
·• - . - -----. . ---_--·-·---:--·-.:.:::-~=:.-·-----=--------~------

- -

Sahibi ve Umum Neşriyat CUMA 
Direktörü 

FUAD AKBAŞ 5 Hatayda dünden itibaren ikinci 
müntehip namzetlerinin te-sbitine 

b?şlandı. Bu iş te yakın zamanda 
biterek seçime baş1anacak. 
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Hatayda kayıtların neticesi Sovyet - japon harbi 
Türkiye - Fransa arasındaki halisane teşriki iki taraf ta dün ihtar mahiyetinde mütema-

mesainin memnunluk verici mahsulüdür diyen hava nümayişleri yaptılar 

Seıanik ! CevadAçıkalın ve Kolonel Kulenin beymtı Atatürk MOskova-Tokyo 
Anlaşması 5 • h t• lzmir fuarına davet 

~alkan Antantının yaratıcıpo- .. . ~~1 '!1 ~ye _ I ızmır, :~~!~u~ie>k- B•l•dly• Protesto düellosu yapıyor 
litikasının resmi ~iı teyididir Dun ıkıncı muntehıp namzet- ~~:;~ ~:.~r~,.~~~I~~~~~ b~:::ı~:. lManhçuho hükumeti protesfo~unda Sovyet 

1 1 · · d t b't' b 1 dı er attı hareketinden vazgeçerlerse tek-Bükreş 3 (A.A.) _ SeUinik erının e es 1 ıne aş a bildirmek llzere lstanbula hare· 
'"' 1 ket etli. Belediye Reisi, AtatOrke rar müzakerelere gİr1·şeceğt0nİ bı•ldı.rdı· raktıaın imzalanması hns~bile 

ffariciye ua11rı B. Kommen Ra· i Secimin ilk merhalesi gibi ikinci merha- Fuuıo hazırlıkları hakkında iZtl· 
dor ajansına aea~ıdakl beJnnat ı • .. • • J l k bat verecek ve kendisinden Fua. Harbin 4 ( Paris radyosun dirmietir . 
ta bulunmuştur: 1 /e Je tam sukun lÇln e yapı ( CO rın açılma törenine riyaset etme· dan) Çaokofenk mıntakasında Bu protostoda Sovyetler tav 

" - SeHinikte Balkan anlan lerlnl r[ca edecektir. dün bir hAdise olmamışsa da bu ruhareketlerini değiştiruikleri 
lı ve Bulgaristan adlarına Bae Antakya 4 (Anadolu ajansı· sidır •. Bt~ uetice samimi _teş~iki Behçet Uz, lstanbulda JTOrko sabah Sovyet tayyare nümayışı takdirde mançukonun tekrar mü 
\'oldl Matnksas ve Başvekil Kö· ı nın hususi muhaLiri bildiriyor) :nesaılerın ne. dere~e . varımlı o· I fis ve ticaret odalarHe de temasıı nı müteakip Sovyetler Şanko zakerelere başlamaya hazır oldu 
aei\!nIJof tnrafıııdnn imzalanan Hataydaki fevkalflde murahhası acağma d 1 bır delıldır. Bu kıı· gelerek İstanbul tnccarlarıoın da fenk tepesine top ateşi acmışlar ğu da i\Ave edilmektedir. 
l>aktın tarihi bir ehemmiyeti ol I mız orta elçi Cevat Açı kalın ve dar güzel ve hüsnü niyetle baş·; ha geniş olarak fıuıra lşllraklerlnl dır. Japonlar topla mukabelede Moskova nediyor. 
cluQu muhakkaktır. Kolonel Kole bu güu saat 13 de lanan seçiıııin ilk merhalesi iyi lstlyecek ve pazar gOoO lzmlre hulunmuelardır. Piyade hareketi ' Moskovo, 4 {Radyo) - Tas 

1935 do Strose ksnferan . · · bir noti ... a ile biUi. SeQlm ameli·' dOnecekUr. olmamıştır. Saat 14 de Sovyet a1·ansınd a ıı·. 
ın a mevzuu a se ı mıe o an _ . . k 1 d yesi lam uir sükunet içinde cer lram toccarları kalabalık bir tayyareleri Korenin "İmalinde Gerek Japonların istilll ha· 

a d b h d"I . 1 beni kAbul ettıler. Her ıkı dev 1 1 
lıu 1 B 1 ·ıı r ile let mumessılı de ayıt ar an v 

an aşma u gar mı e ı . k yan etti. Bu güu ikinci münte· şekilde fuara iştirake karar ver· Kopa köJü civarına bir kaQ bom raketinden evvel gerek çarpıtma 
komşuları arasıoda 7eni bir dev alman_ neııceden Qo memnun h"ıp namzetlerinin de tesbitine 1 mlşlerlerdlr ltalyıın devlet pavyo 

ö ü rlardı ba atmıelardır. Diğer taraftan esnasında, Sovyet kıtaları, bir 
re aQmaktadır· Bütün ekidle i r nuyo · bacıladık . » nunun inşasına başlanmıştır. 
· t f C t A k J - 11 50 kadu Japon tayyaresi Sov defa bile, MaoQurya hududunu rın serbest bir arzuda imzala lk de a eu çı a ın so- Kolonol Kole de eunları söy 
dıkJerı bu anlaema bir son de ze başlayarak şunlıırı söyledi : lemiştil' : Al manyaya yet hududuna tecav()z etmeden ihlAI eylememielerdir. Bu suretle 
r.·ı f k b" h J d" M I h · "k" hudut boyundn bir nümauia U"U lıüreket etmeleri nelieesidir ki, ..,ı n ·at ır mer a e ır. em e c -- Kayıtlardan ehle edilen c - Ayni alısane teşrı ı 1 ... ... 

ı. . . d k " b l h .h l l eu yapmışlnrdır. Japon mütecavizleri11i kucıatmak li6tımız arasın a ı u en aşma netice iki hükumet arasındaki mesaiye devam edecek ve er ı racat nav un a ,, \i 

"al b" 1 tarnfından de"'ı· ı ... mançukonun OçOncü ve "ahut cenahtan hu-cuma al· 1 oız ız er 5 halisane teşriki mesainin netice· sahada a7ni neticeyi alacasız. » 1 

fakat sulhüıı büıiln hakiki dost - tesbit edildi protestosu mak imkftnı varken yapılmamış-

!~~· ~~rka~~:t~:1ri:r~i~lbi~~~~~k~: t\n a mu r M a ı iyesi n d 8 h 1 rs ı z l ık keti:i~~:~81ım(:!~~~s~)yapıl!1ceak deki ~~~~ue~0 b:e~:~l~:l~suH::s~~: lir. Sov7etler Birlie-inin Tokyo· 

len iiıılaemamaılıklorı bir tara L• ihracat iQin ııavlun fialları tes siyle moskovaya hAdiseler hak dliki mnslahalgüzarı, Japon hü· 

~~kbsı:~k:;~:im~a~;~fant~:~,~~~~ 10.300 1 ra bit oTluu_ nrkmı·yoeetduern. Hamburg'a go··n kında üçüncü bir protosto gön kumeti nezdinde enerjık protes 
tiermie ve vahim celiceler doQ-u toda bulunmak Vazifesile memur 

tarı dikkate almış olmasından 1 derı"lecek mallardan arpa, mısır, k k d · ı h d" d'J · · '-f 1 h - · · M ı · k d raca a ar genıe eyen A ıse e ı mıştır. Ll as a atguzar, ~aynı 
~;::yı memnuniyet izhar edebi ı a ıye _asa Sin an ça 1 n m iŞ bakla, buğdayların Haydnrpaea lorin bütün mesuli)·elininin Sov zamanda, hududu Rus - Japon 

l 
ve İstanbul limanlarından nav 7et hükümetine liit olacağını bil sonu ikincide 

~a~ı~uşa6rU:8l~:t~~~:~~:~a~~~~~,I Yezne~ar vekili ile maliye o~acısı tev~if e~il~i ~:n:ı~:~i ~en ~:e~:~a1:d:~in:~~ --~,:-.p_a_n_l)'_a_h_a_r_b_in_d_e_s_o_n_v_a_zı_y_e_t __ _ 
~elinin mesut bır mısalını daha 1 başına 20 şilin , Quvallı kueyemle 

•erıniş ve milletler arasın:iaki 1 Veznedar vekili Kasanın anahtarını kay 1 ri 20 eilin, Karabiga, Gelibolu, Mı· ı ı·s kıta 1 arı kardeetik eseriııe ciddi t:>ir yar 
dıınaa daha bulunmuştur. betmiş kasa kırılınca 10,300 liranın Omnkkaleden 21 şilin, MerAin 

• Biz Rumenlere gelince bu ld ld den arpanın tonv 18 şilin, Sam · sır O U~U gÖru• u• 1 sundau arpa iQin 21 şilin, yapak lbiinasobetler geQen Marttanberı 5 
t:linıizi uıatmamızın hakiki po tiftik, keçi kılı lsıanbuldan 90 şi 
I' b" Anamur maliye veznedar ve ı y_ete. \'~ DefterdarlıQ-a da bildi· lin, misket nakliresi fstanbuldan 1lik manadan münezzeh ır . 

1
. •• it d bu rılmıeıır. •~ 

22 5 !est olmadığı ve bu vesile He kili Tahır mesu ıye.1 n m a ViUlyetten deı hal tahkikat ton başıııa 20, knlın kepen. ' 

Frankistlere göre Ebrede 
hezimete uğradılar 

Franhist tayyareler dün de bircok şehir
leri bombardıman ettil~r 

•arat eylemie bulunuyoruz. Biz lunan kasanm anahtarını kaybet iQin T ahsil Şefi B Seyfi Anamu eiıirıdir. Marmara limanlarından 
6İz Japılmnsı im\innsız · olon Sa miş ve mane verileceği iQin arae ra gönderilmieıir. i'le bu mallara birer şilin fazla 
!anık vesikası bütün milletle re ıırmalnra rağmen anahtarı bu· Verilen malumata göre ilk olacaktır. Navlun bedelleri malla 
te hasellen konıeulara kareı Hu lunamıyan kasanın kırılmasına tahkikatta veznedar Tabirle a · rın Hamburga vasıl olduQ-u za 
trıen milletinin ve Rumen hü knrar verilmietir. nah tarlar kaybolmadan bir gün man Almanyadan alınacaktır. Salıımanka 4 (Radyo) resmi f yaralı mıkdarı fazladır • 
\nı:ndarıuın takip ettiği sulh Seliihiyelli memurların buzu evvel Tehirin evinde yatan ma M d · tt t6bliğ : Perşembe günü düeman 1 Valansiya 4 (Radyo)ÔQleden 
bolitikasınm bir bürhanıdır. riyle kasa kırılınca iQinde bu· tiye odacısı zan altına alınmıetır a f} 9 Ebroda 1eniden muvaffakiyetsiz biraz sonra Frankist tayyareler 

Rumen hükümetinio bu ıunması ıazım gelen 10 bin 300 Dün gelen haberlerde de bozguncu .d liklere ve bezime uğradı zayiat ı' iki filo tıalinde Akollayı bom bar 
~akta ilhakı Bulgar milletine liranın çalındığı görülmüştür· paradan 8 bin lirası şüpbı:ı edi· 23 1 am eayılamaynoak kadar c;ıoktur. dıman ettiler. 10 binayı tahrip 

areı itimatlı duslluk hissiyatı Mahallinde derhal tahkikata baş len şahıslarda bulunmuetur. Tnh edildi 1 Hava bombardımanı . 1 ellikten sonra şehir haricine in 
lıın ve aynı zamanda diğer ıaudığı gibi hadise derhal vilfı· kikata devam edilmektedir. . _ Barselon 4 (Radyo) Frankıst sAıı se li halinde kaçmak isteyen 
ll'ıilleılerin Rumanyauın daim\ Madrıd 4 (Radyo) - Mah 1 . ~ t · t 23d B · ·ı 1 Jk . • 
ltlenfaatlcri ve şerefi ile knlıili D • d t keme, reji~o knreı bozgunculuk erın ° ayyareRı saa 8 ar : shı 18 a mıtralyöz ateşı açtılar 
t ı e rs 1 m e arama - · ı l 195 k' - · eelooanın en kalabalık mahalle E nkaz altrncian 12 ceset Qıkarıl !! ıf tııleblerine karcıı gösteri curmu ı e sun u ışının mu 1 
l " · 1 k . . b". .. - t" ÜQu- ka lerini bombardıman ederek bir 1 dı~ı gibi sokaklarda da ölii ve en aolayıe zihniyetinin hir ispa ıa emeeını ı.ırmıe ır. • _ . 
lıaır. Milletlerimizi muvakkaı dın olmak üzere 23 kiei idama çok evleri tahrip ettiler. Ôlu ve yaralı mıkdarı peli Qolitur . 

aıarak ayırabllmie tarihin kerm Uç kolordu harekat sahası- biri kadın olmak üzere ıı kiei 1 . . . Fh 
~eserdi üstünde Rumanya istik otuz sene kamplarda Qalıemaya, Çekoslovak mese esının yenı sa ası 
l aıe emniyetle bakarken asır na hareket etti altı kiei 25 sene ayni cezaya, 49 • h t . 
Qr içinde Bulgar ve Rumen kişi 22 ile 2 sone arasında hapis ., n g ., , ., z N as 1 a ç 1 
tıınıenerini biri birine bağlıyan Manevralarla mevzii şekavet te ta. cezasıııa, 48 kişı ahı ay bir güne 
~'kı iş bir ligi safhalarını hollr ı mahkum edilmiştir. DiAerleri be 

aılllaktadır. mamen kök.ünden temizlenmiş olacaktır 
1
raat etmiet_ir.__ Lord Runciman dün tayyare 

L c SelAnik anieeınası Bal __ _.....__ .... _..._ ______ ............. d 
~lln antauunın 7aratıcı politika Der~imde yapılması karnrlaeı Gayrı' mu·badı'ller'ın Filistin e ·ı agv eldı· •ının resmi bir teyidi ve Balkan tırıl an askeri manevralara bu 1 1 e p r a g 
'nıantantıııdaki ku9vet ve tasa gllolerde bnelanaca}tını dün yaz Tı dh • h k ti • 
~acı a inkAr götOrıMz t>ır bur mıetık. /stihkaklarinı tosfi· e ış are e nın Hinlaynla Hotza arasındaki müzakere-
'nıdır. Alınan mütemmim maluma ye nı· •amname·ı· Ksuodnns, 4 p(laRAandyçoo)su Du"o ler durdu. Proie LorJa verilecek 

" Bu mfthim eser rl1aset ta gore Üçüncü Ordu müfeUişi 1111 o '.I 

~deu 5 dovlet eeflerine ve büyilk Orgeneral K4zım Orbayın ku Ankara, 3 (Hususi) - Gayri· Hay fada Yahudi mahallesinde iki Prag 4 (Radyo) Larozııi p 0 l nıot müı.akerelttriue ekalliyetler 
•uıh ııe euternasyonol işbirliği mandası altında Diyarbakır, To mnbadll istihkaklarının tasfiyesi· ; Araba ateş edilmiş, blrl ağır bek lelika gaze tesi baevekil Hodza mümessillerinden mürekkep altı 
:8•aaında politik me.ziy~tl~rl~i kat ve Knrstaki üç koloröumu ne dair olan kanunun tatbik SU· çl yaralanmıştır. Beysan'da iki ile Henlayinciler arasındaki mü ınr komisyonun un ıştirAki fıkri 
ı..6 Reeie anlaşma zthnıyetını bır ıun icıtirfıkiyle yapılacak olan retl hakkmd'\ Maliye encümeni Araba ateş edilmiş, bir 6ğır suret k . . k terkedılm iştir. Nazırlar g örüeme 
l{e v le yaralanmış KudUste bir Arap IA ata daır şu haberı verme ıe · 
~t rre daha_ göst.er~~ Rumanya büyük manevra için llhım gelen tarafından hazırlanmakttt olan ta· , mıtktUl dUşmoşıor. Geçenlerde dir : !erine devam edeceklor fakat al· 
, alına tazımlerımızı arzolmeden 1 1 klar ikmal edilmiş ve ma limatonm_e tomemlanmıştır. Ar"p çeteler'yle çarpışıtrıık Y. ara Henlayia mümessill eri Hod tılar projesini müzakerese esaı 6~le · · · b"t" eyiz Nilıoyet ıazır 1 

G nb d'll t h ı edil .. ' S 1 -kü tutacolilardır. Bu proı"eler I ıor" bu ürımızı 1 
•
1r?m • 

1 
.. . nevraya ietirdk edecek l{olordu ayrım a ı ere ıs s s • ı ıanan uç toglllz askerinden biri ıaya Alman üdelleri1le ıu - • 

Y ksek tarıhı mana 1 eserın d · rbaren ha miş olup tn satılmamış olan maı- 1 bugon oımaştor· ~:redblşçtıerln za 1 met müzakerelerinin 'esasını teş Runcimaıın tevdi edilecektir. 
~Gcuı bulması için hususi bir en lar 31 Temmuz an ı ı t h t d ı ı k Lord Ve ledi Prax.da 
'•ına zibni.,eti ıle zamanında rekAt sahasına fhareket e meye ları ba~'ne namına blr eye e ı ylatı 7 ölll ve 14 yara ı o ara , kil s don meselelerin görüeülme & 
~~lı 1 b'a 1 ı d vlr almaya başlamıştır. Bu emll\kl teshil ediliyor. sı· 1·Qı·n Lord Runcı· manın teı>iri Prag 4(Radyo) Lord Ve ledi " si yardımlarıuı esirgemiyen l' amış ar ır. . . ) 
~asei f M taksas Stoyndino Bu manevralara Dersımdekı bUkOmet Emll\k Bankasına devre Son ay zarfıodııkl tedhiş ba· altında vaziyetin alacağı eekll Rüncıman tay1are ile boraya 
t· veno, a . ' k'"k- d l . l decekt"ır. ı>undan başka yakında ı rekatının bllADÇDSU ,şudur:~ beklemenin daha muvafık olaca gelm. ie_\ir. Lo.S. cumhurreiei Be-L't. Rüştü Arnsn samimi efikran eekıyalık da o un en emız en 1 

'''&lerimlzl de takdim etmek ld ınie olacaktır. Diğer taraftan tasfiye heyetleri teşekkUI edecek 148 Arnp, 60 1ahudl maktol. ğını bildirmielerdir. ne~ı zıyaret •ıkten sonra vezi 
lıltldır - Sonu ikincide- - sonu lklncıd• - 258 Arap, 201 Yahudi mecruh. Zanucdildiğine göre hükü· fesıne ba1la1acakıır. 

!J 
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i Sağlık Propaganda 
Afişlerinden 

-6-

D işler 

Kaçakç,hğı mani olmak için tedbirler 
--- -~ -

Yolcular hangi eşyaları bera-
İngiltere - Mısır Rusya-japonya 

Sıhhat ve Tçtimni ~tunveııet 
Vekdlaıinin ıısşrelliği renkli ve 
onıılı rfsimlordon iki taueı.;i diş 

ler üzeılııjed ir. Birinde diş çfi 
rüğüııün vücutta neler yapabile 
leceği, öte kindo dişlerin nastl ba ı 
kılacngı göslerilmektedlr. 

berlerinde geçirebilecekler 
Gümrö~ ve inhisarlar Ve~aleti ~umrü~ler~en geçecek yolcu 

eşyalan için bir izahname haztrladı 

Süveyş ve Sudan 
iskelelerinde 
anlaştılar 

Londra 4 (Radyo) Doktorla 

iki muhasım devletlerin ordu 
]arına bir bal{IŞ 

milyon nüfuslu Mancukodan istifade 
' 

rın tavsiyesi üzerine Akdeniz sa . 40 
hillerinde istirahat edecek olan 

eden Japonya karşısında Kızı/ordu Mısır başvekili Mehmet Mahmut 

Gümrük ve inhisarlar \'ekale 
Pae.a azim. et_ini gelecek. haftay_a ne va•ı7vetfe 

Yolcunun berabariane g~tir tahır etmıetır. Başvekıl bu tehır ı M 'J' Apseli bir dişten kana karı 
şan mikrobh'ır beyin' ııöz, akci 
ğer, mide, böbrek, körbarsnk ve 
mnfsallnra kadar giderek bu 
uzuvları haslnlandırabilirler. Se 

bebi anlaşılmıy an ve her tnk\'i 
ye rnğmen geçmiyen baıı lıı\s 

tolıklor dişleri tedavi edilince 
birden bire şifa bulur. Bundan 
dolayı sebebi anlaşılmıyan has 
talıklarda dişleri tedavi ettir 
mek icabettlği uil~ ameliyallar 
don önce dişlere baktırmak ge 
rektir. 

Diş çürıikleriııin ve apsele 
rinin baznıı hayata mal olan 
tehlikelerini düşünen bazı Ame 
rika hekimleri bütün dişleri saQ' 
lnmken söktürmeyi ve takma 

dis kullanmayı tavsiye edecek 

kndar ilori varırlar. Bunlnrca 
dişlerin artık ceviz, fındık gibi 
sert şeyler kırmak vazifesi kal 

mayıp ancak çiğneme ışine ya 

rndığındtrn takma dişlerin bu 
vnzifoyl görebilecekleklerinin id 
din edenler ve kemik die yerine 
platiu. nltın ve porselen dieleri 
iyi bulurlar, Bu fikir Amerikalı 
tara mahsus bir garibe olmakla 
beraber diş hastalıklarının 

ehemmiyetini pek açık gösterir. 
Diş çürüklerine ve apseleri 

ne başlıca sobeb diş temiıliği 
uin ne yolda yapılacağını, hele 
dişlerin ne yolda fırçalacacağını 

bilmekliğimizdir. Birdenbire ga 
rip görünen bu iddia aşağıdaki 

satırlar okunursa doğrulu~u an 
laşılıı; 

Dişler sağdan sola tıe soldan 

sağa fırçalanmaz, yukarıdan aşa 

~ıya tıe nşoğıdaıı yukarı fırça 

lanmnlı . Üst ve dit dieleriu kes 
kin ucları \'0 nrkaları da fırça 

lnıımalıdır. Diş hiç olmnzsa sa 
balı akeam iki defa lemizlonilme 
li ve her yemekten sonra bol su 
ile çalkanmahdır. 

Çürük ve apse birden bire 
baelamaz ve gAyet yavaş seyre 
der. Bundan başka ba1.1 dieler 
(köfeke) denilen taş tuttu~u va 
kit bunlar fırça ile çıkarıUhnaz. 
Bundan dolayı nğlzda ve dişler 
de bir hastalık duyulmasa dahi 
}'llda bir kerre olsun bir die he 
kimine giderek rlişleri yoklat 
mak ve temizletmek icalıeder. 

Vekftlotin çok kıymetli Afişlerin 
de bu meseltıler çok cazip ve 

çok etraflı bir şekilde gösteril 
miştir. Hele çocuklara diş temiz 
!iğini ö~retmek hususunda bu 
toploların yapacağı tesir çok 
yüksektir, 

M. 

Gayri mü~a~iller 
-Birinciden artan-

ve tasfiye işlerlnt bu heyetler gO 
receklerdir. Heyetler defterdarla 

rın reislikleri altında orazl işlerin 
de bulunmuş htbakkuk memurla 
rı ve tapu mUdOrleriodeo teşek· 

kOI edecektir. 
Bono sahipleri defterdarlara 

bir beyannt1ıne He müracaat ede 
cekler, defterdarlar da, beyaooı:ı · 
meler muhteviyatını gösteren bir 
cetvel tanzim ederek maliyeye 

gönderecek tir. . 
Mazb11ta veya boııolarıo bazı 

ne tahvlllerile değiştirilmesi mua 
melesloo ne zaman başlaoaC'1ğı 
ayrıca IU\o edilecektir. Tallmatna 
me bu harta sonunda, neşredlle· 
cektlr. 

Dersimde tarama 
(Birinciden artan) 

Dersim ve havalisinda yollar· 
köprüler, kıelalar ve karakollar 
ineasıııa da büyük bir hızla de 
vam edilmekte olduğu ve son 
üç ay içinde bir çok ineaatın 

müteahhitlere ihaleleri yapıldığı 
bildirilmektedir. 

ti, zat tıe yolcu eeyasının mahi 
7etleri ve gümrük muafh~ından 

istifade şartları hakkında bir 
iznhname haz.ırlanmıştır. Bu 
iıahnameye göre yolcu berube 

rinde getiı llocek eşyanın güm 
rük muaflı~tndan istifadesi için 
gelecek şahsın yolcu olması, ge 
tirilon eşyamu yolcunun şahsi 

istimaline mahsus ve kendisine 
aid olması, getirilen eşyanın zat 
eşyasıudau mahdut bulurıması 

eart olııcaktır. 
'Ticaret memuriye~· tahsil, zi 

yarat ve tedavı maksadile kısa 

veya uzun bir müddet için ya 

bancı bir memleketten gelen 
Türk ve ecnebiler yolcu sayıla 

caklardır. Vapur ve gemi süvari 
Jeri, tayfa ve müstahdemleri, 
eiınendüfer, yataklı ve yemekli 
vagonlar, müstahdemleri, otomo 
bil, kamyon, tayyare ve saire 

di~l euanın az veya çokluğun t 
1 1 le 936 senesinde aktedilen ngi Hatırlardadır ki Uzak"ı:trk· mümkün kılmıatır. da, ge en yo cunun içtimai mev 1 y v 

kii ııöz önünde bulundurulat·ak liz, Mısır_ askeri a~~aemas_ı ahkA 1 ta Sovyet Rusya ve .Japonya a· ! Mezbahalar, ekmek ve gıda 
tır. Yolcunun gotirdiği eşyadan mrnı tadıl eden ıtılafı. ımzıila· rasıııda anlaemazlık mevzuları maddeleri fabrikaları yeni ku· 
enab, çamaşır, şapka, ayakkabı mak fırsatını elde etmış olacak yıllardanberi eksik olmamıştır rulmuş olduğundan en modern 

lar gibi giyecek eşyanın yolcu tır. Bundan başka Mısır başve Sovye~ Rusya bir saldırmazlık . fabrik.alar ... ayıl~ak Uiıımdır .. 
nun kendi Öl"u·su·ne uyup uyma k·ı· ı .1. • d 1 . 1 t paktı ımzalam:.k hususunda Ja- Fılvakı, bu son 1ıllarda sı~ v ı ı ngı ız zımam ar arıy e e ı . . • 
dı~ına bakılacaktır. Getirilecek mastarında Suveyş kanalını mu ponyaya bır kr.ı.: defa teklıfte berya ve Rus Uzaksarkınıo marı 
eeyaaın kullanılmıe veya kulla hafazaya memur askerin masra j bulunmnesa da bu ~eklifler Tok 

1 
zarası temsmiyle değişmiştir. BU 

nızmamıe kendi istimaline mah fiyle kıelaların inşa bedellerinin yo hükümetince diki.ate alınma : inkilAp, buralarda dahi beş yıl· 
sus zati eşya netıinden olması yalnız Mısır tarafından dı ~il mıe, fa anlaşmazlığın zahirt se lık plAnın tahakkuk etıiriJmit 
şart olacaktır. Ticaret eşyası, müt;eaviyen Mısır 9e İngiltere bebi olan şarki Çin şimendifer· 

1 
olması mahsulüdür. Beş yıllık 

mesken, yazıhane. atelye gibi tara mdan tesviyesi üzerinde de lerini bedeli mukabilinde Japon plan memleket içlerinde bazı te 

yerlerde kullanılacak eua, yclcu mutaöbık kalmıetır. 1aya satmak teklifinin de ayni ahhurlarlarla ilerlediği halde bıl 
ğrenildi~ine göre Sudan k"ld dd. · üt k' J ' k A t s·b d · b · b. 

ya aid bile olsa zati ena sayıl hududundaki lngiliz kuvvetleri ee ı e re ını m ea ıp apon ume l erya a unun hıç ır 
mıyacak ve muaflıktan i~tifade nin masrafına Mısırın iştirak me :va himayesinde Mançuko impa· 

1 
gecikmeye maruz kalmaksızın 

eltirilmiyecektir, Zat eşyama ha selesi görüşQlmQe bunda da bir ratorluQu teşekkül elmiş ve bah tatbiki için elinden geleni yap· 
ıır ve dikilmiş olmast şartile itilAfa varılmıştır. mısır bu bu se mevzu demiryolları nihayet 

1 

mıştır. Vaktiyle çöl hnlinde olaD 

yolcu; iç ve dıe giyinme ve tez' dut masrafına bu sene ı.J~ . işti satın alındıktan sonra iki dev· 
1 
buralarda eimdi mühim maden 

yine aid cam aşır, elbise rop, rAk edecek. bundan sonra ıştırAk let araHındaki şiddetli anlaşmaz tıe endüstri merkezleri kurul· 

palto, manto. şapka ve ayakkabı etmeyecektır. _ __ lık nisbeleu yatışmış görünmüş ' muştur. Belabiıısk'te traktör 9e 

yaka, düme, iğoe, küpe, yüzük' olduğunu mahalli belediye ve tü Japon- Alman İtalyan itilll· tank fabrikaları vardır. Manyi· 

tıilezik, kemer gibi eeya ile ki polisten ahnmıe vesikayı konso hnın imzasından sonra muhtelif logorsk ve Kuzueç birinci sınıf 
vasıtalarının sevk ve idaresinde 
yelcu ve eşıalara aid hizmetler 
de çazifeli eahıelar yolcu sayıl 

mıyocnklardır. Bunlar ancak 

üzerinde taşıdıkları ve yolda 
giymek için ııötürdükleri elbise 
çamaşır, şapka ve ayakkabı gibi 

zat ve kullanılmıe eşyaları güm 
rük muaflığından iatifade ede 
cektir. 

Yolcunun beraberinde geti 
receği eşya şahsi istimaline mah 
sus olacaktır. Yolcu kendisin 
den başkasına aid ve ıneselll ka 
rısıııa, çocuklarına, ebeveyniue, 
hısım vo akrabalarına dost ve 
ahbaularına aid olup emanet, 
llriyet ve hediye olarak birlikte 

getirdiği kullanılmış veya kulla 
nılmamıe eşya gümrük resmine 

tap, mecmua kurşun ve müre 
kepli kalem, kA~ıt defler yayı ta 
kımı portatif yazı mllkinesı te 
nis raketi, lopu kııyak gibi spor 

aletlerini, keman viyolonsel ke 
mençe piyano müstena olmak 
üzere mandolin gitar fülüt saksi 
fon tanbur ud gibi çalgı eşyası, 

battaniye şilte yastık yorgan ve 
bunların çarşafları gibi yolcu 
luk esnasında kullanılacak eş 

yayı az miktarda yiyecek içecek 
maddelerini mahdııd miktarda 
fincan tabak çatal bıçak cezte 
tencere termos gibi levazımmı 

bavul valiz sandık heybe hurç 
sepet el çantıtsı gibi eşya tası 
yacak şeylerini getirebilecektir. 

losluklarımıza tasdik ettirmiş o· şekiJlerde tezahür eden bu iti!A kömür ve demir merkezleridir. 
lacaklardır. Ev eşyasını beraber f ç· J h ı.· d b ·' 

ın, ın - apon arum en erı 1 Ordunun motörleştirilmesine 
getirmiyenler, gelmelerinden en 1 · ·k· f 
çok iki ay enel veya üç ay son ateş enmemesıne ı ı tara ça da gelince; meselA 1936 da bir Rus 
ra getirmiş bulunacaklardır. itina edildi~i farzoluuabilir · neferine 7,74 buhar beygiri kof 

Muukkat ikamet için gelen Son hAdiseleri biliyoruz. Kırk veti isabet etmekt'3ydi. Bu ise 
ecnebilerin anaları alh ay son· milyon nüfuslu Mançukonun her motörleeme bakımından Sovyel 
ra tekrar ihrac edilmek şartile türlü vıısıtalarından istifade e· Rusyanın en ziyade motörteı· 
teminat~ ba~lanacaktır: . . den Japonya karşısında Sovyet mia olan lngiltereden dahı ileri 

Tatıl zamanını geQırmek ıQın h . ? v 
gelen yabancı memleketlerdeki ı Rusy~ ordus~ n~ . aldadır · tell\kki edilmesine vesile oluyordu 
memur ve talebe ile muvakkat Bır dergıde ıkı sene enet Müstakil Uzakşark ordusu· 
memuriyetle yabancı memleket· intişar eden bir yazıyı alıyoruz nun motörlü piyade ve süvari 
lere giden memurlar ev eşyası Geçen iki seneye raQmen görü· kuvvetleri iyice tezyit edilmişti 
getiremiyeceklerdir. Ecnebi mem lecektir ki bu yazının kıymeti 
leketlerde iki seueden az kalmış . . . . Bilhassa teknik ktlaları,yani top 
olarak dönmüş bulunan ticaret eksılmış değıldır · çu, tayyare ve tank kıtaları meb • ve sair mesleklerdeki Türkler • • zuldü . 
mu3flıktan istifade edemiyecek Rusyadon Uzakşarka giden M 
lerdir. Bu gibi yolcular, yabancı' iki demiryolu kifayetsiz oldu~un ançu hududuna yukın ul:ıP 

yerlerde fevkaldde modern, 1aoi 
memleketlerde iki sene ikamet dan uktiyle halli inıkAnsız far-

Ev eşyasiyle birlikte gelen· ettiklerini müsbet vesikalarla is· zedilen bir mesele kati bir ka· hava kunetlerinin bulmrısı ka· 
tabi tutulacaktır. lor, bu eşyaarn kendilerine aid bata mecbur bulunacaklardır. rarla halledilmiş ve Uzakşark bil olmıyan g izli kaleler. toprak 
.-..,,-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.:,-- Kızılordusu tamamb le müstakil altında genie depolar, elektrikle 

Esrar Dolu Hindistanda s •• k A t K 1 • bir cüzütam haline getirilmiştir müteharrik olup muharip tasar· 

U U U es 1 Bu. çok mühim bir noktı. · ruf una temin ed0n müdafaa ter 

Y opılmış Bir Röportaj dır : Zira bu ordu memleket da tibatıııı hl\iz, Fransadnki Mojino 
hilinden hiç bir yardım bekle · hattı nevinden istihkdmlar vnr· 

Gökte bekleşen kartallar, cenaze merasfrni bittikten sonra miyecek bir vaziyet alınıetır.Or- dır. Yeni inşa edilmiş olan ha· 
dunun mahalliude türlü lev ızı · va üslerinde mevcut tayyareJt:.· 

Sükut kulesindeki cesetleri yerler mını temin eden kömür, demir rin sayısı izam edilecek kadar 
~~~~~~----~~~~~-

Süküt kalesi ..• Kartallarm uçuetukları 7er. 
Ölüler, dirilerden çok uzaklarda, taştan :va· 

pılmış kulelerin üstü açık taraçalartnda uzanmış 
kartallort beklerler. 

Kokuyu hisseden kartallar, gökyüzünde sürü 
halinde dolaemıya ve cenaze merasimini gö"et 
lemiye b3şlarlar Merasim b "tip de insanlar ku· 
lenin etrafından çekilince süzülerek yıldırım gibi 
eüküt kulelerine, insan cesetlerinin üzerine i· 
nerler. 

Bu yırtıcı mahluklar, ölülerin üzerine konmı· 
ya başladıkları zaman her yer birdenbire gölge· 
lenir. Çünkü gök1üzünü ddeta kartaldan bir 
kara bulut sarmıetır. Kulenin üzerinde o kadar 
çotlalır ki orada neler yaptıklarını, o meşum 
p.ı1laemayı göremezsiniz. 

Süküt kulesi, dünyanın en eski dinlerinden 
birine ait cenaze ftbide'lidir. 

$arkta taammüm eden dinlerin en muğlak, 
eu karanlıklarından birisi olan bu din Medye 
imparatorluğunun dinidir. SöylendiQfoe göre 
medyalılar Hint Avrupai ırkların beşiği olan 
Pomir yaylasından bugünkü Iran içlerine inmiş· 
ıerdir. Bu dinin kaideleriııi ve merasimlerini 
Zerdüşt kurmuş fakat zamanla karanlıklara 
karışıp gitmietir. Zerdüet efsanelere ve tarihe 
karışan bir eahsiyeıtir. Bazılarına göre Musa'dın 
1000 sene evvel, bazılarına göre do lskeader'den 
7000 sene enel yaşamıştır. Kendisibe Avesta 
denen kaııun kitabı, inmiştir. 

A vesta bir Arya lehçesi olan zence ile yazıl
mıştır. llu kitap, bugünün son inananları olan 
parsiler arasında mukaddes bir din kitabı ola· 
rak taoınmaktaıiır. 

Par&iler, yedinci asırda lrnu'ın araplar ve 
islamlar tarafından istilllsiyle lran'daQ koğul· 
muşlardır. Simdi ise sayıları on bine kadar in· 
mie olan bunlar Hiııdistan'du Bomba1 9e Karaei 
taraflarında, 90 lran'ın Vezd mıntakasıua yakın 
yerlerde hdlA darmada~ınık bir halde yaşarlar. 

Bu dinin ulvi ilahı Aburamazda'dır; mdnası 
"yartımıyan, hor şeyi kendisi yaratan kül alemi11 

demektir. Du ilflha altı kudretli melek 1ardım 

ederlerdi, Bunlara "iyilik yapan ölmezler,. der· 
lerdi ki bir ianesi de güneşti. 

Bundan dola7ı Parie'ler ateşe taparlar ve 
güneşi temizliğin timsali olarak telAkki ederler. 
Parei'ler islAmlar tarafından Iran'dan koQulduk 
ları zaman omdan aldıkları ateşi Hindistan'a 
götürmüşlerdir, BU ateş 1200 senedenb~ri sön· 
memiştir ve l:alA Bombay civarında bir mabette 
muhafaza edilmektedir. 

Parsi dinine göre, ölüleri toprağa gömmek, 
yakmak tıe nehre atmak memnudur. Çünkü bu 
suretle ilAhi melekler olan ateş, su ve toprak 
kirlenmiş olur. 

Parei'ler bu süküt kulelerine Dahme derler. 
Bu kulelerin daima şehrin haricinde kurak 96 

ekilmemiş araziler fizerinde kurulması ldzımdır. 
Sükut kulesinin ortaeı deliktir. Hu kuleJi 

senede iki kere temizlerler, delikte 71ğılan ke· 
mikleri atarlar. Deli~in etrafı taraça eeklindedir. 
Bu taraçın üzeri senenin gün sayısına yani 365 
~ısma bölünmüetür. işte ölüler bu bölmelere bı· 
rakılır. 

Hindistan'da iki yerde sükut kulesi vardır. 
Bunlardan üç tanesi Sürat civarında, ikisi de 
Karaei yakıoındadır. Fakat Karaşi yakmındaki 
iki kUleden birisi kemiklerle pek fazla dolu ot· 
duauodan, bu kemikleri temizliyecek bir müte· 
ahhit de Qıkmadtğından eimdi metruk bir vazi· 
yettedir. DiQer kuleye ise parsi'ler ölülerini dini 
merasimlerle her gftn koyuyorlar. 

Merasim haricinde bu kulelere hiQ kimse ae 
IA yaklaşamaz. Yalnız "ölüler başı. denen reisler 
urdır, bunlar istedikleri zamanda kulelere çıka· 
bilirler. 

Baz an bu kulelerin fotoaraflarına rastı arsı· 
nız. Gördüğünüz bu fotoğrafları ilk defa olarak 
sükut kuloleri ciurında uçan bir tayyarenin pi· 
lolu çekmiştir. 

HattA bu tayyarenin o civarlarda dolaeması 
birçok tıürültülere sebep olmuş. bint gazeteleri 
mukaddesata karşl yapılan bu tecavüzü eiddeıle 
protesto etmişlerdir. 

Sükut kuleleri •. Ölüler .. Kartallar ... 
Asırlardanberi yalnız bir tayyare sesi bu sü· 

kütu bir an için bozmuş, kartall.:rı dağıtmıştır. 

Fakat motörün sesi kesilip tayyare dağların ve 
ovaların ufkunda gözden ~kaybolur olmaz, kar· 
tallar rone ielerine koyulmuetur. 

ve eleklrik endüstleri vardır. Di· çoktur . 
ğer taraftan buralarda Kolhoz 
Jarıo iyice inkişaf etmiş olması 

mOtekAsif şekilde hayvan ve hu 
bubat yetiştirilerek ordunun gı• 
da ihtiyacıııın karşılanmasını 

Filistin 
Arap - Yahudi mın· 
takasına taksim 

edilecek mi? 
Fransız gazetelerinin Load 

radan aldıkları haberlere iÖre 
Mısır Başvekili Mehmet Mahmut 
paea Londrada müstemlakAı ne 

t zaretlnde müstemlekeler nazırı 
'Malkolm Mak Donald tarafından 
kabul edilmiştir. 

Mısır Baevekilinin İngiliz 
ruüstemleke nazırına yapmış ol 
dugu bu ziyaretin mumaileyhin 
Lord Halifake ve lngiltere Baeve 
kili OemberlaJn ile Filistin hak 
kınrta vaki olıın görüşmelerinin 
bir devamı olduğu zannedil 
mektedir. 

Hfiküm eOren kanaate göre 
Mısır BaşHkili Filiı;tin meselesi 
nin hal ve tak9iyesi için Arap 
dünyası tarafından yapılan' bir 
takım teklifler etrafında lngillz 
müstemlekeler nazariye ~oruş 

mek istemiştir. Mahaza bu arap 
teklifi ilhamlarının hakıki mahi 
yetl hakkında henüz sarih ve 
kati bir şey bilinmemektedir. 
bununla beraber bu mesele hak 
kında siyasi mahfellerde topla 
nan haberlere ilöre Büyük Bri 
tanya hükumetinin badema Fi 
listin işinde \Vudbed komisyo 
nunun ÜQ ern kndRr yapacaAı 

Sahil muhafazaınna gelince 
gerek Amur nehri üzerinde ve 

garek Büyük Ok1anus kıyılarııı 

da ehemiyetli deniz üsleri inşıı 
edilmiştir. 

Amerika~a~i tale~e mDf ettişi 
Geri çağırılmadı 

Ankara, - Ameılkııdaki ta· 
lebe mOfeltışimlz B. Rı:ıgıb Nured 
dinin geri Çtığırıldığınt bir gazete 
yazmıştı, Bu hususta malOmatıoa 
mUrscıtat ettiğim maarif tdliŞ 
heyeti reisi ve yOkıiek tedrlssl 
umum müdürll B. Cev11d dedi ki: 

- Böyle bir şey yoktur. yal 
nız bir aralık Amerlkadakl talebe 
motettlşllğlmizln lağvı dUşOnOlmılŞ 
tO.Maamaflh bu hususta da beonı 
bir karar verilmiş değildir. 

C. Müddei umumisi 
izinli olarak lzmire gitmi~ 

olau Mersin Cümhu.riyet müddf! 
umumisi B. En9er Unal eehriın• 

ze avdet etmiştir. 

Sovyet- Japon harbi 
Birinciden artan 

paktları ile ve Çin mümesaillerif 
nin imzalarını taeıyan melf~ 
haritalarla sarih surette tesbıl 
edilmie olan Sovyet arazisine 
hürmet etmek istemiyeıı Jap<ıJJ 
militaristleı inin faaliyetinin mulı 
temel menfur neticeleri üzeriıı8 

Japon lıükfımetinin nazarı dik' 
katini celbedecektir ...,,.,.,, 

emeli tavsiyelere tevfikanharelı~' 
etmege karar verdi~ini ve Fi1•8 

tinin arap ve musevi mıntakş 
larıııa taksimi plünını tatbik ed" 
ceği anlaeılıyor. 

Filistin arap ve mueevi ııııtl 
takalarına ayrıldıktaıı sonra 01 11 

kamalı mukaddese yanı Kudi19 

ve hinterlandı İngiliz mandası 
aUında kalacakLır. 
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bu dinin mUessısi Buddanıo Ahiren bir gece hırsızlar cek blr haber geldi. Helium Kozacı parlagı ~ 
lfıodistenın farkındaki eski girmişler ve bir çok kıymetli gazı zıkizadra azmaya bire Buğday. Çavdar 
bir fmpıırotorluk olan Birmen eşyayı çalıp götUrrnUşlerdir. birmiş! Sert aoadol 
Yan M d 1 h . d k" Sabahleyin mabede ge1en bu· d" hl Yumuşak 

m an a ay şe rın e ı d' h' 1 1 1 k h d. . Helium çok na ır. r Yerlı' bug"dayı rrı ıs rd ıp er ıırsız ı a ısesı 

. abedde muhafaza edilen dişle olduaunun farkına varıncı he gazdır. Vaşington hükumeti Çavdar 
rıdir. men" Buddanın dişleri mahfuz bir kaç ay evvel bu gazı Al- Anadol yulaf 
. . lngil terenin şim~iki H& bulunan mahalle kojmuşlar. manyaya satmak istememişti. Arpa 

rı.cıyc nazırı ıord İrvnı nova Dişlerin yerinde olduğunu Helium gaııua yuzde 75 Anadol 
~ıyıe Hindistan umumi valisi görünce çok sevinmişlerdir. oksijen karıstırı !ıp göğüs y trli alivre yeni M. 
iken lngiliz hUkQmeti eli ne Şimdi bUtnn Budist Alemi bu darlığı çepenlcrt1 koklatınca Nohut ekstra 

5,10 
5.5 
3,?0 
4,20 
3, 1 :· 

4, 15 
3,5 
5,25 

5 Ağustos 19 83 

i l A N 
Mersin Belediye Reisligin~en: 
9a8 stıııt•si içiu ,ı~rsiu belediyesinde kayıtlı 

bulu na 11 vtısaiti rıa kli yPd~rı K a rııyon, otomobil, 
biuek arwha~ı, tt·k '•tı cift c-ttlı \ iik arabtJJarile 1'10-. . 
tosiklrl ve hisildellP.r~ ait tahakkuk elmiş resim 
mikdarile mii~t>ll.-flef'iu is.rulc•riui gösl~rir lalıak
lluk cel ve ileri Ura y caddrsiıı<t.,ki Ege palas ahın-
cia ilao lHlılasrna asılmıştır. 

Tahakkuk t:d~ıı :n·lak resim lrnr a\' uilıa\' eliıı-
ld~ tahsılclarwa v11riltıct·~tir. V• ı·ilowd;~i t:tkdirdt! 
ay niha)' flİrai takibetl~n giinılt>n İlibar~n on giin 
zarfında .cfa lf• di)~ ~dılra;f• cliği takdirdu lıelediye 
ver~i ve lf'~iuıltıri kaı ur uıı.111 112 iuci ruadtlesi . 
muci biııcP. ) üzde 011 za ıulct taJ1sıl olu nacağı ve el-
lerindr.k i na ki 1 vasıla la rı 111 l.aşkaswa d~ vi r veya 
istimal elmf\dikl..-ri takdirde bu lt>lwddiilii bir i ·ti
da ıle der·hal belt>cJiyeve bilcliruu-ıler-i, aksi takciir-

leçen Buddanın dişlerini bu diuin müessesine eid dişlerin hastalar derh.tl rahat ve ge· fasulye 
d nin saliklerine hediye etmiş kurtulmuş olmasından dolayı niş defes alabiliyorlarmış Yulaf yerli 

idi. o zaınandaoberi bu dişler bayram yapıyor. . Satılık İmlİJIZ ·:.~~;·k ıark 

7 
·',10 
5 

135 
20 
75 
ıo 

9 de miir~waal t:uitıiru~ kadar ı~hakkul Ptmiş ver
gilerin hiçbir ıuraz nazarı itibare alınmaksızm 
Lahsil edileePği ilan olurıur. 

Bir ı\merikalıı11n bui uşu Tıroovalı zengin bir köy· Tath çoien 
ıu ~onduğn mirası almak Uze Balmumu 

Teodor DrAyaer isminde kalabalık arasında 11kıııp kal re Varşovaya gitti. Orada iki Cehri 
lci bir Amerikalı muharrir beA dığını görünce pencereden ba Susam 

acık göze rasladı. Bu açık göz 
iaelaıilel muharrirler kongre- ıını uzatmıı ve nokta beldi· Yapaiı 
8hıde bulunmak ibre Pariıe yen polise baykırmııtır: ler zengin fakat toy kHylOler· • 

k · · dediler ki: Sıyah lelaıittir .. Amerikalı muharrir -Ben Ameri a Reısıcum Şark 
Pariıe lnıiliz kral ve kraliçe· horu Ruzveltin arkadaııyım, - Polonya hUgQmeti pa Anadol 
aile ayni günde aelmiıti. Bin- Poliıio bu cllmleden ne sızhktan ôlUyor. Bunun içinde Aydın ıiyah 

16 

diii otomobil kralın geçmek anladığı kestirilemez, fakat Vislill nehrı Uzcrindeki seyrU Yıkanmıı yapak 
liıre oldujıa ıokağa ıapmak bu sözleri iıiten poliı derhal sefor işler:~in imtiyazını satı Güz yunu 
iateaıiı, fakat kalabalak ara. selam vaziyeti almıt hürmetle ~or. :uz bın frank varde bu Konya malı tiftik !IS 
llıtda aıkıııp kalmııtır. Amerikalıyı ıelimlamış, kala · ışe gır. ,, . Yozgat 

54 
45 
40 
44 
80 
70 

Amerikah muharririn f. balağı derhal açarak otomo- Adamcıtg~z pıı~aları verı- Keçi kılı 
"•nıııcaıı pek kıttır, beleşi- bile yol vermiıtir, Bu suretle !or ~o?ra n~hırdekı seyrOst:f~r ,. dabağ 

110 
40 
25 

•tıi çok bozuktur. Fransızca muharririn bindiği otomobil ışlerın1 teslim almak Uzere ne Pirinçler 
••na.ıak söylediği cllmleleriy. kralın geçeceği yoldan batkın hir kıyısına_ iniyor ve ora~a Birinci nevi mal 21 
•e anlamak hayli mlltkiildür. meraklı bakışları arasında ge dolandu ıldıgmı aıılıyor, solugu ikinci nevi mal 20 
Fakat muharrir arabasının çerek oteli bulmuştur. polis dairesinde alıyor. Çay 280 

Kahve 102 

ıı 

43 

310 
103 

1 l 1 
Mersin Bela~iye reisliğinden 

N 

Sinerna mevki ücretleri indirilmiş ve hafla
run bir g• Ct'Sinde her nu~vki için ı 5 kuruş ahn

m~ k suretil~ h~lka sıuttuıa gösterihufsi terısip 
olunmuştur. 

.Ayın )'Pdinci pazar güııürulen itibaren tatbik 
edilmek iiz~re bar ,pl;.j,belediye bahçesi ve Toro~ 
lokauLası ıarifel .. rirıde ele tenzilat yaptlouşlır. hal
kın nazarı diLkuti celbolunur. 

i L A N 

Badem, çekirdek N 93a o; 2• içleri 

Tarsus icra memurluğun~an führer nisan ahmyor Çölde neşrediien gazete . 
Adolf Hitler ecnebi nişanı lr.ık ve Hicaz çöllerindenl' jeoloj·k ~e etnegrafik tetkikat Tatlı badem içi 95 Tapu No. 3, Tar;bi: T. sani 317 Cinsi; tarla, Hektarı 2, 

~abul etmiyor. Geçan hafla kervanla Bağda da, Btığdettan ta bulunmak Uıere kuyey Ara Acı ,. ,. 5fJ MM, 5732, Mevkii: Yunuıoğlu. Kıymeti 198 lira 
Japonyanın Berlin sefiri kendi tayyare ile Kahireye gönderil histen dağlarına gitmişlerdi Acı çekirdek g!l Hududu: Şarkan Çarakoğlu Mehmet garben lımıil ve Cu 
&ine Japon imparatorunun gön di. Bu gönderilen Arabistan Bir kaç eydir kendilerinden Urfa Yağı 90 mali ıimalen İsmail cenuben Mehmet Duran tarl111. 
derdiğı Japooyanın en büyük çöllerinde ilk defa nPşredilen hiç lıir hat•cr alıı ıamadı. İşte fçel ,, 70 Tapu No. 112, Tarihi: T, sani 317, Cinsi; tarla, Hektarı: 4 
llİŞanını verdi. Hitler bunu bir gazetedir Başlan sonunb . l . . ~=~=~=""""~~~=~- MM. 5950. Me~·kii; Yunuıoğlu. Kıym~ti 195 lira 
tabu! etmedi. kadar ~l . i•e y:ııılmıştır. çöl gaze'esınde bu Uç ngılız Hududu; Şarkan Mehmet evlatları garben tarikibas, fİ• 

B O··rı"ııe MikftdO G t . t "b" k ·ı d kadınının sıhhatle oldukları, Mers·ın Meyve ve Se"ze unun ...... aze enın sa ıı ı arı er en • U malen Cemile hissesi, Cenuben Esma hatun hissesi 
lfitıere lake Uzeriae işlenmiş özür diliyor, diyor ki: Hedra tetkilklerine devem ettikleri • Alacaklı: Sıit oğlu Mehmet Asım 
birkoç sanat eseri, hediye gön mutta metba yoktur. makine yazı ıyor. PIJ8SISI Borçlu; Yunusoğlu köyünden batı Divut kızı Hava hatun 
derdi. Hitler hediyeyi kabul yoktur. Bunun için gazetemiz Eğer çölde bedeviler ara 4 - 8 - 938 Birinci artırmanın yapılacağı yer; glln, saat !J-9-938 
edeceğini bildirmiştir. Hediye "' yazısıdır. sında hUktlrn sürmekte olan Kuruş Cuma günü saat 10 dan 12 e kadar Tarauı icra D. 
ler bugllnlerde Japon sefiri ta Şımdi diyeceksiniz ki, sUkt1n devam ederse, bu .üç ikinci artırmının Y•P.ılcağı yer sıün saat 24- 9 - 938 

6 Domates 2 k d t t.afından resmen Hıtlere tak çölde ne havadis olurki yazıl ııadın 16 ncı asırda HabeşıH- 2 Bllber cumartesi güoü Hat 10 dan 1 • • ar Taraua cra D. 
h • A b' l 1 - .. ,bu gf.yri menkultla artırma t•rtnamHi 9 - 8 - 938 tarihin 

il) edilecektir. Sln; çölden yazılacak şeylerde tanda esir dilştlp ra IS ana 6-7 Ayşe fasulya den itibaren 838 • 25 No . ile tarıuı icra daireaiDiD mua7yeD numara 

At çılmmız 
ki.mı· alakadaı· eder? sevk edilen bir CezUitin kay 15 _ K Barbonya aıada herke1ia g~rebllmeai için açıktır. ilanda yaaılı olanlardan 

fasla maldmat almak iıte7ealer, itbu tartnameye ve 938 • 25 do17a 
Çöl gazetesinde öyle bir dettiği harabeleri meydana çı yok Yer çalı auma~u~• Ar~:::;~i~:f::: 1~~r;c::!rıd~m;!~~~~ - kiymetia 

1
azde 

7
,
5 

Geçen hafta Nttblusla lngi 
lit askeri doktorlarından bir1 

haber varki bir çok kimsele· karacaklardır. Kumlar altında yok Sarı fasulye niabetinde pey veya milli bir baakanıa teminat mektubu tevdı 
ri bilhassa İngilizleri çok ala kalan abideler mevcut olduğu ~·8 K~~~r adedi 3 edili;:~t~r·.!~?~? alacakhlirla dii[er allkadarların irtifak 
kader etti. nu bir kaç sene evvel iki 5 Erik hakkı IAhiplerlaln gayri menkul Claeriacleki haklarını huıuıile fal& 

ilin evini gece bedeviler bası Geçen sene Uç İngiliz ka Framnz'tbilgini de teyid etmiş 5 6 Uzüm beyaz ... , maarata dair olan iddialarını itba ilan tarihinden itibaren yirmi 

O cOn içinde evrakı mClıbitelerile birlikte memuri7etimiH bildirmeleri )or. Adamın canını bağışlıyor dını korkmadan çekinmeden tir. 4-S ı6m ıiyab ıeap eder. Akıl halde hakları tapu ıicilile ı•bit olmadıkça ıatıı bedel 
1 ~.5 Patlıcan nia payıa,maaıadaa hariç kalırlar . 
ar amme, halıs kan 8f8p klR s • 1 k' •ı 1 tJ 4 - Göıterilea gClnde artırmaya ittirak edenler artırm a fart ayyar sayı iye D arak ırayı 'il an 'alon ar S SarmısaK aameain.i okum uf ve lozumlu malumat almıı ve bunları temamea retını çalıp gidiyorlar. kabul etmif ad u itibar olunurlar. 

-• & - Tayla edilen zamancla gayri menkul Oç defa batırıldıktan 
Bu vakadan iki glln son f ngilterenin bOyOk demir rak vermişti. Bunların içinde ıoara ea çok artırana ihale edilir. Ancak artıma ~edeli . muh.nunea 

ta d k O 1 k ğ d d 1 1 ktımetia yQade yetmit betini bulmaz •eya ıatıı ııteyeaıa al~cafıaa 
O tor g ıe ısra m ao yolu kumpanyaların arı biri ceman 900 kişi yazı geçirmiş y [ N 'ı M ( R s H rochaai olan diger alacaklılar bulunupta bedel bunların o ga7rı men· 

Qlbr·a·1• kesmı"sıken kısrağı geri vagonlarını yalnız yolcu tasıı 1 ı ·ı. kul ile ıeminedllmit alacaklarının mecmuuadan faalaya çıkmaz1a ea 9ok 
Y Y artıranın &&ahbtıda baki kalmak Qzre artıama oa bet gan daha temdit 

bat• . 1 H tı• efa hesretmeyı'p bunJerı sey 1 G 5 k - -· OD befiDCi gOaQ &LDi aatta yafıılacak artırmada ~ıg ırıyor ar. eyvanı ge ren m • . a"en sene o amp va Nu-shası 5 Kuruştu;• · ı 
.. :ı bedeli aatıf hteyeaia alacağına rtlc aoi olan rliter a ac&khlarıa o gayr 

•dam birde mektup 'veriOor. yar sayfiye olarak kıraye_ ver gonu icar edilmiş. ve bunla Ab TQ k" H i menkul ne temin edllmit alacakları mecmuundan taalaya çıkmak 
Q kt d" 8' kıralı ' one \ r ıye ar ç şartile en çok artırana ihale ~dil.ı.r Böyle bir bedel elde edilmezse 
il mektup hırsızların mensup me e_ ır. ır vag?nu b rın i~İnde 3000 kişi yazı geçir ) 1 ihale yapılamaz ve satış talebı duşer . 

Old .. . . . . d . yan eılc yahııd aıleler unu 1 Şerait r çin için 6 - Gayri meakul keadiılae ihale ohıaan kiroae Jerhal TeJ& 
.ugu aşrretın reısıo endır. gidecekleri yerlere trenleri o 1 mişlerdir, Bu sene ıao vagon Senelik 1200 Kr ' 2000 K' verilen mohlet içinde parayı vermezse ihale lı.aran teaholuaarak 

ite d" k' keodiıinden evnl ea yOktek teklifte bulunan kimae araeımlf ~dutu 18 1
Y. or ı: . arkasına taktırıp götllrmekte I tahsis edilmiştir, On bin kiş~l ı Altıaylık Ann 1000 bedeile almat• raaı oluraa oaa, ruı olmaz, ve7a bulanmaaaa en;ıen 

i k uvu oa bet gCla maddetle arıırmaya çıkarı il :p eo çok arıırua ihale edıllr «Bız dllşmanımızın 1 şe ve beğeodiklt>ri yerde vagonu bu vagonlarda seyahat ve ik O" aylık 
300 500 

iki ihale arasındaki fark u geçen gfinler için 7ead• ı den heaap 

Yinı çalmayız karısıyla atını durdurup içinde yazı geçirmek 1 met etmektedir. "' ::::t,0:ı~U:t:!, ~iı:ı1ae: W:.~~·~ıu~~~.0• ha.tım•.~-a;.', kalmakaıaıa me-
rı. Bir aylık ıOO Yoktur. (• k ., 0•ırağmızı çalanların cezasını tedir. . Kumpanyaya ayrıca 12 2 O 04 nu ıuarah ıcra ve a ıas anununuu ı ~ 
\'erdim Sizden öıUr diliyerek 1939 senesı kumpanyada Resmi iliDabn aatarı 10 iuci maddesinin 4 üncü (11Lrc1s111a tevfikan bu-
h 19 k Ola IQks vagonu parasına gUvenen Kuruıtur. a. l Ll • 
~!'Yvanı iade ediyorum.» vagonu seyyar ımp • ~,_..._ .... ______ _. ga~ rİ menkul s.ıhi~(eriniı_ı uU lll\. a r_rna Ve lı.usu 
-:; yüksek sınıf ailelere tahsis,· 

etmiştir. 'ııeşek k Ü r sile faiz ve masarıfo daır olan Hidıalaruu ılan 
Ş d" k b' tarihinden itibar~n 2o içinde evrakı ıuüsbiteleril~ im ı umpımya ıraz J Eşim Vacide Sarmere ra· J 170.000 1 Z M 1 R L l V E 

lzmir Enteraaıyonıl Fuarının 1 000.000 ziyaretçisi aizi 
bekliyor J •• 

Yol t:cuzluklarından lstlfısde edlnlz; Yenlllk, gQzelllk eğ· 
lence, ucuzluk ve ıhş verJş yeri IZMIR ENTERNASYONAL 
FUARINI deulz, ıoo~ş, yeşillik, meyve ve sağlık şehri gOzeı 
lzmırı ziyaret ediniz 1 • . 

20 AGUSTOS · 20 EYLÜL 

· · ı ı ' bildirnwleri aksi hahle hakları tapu sicilleri e sa-eskımış o an u.mum vagon arı 
1 
him ameliyatı yapmak ıuretile 

Jya fi 1 k gele l;ıt olıııadıkc.a saL1 111 bedelinin paylaşmasaodan ha-m se r say ye o ar11 . mutlak bir ölümden kurtaran ' " 
cek sene kiralamağa karar Mer .0 Memleket haıtaaeai riç kalacakları cihetle alakadarların işbu .madde
vermiştir. Bu suretle kumpan 1 '

1 

5 f 8 b k nin mezkur fıkrasma göre hareket etmelerı ve da· 
ya mükemmel bir varidat opratora ~ ~ or ora açı ha fazla malumat alma .. istiytmler 938-25 · dosya 
membaı bulmuştur. Halk dahi teıekkllrlerımı sunarım. numarasile Tarsus icra m~murluğuna müracaat-
sayfiye ır:lmaktan ve oraya 1 Ortaokul MQzik ötretmeni 
eıyı taıımaktao kurtuımutlur. 1 irfan Sarmer ları il~u olunur. 
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i L A N 
Tarsus icra memurluğun~an 

N()' 938 
' 871 

j L A H~ ,tr~.:~~O~R~N~E~k~!j;_K~F~B~A~P~~E'Ai~Vı~~. 
Mersin Belediye Reisliğin~en ~ı ~ r~ 

Belediye içme suyu bağlarıan binalarda tlahili ~le Ahmed Kayaselçuk ~~ 
Tapu No. 3, Tarihi: K. f~vv~ı 935, Ciııci: Tarla· 

su lt>sisatı yapacak ş::luslann \u·l.-diy(~ su i~l~ri ııl 

'
uıüd iirlii~iirtdPn fl hli) "lna nu~ almallitl belt-ıdİ)' e ~ KORUŞ KEBAPLAR t KUROŞ KEBAPLAR ~ 

rırn ii~Le iki iı=ssesi, Hektarı 8 MM. 2737, Bt>lwr 
hektarı 55 Jira. 

Sınırı: Şarkan llııst~ra oğlu Osman garht n 
c~nuheıı llt>hnıPt t>ı.uirı oğlu .-\lınıft ~inaal.-n çopor 
ı\ hd u lhdı '~rflsr•si la rlası. 

eııciimeni kararı iktiz:ısrndarıdır. ~~ lG Merslo kflbabı koyun 20 Yumurtalı saJçaJı ke. ~~ 
Elılİ\'elııanwsiz o'ıluğu halde tesisat \'Hpan \ lle eti ile 20 Kirazlı kebbp ~ 
l "' .. • ~I Yoğurtla kehbp sade 20 Kt'!oıe kebabı U 

~~~lus ar111 .cezalandırıl; cakhu·ı \'e bu yuzden Şe- 1 ~~ yag- başlama etsuyllo : 20 Patalisli kebap ~~ 
hır su lesısatnıda vu~ua ~~lecfk arızalardan do. lle Kuş başı kebap · 20 Baharlı kebap ~ 
ltı\'I 3bOllfllH3fılar lıallmda :ıbone StHıedi lıiiküuı · aıJ Domatlsll kebap · 15 Sade maydanuzlu ke, ·~ 

Tapu No. J, Tarihi K. e\·vel 935, Cinsi; tal'l • 
nm iı~le iki lıiss~si, IJttktarı ı ıll .\I. 8~~86, Kı~·
meti; btılıer hPklaf'I ~8 lira 

- • • . ..... !Y 1 Patlıcanlı Urfa uırnln ·: 20 y ğl b m rlu t te ~ ı.~rmın lalbık olurn~c~gı ala~adarlarrn nnthinıu ol I~ suıu kebap Adana. · sı:e 1 8 
u " ~ 

Sınırı· Şarkan Tahir ve Cumali ve Mustafa ~ar 

ııwk üzrfl ilan olunur. 5- lo -aıı SarımsakJı Antep ke . • 

1 

20 Qiğ kofte ı , 

j l A H (~ KOibastı ' 5 Sıılalo, CocıK, Turşu ~ 
' . 

ben çolha oğlu Yusuf şimalen haci nwlek ceuulwn 
~lelrnıel f>miı• rğlu .-\lııuet 

Alaccıklı Çöplü ~ö.diıult>n ~fllınıt·l oğlu isnıail 
Giiclü 

Mersin Bele~iye Beislig·inden,· p~ ŞakaryJ lokantası karşısında 37 ~o. {~ 
~~ ORNEK KEBABEVI VtıJ Lokantasında~ 

Ht-ledi)enin ihliyacı bulunan v~ muhammen ile Yukarıda y•zılı kebaplar ile daha birçok yazıl~ lif. 

Borçlu; Kıİ~rısh Ali oğlu Mrhmel Cemal ~flskin 
bedeli 15 96 lira 7 5 kuruş tutan mu ht~Jif cins 1~ mayan kebaplar sırf koyun etiJe yapılar ve m~btt'lif ~j 
f-leklrik malzemesi ve ampolleri açık e~sillnwye 'aıl YEMEKLER bulunur. ı~ 

Birinci artırmanın yapılacağı yer; gün, ıaat 5 -9-938 
pa:ıarh:si günü saat 10 dan 11 e kadar Tanuı icra D. 
fkinci artırmanın yapılcağı yer 2ün saat '20- 9 - 938 
güoü saat 10 dan 11 kadar Taraua İcra O. 

kouulmuştur. (J Sayın mtiflerileriruizi mtunrıun etmek için ~~ 
Bu malzemeyi vermek istiyeuler cins ve mik- ~~ yapılan bu ıaahhiillen urnek kehurcısı Ah- ?,J 

1 - •tbu g~ri menkulün artırma tartnameai 8 - 8 - 988 tarihin 
den Uibaren 938 - 871 No. fle tarıuı icra dalrealnin muayyen numara 
sında berkesin görebilmesi için açıktır . ilanda yanlı olanhrdan 
tasla malOmat almak isteyenler, itbu ıartnamcye ve 938 - 871 dosya 
numarasile memuriyeıimize müracaat etmelidir. 

dHrlarını Beltdiye eleltril konu rliji11e müracaat ~J met_çekium~z. ttlR TECRÜBE KAFJD-llt ) 
ederek öğrenebilirler. \\., 

Talipler muhammen bedPlin yüzde 7,5 nis- · ~~~~~~~~mı~~~~~~ 
lwtinde muvakkat lt-·nıin:4t makbuzile br.rabtır ''Vi· 
caret odasında kay•tlı olduklarına dair bir vesL :l - Artırmaya ittirak Jçin yukarıda yasılı .ldymetin yOzde 7,5 

oiıbetiode pey veya milli bir 'ltankanın teminat mektubu tevdı 
edilecektir, (124) 

3- f potek 11ıbibi alacaklılirla diğer alAkadarların irtifak 
hakkı Sllhip:erinin gayri menkul Qzerindekl haklarını buauıile faiı 
'f'9 masrafa d&ir olao iddialarını itbn ilan taribhıden itibaren ;rirml 
ıon içinde evrakı mOıbitelerHe bir.ilkte memuriyetimiae bildirmeleri 
ıcap eder. Akıi halde hakları tapu ıioUile ubt& olmadıkça aaııt bedel 
ııin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen gdnde artırmaya ltıirak edenler artırın a tart 
namealni okumnt •• lQıumhı malumat alırııt Ye bunluı ıemamen 
kabul etmft ad ve itibar olunurlar. 

ka ihraz ~lnuığtı nwcburdudar. 
Eksiltme 19.8 938 cuma giinii saaı ı ı de 

belediye dairflsinde · yapılacağuıdan isliye11lerin 
muayyen giin ve saaue lwlediye eııciimenirıe mü 
racaal eyleıauıleri ilan oluııur. 5 9 13 ı 6 

1 L A N 
6- Tayin edilen zamanda gayri menkul aç defa batırıldıktan 

ıonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artıma bedeli mob.ımmen 
klymetlıı yüzde yetmit befini bulmaz veya aatıı isteyenin a.lacaJına 
rOchaoi olao diger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri men· 
kul ile teminedilmit alacaklarıllın mecmuundan fazlaya çıkmana en çok 
artıranııı taabhOdO baki kalmak Ozre arınma on beş gQn daha temdU Devlet Demiryollırı 6işletme komisyonnndan 
~e on beşinci gOoO ayni utta yapılacak artırmada 
bedeli ııaııt iııeyeoin alacağına roohani olAn diter alao&khlann o gayri Ceyhan istasyonumuz Büveli iki yıl müddetle kiraya 
menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şart ile en çok artırana ıhale edilır Böyle bir bedel elde edilmezse veri imek Uzere pazarhğ .t kvnmuştur. Pazarlık 22- 8 988 
ihale yapılamaz ve satış talebi dUşer . t · u ·i t 2 d Ad d · 1 t UdU IU"' ll b. 

6 - Gayd menkul kendisine ihale olunan kimse ..lerhal nya pazar eeı g Ol 888 e 8118 B lf e me m r g ına 
veril7n mühlet içinde parayı verme11e ihale karan tellhoianarak sında toplanacak komis_yonca yapılacaktır Muhammen 
kendııılnden evvel en yüksek teklifte bulunan kimae ar-.ıuıit olduğa M . • . ~ .c J' 
bedelle almaga razı oluraa ona, razı olmaz, veya blllanmazaa hemen bedel 16o, uvakkat temınat 12 katı temıoat ~... ıra 
oo bet gtın müddetle artırmaya çıkarı il p en çok artırana ihale edilir • d f · • 9 8 1 · d · b · · 
iki ihale arasındaki fark ve geçen gOoler için yhde 5 den hesap tr. SteklıJerın 3 yıl lıcaret O 8Sl VCSlkası, ÜVetı iŞiet 
olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın me- meye\ ehil olduğuna d~ir bPledıye ehliyet nufus ve iyi ahlak 
muriyetlmizı:e alıcıcfao ıabsil olunur. "183., . . . 

2004 ııuıuaralı ıcre:ı ve iflas kanuııuuun 1 ~ vesıkalu_rı temı~at akçaları vey.a. banka. ~-e_ktubu !.le pazar 
. . . . ~ .. . tık saetınden bır saat evvel komısyon reıslıgıne murar.aatla 
111cı .nıaddes!ııın 4. uııc~ı. fıkrasırıa le.'fık~n lıu- muvakkat teminatlarını yatırmaları 
ga~ rı nıerıkul s:ılt 1 plerırıırı hu haklarma ve lıusu sn işe ait şartnameler ve mukaveleler Adana, MHsia, 
sile faiz ve masarifo dair olan iddial~rıru ilan F. paşa, Mamure BahçP, Osmaniye. Ceyhan istasyon şeflikle
tarilıiııden İli haren 2o icinde evrakı müsbilelt'rile rine veya Komisyonumuza müracaat halinde bedelsiz olHrak • 
bildirnwlt~ ri aksi halde haklan tapu sicillerile sa- görnıor. 
bit olmadıkça salış beth·lini11 paylaşmasından ha
riç kal~cakları cihf'lle alakadarlarm i~lm madde
nin mezk tir fıkrusma göre hareket elnu~leri ve da· 
ha f.,zla mahinıat almal istiy~nler 938-87 ı dos, a 
numarasile Tarsus icra m~murluğuna müracaat. 
ları ilAo olunur. 

i l A N 

TARSUS AMERICAN COLLEGE 
Amerikan Erkek lisesi 
Dersler 27 Eyıulde başlar 

Tam devreli lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdık 
edilmiıtir, Türkçe. lngilizce, Fransızca okunur, Ticaret derı 
leri vardır. Yatılı ücsct 250 lira, gllndüzlü ücret 50 liradır. 

: Kayıt muamelesi yapılmaktadır, 

31 - ·' 5 - 1 - 3 -5 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Meısin suhmnden Satı I ı ı{ cins inek 1 er 
Şubemizde istihdam edilmek ü~re 4s .liraya kadar m• · Devlatzirıat işlet11leri turumu Te~ir çifligi mü~ürlüg~ündeo 

aşlı laakal orta mektep mezunu bar daktılograf alıaacaktu j ç·f . . d"•·k . . . . . . .... 
16 Ağu~tos 938 .tarihinde ıubemizde yapdacak olan . ' hğıu ı .. at .. ve ~Una ıle. ye•ıştırd1gı Halt>p 

imtihana !thrak edebdecek olınlerın: l ırkı uıeklerden muhtelıf yaşta IUM er salllaeaiur. 
ı -Turk olmalan. .. in~kler cok güzel ve- bol süt veren cinslerd~ıulir 
2-YaşJannın 18 den atagı ve 30 dan yukan olmamuı • . . . •. •. .. _ _ 
3- Bankimızda memurluk istiyenlere mahıu matba alnıak arzu edenlerın çıfiık mudurlugune muraca -

. beyannameyi doldurmssı. atları. ı 0-15 
4-Bınkamızın göstereceği hekimden nümuneaine uy• 

gun olarak alınmış sıhhat raporu ibraz etmesi. 
5-.Mektf>p şehadetnamesi, nüfus tez.keresi, askerlik 

vesikası ve hüsnühal varakasının asıl veya bankamııca taa
dikli birer suretleri ile kAftoosuz üç adet fotograf vermeıi 

6-Bankamızca yapılacak ayrıca tabkikat ile iatihda· 
mına mani bir hal görülmemesi şarttır. 

Mütemmim izahat almak istiyenlerin Bankamıza aıllra· 
caatlan lüzumu ilin olunur. 2- a 

Tur~iye Kızılay Cemiyeti umumi mer~ezinden 
Afyonkarahısar Maden suyunun bir litrelik b•>Ş 

şişeleri, sama u k ülti hile beraber (9> ve saedıkJarı 
5o kuruştan geri alınacaktır. 

Afyonkarahisar maden suyuna mahsus hoş 
şişPJerin ucuz fiatla şişecilere verilmf>rnesi ve ce
miyrlinıizin bayilt>rine yuk~rula y~zıh dfğflr fiat 
la iatle ·edil nıesi sa ym lıalkırıuıdan rica olunur. 

Mersin Bayii: Mustafa Yunus 
9 -!1 

Merain: Yeni Merain Ba11mevinde Bualm&fbr 

Satılık EY 
MersirHI~ ~lahmudive ınalıaUesin.de Kiiciik Ha-- . 

marn civarmda 151 rıumarah sokakta J 5 ıauma· 
rah ev satılıktır Burası 192 nıelrft mu.rabbauula 
dört oda bir mutbalıtau ibaretür Ev.in balaçPsi, su 
tulumbası ve ç••şmesi, elektrik tesisatı Y.W-dır 

.\lmak ist~yenlerin Yeni Mer.sio idace meıuu-

runa müracatlan 

, ......................... . 1 Türk H nva Kutumu 

ll•ı büyiik Piyang0su 
4 anca keşide: 11 Aiustos 938 dedir 

jıı Büyük ikramiye 50,000 liradır 
Bundan başka 15.000 l 2.000 10.000 llrahk ikramiyeler 

10 (10.000 ve 20 000) llraık iki adet mOk4f 4t vardır· 
O Şimdiye kadar binlerce lklşiyl zengin eden bu plJaıagoya 

1 ltJlr~ etmek suretle siz de taıtblnlzl deneylolz .......................... 

Rizenin Haaır Koltuk Takımları 
YENİ PAR.TI GELDİ 

Siparişlerini kçzydettuen müşterilerimizin takımları emlrltrl• t 
amade bulundurulmaktad1r. 

Yeni modellerimizin bütün malzemesi ha/Is Rize malıdır, ls
t111ı/Jaldd yapılanlara her !llll'ttlt faile olup tahta altS•mı [Fındık) 
afacılillan mainlUdur, fllıtlvimlz rtlıallet olllllam11atd dn'tudl 
ucudlU, Ce1111p vlld)lltlui razlno .,., Hhçel1TI için sipM.q lt4blll 

"''"'"''• TERMOS 
Sıcak111n b1111alma,,,tık için ( 1 "mos) a sahip olmalı ldzımdır 

Bu sene Ttrmoılarm altminium ve bal! kapalclı cinslerinden mada 
bir, iki, üç, ~rt ve beş defa kalın kırılmaz cinsleri de gelmiştir 
Çelik Ttrmoslanmız iu beraber yınıek, dondurma, tereya/ı için 
hususi termoslar da vardır,. 

Sedad Sahir Seymen 
Uray caddui No. 41-Merain 

Taşra siparişleri acele ğönderilir , •••••••••••••••••••••• , 
:Nisaiye Opratoru ve Doğum M ütahassısı: 
• DOK.TOR. • 

! A. -Va kup Aslan ! 
: Tilrkiye ve Ruıya Tıp fakilltelerinden diplomalı : 

• Almanyada tahsilini ikmal etmiı • 

: Hastalarını her gün 8-12 ı f> - ı 8 e : 
• kadar kabul muayene ve tedavi eder. • 
• ADRES: Mersin Bozkurt caddesi • 
: Yoğurt pazan No, 1 : 

~ ••••••••••••••••••••. , 
Bahçecilerin 

M~'vsimlik il1tiyaçlarından 
Bu rateırsilıMie bütün ~ğaçlar_ liizun~uz fi. 

liılt-r verir. Bu filizler ağ~çların biiyiimt>si~ 

ne yarıyat~ak gıd81arı israf flderler. Bundan 

dolayı fazla n~ . llizuuısuz fılizler kt•skin çakı 

ve nrn kasla ktısilnı~li ve kesılen ) erler ma. 

11 
curılannıahdır. 

Frnnio icabeUirtJiai mlikemmeliy~lle imal 
" 1; 

edilmiş olan her çeşit m3cun 
'Iüccar hanında VİKTOR Botros 

ticarethanesinde bulunur 

. 
/ 

Kelepir bir iş 
işlek bir vaziyeıte yevmıye 3-4 lira kAr 

bıraka11~ ayran şerlH~l ve kahvehaueı.in uaüs. 
teciri taşraya gidrcPğirıden devrtln satacaLtır. 

Talipl~r.i11 idareh~untİnize miiracaatlar.ı. 


