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GÜNDELİK. SİYASİ HABER. FİKİR. GAZETESİ 

Paris 2 (Radyo) - Uzak Şark 
menbılanndan verilen bir habere 

göre bu sabah Sovyet ve Jjapoo tay 

yareleri arasında şiddetli bir havı 

harbi olmuş üç tayyare dlişmüştür. 

Sehlbl ve Umum Neşriyat 
DlrekUSrU 

FUAD AKBAŞ 
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Sovyetler japonları işgal . etikleri araziden tardettiler 
Duçe Hitlere cemilekarlık yaparken ::~~~ive 15 Sovyet tayyaresi 

Memlektıt yeni bir harekete 
hazırlanıyor . Önümüzdeki ar 
içinde Belediye seçimi yapılacak 
eehir '\'e kasabalar halkı inlihap 
elmek gibi en kud·1 ve medeni 

Papa ile b~zuştu 
Şangufengi Bombardıman etti italyada Nazi n~f~zu artıyor. 

. ırkcıhk genışhyecek 
hakktııı kullnna~ak . 

Bizde modren manftsiyle be 
Jediyeoilik henüz eekilleumemiş· 
ee de ona doQ"ru genie ııdımlrır 

Şıddetli harp oluyor. Japonlar 400 ölü 300 Duçenin Papanın talep/e,in d.ğ. • • e ver ı ı ce-
yarah bırakarak çekıldıler vap her tarafta hayretle karşılandı 

atıldı~ı da inkftr edilemez Bun· r l b • S t t t h • t ·ı V • .. l ıarda paranın rolü kadar zihniye Japon ar ır oıJye angını a rıp e tı er. azıyet önu a ına-
ıin de hisses.i ~ardır: . Bu - ~Üll mıyacak kadar vahimleşti. Avrupada telaş artt 
muhakkak kı duo gıbı duşun ı 
müyoruz. 

Belediyeciliğioıi.ze umumi 
kalkınma ile ahenkli bir istika 

Tokyo 2 (Radyo) Bu sabah saat 7 f resi Şangufengi bombardıman etmrşrer 
40 da 15 Sovyet bombardıman tayya dir. Sovyetler araziyi istirdat ettHer 

met termet gayretini güden , 
Cumhuriyet hükumeti ve onun ~fo_s~ova 2 (Radyo)T~s ajan 114 makineli tüfenk 159 tüfenk J katini celbetmesi hakkında tali-
is\inad eUiRi Parti, Belediye se· sı bıldırıyor : Şangofengm bom bırakmışlardır . mat vermietir . 
Qimini en ileri bir ölçüde tek bardımanı hakkında şu malı1 · Japonlar bir Sovyet tankını Ç k "dd ti' h b 
dereceli yaptırmasiyle hıılkın si· mttt alınmıetır : tahrip eloıielerdir. SovyeUerden 1° ŞI e 1 mu are e 
Jast terbiyesini olgunlaştırmak Şnngofenkte Japon piyade 130 ölü ve bir o kadar da yaralı O uyor 
yolunda da verimli bir hamle kılaları lopçu ve tankların da VArdır · Paris 2 (Radyo) .Japonlar 
Japmıe bulunuyor. faaliyeti sayesinde Sovyet top Sovyetlerin Tokyoda tarafından işgal edilen Şatsanpi 

Menfi adam her seçim are· raklarıuda 4 kilometre ilerlemiş teşebbüsleri ng tepesi oivarındıl bu gece de 
feıinde : terdi. Bir kaç saat sonra munta Moı-kova 2 (Radyo) T r s a· müthiş bir muharebe olmuştur. 

- -Külfete ne lüzum var.Ki· znm Sovyet kıtaları ynpllkları jansından. : So\·yet _hükumeti j Uza~şark men balarından alınan 
nıi aldatmaya oalışıyorlar. Yarın bir hücumla Japonları iegııl et· Tokyodakı maslahatguzarma Ja 

1 
malumata göre .Tapon lor bu te· 

bir liste Qlkacak herkes reyini tikl~ri mınlakadan ıardetmie 1 pon milit~ristler~nin. $09yet hu peyi terketmielerdi~ . Bütün si· 
ister istemez ona verecek. der. lerdır . dudundakı faalıyetı hakkında~ yast m hfeller hildıs&1eri endiee 

Bu adam kıymetlere yan Japonlar •OO ölü 300 yaralı Japon hükumetinin nazarı dik· ile lakip ediyorlar • 
bakmak zihniyetiyle malUldür. 
inanmamak, görmemek için göz 
lerini kapamıeıır. Nastbi ancak 

Yeni ziraat tesisleri hurulacak Selanik anlaşması 

Roma 2 ,Radyo) - Gazete halyaıı eutelektüclleriniıı son be 
ler papanın ırkçı1rta "° bfllfas yannamesiyle izah etmiye ve ırk 
sa faeizluin ırkçılık lemeyyülle Ql~ı~ı !lk defa ~larak Amerika 
rlne karşı yeptı~ı beylriıaıta B. Bırleşık devlellerınin tatbike baş 
Musolinin verdiği cevabı teb& lnmış olduğunu ispat elmiye çn 

rüz ettirmektedir. Gazetelerin 
ilk sayfalarında, Duçeniıı kuv 
vetli sözleri•, •duçenin sarih 
sözleri• gibi maneetler vardır. li' 
Musolinin "ırk meselesinde de 
ileri gitmiye devam olunacaktır 11 

Cümlasi de gayet büyük harfler 
ıe dizilmiş bulunmaklı\dır. 

"Gionrnale D'ltalys,, gazete 
sinde Gayda, ırkcı politikasınıı 

lışmaktad ır. 

Almanyaya cemile 
karlık mı ? 

Paris 2 a,a. - Gazetelerin 
müteleaları bilhassa B. Musolini 
nin Papanın nutkuna vermiş ol 
duğu cevaba dairdir. 

Epoh gazetesi, yazıyor: 
. cPulporesliğin daussılasıııı 

hıssetmekte olau üçüncü AJmaıı 
Sonu ikincide 

İspanyada harp safhası detişti 

Cumhuriyetçiler yeniden mü
him muvaff akiyet kazandılar 
Frankistler Teruelde bozuldu. Bircok 

kasabalar cumhuriyetciler eline. geÇti kervana diş gıcırdatmakıır. Hal zı· raAı Sanay·ı londrada cok mü· 
buki seQimde takip ve tatbik e· 1 

dılen sistemin mahiyeti tetkik Bait karşılandı Barselona 2 (Radyo) Bugüıı cenahının ricat hattını kesmişler 
edilirse gö:üı~r ki bizde seçim· ı Hu·· ku" met mühim teşebbüs- 1anta~~ndd~avle2llor(Rı·.,,aıedyBou)lgaBraıelktaaını n, eş~~dlilend r~~mikleld>l.iğde 07.CÜm dir. Snrogona dün Frankist tay 
ler en ılerı bır usulle ftıpılıyor. ' 1 e şoy e eaı me ·te ıı· : yareler tarafından eiddetle bom 
B"Jh . d 1 t ler u•• zer·ınde çalışıyor 'ı araeıuda imzalanan SeHlnik pak Cumhuriyet kıtnları şark bardımau octiluıi"tir. Bomba"dı· 1 ssa seoım en evve namze tı İngiliz siyasi mahfelleriııde .... ' 
lerhı Partice ıesbiti usulü üze· cephesinde şiddetli laaruzlardan mau kurbanlarının adedi malünı 

- çok müsRit karşılanmıştır. 
rinde çok dıkkatle durmalıdır. Muhteiif mıntakalarda zirai kalkınma Bu mahfeller Milletler Cemi sonra Hayla mezarlığını zaptet de~ildir. 

Cumhuriyet Halk Partisi ·ı h ki• .E b •k / k l k yeti paktının 19 uncu maddesi mişler ve pazJrtesi günü Dayon Madrit 2 (Rndyo) Merkez 
namzetl6rini yoklama usulüne l e a en l TO rı Q ar UrU aca mucibince muahedelerde tadilftt dan eimale do~ru 18 kilometre ordusu Teruol cephesinde Gun-
tevfikan tesbiL eder. Bu usul . . . 1 yapılabileceğini ve SeUlnik an ilerlemişlerdir · dalejnrayı ve civarındaki köyle 
Parti mensuplarının aQık ve mü Ankara, 1 ( Hususi ) - Zırui 1 mek lçın balen Karacabey çıttll· !aşmasının b - 1 b" . 1 Cumhuriyet kıtaları Teruel ri iegnl etmişlerdir ' Bu kuvvet 

sanayle ald mOblm 'te""Şdbbnsler glnde ve yUksek ziraat enslltOle ı . ~ v ~n~ g_uzo ır mısa 
llakaealı surette reyini almak Ozeılnde çahşılmaktııdır. Bu ara· rinde ambalaj halinde bulunan ma teşkıl ettıgı gıbı ~·~er .d?v.~etler~ mıntakasuıda yeni meniler ele ler Hiyaktan 2 kilometre cenuba· 
dah d ,.. zed'ı p rt"ı . . de nahır yapılır'bılecoğıoı o"'rdttı ge"irmlı:ılor ve Frankistlerin sa"' dox.ru ı'lerl · ı ı· a Oısrususu nam 8 • da portakal, domates ve dığer klnelerln nakli suretlle tblr sUl ğini beyan etrnoktedir ıs v ... t5 ., emış ere ır · 
JG mensup 11Qınlara seQtirmek· meyve usareleri flibrlkı:ısı Trakya fı:ıtırlkası kurulacaktır. ·ı . M • t d t b. l / 
tir. Namzetler ocakla ka~ıtıı va- 1 t "' f b · Ekmek fabrikası çiftlik buğ· Sur"ıye hu·ku"metı' acarıs an a or aya tr 0 ep atıyor ı ve Karsta. peyn r, ereya6 ı B rı· 

tandaşlar tarafından eeçi1ir ve kithm snt ve ekmek fabrikuları davlarmı iş iyecek ve Aokaranın ı M ..:ı ·ı • Si k 
bu namzeııer derece sırasiyte memı~keue bn nk bır ıbuyac ot· muhım bır k_ısım_ thuyacmı karşı A l k l .. acar ı~azı erı ova yanın 
nahive, kaza ve '\'İlfic.oeı h'eyelle d ,.. I l y it t h lk hyecaktır. Zıra\ ışletmeler kuru· Ttıp mem e et ert• ·ıh 

1 1 U51h8D .aşı an mu a r 1 ve mu tarıtfından idare edilecek o· ' • • 1 aK' 1n1 ·ıst·ıyorlar 
tinde çok titiz Lir elemeden geç nihayet JOD mensuCJıt fısbrlkıısınıo lan bu tesislerden bir kısmının nı bır konferansa 
tikten sonra seçilecek Aza ade kurulması işleri d~ vardır. j nmtabllite hesapları yapılmış, 1 d 
dinin bir misli fnzlasiyle hnlkrn Ziraat alellera fıtbrlkasıoda 1 hem memleket ve bem de idare çağır 1 
kareısınl\ çıkarılır . bllhussıt biçer, tınaz makloele i, için knrh olduğu ınzumu taayyDn 1 Kudüs 2 (Radyo) Suriye hü 

. ~ . köyln için ufak ve ucuz tohum etmiştir. kümeti Arap de9letlori arasında 

Almanya ile sikı münasebetler tesisi ıJe 
askeri ittifak bunu temin edermiş 

Sı1~sı ~erb_iresı tam 0.lgunloş seleksiyon makloelerl imal edile-j Dl~er trrsftan İzmir mıotaka Teşrinevvelin ilk haftasında top 
ltlış en ılerı mılletlerde bıle mev cekllr. sında kurulmakta olıtn Cellad gö laıımalt üzere btr par!Amüötolar Budapoşte ~ (Radyo) Yeni ;ut olmayan bu seçim usulü r~-1 Yalova çlftllğl sütlerini lşlPt -Sonu lkhıcide- arası kongrnsi tertip etmiştir. Macar Nasyonalist Rıısist parti ~e~oslovak meselesi 
orandume yaklaemakta ve bu· l H 1 ParlAm nt .. . Al'k sinin ıefi partinin organt olan H S ..:J l 

Ü' " t . b. /" h h l e o re]ımrne m 1 t iia~t e lllo vataıı~a~l~rı_n istis~asız ola· ı · Ume yeni lr ay 1 a azır ıyor olmayan Arap devletleri mesut gazetede bu gün ~eş~etti~.i .~ir J 0 za ~e 
tak reylerını ıstımale ımkiin ve 

1 
..., sirasi şahsiyetler ııöndermek su . makalede; Macar Nazı Raeıız· C~Vabını tJe'idı 

fıraat vermektedir • Bayram arda rozet dagıta- rdtiyle kendilerini temsil etıire-ı ~inin Sl~vak~a.nın Maca~i~tana Prag 2 (Radyo)Baevokil Bot 
Her seçimde daha goui9 da k t 1 k cekterdir. Kongre tarafından it· ılhakı~ı ıstedığı bunun ıc~n de za 30 Temmuz larihli Südet par 

ha ileri ölçüde usuller tatbik e- ra para op an mı yaca ti haz edilec~k. ka!°8rlar!n _ Ar~p Macar.ıs~aııla Almanya. munase ttsiııin mektubuna ce9Bp vermie 
den c. H. ParLiAi bu yıl yapıla memleketlerının sıyaeetı uzerın betlerının kuvvetlonmesı ve as-, tir. Çek hükumeti milleıler ma· 

Cak seçimler İQİn de hükumet "Cem'ı 'ı~nat Lanununu la"g"'veden kanu f A 'L ,. . de umumi bir tesir ve eümulü keri misllkla dostluğun sarsıl· selesinin 30 Hazirana tevdi edi· 
te Parti bakımından mühim e. u. •,, • I 

1 1 
, • n 8Ylı!8SI mec ısın olacağı tahmin edilmektedir • maz bağlar_a . i~tinad ettirilmesi 

1 
ıen prensiplere te\'fikan_ halli la 

•aslar tesbit e&miştir. onumuz~e~ı ıçtımam~a muzakera edılece~ 1 • • l lılzım geldığıuı sal'ahuten yoz· j zım oldu~~n~A~:.~~:~~edır. Bun 

Parti Beledi)'e azası seçil· 1SV1 Ç re m::.:.:ak~t.:.aö~ı.:.r ~· -----------------------
trıeıi İQİD halktan rey isteyeceği HOkllmet ·cemllanat,, adh ve dağıtılmak suretiyle halktan pa· 

1 
• • • Otoriter memleketlerden tardedilen 

tıanızette pek çok '8&ıflar arıyor: çok eskiden kalma blr kanunu ra alınması usulu kaldırılmakta· Mılletler Cemıyetı-
c Belediye iizalıQ'ı vazifesi lağveden yeol bir kanun layihası dır. 1 ne sadık kalacak 

Oebrin ve bütün vr hirlerio hatıA bazırlanmaktildır~ Mevcut kanun· Kanıınun mucip sebepler kıs B 2 (R d ) fL....t •
1 ın 

1 
k · · mındn esasen ehemmiyetsiz bir ren a 10 svıçre mı • 

b 0nı e ette mısaftr oturan )'B· da iane topJanucak günlerden bah gellrd 'n ibaret kalan ve rozet ta li bayramı heyecanla tesiı odil-
l ancıları~ eaA.lıklar~, yaşayış sed rken çok eski tabirler bulun kılar8~ Jırne toplamak usulUnlln di. Sosyali~\ partiRi ~e şenlikle 
ar~ ve bır kelıme ıle mede~t maktadrr. onu dıtğııan kU ük mektep çocuk re resm~n ıet.ır~k ettı. Müd~faa 
ibtıuQlar üzerinde mGeesir ota· ç nazırı soyledığı nutukta lsvıçre 
c k Yent kanun Ulylhasında dev- liirımızıo halet rublyelerl üzerinde nin kuvvetli b · 0 <\ 1 a kararları almab eelAhiyelli 1 t 1 l l d k il 1 k .o feoı1 tesirler yaplığı ve mlnlmlnl· ır r usu o ması 
bir ie olduQ"undan tesbiı edilecek e şer o e u anıma zere lerl bir nevi dlleoclliğe alıştırdiğı lüzumunda ısr~r etti .. R~dyolar 
tıaınzetlerin te Azalarm ntana.ı helkt8o iane suretiyle para aslın ırttde olunmaktaifır. Y'enl kanun, da. ?utuklar so,ıen~ı. H_ukum~l 
ttıiltete ve Partice ba"'I 1 ,.. k • maması bir prensip olar.ak ileri mecllsln onn 0 d ki 1 ti d reıs1 nutk .. und.a; lsvıçrenın Mıl· 

ı & 1 lal a m z e ç ma ev- Jetler Cemıyetınln rutiuna sa'Cltk 
dar llmme hizmetlerine ve eehlr sOtOlmektedlr. Ltlylbadn bundan reslncte heyeti umumlyeye sevke k 1 k . d ld b 
1elerine kareı bir tek kelime ile başka. bayram gOnlerlnde rozet <filmiş llacakhr. a ~a t" az~md.0 ok uğunfu, 1 u 
" cemıye ın şım ı QO za11 oma 
c~Zife görecek~eri ~eclis ~e en· Belediye azalığı şerefi ka· ve gerekse seçimde geçen yılla- sına rağmen. ~akkın kuvvete. ~a 
1 ~~nlorde mu~tehıplerimn rey dar cta mane'i mesuliyeti yük- rın belediye faaliyeti çok iyi bir lobe tdemedığı bu zaman IQID 
arını ve lıakıki menfaatlerini _b .. 1 -dt~r insanların daha kuvvetli bir te 
t k 1 b' 1 k ·r . tecru e ve o <;u ıı • 
eınıu edecekleri göz önünde se o an ır mem e et vazı esı · R At ·zA şek kül vücuda aıetiremediklerini 
buıundurulmahdir . ı tUr. Gerek namzellATin teıbiti ıza ı Uı &ô'Jlemietir • 

Binlerce Yahudi 
memokrat memleketlerde 

daha Müreffeh yaşıyorlar 
Avusturyanın Almanya ilha I Aynştayıı, Tomas Man, Vild 

kından sonra mem1ENet dışına Bom, Emil r:udvig, Erih Marra 
eürOten Yahudi Almanların 11ayı Remar Almanyadan; Froyd, zer 
eı arttı. Alman1a ve Avusturya . L · n d 
dan QıkmaA>a mecbur olan rüz neto, artıst uız eyyer e 
lerce Yahudiyi bir tarafa bıra Avusluryadım çıkınağa mecbur 

kın, ilim sanat ve siyaset saha olan veya cepren Çıkarılan mee 
sında mühim eahsiyet olan k1m hur kimseler arasındndır, 
selerin sayısı bile bir bayii faz Bitler iktidar me9kiine gel 
ladır. -aonulklncıde -
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Uzak Şark yangınıuın sebepleri r Sağlık Propaganda ı 1 M 1 k H b 1 • 
=---- Afişı~:i~den Şehir Ve em e et a er erı 

~},~~i~~~.~~ , .. !Meşhut suçlar k"anunundan 
1 Rusya • japonya 

Acı bir kayıp 
yılmıı ve bazı memleketlerde al nan net·ıceler girmediği ev kalmamış olan sıt 1 
manın neden husule geldiğini 

Vilayet Encümen 
azası Halil Göksu 

öldü 

iki taraf ta başına gaile 
çıkarmak istiyor 

anlt1abilmek için beşeriyet pek Ankara ı (Hususi) - Adliye A.ll"ı teLlı'g"'lerı'n 
çok uğraşmıetır. Bir zamanlar l Bakanlığı meşhut suçlar kanunu U U 
sıtmanın havadaa, sudan geld iği• nu~ talbiki~e başla~masından Posta ile yapılması fakat münazaah arazi ~e ~aya ti e~emmiyeti haiz~ir 
" yoğurdun kaşıı?ında, ha berı yurtdokı suçu istılzam eden • • 
mamıo eşiğinde!., oldu~u sauıl ukaların azalıp azalmadı~ını \ ışı 

VilAreı encümeni azasından 

Halil Göksunun müptela olduıtu 
hastalıkdan bütün tedavi ve ih· 
timamlara ra~men kurtulamıya 

rak Silifke Memleket hastanesin 
de geçen pazar günü vefat eyle 
diQini haber aldık. Uzun seneler 
villlyet umumi meclisi encümeni 
daimt azalığında bulunmuş iyi 
muamelesile kendisini herkese 
setdirmie olan Halil Göksunuu 
ölümü muhitimizde teesqürle 
karşılanmıetır. 

Yazan: Edit Brikan 

mış, cin ve peri iei olduğuna tetkik otlirmekte.di.r . Bakanlık, 1 Ankara cHususi• Adliye ba 
inananlat· bile olmuştu. Hele bas bu kanunun tatbıkıne başlanalı kanl~ğı _adli tebli~atın posta mü 

La Republlk'ten 

Tokyo ile .Moskota arasında kıtalar çekilmiyecek olursa, Çın 
vaziyet gerginleşmiştir. 1935 - i deki kuvvetinin mikdarıoa elbet 
1936 yıllarında sovret • Mançu· te halel gelecektir. İşte bütün ja 
ko hududunda bir çok hlld iseler pon militerleri bu arzunun yeri 
cereyan etmişl il'. Hatla Temps ne getirilmesini i&tiyor. Fakat 
gazetesinin it.t:IJbaratına göre 

1 
kabinenin uzlaştırıcı unsuru o · 

bu hadiseler arada açık bir an· I lan general Ugakı'yi unutmamak 
l aşmazlık de~ ilse bile arıı sıra lılzımdır. Çünkü bütün uzlaşma 
hakiki muharebeler doğuruyor 1 ve anlaşma tasavvurları general 
Fakat bu seferki anlaşmazlığın Ugaki'ye muharebe pl~oları da 
hususi ehemmiyeti vardır. Çün· I general hagaki'ye tevdi edilmiıt· 
kür usların işgalialtında bulunan ı tir. 

t 1 t d .. ·ç· .. le gar·ıp danbeai suçüstü yakalanarak I tezzılerı vas ı tasiyle yapılması a arın c avısı ı ın oy . 
il - acaat edl mahkum V6ya beraat edanlerın hakkında bir nizamname projesi 

ve saçma usu ere mur h ve bir de talimatname hazırla 
· · · · d ve mahkemelerce görülen mu a liyorduki sıtma ateeı ıçerısın e mıştır. Nizamname ve talimatna 

kemelerin bir listesini de hazır 
kavrulan o eski insanların za me projeleri son bir defa daha 
ttallılıklarınu acımamak elden ~el latmakt..:dır. gözden 4eçirilmiştir. 
mez. Bu gün fen sıtmanın nere 
den geldiğini ve ne suretle sıt 
maya yakalanmamak ve yakala 
omca ne suretle kurtulmak müm 
kün olduQunu katiyetle kurtul 
mak mümkün olduQunu katiyet 
le meydana koymuetur. 

Sağlam bir kimseye sıtma, 

sıtmalı bir hastadan gelir; IAkin 
havadan uçarak taya suya karı 
şarak deQil, ancak sivl'isluekler 
usıtasile intikal eder. Sıtmayı 
her nevi sivri sinek naklelmez, 
"anofel., denilen bir nevi sivri si 
nekler bu vasıtalı~ı yapar. Bir 
rerde sıtmalı te sivrisinek yok 
sn o memlekette hiç kimse sıt 

maya tutulmuz. sımalıların önü 
ne geçebilmek için sivrisinekleri 
yok etmek ve sivrisineklerden 
sakınmak biricik şarttır. Cümhu 
riyet hükumetinin yer yer yap 
tırdığı sıtma savaeı bu esasa 
dayanır; yani sivri sineklerin 
ürediQi bataklıkları kurutmak 
ve sıtmalıları tedavi etmek bu sa 
vaeın iki mühim cephesidir. 

Sıhhat ve İçtimai Muuenet 
\'ekAletinin neeret\lği afişlerden 
sıtmaya alt olanında Lir sivrisine 
ğin gürbuz bir çocuğu, masum 
UJ kusunda aşıhy arak nasıl can 
lı bir cenaze halioe getireceği 

açıkça göstorilmekte ve tedavi 
odilmiren sıtmalıların ölümden 
kurtulabilenlerinin cılız, sıska 
kaldıkları ve döl yetiştirme kabi 
Jiye tini ka)' bettiklerine işaret 

olonmaktad1r. Ayni tabloda sıt 

maya yake1anmamak ve yakala 
nınca kurtulmak çareleri de gös 
terilmietir. Bu oareler eunlardır. 

1 - Sivri sineklerin üredik 
leri yerleri kurutmak ve izale et 
mek. 

2 - Sivrisineklerden korun 
mak için oiolnlikle yatmak. 

3 - Kapı ve pencerelere in 
ce tel kafes koymak. 

4 - Hııslalığa yakalanma 
mnk için fieulünde kinin almak 
ve bunun için de hükumet ta 
bib1erino veya mücadele dispan 
eerlerine başvurmak. 

M. 

Yeni ziraat tesisleri 

Yabancı memleketlere ya
pllacak posta havalesi 

Umum müdürlük havale kabul işini müa 
bet bir şekilde neticelendirdi 

Merhumun kederli ailesine 
ve çoouklarile umumi tililyet 
meelisi aza arkadaşlarına taziye• 
lerimiıi sunarız. Cang Ku Feng denen Jüks~k j Bunuula beraber, Litvinof 

mıntaka Ç'>k münazaalı ve nAzık 1 japon sefirine Ulzım~elen ceubı 

Aile sineması bir noktadır, bamsı Kare ve 1 vermiştir. Littinof eski Çin hü· 
Posta, telaraf umum müdür 1 Eonei memleketlere posta Mançu te Sotyet hudutları üze· kumeti mümessili tarafından im 

lüA'ü haylı zamandan be ri üze para havalesinin Cümhuriyetin ff {ı d dö Ü rinde bir yerdir. Bundan başka zait bulunan te hudutları göste· 
rinde nzun boylu &etkikler yapı 15 inci yı lına kadar başliyabil a fa a rt g n ı bu yüksek araz i ruslarm Büyük ren bir hartıı göstermiştir. Hal· 
lan ecnebi memleketlere posta mesi iQin mümkün olan her ha halk gecesi tertib , Okyanus sahilindeki şehi.rleri o · baki Japonya, böyle bir harta· 
para havalesi kabulü iıtiOi müe zırhk tesri edilmektedir. • ' lan Vladivostok'a karşı Japonla ı nın hiç bir yerde intişar etme· 
bet btr tıekilde neticelenmiştir. Ecnebi devletlere gönderHe edı')'Ot 1 rın yeni kurdukları bir limana miş ve her hangi bir harta oldu· 
Umum müdürlük ecnebi memle I cek havalelerin hesaplaşmasıoda j Mersin AiJe sineması sayın 

1 

da hakim bir \'aziyettedir. Onun ğnnu iddia ederek bunu reddet· 
kellere kabul edilecek bualele esasın hangi para olacağı i(e ha hıılktan gördüğü teveccüh ve için ruelar bu mevkie yerleşmek mişti r. 
rinde yurd içindeki havaleler ka valelerin kabulü için lüzumlu rağbete bir mukabele olmak üze suretiyle ne kadar istifade ede· Ruslar Çang Ku Fenk Midi· 
dar kolaylıkla yapılmasını temin olan dötiz müsaadesiuin usuline re haftanın Pazartesi, Salı, Çar· ceklerse, japonlar da rusları bu sesindenberi Mançu toprakların 
hususundaki . çalışmalarıoa de Rit olan muame~e va ça~ışmala eamba ve Perşembe ~ünlerini radan çıkarmakla o deret~e fay· da yeni bir akın yapmışlar ve 
vam etmektedır. ra da devam edılmektedır. Halk günü olarak kabul etmiş · dalanacaklardır. Tokyo'nun tebliAlerine g()re 60 

Terkin e~ilecek 
Satış ve icra 

bedelleri 

Ziraat ~aşerelerif e 
Mücadeleye devam 

ediliyor 
Fi_nans Ba_kanlıA'ı .leşki!ilt ka Ziraat VekAleti emrile SeJ· 

nunu ıle vargı ve resımlerın te~ 1 han ziraat mücadele istasyonu 
kioikayıt sal~hiyeti yalnız varı t · - h B 
dat müdürlerine terilmişti. Mıııt emrazı en anıye mute aHısı • 

Rauf vilayetimize gelerek Eltan· 
emH\k satış ve icar bedelleriyle 
ecrimisil tahakkuklarından terki lı mıntakasında görülen UQ ku· 

rutan hastalığını tetkik atmiş ve ni ll\zım gelenler için ise F inans 
esaslı mücadele çarelerini bildir· 

bakanlığından mezuniyet alını miıttir. 
yordu. Finans bakanlığı milli Ziraat müdürlüğünce bu 
emlCık satış ve icar bedelleriyle mücadele usulü tatbik edilmek 
eorimisilleriu de münhasıran ter üzre Tömüğe mücadele teknisye 
kin noktasından vil!lyetlerre ya ni gönderilecektir. 

pılabilmesini kararlaetırmıştır. oo·znede 
Terkin teklifleri bundan böyle 

tir. Bugünlerde bülün metki fark Sotyetler, Japonya'nın Çin rus askeri on kadar sivil ÜT.eri· 
lari kaldırılarak sinema on ku· harbında da boğazına kadar ne ateo açmışlardır. Kremlin'de 
ruşa herkese göslerilmektedir. battığını düşünerek başına ikin bazıları Japouya'ya karşı bir 
Mevsimin bu sıcak gecelerinde oi bir gaile çıkarmaktansa niha önleme harbı yapmayı düeünü· 
eğlenmek ve hoş vakit geçirmok yet bunu terkedeoeğini hesap yor. Çünkü bunlar eger Japon-
arzu .. e ı· h·ı·ıaoı karcısında bulu· ediyorlar ve burada ayak diri O 

• • v ya Çin işini hallederse k.ya· 
nan halk on kurug gibi cüz,t 1orlar. Binaenaleyh Rusya, ce nus'a birleştirmemek için ruslara 
bir bedel mukabilinde hem sine- nupta, yani Hankeu üzerine ya da taarruz edecektir, onun için 
ma seyredebilecek ve hemde sı pacağı taarruzda zayıflıyaca~rnı Japonya daha Çin Rergüzeş · 
caklardan kurtulmuş olacakıır. düeüuerbk şimal mıntakasında tinde iken bunu öoliyeliın diye 

tutunmayı fnyd nlı görm ekted ir. hesap ediyorlar. Berliu • Roma 
Bu suretle doğrudan doğruya . fakyo üç köşesi mevcud ol· 
Çin'e dayanıyor. Maksadı da dukça ı bu az ihlimll l d a hilinde· 
Japonları taciz etmek ve onla· d' 

Ayni zamanda sinema met 
simin en lüks ve güzel filmlerini 
de getirtmektedir. 

ır. 
Sinema sahibinin gösterdiği rın Çin üzerindeki metkiini sars Şimdi yalnız Moı:;kova'oın 

bu fedakllrlık takdire değer. maktır. hudut meselesini halletmesi ili· 
Gözne baflarinda Japonya daha başlangıçtan zımdır. Fakat bu iki yüzlü bir 

beri sotyetlerin işgal etmiş ol· bıçakıır. Zira Tokyo, Rı.;s lehli· 
görülen hastalık dukları mevkilerden sovyet kıta kesinden kurtulmak için kendi 

tilılyetlerde milli emldk müdür 
veya memurlarına millt emlilk 
teşkilatı olmayan yerlerde de 
varidat müdürleri tarafından ya 

Oözne ve mıntakası bağla· tarının Qekilmesini israrla iste· anti • komintern paktına dahil 

Bı·r balo IJerı·l·cek ·ı k·ıı ·ı·d mektedir. Sovyet kıtaları çekil· olanların hazır olmalarını isteve ~ rında göru en u eme ve mı ı · meyince hudud anlaemazhkları ~ 

pılaoaktır . 

lcranm isla~ı 
Vekalet mütahassı-

sın raporlarını 
bekliyor 

Ankara 2 (Hususi) - Adli 
ye bakanlığf, iilra da,relerlmizin 
isl!Uıı etrafında tetkikler yapa 
parak lsvlçreye dönmüe bulu 
nan lora mütehassısının raporu 
nu bugünlerde beklemektedir. 
Bakanlık, kendi teşkil!ltı vasıla 
siyle de lora daırelerinin islllhı 

Gözneyi güzelleetirme kuru 
mu tarafından önmüzdeki Cumar 
tesi günü akeamı aıtağı Gözne 
de bir balo verileceai haber a
lmmıetır. Ôğrencıi~imiıe göre ba 
lo için hazırlıklar ikm11l edilmek 
üzeredir. Baloya Mersinden bir 
çok ailoleriıı ietirAki temio edil· 
mieıir. Bu gecenin çok güzel ve 
eQ'lenceli olması için gayret 
ve mesai sarfedilmektedir, 

yo hllstatıklariyle mücadele edil üzerinde durmıyacağını, ancak cektir. 
mek üzre merkez ziraat muallimi kıtaUirın çekilmesini müteakip Hakikaten klAeik formulü 
Zira Ieın dün mücadele malze bu mesele üzerinde münakaşa kullanmak için barutlukta ateşle 
mesile birlikte mezkür mahalle : yapacaıtını bild irmieti. E~er bu fazlaca oynanıyor. 

g~;;:ı;;:~~ direkt6rü\ Otoriter memleketlerden tardedilen binlerce Ya~u~i 
Bir buçuk ay mezuniyet a· ı · · ·· · 

lan vilayet veteriner müdürü . (Birinciden artan) · ı hıo yakında Amerıkan labııyelı 
Hüsameddin Karadağ mezuniyet 1 dığı zaman Tomas Man lskandı ne geçeceği söyleuiyor Buhabe~e 

. . . _ ı navyada bulunuyordu. Memleket göre artist bu hususta teşebbus 
mtlddetmı g~çırme~ ~zr_e dilo teki hadiselerden haberde~ . ol te bulunmuş ve resmen IAzımge 
Konya EreQ-lısıne gıtmışhr. muştu. Arkadaşları da kendısıne ten müddet ağustosta bitecek, 

~~----------------------------------- mektup yazArak Almanyaya dön artist eylülden itibaren Ameri 
mesini tavsiye etmişlerdi. kan tabiiytHine gelecektir. 

Tomıls Man lskandinavyaya Memleket dışında kalmııt 
-Birinciden artan- mevcut oldu~unu ihtar edecek karısı ile beraber g ilmitti, fakat artiı;tlerden biri de Luiz Reyner 

tir ı Almanyada 6 çocuQu vardı. Ro dir. Aslaıı Avusturyalı Ye Yahu 
imparatorluQu zamanlarının kato .,, .. . . mancı, bunları kurtarmak için di olan artist uzun zaman Vi 
likliQe karşı mücadeleye girişme Ovr gazetası yazıyer· 1 Alm oyaya gelmek istiyordu. Fa yana ta Berlln eahnelerinde ça 

Duçe hitlere cemilekarlık yaparken 

Birinciden artan etrafında tetkikler yapmaktadır. lel'inde ve ırk fikrinin müdafıi *Papa, MusoUuiye karşı Ci kat çok geçmeden hakkında aür lıemıe tte şöhretini orada temin 
kesilmelerinde hayret edilecek dalkllrane hitabesini İ!"dt eder gün kararı verildi ve çocukları etmietir. Buıün de meehur yıl 
bir cihet yoktur. Fakat halya ken hayada körükörüne Duçeyi da memleketten dışarı çıka_rıldı. dızlardan biridir. Konrad Alman 

ıu sabaslle Slllfke, Çukurova, Çlf mütehassısın raporu ile adliye 
t le TOrkgeldl çlftllklerlnde teşkilAtı tarafından tetkik neti 
g~nl~ mikyasta pamuk ve soya cele~i gözden A'~Qlrildikten son 
zer'iyatı yapılmasa dUşünUlmekte· ra, luzumlu proıeler hazırlana 
d. C&idlr. 

ır. Ankarada bat boyunda şimd• Jan~arma terfi listesi 
metruk olan çimento f abrlkası 
sabası zlrat işletmeler kurumuoc.a haz1rlamyor 
hayvao besi merkezi haline getı 
rllecektlr. 

Bundan başka yağmurhır ve 
ya sulama netlceshıde lnbat kud 
retlnl kaybetmiş topraklarlR Narı 
aca trva ameliyatı yapılmakt" o· 
tan sahalarda tatb\kioe IOzum 
gOrOlecek gDbreleme ve zer' poll 
tıkasa ve memltıketimlzde mubte 
lif mahsul sahalarıoın sun'i "gllbre 
ihtiyacı da tesblt edilmektedir. 

Bazı iptidai maddeleri hariç· 
ten ithal edilerek suıı'l gDbre çe
şldlerl bazarlaoacaktır. 

Diğer taraftan Bovana deni· 
ten ve son derece kıymetli olan 
kuş gObrelerJnden lstlföde ciheti 
de tetkik edilmektedir. Çatalca 
civarlle diğer bir iki yerde bu 
~eşld gübreler bulunmaktadır, 

Ankara 2 •Hususi• Zafer 
ve tayyare bayramı~da !ıe.erolu 
nacak askeri terfi Jıstesıaın ha 
zırJıklarına baelandığı yazmış 

tık, Jandarma Genel komutanlı 
ğı da gene zafer te tayrare bay 
ramında terfi edecek olan jan 
darına subar ve askeri memur 
larına Ait terfi l!stesioi hazırla 
maya başlamıetır, 

foglUz kimyevi sanayi tröstu 
bundan dört sene evvel 'l'Urklye 
ye bir heyet göndermiş, muhtelif 
zlrat istihsal sıshatarımızıo sıın'i 
gObre ihtiyaçlarını tetkik etmiş 
toprak tttbllllerl yapmıştı. Habeı 
aldığıma gore bu mUessese son 
günlerde müracaatle bazı tekllfleı 
pe bulun1nmuşr. 

aibi katolik lAtin anAnesine sa hJAk* Bugün Tomas Man, bır çe artisittidir. 
e takip edenlerin insani ve a 11 ı ·ı 
dık bir memleketin ayni yollara koslovakya pasaportu 1 e seye Meohur kadın romancı Viki 
aı'rmesi ~· izleri aaaırtan bir hal vekar hislerini yükseltmek teşeb hat etmekte ve ekseri vaktini 
e v v v 1 k d' K Bom da vaktile Berlinin Büyük 
dlr. Katoliklik ırkhk arasında hüsünde bulunmuştur. 1 Amerikada ge<; rme te ır. aıan 

. cını romanları te terdiei konfe gazeteoilerindeu biriydi ve ilk 
hiç bir fark gözetmemektedir. Bu mubarezede kım kazana 1 rans!arla temin ediyor.Avrupaya romanlarını orada neşretmişti, 
Papanın da hatırlattığı Veçhlle cakttr? Diplomatların eski bir geldiği zaman lsviçrede Zürihte Bugün o da, vatanından uzakla& 
katoliklik bütün beşeriyete şa meselleri eöyledir: Papaya kareı ı oturur. tırılmıe bulunuyor. 
mildir. Bunun hırıstiyanhQın asla kazanmak imkAuı yoktur. Tomas Man, bir g~n ol~p Emil Ludting de Almanya 
merkezinde hatıra getirmesi ikti Simdi bu io günü o meselesi ol A.lmaayöya d?n~bil1e9c4e2gıdne emı~ dan dıearda yaoamağa - mabkllm 

d d. p 1 k · ı ü d 1 · M 1. . . b h r dır. Ve bu gunun e kabı ı bir muharrirdir. Kendisi billıas 
za e er ı. apa ı ı e m ca e e nıuetur. oeo ınmın ceu ı e olacaA-ını düşünmektedir. 
ye .cirmekte reı· im için ciddi leh tarafta hayrelle karoılaumııtır. *Almanva kültür ruh te si sa Napolyon hakkındaki eserile 

ı f 1 meşhur olmuştur. Ondau sonra 
likeler urdır. ltalya hükumeti Nazilerin talyada Nü uzu yaset itibarile degişecek te o bir çok bfiyük kimRelerio hayat 
nin hareketi ancak bir suretle çok büyük nhıbetler almaktadır .• ıaman ben memleketime döne larını yaznııelır. Son olarak 
i~ah edilebiliı': Alman7aya cemi ceaim,. demektedir. . I . Ruueltin hayatını ueeretmietir. 

~ k 1 k meseles'ı •Garpecepbeslnde yenı ~ır Almanyadan sürülen veya 
lekArlıkta bulanmak. e OS ova oey yok ismindeki romanı ıte bir daha içeri giremiyen bütün 

Papa, aklın, basiret ve haki aötıret k~zanao Er_ih Mar.ia Re 
Birinciden artan v l d v bu sanat Ve ilim adamları bu 

katin sesini işittlrmietir. mark bugün svıç~ede ır. e gün eskisin'ien daha iyi oart 

ltalyada Nazi. nQfuzu dan başka Hotza Lort Runisma eimdi romanlarını aınam?yn çe~ 
nıo ÇekosJovakyaya geleceğinin ıirmektedir. Bunda, Marıen D1t lar içinde yaşamaktadır. Fransa 

t S. b · bil • k t İngiltere, Amerika gibi demok ar ryor. ilAoı tarihinden enelki mesele· ribin kocası ·~ erın ru e rat memleketler bu büyük adam 
La RepilbJik ten: ler İQin müzakerelere devam et 
Papanın sözleri hırıştıyan mek istediğini ve müstakil idare 

lık aleminde büyük akisler ha 
1 trnkkındaki Hlyibalara kati naza 

sıl edecek ve diktatörlere ihmal 
1 
riyle bakıldığını da ifade etmie 

1 
edilmirecck ruhani bir ku\'voi tir. 

eiri olmuotur. Sıtiber romanoı_n~ıı 
çok iyi arkadaşıdır. Bunun ıçm ları belki daha iyi takdir et 
M ırien ile kocasıııa da artık Al mesini bilmiştir, Belki de talile 
manyodan çıkmış ve bir dahıı rinin bu cilvesi onları dnhıs faz 
oraya döııemlyecek naurile ba la eöbret leminine sebep olmoı 
kılmaktadır. HaUa Marieu Ditri tur. 

t 
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Ses ihtizazları fizik ve kimyada büyük 

1 

Pamuklar 

h. . a· K~~~ 
1Zffi0tf0f 0 lYOf Dağmah 

I Kapı mah 

Ses artık yalnız iıitilen tadır. \içinde boşluk kalıp kalmadığı ~~:~a 
•e dinlenen birşey değildir. Top atıldığı zaman çıkan 1 gene bu kuvvetli aesle tubit ! Koz.acı parlağı 
Fizikte ve kimyada ve alelfı . sesten on bin misli fazla kuv edilmektedir. Buğday- Çavdar 
llıum teknikte mühim bir mua vette ses istihsal etmek ka. Bu kuvvetli stş, Röntgen Sert anadol 
"İo vasıtası vazifesini görü- bildir. şuaına da bir cihetten faiktir. Yumupk 
Yor, Likin ilim .ve teknik sa- lht~zazl~rın çokluğ~ndan Çünkü en kalın madeni taba- Yerli buğdayı 
b~ıında büyük ınkılip yapan elde edılen ou kuvvet ıle en kalara dahi nüfuz edebilir Çavdar 
bııim bildiğimiz ses değil, ku kalın cam borular kırılmakta K tı . . 1 • 1 A .k. f . Aaadol yulaf 

5,10 
5.5 
3,20 
4,2;) 
3,1 :· 

lığınuın kavrayamadığı , yani I ve en ince cam safha, yahut d • . cıda~mbenn ekash 1t.el vsa 1 A 
· · h d l' k • a ıım ı u ses uvve ı t: tes· rpa 

Slnıyede 20 bın sayıdan fazla ta ta e anme tedır. Bu ses . . . Anadol 4 
ihtizaz yapan seslerdir. Hatta kuvve tile eritilen madenlf'rde · ı bıt edılmekt~dı~. . y e-rli alivre yeni M. 3,5 
lllıruf Alman ilimlerinden ki küçük kabarcıklar izale e- Kneeser ısmınde başka bır Nohut ekstra 5,25 1 l A N 
Gerhard Schmidt en modern dilmektadir. I Alman ilimi kimyevi reakıiyo· Fasulye 7 
cihazlar ile saniyede yarım Bu ses kuvveti sis ve ha-, nun sliratini au kuvvetile. ölç Yulaf yerli .91,tO 
lllilyon ihtiraz yapmak . kabil vadaki tozu :ı~mine derhal in- meğe muvaffak olmuıtur, Ku Mercimek ıark 5 

9 Mersin askeri sotınalma komisyonundan 
Odtın alı ı1acak 

olduiunu iıbat etmiıtir. dirmektedir. Hamıza l&ibrit ile lağımızıo kavnyamadığı dere- Sahlep ı 'O 
lıte böyle aealer ile kükürt tıli edilmit demiri hamızlar· cede fazla ihtizaz yapaa sesle Tatlı çoğen 20 

~ibritiyeti maiyetten tecrid daa muhaf11za edecek bir ta- rin istikbalde daha ne inktlip Balmumu 75 
tdilmektedir. Uzvi mevsddı baka ile örtmek kabildir. 1 v lü d •. ld" Cebri 10 

G . "' yapacagı ma m egı ır. 
lelviniyenin rengi değişti r il ene ses sayuınde yüzde F k t b ü f' ·k "d kk'kl Susam 16 - . . . a a ug n ızı mu e ı e 
lnektedir, Df' kstrin zahkının yırmı bet nısbetınde kurşun . . . . . Yapağı 
llİşaatası .-ıkarılmaktadır. Hat karıştırılArı alilminyüm her ka- rı ve teknık erbabı ışlerını bu 

T Siyah 
tl teker kamışı yarılmakta, lıba sokulacak bir mahiyet al kuvvetli ıes aayeainde kont· Şark 
llıeıbo mablüller tebellür etti maktadır, rol ve teshil ederek büyllk iıti Anadol 
tilınekte; mayiler kaynatılmak Demir izabesinde kiltlenin fadeler temin ediyorlar. Aydın ıiyab 

Sava nehrinin sularında tatlılık 
Yıkanmıı yapak 

64 
45 
35 
44 
80 
70 İskender zamanm~a ahm Gnz yuaa 

Yoğuslavyarıın en bUyDk konulmuş olduğundan sakarin •ı, 1 Konya malı tiftik !IS 
llehri Savanın Belgrat önUn kaçakçılığı çok artmıştır. Mu Satım 188118 lfl Yozgat l lO 
Je Tuna ile birleştiğt ma lOm he faza mAmurları yakaladıkla Eski yunanietarada müna Keçi kılı 40 

b » dabai 25 
dur. Son zamanlarda bunların rı sakarinleri imha etmek için zııa lı olup bir çoll muhare c 
suıarı limonata gibi bir bal gilmrOk civarında nehre atı ıere sebep olen Olynthosda Birin~iir~~~:e~al 22 
•lrnıştır. Nehirde banyo eden yorlarmış. şimdi yapılan hafriyatta fske~ ikinci nevi mal 2t 
ler; ağızlarına giren sula Yalnız geçen iki ay içer deri Kebirin babası ikinci Fı Çay 280 
rın şekerli olduğunu hisset sinde nehre 500,000 gram hp zamanından kalmış bina Kchve 102 
trıiştcrdir' sakarin atılmıştır. Bu miktar lar ve binaların alım satımına Badem, çekirdek 

• Nehir sularının tatlılaş sakarın 14,o62,ooo ba rdak li aid muameleyi gösteren vesi içleri 
:•ş_ olması fen erbalnnın dik mona tayı 9.375,ooo fincan ça kalar elde edilmiştir. 2f>oo se Tatlı badem içi 
atıni celbetmi şti r. Meru~h 28 125 f 1\ k h . A b . . yı ve ' ,ooo ıncan a ve ne evvel ;mzalanan bu muka cı • • 
azı ahmter nehrın her tara yi tatlıland ırmag·a kafidir ı ı d t ı Acı çekirdek 

fınd . b ı 1 • • ve e er e sa anın a anın ve 
a letkıkatta u unmuş 81' Nt.. hre atı lan sakerinler yavaş . . Urfa Yağı 

le lakin suların şekerlenmi ş . . . . . de ı uhnnı bır adamın imzası f 
Ol • • yavaş erıyıp nehrın bır kılo d çel ,, 
rrıasına sehebıyet ver~n ta bıf . . var ır. 

90 
46 

36 
90 
70 

-

11 

3ı0 

103 

s b metrelık sahasındakı suları .. 
e epleri bulamamışlardır. . Alım satım muamelcsının 

N . B iğ t 0 mlltamadıycn tatlıloştırmakta t kt" . . h.b. 
ehrın suları e ra g m d B ti 8 h . . a ıs ve evın yanı sa ı ıne 

tU•~ . f ır. u sure e ava ne rı nın 
Mersin Meyve ve Sebze 

"' ıdarcsirıin yukarı tara ın uğurlu olması için bir ruha 
da tabii halde olduğu ha lde suları b~ sıcakl hnvalar:a oinin hazır bulunmasi o za-
"~ğı tarafında tallı olması ~eda va bır şeker ı su mem a man şart idi. ikinci Filibin 
tıazar d.kk t· lb t · t·. ı olmuştur. 
lı 1 1 a ı ce e mış 11 • b. 1 · lllirya prenslerieden biri ile 
u rnahtui kıtadı:1 yapılan Sakarın bahkl.ıra ır ı . •. . . 

letkik t h k k t' d ya n vermediği nden hUkOmet aktettı gı bır muahedenın taş a a ı a ı mey ana çı · . ,. . . 
karrnıştır. bundan sonra da yakalanacak Uzerıne hakkolunan bır suretı 

Yugosıavyada şekere ağır sakarinlerin nehre atılmasında de hafriyat esnasında elde 
~Urnruk ve istihlak resmi bir mahsur görmemiştir. edilmiştir. 

Amerika~ı 4 milyon 
katil var 

) Kırn_ıızı güllü hırsız , 

1 

Amerikanın yenı Orh~an 1 mızı gUI bırakarak kaçmıştır 

şohri zabıtası aylarca uğraş Hmuzın ele geçirilmemeHio 

• 
pıyasası 

2 - 8- 938 
Kuruş 

5 Domatesi 
2 BOber 
6-7 Ayşe f asulya 

15 • K Barbonya 
yok Yer çalı 
yok Sarı fasulya 
7-8 Kabak 
2 Hıyar adedi 
5 Erik 
5 6 Uznm beyaz 
4-S Üzüm siyah 
3·5 Patlıc•n 
5 Sarmısak 

Amerikan haydutlarının I tıktın sonra Vaşingtonun en 1 den dolayı bOtUn Vaşıngton 
ltıernıeket için ne bilyilk ve cesur ve en ele geçmez bir hiddet içinde idi. Hırsız artık 
:ııctişe verici bir teblika oldu hırsızını yakalamAğa muaffak Vaşingtonda dikış tutturamıya 
~~~u bizz~t Af!1erikan . polis 1 olmuştur. Bu hırsıza Kırmızı cağını anlayınca Ordaao yeni 
tl ı Huverın bır eserrnden 1 GUllU Şaki ısmi verilmiştir.J OrlPan şehrine ve o:ada sana J ( N .

1 
M ( R S ı N 

"kl~n yazmıştık. . . ÇUnkn çalmak için hangi eve tını icraya başlamıştır. Fakat 
t ugun neşrolunan hır 18 • • kt d hatıra b d k" b t . k. h r atistık d gır1p çı ıysa ora en ura a ı za ı a onu ı ı a ta 
~orı. e . A~erlkayı 8 ela olmak Uzere bir kırmızı glll sonra yakaJamağa muaffak 
ti "-Unç bır cınayet memleke ıı ·· ı 

halinde göstermektedir. Me bırakmıştır .. Bu kırmızı gU u ~muş.tur. Yakalanan hırsız 
87ıa ietatisti~e gr>re 37 kişide hırsız ~ıı~ıngtooun Köşkler on fC;ıız y~şında bir gençtir. 
bır ki fi katildir. Kati ilerin 

1 
mahallesını haftalarca heye· ve ne~en sırkat mahalline da 

&ayısı nufusa nisbet edildiği canda bırakmıştır. ÇUnkO ima bır kırmızı gUI bıraktığı 
Ş"tnan bu netice çıkmaktadır. , birçok zenginlerin mücevher hakkında izahat vermek iste 
1\ Unu hatırlamak fclzımdırki I lerioi çalmış ve daima bir kır memektedir. 
rtıerikaoın nüfusu 137 mil =. =--== - • 

Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ı Türkiye Hariç 

Şerait içi o için 

Sene tik 1200 Kr , 2000 Kr 

Altıaylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir ayhk ıoo Yoktur. 
~~rıdur. Demek oluyorki Ame Corrıgan yalancı lıliibılne alındı 
tık d Reami ilinatın ıatırı 10 a a bunan 37 de biri ye G 

1 
. . 

~i 4 .1 • . . eçenlerde Nevyorktan tnr tayyaresıyle Amerıkadan Karuıtur. 
~"lll ~u'tYI 0~ kışıdye yakın bır kalkarak yaohşhkl11 İrlanda · trlandaya uçtuğunu söylemesi :===::::::::=:~ 

esı var ır. 1 C . ·md· b k b' 1 ı da değil Ftorida sahillerinde 
istatistikten şunlarida öğ ya uçan tayyarec OJTıgan şı ı OyO ır ya a~ say_ı ~ olduğunu ısrarla söylem.it ve 

•etıiy0 : j Nevyorldaki yalancılar klObD yor ve bu yalına on bın kışı 
ruz 1 dolfi'} o bi ı k" · · Ol Trlanda dağlarının da Ameri A. ·k d h 22 · azalığına intihap edi miştir. ve• Y ı n erce ışının g " merı a a er sanı 

1 

d" "O k b 1 d' I' 0 kanın Rocksmountain dağları 
.ı ede b. · t 1 Bu klObe girmek o kadar ko- Ue 8 u e ı ıyor. nun d x. 1 • t• C · 
~ . ır emaye o uyor. . . . ... için Corriganın derhaJ. Yalan ol U5unu ~y emış ı. llrrıga 
llıtırıkada cinayetler lngiltere lay bi~ ~y d~~ıld.ıı • Aza ~I cılar klObOne alınması kabul 

1 
nı~ 800 ~olera s1hn. almış ol 

~6 tıishetle ~o mislidir. 1 mak ıçın bırıncı şart hıç edilmıştir. Detir.e cesaret gös . dugu eskı teyyareaı o kader 
)o Dıın~ada hiçbir m"~leket olmaes~ uy~~r~uğu bir yalan teren bu Layyareci frlandada ' tarihi. bir . tayya~e old~ki 
Ilı ~tur kı nllfusuna ?ıst>otl~ la oıı bın kışıyı g~ldDrmDş ol karaya i~diği zaman yalanın~ J A.merı~ah ~ır zengın ona şım 
~ 8hpus adedi Amerıkadakı mak lt\ıımdır. Corrıganm yan o kadar ılerıye göt.urmaş kı ' dıden ~5 bın dolar vermeğe 
•ctar çok olsun. 1 hş bir i&tik€lmel tutarak kllllla uzun mllddet keodisıoin lrlan hazırdır. 

1- ~lersin garııizorıundaki kılaatın bir ~erıfllik 
ihtiyacı olan 345200 kilo odun açık eksiltme ile 
ahnacak tır. 

2- Eksiltme 15 -ı\ ğ-' .• 938 pazarttısi günü saa l 
16 da Mersin As. Ş. nin üst katında A. As. ga·li _ 
nosunda .\. Sa. Al. ko. tar~ f111<h.1 n yapılac1tktır. 

3-Mulıamnwn bedel 5178 lira \'e muvak~;ı l 
lenıinalı 389 liradır. ' 

4 - Fazı~ bilgi t>dirımek isti~ Pn istekliler A. ~~ . 
al. ko mevcut olan şarln ::ı nwler·i lıer zaman gö. 
rebilirlt>r. 30 3-7 1 l 

i l A N 
Mersin Posta T algraf müdürlüğünden; 

ı -- llt>rsin poslaharıt>sHe Hnıarıa gelrct> k \'e 
gidt>c~k va putlar arası ~~)ıkla posla rrn kli~ ~ u 
müteahhitliği 30-7-938 de bir sene nıüddtılle ' a _ 
pılm:\k üzre eksiltme)!e çıkanlmıştır. · 

2-- A~lık l':crel 45 senrlik 540 lira olarak l• la 
min edilmiştir. 

3-- Şartrıanw ~lt>rs i n P. T. T. şefliğind r n ı · a · 
rasız olan.tk istiyr rı lrre okutulur. 

4 - Açık eksiltme su rflile ilaale ı 6 8. 938 pa. 
zartesi günii saal 12 de Mersi" P. T. T. nılidti r 
liiğii od~sında miit•·şek kil komisyonca yapılaca~ t ı r 

5-Muvakkat t t' miıı a l 40 lira no kurııştur . 
6-- Şartım menin 6 ırıcı maddesinde istenilen 

vesaiki taliplerin komisyona ibraz etmesi ouıc-
buridir. 3-7 .. 10-1 4 

i L A N 
Mersin Posta Telgraf mü~ürlüğünden 

ı -Mersin postaharaesile istasyonda posla v .ı 
gouları arası çifl a ll ı } <ı )lı araba ile posta na~ 
liyalı müteahhitliği 30- 7 _g3g de bir sene mihl
detle yapılmak üzre eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2-A)hk iicreti 5o se:~elik 600 lira olarak talı 
min edilmişt i r. 

3-Şartname ~lersin P. T. T. ş tı fliğinJen pa · 
rasız istiyenlere okutulur. 

4-Açık eksiltme surJtile ilaalH l 6-8.9:~8 p:• . 
zarıesi giinü saat ı2 d~ Mflrsin P. T. T. miidii r
lüğfı oda.smda miiteşek kil ~omisyouca yapıhı c.ı ~ tır 

5 - Muvakkat l~nıinal 45 liradır. 
6 ~ Şartnamenin 6 uıcı maddesinde isterıil t> n 

vesai~ı taliplerin komisyona ibraz etnuısi mfclı u -
rid i r. 3-7 - l o. ı 4 

i l A N 
Mersin Bele~iye Riyasetin~en 
Pazarlık suretHe b.-.lediyPcP. salrn al ına cJk ıo 

ton Sulfat Oalomin v~ üç tüp Klor gazuıın pıı _ 
zarlık giinii 10-8-938 çarşamba gürıü olduğu lıal
de e'vt-•l(~e St>hven 17 ·8 938 olarak yazıl,hğı arı L.ı 
şalnıı~lır. KeyfiyP.t ıashihen ilftn oluııur, 

TARSUS AMERICAN COLLEGE 
Amerikan Erkek lisesi 
Dersler 27 Eyıulde başlar 

Tam devreli lise olduğu Killtür Bakanlağınca tasd ı k 
edilmiıtir, Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur, Ticaret ders 
leri vardır. Yatılı ücset 2.50 lira, glindüzlü ücret 50 liradır. 
Kayıt muamelesi y•pılmaktadır. 

31 - .l - 5 - 1 - 3 - 5 



SAYFA 4 
~rmm1ımmmmımmrmımımımım!i-

~Dayanıklı ., ·." Her Daire(le 
~ il 1 ı I-Ier ticarethanede 
§Kullanışlı 1§ 111 Her yerde . 
~Hafif ve ı ~ 

Süratlı , i . 
\Bir Bisiklele sahip = 

liolma k için be he- ' 1 
iiruehal ~ 1 
(Viktorya) Markalı bisikletleri tercih edinizı 

Safi lıfı ile şöhret kazanmıştır. a 
Toplan ve perakende salış yapılır, alıcı- ~ 

lara kolaylık gö terilir . g 
Sat it yer'ı · Mersin Merkez Ban kası altında ı:= 

· y • lçel kontuvarı. ~ 

tı mıımmıımım1tmmmımmnım1111~ 

Kelepir bir iş 
işlek bir vaziyeıte yevmiye a-4 lira kar 

bırakan ayran şerbet ve kahvehaıwrıirı nıüs .. 
trciri la ra)'a gidt>Cf'ğinden devren sataca~tır. 

Taliplerin idarehaneuıize miir2caatları. 

Bahçecilerin 

• 

Daima R E M 1 H G T O H yazı makinalan • 
va Şeritleri kullamhyor 

• Sizde bir R~MINGTON almalı-nı 
aınız. 8atı~ yeri nı 
~ Vllyam Rıkar.) 

~················~·····' f Nisaiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı: 
• DOK.TOR.. • 

i A.-Vakup Aslan i 
: Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı ı 
• Almınyada tahsilini ikmal et iş • 

• Hastalarını her gün 8-12 15 - ıs e • 
ı kadar kabul muayene ve t~davi eder. : 
: ADRES: Mersin Bozkurt caddesi : 
• Yoğurt pazarı No, 1 • 

__ ---~--.·-_ _, 
-· - - - -

3 Ağıu~ıos 19 3 8 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~ ORNEk: K~~BAP EVi rJ 
~~ ~ ' ~~ Ahmed Kayaselçuk ~ 
r~ KURUŞ KEBAPLAR '! KURUŞ KEBAPI.AR ~ 
~~ 15 MPrsln kebabt koyuo· ! · 20 Yumurtalı salçalı ke. ~ 
ı ~ eti ile 20 Kirazlı kebb;> ,ı 

1 'cı 1 25 Yoğurtlu kebtıp sade i 20 K~me kebabı LI 
~~ y»ğ boşlama et suyllc i 20 Patatlsli kebap ~ ~ 
l ~ 15 Kuş buşı kebap 1 20 Baharlı kebap "J 
~} 20 Domal isli kebap j 15 Sade maydanuzlu ke. İ ~ ,~ 
( fb 

1

20 Ptıtlıczınlı Urfa uımlQ 
1
. 20 y8~1ı bam urlu t-t te 'Cn 

1 ~ 20 Sulu kebap Adıma ,, . s\de ~ 
'cı) 20 Sarımsaklı Antep ke. , : 20 Çiğ köfte 1 t 
(d 20 KOibastı ; 5 Sttlata, Cacık, ['urşu ~~ 

~ Şakarya lokantası karşısında 37 l'-ıo. ~ 
~~ ORNEK KEBABEVI VE Lokantasında ~ 
l l.ıe. Yukarıda y•mlı kebaplar ile daha birçok yazıl· l 11?,. 

~ mıyan kebaplar sırf koyun etile yapılır ve muhtı-lif ~j 
'.'aıl YEMEKLER bulunur. 1-' 
(J Sa)'ın miişlerilerimiıi memnun elnu~k için ~~ 
~') yapılan bu rn~hlıiiuen urnek. keharcısı Ah - (J 
~J. mP.t çekinmez. BiR TECRÜBE KAlf'JOllt ~ 

~~~~~~~~~~~~~~.-
~000000 00000000000000000~ 1 Türk Hava Kurumu 1 
g büyi1k Piyangosu . S 
O 4 üncü keşide: 11 Aiustos 938 dedir O 
ı Büyük ikramiye 50,000 liradır 1 
w Bundan haşka 15.000 12.000 10.000 liralık. ikramiyeler O 
O (10 000 ve 20 000) llraık iki adet mOkatdt vardır· O 
O Şimdiye kadar binlerce lklşlyl zenifo eden bu piyangoya O 
O iştirak etmek surette siz de tıqlbloızl dtmeyıolz O 
ooaoooooooooooooooooooooo@ 

Kiralık daireler 
Üç odalı iki daire tam konforu ve yeni belediye IUJU 

ile y kmda bazırlaoacakbr. 
Yoğurt pazarı civarında olan bu daireleri kiralamak 

istiyenlerin şimdiden B. Doktor A. Yakup Aslana mürt
caatları. ~ ..................... , 

,-------------------. --*~-~,--, --.~-----
•• -;;:","-":-\~~"~'" ....... i•:.,,"\:-":·.;· .-·. -• • 

. . 
ışçı 

M()Vsimlik il1tiyaçlarından 
Bu mevsimde l>üllin ağaçlar liizumsuz fi 

lizler verir. Bu filizler ağaçlal'ın büyümesi
ne yarıyat~ak gıdaları israf Pderler. Bundan 
dolayı fazla ,.e lüzumsuz fılizler keskin çakı 

ve makasla kesilmeli ve kesilen yerler ma-

cunl~nıııahdır. 
Ff>nnin icabellirdiği miikemmeliyelle imal 

edilmiş olan her çeşit macun 
Tüccar hanında VİKTOR Botros 

ticatethanesinde bulunMr , 
...... ~ .. mm• 
* 

...... 

ı\.ranıyor 

Kahvehanede çalışmak 
iiıre dolgun yevmiye ile 
garson ve u, şerbet, 
kahve dağıtabilecek ço 
cuk aram~·or. 1 

Tiiccar han kahveha-ı 
nfsine miiracaal. t-3 

....... ~**•~ 
~ 

-tc SIHHATİN İZİ KOR. UYUNUZ ı 
* - NASIL MI 

: KAYADELEN 1 SULARINI IÇMEkLE · 

• 
* * • 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekiletinin 672 numaralı rapor.u 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş: Berrak Kaleviyet; "loo sm3 suya sarfoluoan N. lo 

rnikdarı,, 0.2 sm3. 
Renk : Uenksiz !lecmu sertlik derecesi "Fransız,, ı.5 
Koku ; Kokusuz Uzvi maddeler için sarfolunan müvelli-

dülhumuza li rede o.4o nıgr. 
Sülfat "SÜ 4,, litred~ 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Nitrat "No 3,, ,, 0.0040 
Nitrat "No 2,, )'Ok 

Tadı ; Lalif 
Teamül; Muledil 

'Amonyak ''NH3,, Yok 
Fennin en son usolJerine riayet ederek kaynadığı yerinden il:ilı • 

ren istasyona kadar içi kalaylı kAlvanizli borularla içi mermer. döşel! 
bellurhavuzlara dökülmektedir. Oradan d~ bütün Fiziki ve lum)'.evı 

· evsaı(mı muhafaza ederek ve hiçbir suretle fi dt»ğmeden hususi kim-
yagerimize ·ve .Adana Sıhhal Rakanhğmın tayin flliği Sıhhi~e OlP.QlU· 

• ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile ! yıkandıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sılılıat memuru tarafın· • 
• dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir. * 
~ * 
*~~· ~ . ••• --···--~~ .......... ~. 
Merıin: Yen Mersin Baaımevinde Basılmııtır 

.... .... ,,, t .. .... ,it ~ """' 

IHTIV~RLIK 

Peşinizden Geriyor 

<?>NA ~ARŞI 

Hazırllklı oavran117lı 
/ 


