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Sovyet kıtaları tepeleri istirdat etti 
:rıö~IK{ ~D~OIMOIM O~VO~&fIDOg r 

Dilimize en çok yan bakılan 1 

yer burasıdır 
Tür~ vatandaşhöı hDviyeti içinde yabancı ~ültürlere 

ajanhk yapılmasma artık tahammül edemeyiz 

Harf inkılabının 

10 uncu yıh 
Bugün üniveraite
de törenyapılacak 

lslanbul, 8 ( Musmi ) -
Türk harflerinin kabulünün 
onuııcu yıldönümü münasebe 

Çar9alarda aaen.lç sokaklardan akıp gelen ya· tiyle 9 aQ-ustos tıalı günü Üııi 
bancı dll ve yabancı kültOrlerln klSnOkledlOi versite konfer:rncı salonunda 

bir toplant• 1apılacaktır. Top 
hevadır. Terkibinde mutlak bir kastla yapılan lantıdn hiç mektebe gitmemiş 
ihanet ve nankörlük var. allı yaşında Lıir çocukla hiç 

M ı k t. ·11· • d b A>J :ıı · ı okuma yazına bilmiyen bir ih 

danberi takip ettiği bir dava ur: Türkçe konuşturmak. tiyarın yeni rakamları öğren 
Zaman zaman heyecanlar taştı, hükumet otoritesi konuştu me kabiliyetleri teRblt edilecek 

Anlaşma kapıları kapenıyor 
Sovyet kıtaları dört saat süren bir düellodan 'onra Japonları 

işgal ettikleri araziden tamamen tem_izlediler 

japonlar Resmi tebliğ 
Ricat etmezlerse va- Harp Japonların taar-
ziyet vahimleşecek ruzile başladı 

Moskova g6rüşmeleritide hiçbir Fakat Sovyetlerin mukabil ta-
rnüsbet netice alınamadı arruzlarile püskürtüldüler 

eme e ıne mı ıyetme can an aıs ı "ersın ilerin yıllar· 

1 ve denildi ki : tir. Yüksek tahsil genQligi bu 
münasebetle Atatürk'e şükran 

- Bu memlekette yabancı lisan konuşan utandaşlar var. farını arzedecek ve gece bir Moskova 8 (Radyo) Havas muhabirinden: Ja .Moskova 8 (Radyo) So9yet sahil orduları 
Her lisana hürmet ederiz fakat bilmllidir ki her lisanın bir yur· fener alayı yapılarak Sara1· ponyanın Moskou büyük elQisi Şigemilso Tok baş kumandaulığı bu gün neşreltiği resmi lıir 
du urdır ve Türk ıurdunda Türk dili hllkimdir. Türk vatanda burnu'ndnki Atatürk O.bidesine yodan aldığı talimatla bu gün de Sovyetler tebliğde ezcümle şöyle demektedir : 
tının baeka lisan konuşmasına müsaade edemeyiz . çelenk konacaktır. birliği hariciye komi1ı1eri Litvinofu ziyaret ede .Japonyanın moskota elcisiniıı Sotyet harici 

Neden Türkçe konuştur· rek uzun bir görüşmede bulunmuş fakat bu ye komiseri Litvinofa yaplığı muslihane anlaş 
mak istiraruz ? . • Duçeye atfedilen bir makale görüemelerde iki taraf noktai nazarı arasında ma teklifinden bir gün sonra hududun ötesin 

Bu mevzu üzerinde çok ka- derin bir uçurum olduğundan hiç bir müsbet de bulunan Japon kıtaları şiddetli bir taarruz 

lem aeındırdık. l1i biliyoruz ki ı•ta 1 ya da 
1 
rkç ılık netice elde edilememiştir. Ecnebi müşahitler yapmışlardır . Bu taarruza aA"ır toplar da işti 

Türkçeyi ihmal 9e hattA istihfaf müzakere kapılarının gittikçe kapanmakta oldu rak ediyor te IJir çok toplar da mançuko arazi 
eden vatandaş maakeli adamlar ğunu beyan etmektedir . Japonlar aradaki mn sinden Sovyct arazisini dövmek suretiyle taar 
da makeadı çok iyi anladılar.Fa k f 

1 
\J • - bayeneti gidermek için rical etmedikleri takdir ruza yardım ediyordu. Sovyet topçuları derhal 

ır sa ıgını katıyen muhafa de vaziyetin tahmin edildiğinden daha çok va faaliyete geçerek mukabil top ateşiyle dört sa 
kat ne 1aıık ki; taşı bizim, top ' - him olacallt kanaati kuvvetlictir • at devam eden bir düellodan sonra Jı:ıpon top 
raQ'ı bizim, Toroslardan süzü· k •ıd• çusunu durdurmuş ve kıtaları 
lüp gelen temiz havası bizim,ha zaya arar verı 1 Çin Japon harbi çok amanaızlaştı mız mukabil taarruza geçerek 
lA her bucağında kurumamış şe · Sovyetler birli~ine Ait bütün 

hit kanları bizim, yetim feryat Yalttnfiler için umumi nüfus tahriri yapdacak Tayyare harbi dehşetlendi. araziden Japonları tard ve hu 
ları bizim olan güzel Mersinin dudu sa~lam surette iega\ etmiş 

dili bizim olamadı . Roma, 7 a . a. - Enformas· ğından, bu hususta her hangi Hankeü alevler içinde tir. Bu mukaLil taarruza lıa\'a 
Türk vatandaşh~ını bir cıta 

1 

ron diplomatikua'da çıkan bir 1 bir ceza plônı mevcutbulunmadı kuvvetleri de iştirAk etmietir. 

sayan ve icabında karanlık hü· not. faşist hükumetinin İtalyan ğını hatırlatmaktadır. Yalıudile Ç l / h ı·f k il -1 !Japonlar tekzip ediyor 
viyetlerine bir maske gibi kulla· ırkı meselesi ile yahudi mesele rin niebeti halra'da binde bir in i er mu fe 1 O aruan taarruza Tokyo 8 (Rad10) Resmi teb 
nan vatandaşlarımız saygı sınır sinde resmi düşüncesini bildir· olduğundan, oyııi nisbetin devlet t ·ı H •• h b • J k l !iğde Sovyet kıtalarının Japon 

k d . geç ı er. a.,a ar ın e azanamıyor ar lar elinde bulunan tepeleri geri 
tarını çoktan aştılar • me te ır. hayatınııı heyeti umumiyeeinde 

d - ·1 · ...a "' d N aldıkları kati surette tekzip edil 
Müstemlekeler hariç sanma· Bizzat B. Musolini'nin üslu· e gozetı mesı uO~ru ur. ot, J 1 1. ... • t e ... 8' t L • "A d'l.I' 

yız ki hiç bir toprak üstü Mer· bu sezilen bu not ırk müdafaa her halde ynhudilerin ırkcılıktan apon ar ÇOı agır zayıa ' ruı. ır auur ımrrd e 1 ul mek~ı~~~ 8 (Radyo) Havas mu 

1 • • .' j şikAyetQi olın1yncakların1, zira h b. · d B A ı ıü 
dırem . a a ı da vazedılmış bulun· "' ın 1 er 1 1 apon mü reze· mata gc>re Sovyetler .Tapon mev 
sin kadar Nuhun gemisini an• daı hmese91e9smın f . şız~ ~arafıodaa 

1 

daima ve her yerde yahudilerin Hankeu, 8 ( Radyo ) _ Ja· ç· l'I 'k' J f ! a ırıo eıı : ur ya ge An ma 

d x. 1 1 k 1 a1nı ırkçılı&m aman vermez ve ponların 2G bombardıman tay sı'nı' · h tt'I ı 
Irkların be.,nine bir cıvı\ Ut§U ıatır atma tadır. ta)van ı.ı · . I ım a e 1 er '• zilerine hücum etmia fakat bu 

" • 1 . . . k ' f d .,, l ır bakımd :n takdıre şayan bu yaresi ile 27 avcı tayyare&i, saat "' 
'b' k ·ıı llerı' •arı'h sa..,fa somurge erının rn ışa ııı an tıon 1 d ki k d 1 kt d" Hoagkong, - Son güıılerde ' hücumda tank kullanmadıkları gı ı a an mı e • il • 1 d h . un u arını ay ey eme e ır. 16 50 d H keu tayyare meyda· ı 

)arandan silen, dil ayrılığı Mer· ra rnese e, 8 a zıyade müstacel Bu sebeplerden dolayı, ırkçılığın ' e an Ya11gse'nin şimalinde kilin mın gibi top ateei de ac;mamışlardır 
sinde son günlerde tRm mlina· bir mahiyet almıştır ve hüku: ltalya'da latlıiki zamanı gelmiş nını şiddetle bombardıman et· takada düşmen kunelleri ile ya Sovyetler yalnız el bombnsı kul 

met ırk saflılığının muhafazası· tir VA Lıütün rejim organları, mişlerdir. pılan çetin mu· sa demeler ne•ı·ce 1 !anmışlardır. Japon mevzilerine 
siyle eekıllendl . B ' k k 1 • 

Rumcadan, Arapçaya İngiliz na lıülüıı dikkatini sarfertecektir bu tatbike nezaret f'loecekler · ır co no la arda yangın sinde iki japon müfrezesi imha 20 metre kadar yaklaşan S~f 
Not hilahara, hükumetin yahu· dir Not, nihayet, halya'da ya· ç•kmıştır. Cıvarda bulunan bir edilmiştir. Bu müsademelerden 1 yel kıtaları boğaz bo~aza bır 

ce, Fransızca, ltalyancadan Er· diler hakkında hareketini daha hudiler için hususi bir nüfus sa kasaba, alevler içindedir. Facis birinde bi • - b harbe tutuşmadan gerı Qekilmiş 
menice hattA Kürtceye kadar evvel bildirdiğini ve ayırt etmek yımı yapılacağını da bildirmek· kurbanları miktarının fazla ol. r ıapon JUZ aeıeı telefi lerdir. Japon membaları 5o ra 
konueulan diller yetmezmiş gibi aleyhte hareket demek olmadı tedir. masındaıı endişe edilmektedir, olmuştur, kımlı tepeyi terkettiklerini de 
· t ı· b' • M · k -sonu lklncıde- yalanlayorlar . 

sıs em ı ır sure.le ereme a ın ---- Qin tayyarelerı, mukabil ha 

eden Yahudiler de lspanyolcayı Son günlerin en mü~im ~i~isesi Selinit anlaşması; rekette bulunmamışlardır. A likante bombardımanı ve lngiltere 
getirdiler . 

QareıJarda esen, ic sokaklar Reaıı·zmı·~ mantıkı·ıe vu·· cut- Tayyare dafii bataryalarının 
dan akıp gelen bu yabancı dil -IJI müdafaası pek o kadar faal ol· Bombardımanda yaralanan 

inngiliz Konsolosu öldü ve yabancı kültürün körükledi- lanan bı·r eserdı·r mamıştır. 
A'i havadır. Terkibinde mutlak 

Hitler bir kasıtla yapılan ihanet ve 

nankörlük var • 
Çok söyledik. Türk dili ko 

nueturma cemiyeti kurduk. Va· 
tandatların vicdanlarına hitap 
ettik : 

- Evet, drdiler. Hakkınız 

tar ve kapıdan çıkarken bildik· 

terinden eaemadılar • 

Biz bOyük inkllAplar yap· 
11119 bu günkd varlıQ'ımızı elde 
edince1e kadar çok kıtalar dök· 
lllOt kurbanlar vermie bir mille
tiz. Bu gün dilimize yan bakan 
tatandaşlar Qeeit Qevit bayrak· 
larıı.ı ht\dieelerln fl0Jrini seyirci 

ııfatiyle de takip etseler Türk 
trıilletinin o kAbuslu günleri na· 
aıı bir istikbal için ıaşadığını 
bilirler her halde ... 

Bu anlaıma Bulgaristanın Balkan An
tantına doğru teveccühüne de işarettir 

Ati na 8 (Radyo) :Eleftron ga l teveccühüne de işarettir , • 

zelesinde Selfınik anlaşması hak Makalede muhtelif merhale 
kında bir makale nrıreden Me ler kaydedildikten sonr eöyle 
taksae SelAnik anlaşmasının rea deniliyor : c Nöyyi muahedesi 
alizmio ve filiyatın mantıki1le nin aekert hOkümleri kaldırıl 
vücuda geldiaiai kaydettikten makla Balkanlarda manevi ba 

sonra diyor ki ; kımdan da müsavat vücuda ge 

c Aıılaşma sarihtir, esaslıdır ı iıilır.iş tir, Balkan yanmadasın 
samimidir, EO"tornasyonal, enter da g3lip eeyahut mağlup memhı 
Balkan ve Yunanistan bakımlar keller yoktur, Bütün Balkanlılar 
dan da mühimdir, SelAnik anlae müsavidir, Selllnik anlaşma8iyle 
ması Balkanlarda her türlü soi temin edilen bu musavat her ne 

tefehhümlerden Ari bir hua ya reden gelirse geltin muhtemel 
ratmakta olduğu iibi Bulgaris tecavüzlere kareı da lüzumlu 

tanın Balkan antantına doQ"ru bir tesanüttür , • -----
tnkilAp harekete geçerken 15 günde ' Yahudı·ler 

Türk milletine dünya hasımdı. ı 
Fakat istediQimizi alınca hiç bir /11nan"adan italyaya Alma11yacla doktor
trıilleti hiç bir rejimi hasım ta· _,,, v 
nımadık. Ve hiQ bir zaman ken· 5800 yaralı geldi luk yapamıyacak 
di kı1mederimizi baekalarını lıor Napoli s (RadJO) - Ifavas Bertin 8 (Radyo) - Yahu 
törmekte aramadık. Dünya bi · tau: Bir İtalyan hastane g~misi dilerin tababet icrasından meni, 
lir ki; kendisini baekalarına ha bu gün lspan1adall 638 yaralı Almanyanın her tararından ziya 
lomet göstermekle saydırmayu geıirmietir. ispanyadan bu suret de bilhassa Berlinde ~ayet de 

sonu ikincide • ıe son on beogün içinde 5800 ya rin aksülAmeller yapacaktır. Fil 
Bııa Atıla rıh ıetmiıttr. -Sonu lklucltte-

Jngiltere asabiyet içinde. hükumet Fran 
Bir Avrupa harbinin kistlere karşi tavrını detiştirecek 

önüne geçmeye ! Londra 8 (Radyo) Barselon liz konsolosunun ölümü lngiltere 

Çalıfl)'Or 1 dan tılınan malumata göre evvel\hiikı1metinin Js~n~ıya işlerine ka~ 

'

ki gün Alikauta bombardımanın şı tavrını de~ıetırmeye kuvveth 
. ~erl_i~, 7 (Radyo) .- Mü le·\ da İngiliz konsolosauesiae düşen bir ı\mil olacağı ~öylen~ektedir 

kaıt ıngılız generallerınden fs-
1
250 kiloluk bir bombanın yaptı Gareteler hukfimetı efkArı 

koçya'nın "İngiliz Lejıyonu,. re ğı hasarat ve tahribat arasında umumiyeyi oyalamakla ve impa 

isi Jaa Hamilton, Hitler'i ziyare 
1 aıtır surette yaralanan İngiliz ratorluk nüfuırnııu kırmakla it 

etmek için gitmiş olduğu Berş· I konsolosu alınış olduA'u yaradan ham ediyoı lar, Hükumetin Fran 
tesgaden'den Ffthrer'in şahsi tay 

1 ölmüştür. ko nezdinde Qok şiddetli bir pro 
yaresi ile Berlin'e avdet etmiş-j Londra 8 (Rıtdyo) . Royter I to toda l.ıuluıınca~.ı ve ayni za 

t . A t k d. · · b den · Alikaııtanın Fraukıstler ta manda daha ener Jtk kararlar ala 
ır. Jot ayyare, en ısını U · 1 ' • • " • 

gün öğleden sonra Londra'ya rafıudan ohmbardımnnı ve lngı caıtı soylenmekte_d_ır_, ___ _ 

götü;:~ek~~millon. Führer ile 1 Filistinde ihtilalciler münta-
J&pmıe olduğu görüemeler hak· 1 m kıtalarla çarpışıyor kında ingiliz zimllmdarlarına · za 
malumat '1e izahat vermedan 

1
1 

evteı gazetecilere hu bapta be· Kudüs şeria arasında tam harp oluyor 
yanatta bulunmaktan imtina l ----. -------
etmietia. Maamafih, Führer'in I Kudüs, 8 _(Rad.yo) -: Oğle· de olduğu bombanın vakitsiz 
bir Avrupa harbinin önüne geç-

1 

deın sonra eekı eehırde b~r arap patlamasından dolayı bir arap 
mek arzusunda bulunduQ"undan polis memurun.a tabanca ıle ateş ölmüştür. AkkA'da tethişçiler, po . -. ı edilmittir. Polıs memuru, çolı lise haber verdiğinden eüphe 
emın olduıtunu ıöylemıştır. ağır yaralanmış olmasına raA'· edilen bir arabı öldürmüşlerdir. 

General, Almanya'nın başka men, mukabelede buluamue ise Kudüs ile l'jeria arasındaki 
ıarınıo kendisine mütemadiyen 

1 de ancak oradan geQmekte olan yolda tethişçilerle muntazam in· 
tahrik etmelerine mü.samaha et bir arap .,aralanmıa, mu·tecav'ız giliz askerleri arasında bir çar-

ı il v pıema olmuetur. Bir ingiliz as· 
miycceQ'i fikrimi~ otduA'unu ilhe . ter kaçmıştır, Citardn bir köyde keri ölmüş, tethişçiler de olduk· 
etmittir. • bir 7ahudı evine atmak ni7etio ça zayiat vermiıtir, 
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9 AÖUSTOS 1938 SALI VENl MERSiN 

Türk Mersinin 
iztırabı 

Diriucideu artan 
çalışan bir milliyetçilikten uza· 
~ız. Saldırıcı bir hüviyet göste· 
ren milliyetperverlikler veya ırk 
imtiJazı iddia eden rejimlerin 
gösterdiği şiddet 7apıcı bir bün 
yeye de mAlik olsalar bizim An· 
ladı~ımız milliyetc;ili~in dilekle · 
rine ve Kemalizmin karakterine 
uygun değildir . 

Ders yılı hazırlıkları boşladı 

Kültür Bakanhğı 
Kayıt kabul ve imtihan gün

lerini tesbit etti 
Bütünleme, olgunluk ve1nezuniyet imti

hanları 21 Eylıile kadar yapılacak 

ı Prağda 
Alman ataşesinin 

evini soydular 1 
Prağ 8 (Rarlyo) - Bu gece 

Pretdaki Alman Ateeemiliteri Al 
bay Tussenln apartmanını soy 
mak için bır teeebbüste bulunul 
muştur. 

Albay Tussen, Pragda bu 
lunmadığ'ıodan zabıta yalnız 

zorlama ve kırma teeebbünü 
meydana çıkarmaktan başka bir 

Sayfa! 2 

Sovyet Rusya - Mançuko sınırlarında 

Kızllordu 
Bu sınırda Majino hattını 
andıran istihkamlar var 

Ayrıca Amur nehri üzerinde ve Büyük 
Okyanusta da deniz üsleri kurulmuştur. 

Her dil ve her millet çok Kültür Bakanlığı, 1938 - yoularınca tesbit olunan güııler 
muhteremdir. iyi bilinmelidir ki 1939 derf! yılı talebe kayıt, ka de yapılacaktır. Orta okul mezu 
bu hürmet kendi yurdumuzda bul ve imlinan günlerile mektep niyet imtihanlarına girenlerin 
kendi tataDdll elarımızın kendi !erin açılma günlerini tesbit et türkçe, tarih -coğrafya ve mate 
dilimize ve bütün varlığımızın miotik. Bu ders yılında tA.lebe matik mezuniyet imtihanları ya 
ana ka1nağı olan milliyetçiliği· kaydına 22 al?ustos pazartesi zıh olarak yapılacak te sualler 
mize tecavüzlerine göz yummak gı'.ioü baelanacak ve ka;yıtlar 20 ımtihan komisyonuuca tertib edi 

şey yapamamıetır. Zabıta me Hatıralardadır ki uzak şarkta ı dunun gıda lhtlyacınıo karşılanms 
murları, hariç memleket imtiya Sovyet Rusya ve Japonya arasın sını mllwkUo kılmıştır. 
ıına malik olaıı apartmana gire da anlaşmazlık mevzuları yıllar· Mezbahalar, ekmek ve gıda 
memielerdir. danberi eksik olmamıetı. Sovyet maddeleri fabrikaları yeni kurul· 

Daha derin tahkikat terası Rusya, btr saldırmazlık paktı im- muş olduğundan en modern fıtbri 
için Albay Tussenin avdetine zalamak hususunda Jeponyaya katar sayılmak lazımdır. 
intizar etmek lazım gelmektedir ! birk8ç defıı tekiıfle bulunmuşsa Filvaki, bu son yıllarda Sibet 

demek değildir. Saldırıcı rejim· eylfil salı güntine kadar devam lecektir. 
lere imreni;yoruz amma dilimize edecektikr. Derslere İtie 3 birin Orta mekteplerle liselerin bi 
hakaret edilmesine te Türk va· ci teşrin pazartesi günü lıaşla rinci devre birici, ikinci, üçüncü 
tandaşlığı hüviyeti içinde yaban caktır. sınıflarının orta mektep bitirme 
cı kültürlere ajanlık yapılması· Orta mektep, lise ve öğret imtihanlarında engele ve bütün 
na artık tahammül edemeyiz . men okullarında engel, bütünle lemere kalanlarla lise ve orla 

Tayyareci Korrigan 
Kendisi için yapılan 

nümayişlerde 

da bu teklifler Tok;o hOkOmetin ya ve Rus earkının marızarası ta 
ce dikkate alınmamış, ve anlaş 1 mılmlyle değlşuılştlr. Bu inkllab, 
m'\zlığın z11blri sebebi olan Şarki buralarda dahi beş yıllık pla.nıo 
Çin şimendiferlerinl bedeli muka· J tahakkuk ettfrilmlş olması mabsU 
billnde Japonyaya satmuk tekllfi I lUdDr. Beş yıllık plan memleket 
ntn de ayni şeklide reddenl müte 

1 
ıçterlnde bazı teahhurlarla ilerle 

Mersinin bu gün içinde bu· me, olgunluk te mezuniyet imli okul talimatnamesine göre orta 
lunduğu feci dil manzarası bi· hanları eylülün 21 inci çaream mektep mezuniyet imtih4nlarına 
zim ihmalimizden daha çok bu ba gününe kadar yapılacaktır. girenlarin imtihanlarına 1 eylül 
1urı üstünde doğan bftyüyen 1 Lis~ !en okulu olgunluk im pereembe günü baelanacak, 8 
te burada huzur Ve refah içinde tihaularındao matematik, fizik, eylüle kadar detam edecektir. 
ıaeayan tatandaeların gafletin- kimya, tabii bilgiler ve edebiyat Orta mekteplerin birinci ve ikin 
den ve haUd ihanetlerinden i1eri kolu olgunluk imtihanlarından ci sınıflarında engelli ve bütün 
gelmektedir • edebiyat ve tarih coğraba grup leme imtihanlarına 7 eylülde baş 

akip J11pooya bimuyeslode Man I dlği halde bDkümet LSlbery11'd• 
. çukuo imparatorluğu teşekkDl et bunun biç bir gecikmlye maruz 

K ~etyork 1 8·~· - Tayyarecı mlş ve bıthse mevzu demlryollan 1 kalmaksızın tatbiki için ellndeD 

b 
olrkrıtKanf, mduvasa atıl esnfasıkndl: nihayet ahndıktao sonra iki dev 'ıgelenl yapmıştır. Vısktile çöl l bll 

yaralandı 

a ara ıu an yapı an ev a a 
~ . let arasındaki şlddetU anlaşmaz inde olan buralarda ş imdi mO 

:e ~ nu~a:ı~ ebsn~r.uıda almkıe ol Iık nlsbeten yatışmış görOnmOştO hlm maden ve endUstrl merkezle 
d uk~ ~· P s z d u u~a~4 d a~~ın J11poo Alman · ltalyan ltllatının 1 ri kurulmuştur. :ç~labinsk'te trak 

1 
a ı ır .'~ra _an ° yı 0 or imzasından sonra muhtellf şekiller! tör ve tank fıtbrikuları vardır. 

Biran için memleketin düe· tarının yazılı olgunluk sualleri lanacak te 17 eylüle kadar bili 
man tehdidi altında bulundu~u ile her iki kolun türkçe kompo f rilmie olacaktır: 

arıkot edmrı ~.zerınef ' h,aktakt~ . 1a! 
1 
de tezısbl1r eden bu itllAfın, Çin- Manyltogorsk ve Kuzoeç lılrincl 

ma a ır, llJaama ı , endıeı nu .. i 
l·ıııterd b k 1 k k IJapon barblndenberl 'ateşlenme · sınıf koml1r ve demir merkezler 

no düşünelim : Bu vatandaşla· zisyon sualleri Ekoknomi Bakan I Liselerin ikinci devre birin 
rın bizden te bizimle beraber lı~ınoa gönderilece , filozofi te 1 ci ve ikinci sınıflarıoın engel te 
olduk.Jarına hangi hareketlerini sosyoloji sualleri komisyonlarca bütünleme imtihanları da 7 ey 
eahil tutarak itimat edebilecetiz tertib olunacaktır. lülde baelıyacak ve 17 eylülde hl 

may .., en ae a yapı aoa a 
bul reeimlerirıe gidebilecektir . . sine U.d tarafçıı da itina edildiği dir. 

k d. · . fAh· lt k 1 farzolunablllrdl. j Ordunun motörleştirllmesioe en ısını se a ıye ar ma amat . 
tan mezuniyet almaksızın Atlas Son badlselerl blliyoraz. Kırk 1 gelır ce; mesela 1936 da bir ııtus 

Biz vatan derken nasıl ki; Eylül devresi yazılı olgun tecektir. 
Türk milletinin eski ve yüksek luk imtihanları eu günlerde ya 
tarihi ve topraklarının derinlik · pılacaklır. 9 eylül cuma güuü Liselerin son eınıfl6rıııın bi 

terindeki eserleriyle bu gün üs- fen ve edebi7at kollarının türk tirme imtihanlarında engele te 
tünde yaşadığı sınırlarla çetrili çe kompozisyonu 12 eylül cu bütünlemeye kalanların imtihan 
toprak parçasını kasdediyorsak, martesi güniJ fen kolunnn tabii 

1 
ıarı_ 1 eylülde baelıyacak ve . 8 

millet derken de dil kültür ve bilgiler, edebiyat kolunun tarih eylule kadar devam edecektir, 
mefkure birliğiyle bağlı insanla coğrafya, 14 eylül çareamba gü 1 Lise son sınıfların olQ'unluk im ti 
rın meydana getirdiği bir kütle· nün fen kolunun matematik, ede I hanlariye lise mezuniyet im ti 

Okyanusnnu gec;mie olmasından 1 milyon nUfuslu Mançukuo'oun her 
1 
neferine 7 73 buhar beygir kune 

dolayı mutakkatea iptal edil · vasıtalarından istifade eden Japon ti isabet etmekteydi. Bu ise, mo 
mie olan pilot vesikasının ipta ! ya karşısında Sovyet Rusya ordu lOrleşma bakımından, Sovyet RnS 
li müddeti bitmiıtir 

1

. su ne haldedir. yanın en ziyade motörleşml2 olan 
Koriganın tekr~r uçmasına Bir dergide iki sene evvel tıı lnglJtere'den dııhl ileri teıakld 

ruhsat verilmietir. tlşar eden bir yazıyı alıyoruz edilmesine vesile oluyordu. 
Geçen iki seneye rağmen, görDle Müstakil uzakıark ordusu· 

Gayr'ı mu·Ladı'I 'ıst'ıLLokları cektlr kl bu yaz:nm kıymet( ek· DUll motörlü piyade ve süvari 
U Hin silmiş değildir. kunetleri iyice tezyit edilmieti. 

ri nn1nyoruz . biyat kolunun fiıozori ve sos10.l hanı arına_ 9 eylülde bae1anacak Tasfiye talimatna-
Hiç bir rejimin bu kadar loji, 17 eylül cumartesi günü ve 19 eylule ka::iar devam ede • k 

geniş çizmediği millet mdaası fen kolunun f'zik-kimya, edebi 
1 
cektir. lık muall im mekıepleri mest çı ıyor 

karşısıodan vatandaşlardan iste· yat kolunu edebiyat imtlhaıılaaı. I nin meslek sınıflarının engel ve Finans Bakanlığı, gııyri mü 
k 1 ıi ı b_t_ 1 · t•h ı · 7 1-lde badil istihkaklarının tasfiyesinfl diğimiz çok ağır bir külfet de· Lise te orta me tep er ta u un eme ım ı an arı ey u 

1 b 1 k 19 ı·ıd . f'h dair olan kanunun tatbik eek ~il sadece utandaşlık tazifeleri mataamesine göre lise m~zuni I aş ayac.a ve ey u e ım ı an 6 
1 k liui gösterir talimatnamenin ha 

ni ve üzeı inrJe vaşadıkları top yet imtihanlarına girenlerin ma lar L tmıe olaca tır. 
1 ı zırlığını bildirmietir. Talimatna 

rağa karşı vecibelerini yerine tematik, tarih coQrafya ve tabii Evelce razdıA-ımız gibi lise me Bakanlar Heyetinin tasvi 
getirmeleridir . bilgiler imtihanları yazılı olarak ve orta okullara alınacak para bine arzedilmek üzere Baebakan 

Kanunlardan vatandaelık hak yapılacak ve sualleri komisyon 
1 sız yatılı talebenin müsabaka im lık kanunun tatbikına ait bir de 

tarından ayni deracede faydala· !arca tertip olunacaktır. mezuni: tihanları 11 eylül cumartesi gü izahname hazırlamış bulunmak 
nıp da vatanı benimsememek yet imtihanları, olQ'uoluk imti ,nü başlıyaoak ve imtihanlar 3 tadır. Bakanlar heyetince kabulü 
ve üstelik yabancı dillerle ya· hanları müddeti içinde komis eylülde sona erecektir. nü müteakib tall:nalname, izah 
hancı kültürlerin simsarlığını nameyle birlikte vilAyetlc re gön 
yapmak ihanetten başka bir Milli Emlak taksit bedelleri derilecektir, 

mani\ ifade etmez . M } . V k "' . t. D f t d } k 
Türk vatanı toprağının her a ıye 0 aıe 1 0 er ar l • 

zerresi eehlt kaniyle kaynaetırıl· l l b • t • •• d d • 
mıe kopmaz bir kül oldu{tu gi· ara ır amım gon er 1 
bi Türk tatandaşlıQ1 da dil ve 

Ziraat me~tepleri 
1 al ebeleri ve köy 

tetkikleri kültürle perçinlenmie bir kütledir Fin an Bakanı B. Fuad A~ dar hazine haklarını da sürün 

B n f .1 k t• .h ralı milli emlAk taksit bedelllerı cemede kalmaktan kurtaran bu Ankara - Ziraat mekteple 
u e ıce ı e a ı te sarı / h ri ve zirai müesseseler bu sene 

1 k Övleyebı·ı · . • T- k nin zamanında tahsillerine e em hükümle beklonen neticenin el o.ara s ı ırız • ur va· · 
tandaeı olup da dilimiı.i konue· miyet verilmesi hakkında defter de edilebilmesi maliye memurla 1er1er zıraat memurlarile takvi 
marau Türk değildir. Türklük : lıklara bir tamim yapm!şt!r. B. rının bu maksadı kavrıyarak ta re edilerek civarındaki köy lüle 
haklarından istifade ettirilmeme· 1 Fuad AQralınıı;_ı bu tamımı ehem kip hususunda ayni nisbette hu rin Ziraat mektebi veya tohum 
lidir • Ve hele sahil te hudut yetine binaen aynen yazıyoruz: susiyet göstermelerini zaruri kıl istasyonu veya nümüne çifliği gi 

1 B · d d · • • maktadır. b 0 c· d ZI t V kAI · mıntakalarında bulunmaları her orçlular nezdın e aımı .a ı ıvarın a raa e ı:ı etıne 

bakımdan mahzurludur • 1 ki be ihtiyaç aösteren hazine ala ~u cihetleri tebarüz et~ir ba~lı tesisat bulunan köylerde 

R At'IA caklarından birini de milli emlAk mek ısterken bir nokta1ı da ılA makine te teknik vasıtalar görül 
ıza 1 0 k · ş· · t k · • ·m B d h · " k ------------- ta sıt bedelleri teekileder. ımdı ı •e e me ıs.erı • u a azıne mue te öylü çok müstefit oldu 

ı ye kadar bir çoQu tahsil edilme alaca~ının ve be. tahsis akiıten eu gibi talebe de genie bir tat 
mie ilan taksit bedellerinden 23 mütevellit te kareılıQ'ı mevcut bikat imkAnı elde etmiştir. HA 

1 
mart 1931 tari~inden evet satıl milli emlAk taksit bedellerinin len 88dece lstaobulda KalitarJa 
mıe oıan gayrı menkullere alt zamanında takip edememesinin 98 Safra köylerine ait eenieler 

B S All.~ı~~mıı l m_alüma~a k. a:re ' kısımları son defıı 1938 malt ee tevlit edeceği neticedir. Malum kalmıştır. Bu servisler de bitıik 
. a ı . osna ı ıcar. ın a ı ar ! nesı'nden ı'tı·baren on bee senede oldu~u üzere hazine alacaQını R B f b k d b 5 ten sonra talebe bu işe memur 

sus asım ey a rı asın a a 1 b müsavi taksitte tah taktinde takip etmemek, müle edilmia olanlar vak0nsalarını va 

Bir fabrikada 
yolsuzluk 

zı 7olsuzluklar )'apıldığı alAkah ' .e on. ee t 
1
•
1 

ed ·ıım· v .. 1 

. . . eıl edilmek üzere ese ııt kip sene borçlarının inzimamile pRCaklardır. Köylüler natas ve 
makamlara ıhbar edılmıe ve tah b b k kli ayrıca tedire kabiliyetini azaltmak su 
k.k b 1 l 'e unun tat ı ee ekin zamauında da citarlarıodll ı ata aş anmıetır relile mükellefleri dolavısile ha 

---'- gönderilmie olan izahnamede 1 ki müessesalın kendılerile alAka 
Gazetemiz sahibi . 1 aösteriımie buıunmaktadır. zineyi müeküı uzıyetıere sokar. sının devamını istemektedir. 

1 f Taksit bedellerinin tatbikinde Bu Qalıemaların kayda de 
Gazetemiz sahibi Fuat Akbae Bu hJkümleı· bir tara tan gösterilecek en ufak bı·a ·ıhma 

b ı k 1 1 ki · d ğer bir faydası da köylünün ci gazete ve matbaamız Ait bazı orç ulara 0 ay ı a tasvıye e e ıı·n ı·ae neve müncer ı 
ı o acağını tarındaki ilim mzesseselerine 

leler için Pazar günü lstanbula bilecek imkllnlar terirken diğer ve maddi ve maneti tefsirleri karoı muhabbet ve alAka ğöster 
gitmietir • 1 taraftan da har hangi bir taksit ııin derecesini eimdiye kadar alı mesi, itimadının te icabında gö 

zamanrnda verilmediği ve bulu nan 'lleticelerden de anlamak rüşme ve danıema cesaretinin 
1 nan dl~er malları taksit bedelini artmasıdır. 
1 mümkündü~ ·Yahudiler 
ödemeğe kAfi gelmedilli takdir . . ======::::::;==~~~ 

(Birinciden art•n) 1 d . k 1 k . 1 . Bundan baeka eskı halın de da gösterilecek ihmalin eidde&li 
hakika Viyanada mevcut 1787 e gerı a an ta sıt erın muacce vamına seyebiyet vermemek için ceza ile mukabele gösıerec6Q'ini 
doktorun 1127 ve 637 dieQinin l liyet kesb~~erek t~tbikatı_n t~ma J kdnunun geniv mikyasta verdiği nazarı dikkatinize tazeder ve 
412 sl Yahudidir. Buna muka mına ~amılı suretıle akdın ıcab müeadelerden azami derecede bunların tayin edilen müddetler 
bil Avusturyanın diğer tarafla 

1 lnrınıo 1erine getirilmesi derpiş istifade edilmesi kabildir ehem ıarfında tahsilinin temini için 
rında nisbet bu kadar fazla de 

1 

edilmiştir. 1 miyoıle takip edilmekte olan tak gereken tetbirlerin §İmdiden alın 
gildir. \ Mükellef lehine olduğu ka ' ait bedellerinin tahsili hususun masını isterim,,. 

• Bilhassa teknik kıtaları, yeni 
Rusyedun uzakşarka giden 

iki dem lryolu kltxyetsiz olduğun. 
dan vaktiyle bısJll imkansız tarze 
dilen bir mesele kat'i bir kararla 
hallediimfş ve uzakşar klzılord u 
su tamamiyle mUstakıl bir cozu. 
tam haline getlrllmlşlir. 

Bu, çok mühim bir noktadır. 
Zira bu ordu memleket dahilinde 
hiç bir yıırdım beklemlyecek bir 
taziyet alın ıştır. Ordunun mahal . 
linde turuı levazımını temin eden 
kOmllr. demir ye elektrik endUst 
rilerl .vardır. Diğer taraftan [bura· 
tarda kolhozların iyice inkişaf et 
mlş olması mütekılslf şekilde hay 
van ve hububat yetiştirilerek or-

Sümerbank 
Kundura fiatlarıni 

ucuzlatacak 

topçu, tayyare ve tauk kıtaları 

mebzuldur. 
Mançu hududuna yakın olan 

yerlerde fevkaHlde modern, yani 
hava kuvvetlerinin bulması ka 
bil olmıyan gizli r kaleltır, toprak 
altında gen ie depolar, elektrikle 
müteharrik olnp muharip tasar 
rutunu temin eden ~müdafaa ter 
tibatıoı haiz, Fransa'daki ~Iajino 
hottı nevinden istihbllmlar var• 
dır."Yeııi inıa edilmiş oları hava 
üzeride mevcut tayyarelerin sa· 
yısı izam edilecek kadar çoktur. 

Sahil muhafazasına ~gelince; 
gerek Amur nehri üzerinde ve 
gerek büyük Okyanus kıyıların 

da ehemmiyetli deniz üsleri iu· 
şa edilmietir, 

~in ·Japon ~ar~i 
- Birinciden artao-

Çin tebliQine göre, Çin kuv 
vetler i pazardanberi Sueung'uo 
eimali earkis ine takriben seksen 

Haber aldı~ımıza göre hü- kilometre mesafede kııin Tsiyao 
kumetin hayatı ucuzlatmak yo· 
lunda aldığı tedbirleri göz önün - Şan'da demiryolu boyunca 
de tutan Sümerbarık'a bağlı japon mevzilerine mukabil taar 
Beykoz fabrikası kundura fiyat ruzlarda bulunmaktadırlar 
tarını ucuzlatmak için tetkiklere 1000 ölü! 
başlamıştır. Pazar gftnü 1000 kadar ja 

Fabrika şimdiki halde ou pon öldürülmüetür. Anna merke 
muhtelıf ~ip i~a!Atla . oalıemakta , zinden Şekiyaog ve Kiyangsu· 
dır. ~u lı~l~r.ın adedı azaltılmak dan itibaren Yanatse cephesine 
suretıyle ıeçılık ve zamandan ka j mütemadiJen müh ·m ·kt da 

1 ,. . • f . 1 ı mı ar 
zanı aca .. ı ıçın ıyat arı hayli in· · t k · k tA t ö d ·ı 
dirmek kabil olacaktır. Japon a tıye ı a ı g n erı 

Beykoz kunduraları bütün mekte~ir. Diher bir ta~ım haber 
memlekette büyük bir ral}bete l~re gore Hofey, Ankıng, Nan· 
mazhar olmnotur. kın~, Y.an~eov, Şııngh.ay ye Hsu 

Fabrika, 1927 senesinde 35 şov dakı Japon garnızonlarınıu 
bin çift kundura rapmıe olması mevcudu azalmıetır. Çünkü Ydnt 
na mukabil 1937 de bu mikdar se'nin aşaQ'ı mecrasının aevkül 
130 bine çıkmıştır. cey~ __mevzileri olan bu . şehirler 

Bu sene nihayetinde imala dekı Japon kıtalarıntn bır çoğu 
tın 185 binden fazla olacağı he hali hazırdaki lıarekA t cephesine 
saplanmaktadır. sevkedilmietir. 

Mersınde 
/ Geçenlerde Çin bombardı 

Yeni bir gazino 
açıldı 

Liman İnhisar Şirketi bina 
ınnın altında te sahilde bulunan 
Evkafa Ait gazino Jepyeni bir 
şekilde ıslah edilmie ve mersinin 
güzelli~iyle mütenasip pastane 
ve gazino haline getirilmişti, 

man to7areleri tarafından Rü 
kov'da kullanılmıyzcak bir bale 
getirilmiv olan iki japon muhri 
bi, tamir edilmek üzere Şangba 
ya şönderilmiştir. 

Gazino yeni müsteciri tara 
fıudan hüllln noksanları ikmal 
edilerek açılmıetır, mersinin böf 
le bir gazinoya ihliyecı vardı, 

müteşebbüslerine muvaffakiyet 
dileriz , 

Q 

" 1 

iı 

t j 
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MERSiN 1 l l N 
Dünyada Neler oldu Neler oluyor Pi YASASI Mersin askeri satınalma kamisyonun~an 

Sığır eti alınacak 
8 - 8 - 938 1- Mer.~ in garnizonundaki kıtaalm biı· s~rıf•lik s ov~ et v i tam in en d Üs tri si 1 1 ~an kulelerinin lepesin~eki Kı~~~~uklar K~(ı s. K;İB_: i lı ti y 3 cı ola il tı 45) y ii z k" k llf'Ş "i il kilo s 1 ğı r ~ ı i 

. Üç vitamin fabrikasına ve ta ve bünyenin sari hasta 1 ~OfOZ Dagmalı 
1 

~~ · 27 kapah zaı ( us lile eksihme~· e konuldu. 
bır vitamin üzerinde ilmi araş laklar• k1rşı mukavemetini . . / :apı ma 1 2- Eksilluıe 17-.~ğ.,. 938 ç;;rşt11111'a giirıii saat 
tırmalar enstitüsüne malik fazlalaştırmak suretile aynı, Fraasaya gıtmış oıanlar o:ıa ~'6 16 da Mt>rsiu HSk~rlik ~· rıin üst katında A . .As. 

F . d· h h k·ı· . Kırma ,, 
olan Sovyetler Birliğinde vi· zamanda skorbüte karşı en ran.sa l ,L. ~me:t ~r 1b~sen~n 1. Kozacı parlağı 26 gazirosurıda A. ~a . eil. ~o. tarafından yapılacaktrı 
lamin istihsali her sene müte emin tahaffuz vasıtasını teş· çan ıtu :sın e .unç an ır. 0 Buğday- Çavdar Zarflar ayni !'lİrıde açılış Stıatindt>n bir saat el\'e-

lk·ı ·l kt d. roz olduguna dıkkat etmışln 1 ., -
lllıdi surette artmaktadır. 1 e) eme e ır. · .• 1 Sert anado 5,10 lirıe kadar kolrnl t>dilir. 

. . . Şçolkovo fabrikası C vita dır. Dıger memle.<etlerde me y k 5 5 
Moskova Vıtamm fabrı· I . . .. .. sela k"ıllsleı··ı ıe pek meşhuı· umuşa • 3- ~1uhauınıerı bedt>I 2l75o lira \'e muvakka. 

. . . . . . mınınden başka bunyenın ın· Y Yerli bu -da ı 3 30 kası, anhraııdık D vıtamını~k· fı ht ı·f h t 1. otaa ltalyyda kuleler Uzorinde g Y ' teminatı .] 632 lirHdır. 
· 'b k d' . 'h ışa na ve mu e ı 11 a 111. • Çavdar 41 ın ıstı sal etm~ tc ır. t:fo ıstı • 1 1 ü d ı · horoz yoktm·. Böyle olduğu 4 Fazla bilgi edinmek is~İ'-'~" istekliler Al 

l ._ . 1 b 1. d ara m ca e esıne yarayan Anadol yulaf 3,?0 , J 
ıa 1 ya arısta a ID e, ya tas lk t• ( •t . A) . tib halde çan kulelerinin tepesi Sa. Al. ko. mevcut olan şartnamtıleri her zaman f aro an provı amm ıs Arpa 
iye e~il~it . ztyti? y•ğında sal etmektedir, n~ tuney~n h~~os ~ir Fransız Anadol 4 göreltilirler. 31-a-9-12 
balledılm1ş bır vazıyette ya· B " f b 'k b duşUocesı degır bır ltalyan y 

1
. 

1
• • M 

3 5 f b 
. u uç a rı a, u sene . er ı a ıvre yenı .. . · , 

pılmaktadır. Moıkova a rı· b d b . 240 .1 0 d ıçadıdır. 9 uncn asırda SetJ N b t k •- 5 ı_ ışın an en mı y n oz . . . o u e SU"B 
"•sı aynı zamanda, metAbo· •t . 'h 1 • 1 d' Fosten kılısesı yapılırken kaa f 1 7 . vı Bmın ı zar ey emıt er ır. . R . asu ye 
Uzmde alkolizmde, kılp ve H 1 •t . C .1 •t dınal emperte çan kulesıne y 1 f 1. • a en Aı amın ı e vı a 1 . . u a yer ı 
illide hastalıklarında kullanı· . E 't . D . t ku esme bır horoz koydu. LKer M . k k 

mın ve vı amın nan e- . . . . ercıme ıar 
lan B-1 vitamini üzerinde de " . "h . dınal bunu korken şil hırıstı Sable 

1 kt d ferruabnı ıstı sal eybyecek yan menkibesini dUşUomOştn p 
Ça ışma a ır. . .. f b 'k d h k 1 Tatlı ,.og-en . . yenı uç a rı a a • uru - lsa yakalanıp çarmıha geı1ile .,. 

Lenıngrad fabrıkast, ya· mtsı dütünülmektedir Bu -· . Balmumu 
L • " • • . • cegı g~ce havarılerle yemek . 
uanı gul meyveıı:ıden C vıta fabrikalann pek y•kında in- k 8 . H xt Cebrı yer en en p1yere « oroz v 

lll~ni çıkar~e~tadır. B~ vita-
1 
ıaatı~a geçileceği kuvvetle meden evvel beni Uç defa in Susam 

.?, 15 
5,5 

135 
20 
75 
ıo 

16 

lllın tegaddıyı .koJaylaıtırmak tahmın olunmaktadır, kftr edeceksin» demiı;ıti. Sen . Yapalı 
y s h f>2 

Piyer fsa ın o gece muhake· ıy~ 
45 Deniz ıuyundan altın yapmak için 

bir fabrika kuruldu 
mesi esnasında Uç defa haki Şar d 

1 40 . . ( b d t Ana o mıo eualıne ben u a dmı a dı . h 44 
) b . Ay n ııya 

mıyorum ceva ını vermış U· ı k k 80 
Binlerce sene eski kimya sonra hrom altın ve gUmUş çUneil inkarında bir horoz öt; Y~ anmış yapa 

kerlerin peşinden koştukları imaline başlıyacaktır. Daha milşlilr. 1 Guz yunu . . 7o 
bir hayal şimdi hakikat olu- doğrusu dı~er maddelerin yar Papa 4 Uncu Lconun em· Konya mah tıftık !15 

Yor, Bu hayal dahi şu veya dımı ile deniz suyundaki altın riyle Romadaki Sen Piyer 
1 Yoz~at 110 

bu maddeden altın yapmakta ıarı çıkaracaktır. Muameiley kilisesinin çan kulesinede 126, Kcçı kılı _ 40 

6 
9 

140 

i L A H 
lçel Hususi Mu~ase~e ~irektörlüğün~en 
Hususi idareye ait cins mevki, numarası aşağı 

l
da yazıh üç parça akaraım 938 yılı icadarı hizala 
rında konulan bedeller üzPrinden Ağustosun 20 

ıı inci cumartesi giinii saat onda -ihaleleri yapılmak 
üzre icel vilayeti daimi t>rıcümenin<~e acık artır-' . . ı maya konulmuştur. 

j isteklilPrin şartname)·i görmek üzre Hususi mu 
41 hasebe nıiidfırliiğüne ve ihale giirıii belli saatla 

yüzde yedi buçuk rıisbeıirıdt'ki teminat akçrsi 
makbuzunu hamilen vilayt-t encii menine miiraca
aıları ilan olunur, 
Cinsi Mevkii No ıı 
Mağaza Eski postane bitiıiğinde 4 

,, ,; ., ,, 8 
" ,. ,, ,, 14 

Yıllık kira bedeli 
90 lira 
90 " 

tol ,, 
dır. hin yaptığı hesaplara gOre bil kilo ağırlığında bir horoz olur' » •• dabag 25 
Japonya maıiye nezareti mer tun. dünya deniz sularırıda tutmuştur. . . P.ırınç~er 22 
kez tedkikat oositUeU erkftaın yedı milyon _ton altın vardır. Fakat on altıncı asırda I Bı~ın~ı nevı. mal 21 21 'ı l A N 

4·9 14-19 

dan doktor Hiroski Susuki en - Bu fe~rıka altın yapma bu kele bir yıld~rım isabetiy 1 fk~ncı neva mal 2~~ 3J0 
aitUnUn lAbaratuarında birçok ga başladıgı zaman bUtUn dUn le yıkılmış, yenıden yapıldı Ç Y 

102 8eneler yaptığı tetkik ve tec ya .. altın vaziyeti ve piyasası ğ"ı vakitse t~pet:ıine horoz kon Kahve . ıoJ Mersin Bela~i~e Reisliğin~en; 
rubeler neticesinden altın yap aHust olacaktır. mamıştır. Bade~, ç~kırdek Btllediyeuin ihtiyacı bulunan ve muhammen 

inak usulilnü keşfetmiştir. G · b. t f · t · ıçlerı . . 95 bedeli 1596 lira 75 kuruş tutan muhtelif cins 
Altın imalinde kullandığı baş 3flp ]f 3S3rfU 818 effil TAatlı bademıçı 
hca maddeler potaslı deniz su cı . .,. ,. 60 elektrik malz~nı~si ve ampolleri a<;ık eksiltmeye 
b h ki 0 bro ve lngılterenin Amblt. kusa lır. Ondan sonra yeniden bir .Acı çekırdek 3!1 konulmuştur. 
,,u amızı orm m b 1 kt' .k k . . . U f y - R 1 
ın d asına e e ırı ceryanı ay· şılın atmafıdır kı tekrar cere r a agı 90 u nıa zeme\' İ vermek isti\·enler cins \'e mik .. 

egnezyum ur. d d ti t t'kt· S . 1 t l 70 J .J 
M ·ı h 1 - k r o en saa er o omo ı ır. a· yan gelsın çe ,, darlarrnı Beltdi.~e tıleklrik koıuıserlii!irıe miir:ı caat 

•
1 

.u!11 1~ ey yap ıg~_ .eş ın atin yukarı tarafındaki delik Her a.ile saatinin içinde c 
aıbetını ıHbat eyledıgınden . . , . • Mersin Askerlik ederek öğrerwbilirler. 
ın len bır şılın atılmadıkça eve nekadar parası biriktı~iui bi 

ez kar maddelerden altın yap cereyan girmez Fakat bu . < • • • _eubesi reı·sır·ğı·n Jen.• . Talipler mu ha mme.n Lıe d t li rı ) .üzde 7 ,5 nis_-
ın · · b" ·ı . · lır ve bu para elektırık şırke r U 1 

ak ıçm ır mı yon pen sar işin de bir ğ11rıp tarafı vardır . . . d 1 Askoı·ı" '°.VSc'tfa U."· guıı betıtıde mu vakkal lt>lUllH! t nı ~ ~ l uıılr. l1rr ~. ~f ı· T_ı .. fi · b. f· tJ • k k l t . . . . tı tarafından aıleye ıa e o un - ~, ~ ·' 
ıle ır a ıı a oru muş ur Saatin ıçine atılan bır şılıne d - 1 k. hirwg'e elverişli Jaayvar•ı care.t odasında~ kayıtlı oldtıklurına daıl' lıır \'fSI .. 
Şu kadar vaı·ki fabrikaya mukabil yalnız üçte bir kıy- ugu zöndmrn onhunl ab_ya ev. 't~ -

b· P ı·asını er. ya u ır gezın ı 0 311 kimselerin Adanad1t ka ılJraz f1 lnıflg+ı m+1 churdurl::ır . 
. Jdayelte potos ve mağııezyşm metinde . c~r~yan _gP~e~r. ara ve s~yahat tertip edel'. Ek ·ı 

8 
.. .. 

ıınaline başlayacaktır. Daha nın üçte ıkısı saatın ıçıode ka G 
1 

d 
1 

kf .k . ki im) van satın alma ko sı Lnu~ 19 . 8 93 cuma gunu saat 11 de 
ketinı:çe~i:~e~a~ı:rı ·~~pla~~ı~ misyonuna ·muracaat et- belediye c.Jair~sinde yapılacağından isti yenlerin 

Katii maktulü gezdiriyor yaparak bu garıptasarruf usu me.leri ilan olunr. muayyen gün ve saatte IJrlediye encünıenirıe mli 
ıünil değiştirmek istemişti. 4 _ 9 ı2 ıracaaL eylerne)Pri ilan olurıur. 5-9-13·16 

ın Koıuro~niyanın Sikra- neden takdim \3tmedığioi sor Fatkat alakadarlar şirkete mu • 
V enıe şehrı.nde_ gecen gO_n muştur. . racaatla eski halin ipkasını 1 l A N 
aıter Ross ısmınde maruf bn· Ross o kadının hır kaza rica etmişler saatin içinde bi 

adamın otomobille sokaklarda neticesinde öldUğUnU söylemiş riken paraların zamanında Silifke Jandarma okulu homutanlığından 
d?laştığı görUlmUştur. Otomo ve derhal otomobi ' İ bırakarak çok işe yaradığını söylemiş· Mikdarı Muhammen beldel Muvakkat teminat: Eksiltmenin yapılacağı gün 
bıJin içinde bir heykel gibi tabana kuvvet kaçmağa başla !erdir. Bunun Uzerine iki tara Kilo Gr. Tuturı miktarı ·ve saat 
dirndik oturan ve RHnOk göz mış yakalayıp zabıtaya taslim fı memnun etmek için saatle Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Gün saat Erzakın cinsi 
ı 180000 000 18450 (1() 1383 75 25 8·938 Pereembe 10 Has ekmek 
erini hiç kımıldatmadan bir etmek milmkUn olamamıştır. rin atılan bir şiline mukabil 30000 ooo 3160 oo 236 25 25·8· ,, • 12 SıQ-ır eti 
tarafa diken iUzel bir kadıo Aradan bir iki gUn geçtikten a~te iki cer~~ao verip Uçte 4000 000 ~g~ 00 2'0 00 25 8· • • 13 Erinmiş yağ 
~erkesin dikkatini celbetmiş· sonra Rossun bir meyhanede bır tas~rruf ıçı~ para saklama ıgggg ggg 1800 gg 1~~ gg ~~ ~ : cu~a 1

: ~~~1~frinci 
ır. Herke3 Roesu ı:1elamladık · d - ö Ol sı şeklınde tadılat yapılmıştır 4500 ooo 270 00 20 25 26 8· c • ıo Nohut 
t ıçmekte 01 ugu g r mDştOr. 4500 000 270 00 20 25 26·8· c 11 Mercimek 
~ Ross nezaketle mukabele Zabıta Rossu yakalamak ·~ın Köpek ıasmısı va 4000 000 100 00 7 50 26 8 • : 12 Soğan 
~~tniş fakat güzel k~dıoda. ~iç meyhaneye gireceği zaman ka 10000 000 750 00 66 25 26·8· • • :1 Patates 
Çır bakeket görulmemıştıl' til rovelrerini teşhir ederek k&ÇlkÇlllf J;ggg ggg ~:: 2~ :~ ~ ~~-g~ : Cum~rtesi 9 ~~~~ fasutya 
~~nkU Ross bu kadını rove~ polisi tehtit etmiş. Bu aralık Prağda Ruzih hava istas 3000 ooo 870 oo 65 25 27 8· • ,, 10 foz eeker 

rle vurduktan sonra otomobı bir kız garson katile yaklaşa yonunda elmas kaçakçılarının 3~~~ ~~~ l~~~ ~~ ~~ i~ ~~-:_-: : ~~ r:i' sabun 
le koymuştu ve onu sokaklar rak sevimli simasile teskin yeni bir kurnazlığı meydana ~· . .... . _ . . . 
da gezdiriyordu. Bir aralık etmiş yarım saat zarfında keo çıkarılmıştır, . . . 1-~ıhfke J ok~lun~.n .. akmf1g•. dokuz ve dı~er m~va,ldı 13ŞP~ı sekız 3)lık 
~oss tanıaığı bir ailenin evle disini kaybedecek kadar sar Çok kibaı kıy~feth hır olmak uzre 10-8-938 guııurıden llıbar~n ı 5 .gun muddPlle ek~ıltuıeye kon
tiııin öaUndon geçerken otomo hoş etmiştir. Ancak ondan adam ya?ıoda köpegıy.le tay- muştur. Eknwğin eksiltmesi kapalı zad usulıle dığer ruevaddı iuşerıin ek-
b·r . 1 yareye bınmek Uzere ıstasyo- ·ıt · d k I· k I ı 1 ı durdurmuş, aıle efradı sonra zabıta tarafından yaka I . t' . Almanyaya mille Si mesı e açı O ara yapı 3C3ıdır. 
~oss..1 otomobildeki kadını ıaoarak lıapise tıkılmışlır. ~:c~~h:ışhı:reket etmek Uzere 2 - Eksihmenin hangi gün ve saatle yapılaca~ı karşılarında güslerilmişlir 

170. 000 1 Z M i R L 1 V E 
lıoıir Enternasyonal Fuannın 1000.000 ziyaretçisi ıizi 
bekliyor ! .. 

Yol ucuzluklarından istlf11de ~diniz; Yenilik, gQzelUk eğ· 
le11ce, ucuzluk ve ahş veriş yeri IZMJR E.~TERNASYONAL 
F'UARINI deulz, gQo~ş, yeşillik, meyve ve sağlık şehri gDzel 
lıoıırı ziyaret ediniz 1 •• 

:do AGUSTOS - 20 EYLUL 

o~ao ~.u ~ayyare ~u zatın ve 3-- Eksiltmeye konulan rut>vaddı iaşenin evsafı, ııiiaıuneleri ve teslim 
köpe~:oın yerlerı evvelden_!u şartları okul lomutanhğı salonunda asılnuştır. istiyenlere şartnameler be-
tulmuştu. Bu sırada köpegın d I ·, I k .1. tasmasmm )Qzumundan fazla e sız o ara verı ır . 
kalınhiı gUmrUk memurların 4- Eksiltmey~ konulan mevaddı iaşenin cirıs ve mikdarı ve muhammen 
dan biri.sinin nazarı :dikkatini bedelleri ile muvakkat temiu~t miktfarları karşılarında gösterilmiştir. 
ced~blietmış5 ve . 1tısmaf mkuaykene 5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin yukarıda gösterilen muvakkat lemi-
e ı nce mı yon ran ıy· I 1• • ı I .. I d - 1 k 1 L 1 k '· metinde mllcevherle tıklım nal arım f>l\SI lmec en o:·ce ma ~an ıgma yatırı ara a ac.ır. arı rua uuz Ve)'3 

tıkltm dolu olduğu anlaşılmış haııka mektupları ile kanuni ikametg~lu gösterir tasdikli veya ticaret oda-
tır: T~bii el:aslar fl'!U~aderc smda kayıtlı bulunduklarına dair vesikalarım eksihmeye başlanmadan ön-
:~,ılmd1~1' ~öt~ J< ve sahıbı tev ce komisyona verm~leri ilan olunur. 9- 13-19-24 
al e 1 mıt ır. 



SAYFA 4 

i L A 
. 
~ 
:ı.ı>. ~ocu~ (sirgeme kurumu ~aşkanhğın~an 

Çocuk Esırgeme ~urumu Sınema binasile Ço
ruk Yuvasında yapılaea 3000 lira kP.~if bPdelli in
ş :ıal işleri Ağustosun on lwşinci pazartesi g1wu 
s ·ıat 16 da ilrnle edilmek ih~re kapalı zarf usutil~ 
eksiltmeye kooulthığundan isleklilrrin şimdiden 

1 ı rüy 
~olonya ve Esansları ~ 

Yaz gel~ı, her zaman size lillm olan kolonyaları-= 
mzı Al TIN ROYA Kolonyalan satışevin~en temin e~iniz: 

kutuma ruiiracaallurı t-2 

Satılıl{ cins inekler 
Devletziraat işletmeleri ~urumu Tekir çitligi müdürlüğün~en 

Çifliğin dikkat ve itina ile )' t~•iştirdıği Halep 
ı r kı ineklerden miilıtelif yaşta inekler salılacaklır. 
inekler çok güzel ve bol süt veren cinslerdrndir 
<ılnıak arzu edenlerin çiflik nıüdürlügüne müraca 
tı lları. 12-15 

1 l A H 
16-7-938 tarihli resmi gaz~lede intişar edilen 

i. lihlak vergisi kanununda 1otörült'n tadilat üzerme 
fabrikamız mamulatı bez fiyatlaruu aşağıda göste 
r ildiği vechile indirmiş olduğumuzu sayın müşle· 
rilerimize bildiririz. 

Eb'adı 

Tip il Se) han bezi 75X36 
,, VI Horuzlu bez 75X~6 

Fi 
6,42 
6, 18 
6,72 ,, Vl Şapkah 85X36 

ı -- Satış pf'şin bedelledir. 
2 -- ttir balyadan aşağı satışlar için 010 2 

zam yapılır. 
3 - Sif masraflarile balya ambalaj bedel-

leri m iişteriye a · tti r. 
Tarsusta M. Raıimbey F. 

miJ:steciri 
Salih Bosna 

Rizenin Hasır Koltuk Takımları 
YENİ P.A.B..Tl: GELDİ 

Siparişlerini kaydettil'en müşterilerimizin takımları emirleri 
amade bulundurulmaktadır. 

Yeni modellerimizin bütün malzemesi halis Rize malıdır, Is· 
tanbuldayapılanlara her suretle faik olup tahta aksamı [Fındık] 
alfacmdan mamuldur, fiatlerimiz rekabet olunamıyacak dtrectde 
ucuzdur. Cenup vildyttleri gazino ve bahçeleri için sipariş kabul 
olunur. 

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

Bu sene Termoslarm alemin/um ve ba~ kapaklı cinslerinden mada 
bir, iki, üç, dört ve beş defa kaim kırılmaz cinsleri de gelml~tir' 
Çelik Termoslaflmız ile beraber yemek, dondurma, tereyalfı için 
hususi termoslar da vardır. 

Sedad Sahir Seymen 
Uray caddesi No. 41-Mersin 

Taşra siparişleri acele ğönderilir - --·--

jlAolonyalarımız en güzel, temiz esans~ 
lardan yapılır, derecesi kuvvetlidir. "' 

Fiyatlarumz her k is" ye elverişlidir. Esans B 
(arımız ise tP.minathdır. ~ 

il Topları satış yapılır. Sipari~ ~abul edilir. İl 

~ Lütfen bir defa tecrübe ediniz. il 
il Mersin Uray caddeıi No. 2 • 

Cemal Amk il .._... BB•• sa••m• ~· , •••••••••••••••••••••• , 
:Nisaiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı: 
• DOK.TOR • 

i A.-Vakup Aslan ! 
: Türkiye ve Ruıya Tıp fakültelerinden diplomalı : 

• Almanyada tahsilini ikmal etmit • 

• Hastalarını her gün 8-12 lô - ıs e • 
: kadar kabul muayene ve tedavi eder. : 
: ADRES: Mersin Bozkurt caddesi : 
• Yoğurt pazarı No, 1 • 

~ ••••••••••••••••••••. 

· Saym Mersinlilerin 
Nazarı dikkatine 

Sıcaklar baıladı, kııın 
yiyectiiniı yağ ve peynirle· 
rinizle bunlara benzer gıda 
maddelerinizi Soğuk hava 
deposuna vererek muha-

l faza ettirioiı, 
Adres: Sellm Şemsi 

l9ba9aran 
Soğuk hava deposu 

= 

~*~~BllllB•BUBB·nt1.-.ilit8~B•B•B1181tnlDBBli 

* ~ S IHHA Tİ:N İZİ KORUYUNUZI 
- NASIL MI * YADELEN 

SULARINI IÇMEkLE 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

Görünüş: 

TAHLiL RAPORU m 
Berrak Kale~iyeı; "ıoo sm3 suya sarfölunan N. lo 1 

mikdarı,, 0.2 sm3. 
Renk : Renksiz ~Jecmu serılik derecesi "Fransız,, 1.5 
Koku ; Kokusuz Uzvi maddeler için sarfolunan müvelli-

dülhumuza lilrede o. o mgr. 

Tadı ; L~lif 
Teamül; Mutedil 

SlilfaL "SÜ 4,, liLred~ 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Nitrat ''No S,, ,, 0.0040 

Niırat "No 2,, yok B 
Amonyak ''NH3,, Yok 8 / . 

Fennin en son usullerine riayet ed~rek kaynadığı yerinden iliba• ı 
ren istasyona kadar içi kalaylı kAlvaniıli borularla içi mermer. döş. el! ~ ~ 
bellurhavuzlara dökülmektedir. Oradan da bütiin ·Fiziki ve kımyevı ( J ~ 
evsafım muhafaza ederek ve hiçbir suretle el değmeden hususi kım.. g ~ 
yagerinıize ve Adana Sıhhat Bakanhğmm tayin elliği Sıhhiye mem.u- &I , 
ru huzurlarmda damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ıle· ~ 

! yıkandıktan sonra doldurulmakla ve ağızları Sıhhat memuru tarafın· * 
"" dan nıiihürlenerek şehrimize gelmektedir. * 

--- ~-- .. .-~, 
- ----- -- -- ------ - - ·~ 

9 .ğuRlOS 1938 

11 Liraya Fotograf .makine;J 
Bütün Dünyoca tanınmış (KODAK) markalı kutu 

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

» 2 » » körüklü 
bir makine elde edebilirsiniz. 

1 
F otoğrafç!lal'la amatöder içi rı her nevi fıl m 

nıt· lztA me ve ı laclar her Yerden ucı z VP. bil 
has~a lazedi r. · · 

Saat ve Gözlük 
Her cins ctp, kol, masa ve duvar saatlerimizi tavsiye ederiz, 

fiyatları mutedildir, Fenni Zeiss maılcalı numrolu ve ayrıca gü
ntş ve toz gözlükltri dt gtldi. 

SEDAD SAHiR SEVMEN 
Uray caddesi No. 41 - Mers·~!- 1 

Taşra siparişleri acele olarak iÖoder::J 

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

~~ ORNEk K~JBAP EVi ~r~ 
~ Ahmed Kayaselçuk ~ 
?~ KURUŞ KEBAPLAR KURUŞ KEBAPLAR • fi 
l le ır. ıl 20 111 'Cıll u Mersin kebabı koyun Yumurtalı salçalı ke. 'al 
ı ~ etl \le ı ~ 20 Kirazlı kebb;> ~ 
"Ol J 25 Yoğurtlu kebap sade 20 K~me kebabı ~ 
\-') ın. yağ başlama et suyile .1; 20 Patatlsli kebap ~ 
ı le .., Kuş başı kebap • t 20 Baharlı kebap ~ 
~ 1 20 Domatlsll kebap j 15 Sade maydanuzlu ke. · I rJ 120 Patlıcanlı Urfa usull1 l 20 y8g1ı hamurlu et tep ~ 
1 ,~ 20 Sulu kebap Adana ,, 1 side 'ı' 
"Ol ~O Sarımsaklı Antep ke. ı 20 Çiğ köfte l l 
9J 20 Külbastı 1 ı ı il 1 5 Sıılata, Cacık, Turşu 'a 

~ Şakarya lokantası karşısında 37 l'ıo. ~ 
~~ ORNEK KEBABEVI V~~ Lokantasında fı 
! le Yukarıda yazılı kebaplar ile daha birçok yazıl· l 
~ mıyan kebaplar sırf koyun etile yapılır ve muhtıılif ~ 
al YEMEKLER bulunur, ( 
rJ Saym müşterilerimizi memrıun etmek için ~ 
~~ yapılan hu laahlılillen urnek kebarcısı Ah- ( 
~~ met ÇP.kinmez. BiR TECHÜUE KAFIDllt ~ 

~~~~~~~m~~~~~~~~ 

...... . . . 

iHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor .. 
ONA KARŞI .. 
Hazırllkh Davranırt• 

~ * * • • * ~~~itıitiiiift S aDCft U.8••Uft8'1 ........ *•il Me,iiO:Yrni Mersin BasııDi;fôd~-Basılmıtbr 


