«;:::.:~~~~ ~~~~uc.nıtr.. ~~~~»nıK_ ~:n11 nwuıtılu 370 ve camın 490 kuru~lur, 
t • • • 

... . . .. .. , .. .. 

. 
I I b • 

IHTIVARLIK / 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 

Hazırhkll Davranını 

.. 

Vurtdaş 
U- Şarlııanıe ve mukavtılerıanıe projı•lrrini ~ 
ıuek t'Sth·trnlerin nwrsi n orman mülır.ndislığ ., 
ve arıkara orman umum müdiirliiğline miirac 
~tnu•leri 

Kızllaya 
4 ~ sa l ı ş 2 · 9 9 3 8 C u m a g ii n ü sa a t 11 ti e nı P rr 
orm~n Lıaş mühendisliği dairesinde y:ıpılacakl 
5- Salış umunıi olup açık arUırma usulile yap 
c:ıktır 

6· ~luvakkal lenıinalı 9o liradır 

7 - Talıpı ... , in şarlnamecle 
g~li~meltJri lazımdır 

)azılı olan vesikalı 

19 23 . 26 . 2~ 

*•~~nn•••nu. IRmllBDBBllMBBB••••-~**' 
* "' SIHHATİN İZİ K.OR..UYUNUZı 

* - 1''1 ASIL !MtI .. 
:KAYADELEN 1 SULARINI IÇMEkLE 
il Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletinin 672 numaralı raporu 

1 TAHLiL RAPORU 1 Görüııiiş: lltırrak Kaieviyet; '' loo sm3 suya sarfulunan N. lo 
ruikdarı,, 0.2 sm3. 

~lfcmu sertlik derecesi "Fransız,, l.5 1 Henk : Rerıksiz 
g Koku ;)Kokusuz Uz,i ıuaddtıler icin sa rfoluna n mü vell İ-

1 
1 • • • 1 
1 • • • • -tt 

"' ,.. 
-4( 

• 
d ülhumuza litrede o.4o mgr. 

Sülfat "SO 4,, liLredr. 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Nitrat "No 3,, ,, 0.0040 

Tadı ; LAtif 
TPamiil; Mt,tedil 

.l\itr·at "No 2., 'ok 
, Auıon,·ak ''NH3,, Yok 

F~nnin en son usulleriı;e riayet ed~rek kaynadığı yerinden itiba
ren istasyona ~adar içi kalayla kal vanizli borularla içi uıernıer döşeli 
Lıellurlıa vuzlara dök iilnıek Ledir. Oradan d~ büliın Fiziki ve kimyevi 
evsafını mulıafaza ederek ve hiçbir surtıtle f>I dPğmeden hususi kirıı
yagerimiz~ ve Adana Sılıhal Bakaııltğırıuı tayin elliği Sıhhiye m«-Huu
ru huzurlarmda danıacanah.ır ve vagonlar KAYA DELEN suyu ile 
yıkandıktan sonra dolılurnlru:..kıa ve ağızları Sıhha'. memuru tarafın
dan nıiihlif'lenerek ŞPhrimizP gelmektedir. 

-4'*~•M•nnnm1cnmn••••• .. •~a11111111••--•··~ 
Mersin: Yeni Meram BuımeviDde Bani 


