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30 Ağustos Büyük Zafer Ve Tayyare Bayramı 

Büyük 
Zafer 

Her millet tarihinde bü7ük 
küçilk cidaller. zaferler vardır. 
Fakat en b6Jük zaferleri ve o 
zaferlerin açtıtı uourumlara ka-
panan en miltbiı heıimetlori ne· 
ailden neaile nakleden tarih 30 
Atustosta ıahidi olduğu imanlı 

te tezli bir zafere Türk milleti
nin verdili fırsatla bakabildi. A
nadoluda macera ara1an emper· 
Jalizm iae bunun hezimet cep
hesini temamladı • 

Bu güu 16 fıllık bir tarih 
huzurunda baı kumandan me1-
dan muharebesinin ultifeti ka· 
dar dehşetini de unutmad1alımız 
hatırasını canlandırırken ulaıtı
lımız merhaleden haklı bir se
vinç te gururla husumet dün1a
sınıo devrilişini seyrediyoruz. 

Ve hele alınan netice7i baı
langıotaki çetin ıartlarla kıyaa
laııoca bir daha inanıyoruz ki: 

Muvaffakiyeti iman besler. 
iman bHeQisine turulmayan kı
hno bir oenber parçasından iba
ret kalır • 

lıtiklAl ıataııo11 gird iQimiz 
aan Tilrk 7urdu dilDJ4 harita
ıından eilinmitimparatorluk en
kazı üsUlnde bir tarih kapan-
11119 felAket içinde fehlh 1olları 
erimieti . 

Yeni 

BüyüK zafer nasıl istihsal 26 Atustosta büyük taarruz 
baolarken Bae kumandan yalnız , 
• düomanı vatanın hariıni isma
linden• koQ'mayı delil karanhk 

! Hava Haftası 
edil eti? başlattı 

Ufukl11r ardında ümitsiz milletin y t n latr İ"i Bu ıtın Zafer H Tarıare 
lb~sut ~arınını da katifetle tah- ara an a '"r: ba7ramını kutlarken bataoıhk 
lllın edı1ordu . \ baf&aıına da ba1la1oruı . 

30 Atuatosta tarihin mecr&1ı ı • .--------"" Bir saferi kuanmak kadar 

değieti. H ürriJeti kartallarla ar J 
nı ka1naktan içen bir millet 
inıanı Abideleeti. Vatan ve islik
IAI kurtuldu . Af7onda felAket 
bitti . Fakat 26 Atuıtoıtı baı
laun taarruz HIA durmadı. Oe· 
linliti Af 100 taarruzundan hio 
lle geri kalma1en aavaılara gir· 
dik ve her hamlede yeni bir za
fer kazandık • 

Oü1mın kuııi asliyesini imha ve esir ettik. T 111111 °0 d•n a110a0•k 
0
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0
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9 tutmak da mtıhimdir. Ttırk mem 

Aziı Şef, karanlıkları 11r
tan dehaai1le Tiirk milletine ge
lliı ufuklar ardında 1eni 1eni 
Akdenizleri hedef terdi. Ksfa
lbııda, gönlümüule ruhumuzda 
Onun sevgisi ona inanarak zafer 
den zafere koıtuk. Her merha
lellliz 1eni bir taarruaa baelan
Rıo oldu . 

Sulh idealiyle ka1naean Tür 
lrire, inkilapc,ı TürkiJe, inıac.ıı 
'rtırkiye bir kiltle balinda Ata
lGrkün istikbal için gösterditi 
laedeflere doıtru terd iQi d irek

•rdan atlA f8tmadau medeni· 

ıttig~imiz nıticei katiyı b_ 11 günde iıtihaıl ıdifıiı alda ıekeu bu ıan ıoın bir tehlike 
ile karıı karıııa delildir. Ve ____ _.. 

• olıa da m6dafaa kutetterlmiı 
« Afyon sırtlarmda parlayan topu yalazlarlyle onu defedecek kabilirettedir.Fa-

yeni TOrkiyenin mukadderatmı tayin eden ve harp kat dGnıa ditina . tırnalına ka 

tarihinde eıine az rastlanan 30 alustos bOyQk za- dar ıillhlanırken biıim daha 

ferinin nasıl istihsal edildiiini onu yaratan BQyQk oaııımamıı, tar ıaoımeıı 
Şef anlatıyor : » aarfetmemiı de bir 11rureutr. Ve 

ıilAblınmık denince de ilk alta 

relen tarraredir. lıte bu ıara
ret ıetki1ledir ki memleketimiz 
de 30 Aıaıtoıta bıılamık H bir 

Jetin en Jilkaek sevi1eıine olaı- ( · · 20 AQustoa 338 ıtınl 
mak gayretinde • . öQ'leden sonra saat 4 de Garp 

Dön oldotu ıibi bu gün de cepheai karargAbmda reni Ak
yarında daima 26 A~uıtoa ha- eehirde bolunu7ordum. Kısa bir 
vası içinde Şef'in ipret ettiA'i milzakereyi müteakip 26 Atuı
meaut 30Atusttoelara koıuroruz, toı 338 sabahı düımana taarruz 
koıacatız . için rephe kumandanın4 emir 

Baıımızda Atatiirk gönlü- terdim . 
milzde onun sevgisi kulakları- 20 -21 • 38 ıeoeıi birinci te 
m1zda onun 7Qksek direktifleri .. ikinci ordu kumandanlanaı cep
Tılrk 1eücünilo kaına}l budur· he kararıAhına date& ettim. Er· 
Şefe ioanııor kendimize ıılve- kAnıbarbifei Umumi7e Beiai fi 

cephe kumandanının haznri7le ııiyoruz • 
Yeni Mersin Soou ikincide 

hafta detam etmek 'Osere bir 
bata baftuı 1apılmakt~dır, Oolı 
yerinde bir buluıla zafer bar 
ramirl• batli1an hafta Hata 
Kurumuna ta hatacı1tıımııın in 
kieafına i1l bir tardım teaileei 
oldatu gibi •rni zamanda hata 
cıhlın abemiretini daha pniı 
surette anlatmak ioin da bir 

fır11Uır. 

lngilterenin kati cephe alı~ı A iman zi
mamdarlarıru sukutu hayale uğrattı 

Fransızlara göre; Almanya 
tehlikeyi sezmiş bulunuyor 
Pariı 29 (Rad yo) Con Simo maıı zimamdarları pek ileri gi t 

nun orta Avrupa vaz iyeti hak mekle Almauyaııın ne gibi tehli 
kmdaki nutku siy asi mehafilde kelere maruz kalacağını anla 
derin ineirah uyandırm ı e tır. nıış buluuuyorlar . 

Löjur diyor ki : Ôvr gazetesi yazıyor : 
Bu nuluk bu günkü enler tu~iltere hiç bir zamau bu 

nas1onal M diselor k a rşısında kadar knti cephe almamıştı Ber 
cesaretle &öylonobilen sözlerin l indoıı gnlsıı haberler Derlin 
rekilnudur . ma t b uııtıııda Çekoslo\'akyn aley 

Epov d iyor ki : hindeki neşriynlıı ı ya,•aşladığım 
Mesut bir teMad üf eseri ola; bildiri)'or. Alnı aııyarıın artık şıip 

rak Con Simooun nutku Ameri he etmemesi ldıımdır Con Simo 
kadın a1ni mealde gelen sala nun ııutku Berlin mahfel113riııde 
hi1ettar 8esler,i teyit edi yor Ame derin heyecan uyandırmıştır. Al 
rika da log iltcre ile hemfiki rdir m:ın zimamdarları sukutu haya 
Artık vaziyet aç ı k lanmıe tı r. Al le uğradıklarını da gizlemiyor 

Franko l1arbi l{a zanırsa 

Eski kral 
Bir korkuluk gibi tekrar is
panya tahtına oturacak 

Kızılordu geçen Tefrinde Madrid kapı
larinda hezimete uğramıştı 

Göndllmırin geri ahnması güç fa~at im~insız ~eğil 
. 

Bursoı 29 (Rad10) Burgos J r ihle Madrit kapılarında hezime 

bQk6metloio gön61lülerin ger i to uğramı tı tı. 

oekilmeei hakkındaki cevabı hak Göııüll üleri n geri alınması 

kında Havas ajRnsı muhabirin in güç fakat i mkAneız değildir.Fren 

bir sualine cevap veren General kist ispanya menfaatini halelda r 

Franko bilhhssa törle demietir: etmemek şart i yle bu mevzudt 

• - Ademi müdahale komi her türlü tedbirleri liabule ha 

teei hasmın bir ooıu kızıllar zı rdır • lnk ilfıbı mız ispanyada 

tarafında oırpııan gönüllülerin her türlü manevralara sed çeke 

ıüzde elliıinio geri ahnmatımı cektir. Ta tbik edeceğimiz adale 

iatemektedirler. Frankist lapan timizde ancak vatan menfaati 

fa ıönilllillerin geri ahnotasıo miyar olacaktır. Hiç bir tavassu t 

dan mutazarrır olmayacaktır . onu isted iQ'i mizden başka şekle 

Eter ecnebiler gelmemle olsardı sokRmaz. Gayemiz lspanyolla r 

harp ıeoen ıon teırinde bitmit için müttehi t bir ispan ya tücu 

olacaktı. C6nk0 kııılordu o ta da getirmE'kti r · > 
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Günün Politikası / ' Dünya ~anunşinas olma~ıkça . . d f" . Akd . Mezar olsun onlara uçurumların dibi 'Ordular ılk he e mız enızdir ileri,, 
Emniyet ye ra~at kalmıyaca~ ATATÜRK Biz nezaman, nerede, ·::ksızlığa baş eğdik? 

Mehmetcikten Yurduna Dış Haberler 
Yabancı ffit)mleketlerdeki Al· 

tnanlar konğr8si toplandı 
_ ~ ..,..,.._ Bir dudak kımıldadı ve bir parmak gösterdi Biz her zaman, her yerde, esir değil hep beydik 

Yaı:an: Antoni Eden Akdenizi bir yalçın tepenin zirvesinden lşte tarih, yaklaşın, onun yapraklarrna 
Ve bir ulus ölüme severek göğüs gerdi El uzatan, kim varsa, Türkün yüce varına 

Eski İngiliz Hariciye Hız alıp, Onun bora gibi gücJü sesinden Ya başını vermişdir, yada özgürlügünü H • [ ı_ / J• 
Nazırı • rn a"n ROngreye ge me ı. • • Utkularla doludur, Türkün, her geçmiş günü 'J 

Nurenberg 
bulanacak Harbi umumi, maddi zaru· Bir ulus, bir aA-ızdan, başlarında "Atası. "Bizi s.ilmek hartadan, yok etmek adımızı 11 

1 
kongresind_e __ d_a_v_e_t_l_ı_· _o_la_r_a_k_ 

ret ve manevi hfüıraıı devresiydı Hepsinin kuvveti bir. sevinci bir, bir yası Bunu düşüııen herkes, uzak tez. ölecekdir. 
Bunurıla beraber, Harbi umumi· Dedi: (Atanın) gösterd iği, yere, gömülecektir 1 Berlin 29 (Radyo) Heulnrn leketlerdeki Almanlar kongresi 
deo bir ide..:l doğdu. Bu ideale "Esir yaşamak, ölümden daha beter **• Alınanyada yapılacak olan ecne dahiliye nazırının hir nutkuyla 
göre, Bundan sonra, milletler, Tekiınizin kuvveti bütün acuna yeter Bir ulus böyle dedi, bir ulus böyle yaptı bi memlekellordeki Almanlar açılmıştır. Nazır nutkunda bu 
milli siyaset olarak harbi kullan Koşalım, savaşalım, hepimiz ayni hızta •*• kongresinde huzır bulunacak kongre hedefinin bütün Alman 

k• ·ı fl""fl lh Hep beraber dedemiz, baoamız, anamızla Artık ne düşman knldı . .Jlede saltanatın tahtı y 1 0 ı·ıd 12 1- 1 k 
1 mıyaoak, bel ı de ı ı ı u arı su Bize van bakanların ı:.ek kara çıktı bahtı 1 a nıı ey u en ey u e a lar arasında tesanüdü kuvvet en 

perver vasıtalarla halledecekler, Püskürtelim kim varsa kahpece bakan bize ., I dar Nurenberg nasyonal sosya ılirmek ve diğer milletlerle Al 
11{adem, (ATA) buvurdu gömelim Akdenize Ve kavuştuk hepimiz, tekrar özgür hayata l "ıst ko re 1· ıe davetı·ı olarak büıu·n hükumetler ve ahali ka· 
0 

' ng 8 l many 0 arasındaki münasebetle .,. d ld ( ) ·b- Bu gün arlık hepimiz mesuduz, Yüce ATA 1 ° 
Dunun hu- kmu· nu· kabul edecek Kim varsa yur um uza sa ıran gı ı M ·ı Ş ha E at gelecektir. 1 

ers n: 8 P r 1 Berlin 29 (Radyo) _ Bu rin sıklaşması için tedbirler a 
lerdi. =====================::::::;:;=======;:.:========' gün öğleden sonra yabancı mem mak olduğunu söylemiştir. 

Sulh ilerledikçe, milletler. 
bu idaali gerçekleştirmek için 
bütün kuvvetlerini sarfetmege 
azrneUiler, 

Bu azim, gayet samimi bir 
kanaate dayanıyordu. Şö) le ki: 

E~er, herhangi bir beynel· 
milel nizam şekli kurulmıyacıık 

olursa, silah yarışı başlayacak 
ve bugüne kadar devam edebil· 
miş olan medeniyetini imha ede· 
cek yeni bir dünya harbi çıka· 
caktır. 

Bugün onların teşebbüsleri 

nin tamamen boşa Qıkmış olma 
sa bile, daimi surette artan 
bir tehlikeye maruz bülunması 

gibi acı bir hakikat karşısında 

bulunuyoruz. 
Filhakika bu hal, .20 senelik 

mesaiden sonra elde edilmiş pek 
acı bir hakikatiir. 

Muamele Vergisi 
Yılhk verecek müesseseler 

tesbit edildi 
Maktuiyet usulü bu aybaşından 31 Ma· 

yıs 939 devresi icin tatbik edilecek 
' 

Maliye Vekdleti muhaı·rik 

30 Ağustos 
Zafer ve tayyare 
bayramı nasıl 

kutlanacak 

Bef çika ~u~uoun~a 
,...... ......... _.. 

Almanya geniş tah
şidat yapıyor 

lngilterenin Serf in 
~üyük elçisi 

Dün Berline geldi 
Brüksel 29 (Radyo) - Al izahat Verdi 

BUyllk zafer ve tayyare bay· manya Belçika hududunda geniş l J • 
b · . . . Loııdra 29 (Radyo) - ngıl ramı ugUn Mersınde geçen yıl- ıahkımat yapmaktadır. Htç bu t . B r b · -k 1 · · b 

!ardan daha hareketli ve manalı 1 zaman büyük harbin son günle e~enıBn ı ·erdın uyl u. e çısdı u 
. . . . . gun er ın en ge mıs ve oğru 

şekılde kutlanacaktır. Bayram lçın rmde bıle yaptlmayan şekılde ca Hariciye Nazırı Lord Halifak 
hazırlanan programı aynen yazı-ı hududa üç dört hatlı dikenli tel sı ziyaret ederek Orta Avrupa 
yoruz: çekilmiş ve bunların arusına vaziyeti hakkıuda izahat vermiş 

Program tangla~a mahsus toplar yerleeti t~r. Di~l.oruatik mahfeı.ıerde Ber kuvteti beş beygire ve ieçi ade 
di ona kadar olan sanari mües 

si, buzlu cam fırça kadın çanta 
sı mum, ağızlık dü~me tarak to 
ka bldstik eşya baston şemsiye 

1 - Bu sene Utku bayramı 
seseleriııin hangilerinin muame tutkal kola sırma klAptan gelin ismet lnönU bulvarındaki mey· 
le vergilerinin toptan yıllık teli yapan müesseseler. danlıkta kutlulanacaktır. 

rilm!ştır. im elçısınden fazla ! bır malumat 

Almanya alınm~dı~ı bildirilmekte~ir. EIQi 
salı gunu yapıl11cak kabıne top 

olarak vereceklerini tesbit etmiş Tatbik tarihi 2 - Alay komutam 14·14,30 Moskova nezdinde 
tir. Bu müesseseler eunlardır, Muamele vergisinin toptan 1 arasında askeri gazinodll (Asker. 1 bb " b l . 
Toprak sanayiinden yıllık verilmesi muamele vergisi ilik şubesinin Ust katı) subaylar ve teşe uste u un 

Blok ve tomruk halindeki kanunun bazı maddelerini değiş emekli yedek subaylarla bayram madı 

mermerden levha ve saire vücu tiren kanunun meriyete girdiği !aşacaktır. Moskova. 2!) (Radyo) - Ec· 
de getiren müesseseler, mermer t 'h ı 16 7 938 t "hi d 't' 3 - Saat ı4,3o - ı5,3o da nebi menbalardan verilen bazı arı o an • . arı rı en ı ı ık· dli 1 b 1 al 
levha ve sair mamuldh tekrar baren tatbik olunacaktır. Ancak mn 1 ve a memur ar, e e ye haberlerde Almanyanın .Moskova 

ve sair teşekküller ve halkın te_b Varşova, Belgrad hükumetleri 

lantısından evel Berline dönmi 
yecektir. f ngiltere hükumeti en 
ternasyonal vaziyet hakkında 
ylimı kaL'i bir hattı hareket tes 
bit edecektir. 

Tayyare faciasmda 
Ölenlerin sayısı 

67 yi buldu işletmek suretile mamulilt vücu maktuiyet usulünün tatbikinebaş rikleriol ayni yerde (Askeri gazı- nezdinde Südet Almanları hak-
Onlardan bir ikisini teferru· de getiren müesseseler, mozik l~nıncaya kadar. temm.uz ayına noda) bekleyecektir. ' kında teşebbüslerde bulunduğu 

yapan müesseseler, çini yapan aıd beyannameyı vermış ve ver' . 4 - Askeri törene l~tlrak bildirilmekte idi. Sovyet hüku· 

HiQ şüphesiz ki, bu yolda 
bir çok hatalar yapılmıştır. Öyle 
hatalar ki, başkaları günün bi· 
rinde istifade edeC3klerdir. 

Tokyo 29 (Uadyo) - Domei 
ajansı bildiıiyor: 24 ağustosta 
tayyare çnrpışmnşıııda ölenlerio 
ededi 67 ye baliğ olmuştur. Tay 
yarenin beıızin deposundaki iıı 

fillikta yaralananlar tamamen öl 
müşlerdir. 

atına girişmezsek bile kısaca söy 
liyebiliriz; 

Harbi umuminin sonunda, 
Amerika, Fransaya teminat ver· 
mek hususunda İngiltere ile be 
raber hareket edemiyecek vazi
yette l:>ulununca, lngilterenin bu 
teminatı vermesi Ul.zımdı. 

Böyle hareket etmekle, biz 
Fransız siyasetini çok erken ve 
daha QOk ümitbahş olan bir za 
manda kurtarabilirdik . O zaman 
daha çok yapıcı bir Avrupa siza 
seti vücud bulabilirdi. 

Diğer bir hata da, Milletler 
Cemiyetini, sulh muahedelerine 
bağlamaktı, Bunu yapmakta o 
zaman haklı görünüyorduk. Fa 
kat şunda hiç eüphe etmemeli ki 
Harbi umumide mağlup olan 

milletlerin eiddetli ve cezai ma· 
hiyette gördükleri sulh muahe· 
delerinin .Milletler Cemiyeti ile 
alakalı bulunmasından .Milletler 
Cemiyeti çok ziyan elti. 

müesseseler, (Kütahya tipi Qini gislni de ödemiş veya bir satış edecek olanlar: metıne böyle bir tebligat yapıl· 
ler muaftır.) bazı cins toprakld olmadığım bildirmiş olan mües A - Halkavi bandosu madığı Alman elçiside buna dair 
rı toz haline koyan müesseseler seseler hakkında maktuiyet usu B - Piyade alayı hiç bir taıımat almadığını bil 
alçı yapan, künik yapan ve kire lü 1 :8,~3S den 31.5.939 devresi C - Jandarma dirmiştir. 
miti yapan müessese!cı·· .. 
Madeni ~~ya sanayiinden 

· Musluk dökmeciler\ (Musluk 
kilo aksamı, kapı tokmağı, hu 
rufat ve benzerleri dökenler) 
muslukQular, ~(dkülmüş musluk, 
kilo aksamı, kapı tokmağı hu· 
rufat ve benzerleriııin imal ~af 

balarını ikmal edenler) kantar 
yapan müesseseler, keser, balta 
rende ve bu gibi aıatı rapan 

müesseseler, nikelfıj ve kromajcı 
lar, kahve deQirmeni rapan mü 
esaeseler, bakır sıvamacıları, to 

pa, kapsül, mühür kapsülü ra 

için tatbik olunacak VG temmuz 
ayına aid beyannameler muteber 
sayılacaktır, 

Toptan yıllık vergiye bağla 

nacak saaayi müesseselerinde 

beyanname vermemiş ve defter 
tutmamış olanların maktu vergi 
leri kanununun meriyete girdiği 

tarihten itibaren tatbik olunacak 

ve bunlar hakmda resmen tak 
dir yolu ile vergi tarhına geçil 
miyecektir. / 

Vergilerden muaf 
tutulanlar 

~ -= ~~
1

~~ıar ! Sa~füi çı~mayan ~epozito 
F - spor teşekknııeri 1 paraları 
H - İtfaiye 
l - Halk cemiyetleri 

.r - Esnaf cemiyetleri B e/ediyelere 
Muayede vaziyetinde kimle- 1 T •1 k 

rio nerede duracaklarını kro y erı ece 
kide göslerllmişlir. 1 Ankara, (Hususi) - On se· 

Mevcut okulların duruş sıra· ne iç-inde sahibi çıkmıyan şirket 
sını Knıtnr DhektörlUğO tanzim 

1 
ve müesseselerdeki depozito pa· 

eder· 1 ralarıuın mnhalli belediyelere 
5 - Saat 16 dtt alay komuta .1 . • kk 1 ı ·k 4 met ı.ı ·ır 

vorı mosı na · ııH a ıu u 
ııı llbayla beraber muayede ye· ' konun projesi hazırlamıştır. 
rinde bulunaolartQ önlerinden ge 1 Projeye göre su isalesi. ha· 
çerek bayramı kutlulayucak ve va gnzı ve clcktrık tenii gibi 
bundan ı:;onra lstikU'll marşı çıtlı· ~ amme hizmellerini ifa etmek 

pan müesseseler, oyuncak, gaz Bundan başka Vekalet ka Ut ki i d 1 
nacak bunu m ea P P ya e a a,. t kk "l d b 

ve benzin OCRğı, telörgü· klişe, nunun kendisine verdiği selrılıi yından blr subay Baş Kumandan uzere eşe u e en veya u 
t b k d t k . hizmollori doğrudan doğruya eaa , ıça • es ere, Qa ı rapan yete istinaden toplu imalat vücu hk meydan muharebesınin tarzı 

1

. . . . -
müesse~eler. de getirmeleri yaptırılan tetkik ceryanım anlatacak badehu Alay ıfa eylıyen şıl'ket,_ıdar~, ~uesse· 
Tahta sanayiinden neticesinde anlaşılan aşağıdaki s-o ve dairelere muşterılerı tara· 

Büyük zafer nasıl 
istihsal edildi 

(Birinciden artan) 
sureti taarruz hakkındaki noktai 
nazarımı harita üzerinde kısa 
bir harp oyunu tarzında izah 
ettikten sonra cephe kumanda
oıİla o gün vermiş olduğum 
emri tekrar etlim • 

Kumandaıılar faaliyete geç-
tiler. Taarruzun Revkulceni a} -

ni zamanda ~e cephe baskını 

halinde icra olurıacakll. Bunun 
mümkün olabilmesi için tahşidat 
ı-e tartibatın g i ıli kalmasına e-
hemiyet vermek IAzımdı. Bu se
beple hilcümle harekiH icra edi-

• 
lecek kıtaat güudüzleri köylerde 
ve ağuçların alunda istirahat et-
tirilecekti. TaArruz mıntakasın

daki yolların ıslahı ~e saire gi-komutanı tarafı.odan icabeden söz fından nhoue knydı İ"iıı depozi 
· m 4 esses ı · ı· a ele ı ö ı kt v bi faaliyet de düşmanıo nazarı Marangozlar dox.ramacılar sanayı u e erın mu m er s y enece ır . . .b. . . 

1 1 ' 
5 

' to akçası ve saıre gı ı ısım ere dikkatini celbotmemek için di-
Bunun neticesi olarak Cene9 

re, hakemlik usullerinin tatbiki karoseri rapan müesseseler, bı· vergisinden muaf tutmuetur. Sı Alay komutanından sonra ratırılmış olup, ,.sahiplerine iade ğer mıntakalal'da da ayni suret-
ve beynelmilel ihtildfları sulhper ÇakQılar, portatif karrola, sandal cak demirciler ,demir ocağı bu ~ava kuru~~ namma bir zat söy si ıazımgeldiğı tarihten itibaren le ı:;ahto faaliyelle bulunulaoak
verane hal için müzakerelerle ye, araba tamircileri, kondura lunan ve demiri bu ocakta na ı ev verece r. . 1 on sone geçtiği halde aranılma tı 24 Ağustos 338 de karargll
meşgul olacak rerde, sulh mua· kalıbı rapan müesseseler, metre, rı berza haline geldikten sonra Söylevlerden sonra merasım mış oları para \'e bu mahiyetle lumızı Akşehirden taarruz cep

hedelerinin bazı maddelerini mu araba baehll'ı, tahta ıımpara, dökmek suretile istenilen şekli geçidi yapıJarnktır. Geçiş sır!\sı kıymetler. birikmiş ~faizleriyle hesi gerisindeki cŞuhut• kasa· 
hafazaya memur bir mahiyette ayak kabı ökçesi, motör kasna verenler) Soğuk demirciler (de 4 nncü maddede olduğu gibidir, birlikte, bu müddetin bilmesin uasıoa naklettik , 
görüldü. ğı, korniş rapan mfiesseseler. mirden kapı parmaklık pencere Geçiş Jstikametl ve takip edllec~k den itibaren allı ay içinde yu 1 25 Ağustos 33~ &Rbalıı Şu-

Bütün dünvaya aamil ola· Kı·mya ve gıda v ve salı: gibi mamuUH yol krokid~ ok ile göslerllmlştır. karda bahis .mevzuu teşekküllerf h~u.aıı muhareb~yı idare edece-
, "' per azı e G 1 i h lk · b . . . . . ğımız Kocatepenın cenubu gar· 

cak bir sulh kanununun hükmü yi'nde vücude getirenler ) tornacilar, i- ece ey n b evı andosu tarafından sahıplerınııı ısım ve . . . 
. . . . sana I n , .. .. - DUO lştiraklle Mr fener aloyı yapı hüviyetleri ve haklarının baliği bısmdekı Çadırlı ordugılhll 

tesıs edılmedıkce mılletler, asla Kimya sanayiinden: Çlvid (dokmeclleı tarafından dokulen Jacaktır Fener alayı '"aat 20 de . . .. . naklettik. 26 Ağustos sabahı 
f h ki d T · 1 · · · · r oli:luğu mıkdar gosterılmek su- k re a a varamıyaca ar ır. esıs l ve boya imal eden müesseseler· makıne aksamını te saır demır k 1 d h k t d k C b . . . . Koca tepede hazır bulunuyordu 

• . ış a an are e e ere um u· retıyle tanzım edılecek bır cet· · 
edilecek olursa, bu refah hemen Gıda sanaylinden: MakarnamamuUl.tı, torna fıreze plldnya 

1 
t d d . Sabah saat 5,5 da topQu ateşı-

, ayaklarının ucundadır. , cıehriye. büsküti, taban, , BUQuk makkap tezgahlarında işliyenler) r .10 m~y amo 8~ geçecek Bele- vel ıle. mahalli belediyelere veri· miıle taa_rruz. başladı: . 2?-?7 
Günün birinde beynelmilel 1 ve sağlam ve benzerlerini, balık ıaniyeciler (-nakine aksamını ve dıye bahçesi -: lbay konağı - lecektır. :Ağustos gunlerınde yanı ık~ gu'n 

b . . k 1 k f k • b HUkOmet kona~ı ve buradan sola B k . t .h. d zarfında düamanın Karahısarıo ır nızam uru aca ' a a. u konservesi, hardal karabiber ve demir mamtllAtını eğe ve müma · u anunnu neşrı arı ın e "' .. 
· b ü ktl d · r · · ' · · saparak Emniyet DlrektörlllğO, şirketlerle idare, müesseHe ve cenubunda 50 ve şarkıuda20 - 30 n~zam ug n me e~ıye ımızın sair baharat yapan müesseseler s li aletlerle düzliyen ve temızlı Askerlik şubesi Yo~urt p.'I ZHrı . d . kilo metre imtidadında bulurıaıı 

bır kısmını mı ıeekıl edecek, yenler, makine dökmeoileri l(ge Silifk dd 1 1• t k.0 d k ' daireler elinde bulunup la esı 
Oksa bu Ünku- d.ıın.,amızın ha- plrinQ. mercimek vesair unıı ra . . . e ca es n u ıp e ece ve 111 ld'"'' t .hl ···b müstahkem cephelerini düeür" 

' · g · u 
1 

• • pan müesseseler (bux.day ve çav mı ve makıne kazanlarını tamır Cumhuriyet meydanında alaya ni ul.ımge •ısı arı en ı.ı aren on 
rabesı Qzerıoe gelecek bır neaıl • . sene geçen bu gibi haklar hak dük mağlup olan düşman ordı.J 
tarafından mı kurulacak, orasını dar unu ügüıen degirmenler ha ve bazı aksamını tecdıt edenler) hayet verilecektir. Askerden beş kında da bu hüküm tatbik edi sunu 30 A~ustosa kadar Aslı" 
k t. · tlç). kazancılar borucular (mamul lıo ka fener alayına iştirak edecek hanlar civarında ihale ettik. 30 es ıremıyoruz. lecektir. 

Mensucat sanayiinden ruları eğıp bJkmek suretile iste teşekknller cumhuriyet meydanın 

Lizbonda 
Bir motör f aciaıı 

nilen şekle sokanlar ve bunları da alayın _kol nihayetine iltihak Mahalli belediyelerine cetve 
Konseksison, fotin batı fo ıekdı'"'erine ekliveuler elektı··ık edeceklerdır. liyle birlikte verilecek bu gibi 

tin aeridi, datelA vatka, üstün e; " 1 ı ki · k ti ı ·d re m -~ • 8 - Merasim mahııtllııdeki ıa ar, şır e ere ı a , uesse 
- I" '· ı·· · ı· k ı va oksijen kaynakçıları lıilyecile ı 

pu paspas, umua ı.ı ı, o an intizam ve lozibatı alayın inzibat , se ve daireler tarafından tevdi 

Ağustosla icra etti~imiz muha'" 
rebe ııeticesinde - buna baş kı.J 

mandan meydan muharl besi 
unvanı verilmiştir- düemaıı k&J 
vayı asliyesini imha ve esir et" 

kordon, tire eldiven, kıl telA ri (traş bıçağı yapılmak üzere suböyı ile berıtber Emniyet dirak 1 tarihinden itibaren iki sene müd 
Lizbon 29 (Rad10) - İQ!n k - 1 hazırlanmıe parçaları işliyerok 1 

a1tan yapan muessese er. törlOğUnden verilecek memurlarla j detle muhafaza \'e lıu zaman daıılığını ifa eden General Tri" 
tik. Düşman ordusu baş kumııo 

de 6 eı çocuk olan 16 kişi yalcu MOteferrik sanayiinden keskin hale getiren ve traş bıça temin edecektir. iQinde stfhip veya varislerini tah kopis de üsera meyaııına dııhil 
taeıyan bir motor infilAk netice Çeltik imalathanelrri muku 1 tı bileyicisi itlık olunaııJer ha 9 - Bu program davetiye 1 kike çalışmakla beraber her se·' oldu. Dom ok ki tasaHur elliği .. 
ai batmış büyftklerden 3 küçük va kAA'ıdı, duvar kart.on kesel riQ modelciler suni amilleri, acur mu karnındadır, BU ton l\leı sin bal l ne başı sahıpleri adına tebliğat 1 

miz uelioei kati ye beş günde 
!erden 4 kişi boğulmuştur. kagıtları ayna ve kristal ıanire 'cular pikocular. kı bu merasime dıv~llidir. ı -ı:iıOnu açuncDd• - istihsal edilmiı oldu . ) 

ui)i.o.•- ~.'. 
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SAYFA 3 YENIMERSIN 

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
M.ERSiN 
Pi YASASI 

30 Ağustos 19 3 8 

i L A N 

29- 8 - 938 Osmaniye elektrik santralı binasma getirilticek 
su ni ka uçukt~n yapı_lan 1 A.skı kullan- Kı-:~::;ıuklar x;, B. x;:,8" su. yollariltt k~ı_ıulae~k ıiiribirı ve di~ıaıuonıırı y~r~ 

Sayhan Osmaniye Belediye Riyasetinden; 

Cerrah eldIV9ll)9rl mak yasak Dagmab ~ı lerıne yerleşurılmesmde çalış 1nak nzre bu gıbı 

1 

. ~:!: malı işleri yaptığına dair vesikaları heralJeriude getir-
MUstemlt.kesi ve ham ' mal edilenlere faik oldu~u u· Amerıkada yaıamanın Av Kırma yok mek şarlile 120 lira nıaHşla hir Hlt~ktrik ustası alı 

resi madde mambaları olm1'yan zun uzadıya izah edilmiştir. rupada yaşamaktan daha hoş Kozacı parlar• 25 . . 
~yle A . pa memleketlerinde suni . . olduğunu zanneden birçok in- Buğday Çavdar nacallır. Hu evsafı haız olarılarm hdPtlıy .. nıız·~ vı u Şöyle kt bunadan yapılan 1 • 1 .. 

bu ham mRddeler bulmak için ld' 1 b h tta ı'rf saalar vardu. Bunlar birkaçı Sert anadol 5 murac •al elm~leri. . . e ıven er on eş ve a Y • 87 5 
ıµao alimler ve miıtefenmnler tara- mi defa kullanılmaktadır hafta evvel Amenkanın Long· Yamutak 5, , 
\len fından fevkalade gayret sarfe y . b k d d f tak· Bah şebri.ode bulunmuı olsa- Yerli baödaVI 3.~ Al anı u a ar e a · ı m e· • ,. 
elle dilmektedir. Bu fa?liyetıer dilmeğe mUsaiddir Tabii kau lardı bu zanlarında çok ya· ÇaYdar 4,87, 

şimdiden İlim ve tcknık saha kt a la c h ld' nılmış olduklarını anlarlardı. Anadol yulaf 3,25 al çu an y pı n erra e ıven . 
larında mühim keşiflere sebeb . . k b d f Çünkü şebrın sokaklaruıda Arpa 

r.- olmuştur., lerkı. ıse tahnca Uel ş laltıkt ed'a çift çift polisler dolaııyor, so· Anadol 
. . d a una a amm e me e ır . y ı· ı· • M 

8,87,5 
8,5 

i L l N 
Mersin Asteri Satmalma komisyonundan 

Sıfır Eti Alınacak Bunlardan bırı bunn a ı kakta dolaşanları durduruyor e-r ı a IYre yeaı · 
. k kt B Bundan başka yirmi defa kul . . . 1 ' N b t •·-tr Verılen sunt auçu ur. u ceketlerını çıkarıyor ve ıç e• o a eıu a 

suni lastik tabii kauçuk de- kullandıktan sonra da suni ka rinde askı taşıyanlann aıkda Fuulye 
~erine muadıl olduktan başka uçuk eldivenle pek az delik r1nı ahyordu. Bu adamlar ay Yulaf yerli 
teknik kullanış~ it~barile bir- ve rahne peY,da ol.maktadır. ni zamanda bir para cezillna Mercimek tark 
tok cihetten faıklır. Hu rahneler ıse kolayca da çarpılıyordu. Neden mi? Sahlep 

5,8,75 
7,5 
·',25 
4 

130 
18 
73 
8 

1- " .. rsiu garnizorıuıabki llla~ıııı ı.-r sflrıelik 
ihtiyacı oltın (14500n)y«Jhuz ~· iiz kırk bPŞ bin ki
lo sığır eli, lo) un eli ve ~eçi eti kapalı zarf usu 

6 lu ile .-Ls:hn ... ye Lonuldu. 

Suni lastik şimdiye kadar tamir edilmektedir. Binanaleyh çünkü ıehir belediye meclisi Tatlı çoie• 
İlim ve teknikte kullanılan cerrahi eldivenlerin tedariki aıkı kullanmayı güzelliğe uy Balm~ma 
tabii kauçuğun her surette ye gUç olan uzak ve yabancı gun bulmadığı için yasak et- Celın 

lö,5 tini tutmaktadır. Bu hususta memleketlerde bu eldivenlerin miş. Susam 
Yapılan bUlQn tecrübeler mOs otuz defa amAliyatta istimal Bu ıebirde çıkan ve çok • Yapalı 

62 

2 Eksihme ı 2 E~ itil 938 pazartesi giiuii sa al 
. 16 da Mer~in As Ş. 1ıi11 üst ~alrncla As malaf ~

linde A. Sa. A. komis,·onu laraf11ıtla11 )'apıla
eaktır. 

Zarflar ayui giiııde ~çılış saatindtın bir saat ev. 
veliru~ kacletr k.ahul ~dilar. bet neticeler vermiştir. etmek kabil olacaktır sahlan bir gazetenin mOdOrü Sıyah 

48 Şimdi suni kauçuk en na Bu netice suni maddele· karan gülünç bulmaı ye pro- Şark 
45 tik Aletlerde mesele operatör rin keşfi için alimlerin kafa testo makamında ceketini çı· Anadol 
63 lerin cerrıthi ameliyatında patlatarak yaptıkları stıy ve kararais. kırmızı renkte bir AJclıD ıiyalı 

~~ ellerine geçirdikleri hususi el gayretlerin tabii olanlarından aıluııyla ıehrin meşhur plljin Yıkanmıt yapak !~ 
tes divenlerin imalinde dahi kul daha iyi ve daha kullanışlı da dolaımııtır, Gll JUD• 

85 

3--lstekliler ay11i zarfın içiud .. ki tP.klif mek-
46 luplarm•la fı.,.r iiç cins tı;lP. de fia l v~r.-c .. kler s~ -

IAhiyeuar makam lıangisini muvafık görürse o 
cins el ihale f>dilt>c~L lir. 

lanılmaktadır. maddelerin icadına saik aldu 1 B h k t• d •tnrll Konya •ah tiftik 
. - . . . r u are e ıu en v y t 110 

Cerrahiye aid beynelrnı gunu ıspat etmıştır. gazeteci mahkemeye verilmit oz~a 50 
.a_ Z A t k b' · b·ı d·;v· · Keçı kıh ...,, ana mecmua bulunan en r ı ızım ı me 1 t:ıımız fakat kalemi çok keskin olan clab 
troJblott fUr Chirnrgie nin çok hususi sahalardaki keşif ' mubarr;rin, mıbkilmiyeti ha· • . 

1 
•i 

1 • h · t· k b ı 1 Pırlnç er '<>n nüshasında suni kauçuk erın e emmıye ı anra un !lr linde açacatı mUnakatadan • . • 28 
· d ·ht ' h'b" 1 1 t 1 • • d Banacı ••Yi .. ı 

26 

ei bunadan yapılan aperalör eldı a ı ısas sa ı ı o an ar ara ürken belediye mecbaı aYaJI ikinci aeYi mal 20 
~: •enlerinin tabii kauçuktan i· fından takdir edilmektedir. 

1 
geri almıı. Çay 260 280 

af K&hve 110 
:ı fare derisi de iıe ~ Dalgıç Miı1gguyu bir köp ek eadem,çekirdek 

b ı . ..., } d içleri 
yınyonn111 a ıgı parca a ı Tatla bad•• ip 

d k IAa • • BugUne ka ar anca .. mu BDyUk uzak şark varurlaly11hlar bunu gördOler ve Min Aa çekirdek 35 
tur bir ~~1van olarttk bılınen rile Singapurun limanına ge guya ihtar etmek istediler Ar Urfa Yaja 90 

65 
40 

36 

100 
ai 

1
llaf edilerek atılan? fare de minde birinin denize atılan pa 1 dılar Fakat Minggu suya dal =içİıı-=!ı_ll!!!•ıiııı• -------
•e onun ıçın nerede görülse len yolcular orada Minggu is kadaşlarıda bağırmağa başla I' el 70 

8~ "1eğer işe yarıyormu~. Japon ıayı suya dalarak yakaladığı 1 mış olduğundan bu ihtarları • L ·ı· • 
ıa- h şimdi fare derilerınden as ve bu esnada yaıJında o!an sı 1 ışitmedi. Deniz kana bulandı Surıye BafrJeRI ının 
m ~erlerin arka ça~talArını ~ek garasını yanan tarafından ağ '. Arkadaşları ihtiyar Minggunun Paria temaıları 

1 I> çantaları gibı eşyayı ım~ zına sokarak söndUrmederı ge 1 yardımına koştular Onu ağır Pariı 
28 8 

•· _ B. Bonne 
ç- e başlamıştır. Her ~a~de Ja. ne suyun Uıerinde çıkardığını · yaralı bir halde denizden çı- ile Sarire Baıtekili B. Mardam 
l - ~nya ziraat ~ezaretının t~d~ı seyredeı·di Ming&lu bu sanatı: kardılar Fakat Minggu aldığı araeındaki mülAkat, ihzari mıhi 
nı d 

8
l mUes~sesı fa~e. derısın nı elli tteneden beri yapmak~a yaraların tesiriyle bir mllddet yeU~~lmi~f':~& bu ıiln ıarkı 

en azamı surette ıst.ıfade e~ idi. Geçen gün gene böyle bır 1 sonra vefat etti. Singapurda alakadar elmekte ola~ m8181ele 
llıel( için esat1h ledkı kata gı~ seyyah vapuru limana uğradı j bu dalgıç sanatı yapan yerlile ri gözden ıeolrmitlerdır. Bıh ıl 
l'lştniştir. Bu mllessese aynı Minggu hem hllnerini göRler rin inandıkları bir batıl itikat ntl rapacakları ıörGıme eanu'n 
ı.rrı d kö k kedi deri le da bu meeeleleri elraflıoa tel 
ti . an a pa .ve . mek hem de para kazanmak vardır. Onlar köpek balıkları kik edeceklerdir. 
tıınden de ıstıfadeyl dOşU~ Umidile vapurdan atılan para nın içlerinden en ihtiyarına B. Yardam ba dolerde 

tılektedir Askeri memurlara zı ları denizin dibinden çıkar saldırdığına ve onu öldOrdOğO sık ıık 8· Bonoe ' 8 Fraoıa ha 
taat 1 ki a getirilen F . . . riciye nesare&i erkAolle t•m11ıa h ~emur. ~ . arın • rnak Uzere fmya daldı. akat ne ınamrlar. Bu ıtıkatları buluoaoak Hbıi mena olan 
er bı r derı ıçın 1 Yen ver bn esnada bUyU~ bir köpek bir kere daha tahakkuk etmiş meseılele~ aeoiı mikJaelı bal 

llıe~tedir. En pahalı olan k~d~ balığının hücumuna uğradı Sey oluyor. te feahedılmedikÇe ıerl döUmt 
,.. ~rısi en ucuz da fere derısı yeoeklir. 

- di.r. Ziraai ~~zar~t! bu işi ~e Evlenirken akli ~aıta I Pilaı' pilaı' dola•an Sahibi çıkmıyan "•· llltıı etmek ıçın bır cok tedbır • • ' 
_ ~r almıştır. Meseli h~~k a. k~ Olmah lmlŞ llJh poaito paraları 

~a köpek ve fere deıılor~nın Nevyorkten bildirildiğine! Mısırda erkeklerle kadın -llıiacld• ut.a-
ğ aıı muhufaza olunacagını göre Amerikanın T~ksos eya ·, ların lir arada banyo etmeleri ~~:·!~~8~ ::rııf:~~~·b~ed~;.~~ 
retrnektedir letinde evlenmek isti yenlere i nj, çıplak denecek kadar ıeık mfiraoaalları tlln olunıca~lır' 
Al 

• d • mahsus olmak Uzere gayet ga vllcUtlarını hoş görm;yen bir ~u h~kfimlere rfarel e&mıren 
man Otlllerln 8 Yeni . 1 • ıırket, ıdare, mtleaeee te daire 

rip olduğu kadarda haklı bır 
1 
şeyh ınsanları bu yanht yoldın ıer termiıe. '!lecbur. olduklan 

tar.lfB tebdir alınmıştır. Bundan son c~virmeğe karar vermiş Sarı '!ara11 6ç !Dııh taamıoalla bir: 
· t" b" •· 1

g·101 başınl sarmıa yOzOne ati• lıkte. ödemıre m .hktlm edileoek ra evlenmek ıs ıyen ır aı.ız Y ıerdır. 
b· Almanyanın sayfiye ıe· la bir Hkelt: evvela. sıkı birlyah bir peçe takmış. Pilaj pi. Proje, neıri &ariliiodeo rl· 
itler· d b. · · lan Suapte . . . ı · dola11moğa baıılamış He rürlfi""e ıirecek H hlk6mlertni ~ ın en arısı 0 

.. muayeneden geçırılecektır. aı . _ Y .., r AdliJ~. Dahilire, Uall1e Hlıille 
lllıız bir otelci oteline muşte Bu mnayene onlardan veya geçtıgı yerde saatıarca vaaz ve ri &albik edeoaklerdir. 

0 ~ telbetmek için iyi bir usul ikisinin de nikı1h memuruna nasihat ediyormuş 
lll11ıuıtur. Bu otelde kalan- veya rahibe gitmeden evvel Bu manasız nasihatların 

u t ille gece için bizim para içki içip içmediğini teshil et sulardc:1 yıkanan . yahut kum 
~lla 140 kuruı verirler. ikin makten itıarettir. Şayed evlen larda kızaran çıfller tarafın 
ti aec · ·· ı· 80 n - .. e1'-e namzed olanların iç dan çılgın kıhkabılarla lıarşt 
tt • enın ucre ı , uçuncu m '6 

1 
. • • d o 

;'tenin 55 kuruıtur. Bu su "i içtikleri anlaşılırsa evlen andı~ını şeyhıo pıleılar a g 
~tle bu otelde kalma müdde- me memuru veya rahip onla zel bır alay ~evıuu olduiunu 

ti ç .. . k kt · söylemeğe bılrı:em lllzum var d b' ogaldıkça otel fıah azalır rın rırkfthlarını ıyma an ım 
,.. ~"•enaleyb bu otele bir defa tina ediyor TeUsas1ın bu tebdı =m=ı~~=~!:=ll!~~==~~~ 

:•re11 ınUıteri gittikçe azalan re mUracratındH~i maksad hir istatistik .birçok izdivacla 
tretin cazibesine tutularak alul başta değilken evlenen ra sarhoş halınJe ve akıl ta 

... ~~ı değittirem-ediği gibi, ko· kadınların ve erkeklerin ileri mamile başta değilkea karar 1 

) kolıy •ehirden de ayrıla- de bedtahr olmamalarına ma- verildiğini meydana çıkırınışl 
uj olmıktıdır. ÇOnkll tululan tır. 

YE 1 i IEBSll 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ) TBrklyo Hariç 

Şerait için için 

Senelik 1200 Kr ı 2000 K 

Altıaybk 600 1000 

Oç aylık 300 500 
Bir aylık 100 Yoktur. 

Rumi illnaba aabn 10 
KurDftur. 

4 - Muhammrn hfldflli (43500) yalmz kırk iiç 
bin b.-şyiiz lira olup nıuvakkal tenıirrnll (326300) 
yalruz fiç bin iki yiJz ahnuş iiç liradır . 

5 -Fetıla bilgi edir1111ek isliyt>n isteklilt•r .-\. Sa. 
Al. Ko nurıda mevcut olan şarıuanıtıl~ri lrnr za. 
man görf'bilirler. 26-30.3-7 

'1,oros Kız Talebe Yurdtı 
lsLanbul üuiversitt•siue devam tıclt>cak tal~he 

bayanlar~ mahsustur. 
· Müdür. llayri)·e Darda11 idarP.sinde açılmıştır. 

TafsilAt alnıak isliyenlerin matbaamız:ı \'e)'a 
lstan\ml Ş~hzaJe başmdaki Yu rd miicliirlüğii rrn 
müracaatları. 1-f> 

Güven Sıgorta Sosvetesı 
SiJmerbank 

Emlak ve Eytam 
bankalarının karumuda 

Tam Türk 
Ve en gijvenilen aigorta ıirketidir 

Uityat, yangm, PaLliyat, ~aza, oıomohil sigor 
talarımzı en mk~ait şartlar ve tediye kolay. 
hUarile yapar. 

Mersinde Mllmeuili 
VASFI ORGUN 

1 Liraya Fotograf makinesi 1 
Blt&a Dlayıca luınmq (KODAK) markah kutu 

Ye klrlkll makiaelerimim aoa moclelleri •eldi. 
Haftada 1 lira ile bta 

• 2 • • klrlldD 
bir •aldae .ı•• eclel»lllnlab. 

Fotoğrafçılarla amatörler için her nevi film 
melıeme Ye ilaçlar her yerden ucuz ve bil. 
bas.411 tazedir. 

Saat ve G6zlıJlı 
fi• dlu #fJ, tol, ,,.... .v "'""' """'6rllnlzl tar1/yt ederiz, 

/lyotlıuı ~. FMJd Zıla .....,,_h ..-rolu ve ayT1ea R'il-

lllf" toı llılWut 1# 11~BDAD SAHiR SEYMEN 
Ura7 ca.Weıi No. 41 • Merıin 

T•pa alparifleri acele olarak ı&aderilir. 



I 

SAYFA 4 YENi MERSiN . Q.O Ağustos l 9.38. ---------

uvarna Dikiş Makinaları r~ 

1 

~ 

1 Dünyanın en sağlam en l(uilanışlı 8 n UCUZ 

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

Elektrik ve hulasa dikiş makinalarının 

Hnskuvarna ; lsvec celiğinden mamul , , . 

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

mevcuttur. 
nınmış ve en eski markasıdı. 

__________ ıı...ıı ______________________ _ 

Rizenin Hasır Koltuk Takımları 
YENİ PAR.TI GELDİ 

Siparişlerini kaydettiren müşterilerimizifl takım/an emirleri 
amade bulundurulmaktadtr. 

Yeni modtlluimizin bütün malzemesi halis Rize malıdır, /s
tanbulda yapılanlara her suretle faik olup tahta aksamı [Fındık] 
atacından mamuldur, fiat/erimiz rekabet olunamıyacak derecede 
ucuzdur. Cenup vildyttleri zazino ve bahçeleri icilı sipariş kabul 
olunur. 

TERMOS 
Sıcaktan bunalmamak için (Termos) a sahip olmak :ldzımdtr 

Bu sme Termos/arın alemin/um ve bae kapaklı cinslerinden mada 
bir, iki, üç, dört ve beş de.fa kalın kmlmaz cinslerı de gelmiştir 

Çelik Termoslarımız ile beraber yemek, dondurma, tereyalf q için 

hususZ termoslar da vardır, 

"ltBt B•Jl~A:';o:ı.,.'-'I ~~ 

Altın 
•> 

1 
Kolonya ve Esansl•rı 

• Yaz geldi, her zaman size lizım olan kolonyalan-ı 1 
ınızı Al TIN KOYA Kolonyaları satışevinden temin ediniz: · ıoayanıklı 
~Aolonyalarımız en güze.l, temiz ~s~ns~ t= Kullanışlı 

.. lardan yapılır, derecesı kuvvetlıdır. ~ ~ 

1 Fiyatlaruıuz her ~iseye elvef'işlidir. Esans ~ H r·f 
1 . . 1 d ~ a.-ı ve 
arımız ıse temınal ı ır. ~ 

Toplan satış yaptlır. Sipari~ ~abul ed ilir. ! 
Sedad Sahir Seymen L r b · J r üb d · · ~ 

Uray caddesi No. 41-Mersin Üf,-en iT ue.-a tecr e e ınız. : 
Süratlı 

Mersin Uray caddesi No. ~ il . . . 
Taşra siparişleri acele ğönderilir ' Cemal Anık it IBır Bısıkh!le S<ıhip 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~:~ı~~~· '~~H~~~:·~·!•~~~~~:~•~~~, ·L ulıııak içirı Ltlıe-
:\.x·-· ... .. ..,. 1 ""I ,nı;~~\~.;~~~''\~~~-..... , ... x • .... , .. ' m e l el . ".~ .. - ·: .... 

.! 

IHTIVAALIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI • 

Hazırlıkla Davranını 

... 
:.>' 

Vurtdaş §(Viktorya) Mar~ah ~isi~letleri terem ediniz 

Kızıl aya 
~. Sağla mlığıile şöhret kazanmıştır. 

ii Toptan ve perakende satış ya pıltr, alıcı
~ lara kolayhk gösterilir. 

aza olunuz Satı~ yer·, . Mersin Merkez Bankası altında~ 
y • tçol kontuvarı. 1 

• 1 

1. 
i • 

ilml11llmlmllmlltllmmimJtmllll11111. 

- :t~ .ASIL ~I 

K YADELEN 
SULARINI IÇMEkLE 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vckfiletioin 672 numarala raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş: Br.rrak Kaleviyet; "Joo sm3 suya sarfulunan N. lo 

Utuık 

Koku 
: Henksiz 
;~Kokusuz 

Tadı ; Latif 
Teamül; Mutedil 

rııiktları,, 0.2 sm3. -
Mfcmu sertlik d~rectlSİ "Fransız,, l.5 
Uzvi maddeler icin sarfolunan müvelli-• 

diilhu muza litrede o.4o mgr . 
Slilfal "SO 4,, lilrede 0 .0033 gr 
Klor "CI ,, ,, o_oo7 4 
Nitrat ''No 3,, ,, 0.0040 
Nitrat "No 2., yok 
Amonyak ''NH3,, Yok 1 FP-nnin en son usullerine riayel edP.r~k kaynadığı yerinden itiba: 

m ren istasyona ~adar içi kalayh kfılvanizli borularla içi mermer döş .. ıı 1 bellurhavuzlara dökiihuekledir. Oradan d~ hiiliın Fiziki ve kimJ(•d 
evstıfım muhafaza ederek ve hiçbir surelle •·I dflğmt!den hususi kim
yageriruizf.! ve Adana Sılıhal Bakanlığırım layin elliği Sılıhi)'e nwruu· 
ru huzurlarında damacanalar ve vugonlar KAY ABELEN suyu ile 
yıkandıktan sonra cloldurulmakla ve ağızları Sılıha• memuru tarafın
dan miilıiirlenerek ŞP.lırimize gPlmPkledir. 


