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Memleketimiz geniş bir sağ 
hk kalktnmasının arefesinde bu· 
lunuyor. Sıhhat Vekaleti 10 sene 
ilk bir kalkınma programı hazır· 
lad1. Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 
Yıh;I Sayı 

GÜNDE L t K. SİYASİ-E:ABER. FİKİR GAZETESİ 11 3058 

Tokyo Moskovaya yeni teklifler yaptı 
Japonya ihtilafın diplomasi yolile halledilmesini istiyor 

Rusyanın bildirdiği şart: 
Miizokerelere başlamak için işgal edilen arazi terkedilmeli 

ve hudut taclılô:tı aala mevzuubahs olmamalıdır 

Japonya japon sefiri 
lendi kendini mıllYediyor 

H b
• k 

6
.
1 

Sovyet askeri harekatının 
ar ı azanaa ı e • • 

300 milyonu haki-ı durdurulmasını ıstedı 
miyeti altina alamaz ihtilafın diplomasi yolile hal suretine 

11 temmuzda lspan1a harbi baflanmaaı ümitleri kuvvetlendi 
ııin ikinoi 7ıl dönilmü idi. 29 
temmuzda da Qin .Japon harbi _M~e~ova 5 (Radyo)Tas ajan l t~şkili s~rotiyle h.u~udl~rın !e~ 
ikinci aeneıine Qirmietir. sı bıldırıyor : 20 Temmuzdan nıden goıden geçırılmesı ve ıh 

Ge~en sene 28 temmuzda Ja beri ilk defa olarak .laponyttnın til4fın bir komisyon ~marifeti1le 
Poo ordusu "Japon imparatorlu f Moskova sefiri 4 Ağustosta Ha· halledilmesini teklif etmiı ve as 
tunun ııufazunu kırmaya çalı 1 riciye Komiserliğine giderek Ha keri harek!Hın durdurulmasında 
ıan Çinlileri ıi.idetli bir suı·eUe 1 riciye Komiseri Litvinofla görüş ısrar etmiştir. Litvinof ihtilA..fın 
tecziJe elmiJe,, ~karar termişti, 1 müştür . . diplomasi yoli1le hal suretme 
O gün geoeral Katsukinin tay 1 Sefir askeri harekata nıh.a· itiraz etmemiı fakat hududun 
fareleri pvlrin iilerine ilk akını ye& verilmesini talep etmiş ve ıh yeniden tuhdidi mevzuu üzerin 
Japtılar. ı' tilAfın diplomalli yoliyle halline de itiraz ederek herhangi bir 

A 1 ı.. d. d .n. haft .Taponyanın hazır olduQ-unu bil· müzakerede hudut hattının ye 
ıı na 110 on an uO a . . . . 

• l P lr . · d k" "k bi dirmi&tir Litvinof bilhaBBa Japon nıden tahdıdıoın mevzu bahse· tte e ın cıvırın a uÇu r · . . . . . . . . 
L b 1 L ı.. 'd k yanın gayri ıuuri hareketini işa dılmemeeıoı ıhtılAfın hallı ıçın •au a o en uaaoyao a Qt mıe 
tı. Bu had:..ede .Japon,ar Çinlile ret ederek iegal edilen sahanın ıart olarak ileri sürmüştür • 

•a Nihayet l..ilvinof Japonlar 
rin kendilerine, Çinliler de bilA. terkedilmesini ve kıtatın geri çe 

tarafından gayri meşru snrette 
kis .Japonların onlara hücum et kilmesi için 1886 muahedesinin 

işgal edilen arazinin tahliyesin 
tll\ini ileri sürmekteydiler. o tarif ettiRi Sovyet hudutlarmın 

" de ısrar etmiştir. 
h d . d b 1 · masuniyeti zıman altına alınma a ıse en ıonra eı ıyan gergın MüUlkat sefirin talepleri hü 
9aziyet bütün müzakerelere rağ sanın ıart oldutunu bu temin küme\ine bildirerjt talimat al-
rneo halledilemedi ve nihayet edilditi takdirde Sovyet Rusya mak vadiyle nihayet bulmuştur 
28 ~mmuzda Japon)'a Çine ilk nın askeri harek~ta nitiayet ver lhtilAfın diplomııst 1oli7le 
askeri hücumu yaptı. Bu suret meye amade olduğunu söylemiş 1 bir hal suretine baQlanması ü· 
le uzak earkta Jeni bir harp tir. Sefır muhtelit bir komisyon mitleri kuv\'etlidir • 

ba9lıyordu. 1 
Lukuçyao hadisesi Japonya 

nın Çine hArp açmaeı için bir 
bahane idi QJnkQ: Japon hükQ 
ıneti tarihin tekerrar edeceğini 

dıleüoüyor ve Pekini, Tiyenoini 
almak, Hopeyi ve eantung üzeri 
De yiirüm.,k ist11ordu. Bu kolay 
bir zafer olacaktı, 1 

Çindeki harpte son vaziyet 

japon hükUmeti 
--~-

Taleplerini hafifletereK Çine 
sulh teklif etti 

Buııa kareı Mareıal Qan j 
ıcay Şek hükftmeıi derhal müda .l l b · Çin ıemisini batıtdılar. 
faa vaıi7etine geçti •e Çin or 1 apon ar ır 
dusu Japonıarın karıısına um Hadiaede bir de ingiliz kaptan öldü 

Etrüsk vapuru 
Bugünlerde geliyor. 
Mersin hattına tah

sis edilecek 
lstanbul 5 (Hususi muhabi 

rimizden) Mersin hattı için Al 

Saflık işlerinde yeni bir kalkınma 

Sıhhat Vekileti 
10 Senelik geniş bir mesai 

programı hazırladı 

~~n~at~:s~s~:;~;uan g:I~~ m~~: Yeni hastaneler ~oğum evleri Yetimler yur~u [mrazı 
mata göre bu gilnlerde Kielden ,' • ' , ' 

lstanbula dotru hareket edecek ZÖ~fBYIYB ve Sıtma ~tspanserlan açıhyor 
tir. Vapuru &eslim alacak olan 
heyetimiz ilk kontrolünü 98 tec 
rübesini 1apmııtır. Pazarteıi gQ 
nü vapur teslim alınmıı olacak 
ve lstanbula haraket edecektır, 

Fransa 
Bulgariatana istik· 

razda bulundu 

Ank1tra, (Hueust muhabiri· yataklı on ·yedi doğumevi, 820 
miıden) - Sıhhat ve lotimai 7atakh dört aceze yurdu, 160 
Muatenet vekilleti önümüzdeki yataklı iki yetimler eti, 305 ya· 
711lar zarfında memleketin muh·J laklı bet eanatoryom, G verem 
telif yerJeriude açacatı hastaha · mücadele dispanseri, 33 emrazı 

neler, doRum evleri, verem sa zühreviye dispanseri, 87 sıtma 

natoryomu, ar.iz ve yetimler yur dispanseri, 2 sıhhat merkezi, 310 
du, emrazı zöhreviye ye sıtma muayene evi mevcuttur. 
dispanserleri inea ve teııis etmek 146 umumi ha~tahanenin 1a 

Sofya 5 (Radyo) maliye ne maksadile geniş mikyasta bir tak sayısına iÖre her on bin 
proje hazırlamıetır. Projenin ta nüfus başına beş yatak isabet 

ıareti mehafilinden öA"renildiğl 
bakkuku için hemen faaliyete ge etmektedir. Diğer Avrupa mem· 

ne göre Fransa h•umeti Bulga 
ristana 307 milyonluk istikraz çilmek üzeredir. Buna dair en leketlerinde bu nisbet çok daha 
yapacakhr. istikraz 12 senede esaslı noktalar Te yapılacak fa· yüksektir. 

Öd kt. F .. ~ 5 r. dur Bu aliJetin nelerden ibaret bulandu Sıhhat ve içtimai muavenet enece ır. aızı 70 ,.> . 
para Fransadan yapılacak muba tunu aynen .. bildiriyorum: Proje vekAleti almış olduğu son tedbir 

. . esaslarına gore: lerle memleketimizde bu nisbe&i 
yaata tabsıs edılecektlr. M k b ü h 'f 

emle ette tıg n mu telı daha ziyade fazlalaştırmak için 

Alman Harici ticarıti 
Dünyadan bir kur
tarıcı el bekliyor 
Budapeşte 6 (Radyo) Alman 

harici ticareıi hakkında 1arı res 
mi macar gazetesinde tö1le de 
nilmektedir : • Dünya iktisadiya 
tının yeni bir kurtarıcı eli Al 
manranın imdadına yetiemezse 
Almanya hükumeti ithallhnı 

azaltıp ihracatla bir müvazene 
tesiıi zaruretindedir . • 

hastalıklardan muztarip vatan· çalışmakta ve ilk hedef ıu fakın 
daeları kabul eden 8639 yataklı yıllar zarfında bu nisbeti yine 
146 umumi hestahane vardır. on binden asgari on beıe çıkar· 
Bun<lan başka 2400 yataklı dört mak için tedbirler almaktadır. 
akıl hastalıkları hastahanesi, 351 -aonu lklncıde------

Jspanyacla harp çok ıidetlendi 

Ebre vadisinde 
iki taraf ta bütün gayretlerini 

sarf ediyor 
Vapurda isyan Hükumetçilere göre Frankistler mukave

isyancı tayfalar va- meti kırıldı. Mütemadiyen çekiliyorlar 
puru atefled iler Salamauka, 5 (Radyo) - Res mi tebliğ: Ebre mıntakasında 
Lizbon 5 (Radyo) Bon adın mi tebliğden: Ebre nehri boyun ı harp başladığı günden beri en 

daki blr Nonef,) remiat ta7fası ea d6emanı geri çeltilmeıa mecı· şiddetlisi olmaktadır. Bu mınta 
tam kaptan hareket emri verdi 'bur et~i~. Kıtaları~ız nehrin 

1 

kada düemanıo mukabil &aarru· 
Ai sırada isyan .etfllljllr. Asi ıar s~a sahılı boyunca ılerlemekte· zo püskürtülmüe eimal tepeleri 

dukJarından kuvtetll oıktı. Mare 
fayn polis müdahale etmiı fakat dır. Daatık mıntakada guadala· zapledilmiştir. 

.. t t ·ı polı·s arasında göterte !arada oetin bir muharebe ile lal Japonlara yalnız mevzii bir Hoookong 5 (Radyo) - Bu· lsından Gravlar diln otlenden IJ' a 1 e . 
• ' · H k k' ı ı k ·d tlOşmanıo zayıf kuvvetlerı tar-

::;ark cephesinde ileri hare· 
lllüdafaa ioin çahımıyordu, So radı aörleodlQ'ine göre, Japonya •onra Yangtse üzerınee an ova de çe ıeme er o ur en gemı e ded·1 . r kAt devam ediyor. Kı&olarımız 
nuna kadar mücadele etmiye uın Çin hQkftmetine muhasama takriben 60 kilometrelik bir me yangın oıkmıetır. Yangın söndü HQk '!.111 ırt .1 " guadalajaradan 18 kilometre da· 

la niha et vermek n.zere ileri safede b.ulunan kru~aıöriln ja- rülmOıse de gemi hareket ed6 • ume çı .ere gore 
kararlar termıti. 1 . u . . . pon d~nız tayyarelerı tarafından . -" vazıyet aksine ha ileri geçmişlerdir. Düşman 

J6ponların ev•e11 ilerleyişi s.iirdillü
1 
yen~ ıartları bıl~ırmıı· bombardımanı esnasında ölmuı mııecek vekilde hasara or;ramış Barıelon, 5 (Rad70) - Rea· mukatemeti gittikçe za1ıflayor. 

teri olda. 11 atuatoat:ı Şangba tır. Bun ar şımdl Hankeu da tel tür. Geminin mürettebatından tır • 

ıa aıirdiler ve Nankine doğru kik edilmektedir. Ba ıartlar pek bir kao kiti de bu meyanda öl· M••r muh··ı•'ı 
ilerlediler. Orası da derhal elleri aQu olmakla b~aber bundan mfte te knıvazör tahtlp eüilmiş Dil 11 lflll 
118 · d'kl f • d. d \ ene!ki şartlara nısbetle pek ha tir Sat kalanlar bir kayıkla Han '' ııt 

geçır ı er nı zanııe ıror u, . . . · Maahe~ · t ~ 
Fakat ıehri aldıkları uman 

89 
fif adCledılebılır. kot'a dönmOşlerdlr: Kruvazörftn uenın dıdn• 

Dı ·~ t i f !Japonlar bir çin gemisini normal vaiifetltni yapmakta oldu m-afnl f•Sfi;vorlar 
oı are e erm 1 ı. 1 Q'u k17dedilmektedir. Hldise es ... ..,,. 
Japotıların arka arka7a ka ' l>atırdılar na1tuda ingiUI tebaasından biri Bai:lape$te 5 (Radyo) Eski 

&andıkları saferler kendilerine ı Hankot. 5 (Radyo) - Şangh ~ldültü için Guat ialnindeki inri Macar muhartpleri kongresinae 
Pek pahah1a mal olmaıtur, hiç sing ismindeki Çin gftmrük kru lız tepçekerl bu 11bah teki ma tiQkümetten talep edilmek lizere 
birinde de harp Oıeriue kati 1 vazörünün su varisi ingiliz tebaa halliue tönderlhniellr. bir karar sureti kabul edilmiş 
&esiri olan bir oetioe ahnmıı de 1 • tir. Ba kararda Macaristanın ken 
ı·ıa· J Oalıe•rdı.• Bunu dalma böyle yap luyor. Bu suretle, Japonra raı dlsioi tahdit eden riiııahetlenin 

Anlafanak için mütekabil f~dakdrlık 

ingiliz nasihatçı 
Lord Ronsiman Prağda dün 

vazifesine başladı 
Buraya gelmeme sebep olan vazifeyi 

ben kendi/itimden iatemedim diyor 
1 1

iu gitn ise Çin makHeme mıelardır· Çünkü onlar için Ja 1 nız bududlarda Çin ardusuna tıoıomttması Macarların askeri 
ti harbin ilk günlerinden daha f poo h•kimi7eti altında 1aeamak 

1 

kar~ı delil, iatilA eUiti ferler ve ıifil kabiliyetlerini inkiıaf 
fazladır; ve bu mukavemet 1al la kendi ırklarından bir •Tu dekı çete hücumlarını. ka.reı da için teskililt vücuda getirilmesi 

k b l 

1 

Prağ, 5 t Radyo ) - Lord "Bugün Prdğ'a gelmeme se 
nıı cephede de"''ıl, a•ııt z·{man ' oun.un idaresi altı•·da 7a1ama çarpıem_a. mec ur.ııetınded r; fabrikaların bilhassa demir fab b ı ·r · 

• 1 11 
.. B d b 1 Rao8imao cumHorreist Benelli ve ep 0 an vazı eyı ben kendim 

da Japonların aldıkları •erler 1 nın farkı 1oktur. Onlar zulme un_ un ıçın . e .er 1.şga •tattı rikallrıimı miııtleetirilm_ esi, zira ·ıt d" L d ' 
1 ı h k"' 1 1 ki d b Be••ekı'l Hodza•ı ıl1aret ettı'k· 1 eme ım on ra dan hareketim ele x Dl k d. N t I k I 1 d ee ırde ul ıyet ı mı ar a aa atte ısla at yapılması ıstenmek v• ı d I s · ıur me ıe ır. 11zar o ara a ıımıı ar ır. k b 1 d d' ~n sonra kendisine tahsis edi ~o _ene' ~det almanları ve 

b er u un uru1or. . 1· &e ır . ·ı hukumet benın b ımem 
Ogün Japonlar batün elmali Fakat Japon aakeri her 1e Diğer taraftan altı seneden, '\ len btelde ekaııtretıer mOmesıı · . 1 urna ııe 

•e 1rarbi Qioi •ttalleri ıUıoa al ri yıktı ve yaktı. Her tarafı kı beri Japon haki~iyeti altında 170.000 1zmjr1 i Ve lerini kli'böl etmie te tenıema te· liah~~~~m mkt~~b~:u~tt~d~r;;,1 ha 
lllııtıardır. Fakat hakikatte bııra lıçtan geçirdi, katliam Japtı. bulunmasına rağmen, Mancuriya lzmir Enltrnasyonal FuaTlnm maaları fapmııtır. . . Jatım var. Bu uzun devre esna 
1•rda ele geoirdikleri ferler au Japonların hata hücumlarile öl da ihtiUU halinde bulunmakla ı .000,000 ziyaretçisi sizi btltlfyor. Lord bogOnden ıtıbaren va sında devamlı bir sulhun ancak 
c k b h b ı.ifeai.ne baetamıı ve ke_odiıine mu· tek' abı'l fedakArhklarl'a "'ide a ü10k ıe irler ve aıhca (UlrdQklrri 16000 sitil ahali dır. Bundan baeka, Japon7a Yol ucuzloklarından lslltade d k d r rapılan m k ~ şım ı~e a a . uza ere edilebileceQini ögrenmie buluııu 
1ollardır. memleket üaerindeki dehıeti Rus hududunda eksik etmemek e<!lnlz; Yemllk, gQzelJlk, eğlence notları haurJanan proıeler veril 
.. Japonlar bü7Gk bi.r b~la. e~ ıöeteren 1aloız bir misaldir. macturi!etindedir. ucuzluk ve alış veriş yeri lzmlr miştir. 

lllıeıerdlr: .Japon aıkerı ııırdıgı Bunun flzerine, Çinliler Ja Bü&un bunlar Japon kune Enternasyonal Fuarını deniz, gn Lordun beyanatı 
)erde İJİ muamele etmie olsay oonlara kartı kin ve intikam tinin tamamile 1eti1miyeceA'i de neş, yeşillik, me1ve ve saQhk Lord Runsiman, saat 18 de 
dı, Cin köılGıiı •arninin ilıerin beslemiye baıladılar. Hepsi müs recede a~ır iııerdir. Daha ıim şehri gbzel fzmlrl ziyaret ediniz. gazetecileri kabul etmte ve kon· 
den fırtına ııeomeatne mOaaade tevlifere die blllıor. Esir edilen diden, Cinle olan bir senelik 20 Ağustos • 20 Eyhll dllerine aıaQ'ıdaki beranatı oku 
... r " &ekrv tarlaaıoa döoer, ( erkekler fffi bir feltiltle ölctlrü -Sonu lkUıclde- muetur; 

forum. 
Ben, herkesin dos&uıum ve 

hio bir kimsenin dilşmanı deği

Jlm. 
Lord Ruosiman, bu beyana· 

ta herhangi bir ıe1 ilAve etmek 
ten istinkilf erlemietir. 
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Vere m 
Dünyanın her yerinde her 

hastalıktan ziyade ölüm verdi 
ren, her yaıta her sınıfta olabi 
len ha!jtalıklardan biri de verem ı 
dir. Bunun için içtimai hastalık 

lardan en mühimi veremdir. 
Frengi anadan, babadan ço 

cuğa intikal ettiği halde verem 
intikal etmez. Yani veremlinin 
çocuğu veremli doğmaz. LAkin 
veremli bir aile içerisinde doQını 
çocuk kolaylıkla tereme tutulabi 
lir. Zaten verem en ziyade çocuk 

İSIİMit vergilerin~e yaptlRn tadilattan sonra Kayıp tayyare 
....................................................... 

rDilekler ş i k a-=-ıı 
yet le~ Kaput bezlerinden 

Satış fiatları üzerinde de 
tadilat yapıidı 

1 acliltit dünden itibaren tatbiha başlandı 
- ... _ ,_ --.- --= ..... 

3536 sayılı kanun ile bliZı 

maddelerin istihlak vergilerinde 
yapılan tadilat üzerine ve en· 
düstriyel mamulAtın maliyet ve 
satış fiyatlarının kontrol ve tes· 
biti hakkındaki 3003 sayılı ka· 

Artık aranmaktan 
vazgeçildi 

Manen 5 (Radyo) 20 Tem 
muzda denize düıen tayyarenin 
bulunması ümidi ke~ilmie ve tay 
yereyi araetırma 
muetur • 

faaliyeti dur 

şehir ticaret ve sanay i odası ta 

1 Şahsi olmamak f&rtlle dl 

1 
ıoklerlnlzl şlklyetlerinizl 

e bildlrlnlz. 

Belediye suyu yok -
Mahallelinin mecburen içtigi dere suyu· 

·da yabancılar yıkanarak kirletiliyor 
rafından tasvip ve tasctik olunur Bahçe mahallesinde Souk._u Toprak tepe arkasından ge 

1- Gerek tüccar ve gerek• caddesinde ve etrafında oturan· len suda her gün 10 - 15 kaın· 
se fabrikalar depolarında stok yon yapak vıkanmakta, temizleP lardan beş evin aile reisi idare ı 
olduğu halde mübaayaa için mü mekte ve bunlardan "tkan her 

hanemize gelerek şu ş! kAyette v 
racaat eden müteşebbislere satış •u·r1u· p·ıslı'k bu suya karıamakta bulundular. Haklı bulduğumuz • "' 

ı.sra bulaşır. Hatta büyüklerde o unun birinci maddesinin verdi · 
ki veremlerin çoğu çocukken ka 4i selAhiyete istinaden 5 8 1938 

630 
605 
665 
615 
570 
595 
605 
705 
676 
636 

32 
30 
33 
30 
29 
29 
30 
33 
34 
31 

yapmaktan listinkt\f edemezler bu şikA)'eti yr z ı yoruz : dır. Havaların çok sıcak olduğu 
Ancak satılmıe olan stoklar bu bu günlerde çok muztar vazi 

Bizim sokak ve caddelerde 

tarihinden itibaren meri olmak 
hükümden hariçtir . yetteyiz. Ne yapacağımızı şaşır 

zarımış ve fakRt bir müddet 
uyuşuk kalmıı olan veremin ye üzere Türkiyede dokunan ve 
niden faatıyete geçerek meydana metre murabbaları 125 300 gram 

Toptan satışlarda tüccar ve 
fabrikatörlerin riayete mecbur 
tutulacakları hükümler : 

8- Gerek tüccar ve gerek Belediye suyu yok ~ ur. Bazı ev· dık. Hastalıktan da korku1orus 
lorda varsa da bu rl a mahduttur YapakJurın den·ııe <ıırakın bir fabrikalar mattaza veya satış n 1 

bürolarına , komisyon ve mas hayvanlarımızı sokaklardan akan yerde Cumhuriyet fabrikası ile 
arasındaki kaput bezi satıe fiat çıkmasıdır. 

Verem insandan insana, ve ları fabrib teslimi ve peşin sa· 

1 - Fabrikalar için asgari 
bir balya, tüccarlar için asgari 
bir top sauş, toptan satıe sayılır 

raflarının ilAvesile :tanzim ede· dere suyunda sular ve yemek, risinde veya fener civarında Y 
. kablarımızı, çamaşırlarımızı bu 1 kanması kab"ıl ve mu-mku-ndu·r. eekleri bez satış fiatlarını ma 

- su ile yıkarız. Hatta bir kısmı· ı Sıhhatımızla al:tkalı olao renılilerin balgamtarile etrafa ııelar için aeaRıdaki şekilde tes· 
tfü edilmiştir . 2- Toplan sahelarda ıüc· 

carlar kAr ve masraf kareılıaı 

olarak ilAn edilen fiatlara azamt 
yüzde 3 fark ilAve edebilirler· 
Fabrikacıdan perakendeoiytı ka 
dar kaç elden geçerse geçsio, 
toptan satıeıodaki bu fark ce· 

halli ticaret odalarına tasdik el 11 

saçtıkları mikroplHrla bulaeır. 
Adana ve Mersin vilhelleri Bereket versin ki güneş ziyası 

dahilinde bulunan fabrikalar için sokaklara, )'Ollara ve elbiselere. 
Tip No. 75sm .geniş· Beher 5 saçılan verem mikroplarını çabu 

liQinde36m. sm farkı 

tirdikten sonra, umumun görebi mız bu sudan içer ve bu su ile İ bu işe bir son terilmesini dile 
leceği bir şekilde ve nihayet ta· yıkanırız . yoruz · 

:~:ifı~!~d::.i~ub:::~,~n ~ecec:!~ Ucuzluk Savaşı Eski İngiliz mu~aripleri 
durlar • cak imha eder. Yoksa ııokaklara 

tükürmek fena adeti bulunan lik bir top · için top 9 - Fabrikalar bir balyadan Ankarada ciddi su· Fransız muhariple· 
şehirlerde hiç bir kimse verem un liğinde başına en 

den kurtulamazlardı. 36 m. farkı için 
man yüzde 3 ü geçemez . 

3 - Fabrikalar başka şehir· 
!erde, satışlarını satış maQaıası 

veya büro açmak suretiyle biz· 
zaı yaptıkları takdirde. o tıehir · 

lerde açacakları satış matazası 

veya bQro masrafı olarak fi at· 
tara azami yüzde 2 fark ilAve 
edilebilir . 

eksik olmak üzere bir topa ka
dar müşteri talebini raddede 

rette takibediliyor rini ziyarete 
Ankara 4 (Hususi) Belediye geldiler G ~ın k" ı Krş . K .. e . ..ı- öru yor ı verem mese e 1 670 37 

mezler. Ancak bu takdirde yu· 
kardaki fiatlara azami % 2 zam 
yapılabilir . 

son günlerde tanzim etti~i ucuz Paris 5 [Radyo] _ Eski mu si sneJA çocukların iyi bakımı II 630 33 
luk tarifelerinin tatbikatta bazı haripler milli kOnfedarosysnu Fran 
hilelere vesile teşki! ettiğini gör sada bulunan eski lngiliz muharip 
müş ve ciddi tedbirler almak )erini bugün şaraba davet etmişler 
lüzumunu hissetmietir, Esnaflar dir Davette Fransa devlet adamla 
dan bir kısmı yeni tarifenin tat rıda bulunmuş ve hariciye nazırı 
biki münasebetiyle porayon mik Bone lngiliz muharipleri mümessil 
darını azaltmak teşebbüsünde lerine hitaben söylediği bir nutuk 
bulunmuştur, Belediye bunlar ta: lngiltere ile fransa arasındaki 
hakkında derhal takibat yapmış rabıtaların hiçbir ıaman bugün_k.ü 

ve sonra bir temizlik meselesi Ill 785 40 
ıv 575 so 

dir. V 635 31 
Bedenine verem mikrobu gi vı 610 30 10- Fabrikalar bütün mem 

leke\ veya muhtelif şehirler için 

inhisar halinde bir veya birkaç 
müeteriye satış hakkı veremez· 
ler . 

ren her eahıs mutlaka vereme VII 585 29 

tutulmaz. Zayıflık, havasızlık, zi ii11 ~ı ~~ 
yasızhk, tembellik, hareketsizlik, X 555 28 4- İIAn edilen fiatlar aza· 

mi oldu#undan fabrikalar tesbit 
edilen fiaılardan daha ucuz aa· 

yorgunluk içki, ve sefahet gibi XI 580 28 
eel.ıeblerle vücutlarını yıpratan XII 590 29 

XIII 690 33 
11- Fabrika iplik vera bez 

veya biç çalışmayanlar vereme XIV 650 33 
en ziyade müa;aid olanlardır. XV 615 :30 

tış yaptıkları takdirde yukarda
ki fıkralarda yazılı : tücCAr kAr 

satışlarında müşteriyi kendi ma 
mulAtlarından her hangi birin· 

ve bu halin .tekerrürü takdirin 
de bu gün ıtlınan cezadan ma 
da ticarethanelerinin kapatılaca 

ğını kendilerine bildirmiştir, 

kadar sağlam olmadığını, lngılıı 
Fransız dostluiunun tek gayesinin 
sulh ve sulh korumak olduğunu 

söylemiştir 

Sıhhat ve Jçtimai muavenet Adana ve Mersin vilAyetleri ve maeraflarınıu azami fiat , ü· 
den bir mikdar almıya mecbur 

zerinden hesap edilmeyip fabri· edemezler . vakAletinin kıymetli afişlerinden dahilinde bulunmıyan fabrikalar 
üç tanesi verem üzerinedir. Ve 
remlinin sokaklara tükürmesi, ve 
rem mikrobunun buluuabileceğ i 
müşterek kapların kullanılmama 

sı , oda döşemelerile sokakların 
süprülerek yerdeki verem mik 
roplarınio havaya karıemaması 

lüzumu resimlerle izah olunmak 
ta ayyaşlık, yorgunluk, uyu 
şukluk, hava te ziyadan mahru 
miyet kirli ve toılu yaeayış gi 
bi sebeblerin veremin dostları, 

i ç i n 
76 em. geniş · 

liQinde 36 m. 
lik bir topun 
satıe fiatı krş. 

710 
065 
820 
595 
660 

Beher 5 sm. en 
farkı ioin top 
baeına farkı 

fiot Krş 
39 
36 
41 
30 
33 

katarın ucuz satıeı üzerinde he 
sap edilmesi meşruttur . 12 - Her pazartesi günü çı· 

G - Fabrikanın buluuduğu kacak mahalli gazeteler ile tes 
şehir haricindoki satışlarda top- bit edilen azami fiatları geç 
tan fiatlara ayrıca nakliye ücre· memek üzere fabrikalar kendi 
ti zammedilir . . _ satış fiatlarını mahalli ve Anka· 

G - Ambalaı masrafı muşte· ra veya lst4nLul gazeteleriyle 
riye aittir. Ambalaj masrafı ha· ı . . . . . . 

J 
kiki masrafı tecavüz edemez Bu ılAn edıp bırer suratını İktısat 
masraflar fabrikanın bulunduAu 1 VekAletine yollayacaklardır . 

Oüretmenlik imtihanlan Sa#lık işlerinde ye-
, dd . 15 ı1 ni bir kalkınma 
Kayıt mü etı -Birinciden artan -

A ğustosta kapa• Bu takd irde bugünkü hasta ya· 
tak adetleri en az üç misli art· 

nacak mış olacaktır. 
.. Halen 62 vilayetimizden 5G 

Lise ve orıa skul oğretmen sında vilayetin büyüklüğüne gö 
!erinin azlığını göz önüne bu 1 re herbirinde bir veya birkao • 1 lunduran Kılıtür bakanlığı her hastahane vardır. fstenbulda ise 

sıhhi tedbirlere riayet, güneş ve ~ 
Yaralanan demir YI anlar yıl olduğu gibi bu yıl da üniver resmi ve hususi ve her türlü 

sitede bir imtihan açmıştır. 1 hastalıklara mahsus olarak 39 
Kaydolanların adedi günde~ 

1 
hastahane mevcuttur. VilAyet nü 

hava, iBtirahat sıhhi gıda ve te 1 isyan memleketi Arzi mev'ut
mizlik gibi iyi itiyatlarıu ~ere 

min dfişmanları oldukları goste tan Röportajlar 
rilmektedir. =-------------------

Ç O•• L L E R D E 1 güne artıQ'mdan 1 _ağus~o~ta bı ! fusile hastahane adedi nisbet 
, tecek olan kayd muddetını Ba edilecek olursa burada cın hio 
kanlık, 15 ağustosa kadar uzal ı nüfusa 80 kadar yatak isabet et 

-------------------------- ~ mıetır, 1 eylülde haşlanacak mektedir ki bu nisbet aşağı yu 
' olan imtihanlar baştan yazılı ola karı en ileri memleketlerdeki ya Sunu da ilave edelim ki ve 

rem her devresinde tedavi olu 
nabilir. Elverir ki ldıımgtılen ted 
birlere hakkıyla riayet edilmie 
olsun. Zira. 

11 Verem kabili eifadır .• 
M. 

J ı\PONY t\. 
(Birinciden erten) 

harbiu neticesinde Japon ikUsa 
di hayatı ordusunun ve milletin 
kuvvei maneviyesi sarsılmıe bu 

lunuyor. Harp sahasında zafer 

kazansa bile bu buhran her ay 

giddikce falalaeacaktır, 

• • • 
28 temmuz 1937 de Japon 

ordusu, gafiUlne bir hareketle, 
Çini fethe teşebbüs etti. Fakat 
fedhemiyor. Harpde kazanal•ilir. 
fakat bu 800 milyonluk memleke 

ıi hakimiyeti altına alamaz. 

Çini fethe bile kendisi de 
mahvolacaktır' Bugün henüz 
gelmemietir. Faka\ gelecektiır. 

lran hükümdarlarından bi 
rioe: "lraoa hücüm edersen bü 

rük bir krallığı mahvedersin. 
demielerdi. Hükümdar bunu 
raptı., fakat mahvetıiai bizzat 
kendi memleketiydi 

Bundan bir sene evvel de 
Japon generalleri Çine hücum 
ettiler. onlar da bü1Qk bir im 

paratorluğu mahvedecekler; fa 

kat Japon lmparatorluttunu. 
V. N. Ever (Oeyli Herald) 

r •ı cak yazlhda muvaCfak oleular 3 tak nisbetlerine muaail bulun· 

l
~üu sonra sözlü imtihana gire maktadır. 
Jektir, \ VekAlet dünyanın bütün me 

O akşam Karmel dağının O / ' Afeşten bir gayzer Orıa okul ö~rc tmenliAi imti deni meml~ketlerindeki sıhhat 
zerinden Hayfa şebrlol seyredl· YAZAN: Bu boruh.srdan ötedenberi tihanına ğirecek olanlara orta ve içtimai muavenet müessesele 
yordum. HaJfa kanlı hadiselerle G Paro petrolO kumlar nzerine sızdıruo okul lise ve fen şubesi riyaziye ' rini, bunlnrm genişlik ve oalışına 
şimdi arlık adeta ürperiyor. Bu oturdu, Bu mühim bir tabrlb&t sinden, lise imtihanına girecek tarzlarını esaslı bir şekilde tat· 
ounla beraber ne sokaklarda bir Entransijon' da teşkil etmezdi. Fakat şimdi ted- olanlar ise üniversite talebesiııin bik ederek memleketimizin bu 
hareket, ne dükktmlarda bir ışık ------ blşçller usullerini genişleterek okumuş olduQu kısımlar ve sah:ıdaki ihtiyaçlarını hakiki bir 

var. Limanda bir çok petrol gemileri olduğu bal· akao bDyDk petrol nehrine de ateş vermeğe kaslk- araştırmalardan sualler sorula şekilde tesbit etmiştir. Mesela 
de orada ufak bir ses btle çıkmıyor. logtllzlerln tılar. . caktır. memleketimizde akıl hastanele· 

Alevlenen Petrol Nehirle 

emriyle akşamın saat altısından, sabahın saat ye · Lakin Bu kohy bir şey değildir. ÇOnkU pek 1 riyle verem eanatoryomları, do· 
dlslne kadar biç kimse evinden dışarıya çıkamı· sağlamdır. Bu boruları tedhişçiler bakınız nasıl As"er .. ı fabr.ı"alann ğum evleri, dispanserler gibi 

d ı dO t ol a d il 1 1 müesseseler hariç olmak üzere yor. Devriyeler sokaklarda o aşıyor, r y - e yorlar. l • yalnız umumi hastalıklar için 
A'tzlarıoa toplu yerleştlrilmlş bekliyor. Akşam çık· Geceleyin gidip borunun blr yerine paçavra İptidai madde eri mevcut bulunan 146 hastahane 
mask klmlo haddine dDşmOş? doldurup keoanna ateş yakıyorl"r. Geriye çekile· ı 

3 
k ·ı b · 

k o rek attıkları kurauolarla boruyu kalbur gibi delik l temin edilecek 9 e 86 9 yatağa mu abı u nevı Birdenbire blr şimşek çaktı. Bir ruvazOr n v nası hastahaneler ve bunlarıu yatak 
projektörleri şebrlo nstnoden geçerek, Karmel deşik ediyorlar. ~uradan damhyan petrollar pa- Teşviki sanayi kanunundan adetleri diğer bir kısım memle· 
dağlarıoı taradı: ŞDpbell blr şey arıyorlar. çavralan yakıyor, onun barsretlyle delik genişli· istifade gen askeri fabrikaların kellerde _ou nisbettedir: 

Karmel dağındaki karakolun kumandanı, gece yor ve alev göklere çıkmağa başlıyor. - rük ve buna munzam rt'lsim Belçıkada 20,000 yataklı 350 
k P t 1 t ld kt d i lif d gum . ki · hastahane dOrbıloDnü elinden bıra modıto omuzum11 vurdu: e ro a eş a ı ao sonra gece en s a e lerden muaf olarak getırece e_rı Çekoslovakyada 60,551 ya· 

_ Şu tarafa baki ederek yakanlar civar dağlara çeklliyorlır. Fakat iptidai maddelerle bunun tatbık taklı 
284 

hastahane 
Şarkımızdakl ovada kırmızı bir ışık bQyUd,O ve ertesi sabah polis köpekleri bu adamların izlerini sureti hakkında Bakanlar hey_e Danimarkada 

231783 
yataklı 

havalandı. koklıyarak gittikleri yere kadar bunları takip e · ti bir taJimatnam! kabul etmletır 
149 

hastane .. 
•petrol kanallannı deldiler!,, dedi. der. Köpeklerle beraber sevkedllen müfrezeler Taltmatoameye aore askeri fab İeviçredo 

13
,
944 

yataklı 
150 

1 1 bOtOn o civarı arıyarak zaten nstıerl petrel kokan rikalar Ekonomi Bakanhtı bO_tce bas•ah,ne Demir yı an ar k • 
tedblşçllerl ya alırlar. sine her sene konulacak tahsısal Japonyada 996,984 yataklı 

Çöllerde rastlanan pek çok şeyler insana hay- Boruların tamiri miktarından fazla gümrük ve sa 2961 ha&lahane 
ret ve şaşkınlık verir· Fakat burada iosaoı eo ço" Alevler havaya yükselir yükselmez, bütün ir resimlerden muaf iptidai mad Meksıkada 13,380 yataklı 
hayret içinde bırakan, afallanan şey, ta Irak'tao ingiliz tayyarelerini, tanklarını, zırhlı otomobil· de getiremiyeceklerdir, Gümr6~ 

26
2 hastahane 

Şam, Sıırlye, Hayfa yollyle Eilisdo'e kadar uza- lerini, deniz filolarını büyük bir endiıe kaplar. ve inhisarlar Bakanlığı, her fı Fr .. msada 244,000 yataklı 
nan o muazzam petrol borularıdır, 1 ,800 mil uzun Bu endite ancak bir kao saat devam eder. nana yılının 15 mayısına kadar 1836 hastahane 
lıığunda olbn bıı demir borular vadllerln, nehirle Bu boruları lrak'tan gelen ve tethiı mınta· askeri fabrikalar tarafından gfim lngilterede 20,,883 yataklı 
rlo lAvlı dağların, kumlu onların fKkııt dalma, kalarında uzun zamandır bulunan netrol 'mü• bkl ç · ·ı maddelere aid 1527 hastahane ' • ı ., • r en ge ırı ~n . Bulgaristanda 7218 yataklı dOnyanın en kurak ve en sıcak toprakları Ozer n· hendisleri tamir eder. Delinen kısmı ön •e art tahakkuk ettıreceklerı g61J!r~~ 

87 
hastahane 

den geçer, denize kadar uzanır. kısımlarından teorid ederek sfiratle tamir eder· resimlerile muamele. ~ergısını Yugoslavyada 22714 yataklı 
Bu petrol boruhm, çölde k.aybolao, yollarını Jer . . Fakat bir çok defalar vaki olan bu petrol gösterir cedvellerl yırmı mayı 184 hastahane 

şaşırasn tayyarecilere bir işaret yerhıl de tutar. borusu delme hddiselerinde deheetll mikdarda sa kadar Ekouo -ni bakanlı#ına Irakta 2659 yataklı 20 has· 
Kervanlar bu boruları takip eder. Borular boyuo· petrol zayi olmuştur. vereceklerdir. TalimıUnameyle tabane 
gidersiniz pek çok kervanlara rastlarsınız. Fakat Yalnız bir defasında arapların deldiği petrol muafiyeti kabul edileu iptidai Kudüste 2896 yataklı 46 has 
bu bOyOk 

11
Demlr yılan,, da himayeye muhtaçtır. borusundan Cezrail vadisine 800 ton petrol ak· maddeleıln ithali 1942 finans yı tahane mevcuttur. 

Bu borular Irak kralı I. Gazi taraıfından açılmıştır. mıştır. Ih baıına kadar meri olacaktır. (Sonu rarıo) 
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Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
MERSiN 
Pi YASASI 

5 - 8 -938 

1 

1 

Türkiye Cum~uriyeti Ziraat Bankası Mersin şu~esin~en 

Artıl{ elel{trıkli Pipo içeceğiz Dönyanm sonu~ur vergi 1 Pamuklar 
Klevlant 

Şubemizde istihdam edilmek üzre 45 lirayı kıd&r ma · 
aşlı lalkal orta mektep mezunu bir daktilograf alınacaktır 

Ku. S. Ku.S. 16 Ağustos 938 tarihinde şubemizde yapılacak olın 
4Ö 4 l imtihana ittirak edebilecek olanların: 

Sigaranın nasıl icad edil 1 man çıkarmak imkanını ara verme Dağmalı 26 ı - Türk olmaları. 
diğini tabıi bilirsiniz, tUtlln I mıştır. Amerikalı Alim~ göre Son zamanlarda birkaç I ff::~ mah 
tiryakisi bir İngiliz neferi tOtunUn asıl zarerı içindeki ni 

21 2-Yaşlınnın 18 den aıağı ve 30 dan yukarı olmaması 
5 50 3- Bankamızda memurluk istiyenlere mahsus matbu 

h ı . . sahte peygamber Varşovada 
1 
Kırma 

arbde piposunu kaybeder, kotınde değıl yanarken çıkan h lk k t il il .. k IKozacı parlagwı 
fl beyannameyi doldurmssı. 

26 4-Bınkamızın göstereceği hekimden nümuneıine uy-1 . a a ıyame g n nun ya • 
~antasında tUtUnU var fakat karbonlu dumnndadır, Bu ~h 1 t ... t lk ' b 1 d 1 Bug" day. Çavdar . ı . .. . aş ıgını e ıııe aş a ı ar ve 
pıp\lsu yok. zavallı ne yapsın mm hesaplarına gore hır tok "h t b" il d t . tt" ! Sert anadol 5,10 
b. . . . nı aye ır g n e ayın c ı 
ır müddet dayanır. Fakat 1 cıgaı ada.1 80 santimetre mı-

1 
E h 

1 2
- t t Yumu•ak 5.5 

l. . . b' d ' "' · b er. « y a a ı a emmuH a y 
ıryakilerin pek ıyı ıl ıgı , ktıp kHrbonçıkar.ve u gaz k tk ki Yerli bugwdayı 3,20 . 14 k . w ıyame opaca .» 
gıbi tütunsOılUğe tahammül o metre murabbaı a cıger . Çavdar 4

1
10 

lllOmkün mil? O vakit nafer nesciyle karşılaşır. rabıta harekete g~c;tı v~ Anadol yulaf 
kıyılmış tülilnU çiğnemeye Mak momik isminde olan bu sahte peygçamberte~· tevkı Arpa 
başlar. Acıhğınd tahammUI Amerikalı doktor tutiln yan f~ başladılar. ilnkU u serse Anadol 
Cdemez n 'ıhayet tUtünilnil bir massa bu korkunç zahirin in rıler yalnız kıyamet ~günOoU 

'
14 

ı b k ı k ı Y r-rli alivre yeni M. ktlğıt parçasına sarar ve içer. tiş ır etmiyeceği nide anlamış ha er verme e 8 . mıyar aynı Nohut ekstra 
Cigara da icad edilmiş olur. 

1 tır. Amerikalı alimin nazariye zamanda da halka· fasulye 
Cigaranın taamilmll pipo : si şudur: Cigeratarınızı yek . - sakın v~rgi . ver~eyi· Yulaf yerli 

yu orıaJan kaldıramamışsa madan içcraeııız zehiı'lenmes nız, sakın hilkilmetın emıe(e· Mercimek ıark 
da miktarını bir hayli azalt l siniz. rini dinlemeyiniz, de diyorlar Sahlep 

lllıştır. Fakad yeni iced elek 1 Bu nazariye ile işe başlı dı. Tatlı çoğen 
tiri~di pipo tekrar pipo kullan 

1 
yan alim tiltUnil yakmadan Cahİ1 köylü zabıtaya kar Balmumu 

ınasmı moda haline sokacak ısıtmak ve bu suretle tütiln şı durdu ve sahte peygamber Cebri 
gibi görünüyor. den karbonsuz buharlar çıkar lerin buhınduklerı yerlen ha- Susam 

Eıe~tirildi pipo bugün mak imkdnını bulmuş. her vermr di. Nihayet 25 tem Yapağı 
daha ıabaratuvardan ticRret sa 1 ve yeoi y8ptığı p poya olekti muz geldı ve kıyam~.t de ~op Siyah 
hasına çıkmamıştı, henUz tec rikli p•po ismini vermiştir. madı. P.· ygamberleı ın soz~ Şark 
rUbe devresindedır. Fakat leci Bu pipodeki tutun clektirikle yalan çıkınca köylll bu sefeı Anadol 
rUbeleri yapanlar çok çabuk kızıyor. lezıeti ayoı olan tehli onlara karşı oldu ve zabıtaya Aydın ıiyah 
laammUm edeceği fikrindedirı kesiz dumanlariyle tiryakileri bulunduklar, yerleri ihbar et- Yıkanmıt yapak 
ler. memnun cdıyormuş. ti. Güz yunu 

Her garip g6rOnen icad • Konya malı tiftik 
gibi bu de tabii Amerikadan jf}aS eden ffi ÜC0V her ffi l Yozgat 

geliyor. k ~ Keçi kılı 
TUtUn içmiyen bir Ame UYUffiCU ffi U. ,. dabağ 

3,17 

4,10 
3,5 
5 
7 
.1,10 
5,5 

135 
20 
75 
ıo 

16 

62 
45 
40 
44 
80 
70 
!IS 
110 
40 
25 

ri1t11 1ı alim bir taraftan bu ih p· · ı 
lirasını ·nsan sıhhatini sUrUk Senelerce meraklı bir da takdirindeki hürriyetine haka ırınç er 

21 ~ k h b Birinci nevi mal ledi - . f ci akı betleri g6zUnde vanın kahramanı olara ma .. · ret,, sayılmış ve M. V al ma - lkinci nevi mal 20 
l t gı ed... t ft alışan kemelerde görülmüı olan bu· kemeye verilmitfr 

28
(,

1 u arak ıır~r ara an "'k b' p · ı· k "l Ç ' b' " yu ır arıs 1 uyumcu 0 • O sıralarda kuyumcunun ay 
ır adamın tutünden vazgeç müş ve onunla da bu yılan . • . .. . Kcbve 102 

rnesine imkan olm,dığını dU· hikayesi kapanmıştır; tıcarethane~ı d~ ıflas et~ış Badem, çekirdek 
ŞUnerek tutanrlen insen sıhha M. Val ismindeki bu ku- ve adamcagız bır de bu yuz· 

d hk k 1 içleri 
tine zarar vermiyecek bir du yumcu bir gün Pauisin Sanat en ma emeye sez 0 unmuş Tatla badem içi 

, ve maliye mehafilinde bir fır tu. Acı ,. ,. 
~arhmantn tacım Derim boa koparmıştı. llAn ettiği .. ~· Vahn k'ma~kemhede lbirl Acı çekirdek 
Y , hakikat şuydu; sozu vardır ı daıma atır at 

kabul e\mlyQr Volterin meşhur heykelt hr: Kr-ndisine: Urfa Yağı 

95 

- 35 
90 
70 

gun olarak alınmış sıhhat raporu ibraz etmesi. 
f 5-Mektep şehadetnamesi, nüfus tezkeresi, askerlik 
vesikası ve hüsnühal varakasının asıl veya bankam11.ca tas
dikli birer suretleri ile kirtonsuz üç adet fotograf vermesi 

6-Bankamızca yapılacak ayrıca tahkikat ile istihda· 
mına mani bir hal görülmemesi şarttır. 

MDtemmim izahat almak istiyenlerin Bankamıza müra· 
caatları lüzumu ilin olunur. 3-3 

1 L A N 
6 Devlet Demiryolları 6 cı İşletme komis-
9 yonundan: 

140 

· Mersin iıtasyon 8ilveti ile F evzipaıa istasyon bllfesi 
ikiter yıl müddetle kiraya verilmek üzere pazarlığa konul
muttur. pazarhk aşağıda gösterilen gün ve sa•tlerde Ada
nada iıletme Mildilrlilğü binasında yapılacak ve ayrı, ayrı 
ihale edilecektir. fsteklileriu 938 yılı ticaret odası vesikası 
büfe veya büfeti işletmeye ehil olduğuna dair belediye 

1l 'ebliyet,nufuz hüviyet ve eyi ahlak vesikalarile kati teminat 
akcası veyaB•nka mektubu ile pazarhk saatinden bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine müracaatla muvakkat 1 teminatlarını yatırmaları ve mali iktidarlarını gösterir kına· 
atbabı vesaiki de beraberlerinde bulundurmaları. 

43 Bu iki işe ait şartname ve mukaveleler mezkür istas-
yonlar şefliklerine ve komisyonum uz. müracaat halinde 
bedelsiz olarak görülür. 

22 
~ı 

310 
103 

F. Paşa BOfesi 
Mersin Bn 9ett 

Muhammen Muvakkat Kati Pazarlık gDnO 
Bedel teminat teminat ve tarihi Saat 
Lira Lira Lira 
240 is 86 ıo 8·938 çarşamba 11 
200 15 30 ıı 8·938 perşembe 11 

26·30·4·6 

l A H 

Satılıl{ cins inekler 
J • 

Devletziraat işletmeleri ~urumu T e~ir çif ligi mü~ürlüğün~en 

raş Hudon tarafından yapı -tflAsınıza sebep nedir? İçel '' 
Avusturya Almanya tara lan bir alçı heykeli mezattan diye sorulduğu zaman kuyum. !!!!!!!!!!~~~-~~~~~~!!!!!!!! 

~~ndan ilhak edildiği zaman bir iki frank• (kırk, elli kuru cu ,u cevabı vermi,tir· Mers'ın Meyve ve Sebze 

Çifliğiu dikkal ve itirıa ile ye•işıinlıği Hah•p 
ırkı ineklerden mühtelif yaşta inflkler saulacaktır. 
inekler çok giiıel ve bol süt veren cinslerdrndir 
alnıak arzu edenlerin çiflik müdürlügüne miiraca -
alları. 1O-15 

Yiyanada bir müzede bulunan şa) alınmtş, fakat sonraden 'fJ.ı: d b d. .. .
1
. 

~~ · B ı · . - ı .. s e en en egı ım, , 
'idrlmenın tııriht tacının er 1 meşhur bir zengine altıyilıbın .. b 'fi~ tt• pıyasası . f I mucev er ı aı e ı ... tıe nakledilmesıne karar ver ranga satı mıştı, 

ınişti. Bu bir ihtikir mıydı? hayır 1 elefonu icat eden 
Perisuar gazetesinin yaz· çünkü heykelin asıl kıy.met~ bı·r kişi midir? Kuruş 

dığıne göre tacın Berline nak esasen bu kadar yükıektı, Fa 5 Domates 
linden bugün vazgeçilmiştir, kat, suç, onu kırk elli. ku~uşa Birçok biiyük keşifler var 2 BUber 
Çtınku iş için Berlinden gelen ~a~an müzayede komıtesınde dır ki: . . . . 6-7 Ayşe fasulye 
l'llUzeler mUdOra tacın nzerin ıdı... . - Kım ıcad ettı? dıye so- 15 - K Barbonya 
d Likın kuyumcunun bu ha l kt t • yok Yer çalı 
b
e Silleyman peygamberin ka kikatı böyle ortaya çıkarma11 ru unca c~~ap ver~e lef e k S f 1 
artma resminin bulunduğu "müzayede komitesinin kıymet dedtilt led~ır. ~~d~la ~e ~I~~- ~~8 K:~akasu ya 

5 - 8- 938 

Satılık Ev 
Mersinde ı}1alımudive mahallesinde Kiicfık Ha-

M • 

mam civarında 151 rnımar~h sokakta J 5 numa -
rah ev satılıktır Burası i 92 metre murabbamda 
dört oda bir ruutbahtaıı ibarettir Evin bahÇflSİ, su 
tulumbası ve ÇHŞmesi, elektrik tesisatı vardır 

Almak isteyenlerin Yeni Mersin idare nıemu -
runa müracatları 

\le altında de isminin yazılı a un Ar an ırı ır. ıngı ız e 
2 

Hıyar adedi 
Olduğunu görmilştUr Y~h_udi Havada bir toplantı re göre ~ele.fonu ~cad eden 5 Erik Rizenin Hasır Koltuk Takımları 
:•kının bUyilklerinden bın o Botun gaz~telerde mevzu Corc .Bel ısmınde_bır a~-;ıdır, 5 6 Uzüm beyaz YENİ p AR. TI GELDİ 
1

11
n S~ley'!lanın resminin bu· bahie edi idi. Amfrikada bir ABmerıkFalılara 

1 
g::e b 1~0:· 4-S Üzllm ıiyab Siparl§lerinl kaydettiren müşterilerimizin takımları emiTltri 

Utıdugu blJ' tacı Almanyeya çok genç tayyareye binip ni ug~n ranıız ar •, u. . - 3·5 Patlıcan amade bulundurulmaktadır. 
g~lürme\c: milnasip görülme- kahlrrını 1500 :!ooo metre y~k ıçadı meyd~na ~et~renıo S Sarmısak Yeni modellerimizin bütün malzemesi halis Rize malıdır, Is· 
lllış ve olduğu yerde bırakıl yükseklerde kıydırdılar. bır Franıı:ı oldugunu ıddıa edi tonbulda yapılanlara htr suretle faik olup tahta alısamı [Fındık] 
l'llasına kuar verilmiştir. BugUn bundan daha enle yorlar ve yakanda Şarl BilrıoJ --- aıacından mamuldur, fiatlerimiz rekabet olunamıyacak derecede 

8 l .ı· • ı p ·ı • ' ı b" h b · okuduk iamindeki bu maddin yüzüncü J ( il 'ı M E ft s ı U ucuzdur. Cenup 11/ldytlleri zazino ve bahçelvi için sipariş kabul 8 ulOVln 8 yUfÇI iŞSiZ er rasan0 
11

: a ·ekı tayyare tirke yıldannmann kuthyacaklar. n n 01un1u. 
anımaı a 8 1 b b . • f TERMOS d . d b . . K dağ ile Lon ununa era er, abra 

arasm a ~;a ~~as~~~a 0f;ı~mek Dzere ediyorla!; telefonu icad e~~n Nüshası 5 Kuruştur Sıeaktan bunalmamak için (1 ermos) a sahip olmak l4zımdır 
1 Stan_ley ~a!dvin ile Vins 26 kişilik iki tayyare satın al t~k baııne Şarl Bilra~I degıl· Abone ' Tilrkiye Hariç Bu sene Termosların altmlnlum ve ba~ kapaklı cinslerinden mada 
O~ Çurçılc ışsız olduklarına d B d Albo şehir dır. E•aıen, büyilk ıcadlann Şerail ) için için biT, iki, ür, d~rt ve beş defa kaltn kmlmaz cinsleri de J!elmlşti,.. 
<1aır vesika verildi. Ancak 

1 ~~u uyan rg d mucidinı katiyetle tayin ede. ( Çelik Termos/arımız ile beraber yemek, dondurma, tereyaJ!ı için 
bu İki zat ne eski nazır ne meclısı Azalaaı bu tayyare e memenin ıebebi de budur· bi· Senelik 1200 Kr., 200° K' lıususl termoslar da vardır. 
de eıtki başvekildir. Londra- b!r içtima yapmağa karar ver ri düş ·nmüı diğeri tatbik· et- Altıaylık 000 1000 Sedad Sahir Seymen 
~a işeizlPr defh~rinde kayıdh dıler,A bo 1. 1. . 2ı mit biri ötekinin bulduğunu Oç aylık 300 500 Uray caddesi No. 41-Mersin 
~-, Baldı in 2 Çurçıl nrdır. 1 rg te ıır mec ısı . . ' • . 

Ayrı~e ou defterde ka- kişiden mürekkeptir. Bu yır ılerlet~·· ~e bu ~ure~e ıc~d Bir avlık ıoo Yoktur. Taşra siparişleri acele ğönderilir 
J'ıd1ı 48 Şerh Şaplın ı:'>3 Jon bir sporcu ta.yyareye bindiler te~m.ul e e e e ugiln ü Resmi ilinabn satırı 10 
8uı, 893 Vaıter Sk l l7o 000 ve Kopenhagıle Londra arasın ıeklım bulmuıtur, Kuru,tur. ,..000000000000000000000000• 
Viıyam 180 ,000 Bro~n 305000 da uçarlarken şehır işlerini B&ra61 de telefonua ilk O 
Joıı 4o6,5oo Smit mevcuttur. müzakere ettiler. uaalarından bazılannl bul· Açık teşekkür O Türk H :ıva Kurumu 
/- maı ve ondan ıoara mütema O p. 

170.000 1zM 1 R L I VE diyen yapılan yeni icadlarla Oğlum Yavuzun ayağından O büyiik ıyangOSU 
ı . . . . telefon buılinkli teklini al· ameliyat yaparak büyük bir O 

4 
OncO kec:ı'de.· 11 A~ustos 938 dedı'r O Ztnir Enternasyonal Fuuının 1.000 000 ziyaretçısı ıızı O -s e; 

beldiyor 1. . mııbr, hazakatle iki parmağını çıka- O Bü•vük ikramive 50,000 liradır O 
Şirl Bilraol için yapıla - ran doktor oprator Muharrem .w. '-' ..,, O 

Yol ucuzluklarıodan lstlfısde ~diniz; Yeolllk, gDzelllk eğ- cak ihtifalde onun hayatını ve ._ Bundan başka 15.000 12.000 10.000 liralık ikramiyeler O 
lence, ucuzluk ve alış veriş yeri JZMIR E.~TERNASYONAL eserini daha fazla tanıtmak Ataauya açık teşekkürlerim O (10.000 ve 20 000) llraık iki adet mOkAfdt vardır· O 
PlIARINI deıılz, gOnPş, ye~ıllllk, meyve ve sağlık şehri gllzel ıunanm, O .-
lınıırı ziyaret 'ediniz 1 • . için çttlışılar.aktır. Bürsöl pos· Mersin Belediye zabıta O Şimdiye kadar binlerce lklşlyl zengin eden bu piyangoya w 

ta idaresinde çalıtmıı basit MDdl\rD O iştirak etmek suretle siz de taıiblolzi deneyiniz @ 
<o A.GUSTOS - 20 EYLÜL bir memurdu. Emin Orhun .. OOOOO•OOOOOOOOO•OO .. OOOO 



SAYFA 4 

• 

Daima 8 E M 1 H 6 T O H yazı makinalan 
ve Şeritleri kullamhyor 

• Sizde bir REMING TON almalı .. 

1&m~•:•ı~&mn1•i~nı~•ww~ 

Altın • ruya = 
Kolonya ve Esansları il 

ı .. Yaz gel~i, ~er zaman size lazım olan kolonyalan- . 
· ıı lnızı ALTIH BOYA Kolonyal a rı satışevinden temin ediniz~ 
•· IAolonyalarımız en güzel, temiz esans"' .. 

lordan yapılır, derecesi kuvvetlidir. it 

FiyatlaruıHz her kis~~·e t>lverişlidir. Esans 
.. ıarımız ise t~minatlıdır . 

Toptaıı satış yapılır· . Sipari~ ~abul edilir. il .. 
Lütfen bir defa tecrübe ediniz. 

Mersin Uray caddesi No. 2 il 
Cemal Anak il 

li3Sf!llt1Hi ~ " •J&B .. 11 
.. • , •••••••••••••••••••••• , 

:Nisaiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı: 
• DOKTOR • 

! A.-Vakup Aslan i 
: Türkiye ve Ruıya Tıp fak6ltelerinden diplomah : 
• Almanyada tahsilini ikmal etmiş • 

ıınız. Satış yeri 
Vılyam Rıka::1t 

Ls ~ 
• Hastalarını her g ün 8- ı 2 15 - ı 8 e • 

~~- mlwmlmJlfll : kadar kabul muayene ve tedavi eder. : 
1 Viktorya Bisikletleri i ADRE~0~:i:.=::.k~~::dde•i i 
a ~ ••••••••••••••••••••• , 
Dayanıklı i 

1Kullanıı1• 1 Sağlık Eczanesi 

1§ Hafif oe ~ H~B!!~~ Av~~~r~tli kB!!!!~~d~~ır ;bbiy• 

Süratlı ~ müstabzerat'ı tiwunur 

~~ .. ~~-lmr Bisiklde sahip 

olmak ici11 be lu~ -
Sayın Mersinlilerin • 

mehal 

(Vikto rya ~ Markalı ~isikletleri tercih edin izi ,:;~;:;. y:f ~;;;:;;:. 
Sağlamlığı ıle şöhret kazanmıştır. = rinizle bunlara benzer gıda 
Topları ve perakende S:tlış yapılır, aheı- = 1 maddelerinizi Soğuk hava 

lara kolaylık ı:rösteri!ir . = 1 daposu~~ .vererek mulia-

Satı~ yerı'. Meı1Ji n Merkez Bankası altında 1 Adres: Setim şemsi 
' • fçol kontuvarı. ltbat•r•n 

1' t.=I 1 faza etbranız, 

t'llURllmlltllllllllllmilmlllllllllmlmta Soğuk hava deposu 

Jf Jf ............ . ................ •-·**Jf• 
* .. 
* • 
Jf 
..... 

1 

.. 
SIHHATİNİZİ KORUYUNUZ! * 

KA y ADELEN :ı 
SULARINI IÇMEkLE 

Sıhliat ve içtimai Muavenet Ve1'iletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş: Berı ak Kalevi yet; "loo smS suya arfulurnuı N. lo 

mikdarı,, 0.2 sm3. 
Henk : Renksiz Mflcmu serllik derecesi "Fra ısız,, 1.5 
Koku ; Kokusuz Uz~i maddeler için sarfolunan müvelli-

dülhumuza litrede o.4o mgr. 
Sülfa' "SO 4,, litred~ 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Nitrat '' No 3,, ,, 0.0040 

· itı·at "No 2,, yok 
Amonyak ''NH3,, Yok 

Tadı ; Lntif 
Teamül; Mutedil 1 

• 

t 
/ Fennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden iliha: 

ren istasyona kadar içi kalaylı kAlvanizli borularla içi mermer. döşeli 
bellurhavuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kımyev, 
evsafını muhafaza ed~rek ve hiçbir suretle el dt1ğmeden hususl kim
yagerimize ve :Adana Sıhhat Bakanlığuım tayin elliği Sıhhiye m~mu
ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile 
yıkandıktan onra doldurulmakta ve ağızları Sıhhat memuru tarafm
dan mühürlenerek şe1ırio1iıe gelmektedir. 

1 •r . 
i~ .. .. ,,. .. 

* .:tıt .. • '"~•nmtu•1•• 

iC 

* 
* Jt 

- - ~-· . ·---· 
-~ 
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6 Ağmnos 1938 

f1 Liraya Fotograf makine;i 
• Bütün Dünyaca tanınmış {KODAK) markalı kutu 

ve körüklü makinelerimizin son modelleri geldi. 
Haftada 1 lira ile kutu 

» 2 » » körüklü 
bir makine elde edebilirsiniz. 

Fotoğrafçılarla amatö"ler için her nevi fılm 
nwlze nı e ve ilaçlar her yerden uc -.z ve hil 
lı as~a tazP- dir. 

Saat ve Gözlük 
Her cins ctp, kol, masa ve duvar saatltrlmlzl tavsiye edtrlz, 

fiyatları muttdildir, Fenni Ztiss ma1kalı numrolu ve ayrzca J!Ü· 
ntş ve toz glJzlükkri de g tldl. 

SEDAD SAHİR SEVMEN 

L Uray caddesi No. 41 - Mera·~:- 1 
Tışra ıipariıleri acele olarak sıönderi!:J 

,~?ft~~~~~~~~!A~~t;i~~~ 

~~ Ö RNEk K~J BAP EVi ~ 
~ Ahmed Kayaselçuk ~ 
pJ KURUŞ KEBAPLAR KURUŞ KEiıAPl.AR ~ 
~~ 15 Mersin kebabı koyun . 20 Yumurtalı salçalı k~. ~ 
ı &c. etl \le . 20 Kirazlı kebbp ,,ı 
cıı J 25 Yoğurtlu keha.p sade ! 20 K~e kebabı '' 
~~ yağ başlama et suylle ! 20 Patatlstl kebap ~ ~ 
l &e 15 Kuş bıışı kebap f 20 Baharlı kebap ·' J 
cıı J 20 Domatisll kebap j 15 Sade maydaouılu ke. f[. r J · O Pıtllıca nlı Urfa usu1Q ! 20 Yağlı bam urlu t t t.- ~ 
1 le 20 Su lu kebap Adana • j side ~ 
~ J 20 Sıırımsakh Antep ke. l 20 Çiğ köfte ı 
(J 20 KUlba!:lı 1 5 Sıslata, Cıteık, Turşu ~~ 

~ Şakarya lokantası karşısında 37 l'ıo. ~ 
~~ ORN EK KEBABEVI V~~ Lokantasında ~ 

Yukarıda yazılı kebaplar ile daha birçok yazıl· ~~ 
~~ mayan kebaplar sırf koyun ttile yapılır ve muhhlif "J 
~~ YEMEKLER bulunur. I" 
(J Sayın müşterilerimizi memnun etmek için ~') 
~~ yapılan bu laalıhiiuen urn~k keb~rcısı Ah . fil 
~J mel çekinmez. Bil\ TECHUBE KAFtDllt . \-'l 
~~~~~,~~~~~~~~,~~ 

IHTIVARLIK 

Peşinizden G .. eııvor 

ONA .. KARŞI 

Hazırhkil Davranın• 


