
3 (Hususi)- Verilen Ankara 
malümata go 
sinde yap\la 
nevrafara ya 

Sahibi ve Umum Nefrlyat Perşembe DlrekUhtl 

" re Dersim havali· FUAD AKBAŞ 4 . 

cak olan askeri ma- idare yeri Aöuatoa 

GÜNDELİK. SİYASİ HABER. FİKİR. GAZETE!;t 

kında başranacaktır, ftol Mer!ia Bı!llıınl • llltf!lı 1938 - --
Sayısı 5 kuruş Yılı; 1 Sayı 

Telefon No. 82 11 3056 . 

Halayda Türk ekseriyeti tebarüz etti 
Sovyet - japon muhasematı zT~k tip . Kayıtlar bitti 
A t k b h 1 

. . . " . ıraat aletı 1 .. k k 
r ı mevzu a s o an tepelerın ışgah hadıse- Ziraat V:ekaleti ,.,.. ur e seriyetinden 3584 7 

si değil iki ordunun haysiyetidir hiklere başladı birinci müntehip kaydedildi 
1 

Ankara 2 (Huaust' - Mem T ..'l L-.,:--::-::--~--. ......,:;,__ __ ..::_ __ _ 

fh . . lekette halen çok ayrı ayrı tlp ı &.ırR er 22, Alevıler 9 Ermeniler 5 Sa asına glrl'or terde ziraat illetleri bulunmakta ' ' 
öır, Parçaları birbirine uymu Araplar 2 Rumlar 5 mebus cikaracak Mesele hal 

Balkan antantı ve 
Bulgariatan 

I yen bu illetler 7üzanden bir • • • ' 

Orclular şimdilik olaukları ~:!ır~~~ı?~"~~:es~~:~d~h':::: luaündanitibaren ıtinci müıte~ip namzetleri testiitedilacak 
1 d d 

· 1 Ziraat VekiUeli bütün memleket yer er e urıacaK ar için tek ti·p· ziraat. aletleri kol Anlakya 3 (Aıı~dol~ ~jansı·ı - Bu müntehip adedine göre 
B lk k · y . lanılmaeı ıçıo tetkıkat yapmıra nın. hueuai ~nuhabtrı bıldıriıor) Turk <'emaati 312 Aleviler 113 

a an onseyı namına u Seçım komıs1onunun kayıtlar . 
nauiıtan baevekili Metaksae ile Japonlar Sovyet akınlarını profesto e'ftf· baelamıe&ır. r · d · b - u· dığer cemaatlerden de ayni nis· 
Bulgaristan baıvekili Köaeivanof • • . Bu ~ünaee~elle önftmüıde 0~ ıcesıoe aır u gun neıre 1 

bette ikinci müntehipler seçile· 
/er• ~anguf eng taarruzu püskürtulJu k! ee_neuın mayı~ ayın~a. bOy~k Aı 15 numaralı karar hul4ıaıı cektir. Bu ti . . tarafından enelki gün SeUioik'· ~ bır zıraat aletlerı serııııı ter&lp 1 ıudur : cemaa erııı çık araca 

te imzalanan iıilAfname Balkan T k 
3 

(R d ) 
11 

Ş f . b . t• d d olunacaktır. Bu sergide teıh\r HatAyda 56ı972müntehip kay ılı mebus sayısı da eudur : 
o yo a yo avas mu• angu eııgın ce rPn ıı ır a ı . . . . . _ . . 

barıema baal'lı bulunanları sevin· 
1 

b" . b"ld" . S J j S 
1 

k dil J 1 ed·lecek aletler ıçinden, memle dedılmıetır. Muntelııplerın cema· Türk cemaati 22, Alevi 9, 

ı ıa ırı ı ırıyor : ovyet - 1 ovye& ere areı nyaya apon k . . . 1 • . . •. . 
direcek bir hQdisedir. lil4fname . . . . . . . 1 etımızıu z raı hususıyetlerı atlere gore adedlerı şunlardır: Ermeni 5, Araplar 2, Krek Rum 
ile: pon ıhtılAfında şımdı msvzu m~k~belesını ılAn fırsatını ver·ıgöz önünde tutularak en çok isti Türk cemaati 35847 lar 2. Yekun 40 mebus çıkacak· 

1 
_ E IA b B lk bahsolan artık hudut te te· mıetır · . fade edilecek aletin umumi bir Alevi cemaaıi ıı aı9 t 

ı . h ne ee 8 an dev peleri iegal meıelesi değH iki Sovyetlere gelınce; bu dev 
1 
tip olarak seçilmesi imkAnlan E · ,. 6' r::04 ır. 

eh, er ne pahasına olursa ol· . . . . k 1 k rmenı cemaa,ı u ikinci milntehip nıımzellik· 
k ordunun haJIİJetidir letın askeri kunetını ıhsasa al araştırı aca tar. Arap cemali 1872 

ıun, ~ne~e m~racaauen istin· Tokyo eiyast ~ehafi!inde kıımasından korkulmaktadır, Krek Rum 2098 leri için yarından itibaren kayıt 
kAf ettıklermi bır defa daha te- ı •t 1 I kabule başlanacaktır. ikinci miln 
Jid etmektedirler. orduların hareklıtı kontrol edile Tokyo 3 (Radyo) Jıtponya 1 a yaya Dil81' cemaatler mensupları S:l2 h " . . .h. ı·ıan 

.,..1 k · tt · k" ft h · '- · d uı.ı • 1. va t te ıp seçımı tarı ı sonra 
2 _ Bufgaristan tarafından uı ece vazıye e ıo ıe11 .an son I arıc.,,esın en sera 11y.,l 1 uır za • • YekQn 56972 edilecektir • 

27 ikinciteerin 1919 tarihinde im re. m~len~n halledilee•I• kana· Japoo1anın Sofl'ı81ler tar•fmdan 1 Yal.ıAJa bar lıeAJtttef • • • • • • • 
zalanan Nöyyi muahedesinin si · atı hdkımdır . 1 yapılan hua akıolarmı protosto ı h . . • J__ L Fılıatın hddıaelerı çok valıımleıti 
ll\hıızlanma hakkmdıtki h-kü Şimdi muhasamat polelik eKili ve Sotyet pi1ade IUtaları e.)l.efllfH% ~u.;etc - r 

leri' ilga ediyor. u m metodlara göre orduların bir : nın Şangufeng mmtakalarma 1 . Ankara (Husuet) Müddet! Ası· Ara pi 
. müddet ioin oldukları yerde dur yaptıkları tilarruzlarm pasıtar bıtmekte olan Türk, hal yan tı ar 

3 - Lozan muahedeeıoe ı 1 • ı h 'k· ı b ması seklinde tecelli ediyor. lüldüQ'ünü söylemiştir , 1 care, an aomanın, er ı ı mem e 
lllh olan Trakya hududunun ketin ticari mübadelesinin inki y • k • 

askerlikten tecridi. ~akkın_d~ki Bulgaristan coşkun sevinç içinde , ıtatma hizmet edecek bir eekill Ü Sek kumanda heyeti ta-
mukaveıe hükümlermın tatbıkın· __ __ de yeni baetan yapılması karar • • • 

de.o de vazgeçili~or: . Bulgar Ordusu ı ıaşmıetır, Yeui anlatma müzake rafından ıdare edllıyor 
Mah1mdur kı No111 muahe· relerinde bulunmak üzere Eyhll 

deainin dördüncü kısmını teşkil ,· arı ic;inde Romaya bir Uoaret Kararga1a Ceninde. Gizli mahkeme, oiz 
eden maddeler, büyılk harpte I " . k I · ı k heyetimiz gidecektir, e 
rnaııup olan devletler arasında se anı an aşması e açı su- 1 . . . li polis teşkilatı da vücuJe getirdiler 
Bulgariıtan'a da teemil edilen Guıt ısyamm -----------.--------
eilahıızlanma ahkAmıcümleeinden rette organize edilecek Kudüs 3 (RadJO) Tulkerım kararları kRbili istinaf deQildir. 
di. Bu maddelerirı hfikümlerine \ Plaıtraa tertip etti civarında ku~eunla öldür<llen iki 1 Merkezi Cenin daQhk mıntaka· 
göre, bulgar ordueu 7irmi bin S .E. • J / H Arabın cesedı bulunmoetur. El· ısında Fanta isminde bir kasaba 
olarak tahdit edili1or, hava kuv Ta~yareler Ol'ya ü.zerınue Ut!Uf ar yap- 1 • ~tlna_ 2_ (Radiyo) . anh~a ve biselerine ilietirilen b1r kAğıtta da buluoduX.u ıöoJenen Asilerin 

T Gırldıo bulun d ~er şe ır te . • . 5 
.1 

tetindeo de büsbfttiln mahrum fi heyecanlı tezahürler oluyor köyleri de dııhil olmak üzere bunların Asıle.rıo Dıun~ ha~bı umumi karargAhıoda istihbarat 
bırakılıyordu. Sevr muahedesi· Yunanistanın her tarafından hü tarafmdan verılen karar uzerıoe casusluk ve nakdi yardım büro 
le bizim hakkımızda da tatbik Sof ya, a. a. - Bulgar Aja~sı j tlolo ve nmtdlerlnlo ve devletin I kümele sadaktrt •.e fQkran tel kurşun~ di~ldikleri bil.dirilmek· 1 ları bulunmaktadır. Bu müofe 
edilmeaine çalışılan bu ahkAmı bildiriyor: Nöyyl musbedesinın lstrkballoln esatımı tetlill eden as grafıarı gelmek\e~ır. tedlr. Bır muddettenberı cereyan ril kumanda heyetinin mevcudi· 
tlrk halkı daima hak ve dAI t asker\ mHddelerlni tptel eden an· ı kert kuvvetlerini açık surette or Gaze!e!er eskı tııcntlM-e ~h eden bu gibi hAdiıelerin ıeker-ı 7eıi tedhieçiler ıarafmdan yapı
methumiyl'e telif kabul et:ireen laşınaoın imzası haberi, Sofya'~a ~anize etmek hakkım tam olarak ~~ke::;:;~ı, l~~~!t~~!~~tnsa~~ ırüründen ibartıt olan bu vaka· lan taarruılarm serahatini izah 
takyidat mahiyetinde telAkki et· bllyllk blr alaka ve fevkttll'lde bır ıbzar ?tmiştir. Bu e~er, :ugOn kAnıızhQ'ıoı tebıruz etiirmekte tlan Alilerin teokilAtlarını ıslah ~ etmektedir. Geçen hafta sonu tA 
miıtir. Harbı takib eden ilk se sevinç u~andırmıştır. Selanik te, Bulgaristan·~ ~:şu dir. eUikl~ri anlavılmaklarhr. Son a· ı tili esnasmda Filistin'in bütfin 
neler zarfında matlup devletlere k 1 Harbbıye lnazırkı GekneralbDols· larlına karııli:iakklp :!t~sin: v~e Katimeri gazetesi bao maka, ıman haberlere ıöre, Asiler bir bütün mınlakalarındaki telefon 

' a ov, su ay ara, oçn su aya. uz aşma po ası Y • lesinde diyor ki· . .nk k k d h tl t f 1ı.. • ·k b. k ' ld h 
cebre? kabul ettirilen bu kayıt· ra ve erlere, anlaşmanın imzasını cut boluluftur, Bulgarlıtan•ın bu • Muvaffıtkijetaiılite utra 1#- •.e um~n a ey~e ara to· ııı.ııtları. sı~te?1atı ır ~e ı ?, ta 
lar, bır dereceye kadar izah edi blldiren bir tebliğ neşretmiştir. hl mnnasebat. dostluk ve lşblrll· yan Hanya isranmm müeevvi ~Mı ıaıre edılmekted!r. . rıp edılmıetır, Hayfa dan oal're-
lebiliyordu: Deniliyordu ki bun · Tayyareler, Sofya Ozerlnde uçuş ~l poUUkasma, komşu devletler ki PIA.sfüaı'dır. Yunanisıana Glzlf mahk~me, gızll pot~s Dildiğine göre, petrol . ~orosu 
!ar, umumi bir ıilAhsızlanmanın lar yapmış ve bulg11r renklerini ayni zlbnlyet ve temayOllerle ce bütün düemanlarınıo mecmu , Bu heretı? em:lnde ~artıye 

1 

mahrecinin mu~afazası ıçıo ye· 
tik adımmı teekil etmektedir. Fa bllYl kağıtlara yazılı beyanname· vap vermişlerdir' işbirliği yolun· undan daha fazla fenalık 1ap ıhane' ede?lerı tnıp. et11H1e. me niden bazı &edbırler Blm'?ı"tr. 
kat bu aa1eye maluf olmak üze ler atmışlardır. Ordu ve halk, ao da bu karşılıklı iyi niyetler Yu· mıı olan ve halen ya Pariste ve mur haauıı bir ~hı tqktlAh I Pazarteıi gtlbft Khl Jorı cacı . 
re toplanan konferanılar bir laşmanm lmZl\sı mDnasebetlyle goslavya ile daimi doetluk paktı yahu& ~a bir )'91'de bolu buhıwnaktadır. HA~nlır fetkal!· I Biıeinde tftr bollttnt 1'9ttlllt'lftn ti· 
netice vermerip de devletler ur revkalAde h~~canh teznbOrler DID lmzaamı doğurmuflur. Bugtın- ll~~ PJAebrat'lD ?trafında ken Cle im' malike••oıd liİlllJl'D~• ı mine 4 eüpbeıti .M9p ..... , e-
kane&leriJle ıilAb yarıetoa girit rapmakladır. kD anlaşma da YuaoslavJa He ihaıoe hayran ~u· sChnre ~etı oıkarılmaktadır. Bu mahkemenıo dilmiıtir . 
litte 

1 
Anlaşmanın imzam mOnase· imzalanan paktın, 1'ürklJe, Yuna cuttur ta Plaatırae Yunanııta i lı_ .aJ 

,, ~.soor~·,A manraB, 1A•u~&ar betlJle vazdığı bir makalede Does nlıtan ve Romanya ile lbUIAflı hna kka
1
rt1 'kapılan f~~1.ııarta ıapaıiyada harp Cumhuriyetçiler leninde 

b • .ıuacar.11 an 98 u garııtao gazetesi diyor ki: meselelerin ballt lçln lyl niyetle· are e no tasını e.,.ı etmek • • 

akkındakı ka7~tıarı~ hakıtzhaı "Bulgısrlstao, mllletln emnlye -SOilu lklnclde- ltedır. 1 Rark cephesın.-ae Frankıstter 
hftabftUln tebaruı ettı. Alman1a • 'I '11 'nda ~ \1.1 il 

~:.hü:ı~~!;i~ b: • .::~:!~. 0~;1~~ Ortaya atılan yeni f'tlYİO . ıncı cı t erı mütemadiyen gerileyor 
.\lnıauyayla birleetl. Geride Bul 1 Milyonlulı eroin 
Rariıtan ve Macariıtan kalmıetı. Almanya Ren istihkamlarına ki , Camlauriyett;ilerin Ebreyi geçişlerinden 
Buıgaristen hakkmdaki hüküm- sa ıyorıar L -
lerin de bu defa, bunların tatbi 200 b•ın klş•ı nakletmı•ş Kudüs 3 (Radyo) . Kudüı ıa Sekiz giJn SOnraJii cepne Vaziyeti 
k batası Parlste yapılan tevkifler 
İJle yakmdan allkadar olan o~ticeılinde Kudüıte de öeyne1 Bareelona 3 (RadJo) ResmtJ Cephe liundan ıonra hemeb dot 

devletlerin m_ uvafakatlari7le ilga . Bu v'/Jzrlen A lmanvaJa amele azafmıf mrlel UJ~ftUrYCU maddeler itiyi~ tebıta ; Cumhuriyet lı'.ıtaları tiU ru bir ha& teklinde uu,erak 
•ı h 1 b i 1 t y J .r .. J Uı utraean ıkı tırmanın m•k'aveletn . d p bl d ayır ı ır ı o muı ur. u- oi feahetmieUr, Yapılan taharri sabah yaptıkları ikı koldan ıt o a e Masalulta v•FatarellH 
lr:arda da ilah etıitimiz gibi, fG.)'İG genİf alaka ayantJırJı 1aua bunların bOrolanoda kap detti taarruz sonunda 707 ve1552 örtande Ebrenio hallı'etaitdılı 
hanlar fOrkiye'Ji dotrudao dot ınoda bk. ka.o mtlyonlak eroin rakımlı tepelerle bu t~peler ~iva mahalli katettikten ıörırli hıflf ru,, dejil, Balkan pakıuun sA.- Kondra, 3 ( Rad70 ) - Ren f'tılerlne muvazi olarak cephane ~altlı olan m011ter bulunmuttur nnda bulunan Albara'jin ve da Qe Villallianın Şarkına dnnıitett~ 
dık bir unu sıfali1le al•kadar 1 mmtakasındakl alman lallhkAmla fabrikalarının faatllıetl artmıştır. 1 lia baıı kaaat1aları nptettiter ve Gandesamn ik1 k'tlometre 81 
et-0L..te7dı·. n hakkında Tayms gazetesinin Dl"'er cihetten yapılclD propa 170.000 Z m İ1' 1 i Ve pı 1.· ti S raHo"'a.,ı bombar 

- 11; ı...a..ı .tuıı u '" I ran"'ıı er a • u ' malinda Kkrberada niharet bul 
Berllo mohaıınn vaaef mallaner· d-A 1 l h Ik de k s·ıerde Htlr EnternaıoMl FIMllnUI B' k h 

Trakya hudutları hakkında- den ba lltlhklmları 200 blo klfi auull ar• 8 a mo ra 1 1.000,000 ziyarıtçbl llZ/bMJIY*'. dtman elliler, ır ço asara ee maktadır Gandeıanın cenubun 
ki hükümlere gelince; bunlar n..ı.ı-..ıı1.1lMAe c1a:.. n-liD'de ...__ bazı blyOk ~ovvetleda Alman1a bebifet verdıkleri gibi ölenlerin da cephe' battı Piebeli, Benifal 

1 - wu --&•'" .. uw .,... k Yol ucuzluklarından lstffıide k 
do~rudan dotruya Qç devleti pytılar dohlşmakta olloğaao bil ya kltrfı lhttratl blr harp açma eWolz; Yenlllk',.gOzelllk, e~ence Eİll7ısı da ço tur ' Jil, Pra&'tan geoerek nehrin iki 
llAkadar etmek.&edir. Lo7.an mu-1 dlrmektedtrler. iıt~lerl bll4irllmektedlr. Propa ucuzluk ve ahş veriş yeri İzmir Baraelona - Cumhurifet kı uowıdaki daire ile tehdit edilen 
•hedeıine balh olan mukavele ı Muhabir flYle demektedir: ganda ile slahlanmaoın hararetle Enternasyonal Fuarını deniz, gD talarının J.~bre'ıi aeçielerioden dıntıkayı takip etmekte 98 

ile Trakra'da . Bulgariıtao'ia Tür •soyleDıllltlne göre mOteab- devam etmeıl ıl~an efkArına sO neş, yeşllllk, meyve ve sathk •kiı gün sonra cephe takriben Kalniron manastırmdan sonra 
lr:ire 98 Yonaniıtan araamdaki hltler, amele bolamadıtı lo'ba yapı detler meselesinın dostane blr ve şehri glnel tzmlrl ztJBret ediniz. eti eekli alnnıtır , Bat'a doaru. Alkaniz Gandesa 

-eonulklnoıde - 1 eodDstrlıincle leler darmuttur. kilde hallini Omlt etmenin dotru ol 20 Aiustos • 20 EyfQI Şimalde CumhoriJetoiler Fa roıu iıtikametinde dağlarda ka 
A. Ş. Esmer Garp hududu. 6MdDdekl latillta. 17maeat1 kauabl vermlşllr JOl1 öo6acle mH&i al•tlırdır ;.ıp olmaktadır, 
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4 AÖUSTOS 1938 PArşembe VENl MERSiN Sayfa: l 

ıfSağlık Propaganda 
I_ Afişlerinden ----5-

Bit tehlikesi 

Posta idaresinin bastıracağı pullar 

Yeni Pullar 
~Çindeki harp -----

Çinliler şiddetli 
taarruza geçtiler 

18 ydhk esaretten sonra ~ugünkü ~ür Hatay 

Vali söylüyor: 
Kanuni Süleymana kıztuı Cumhuriyetie 15 inci yll~önümü, harf inkıli~ımn onuncu fokyo, 3 (Radyo) - Domei 

nı verece~i bir pauanıo cüı.Bm ajansı sşa~ıdaki resmi tebliği 
işierimizde mülhem oldıığu

muz ekol ,.,e prensip 
Kemalizmdir 

oıdağunu haber verilmesi üzeri yıldönDmü ve iz mir f uan hatualan olacak neerediyor: 
ne iein hakikatine girieildi#i ve l Japon kıtaları, J<iukiaog ci· 
paeanın üstü aranarak bit bu Posta, Telgraf ve telefon maline çalışılmaktadır. varında, bir çoğu Hankeu'dan 
lundu~undaıı cüzam olmadıQ'ına genel direktörlüğti cümhuriyetin Posta idaresi, genle mikyas getrilen on fırkadan fazla Çin 
hükmedildiği, paeanın bu bit sa onbeeinci ııldönümü, harf ınki- ta muhabere yapan müessesele · kıtalarına eiddetli bir taarruza 
fesinde padieahın kızını aldığı. lılbının onuncu yıldönüınü, lz · re bir kolaylık olmak üzere fran geçmietir, Jaı:on kıtaları, Kiuki
hnıta sadrazamlığa kadar yüksel mir enternasyonal f~arı için ha- kotip otomotik pul basan maki ang'ın bir kaç kilometre cenu 
diği osmanlı tarihinde :yazılmıe ı hra . p~lları tabettırmeğe karar nal ar üzerinde etüdler yapmıe bunda Luean dağlarının garbin 

vermıetır d d .. d- - o· d h . tır. Eskiden bitin herkeste bulu 
1 

· tır. Bu makinelerin gelmesi bü e oı uncu ın or usunu ezı 
b

. • . . dare bundan baeka uzun meta düçar etmief J p k t 

Hatayda kültür ve iktisadi kalkınma için 
geniş hareket hazırlığı başladı 

Antakya : Temmuz . oldu. Belediye dairesindeki ma· 
kamında beni bü1ük bir neza
ketle kabul etti. İeleriuin çoklu· 
l}una rağmen bizimle uzun uzun · 
konuştu. Sorduklarımıza verdik· 

na ıleceğı ve ınsanın keodı bede zamandanberi normal posta mü· yük müesseseler mektulılarını 1 .1 • h k 1 ır: 
8 00 ı a 

ninde türedigi zannedilirdi. •pi rasalatında kullanılan ve kalıpla bu makineler Ue pulluyacaklar Iarı ıketrdı . are et erme deum ey 

Hatay 18 yıl en katmerli 
esaret ıztırabı çekti. Son iki yıl 
içinde zaman zaman en şeni 

tedh işlere sahutı oldu.Fakat hür· 
•tt b·· .,,. , d. b. eme e ır. 

re ı e, ı. rı.sıtte.,. ıye ır de rı bir hayli eskimie bulunan pul· ve bu suretle posta idaresini -----

A~liye teri i def terleri 
Vekalette hazırlık· 

lara başlandı 

riyet aekı, kurtulue ümidi biran leri cevapları kaydediyorum • 
bile f<arsılmadı. - Halayın bu günkü me· 

tekerleme surulurdu. Artık her tarı değietirmeğe ve yenilerini hem pul sarfiyatından kurtara 
kesce malumdur ki bit insanlara baemaga karar vermietir. Cüm- cak ve hem de posta memurları 
hariçten gelir ve pis insanlarda lıuriyetin onbeşinci, harf inkilA· nın ieleri azalmıe olacaktır. 
Yerleeir, ürer. Bir bit 30 - .(0 hının onunçu yılları hatırası ola Getirilecek olan bu makine 
gün 1aıar. Diei bir bit bu müd rak basılacak pullar 6 kıymette Jer büyük müesseselere verile 
det zarfında 200-300 sirke bıra ve 25, 3, 6, 7,5, 8, 12,5 kuruetuk cektir. Bu makineler muhtelif 
kır. Ve her sirkeden çıkan yav olacak.tı~. İzmir enternasyonal 

1 kıımette zarfların üzerine oto 
eak on bee gün sonra kendisi fuarı 1ıçın 1b0askhrılmatsına b~elakn 1 matik surette pul basacaklardır. Ankara - Adliye Bakanlığı 

mıe o an ıyme ten mure p . . . . hakim ve müddeiumumileriıı bir 
de sirke bırakma~a baelar. keptir. 10 ve 30 .1 2 5 3 5 osta idaresı bu makıneler ıc;ın 

Ka_hram~n Mehmetci~in Ha· sut neticeye katuemasından şah 
tara gırmesıyle ba hürrıyet aş- sen duyduğum heyecanı kabra
kı ve ümid abideleeti. Hatarhla man askeri selAmladıQım daki
rı 18 yıllık acılarını bir anda kada hemen Ulu Önderimiz Ata 
unuttular. Endieeli günler an- türke tazimatımla urzettim. 
oak bir rftya tesiri bırakmıetır. Bu mesut hddise l 7 senelik 

Bit temiz vücutlarda yerleee 
mez, Kazara hariçten bit gele 
cek olursa bunu kırmav ve üre 

para ı e ' ' · - ı· ı k f' ı · k · sene içinde temyiz mabkemesı'n 
6, 7,5 3, 12 ve 12,5 kuruşluktur, ruz ı~a ı ıe er g~tırece tır, Hayat o anda normallaetl . mesaimizin ve milcahedemizin 
Bu üç nevi pullard..:u 100,000 Fıeler bu makınelerden alan ce mıkız veya tasdik olunan ka 
seri bastırılmaktadır. Harf inki- müesseselere bedeli mukabilinde rarını tesbite devam etmektedir. 
Hlbının onuncu yılına ait pullar verilecek ve makineler fie kıyma Bu tesbit iei agustos sonlarına 
da Büyük Önder'in muhtelif dö· ti olan rüz liralık muhtelif kıy na kadar sürüklenecektir. Eylül 
vizleri, İzmir enternasyonal fuarı mette pulu bastıktan sonra oto de Adliye ayırma meclisi topla 
pullarının 12.5 kurueluklarında matik bir surettte zarflara pul narak ve adliye meneublarının 
Atatürk'ün bir fotoğrafı, 10 ku· basılmaga baelıracaktır. Bu ma terfi defterlerini hazırhyacaktır. 
rueluklarında lzmir'deki Ataıürk kineler büyük müesseseler, ban Terfia müstahak olmak ic;in tem 
heykeli, 8 kurueluklarında Kadi- kalar ve gazetelerimiz gibi top Jizce tasdik olunan kararlar nis 
fekale'nin manzarası, 7 ve 6 ku lu ve QOk mektup ve gazete sev beti geçen senenin ayni olarak 

Bunları bir ~ataylı sö11Qyor. bizim için tarifi imkan haricin-
- * • de bürük bir mükafatıdır. Mef• 

meslne mani olmak temiz insan 
lar için bir iki dakikalık bir ie 
tir. Dundan ötürü bitli gezenler 
temizliQe ve medeniyet icabları 

na riayet etmi1en düeük seviye 
li kimselerdir. 

Bu rol ar ka1ıda harareUe de kuA re u"'ru d k d 1 1 r; n a ar a aş arım a Qa 
vam ediyor hem de en ufak bir lıı:ıtıx.ım ., b' b. h · • . . . ı "' ,. .e ın ır ma rumıye. 
hildıse ıle bıle aksamadan • ı·~ı·nde •u.. ı d ,. 

" J .ar an ı 8 ımız zaman-
Antakyaya gelir gelmez ilk ıardakı· bu· t- ddA .. . . . . un ma ı ve manevı 

ıeım kıymetlı Vah Doktor Ab· ıztırapları işte hu mükAfat bize 
durrAbman Melek'i ziyaret atmak unutturdu . 

İd ııreyi elimize aldığımız za Bundan baeka ( lekelihum 
mn ) ve ( humm:yiracia ) gibi 
pek ealkın, en ağır hastalardan 
sağlamlara geçiren vasıta bitler 
dir. 

rueluklarında baeka baeka eekil k bırakilmıetır. 
ıerde birer üzüm salkımı, 5 ku- eden müesseselerin ieioe 1arı ----

Havayollannda manlar çok nAzik ve cidden faci 

G 
. . anlardı . Memleket anarei içinde 

entf btr program kıvranıyordu. Az 7J1manda asa· 

Sıhhat te içtimai Muavenet 
VekAJetinin neeretıi~i afielerden 
bir tanesinde bit ve bit tehlikesi 
gösterilmektedir. VekAietin tevsi 
yesi sudur: 

BiUen korkunuz. 
Bitten kaçınız. 
Bitten temizleniniz. 

rueluklarında zeytin, 3 kurue· _ı_ac_a_k_tı_r. ________ _ 

ıukıarında incir, 30 paral!ktarın Bulgariatan co,,kun 
da İzmir fuarından bir manza· r 
ra, 10 paralıklarında ise lzmir sevinç içinde 
Kordon'unun manzarası bulun
maktadır. 

Cümhuriyetin onbeeinci yılı 
hatırası olarak çıkarılacak pulla 
rın 3 kurueluklarında ziraati 
temsil eden traktörde Atatürk'ün 
bir resmi, 5 kurueluklarında harf 

-Birinciden artan-
rlo ve bu komşu memleketlerle 
çok dostane mUnasebetlerln ifade 
ettlğl yaklaşma polltlkasmıo mab 
sulOdUr. 

Bitleri temizleyiniz. inkilılbını temsil eden bir resim : 
Bulgaristan için tarihi olan 

bu hadise ile, Majeste Borls'in 
yüksek idaresi allıada, başvekil 
Köseivanof tarafından p'lrlak su· 
rette bUyOk bir bulgar politik mu 
vaftakıyetl elde edilmiş bulunmak 
tadır. 

Cihdn harbi esnasında leke Atatürk tahta baeında, 6 kuruş 
luklarında gençli~i temsil eden 
izciler, 7,5 kurueluklarında ze 
minde, ordu, havada tayyare, 8 
kurusluklarında kombinelerden 
biri, 12,6 kurueluklarında yeni 
yapılan köprülerden birinin res

li hummanın verdiği telefatın 

acısı halfi unutulmadı. Lakin o 
günden sonra tek tük lekeli 
humma vakası çıkan yerlerde 
hükfimetimiz bitle savaşa girieti 
gi ve balkımızın temizliğe ria 
yet etmekte bulunduğu cihetle 
hastalık salgın yapmamakta ve 
baeladığı rerde sönmektedir. Le 
keli humma ve hummayi racia 
nın blllerle geçtiği bilinmiyen 
eski devirlerde bu hastalık bin 
lerce cAna mal oluyordu. Bilgi 
llerledlkc;e ve halkımızın temizli 
ğe riayeti nrttıkQ& bu hastalk 
büsbütün tarihe karışacaktır. 

Her iein baeı saQ'lık ve sağ 
lığın baeı temizliktir. 

mi bulunmaktadır. ' 
Postanelerimizde normal pul 

olarak kullanılmak üzere bastı 

AkeRm, üniversite gençliği, 

sebrln sokRklarında ve kral sara 
yı önl\nde bUyOk bir fener alayı 
tertip etmiştir. 

rılmasına karar verilen pullar 19 Balkan Antantı 
kıymetten mürekkeptir. Bu puı 
ıarımız 10, 20, so paraıık ve 2 ve Bulgaristan 
2,5 3, 5, 6, 7,5, 8, 10, 12, 12,5 15, 
17,5 25, 30, 50 ve 100 ?kuruşluk (Birinciden artH) 

olacaktır. Bütün bu pullarımız müeterek hududun her iki tara 
en müterakki memleketleriµ pos 
ta idareleri tarafından çıkarılan fı, otuz kilometre derinliğinde 
pullar nefasetinde olmasına aza- askerlikten tecrid edilmietir. ?ete 
mi gayret edileeektir. Fuar ha bugün ilga edilen ahkAm bun· 
tırası olarak çıkarılacak pullar1 !ardır. Halkan :yarım adasının 

_____ . _____ M_. __ :.,;m::.:.;ı z:.:ı.:n_e:.:n;;;...;;k.:.ı:.:sa~:.:b.:.ir__;z:.:a;.:;m:.:a;:.:n;;.:;;,;d a i k bir •barut f ıQısı,. olduğu devre 

Atatu .. rku·· n jait olan bu karıtlar, bugün ar• 

. -------·-----.-. tık mevcudiyetlerinin hikmetini 

Gayri mübadil işleri tatbik ediliyor j Yieiu iadesine muvaffak olduk. 
Aukara - Memlekette hava 1 Ve unsurlar arasında öteden beri 

1 asfiye talimatna- ıollarıy)e yolcu nakliyatı gün 1 ~ksilmiş olan nifak tohumunu 
• h l - Ö ızaleye muvaffak olabildik • • 

mesı azır anıyor den gune artmaktkdır. nümüz 1 ilk günden beri bütfin un· 
deki mali sene iQİnde lzmir An 1 surlara kareı Türkün seciyesi, 

Ankara (Hususi) Gayrimüba kar4 letaubul ve ı_stunbul Anka 1 Kemalizmin icaba tından olarak 

d·ıı . 1 • . f. . h kk 1 ra Adana seferlerı baelamıe ola a•ni müsavi muamelelerı· ·ıhmal 
ı er ış erının tas ıyesı a ın 1 

1 csktır. Gelecek sene Ankara - etmedik. Ve yerl Pşlirilmiş olan 
da Kamu tayca k~bul olunan ka 

1 
Diyarbekir hava yolu da açıla fena kanaatleri bu suretle sildik. 

nun hakkında Fınans Bakanh~ı caktır. 1950 senesinde, hava yol fete kayıt bürolarına l>ütüa 
nın Valiliklere göndermie oldu 1 1arımızın faaliyeti Vana kadar unsurlarıu tehalükle gidip kay· 
A'u emri evvelce yazmıetık, Ba 1 uzatılmıu olacaktır. dolmaları da bunun delilidir. 
kanlık bu kanunun tatbik ve 1 Bu suretle memleketimizin Seçim faa_liyeti bu normal 

· -b · ıı · · · . ht ı · f t k 1 d k" b- ceryanını takıp ederken Hata· 
gayrımu adı er ıeının taefıye mu e ı mın a a arın a ı u k-ı _ . . . . _ 

• . . . . yın u lur vazıyetı ve ıktısadı 
eekli hakkında bir &alimatname J~k. ee~ırlerımız hava yolu ıle 1 kalkınması da ehemmiyetle mee 
hazırlamaktadır, Talimatname bırbırlerıne bağlanacaktır. Bu gut olacağımız işlerden birisidir 
bu günlerde Yüksek tasdike ar ~ü~4sebe.tle ha~a _yolları idare ı iktisadi sa~ada çifçiler ve tücoar 
zedilmek üzere Bakanlar Heye ın UQ yenı ve buyuk tayyare da !ardan murekkep bir kongre 
tine verilecektir, ha almıya karar vermietir. Yeni j t~playacağız .. Ele ala~a~ımız fi· 

gelecek tayyareler Ankara - Di İ kırlerle te.sbıt edeceQımız plünı 

Y 
•• } .. k yarbakır. hattına tahsis olunacak gerek dahılde ve gerek konıeu un u uma ş tır. hükumeıterle temas ederek tat· 

f 
• t} d 1 Van yolu ac;ıldıktan sonra bi~ edeceQ'iz. Bütün işlerimi zde 
13 3 f} il 3 tayyarelerimiz, lranın Tebriz . ~ulhem ol_du~umuz ekol ve pren 

eehrine kadar muntazam sefer ı s~p K~~alızm mektebi ve prcn· 
ter yapacaklardır. Buna mukabil 

1 

sıplerıdır • • Hükumet yeniden 
mühim ucuzluk 

temin etti 
Hükumet, bilhassa köylümü 

zün istihlılk ettiği yünlü kumae 
tarla barcı alem bir . mal ollln 

1 lran yolcu tayyareleri de Vana . J_Iatayın enerj ik - Türk 
kadar yolcu taeıyacaktır. Bu sa 1 valının yanından teeekkur ede· 
retle ilk beynelmilel hava kıta 1 rek ayrıldım · • 

!arımı~ kuJ"Ulmue ohtoaktır. 1 Bizim iQin • ı;yareti ihmal e-
BıUlhare Adana - Halep dilmeyecek bir müessese de Hal 

ve Adana - Bağdat hava yolu 
1 
kavi merkezi id i. Halke•inde ça 

için de tetkiklerde bulunulacak 
1 
lıştıQını duyduğum Bay Suphi 

tır. ' Bereketi çok sade döeeli basit 

-
___ ._._Ve Semaları.n Kızı kaybetmiuıerdir. Komeusunun 

· sildhları artacak diye Balkan battaniyelerin de istihlak tergi Hava yolları Umum müdür bir masa baeında dosraları ka· 
lutu, meydan tesisatı tamamen rııtırmakla meegul bulctum §.2,; 
ikmal edilmemiş olmasına rağ riyenin aaki cumhurreisi ve bu 
men, İzmir fuarı esnasında An gün Hatay Halkevinin faal uzut 
k&l'a - İzmir ve letanbul ara )arından biri olan BaJ Suphi 

•Petit Parisien., lstanbul mu bine pilot olarak alman Gökçen 
habiri Wi11r Sperco'nun Bayan geçen sene Dersim is7anının 

Sabiha Gökçen hakkında 1azdı tenkilinde vazife alan ve yalnız 
ğı bir makaleyi rukarıdaki bae olarak, bu günkü rejime isyan 
lıkln neeretmektedlr. Bu razıda otmie bulunan dağ ktlrtlerinden 
deniliyor ki: bir ook grubları makineli tüfek 

23 yaşında olan bu geno ateeile dağıttı. 
Tilrk kızı, _S~biba Gökçen, Pilot Elmaslarla süslenmie tayya 
suz ve rasıtsız, olarak, Balkan ·ı · k it dalyasını gen" 

ı k ti . . d 1 t - .1 recı ı a ın ma 'Y 

me.m e e erının ev e mumessı S b h ren bizzat manevi 
len tarafından heyecanla kareı 8 ı ?Y8 ve_ 
ıaodı~ı Atina SelBnik Sofia pederıt Ataturk olmuetur. Bun 

6 
• ' ' d Tü k b va ordusu Belgrad ve Bükreete durmak an sonra r a . 

suretile Balkan yarım adası üze nun kadınlar kısmını teşkıl 
rinde raptığı uÇueundau döndD. eden otuz kadar . g~oç kızat 

lstiklAI harbi ordusunda ee ·Türk kusund~ muallımlık rapma 
bit düeen bir zabitin kızı olun ğa devam attı. 
Sabihlı Gökçen Reisi Cümhur Eski rejimin devamı olan 
Atatılrk tarafından etlAtlıaıa ka baremin, peçenin ve örf ve ada 
bul edildi. Ve ilk tayyarecilik tın kaldırımasından beri eski 
derslerini aldıQı Rus1a1a gönde •desenchantee.,ler bu son hadi 
rildi. sedan kolayca ğörüldüğu gibi 

Ankaraya döoüeılnde, her güzel bir terakki göstermieler 
Tftrkiln bir aile i ismi almasını dir. 
emreden kanunun merirete gir Sabiha Gökçen sade halile 
mesi anında Kemal Atatürk ta ve küçük boyu ile rirmi yaeın 

rafından, cSemnların kızı• namı dan daha aeağı bir genç kız 
oa gelen Gökçen ismi kendisine hissini vermektedir. Giydiği tay 
verildi. yareci mülAzimi elbisesi kendisı 

Türk hususi taryare mekte ne çok faraemaktadır. Biraz cid 

devletlerinden hiQ birinin bir kay lerini indirmek suretile sınai ma 

gısı olamaz. Balkan sildhlarıt an mulAtımızm uauzlamasında bir 
cak •nalkan rarım adası balkan· adım daha atılmıetır. Sınai ma 

hlarındır,, mefkurelerinin müda
faasında kullanılabilir. 

mulatın maliyeıi üzerine mevzu 
ver~i ve resimlerden olmak 
üzere memleketimizde yeti eme 
digi için hariçten ithale mecbur 
olduğumuz iptidai maddeler 

sında mutakkat bir hava seferi 1 B k t b' k" · 1 . . ere e ır ma ıne suratı)' e ça 
ihdası ıçin tetkıkler yapılmakta 

Sililhlırın korku telkin et· 

mediti bu devre geldikten sonra 
hudutların milna ifade etmiyece
ği devir pek uzakta sayılamaz. 

SelAnik'te imzalanan itilaf· 
name Bulgaristan'ı Balkan an· 
tantına bir adım daha yaklaetır· 
mıştır. Esasen komeumuzun gi· 

receği kapı dört seneden beri 
aQıktıa. Ve Bulgaristan şimdiden 
bu antantın bir nzvuymue ~ibi 
komeulariyJe iebirliği 1apmakta· 
dır. Bunun Türkiye için bilhassa 
cemilekAr olan bir nümuneeine 
de Mön(rö kaoferansında eahit 
olmuetuk. 

A. S. ESMER 

di olan rüzü pek nadir olarak 
güler. tahassüda tını soran ga 
zetecilere nezaketlet eöy lenecek 
mühim bir eey olmadığı cevabı 

nı vermietir .• 

gümrük resmi tenzilAtını birkaç 
gün evvel ıazmıetık. 

Kamutayın kabul ettiği son 

ve bu seferlerin tatbik kabiliyeti 
ni araştırmCiktadır. 

Hava Yolları İdaresinin 
mardanda yaptırmakta olduğu 

yeni hangarla Umumi müdürlük 
binalarının ineaatı hayli ilerle 

kanun bilhassa köylü tarafından mietir. Hangar bir hafLaya ka 
genle miktarda istihlll.k olunan dar tamamen bitmiu olacaktır. 
ea1aklaria, harcı alem battaniye 1 Yeni hangar en son sistem teei 
lerin fiatiarına müsbet tesirler 1 satı haizdir te dördü büyük ol 
:yapmıetır. Bu ucuzluğun netice mak ilzare sekiz ta11are alatiile 
Ierini mukareseii bir eekild e cektir, 
aeatıra koyuyoruz: Umumt müdürlük binasının 

Eski fiyat Yeni fiat birinci katı tamamen bitmiş ve 
Rumeli eayaA-ı 265 235 ikinci katın ineaatına baelanmıe 
QüUki 180 155 tır. -Yeni birinci katı Ankara ha 
kareli rumeli eara.275 230 va istasyonu binası ve ikinci ka 
ingillz ea1aQı 260 220 tı da Umumi müdürlük dairesi 
2 kiloluk ba ttaniye830 730 olacaktır. lstasron binasında ge 
yarım kiloluk bat. 700 630 len ve giden yalcuların her tür 

Dört kiloluk battaniyede ya lü ihtiyaçlarını karuılıyacak mo 
pılan tenzilftt ise 180 kuruetur. dern tesisat bulunacakhr. 

!ışıyor ieini geri bırakmadan sor 
duklarımıza cevap yetiştiriyordu : 

•-- Yirmi seneye yakın bir 
zamandanberi acı esaret boyun· 
duruğu altında inleyen Hataf 
nihayet Büyük Şef Atatürk'ün 
ıüksek himmetiyle kurtuldu . • 
dedi ve il4ve etti : 

c - Tabii gezdiniz. gördü
nüz. Artık bu memlekttte de 
Türkün binlerce senedenberi 
mevcut olan kuvvet ve aıamAti· 
ni tarihini ordu tekrar getirdi. 
DaRlarımızda ovalarımızda ecda 
dımızın hatıratı uyandı. Zulüm 
ve esaret nihayet buldu. Hata)' 
Jılar iQin bundan daha ul9i bir 
saadet tasavvur edilebilir mi ? 

Bu öyle bir hıldisedir ki ta· 
rif ve tavsifine imkAn buluna
maz. Aziz vatan hürr!yetine is• 
tiklAlinet•na tay lılar insanlıkları· 
na kavuşular . • 

Fuad Türkay 

l 
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ünyada eler oldu Neler oluyor Pi YASASI Adana ve Mersin Franaa Konsolos-
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3 

_ 
8 

_ 
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luğundan: 

a rayıkebirde dalgıçlar Peştede düello Pamuklar Ku. s. ~ . 4 Temmuz. 
1938 tarilıiodP. Aııkaraıla imza 

K 
1 40 41 edılmış uruumı beyarrnameye bağh protokola gürt! 

Bu haber ıiıe tuhaf vetçalışmaları bir mucize gibi çofalıyor D~ğvmaai: 28 A,tana ve Mersin mıntak_ası içinde o'uran ve hi-
inımlmaz gibi görünecek, fa. diJlerde dolaıır Budjpeştede eskrim öğ·ı Kapı malı 27 yar h~kkuıdan Suriyeli veya tiibnarılı kalmış zat 
kat doğrudur. Dünyanın ;n uzak k.. retmenleri işten göz açamı· Koza ~ 50 lar, bır taraftan, 15 Ağustos 1938 tarihine kadar 

Asırlardanberi sahrayike- . oşe· yorlar. Zeged üniversitesi pro Kırma F a sa k ' J 
b
. . .. lerıne kadar yayılan fen, Sah· Kozacı parlağı 26 r. 11 • onso os uğnnca eski hi)'ar beyannamele-
ınn cenubunda her tUrlu ne• k b' d k" k l d b feıörlerioden altısı birbirleri· t d b 1 · batlarınyttiıtiği vahalar var- rayı e ırke ı t uyuSarah •.kur ni düelloya dave,t ettikleri Buğday-Çavdar rını eyı e ıutıc ur o up, diğer taraftan, 15 ikin· 

dı 
8 

h 
1 

k .. k nunu so muş ur. a rayı e· Sert anadol 5,10 lci k.Arıun . J93.9 .dan f.vvrl ,.3 Suf'İve H~ \· a Ll··1a. 11 ,.1• 
r, u va a ann e serası u b. d k. k için eskrim dersi alıyorlar. Yum1t•ak 

1 
J J - u 

yu sularile sulanır. Bu kuyu._ ır e ı oyucular dalgıç baı- . . . r. - 5.5 na ıkame.llerrnı nakletmelidirler. Bu i~i ıuuame .. 
lan temiı(emek için çok eski hkları edinmiılerdir. Şimdi d Buı°la!d~n ık:s\ ,l65~aşın- Yerli buğdayı 3,'10 leden hif'isi ikuıal olunmadığı takdirde alakadar .. 
ıamanlardanbni kuyucular ... tehlikesiz ve zahmetsiz en de a dpro esfor .. ozge 1 e Y• • Çavdar 4,20 ı T ~ k t ı. ·· ,. · · ' 

ı ~ · k 
1 

· b'l" 
1 

. şın a pro eıor olnay vuruı- Anadol yulaf 3 t ar ur auuye ıne g•rıp, yal111z bu sıfatla Fran. 
•ıır. Otuz, kırk metre derın rın uyu ara ıae • ıyor armış .. t l b' 'b' ı . . ı d ı ı , 7 sa S . a L .. b 

f 
u ar ırı ır erıoı yara a ı ar Arp ve urıye v~y u nan oıoritelerı· tarl·ıfıı•daıı 

olan bu kuyulara inmek ve on· Bu iıe ese eden yalnız .. ' • . • 1 a 
1 

lan temizlemek hayli güç vt: seyyahlar, röportaj muharrir- (kıs~ aynı otom~~ıle k?ndu, Anadol 4,tb arlık sayılacc- k. Fazla maltiruat için saal sekizden 
tehlikeli bir iıtir. Sahrayıke . leri otmuştur. Bunlar artık ma aynı hastaneye gotürüldU, ay· , Yerli alivre yeni M. 3,5 saat 12 )'e kad<~r (pazar giirıferi müstesna olarak} 
birde kuyuculuk babadan ev ziye karışan bu kahramanlan oi doktor tarafından ıyni a- Nohut ekstra 5,25 Adana ve Mtırsm konsoloslıarıtltıriye müracaat 
lada intikal eden imtiyazlı bir göremiyecekler ;fotograflannı meliyathanede tedavi edildiler f aıulye 7 9 olunur, 
nıeılektir. Bunların bavasızlı alamıyacaklaı ve onlarla mü · şimdi de ayni odada yanya· I Yulaf yerli ·',10 ----------------------
ğa dayanmalirı , .e ıu altında likat yapamayacaklardır. na iki yatakta yatıyorlar. Mercimek ıark 195

5 f L A N 
Sahlep o O l I Tatlı çoien 2o ev et Deıniryolları 6 cı şletme komis-

Dünyamn en azdı 
kadm düımam 

Kırılmaz cam ve tank yeni Jefil 
çok eıki bir icattır 

Balmumu 75 yonun dan: · 
Cebri 10 11 . Mersin iıtasyon ~üveti ile Fevzipaşa istasyon büfesi 

Susam 16 ikışer yıl mllddetle ~ıraya verilmek llzere pazarbğa konul. 
muttur. pazarlak aşagıda gösterilen gün ve ııa•tlerde Ada. 
nada iıl~tme ~üdürlüğ~ b0inaı~nda yapılacak ve ayrı, ayrı 
ihale edılc:cektır. lıteklılerıD 938 yılı ticaret odası veıik111 
büf.e veya büf4:_ti. işletmeye ehil olduğuna dair belediye 

Dünyanın co müthiş kadın Zamanımızın mllhim ke ğil canlı hayvan idi. Yapalı 
düşmanı olarak tanınan Etiyen 1 şif ve ihtiralar: sayılan birçok Demir kule şeklinde yap Si h 
Vuntez isminde zengin bir işlerin binlerce sene evvel kul lan bu tankları icinde bulunan: ş:r~ 
emlak sahibi 68 yaşında oldu !anılmış olduğunu tarihi ka- filler düşmanın Uzefine yUrU Anadol 
~u halde Viyamtda ölmüştür. yıdlar birer birer isbat etmek mekte idi. Bu tanklar saye! Aydın ıiyah 

64 
45 
40 
44 
80 
70 

Bu adam hayatında hayatında tedir. Meseltl otomobil ve oto sinde Kartacahlar bir çok za 

1

. Yıkanmıı yapak 
kadınlardan mümkün olduğu bUsterde camların kırılmasın ferler kazanmışlardır. Güz yana 
kadar uzak yaşamıştır. Trenle dan çıkan kazaların önünü aı Modi!'rD şehirlerde seyrise 

1 
Konya malı tiftik !IS 

43 ehlıyet,nufuz buvıyet ve eyi ablak veıikalarile kati teminat 
akca~ı veyaBanka mektubu ile pazarlık saatinden bir saat 
evv~bne kadar komisyon reisliğine müracaatla muvakkat 
temınatlannı yabrmaları ve mali iktidarlarını gösterir kana. 
atbabı vesaiki de beraberlerinde bulundurmalan. 

seyahat ederken yanında ka· mak için istimali mecburi tu• feri tanzim ve intizamı muha 1 Yozgat 110 
dın bulunmasan diye bUtün tulan kırılmaz camların eski faza etmek usulil Rom~hlar Keçi kılı 40 
bir kompartımanı kiralar. Yunanlılar tarafından icadedi devrinde dahi cari olduğu! ,. dabai 25 • 
tiyatroya giderken yanına ka lip Romalılar tarafından dai· meydana çıkan kanunlardan ı Pirinçler 
dın oturmasın diye sağındaki ma kullanılmış olduğu şimdi anlaşılmaktadır. Birinci nevi mal 21 
\1e solundaki koltuklarında bi anlaşılmıştır. Romalıların Yeniçerileri 

1 
lkinci nevi mal 20 

etini alarak iki tarafını boş Roma imparatorlarıııdan,olan protoryetlerin bir vazife .Çay 280 
bırakır evine katiyen kadın TilberUs kırılmaz camın icadı si sokakların başlarında Jurup : Kahve 102 
80kmaı, sokakta yUrUrken biJe na o kadar ehemmiyet vermiş dört nala at ve araba suren \ Badem, çekirdek 
kadınların yanına sokulmama tlr"i bunu icad eden adamı feri ve kazaya meydan veren 1 içleri 
sını temin için keskin ye pis Yunanistandan Romaya davet teri tutmak ve mahkemeye Tatlı badem içi 95 

50 kokulu katın yaprak cigaral::ı etmiş ve kendisine birçok şey teslim etmek idi. Acı ,. ,. 
ı·ı itermiş. ler yaptırmıştır. So~aklarda halkın emni- Acı çekirdek af> 

3ı0 

103 

Vuntzel, vasiyetnamesiyle Mucidin başka memleket yetine bUyük kıymet verilirdi 

1 

Urfa y aiı 90 
miktarı hayli mUmklln olan lere giderek aynı şeyleri ora ğindea işaret ve tanzim me İçel ,, 70 
botun servetini erkek ve be· da dahi yapmaması için bu muru askerlere en yilkHCk ::=~=~!!!!!!!il!~===-~ ..... 
k:'tr oıan akrabalarına bırak- kadar taktir cttiğ• ve mnk.uat maaş verilmekte idi. Mersin Meyve va Sebze 
rnıştır. tşin en garip tarafı ıar• garkeylediği adamı adet K k k .. •

1 
. 

ÖIUnUn evrakı arasında kendi mucibince öldUl·mUş!Ur. 0C8m lf 8 U8ÜI PIJ888SI 
ısine ilanı aşk eden ve evlen Umumi harbın son devrin k d d 3 _ 8 _ 938 
tnek istiyen yüzlerce kadın son devrinde kullanılın tank 8 ID lr Kuruş 
tnektubu bulunmasıdır. Kadın dahi yeni birşey değildir. Bu BUkreşli bayan Şarlot 5 dUşmanı bu mektupları tarih nu ilk icad edenler Kartacalı Nöjman mahkemeye baş vur 2 g~::tee 
sırasiyle tasnif etmit ve sak lardır. Yalnız eski tankların du. 6-7 Ayşe fasulye 
larnıştır. muhaITik kuvveti benzin de - Kocam erkek de~il 15 • K Barbonya 

"" =-· kadındır beni ayırınız dedı. yok Yer çalı 
Sarhoşun mantığı şar1ot burtdan iki sene ~~: ~~~~asuıya 

Bu iki ite ait ıartname ve mukaveleler mezkllr istaı· 
yonlar ıefliklerioe ve komisyonum uza müracaat balinde
bedelıiz olara" görülilr. 

F. Paşa Bllfeııl 
Mersin BUvetl 

Muhammen Muvakkat Kati Pazarlık gOnQ 
Bedel teminat teminat ve tarihi Saat 
Ura Lira Lira 
240 18 86 10 8·938 çar~mba ı ı 
200 15 30 ıı 8 ·938 pervembe ı ı 

26-30·4-6 

i l A N 
lçel Hususi Muhase~e direktörlüğünden 
Hususi idartıye ail cins mevki, uurnarası aşağı 

da yazıll üç p;1rça akaralrn 938 yılı icarları hizala 
rrnda konulan bedeller üzerinden Ağustosun 20 
~!aci c.umar~esi giinii saat onda ihaleleri yapılmak 
uzre ıçtıl vılayeti daimi erıcümen ince acık artır-
maya konulmuştur. • 

isteklilerin şartnameyi görmek üzre Hususi mu 
h~sebe ıuiidiirHiğüne ve ihale güuii belli saatta 
yuzde yedi buçuk nisbetindtı ki teminat akct>si 
makbuzunu hamilen vilayt-t encümenine miira~a
aıları illln olunur, 
Cinsi 

Maiaza Eıki . ,, ,, 
,, ,. 

Mevkii No. ıı 
postane bitiıiğinde 4 

,, ,, 8 
,, ,, 14 

Yıllık kira bedeli 
90 lira 
90 ,, 

lol ,, 
4-9-14-19 evvel Şarl adında bir gençle 2 · Hıyar adedi 

kanuna uymadı evleniyor. Bu zatı geçenlerde s Erik I L A N 
sahtekarlık cürmile tevkif e 5 6 Uınm beyaz 

Londrada sarhoş oldu~u 1 Bu cümle de tOrkçede Bç diJip hapse atıyorlar. Hepi~ha 4-S ÜzBm ıiyah Tu·rkı'ye CumLurı'yetı' Zı'raat Bankası Mersı'n ıuLe11·nden 

- ----------------·~ı----------------

balda otomobil kullanan bır köşe kış köşesi bu kôşe yaz nede. Şarhn erkek olmad.ıgıoı 3·5 Patlıc6n il U 
S V d d b S Sarmısak 

tof(k tevkif edildi, mahkeme k5şest gelen Sıvll paşHı üç ~eıl eyntrup a ın a ır ka Şubemizde iıtihdım edilmek üzre 45 liraya kadar ma· 
.Y~ verildi. Mahkeme ıoföriln tunç tas kayısı hoşafı., cumle dıo olduiu meydana çıktı. ;:=:·-;-·;;;:;·-;;;;;;;-- ;;;;;;;::=:==" aşlı lalkal orta mektep mezunu bir daktilograf alınacaktır 
bır sene müddetle vesikasının be Şarl sekıı yaşına kadar J ( N • M ( R S ı il 16 Ağuıtoı 938 tarihinde ıubemizde yapılacak olan 
istirdadına ve 25 lngiliz lira sin! on kere söylemeğe n· kız olduğunu ondan sonra ga 1 ft imtihana İftİrak edebilecek olanlınn: 

zer 1 -Tnrk olmalan. 
sı ceza ödemesine karar ver • S 49.Y . k ı 783 rip bir tahavvOle uğradığıoı N- h 5 K 2-Y aılannın 18 den aıağı ve 30 dan yukarı olmaması 
di, . onra . ra ımın BOlue~e gidip erkek kıyafe US ası uruştur 3- Bankamızda memurluk istiyenlere mahıua matbu 
Şoför muhakeme sırasında ıle darbet d~dı. ~unu da yap tinde gezdiğini Şarlaka afltk Abone ) TOrkiye Hariç beyannameyi doldurması. 
~endiui şöyle mUdafaa etti. madım. Dedım k•: . . . olup ev•endiğini itiraf ediyor. Şerait için için 4-Bınkamızıo göıtereceği hekimden nilmuneıine uy-

- Sarhoş olup olmadığı ,, - Bu dar~ . amehyesını Doktorlardan mOrekkep • gun olarak alınmış sıhhat raporu ibraz etmeıi. 
ttıı teshil etmek üzf're merke dogru yapmak ıçın. ağır ~ğ~r bir komisyon bu garip hadise Senelik 1200 Kr., 2000 K 5-Mektep ıehadetnameai, nüfus tezkeresi, askerlik 
ı6 çal!ırılan doktorun her is yaparsam sarhoş dıyeceksınız yi inceliyecektir. Altıaylık 600 1000 vesika11 ve bllsniihal varakasının asıl veya bınkamı7.ca tas-
t ... b k d ı yapa Oç aylık 300 500 dikli birer suretleri ile kArtonsuz ilç adet fotograf vermesi 
~diğini yaptım ancak iki şe ça u yapar 8 ya~ ış .. r Can varın ılı .. tı'r'ık 6-Bankamızca yapılacak ayrıca tahkikat ile iıtihda-
)l yapmadım. sam gene sarhoş dıyecekeınız ı Bir aylık ıoo Yoktur. mına mani bir bal görülmemesi fArttır. 

Biri: Bana She selis sea Bunun için yapmıyacağım. kOllHI Resmi ilinabn ıabn 10 Mlltemmim izahat almak istiyenlerin Bınkamıza mlira· 
8haııs on the naıhore cOmle Fakat hakimler bu mOdı 111• Kuruıtur. caatları lüzumu ilin olunur. 1-3 
•irıi bir solukta söylememi fayı kAfi bulmadılar ve tofô ltalyan doktorlarından. ılı"n 
~etti. rU mahkum ettiler. bay pikkol Leonardo ile ıeie 

tan doktor Vilyam Marif, öl- Merain Aalıerlik 

170. 000 1 Z M 1 R L 1 V E 
lıınir Enteraaıyonal Faannın 1.000.000 ziyıretçiıi ıizi 
bekliyor 1 .• 

Yol :!Cuzluklarından istifade ediniz; Yenlllk, gOıelllk eğ· 
lence, ucuzluk ve alış veriş yeri IZMIR ENTERNASYONAL 
F'UARINI deu~z. &0Dt!Ş, yeştlllk, meyve ve ıağhk şehri gQzel 
lzrnırı ziyaret ediniz 1 •. 

20 AGUSTOS - 20 EYLÜL 

dOren delil eğer elektirikle 
öldOrOlmOşse ölene yeniden fUbeaİ reİalifinJen: 
can veren bir eleklirik kollu Askeri evsafa u7gun 
ğu icad ettiler. lJintığe elverişli hayvam 

iju koltuğun tecrübeleri o·ao kimselerin Adanada 
yapılmış ve mUsbet netice ki haJvan salın alma ko 
vermiştir. . 

Birkaç hayvanı elektirikln mısyonuna mu racaal eı-
öldUrDp bu koltuğa koymuslar meleri ilan olunr. 
hayvaolar dirilmişdir. 4 - 9 - 1 ! 

Türkiye Kızllay Cemiyeti umumi meıkızindın 
Afvoukarahısar Maden snvunnn bir litrelik hdŞ 

şişeleri, saman k fılahile beraber (9> ve saadıkları 
50 kuruştan g~ri alınacaktır. 

Af yonkarahisar maden suyuna mahsus boş 
şişelerin ucuz fialla şişecilere verilmemesi ve ce
miyetimizin bayilerine ~·uk~rıda y~zılı d~ğ~r fial. 
la iade edilmesi savın lıalkmuzdan rica olunur .. 

Mersin Bayii: Mustafa Yunus 
2-3 



SAYFA 4 
~ fmmttmmmB mımmıı~ 

Viktorya Bisikletleri 
Dayanıklı 

Kullanışlı 

Hafif ve 

{Bir Bisiklete sahip 
olmak icin behe-• 

• 

YENi MERSl1 -

• 

Remington 
Her Dairede 

I-Ier ticarethanede 
Her Yerde 

• 

oıehal "' 1 1 

(Viktorya) Markalı bisikletleri tercih e~inizı Daima R E M 1 N 6 T O H yazı makinalan • 

Sağlamlığı ile şöhret kazanmıştır. 
Toplan ve perakende satış yapilır, alıcı-

lara kolayltk gösterilir. 

Satış Yer·ı· lılersin Merk·ez Bankası altıoda ı= 
• lçel kontuvarı. =si 

tı rmmnmmı mı ım• Zj~~ • ·ız ·-:-· ·· 1· .. ,. ,.. · ~· .!.~ .{.(. I ._i.l' • )' .zız• • l. . ,. . . .•• 

Kelepir bir iş 
işlek bir vaziyette yevmiye 3-4 lira kar 

bırakan ayran şerbet ve kahvehanenin müs. 
teciri taşraya gideceğinden devren sa taca~ tır. 
Taliplerin idarehanemize müracaatları. 

., ' 

vı Şeritleri kullamhyor 
Sizde bir REMINGTON almalı .. ~ 
aınız. Satış yeri 

ı ~alyam Rakar.) 

, •••••••••••••••••••••• , 
:Nisaiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı: 
• DOK.TOR. • 

i A.-YakupAslan ! 
: Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı : 
• Almanyada tahsilini ikmal etmiş • 

-- -. ·-
-~ · .. 

---~-----
-- ... ~ 
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~ ORNEk KEBAP EVi ~r~ 
~~ Ahmed Kayaselçuk ~ 
~d KURUŞ KEBAPLAR , . , KURUŞ KEBAPI.AR ~ 
~~ JG Mersin k~babı koyun ! ! 20 Yumurtalı salçalı ke. ~ 
ı &e. e ti ile ~ i l ! 20 Kirazlı kebbp 

\ ~ 25 Yoğur tlu kebttp saderi i 20 Keme kebabı l 11 
Cıı 1 yıtğ başlama et suyllc i 20 Patatlbli kebap ~ 
l &e. 15 Kuş başı k~bap ı ! 20 Babat1ı kebap ~ J 
dl 1 20 Domatlili kebap j 15 Sade mayctanuzlu ke. · ~ 
r~ 20 Patlıcanlı Urfa usulU ; 1 20 Yağlı hamurlu et teF ~~ 
ı t,e 20 Sulu kebap Adana • ı side ~ 
Cıı J 20 Sarımsaklı Antep ke. l 20 Çi"' köfte ı 
~ I 5 6 I ~ 1 !b 20 KOibastı 'ı Salata, Ca01k, Turşu 'il ı 
( ~ ' r~ Şak:ırya lokantası ~arşısında 37 No. ~ 
~~ ORN EK KEBABEVI VJ:ı~ Lokantasınd~ rJ 
ı &e. Yukarıda yazılı kebaplar ile daha birçok yazıl- l ıe.. 
~ mıyan kebaplar sırf koyun etile yapılır ve muhhlif ~~ 
'ali YEMEKLER bulunur. I~ 
~ Sayrn müşterilerimizi memnun etmek için ~') 
ı~ yapılan bu taahhiiUen urnek kelrnrcısı Ah - ?J 
?J met çekinmez. BiR TECRÜBE KAF1DıR ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Rizenin Hasır Koltuk Takımları 
YENİ PAR.TI GELDİ 

Sipari§lerini kaydettiren miJlferlleril1Jiıin takımları emirlerine 
amade bulundurulmaktadu. 

Yeni modellerimizin bütün malııemesi lıalis Riıe malıdır, ls
llınbulda yapılanlara !ıv sure/le faik olup talıta abamı [Fındık] 
atacından mamuldur, fiatlerimtz rekabet olunamıyacak dereadt 
ucuzdur; Cenup vll4yetleri EQZlno ve bahçeleri için sipariş kabul 
olunur. 

TERMOS 
Sıcaktan bunalmamak için (1 ermos) a sahip olmak l4zımdu 

Bu sene Termosların alemin/um ve baU kapaklı cinslerinden mada 
bir, iki, üç, dDrt ve be§ defa kalın lul'ılmaz cinsleri de Etlm4ti,. 
Çelik Ttrmoslarımız ile beraber yemek, dondurma, tereyalı için 
lıususı termoslar da vardır. 

Bahçecilerin 
• Hastalarını her gün 8-12 15 - ıs e • 
: kadar kabul muayene ve tedavi eder. ı 
+ ADRES: Mersin Bozkurt caddesi • Sedad Sahir Seymen 
: Yoğurt pazarı No, ı : Uray caddesi No. 41-Mersin 

Mt,vsimlik ihtiyaçlarından a.._ Jll Taşra siparişleri acele ğönderilir 

~······· .. ····~·~·~·~·~·~·~·~·~·~.,~~~~~~~~~~~~~~ 
Bu mevsimde bütün ağaçlar liizumsuz (i. 

lizler verir. Bu filizler ağaçların büyümesi
ne yarıyacak gıdaları israf ederler. Bundan 
dolayı fazla ve lüzumsuz fllizler keskin çakı 
ve makasla kesilmeli ve kesilen yerler ma .. 

Sayın Mersinlilerin 1 

Nazarı dikkatine 
Sıcaklar baıladı, kışın 

yiyeceğiniz yağ ve peynirle· 
rinizle bunlara benzer gıda 1

1 

maddelerinizi Soiuk hava 
deposuna ve1erek muha
faza ettiriniz. 

cunlanmalıdır. 
F~nuio icabetlirdiği mükemmeliyetle imal 

edilmiş olan her çeşit nıacu n 
Tüccar hanında VİKTOR Botros 

ticarethanesinde bulunur 

Adres: Selim Şemsi 

ltb•t•r•n 
Soiuk hava deposu 1 

30- 30 ' 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veklletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAP0RU 

Görünüş: Berrak Kaleviyet; "loo sm3 suya sarfolunan N. lo 
mikdarı,, 0.2 sm3. 

Renk 
Koku 

: Renk.siz 
; .. Kokusuz 

Tadı ; Latif 
'teamül; Mutedil 

Mecmu sertlik derecesi "Fransız,, 1.5 
Uz\'l maddeler için sarfolunan müvelli-

dülhumuza litrede o.4o mgr. 
Sülrat "SÜ 4,, litred~ 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Nitrat "No 3,, ,, 0.0040 
Nitrat "No 2,, yok 
Amonyak ''NH3,, yok .. 

Fennin en son usullerine riayet e erek kaynadığı yerınden ıt~ba: 
ren istasyona kadar içi kalayh kAI vanizli borularla içi mermer. doşeh 
bellurhavuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fizi i ve kımyevi 

1 • 

.evsafını muhafaza ederek ve hiçbir suretle el değmeden hususi kim
yagerimize ve Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettiği Sıhhiye m~m~· 
ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ıle ~ 
yıkandıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhhat memuru tarafm- * 
dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir. : 

.. 
-tc 
Jf
-:te 

*•~• • m • ••••• Mersin: Yenı Mersin Basımevinde Basılmıtbr 
........... *~"' 

/ 

; 

- ( . I 

. 
IHTIVARLIK "'-, 

Peşinizden Geliyor. 

ONA KARŞI t 
il 

Hazırhkh Davranın• 
y • .. ... 


