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Kadiks 

ispanya Harbi için 
T ıvassut Mümkün Değil mi 
Yazan; Veladmir Omerson 

lngillenmin lıp11nyada harp 
eden iki taraf arasında bir ta· 
'8Hutta bulunması, ve bu proje 
nin de mutaffık !olabilmesi ihU 
mali ciddi suretle telkik edile · 
lebilir mi ~ 

Samimi ıö1lemek !Azım ge 
lirse biz bunR inanmıyoruz. 

lnıiltere detlet adamlarının 
bu noktai nazarı göz önünde 
hulundurmuı olmaları ve eimdi 
re kadar çok kurban veren bu 
nıüthie ihlilAfan önüne geçmek 
için 9ahemık istemeleri çok müm 
küodftr. Zaten böyle bir hal su 
retini kim istemez ki. ~"akat, bu 
RÜn Valansiya-Barselon hükü· 
metini idare edenlerle, milliyet 
çiler arasında her han~i bir ya 
kmlaşmaya uı ılması ' tahakkuk 
edebilir bir eer değildir. Hattfı 
bu ukmlaemanın :tevlit edeceği 
Politik formül daha fena görül· 
nıekıedir. Korkaraz ki, büLün 
bunlar siyasi realitelerden daha 
ıiyade havaya atılmıe fikirlerdir 

Acaba bundan ikl BJ enel 
•aıi1et daha mOsaid değil miy· 
di. Bu eanada hfikftmetçi lspan 
Ja M. lndalacio Priclo tarafın 
dan idare olunuyordu. Ve bu za 

Bombardıman mı Edilecek? 
H t d T s •• k • 1 Tecavüz/er 6nlenmedikçe lngiliz gemi-

& a_y __ a ____ a_m ____ u un ıcileri ~e(ere çıkmıyacaklarını bildirdiler 

idare mekanizması Türklere geçince tah· İngiliz kabinesi 
rikçi unsur Suriyeye çekildi 

Hükumet memurluklarının yüzde yetmiş beşine Türkler tayin
1 

edildi. Dört gündenberi 1Jfak bir zabıta vahası bile olmadı 

Fevkalade içtima etti 
ingilter~ - italya anlaşması 

Dörtyol 11 cHusust muhabi ka hitaben söylediıli nulukla : l tün tahrikoilere artık Halayda imtihan devresi geçiriyor 
rimizden•- ldare mekanizması' • Her yerde memleket ekse kendilerine yer kalmadıQ'ıoı an 1 

111 Türk olan şahsiyetler ele al· · · · Ek 11· ı I ---
. rıyet unsuru ıdare adıyor, a ı atmışlar, Londra 11 (Radyo) Ho•ter'mehafilde hemen her a· t k 

chklan sonra Halayda tazıyet 1 b . 1 T" k H-k- t d . 1 . d k' 1 1 .,un e er 
. . . yet er una labı olur ar, ur - u ume aıre erıo 8 1 me bildiriyor : Milli gemiciler birli· rür eden bombardıman hAd' 

fderkhallAddeğı~mlıe aylardanbebrı Fransız dostluğunun her türlü morlukların yüzde yetmiş beşi ği bu gün hükümete de verdi""i leri karaısında lugillere 1 "ki'.. ıse 
ev a e guo er yaşayan u t 1 . . . . • _ . T" ki . d'I . 1 d' 1 5 v ıu ume 

güzel diyarda normal hayal baş ıa elden vıkayesı ıçıo butun '" ne u~ er ~ayın 8 ~ mıe er ır, ı bir karar sureti neşretmiıtir, Bu linin daha fazla bati davranmı 
lamıştır, raatı yapacağız, Bütün memur Dort gundenbe.ra en ufıl~ kararda bir çok rgrupJara mP.n yacağını 98 kati teeebbülere gi 

Kumandan Kolenin Halay ların lıu zihniyetle hareket etme bir zabala vakası vbıle kaydedıl sup gemicilerin birliğe müracaat rieti~ini beyan etmektedir, 
9alisi Doktor Abdurrahman Me lerioi isteı im, Aksine hareket mem!etir_, A~n.an fhaberlerde hal ederek İspanya limanlarında ve SaQ cenah gazeteleri bom 
Jek'i maklimandıt ziyaretinden edenler derhal cezalandırılacak kın ış ve gucıyle !lleşgul oldu sularında fnoi.iı gemil · k bardıman edilen gemilerin "O"' 

· b t • b"I · ·ı k d" 1 ., erıne ar t · · · · "' .u sonra bütün memurlara ve hal lardır• demış ve bu eyanat u ~u ı dırı me &e ır, eı yapılan tecatüz'er önlenmedi nun ngıhz gemısı olmayıp an-

Çifçi mallarinın korunması için 

Dahiliye vekaletinin hazırladı
ğı proje Kamutaya verildi 

Her kiy va Belediye hududu içinde ~ulunan zirai saha 
bir zirai daire ad~olunacak 

• • • • ği takdirde sefere .·çıkmayacakla cak Ingiliz bandırası taşadıkla 
T urkıye-Almanya tıcaret mu- rıoı bildirdikleri yazıldıktan son rını. mü~~Uebatınıo yarıda~ f~z 

• 1 ra birliğe mensup bütün gemici lasa lngılız olmayım gemılerın 
zakerelen yakm~a baslı yor terin ispanya limanlarından biı i ln~iliz ban.dırası . t~eamalarına 

! sinin mukabeloi bilmisil olarak musaade edıtmemeE-ıoı yazıyorlar 
Heye tim iz ı bombardıman edilmesini ve bu l\fuhafaza~Ar (g.azetoler bom 

! limanın tercihan Kadiks lima111 bardırnan hlidı~elerı karşısında 

16 H · J A 
1 
olmasıoı istemişlerdir, çok as.ab~ neş~ıynt yaparak hü 

azıron a n- s· ~ h t•ı· "dü o . kılmetı eıddeth harekele teşvik 

lı d h 
L ıyası me a ı ın ş ncesı etmektedirler, • 

ata on areRef Londra l1 (Radyo) Siyasi -sonu lklncıde _ 

edecelı /apanyadaki harp vaziyeti 
Ankara, 10 (Hususi) - Çifl ., çiftçi meclisi, 2 500 den 2000 e Ankara 10 ( Hususi ) - Al 

çi mallarının korunması hakkın kadar olan yerlerde 4 ve daha manya ile akdedecel}imiz yenil Frank·ıstler b·ır k b d h llaı siyasi hisleri daha kuvvelli dn Dahiliye Vekfılelinin hazırla fazla nüfuslu mıotakalar da 6 ticaret anlaeması için Berlinde asa a a a 
idi te ikliham edilmesi müşkil dıtı kanun hlyihası meclise gel· Azadan mürekkep olur. Her vi· yapılacak olan müzakereler bu • 1 tt• ı 
olmayan bazı şartlar allmda Sİ · miştir. IA)'et merkezinde bir mürakabe ayın sonlarına dotru haelıyacak ışga e 1 er 
lAbları barakmayı kabul edebi· Qiftçi mallarmın .koronmBBı meclisi kurulur. tır. 
lirdi. HaUA Priclo, hükümetçi lı ve bunlara müteallik BUQların Merkezde, Dahil!Je Vekilinin Bu müzakerelere memur edi a·LA.at ., M tt h . 31 . 1 13 .,_ 2 1 

panyada halkı mutedil &ebliğler lftkibi ve suçluların muhakemesi reislitiode, jandarma umum ku len Hariciye umumt lrAtibi B· Uıuuı er ar ar ld arı ıra yan 1101110 il-
le, biraz alışlırmıştı. HattA mu- ve l\8Zalandırılmasa bu akanun mandam, emni1e& işleri ve dahi· Numan Menemenciofldnun ri1a PlllJll llJJ8f8"1. ısı"r ıldılır 
kuametin azalabilmesine yar· hükümlerine tAbidir. li idareler umum müdürlerinden setindeki heyetimiz 16 Haziran 11 
dım etmişti. Bu eımada belki ih Ormanlar hariç şehir ve ~a· Adliye, Ziraat ve Milli YOdafaa da buradarı lstanbula te 20 hazi 
l'l4[ il . I k için şanslar sa baların imar ptAnlarına gore VekAlel!eri tarafında_n tayin edi· randa da Berlioe hareket edecek Salamanka 11 ( Rad10 ) - 1 da başlametır. 

ı a m. ~a ? ma çizilmiş imar hudulları, plAn yok lecek bırer mftme111ldeo mQte tir. Franko umumi garargabanın res Notada - l d ·1 
bulunabıhrdı.. . . sa çifLçi hudutlarının tayin ede· şekki! olarak kurulscak bir h6· Heyet l{ot.rnuulda kalaoatı mi &eblii}i, Frsnkocuların Adze- r"ı- k' eo1 e enı ıyor: Gö 
. . Fakat Prıoto ~e ?nun fıkırle ceği hudut haricindeki yerler, yet. kanunun tatbik şekilleri ve müddet içiude tüccarlaramııla te natayi işgal elliğini ve Teruel u :yor 1 hu de_vre e~nasınd eo 

r11u yayanlar, mufrıt unsurlar (zirai sahalar); bu saha dahilin . r.irai Asayişe taallük eden husus m:ıs edecek ve· kendiJorioio fikir oebhesinde Uzer as ve Kamerena 1 ~~ 1 tayyarecilerın mık tarı mü 
tarafından uzaklaştırıldı. Bunları deki mezruata ve ziraat işlerin ları tetkik ile, mütalea beyan ve leriııi al ıcak tır. istikametinde ilerle kt ld k 1 ım surette artmıetır. ltal1an 

zirai fi.sayişe mütedair nizamna- Türkofis reisi B. Bürhan 1 t "d me .e 0 u 1 tayyarecilerinin miktarı 1937 ve 
lllticadeleyi uzatmak ve her ne de kullauılan veya bu işlerle alA me ve talimatname esaslarını ha Zihni murahhas ve Cümhuriyet arını . eyı eyle~ektedar. Kame 11937 senelerindekine faiktir. o 
bahasına olursıl olsun devam et ' karlar resmi tera hususi şahıs zırlar. Merkez Bankasından B. Cabir rena cavarında muhim metzilerl senelerde esir edilmiş İlalran 
lllek fikrini müdafaa ettiler. Bun tara ait veya umumi menfaate Bu projeye göre, çiftçi mal· ile Türkofis Alman masası şefi te da4tlar ele ge~irilmişlir. Bu tayyarecilerin miktarı 28 idi. 
lar, dahili harbm bir Avrupa mahsus menkul veya gayrimen !arını korumak üzere ayrıca köy ile de müşavir aza olarak heye muh~re.beler_de duşman 780 ölü !Neşredilmiş olan rakamlara na 
barbına milncer olacatmı bile kol mallara oiftoi malt denir. bekçisi teşkildtı yapılacaktır. te dahil bulunmaktadırlar. vermıştar: Duşman 11 tayyaresi I zara ltalyaoao mildahal~si bil has 
diiıilnmüelerdi. fBunun üzerine KöJ merkezi zirat saha da Her ~ftçi bu kanun hü, düeürülmüştür. sa 1938 tarihinde hissedilmietir. 
ld. Pricto7a istifa eUirildi. bilinde kalır. kümlerine göre mallarını çiftoi PekosfoyaLyadı Barselona 11 ( Radyo ) - Bu s~n.e z~rfıoda ~6. halyan tar 

Bu g6 kO taziretle ispanya Her köy ve belediye budu meclislerine terec{Q'İ beyanname Y 1 1938 martından mayısına kadar yaracısı eaır edilmıştır. 
lllfritıerin n elinde bulunmakta· d_u içind.e bulunan zirai saha, bir ile bildirmir e mecburdur. 8 • .,. 31 ltalyaıı, 13 Alman ve 2 lapan 1938 eeneslnde İspanyol tar 
dar B k 1 r ara· zırai daıre addolunur. Be1anname termiyenler te· UgÜn ınfl ap J<>I tayyarecinin esir edilmiş ol yarecilerinin adedi eksilmietir. 
11 • unlarla Fran ocu a _ _ • Heı· zirai dairede bik ziraat ya Janlıı be1anname terenler başlıvor dukları bildirilmektedir. 1988 Mart lift mayıs ~e.tres~nde iki la 
llt 

11
:• bir ara bulmayı duıun ve bir oiftoi meclisi l1ulunur. Nü 1 bir liradan beş liraya kadar ce· '.T ikinci kAnundan şubatına kadar 1 pan1oı la77ar~cı~a eaır edilmie 

e '8 haraldir, 1abut safhktır fusu 500 e kadar olan 1erlerde zaya oarpıhrlar. Berlin 11 (Rttdyo) Cekoalo iki ltalJan bir Alman ve dört Is I tir. Halbuki loınca kAnun te şu 
Banunla beraber ıivil bar· vakyada yarın bıışlayacak in ti 1 paorol eair edilmişti. Düşmanın i batta dört ispanyol ta11areciai 

bın •onunu 7aklı1tırmak iste· Ceza evlerinin yeni teflıilatı habat münasebeliyle Berlin mat Aragondaki taarruzu, mart aJID esir ahnmıetır. 
inek doıru bir fikirdir.Bizim bu hk A I buatı Prag hükumeti aleyhinde 
fikrimize göre buna vasıl olabil· Fakir ma um arın ailelerine şiddelli . ııeşriyalla bulunmakta Yeni bir kanun projeai hazırlandı 
inek için yeaAne yol, ihtilafı sa 
d-- 1 d sandıg"" 1 kur 1 k dar, Gazeteler ayni zamandaÇek 1 F br.k 1 . ·ı r ı·çı·n me v- Blkert 98 spanyol mfttalea yar ım u aca hükumetinin komünisllere geniş a 1 a ar iŞÇi e s-
::~· Clzerinde bırakmaktır. Her müsamaha göstererek ÜQ buçuk 1

1 
I ki 

l tarafta bulunan müıabitler Adliye vekaletinde bir ceza evleri umum milyon Südelin Akıbetini tehlike lek kurs arı açaca ar 
~~ıe ekseri1a, buralarda siyasi •h J d•l k re düşürdü'1ü ve Almanyanınl 
•ııio QOk nhet 01du11unu fakat mütlürlülü ı uas e ı ece • bu haıe ıakayt kaıamıyacaaın• Haftada altı aaat olan kuralara devam 
~ olmazsa bunun aakerler ara 1 k ı 
•ınd Ankara, 11 cHusuıi• - Ad· işlerle meşiul olmak üzere iki yazma tadır ar, mecburı·yefı" konu~or 
l 

a bu derece olmadığım ıöy .,, 
&da·ı 1 . . 1 · Umu:n şubeye aırılmıetır. Kul • I d er. Buralarda spanyol mu lıye Vek6letı, ceza et era . . Umum müdOr vekAletlerin up 18 aıynnun 8 

11.rtpl ü k b'l 1 k k Müd:ırıa~u-ııu"n vazife teşkılatı _ _ .. · n Fııbrlka mesleki kurslara bak· 
d' er, m le a ı o ara en· u u• diQer mudurlerıom haklarını ha d k pro·esl lktısııc1 ma· 1 kahramanlıklarına kıymet t3r hakkındaki kanun projesini dün 57 lk • h kın a anuo J • ' 
lttekleda'r, Belkı· pol'ıla'ka adamla· . ı· iz olacaktır. ·ı hk·"' l sene eVVe 1 e• 11rlf mllll mnc!ııfaa sıbıtt v~ ad· Kamulaya vermıı ır. TahliJe edı en ma umlar a • • ' k 
•ı ırasında bir tnaBBut hayali Proı· er• göre, umum müdür· fakir olanların ailelerine yardım yetınroporu balanda llye eocomenlerlnden 

1
geçerte 

tillkk M k Kamutay ruzoameııhıe a ıomış ır. i edilirse de, generaller ı-,.- azı'feleri audur· Ceza ev· da bulunmak üzere ceza ve tet . os ova 11 (Rad10) Kutup 
•r,. u.,un ' "' · k f 1 · Umum müdürlüQ'üne ıstas1onunun müdür muuini HDktlmet, muclb sebebler ınazba· bllgilerlnl arltırmak Oıere kurslar ı. IUnda bir mütareke akdi o leri Umum Müdürlüiü; ceza ve ı ev erı . b ' r 8 h . . i a.A k k 
••dar olmasa oerektı"r. batlı hükmi şahsiyeti haaz ır ~eonu nzıranda Kutupta bır taSIDda t!lrk işçisin o ıeaıa ve ft. açtl11cıt tar. 

sayısımn gllodellk vasatisi yQzden 
dsha fıızla olıın maden ocaklarly
le sanayll teşvik kanununda ta. 
rit edilen sınıtl mDesseselerde çı 
rsk, kalfa ve ustaların mt>.sleki 

• tHkif etlerinin ~ota 90 &amirle •ardım sandııtı tesis edilecektir. bakır kutu bulmuştur, Bundan bUlyetloe Jşarf't ederek, sanayi Kursa gireceklerin katedecek 
Fakat bu nokta1a vasıl ol· · · t min ve ıdare &arılarını 1 

5- . 1 lllak rına e . Bu sandıtın geliri ceza ev· ı sene evvel Jaoel vapurı1le lf"Şme hareketiyle beraber sanay feri mesafe iki kilometreyi geçm 
için - gene tekrar edelim- ıanıim ve be11b muamel_elerı ve terinin kazançlarından Adliye Kutu~a. sefer yapan Amerjka in muht.ıç olıJuğu işçi t>lemaoht · mek Ozı:•re ayoı sana 

1 
e 9b11 birinci şart iki tarafa da ya kfll t 'd olan ceza tevkıf etler . 1 cık heyetınıo raporu bu kutudan . ~ ; e mensolı 

10 e e aı . . h• VekAletınce her tene ayrı a k L B h J t rınao yetlştlrUmesi keyflyetinıo moesscsel~r mUşterek kurs bi 
ca detletin askerce, harp le memurlarının tayın, Lerfa te ıa . bir kısım ile bu kazançlardan çı mış ır, . u . ~y~L ane vap~ bir devlet meselesi olduğunu le- llrler t i sa ısı a~a . 

'•ııma bakımmdao müdahalesi· '"ileri hakkıodaki muameleierı 1 puslar hissesine ayrılan pA runun takıp eıtıtı ıolu ve havaı •. şç J , bu maddede 
ili ı. 1 ma ı · · t b" d k "b k 1 bazDz ettirmektedir. göstcralen mikdaraan. ,. b ı"e~mek te lspanyolları k~ndi ifa edeceklerdir. ralardan ayrılacak mikdarlardan vazıyelı es ıl e ere "' u u u . . aış11r;ı olsll 
'lerane barakmak olacaktır. U um Müdürlük birisi ie teşekkül edecektir. ya koymuş ve bulunan yere bı· PrcıJ~nln bırinci mnddeslnt> blle yukaraki fıkrada yazda mesa 

)lb Bu ~a&iyeti elde etmek ve .,.
811 

:Hrine korulmue 98 kuru Bu saodıtıo tekli te idare raktıktan wonrıı müşküHHla bir göre, bOrolarıoda çalışan memur· re dtıhillnde ayna sanayiden bir 
lataantk bıo. olmaz11 ~una ya=·~~ lacak olan 0818 etlerine; ikincisi sureli bir talimatname ile tesbit yürüyüşle 1.Sıberya sahillerine lar hariç olmak Qzere b1r senede kaç müesseseye sabib olıınlar 

11 ~h:;.::..:~pma dit•r ona te &etkif nltrine aid olunacaktır. ielmiı te orada ölmüıtü, kullandığı işçi ve mDstabdemlo Sonu ikincide - ' 
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Yapı ve Yollar kanununda tadilat 

istimlak işleri 
kanıınde yapılaı1 tadiiler de 

halledilmiş oluyor 
imar planları yapı lmadudn belediyeler 
eıaslı imar işlerine girişemiyecekler 

Yapı ve yollar kanununcta j izin verebileceği bu gibi amellya 
yapılan tadil ve ilavelere ait pro tın kısım kısım yapılmasına da 
jenio ilk kısmını dün yazmıştık. müsaade e.iilebillr. 
Bu mühim projenin son kısmını imar planına göre düzeltil 
da bu gün veriyoruz: mesine baelanılan yerlerin on ıe 

inşa ve tamirlerde ruhsad ıı_e içi~de plAna_ ~ygun şekle gi 
Resmi ve gayri resmi vapı rıl~esı mecbu~ıd~r. 

, 0 tamirler için belediyelerden Dığer bazı ıstımlakler 
ruhsat ahnmıtsı mecburıdir. Ruh Tasdikli plılnların tatbiki 
sadsızyapılaıı yapı ve ilAveleryık maksadiyle belediyeler aşsQıda 
tırılır. Yapı ve tamirlerin tasdik gösterilen yerleri de istimlılke 
li projelerine uygun şekilde yap selılhiyetlidirler: 
tırılması mecburidir. Aksi takdir a) Mevcud binaların imar 
de inşaat veya tamirat durduru plilnlarıua ğöre fazla olan kat 
ıur, bUmiııse iskAn ve islimaliue ları. 
müsaade edilmez. Belediyelerden b) Yaya kaldırımlarının tev 
müsaade alınmadıkça hiç bir ya sili için üst katlar hariç, binala 

pı iskdna tahsis "e istimal edile ı' rın zemin katlarındaki lüumlu 
mez. yerler. 

Bu kanunun neşrinden son Yol masraflarma iştirak 
ra 7apılıp da iskAn ve istimal 15 metreye kadar olan yalla 
mil1&adesi alınmadan kullanılan rın bedelleri gayri meııkul kıy 
binaların dahilen ve haricen mu metinin % 3 ünü geçmemek üze 
ayenesi için vazifede memurlar, I re 0 sokaktaki gayri menkulle 
muhalefet vukuunda Belediye re rin cebhe tullerine göre tevzi o
isiuin· yazilı emriyle binaya gir ıunur. Lağımların boru kanalla 
meye ve 1ıereken talbikıtlta bu rının bedeli, gayri menl.uller 
lunmağa seliihlyetlidirler. kıymetinin % 2 sini geçmemek 

Muayene ve tetkik neticesi üzere, koza o 11okaktaki gayri 
raporla tesbit olunur. lskiin ve I meııkullere tevıi olunur. Bu be 
istima() sılih olmadı~ı anlaşılan deller on senede tahsil edilir. 
liin:ılıır mahallin en büyük mül lteri im..:r planlarının tatbi 
ldyo memurunun ynzılı emriyle katına karşılık olmak üzüre Be 
dar.eten tahliye etlirilmekle be lediyeler Bankası, hiz oldugu 
rnber rapor münderecatına göre mezuni1otten başka, tevdi edilen 
bu kanun hükümleri dahilinde sermayesinin % 50 si nisbetinde 
muamele yapılır. tAhvil çıkarılabilir. 

ifrazlar Belediyeler im~r pliiularının 
imar ı:. Ul.nı olan yerlerde tatbik atına karşılık olmak üzere 

yol açarak ifraz yaptırman iste varidatlarının yüzde onunu ayı 
yenler mutasarrıf oldukları yerin rırlıır. 

1·500 mikyasında bir hartaeını Müteferrik hOkümler 
yaptırıp belediyeye verirler. Be imar hududu dışında ineaat 
lediye de bölge plüuına ve lza 
hnamesine uygun bir ifraz pH\nı 
yaptırır. Bu planda sular, pis 
maddeler, tonfirat hakkınrla 

izahl.:ır bulunur. ifrazı istenilen 
yerler plana göre bedii bir mev 
kie zarar verecok mahiyette 
olursa sırasında istimlak olunur. 

İfraz sahibleri umumun inli 
fama mahsus yerleri umum sa 
hanın % 25 ini geçmemek üzere 
bedelsiz terk ve tahsise mecbur 
durlar. l!"'azlaaı, bedeli ödenmek 
suretile istimlAk olunur. • 

ifraz planına baQ'lı pro1eler 
de aösterlleıı ı~sisat ile 15 met 
reye kadar olan yolları ifraz sa 
hibleri y9ptırır. Teminat iöste 
rilirse beledıye satış ve inşaya 

yapılnmaz. 

imar planları yapılıncaya ka 
dar belediyeler esaslı imar işle 

rina girişemezler. 
Çamur veya taş ve kerpiçle 

rulıııatsız olarak yapılmıe olan 
yerleri belediyeler her zaman 
kaldmıbilirler. 

İmar planı tatbik edilen böl 
gelerde açılan yolların iki tara 
tındaki adalarda ineaata izin ve 
rildiğinin iU\nı tarihinden itibu 
ren beş sene içinde yapılmaQ"a 

baelano da üç sene zarfında bi 
tirilen lıinalar on sene müddetle 
bina vergisinden muaf tutulur. 

Kanun necıri tarihinden alt 
ay sonra yürürlüte girecektir. 

Tarsus \Tecavüzler önlenmedikçe in-
Y azlık sinemıı f aa- giliz gemicileri sefere Çl~mı-

liyete geçti ki b'f d' ,l'f 
Tarsus (Hususi muhnbirimiz yaca anm 1 lf UI er 

den) - Kıeıu olduau gibi yazın Birinciden artan 

da Tarsusun tek eğlence yeri f ngiliz kabinesinin 
sinemadır, Havalar sıcak olduRu fevkallde içtimaı 
için razlık ı:ıinemanın açılmasını Başvekil Çemberlıt7in bugün 
ısrarla bekleyen TarausluJar dün Londraya dönecektir, P.ırldmeıı 
den itibaren buna da kavuştular tonun tatilinden sonra kahine 

Sinemanın yeni müstecirleri ilk defa olarak bu gün fevkalA 
halkın sinema ihtiyacını karşıla de bir içlimaa davet edilecektir 
mak ga1retiyle hiç bir fedakAr Roma anlaşması imtihan 
hktan kaçınmamışlar ve bu ~ene geçiriyor 
nin bütün filimlerini angaıe et Berliu 11 (R:ıdyo) l p:ınya 
mişlerdir, daki lıildiseler dolnyısile inkişaf 

Belediyecilik zilıoiyetile Ana eden be1nelmilel vaziyet Berlin 
dolunun en modern sinemasını mehafilindo alllka ile takip edil 
yaptıran Tarsus beled~yeai .her mektedir , Gazeteler Barselon 
bakımdan bir halk muessesı o· bombardımanının tafsiUitını neş 
hm sinemadan beklediği faydayı rederek bu hfidiselerin lr.giliz 
tam olarak bu sene yeni müsıo 
cirler eliyle temin edecektir, muhalifleri için ÇembMlayine 

81 Taha Toros 
çıkarılacak yeni bir müeküllil 
vesilesi olduğunu yazıyorlar, 

Adana Ticaret Odası Boş 

Sekreteri arkadaeımız B. Taha 
Toros bazı ielerinin tesviyesi 
için dün Adanadan şehrimize 

elmietir, 

Siyasi mohafilde lngiliz ban 
dıralı vapurların bombardımanı 

lıalya - lngiltere antaemasının 
lıır imtihanı mahiyetinde telAkki 
edilmektedir, 

iş ~anununda 
Yaş müddeti uza· 

tıldı 
Ankara 10 (A.A) -- fş kanu 

1 
nunun 3 üncü maddesi muüibin 
ce saoayıden sayılan ielerle öle 
denberi geceleyin Çalıştırılmakta 
hulunan 17- 18 yaelarındaki kız 
\'e erktık çocuklar ile her yaeta 
ki kadın ieçilerin bir sene müd 
detle eskisi gibi gece işlerindç, 
çttlıetırılmalarına. 50 inci madde 
nin ikinci bendi hükmüne ttıvfi 
kan umumi izin verilmiıı ve key 
fiyet, Anadolu ajansı vasıtasile 
17 haziran 1837 tarihli gazeteler 
de"resmi tebliğ., suretinde neşre 
dilmişti, 

Bu izin, ayni hükme istina 
den 17 haziran 1839 tarihine ka 
dar devam etmek üzere bir yıl 
daha uzatılmıetır. 

İşbu umumi izin, İklisad \'e 
kılleti tarafından görülerek lü 
zum üzerine bazı iO)'erlerinden 
- bir ay evel tebliğ edilerek -
geri ıtlınabilir. 

ihtar: 

16 ve daha aıaQ-ı yaetaki 
kız ve erkek ieçilerin her ne 
tarzda olursa olsun sanayi işle 
rinde gece çalıştırılmaları mut 
lak surette yasaktır. 

Sermayesi devlete aid olan 
müesseselerin 

idare ve murakabesi 
nasıl olacak 

VENi MERSiN 

ispanyada isyan üstüne isyan 

Haber kuvvetlendi 
Frankistispan}Tada bir şelırin 

dıvarlarına: 
Yaşasın cumhuriyet kahrolsun Faşizm 

yazılı birçok yaftalar yapıştırıldı 
Daily Heralıi gazetesinin Ce· 

belüUarik muhabiri bildiriyor: 
"Kızıl değilim, fakat Alman 

veya İtalyan olmaktansa Cümhu 
riyetçi bir İspanyol olmayı ter 
cih ederim. Biz, Madridi düeür 
meye değil, fakat Burgosu zap· 
tetmeA'e uğraşmalıyız ,, 

Franko hükumeti bu isyana 

lfranko ispanyasını kaplıyan 
hoşnutsuzluk son haftalar içinde 
açık bir isyan şeklinde kendini 
göstermie bulunuyor. Geçen cu 
ma günü ]\adis te Sevilde bir 

ait haberlerin harice sızmaması çok karışıklıklar olmuııtur. Sevil 
karıeıklı~ının başmda, Franko· için en eiddetli tedbirleri aldıt1ı 
nun cenubi lspanvadaki en belli halde isyan haberleri yine sız· 

J mıştır. Mektuplar, telgraflar, ve 
başlı adamı olan General De telefon muhavereleri sıkı bir 
Llano vardır. kontrole tabi bulunuyar. Pek 

Hududu geQen Frankistler müstacel işleri olduğunu isbat 
tarafıudan verilen haborler bu etmiyenlere karşı hudut kapalı· 
mahiyettedir. Bu isyan hakkın· dır· 
da tafsil!& almamıo olmakla be- Dün La Linea sokeklarıuın 
raber isyanın ~nkuu eüphesiz· duvarlarına Franko ale1hiude 
dir. Bvrara çok yakın bir mesa· yaftalar asılmııı ve bu yaftaların 
lede bulunan La Linea'dan. kur- üzerine Yaea&ın Cümhuriyet 
euna dizilen aailere kareı atılan Kahrolsun Faııizm. ibareleri ya
kurşunların sesleri iştilmiştir. Ya zılmıetı. 

bancıların ispanyaya müdahale· Bundan başka birçok beyan 
sine kareı hissolunan kin ve ııef nameler daaıtılmıştır. 
ret, yabancıların sayısı artması Dün Cebrlüttarika geleıı iş· 
nisbetinde, artmakta ve General çiler, bilhassa bunlardan bahse-

diyorlardı. Franko dün La Line 
De Llano Almanlarla İtalyanlara i t ramış ve cıüpheli şahısları 
kareı hissettiği nefreti saklama· ~:vki~ ederek içerlere göndermiş 
makta idi. Generalin geçen haf. tir. ispanya Aristokcallarından 
ta bir toplantıda şu sözleri söy · birçokları da Frankonun elinde 
lediği haber veriliyor: ' ki ülkelerden kaçmaktadırlar. 

Sayfa~ 2 

Daladiye 
Maliye encümenin· 

den itimad aldı 
Parie 11 (Radyo) ParU\men 

lo maliye encümeni hükumetin 
yeni mali projelerini 16 muhali 
fe kat cıı 24 reyle kabul etmiotir 
Bu yeni projeler hükumete 10 
milyar franga mal olacaklı.r, Da 
ladiye maliye encümenine bu 
projeleri reddederek bir dema 
goji niimunesi verirseniz size ve 
receğim tek cevap Avrupanın 

bu günkO uziyetini göstermek 
ten ibaret olacaktır demietir, 

Yugoslavya 
A lmanyaya habubat 
verecek sanayi eşya· 

sı alacak 
Belgrat 11 (Radyo) Avala 

ajansı bu rgün Yugoslavya-Al 
manya ticaret anlaşması hakkın 
da bir tebli~ neşretmietir, Bu 
tebliğde iki memleketin hemhu 
dut olması itibariyle Yugoslavya 
ziraat mahsullerinin Almaoyaya 
Almanya sanayi mamulııtının da 
Yuğoslatyaya her iki tarafı da 
menf aattar edecek bir surette 
idhal ve ihraQ edileceği kayde 
dilmektedir, 

Almanya - fransa ticaret 
Anlaşması 

Ankara 10 <Hususi> - ser Namzet ~&~imler Yeni bir kanun pro 
mayesinin tamamı devlet tarafın 

Paris 11 (Radyo) Fransız -
Alman iktisadi anlaşması müza 
kerelerine dün öa-leden sonra 
beşlanmıvttr, 

dan verilmek suretiıe kuruıan Nasll maaş alacak jesi hazırlandi 
iktisadi müesseselerin teşkilf.tı - Birinciden artan -

Çin müslüman heyeti 
h k Ilahimler kanununun ikinci 

ile idare ve müankabesi ak m dd . . d x. · t· k kurs açmaya mecbur olacaklardır. Arap memleketleri· 
ni dolaşıyor 

daki kanun projesini müzakere ma esını ea ış ıren nnun pro 1 
1 

h 
jesini hükumet düu Kamutaya Bu kanunun şOmu U sa asıua 

ol!'lek üzere teekil edilen muhte vermiştir. Teklif edilen tadil eek giren mOe1;seseler; kanunun n<'~rl 
(it encümen tedkik ve müzakere line göre uamznd hdkim ve müd senesine tekııddUm eden tıskvım 
lerini bitirerek projeyi Meclik d . .1 r d le . e sencRI içindeki vaziyetlerine göre 

Bağdat 11 (Radyo) Sekiz ki 
eiden mürekkep bir Çinli müslü 
maıı heyeti burada bir hafta eı umumı er sını erece rın 

umumi heyetine sevkedilmiştır. dahil olmıyaıılardır. Bunlara, taylo edlleceklerdlr. işçi sayı~ı 
Hu layiha ile devlet iarafın devlet memurları maaııların tev Ulbrrlyle kanunun tatbikinden son 

dan kurulan iktisadi, sınai ve ti hid ve teaddülü hakkındı.ki ra kauunnn şUmulU dışındtt kalan 
cari müeeseselere aid müşteJek l452 safılı kanunun tahsis elti mOesseselerln vaziyeti bu halin 

kal mışlır, Çinliler namma Arap 
illeminin sempati1-1ini celbetmeye 

ve umumi hükfimler bir arada Q'i maae ferilecektir. tahaddOs ettiei seneden sonra 
toplanmaktadır. Bu müessesele s· •I, 1 gt-lecek ilk hıkvlm senesi nlha-

memur olan heyet buradan di· 
ğer Arap memleketlerine gide· 
cektir, 

rin idare tarzları yeni sistemle umruı muayene memur an yetlndekl işçi sayısına göre tayin 
re ba~lanmaktadır. Bu kabilden 

ingiltere 
k Kera/ef VeTmive- olun cı:ıklısrdır. AT • L /ı• eft.ne kar olarak proje hü ümlerine tal·i ,.j ..,, Açılacttk kurslarda tedrisat, ı~azı ,-aa Y 

teşekküller hükmi eahRiyeti halz Cekler ÇlllıŞma ZdmaDI dışında olmak (l . şı tedbirler alıvor ve gene bu proje ile kendi hu ! ..,, 
k l zere bttftıtda en çok altı saat ola ı ·ı· D ·ı H ld susi kanunları dairesinde mali 1 Gümrü muayene memur a ngı ızce aı y era gaze 

9ft idari muhtariyete malik ol · rının kefaletten istisnası hakkın caktır. Kursa devam edenler. kurs ıesi yazıyor : 
mak ve mesuliyetletleri ile malı daki kanun projesini hükümel lar nlbayellndo imtihana tAbl tu· lngiltere hükumeti Nazilere 
dud bulunmak üzere hususi hu Kamutaya vermielir. tutacaklardır. imtihanda muvaffısk ve nazi propağandasıoa karşl 
kuk hükümlerine göre idare olu 2489 sayılı kanunun üçüncü alamıyanlar, 0 mOesseselerde (ça-ıson derecede uyanık davranmak 
nacaktır. ~addesine (mütemedle~) kelim~ lışmaya devam etuklerl tıskdirde tadır, Limanın idaresi nazı pro 

Proje hükumlorine tabi mü btnden sonra şu fıkra ılvl\e edıl moteııklp kurslara devama mec· pagandacılarıoı çok iyi tanıyan 
l k miştir: b t t 1 ,,.t d 1 kuvvetli bir kadro ile kuvvetlen esseselerin idari, mai ve te uik •Yolcu ve seYJalılar la ·afınra ·ı ur u u ma .. a ır ar. dirilmiştir, 

bakımından nezaret mürakabesl beraberlerinde getirilenlerle ser Kurs talim heyetinin vasıf.ve Son üc ay içinde Iogihere 
i(e meşgul olmak üzere Başve · .ıilerde ve pazarlarda teehir için şartları ve şursların nevJ, ders girmek ve burada nazi propı. 
kıHete ba~lı umumi bir moraka getirilip satılan gümrük resmine programı, tedrisat mOddetl bu ka gandasını yapmak isteyen 90 
be heyeti teekil olunacaktır. Aza ldbi eeyanın tahakkuk ettirilecek nunun neşrinden ltlbaren altı ay Alman hava ve ırnva liman daire 
ları Vekiller heyetince tesbit edi resimleri tahsil ile mükellef kılı içinde yapılacak nizamname ile ta leri tarafından geri çevrilmiştir 
ı 1 b h · k d nan muayene memurları kefalet yln olunacaktır. Kurslara alınscak Iogilteredo 3500 Alman va11nmak ecek 0 ao u eyetın a ro ve usulüne tabi tutulacaklardır. J v 

büdçesi gene Vekiller Heyeti ta öğretmenler, mQessese sablblerl tadır, Hükumet aJdıltı son ted 
rafından tayin olunacaktır. Tütün ekilecek ve tarafından lntihab ve KOltOr Dl- birlerle bunların daha fazla ço 

b . dd · k ·1 • k ı rekt"'rlllhılnOn mUtaleası alındık- ğa)mamasına dikkat etmektedir Ltıyihanın ır ma esme e ı mıvece yer er v & 

· d 1 t t f ..,, tan sonra 0 ,_.erin en bDyOk mUl· Parllmentoda Mister MRo 
göre, 

8~1r~aye~ı ev el arla ~n 1 Tütün ve Tütün inhisarı J derin mtıseleyl ortaya Qıkarıp 
dan 9erı mıe muesseMe er e erıo 1 kk d k. k . . K kiye amirinin tasdikiyle tayin e- 1 k a k l d 

· . . ıa ııı a ı anan proıesı; a ev erde ve as en mer ez er e 
de bulunan tecıebbüslerı hususı mutay Gümrük inhisarlar, Zira dll 0 cekflr. Askeri fabrlkalarts ve çalışan Alman kızlarınıo faall1e 
hukuk hükümlerine baQ-lı olmak at, lktisad, Maliye ve Adliye en devlet damlryolhtrı atölyelerine llnl ifşa ettikten sonra zabıta 
üzere kurulacak mesuliyetli mü · cümenıerinden geçerek ruzname ald işler, milli mDdaföa ve nafıa yüzlerce kişi hakkında tahkikat 
esseselere devretmeğe mecbur ye ahnmıetır. vekL\letlerlnce tanzim olunacaktır., yapmış vo hükumetten ruhsa ti 
otacaklardır. 119 madde olan bu kanun Kurslurın tedris ve idare mas ye almıyan yabancı kızl4rın lı 

S lı bay 1 arın projesi ile tütünk .ek;n_ıi, sat~lh~ rafları, mOessese sablblerl tarafın tlhdam olunmaması hrkkrndn 
sı, inhisarlar ee it QID yeoı k tedbirler almı11tır, 
kümler konulmaktadır. dan tediye olunucaktır. MOştere v _ = ,,. 

Tren ücretleri 
..•. ' 

Projenin ilk maddesine gö kurs tedris halinde mıısraf, ber gOodeliklorlodeo keşllecek par11· 
re, cumhuriyet hükümeti dehi mOessesenln. işçi ve mnstabdemle ıar hakkında 895 sayılı kdnuP 

Devlet demiryolları ve li tinde halkın istihlaki için tütün rlnln sayısı nlRbetlnde olmak Uıe · bUkmD tatbik olunacaktır. 
ve töııbeki satın alarak ieletme, re hıkslm edilecek.tir, Kurs açmakltt mnkellef tutu· manları idaresi teşkilat " vazi 

felerine dair olan kanunun 23 

inci maedesinin tadili hakkında 

ki prejeyi hükümet Kamulaya 
9ermiştir. 

:I'eklıf edılen şekil eudur: 
(Deniz ve kara ile jandarma za· 
bit \te efradi -ve emniyet teşkilA 
ta polis amir ve memurları nak 
liyaiı, Nafia, Milli müdafaa . ve 
Dahiliye Vekllleri arasında tes 
bit edilecek şartlar içerisinde sü 
lüs ücretle icra olunacaktır. Ao 

cak askert mUtooahidlere aid bü 
tüe nakliyattan tam ücret alına 

caktır. 

kıyma, siğ'ara ve yaprak sigara Devam mecburiyeti lan mııesseseler, bu kRnuna gore 
sı enfiye, akız ve pıpo tütünü tanzim edilecek nlzamrameniD 
y~p mak ve bunları alamati far Kurslara devam mechuridlr. neşrinden Hibaren Uç ay lçlnd" bll 
ile baodrollu, etikellii kutulara Mazeretsiz olarak kursa devam et mOkelldiyetl ıfa etmedikleri ta" 
koymak; yabancı memleketler mlyeoler bıtkkıoda her gelmedlğl dlrde 50 liradan 

5
00 liraya kıtdBr 

den yaprak ıigarası, kıylmıo tü 
ıüo, yapılmış sigara, enfiye, a~ıı gOo için iş veren veya vekili ta ağır pı:ırıı cezıısı vereceklerdir. 'fe1' 
ve pipo tütünleri, tönlıeki ve si rafından gUndeliğloln yarısırıı geç rarlıınması ballnde bu cı za lkl 
gara kfiğ'ıdı getirtmek ve butün mlyacek bir mlkdarı kesilecektir. kat olarak tertib olunmakla ber' 
hu madjeleri memleket içinde Bir ay içinde beş defa kursa git ber kurs ııçıhncaya kadar mnesse 
satmak devletin inhisarı altında mlyenlerin vazifesine nihayet ve- senin kapatılmasına da bOkmolu· 

dır. rllecektir. Bu maddeye göre gDn nı:ıbllecekllr. Bu maddeye gGt~ 
Projenin tütün ekimi tama deliklerden kesilecek paralar iş verilecek cezai hOkUmlere sul 

men ve kısmen yasak olan vila kanununun 30 uncu maddesi bQ mabkemeslnce karar vertlecektlt 
yotlorla ekimn müsaade edilen kUmlerı'ne göre ~arfolunecaktır. Kanun, neşri tıtrlbindeo 1Ubl yerler ayJı ayrı ve birer cedvel 
halında höslerilmietir. Askeıi fabrikalarda çahşaolann ren yUrUrlUğe girecektir. 
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Dünyada Neler oldu Neler oluyor 

Sıhhat t 
Teksif edilmiş gü
neş şuaı ile tedavi 

Mersin Piyasası 
ıo- 6- 9as 

Karadenizde tetkikler 
Gerek sovyetJer Birliğinde Pamuklar 

Makbet uğursuzluk gerek bir çok diğer memle· K. S. 

getirir ketlerde, teksif edilmiş gUneş KJ~vl•nt 40 
Sovyetler birliğı ilim aka nizin gayAt gPniş ve mufassal şuaını tedavide kullanmak için Dagmalı 28-28,50 

demisinin Sıvastopoldaki Bio tavsi fıni yapmışlardır. .. • ............ . . Kapı malı 27 
1 

. . t b B . . İngiliz Aktörleri aras1nda müteaddıt teşebbüsler yapıl Koza 5 50 
oıı ıs asyonu, ir çok sene· u ıstasyonun 1938 sene b. . .k d . . . mış ve muhtelif sebPpler bu ~ 

denberi muhtelif heyetler l~ si mesai programı dahil'nde ır ıh a vardır kı, bu ıbka . . Kırma fi 1 • ... • • • t . tecrUbelerın muvaffakıyetle so Kozac arlag"' 26 
rafından Karedeniz hidroloj• Koradenizin filofor yosunlarld dı kımse degışbremıyor. ngı· b.l . . 1 . b ı p ı d 

b" .. . • na ere ı mesıne manı o muş- u"d ıv çav ar 
ve ıoloJısı hnk~ı~ı~a to~~enn.n kaplı şimali garbi mıntakası liz aktörlerine göre Makbeti tu. / 5 o., • 
malOmııtın tasnıfını bıtırmış nın bUyOk bir bölgesinde hu· oymyanların ba~1Da muhakkak 

9 4 
. Sert şark 5 

ve Ka d · d h.d ı ·· k 1 r . .. . 1 3 senesınde, Teodoz Yumuşak 5 re anız e ı ro 011 ve sus etlldler ve planktonun se hır felaket gehr. Misal de ge . . E · · y · w hidroş· İmik tetkiklerin ı :!00 neıı· k tt d .... . . . . ya Fızyoterapı nstıtUsO, gU , erlı bugdayı 3,15 
J sure e egışmesı Uzerı tırıyorlar· ı t k ·r· · · ·h Çavdar 4 50 

matı·u sah"ıf d 0 kkep ge 1 d . . . ' neş şua arının e sı ı ıçın ı , 
u e en m re ne enızın kımyevt rfjiminde M kb f ·ık t ı d·ı 1 Anadol y Jaf 3 r.:o niş bir kataloğunu meydana 1 ki tahavvlllleri nazarı dikkate ,_-:· a e. ın ı emsı e ı. rak noktası uzun mesafede bu u ,.l 

çıkarmıştır 1 1 t . dıgı gece tiyatronun kapısın· lunan hususi bir reflektör vü arpa 
. 1 a an mun azam tetkıkJer de d .k. b d r k t' ıe Anadol 4 

1937 senesinde bu isl :u~· ,· vardır. Açık deniz planklon'la • ı ı a.r.a a çarpı_!ıyor, Mak. cu a ge ırme sure ıy mese 
b tl 1 1 k - ı d b 1 ley· hali t · e bu us illa Y eırli alivre yenı' M. 3,25·3.!Yf,~ 

pirinçler 
Birinci nevi mal 18·19 
ikinci nevi mal 
Çay 285 
Kahve 104 - 105 

badem ve çekirdek 
icleri • 

Tatlı badem içi 
Acı ,. » 
Acı çekirdek 

l Uıfa Yağı f çel ,, 

1 
Deriler 

Keçi deriıi çifti 
Koyun derisi kilosu 
Sığır derisi tuzlu 
Sığır hava kurusu 
Mandı derisi 

35 

90 

Yon, Uç yeni heyet daha leş· nrıa bu sene de bUyUk bir .e _ e ro u o an a tor er en ı ı e mış v u Nohut ekstra 5.50 "' J 

kil eylemiş ve bu heyetler: ehemmiyet verilecek ve ihti rı olilyor. 1 tatbikine muvaffak olmu~tur. Fasulye 7 8 S 
gerek Kerkinit körfezinde ge yop'anktonun mevçudiyetini, Geçen hafta da Stratfor·on' Bunun üzerine, cild, ke Yulaf yerli .~.25 Mersin Meyve ve e~ze 
rek aşık denizde Karadenizin 1' vasıflarını v nerdlerde buh.m Avon tiyatrosunda makbetin . mik, mafsal ve peri feri sinir- Mercimek ıark 4,~5 p·IYBSHSI 
Pi kt 1 ( d d "' ·ı· d kb 1 leri hestalıkJarının teksif ediJ Sahlep 120 J EO ~n on a~ı su a yaşıyan ı. ugunu tesbit edecek etUdler temsı ı var ı. M.a et rolü oy Tatlı ,.

0
g-en 20 mıkroskopık taazzuvları) ara-, ıcrtı olunacaktır. n1yan aktör jil Isam bir abn 

1 miş gUneş şuaı ile tedavisi, Balmu~u 751 10 Haziran 938 
t:iındaki farkları tesbit İle uğ · Gene bu Karadeniz Biolo altında kaldı ağır yualandl ' Kırımın muht1;11if şehirJerinde Cehri Kuruş 
raşınıştı Bu heyetler ayni za ji istasyonunun yardımı ile, rolüne çıkamadı, 1 ve Buryato • Mongolide Ulan· Susam 16 ~~ ~~:~tes 
rnand.a kış planktonları nilmu , Moskova Oniversitesi profesör I Uda şehrinde tatbik edilmiş- yanağı ı d r 06 Ayşe fasulye 
n~ erın en. mUrekkap z~ngin, ıerinden Zinkeviç'in idaresin Avusturya so·zu· yasak tir. Siyah 2 Barbonya 
bı~ koleksıyonu da tahlıl et· ı de yapılmakta olan geniş me 1 Bu tedavi usnıu ile, bil· Şark 45 02 Çalı faeulya sırığı 
mış v., Boğaziçi mıntakasın Aniye devam edilecek ve bu Al - ~A ..... ,..t - ~ ! hassa ekzemanın ve gerek be Anadol 38 J5 Yer çalı 
da K d . d ı d. k ı . manya, vus urya svzil ' . t k k IU U kJ. Aydın 45 46 2 S f J ara enız e ş.m ıye a- ı~ler bu sene içinde nihayete . . rsı gere ırmızı p s ş~ ın · arı asu ya 
dar meçhul kalmı~ 25 cins 1 erdirilecektir. Bu mEsainin be nil yasak etlt. Harıtalaı·dan ve ı de her turlU cild vermenin Yıkanmıı yapak 70-75 2 Kabak 
kE>şfetmiştir, Bu istasyonun 1 defi, Karadeniz balıklarının cografya kilablanndan da bu tedavisinde bilhassa mllkem· Güz yunu ?O 1,5 Hıyar adedi 
· ı· ı 1 ı .. ·ı · . A ... ı Konya malları tiftik 110·1 ~0 7-8 Sarmısak 
ı ım adam arı. deni~in . s_ıhhat 1 Azak denizine, .~ral denizine soz sı ınıyor. !a~ı ve yukarı mel neticeler alınmıştır, Tek Yozgat 10 Erik 
b~kımınden da vazıyet:nı tet• ı ve Hazer demııne nakilleri Avusturya aşegı ve yukarı 1 

sif edilmiş giinPŞ şuaları, çok Keçi kıh 50 5 - 20 Kaysi 
kık etmişler ve Kırımm şark neticesinde bunların tabiatla· Tuna» oldu. ı eski de olsa, kuru veya yaş • dabai 50 Patlıc'n 
S~thillerinden Karkinit körfe~ rında hasıl o•an değişi~likle· Hitler yukarı Avusturytt her turlü en inadcı ekzemayı -----------------------
zıne kadar olan mesafede de· 1 rin teebitidir, da doğmuştur. mUkemmel ımrette iyileştir· 

1 L A N 
Harp gemisin~e ~ir siville 

~ir ka~m !. .. 
Büyük bir projf) 

mektedir. 
Teksif edilmiş gUneş şu 

aı tedavisi, romatizmada, ve 

Amerika müttehid bükfı· zulamıştır. Eğer iki taraf ve remde, kemik ve mafsal bas· Vakfı 

Mersin 
I 

Cinsi 

Va~lflar Mü~ürlügünden: 
No. 

Ayhk bedeli 
Teminat miktarı muhammini 

Lire K. Lira K. 
it 

Fra~s.anın Gepar deniz metlerile fngiliz imparatorlu· bunların üzerine Ameriklln se tahklarında yüzde 90 nisbetin 
8 ı gemıeı mUr~ttebatı geçen - b. d · d · · · t·cele ermı'ştı'r kı' Y · e · K h b 9 6 gUn h . . gunun ar omınyonu olan natosu bu muahedeyi kabul e ıyı ,ne ı r v enı c mı 8 Vt arıe • 

eyecan geçırdıler. Kanada mütt h.d hük" tl d çok mühimdir. Maa bufa 10-1 
112 50 1~5 oo 

Tayfalardan biri süvariye rinin ı;;ark hudeudıları .. u~ede ~l ec~kdolursa al srımkızıo acaip t Sinirlerdekı' hastalıkların Gü mı Ü k Liı a~ı k~ rsısıı da la mir ve tadil edi-
hab d"· "' uzerın e a emın en saya ıca muazzam • e_rve~u'ı~ıerden birinin ar beş büyük göl ve bunJArın eserler vücude getirilecektir ' ayni usul ile tedavisinde de len 5aJoııla ~:ıı . ındeıki l,ufe n· dıalli teslim tarihin-
kasında bir sivil ile bir kadın ;~~:rı~ı Atlu okyanu.suna gö Geniı bir kanal ile Okya: iyi ve mUsbet netice nisbeth den 31 MıiyJs 939 gayesiue k;ıdar icarı 9 6 938 
gördüm 1 M en Lo.renı nehrı v~rdı.r. nus ve göller birbirine b•ğlana 1 yüzde 82 gibi yüksek bir ıa · Perşem1'e giiııii sa~t 15 t~ ilwle f'dilnwk üzere 

Harb gemilt ı ·indeki disip d beşhu~ Nı~agara şelalesı - caktır O zaman Trans Atlan 1 kam göstermektedir. açık arttırma SUrt tile OlÜZ<ı)f'dt ye çıkanlrmşlır. 
nı ı en er, enıza ı gemı b d d _ . tikler KanadınJD göbeğine Şurasını çok entrasan ola Slf a. ı o ~ı ı aı a ~z a rnalumal a nıal\ ısteytm· lı' . b'l 1 d . it · ı e u goJlerın arasında ve ı ·· ı· 1 1 1 r 1 1 ı: . 

s· d b . h u u un uzerındedir. Her bi . ın e eş gösteren eyecanı · b- .. k b. . d . kadar ve Amerikanın Miune· rak kayded·:lim ki, gllneş şu lerin v~kıflar nılidürlüg•üne nıiir~caaı etmeleri 
tasavv . d ı 1 rı uyu il ıç enız olan bu uı e er er. göllerde Okyanus v 1 sota bavaHsinin içerilerine ka al11rı ı·ı·· tedavı·, zı·yanın nam ılAn olunur. 1-7· J 2 

Gt>par denizaltı gemisi apur arı- . . . u '" 

Barsöl .. 
0 

d k 1 C nın işlememesi Okyanusa şe· dar gıre bılecektır, Bu saye· dan g"çerek İÇ' ri girdiği bir 
on on n en a mış. e de ıelil ı · b d k. 

Zaire d .. 
1 

ı d laleler ile merbut bulunma· e eren cenu un a ı oda dahiliııd~ d~ tatbik edile 1 l N . ogru yo o ıyor u. d .1 . 1. zengin demir madenlerinin i .1 
Sıvil zat süvarinin yanı sın an ı erı ge ıyor. 1 .1 • k 1 ş ~bilmektedir. Kırımda ve Bur· 

na geldi. Hor kesi hayran eden Aynı zamanda göller ve şe ~tı mesı d .
0 ay::ı'~ca;tır. KAy· yato • Mongolide yapılan tec Fabrika OllZ nHHlı tilAtı i apul bezleri l ·2-938 

bir nezaketle konuştu . laleler hudud üzerinde bulun °1 dzaman a '~ e eAr en'k a- rübeler, bunu cok iyi isbat tarıhiııdf'll itibaren teslJil f dilen salış fiyatları aşa 
B 

' ... na anın yarısı ve merı anJD 1 T 1 F. 
- en Barsölon avukat•dugundan bunların kuvvetle· ey emiştir. Bundan başka, muh ğıdadır. Geııişlik U ıyatı 

larındanım; yanımdaki karım rinden elektrik istihsali için- ~D büy~k hükumeti Nevyork telif artritler ile ekzamayı, s. x m. metre lira k. 
dır. Kaçmak mecburiyetinde de 2'eniş mikyasta istifade e- ıl.e yen1 Eo~lınd mebzul e,1ektl kışın 45 derece soğukta teda S 1 7 ô 36 7 ,25 
kaldık. ÇUnkü bizden şUphe dilemiyor. rık kuvvetı elde edecektır. ey ıan bezi 
ed· d A 'k b"kti visine teşehbOs olur.muş ve Hor uzlu btıı 70 3 6 6, 70 

1Yorrar, bizi casuslukla itha 1929 ve 193:2 ıenelerinde Bu uaur • merı 8 u - buda mükemmel neticeler ver 7 
rna kalkışıyorlardı... Her ne iki taraf Seyrüıefain ve elekt meti ~25 milyon dolar yaniı miştir. Şapkalı 90 36 ,66 
Pahasına olursa olsun Barsö rik istih11li hakkında anl•ı· kırk beı milyon ıte-rlin sarfJ 1 - Sauş prşin bedelledir. 
ı d k . Teksif edilmiş gilneş şu --- ... 1 • • ~.odan kaçmeg"'a karar verdik. ma y•pmışlardi. Fakat Ame- e ece tır. 2 Uir balvadan a~agı sattş ar ıçın 010 2 oır alarmın tatbik sahası daha ~im " ' 1 

Yakımotörle, bir gece Gepara rikanın iyan meclisi bunları Kanal kanada ara11ndan diden çok geniş bir mahiyet zam yapılır. 
d aştık, kimseye görilnme· kabul etmemiıti. geçecek, IA~in inşa masrafını 9 Sif masraflarile bal~· a a mlıal~ j bedel-
~n geminize bindik .• Sizin Bu tabii servttlerin heder Amerika deruhde edecektir almış ise de, Sovyet alimleri i1 

~;:0ııfi~in.iz, ~ransız bayrağı olmasıaa cevaz v~r.miye~ ~- ~im~li Ame~ikanın iktisadi va~ halen mevcut imkauJarın çok leri müşteriye aittir. 
a ııtıca adıyoruz. merikan cumhurreı•ı yenı bır zıyetı bu plan sayesinde bns- ufak bir kısmından ancak is Tar susta M. Rasimbey F. 

k Beş glln evvel avukatla plin ve muahede pıojesi ha- bütün değişecektir, j tifade olunabildiği kanaatındu müsteciri 
arısı Cczaire çıktılar. Polis 1 dırlar. Bu alimler, bu yeni Salih Bosna 

~erkeziae teslim edildiler. Bu 'Telefonla alıııan intil<:am tedavi usulüniln daha geniş ------------------
l' n de ispanya milli hUküme bir sahada tatbiki için araş· Foto Amatör 
ıne 0o"nderı'l k u y J = d k tırmalarma ve tecrUbelerı·oe 

"' me zere o a Londr.nıa bilyük bir tica· I meşgul e iyor, imıeyi tica. ( !!!arıldııar. durmadan devam eylemektedir emil Er kal 
• carct müessesesinde ç~hşan' rethı ne ile görütlürmüyordu 

ıspanya Har~i için bir daktilonun vazifesine ni· oç gün zarfında bayan 

T 
. b k · c nson eski patronunu ikiyüz 

avassut mu· mku·n deg"''ıl 1 

ha yet verdıler. ~ ız a sız ış · o mı ten çıkarıldığmı iddia ederek kere telefona çağırdı. . . 
- Birincide t ş·mda' de patron eska dakh 

tı1t1dır J 0 ar an- mahkemeye başvurdu, fakat 1 
.kA t . .., f i 

tık~ t · ete akla gelen en man . •. • )osundan şı aye çı. uu se er 
"a ı arı .hudur. Bu da zaıen Js davayı kaybetb, Bununuzerıoe hk b vurdu Oi-' 
.., n101 11 ~ o ma emeye •ı • ı 
bil' . mı l şerefi ile telif ed!lc dü,.üodü, t•şındı, müessese sa k. 1 

ır bır şeydir, 1' yor ı; . 

1 
işte bundan dolayıdır ki hibinden intikam almağa ka- Üç gün müiterilerimin hiç, 

ı;~lldra komilt>Rinden Uizım ge· rar verdi, bı·rı·ıe konu•amadım, birçok it·, 
teşebbüsleri süralle yapma· "' 

ısını istirllAm etmekten geı i kal· Üç gün üst üste, sabahtan lerim geri kaldı, çok zaru f 
~?'0ruz, Ve bunun içindir ki akşama kadar muhtelif tele- ettim. 
. ansız ve İngiliz hükumetleri· . · · 

tıın mü f 'k . 
1 

. fon ıebekelerınde vakıt geçır Mahkeme kn:ı t•zmınat• 
İle . A cerret tnvassut ı ır erı ... .. d' d b' 

rı surerek ,vnkıt kaybedecek di, Mütemadiyen çahşbgı es· mahkum etme ı sa ece ır 
l'erd e k 1 k k · · t d h · ' rııt • a~ı~maz ı · omıtesı. a ki müesseaeyi~arıyor mülema a a aya:.ı şeyı yapmamasıo! 

1Ddau ıttıfakla kabul edilen . . · · 
ı>lauı tatbike davet ediyoruz, 1 diyen müesşrsenin santralını tenbıh etmekle ıkhfa ettı. 

YEHi MERSiN 
Nushasl 5~Kuruştur 
Abone ) Türkiye 1 tariç 

Şerait I için için 
1 

Senelik 1200 Kr , 

Alhaylık 600 

Oç aylık 300 

Bir avlık 100 

2000 Kr 

1000 

500 

Yoktur. 

Resmi ilanatın satırı 10 
Kuruştur. 

Her tilrln fotogref, makine ve malzemesi satıı yeri 

Amatör ;şleri, uğraD.d:r.manlar ucuz fiyatla yapılır 
f arsuı istasyon caddesi No. 90 

Saym Mersin Halkmm Hazan Oik~atine 
karyola • Sanda/ya- Otomobil lastikleri 
Otomobil boyaları • bisiklet parçaları 
'1,optan eprakende satılır 

fiyatlar mutedildir. Sayın müşterilerimize teshilitgösterilir 
ADRES : O. Enver özman 

ithalat - İhracat ve Komisyon evi 
MerainBelediye Caddeai 24-ao 



___...,..-.SAVFA A 

SAYFA 4 

:•••••••••--••~•m•••••••~ı 1 Altın rüya 1 Portakal bahçe sahiplerinin 

NAZARI DiKKA'l,iNE 
• Kolonya ve Esansları ~, 1 Portakal ağaçlararıın kim)tni gübrelt·tl., 

• Yaz gel~i her zaman size la"zım olan kolonyaları • ıwşviinPmasrnı lemın t-lmek ~•zn Pdtııılen· 1 ' · : giiLreleme aymırı llazircırı 3)1 olduğuııu hatır 
ınızı AL TIN BOYA Kolonyaları satışevinden temin ediniz! ıa ıı rız. 
ıAolonyalarımız en güze.', temiz ~s~nsli veri~iı~'!1~,~~ ;~:;;~irt;:1 a1'.; 11::11~ıt;~:~ı~lı:ı~.mı 
• la!.dan yapılır, c!erecesı ~u~~etlıdır. • 1 7 icar~thanemizde ağac, /ara mahau 

Fıyatlarıwız h~r kıSP)e tılverışlıclır. F. Hns Bj l 
larınıız ise tf-'miuutlıdır. • ı ha is İngiliz kimyevi gübreleri varJır 

Toptan saıış yapılır. Sipari~ labul edilir. 11 FİATLARI lY.J:UTEDİLDIR 
L M&rsin: Azak zade Han No. 2 

ütfen bir defa tecrübe ediniz. 1 VIKTOR BOTROS 
Mersin Uray caddesi No. ~ B ••••••• , ........ ~········· 3-7 

------------------------------T E R o s 
Sıcaktan bunalınaınak icin • 

Bu (termos) a sahip olmak ldzımdır, Bu stne ltrmoslorın Alt 
mini um, k1rılmaz cam, btş dtf a kuvvetli kml.71az canı ve (tlik 
clnslıri ilt tert}'4/ı, dondurma ~·t J'tmtlıltrl uzun müddet oldutu 
tibl mu haf aza tdtn yeni modtlltrimiz Et idi. 

Saat ve Gözlük çeşitleri 
Ntker, Arlon ve difftr tanınmış lsviçre mamul4fl ctp, kol, ma 

sa ve du~·ar saatlerimizi bilhassa tavsiye tdtriz, Ztiss ve hu ne 
vl num,olv, nnkli ve şoförlerin kutlandı/!ı f!ÖZ/üklerimlzl görüp 
fiyatlarım ödrtnmtdtn i!Özlük alma.vımz, So11 model güneş ve toz 
göılülı/,,i dt geldi 

RİZE T A.K.IlY.!LAR.I 
15 elln sonra peni modeller gelecektir, lltr }'trdm ucuz, sal 

lam ve zarif olup (Riu) dt liurnsi surttlt ihzar olullmuştur, Is 
tanbu/da yap/a11lara iter surttlt faiktir, şlmdidm slpaıiş kabul 
olunnr, fiy4tlf1rı çok ucuzdur 

Sedad Sahir Seymen 
Uray caddesi No. 41-Mersin 

ll••mliSlıi!i!CaH·>Ef&BSl'JEllS!•>m~~ 

Doktor ~ 

T latan.bul ve moskova Üniveraitesi 
~ 
dJ 

Haıtalannı Bayram &ünlerinden mada her ına O 
aaltab aaat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden son- O 
ra OD beıten oııaekize kadar muayenehaneainde kabul 
eCler. 

Al>RES : Cımiıerif Millalleıinde pazar caddesi 
29 No.lu Hane 

ws ··-·il 1 

71 

«~ 1 •• 

~~~~~~~*'~~~*-~~*~~*-~~~*~~* 
~ SA. YIN 1\1.IER.SİNLİL ER. ~ 
?ts Yaz gecelerini~i ~ 
: istasyon Aile sinemasında: * GEÇiRiNiZ ~ 

· @ J yi bir hava almış olur aynı zaman- ~ 
:*da mevsimin en güzel fi1mlerini seyret· * * ~ ffimiş bulunursunuz. ~ 

* ... *~~*·~~~~*-*~~~ .. ~~~··' 

·~------·· 

' 

Sigorta 
sosyetesi 

Mersin mümessilliği Bfırosunun 

, A:zak han 4 numaraya taşındığını 
soygı değer müşterilerine saygıla

I ' 
rı)' le bildirir • 

' 
1 c'~ =================· 

12 llaziran 1938 f'3E !ER rı] ı =, 
nı Remington 
W Her Dairede 

• 

Her ticarethanede 
Her Yerde 

• 

Daima R E M I N G T O N yazı ma~inaf an • 
va Şeritleri kullanılıyor 

• Sizde bir REMINGTON alma/ı .. nı 
aını:z. Satış yeri W 
~ :::il Vilyam Rıkar~ 

.----------------------------------DOKTOR. OPR..A.TÖR. 

SAl1,A BORBOR 
hastalarını hergün 15 elen sonra 

1 
kabul, muayene ve tedavi eder. 

ADRES: Camişerif mahallesi 
sabık Müftü evi yanında 

~QOOO~~~~oo~oooooooooooooo~ooooôôöWOOooor@ 

~ DOK.TOR 8 

1 Mazhar Cemil Esen 1 
8 Sinir hastalıkları mütehas&ıaı 

i Adana Reşat bey mahallesi ordu evi 
civarı Savatlı Bay Halil evi 8 

000000000000oo()OOOOOOOOO~OOOOOO~OO~~oo~oocx@ 

foto gün 
Fo·ro GÜNÜ arayan sayın 

müşterileri onu zafer caddesinde atel 
\lesinde bulacaklardı.,.. 

M FOTO GÜN e fotograf çektirmek 
modern ve temiz hatıralara malik olmak demektir. 
a~randisman yt-tplırır amalÖr işlt~rinizi gör-

Kıztlaya diirebilirsiııiz. 

• ~ aı:':0ge~~=ün~:!0!;ie'düİ~n !e;~~ 
a"za olunuz ruplara gider. 

FOTO GONü sürat güzellik ve cizibe yaratan bir 

IE \\ T ı il yer olarak kabul ediniz. 

* 
\~ ~ ..................................... .. 

· :N - ıl kayadele'!____ ~uyu~ 
1 Sayın Halkımızın Sıhhatım göz önünde tutarak. tışi buluumıyan KAYA 

Sertelerce Evel Mersinde Kurulan gOELEN SUYUNU gayet sıhhi bir ~e~ilde menhağdHki tPSİsatında eksil-
lilderini taoıamlanuş r~nnin en son usullt•rini yetptırmakda bulunduğu-

B ı r Müessesedir ınzu ;ırz ederiz. • • 

H fi .. H . y ·v ç •tı·d· KAYADELEN SUYu 1 ar er 1 n 1 n e P S 1 en 1 e e Ş 1 1 1 r Kaynadığı yarden itibaren istasyon yanma kadar cam ~orularla billur hsvurlara• 
indirilmiı oradandı bütün fiziki ve kimyevi evsaf ım muhal aza edırek el dıı•denı• 
hususi kimyakerimiz huzurunda damacanları dolduruhııkda ıı muntıza111 I 
ııhrimize aelaıekıe~ir . 

Reımi devairve müeuaaatla ticurethanelereait her nevi def fer 
ler oe evrakı matbuaveaaairei en nefis bir tarzda sür'atle yapar 

***•*•••••••••*•···· HARİÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPARİŞ-' 
LERİ ıi:~BUL VE T:SZ ELDEN YOLLA:!\. 

HER. NEVİ KARTVİZİT 
KİTAP, G-AZE TE DAVET K A R.T
"1>" E :ıv.tJ E a MU A L .A:. R. I. ZARF K.A

G I T BAŞLIK.
TABINI DER. UH- L AR. I T AB EDİ-

KAYAOl!LEN SUYUNUN evsafı ve fevkalldell~ine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızın• 

gösterdiRi rağbet ve teveccühü karoısındı fazla s6ı söylemeğl zait görQyoruı. Sıhhat Bakclnhgı il 
il ve selıhiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYAOEJ...EN SUYU tall'>Z TQrkiyenin 
•en iyi suyu olmakla kalmıyarak 11Dfin1anın birinci kaynak suları arasında bulundu4'uau isbal 
il etmiştir • 

• hayıt kaynaQ>dır. 
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Meratb! Y-eni Memn &sımevinde B .. llmııtar 

! Sap11 pelt tı111u rt wralu/Jr. TttrBt ti/.tn soyın haliunız undlnrü bulduıu ""lndtlik vt ııhhGtuı ;., 
• verdJtl far/Uajltl 111y1U111Uun "'ÜJIUlsl flJ/alma/Uadu. ~~ 
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