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Türkiye 
Fransa 
Suriye 

' .•.. 

ispanyadaki harbin son safhaaı 

Son taarruz 
Franko gönüllüleri alınma-

suriyenin Ankara mümeeeili 

Adil Asıau birkaç gün evel dan taarruza hazırlanıyor 

~ekoslova~yada vaziyet 
Nazırlar 

Murahhaslarla top
lantıya devam 

ediyor 
bir gazeteci arkadaşa Hataf me ---- ~. 
aeıeainden oahsederek bu iein Cephelerde tahşidat yanılıyor. Planı Hinlaynciler ilk defa hükü 
Tilrkiye ile Suri1e ıırasındn ko r met murahhaslarile 
nuıulup halledilmesi lüzunumu bizznt Mareşal Grazyani hazırlamış karşılaştı 
nu ileriye sürmüş. Araya Fran Prag 23 (Radyo) Nazırlar 
11a oibi mandater sıfatını dahi Burgos 23 (Radyo) Frankist f Burgos 23 (Radyo) Havas 1 .. 1 _ . .1 • . . . mec ısı JU gun de muhtelif mı · 
haiz olsa J&baucı olan bir dev kıtalar Haibonun garbinde ileri muhabırıoden: Terul cephesınde 1 tl . hh 1 . 1 .. . . . e erın mura as arıy e mesaısı 
let karışmamalı. demia. Gılya harekata devam etmişlerdir. Ge Frankıstlc r ılerı hareklUa devam d . . •. k" 

v A • ne evam etmışlır "· Başve ıl 
Fransanın Ankara büyük elçisi neral GrAsya ve BaUnonun kıta etmekle beraber a1rıca katı bar H d s·d 1 l ~ 1 k 

P.oneoı da bu fıkirde1nıh. ları arasında irtibat tesis edil 
taarruza da hazırlanıyorlar. lbti· o za u eı ere nazır arı ar-
yat katalar mütemadiyen Terul ıılaştırmak suretiyle anlaımayı 

Suriıeuin aarm mümessili mit hükumetcHer üzerine yapı 1 iatikametinde tahşit edilmektedir 
1 
daha pratik bir eekilde temine 

atzından çok iyi bir niyet ile lan taarruz Turnik cephesinin Paris 23 (Radyo) lspanfa·. ~alışmaktadır. Hinlayn murah· 
cıktıaını ıüpheslz gördügümüz bozulmasiyle neticolenmietir. d ı h b 1 d F k ' 

an a ın~n a er ~r e ran °1 hBBlariyle hüktimet murahhasları 
bu sözleri ieidip le: Salamnnga 28 (Radyo) Umu· aun göpullüler gerı alınmadan I bu gün ilk defa olarak karşı 

- Ah, keşkl öyle olsaydı!. µıt kararglih tebli~ ediyor: Kas evvel hükCimetçilere kati bir dar Ik b 
1 1 

d 
Dememek bir Türk için :lellonda kıtalarımız Tutamyayı be indirmek niyetinde olduğu. arşı ya u unmuş ar ır. 

nıümkünmüdür? Asır:lardanber• işgal etti. Edan kasabasına tar· ı>ildiriliyor.1 ı·naı·ıı·z Kraıı·çesı·nı'n anası 
biribiriyle knrdeşçe yaşamıı dık Barboni nehrinin sağ sahi Gazetelerin bu gün verdik· 
olan Türki1e ile Suriyeye kal !indeki kasabaları temamen ie· eri haberlere göre harekat pli\· 
ınıı olsaydı bugün belki ortada gal ettik bir çok mühimmat ele nını bizzat ispanyada bulunan 
bir Hata1 mescl~si Lile bulun aeçirdik. Mareşal Graıyani hazırlamıştır 

Dün kalp sektesin
den öldü 

ırtaıdı. Nitekim herkes biliyor ki 
bundan bir müddet evvel Anka Çindeki harp çok fiddetlendi , J.ondra 23 (Radyo) Kraliçe 
rau uğr:uyarık bir kaç gün kal · Elizabetin anııesi bu sabah Lan 

ınıe olan Suriye devle& odamla Şans·ı eyaletinde 200 bı•n 1 drada bir kalp sektesinden vefat 
rı ile hükümetimiz hususi suret 
ıo pek mükemmel aulaemıe idi, I etmiştir. Kendisi bir kaç gün· 

Ydaız, esefle ka1detmok Çin askeri toplandı j denberi bu haslalıktaa mustarip 
icap ader ki Türkiyo ile Suri1e J bulunuyordu. Kontes 76 yaşın. 
nln bugünkü vaziyette resmi da idi. lngiliz Kral ve Kraliçesi 
oıa k ı:r 1 · • k 2 bı·n 'apon askeri 20 aaat süren bir mu 1 

ra ~ııtay mese esını onuı Jı 
1 
Kontesin soa dakikalarında ba 

Telefon No. 82 
Yılı;ı Sayı 
10 3021 

A rzi mev' ud gene altüst oluyor 

Filistinde dehşet 
Tedhişciler bir şimendüfer 
köprüsünü berhava ettiler 

Yollarda bombalarla kamyonlara suitast yapılıyor. Bir 
as~eri kamyon parçalandı 8 ~işi öldü 

Kudı1s 23 (Radyo) Tedhieçi· Nablus civarında geceleri 
ler dün akşam Filistin - Mısır köyler besılmakta<ttr, ·au civar 
demir yolu üzerindeki köprüyü köyleri merkeze hicret edi)'orlar 
bomba ile berhava etmişlerdir, Düu Heyfft limanına yeniden 
Müuakalilt durmuştur 'tanklı ·müfrezeler çıkarılmıştır, 

. • ,.. . . ' Bunlar Filistinin muhtelif semt· 
Şımalı F ılıstınde tedhiş ha- lerinde asayiei temine rardım 

rekAtı genielemiştir, Telmıcif ci· d ki d" e ece er ır, 

varında asker yüklü bir kamyon Akkildıı dün bazı karışıklık 
da yol üzerine yerleştirilen kap lar olmuştur, FevkaUlde komiser 
sullu bombalara çarparak lıerha bu gün bir beyanname daha 
va olmuş içerisinde bulunan 20 neş~ederok. lı.alkı sü~u!le~e. da~et 

elmış nsayılşın lamını ıçıu şıd· 
askerden sek izi ölmüştür, Diğer · detli ıedbirer alındığını bildir-
lerinin )'araları çok ağırdır, miştir, 

Meclise verilen mühim bir layiha 

Hükumet gayri mübadil işle- . 
rini tasfiyeye karar verdi 

Gayri mübadillerin bakaya istihkakları 

yüzde on nisbetinde hazine tahvilleri 
verilerek itfa edilecek 

analarına imkfuı yoktur; bunun harebeden sonra tamamen imha edildi . şında buluumuelar ve sabaha 
ıebeb'a d k d s ·venı"n he 1 Ankara 22 (Hususi) Gayri' tir, İtfası Jlizım gelen b .. k ·ı~o e ar oş urıı karşı saat 2,80 da Dukingh:ım • 1 

nuı isliklftlini nlmamıe lrnlunma J Hauko\' 23 (Radyo) - Tatue1led lkıerini söılemiştir. ! sarayına dönmüşlerdir. mübadil istihkaklarının tasfıyesi yirmi bes buçuk milyon lira ol· 
•ıds, kaoda karaya çıkmış olan 2ooo( Toh10 23 (Urd o) - Tokyo · hakkındaki kanun lfıyihası Mec duğun:ı göre ~hükumet 14 sene 

Eear gerQekteu Fraııeaoın Japon 11skeri, 2o saat süren bir da ki kordiplomatik tevdi edilen' ROmanyada lise terildi. Lhihaya merbut mu don beri devam eden bu işin tas 
Ankara bü "k ı ·sı ı> t H • cip sebepler ldyihasında hükü f ' · · t h kk k lt" k · · . ru e çı onsa " mülıarebedcn sonra, tnmamilo bir notaya göre, ilk defa olarak . _ . . . . ıyesma a 11 u e ırme lQlll 

t~y ışini sadece Türkiye ile Su mahvedilmiştir. Çinliler, 40 ağır cenubi Çin, askeri hareküt saha 1 Demir muhafızlar ~e' . ~arrı mul>adıl~er •e.ınm .g~ gayri mübadil istihkaklerına mu 
rı1ere aid bir mesele mahiyetin k" 1 ı-t k .1 7 · ı~h ld d h"J 1 kt d K t ı çırdığı safhaların bır tnrıhçesını kabil yüzde on nisbetinde bir ma ına ı u e ı o oo sı a e e sına a ı o ma a ır. an on .Ll • J l 
de telô.kki edi1or ve Fansanrn elmielerdir. ile Hongko\', Japonya tarafından şe,-, eri frenuen af a• J&pmaktadır. tediye icrası suretiyle iki buçuk 
bu işe mildahaloslni lüzumsuz Şanghe 23 (Rad o) Japon ge ... enlorde tnrlf edildix.i şekilde! L L f / Layihadaki taf~illlta göre is milyon lira \'e gayri mübadille • 
b P · h-k- t' · · Y Y y ., ı yara" "a~ ' ar t'hk kı - d ıı · ·k· · ı ı -uluyorsa arıs ~ u~e ı. n.ıçın . mümessili burada yaptıQ'ı beye muhasamat muıtukasına girmek 1 _ T • ı a arının )'UZ e e ı ı ısı ıe re muhassas olup ıenuz satılma 
~ugüne ~adar Surıyen~n. ıstıkl~ nalla bundan bir kaç ay evvel lectlr. J Bukree 23 .<~adyo) ~emır nüz itfa edilmemiştir, Hu husus yan malların bono ra1iciyle kıy 
hnı verıp de kondısı ger_ 1 .Japonya tarafından işgal e:lilen Mamafih iyi malumat al muhafızlar teşkılutı şeflerıııden ta eu izahat verilmektedir : meli olan iki milyon liranın tu· 
Cekilmo.miş, ve Türkiye ile Surı Şausi vill\yetlerdcki g~y.ri ~uı~ makta olAn matıar~ı, ~undan 1 ~kisi mulıa~em~l~ri~c- bakılm~k Ödenmemi.& olan istihkak tarı olan 200 bin liranın bu mik 
JeJe hı tap ederek: 1 tazam Cin kuvvedlerını şımdı bu mıntakada vası mıkyaeta 

1
. uzere kendılerını gol üren trenın b~ki1esi 20,328,725 lir~ya baliğ tardan tenziUH helinde 2 milyon 

- Bundan sonra artık Ha iki yüz bin kişiye baliğ olduğu t herektHın vukuu yakın oldutu pençeresioden allamak suretiyle dır. ~una h.onüz .tedavulde bulu üçyüz bin liralık bir fcdaktırlık 
l . . . . . . h . . . . 1 nup ıtfa edılmemış olan 4 022 94(i ·ı f ar ııı znruri görmüşt· B 
a, meselesını sız keudı aranız nun, bunların tıüyük bır faallı nu ta mın eımenın mevsımsız kaçmıelnrdar. Her türta araelır- lirulık bono ile eshabı 'ınr~fın 11 ·~ 1 

_ _ • . ur, u 
da lı 0 ld'J1.' · "bi h il d ' · · · J 1 J1. mütealrtslnı serdetmek 2 mılyon uçyuz bın hrn dürt se ı ıııınız ~ı a e ınız .,,, 1et gösterdığı ve son zaman a O aca,.ı matara ra~men bu iki ışef bulu· dan henüz alınınaynu l,lfi2,4o4 . f .1 -

DememietirV 

1 

pon garnizonlarına da hücüm tedirler. liralık bono ilılve edilirse itfası ,n~dl~ ıht 8
. edtı ehce.k

11
' ! 0

1
zde 1 es .namamıştır. Bunların 30 demir aız ı nzıne a va eray öd 

Fransa tarafından Lu tarz • • r icap eden yirmi boş buçuk mil- e eııe 
da hareket edileme1ince tabii Hayat ucuzluğu ıcın atılan adımlar muhafız teekiHHı mensubiyle yon liralık bir yek ün karşısın cek v~ kar~ılığı. ~938 duyuııu 
otar k Tü k" ·ı S · · k ' Cumartesi ·günü muhakemsleri umumıye butcesınm 2Go mcı 

a r ıye ı e urıyenın o da kalınır, Buna mukabil eldeki faslındaki ,tahsisatla temin ol • 

nueması mümkün olamaz; buna res ı· m 1 e r·ı 1 icra edilecekti. malın kıymeti bono rayicile an na bilecektir, u 
~8 trn.an Hatey işi için :ürkiye Beyı·ye Amerı'ka .. ak'ı casuslar cak iki milyon lira tutabilecek Sonu ikincide 
6Ddıslne istikH'tli verılmemle U 

Olan Soriyenin yanına sevkedil Cemi ianat kanunu def iştiriliyor 
tnek istenilirse Lunda gizli bazı Yıllık icarların yüzde yarı• 18 casustan dördü 
ltı&ksadlar bulunması kuvvetli b f b k ld 
bir ·h • d. ·ıd· ser eı ıra ı ı ı timal olur. Bu gizli mak m I na 1 n 1 rı 1 
191ldlarm baeında da şimdiJe ka Nev1ork 23 (Rad10) Alman 
dar Türki1e ile Fransa arasında k . h · l 'lr L l . • l ya lehine casusluk 1apmakla it 
Utun emeklerle elde edilmiş Gümrü ve ın iaar ar r eRd etı Jlenı a •· ham edilen mevkuflardan dördü 

~lan anlaşmaların tamamen hiQe nan tedbirler hakkında tamim gönderdi serbes bırakılmıştır. Kendilerin 
ındirUmeai fikri hatıra gelir. den 25 şer bin lira kefalet ah 

1 
Gene bu nokta ile alAkadar içki bey'iye resmini indi bir kazarıç temin edilirken dİ· nan bu dört kişi :muhakemenin 

Bayramlarda çocuklar kutu 
ile iane toplamıyaçak 

Yar~ım kanunu adım alan layiha amme hizmetlerinden 
halktan iane alınmaması esasma islina~ ediyor 

~inak üzere son günlerde Paris . GU Uk e İnhisarlar B:l ğer tarsftan içki satıcılığı ya baılaJacatı ı Aauıtosa kadar 
f~ll Qıkao (Jurnal) a~zetesiode bir 

1 
en ; m: tv ·ır. tın tatbik pabilmel~ri için verilmekte serbes kalacaklardır. Ankara «Hususi» - Öğ j ~·in.e sarfcdilmes.i h U~Umleriai 

ra1a teaadüf attık. Bu gazete kanlıı::ı u enzı a. . . . G rendigime göre, hUkOmet mev ıptıva etmektedır. 
~a~a, meselesi hakkındaki 'Türk şeklioj blllUn teşkılAtına bıl· olan ruhsat ~ukebılınde ba· 8Z8f8 Çlklrlftlar ı y· . k 
haneıı müzakerelerinin son dirmiştir • Teozil:Hın tatbik yilerden resım alınması uy- cut cem'~ ianat kanununu de ıne :ıyna anun bayram 

:~nlerde l1i neticeler ver~i~iui şekli hakkında Bakanlık vilft gun görUlmemiş va yeniden 5 b • 1· J • ğiştiren yeni bir kanun Ulyi larda kUçük çocuklu tararın-
JdetUkten sonra eöyle dı1or: [k . . ın ıra uepoz.ıt h,ası hazırlamakhıdır, Halen d:.ın knttJ dolaştırılmak euretı' 

'·· " Bununla beral•er bu ·ışte yeUere yazdığı yuzıda ezcUm- hazırlanmış olan anun pıoıe ki k'd J 1 1 
il Verece er mevcut o'an kanun t}S 1 en O iane top atı masrna da m • 

1 torluklar hütün bütün orta 'ı le şöyle de:nektedir; sinde bu:re~min tamamen kal k ı d · · d · t f k ı. u d~n kalk d jfld' E b- d . olunmuştur Ankaı·a - Matbuat k&· ama ıı · ve ıçın e ıane op va ı görmemc11.tedir. 
tük mış e ı ır. n u • «İçkilerimizin satışiyle iş dırılması erpış . nununa eklunecok biı· hllkme )anacak günlerden bahseder Bunun esbabı mu . b . 
t · zorluk da Türk milli1etçili . . k pr oı· asi ni 0 · 10 d" h' · b" cı esı n-
b 1 ile Suri1e milliJetcillQ'ini biri tiğ'al eden bayıleı·e; ıdareden Ancak; anun - dair hükOmet meclise bir lft· ken « cU su pa ışa. 1 » gı 1 de bayram günlerinde kU Uk 
~;ne anla1t1rabilmektir. Her!aıdıkları mamulat için satış Büyük Millet Meclisince kabu yiba verecektir. Bu hükme tabirler bulunmaktadır. mektep ~ocukları tarafın~an 
oıu 19

.
36 

. eylJlünde ak~edilmiş : masraflarına karşılık olmak 1Une kadar halen alınmakta göre gazete çıkarmağa teşeb Yeni kanun da yardım iane t oplatılmasında ~ocuk ha 
1 P eımdıye kadar Surıye par ı _ . . · • , · kt . 
o~:entoeunda tasdik edilmemle, ve işe sermeye beglıyarak ıdtı olan bey'ıye resıml~rı . ,ı~ı u. büs eden hf'l' yurddaş ga~te kanunu adını taşıyacaktır.Yar leli rubiyeleri Ozerinde iyi 
a n muahedeye göre yeni bir re mamulahnın satış ve sDrU- rınm asgari hadde 1ı1d rılmesı nin neşredilacPği mahcllin nü dım kanunu Amme hizmetl e tesir bııakmadığı ve minimini 
t:rlye statüsü vucuda getirme ı mil ile meşgul · olmalarından uygun görUlmOştOr. rıısuna göre en çok beş bin rinden halktan iane alınmama mektep yavrularını dilenciliğe 
.,1 baAJıdar. Bu muahede Suriye . B · t b•t d ' l n · 1 k ü d 't '· · t• t t kt d" 1 t b' · ~ 11 sadece U\fzi birlik ı.ıreıısibi dolayı makul hır kazanç te- u keıe es ı e ı e lıra oma zere Pp9zı o a ... sı esasına ısına eme e ır. a ış ırır ır vazıyete soktuğu 
:ıerine kurulmuştur. Bu meseıejmin edılmek Uzere tenzilAt bey'iye resmi mikdarımn cU· çesi yatırmağa mecbur tutula Halkın iane namı altında do ve bUton bunlara mukabil de 
,:oak realiteler ile kareı karşı yapılmakta otduiu malumdur ziyeti karşısında içki satıcıla· caktır. Bu para gazetede çalı landırılmaması ye iane diye elde edilen faydala rın pek ınU 
L.: gelmek surelile hallooula k b · ı J h ki k l ·ı h lk t h" 1 d - · ~li.r,, . l idare mamulfttmı sattı - rının çoğdlaçağı ve ayı o· şan arın a arıoı arşı nya verı en paranın l a ın ema ım o mıı ıgt zıkrolunnıakta. 

~nu ~loclde- ıarı için kendilerine muayyen -sonu ıktncıde - cak bir temirıat seyı1acaktır. f men menfaatine uygun ve ye dır. 
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Mersinin imarına vakıfların vM~·"ı~kdik Tıb kurultayı . h• 
1
. u a atı . 

genış ızme ı münasebetile Yedınci tıb kurultayı birinci 

l 
. teşrinde toplanacak 

gazete err 
nin Fransız 'gazete· Ankarad~ kongre hazırlıklarına baflan-
Alman Mersinde Vakıflar idaresi 

yeni binalar kuruyor 
Vakıfların harap vaziyette bulanan bi
naları yerine apartmanlar yapılacak. 
Gümrük meydanı asri hale getirildi 

ı 
sine cevabı Jı vilayetlere malümat verildi ( 

Berlin (A A.) - halya bari 
oiye nazırı Kont Ciaııo ile Yu· . ~u~a~a _22 (Hususi) - - Ye·tdoktorlar ietirkk eeebiJecekJer -

dıncı mıllı turk tıb kurultayı bi• ve resmi doktorlardan kongreye 

Mersin Vakıflar direktörü 
B. Tahsin tekin 

lbya edildiği ve 938 senesinde de 
Aokureda 200,000 liraya bir bor 
sa ve vakıf parahır mudnrıogıı 

binası 200,000 liraya da Anafar
taler caddesinde muazzam bir hl 
na ve lzmtrde Eoternasyooal Fua· 
rında daimi Vakıflar pavyonu ve 
lstanbulda 200,000 liraya Yeni Va 

ilde hanı ve Esklşeblrde 70,000 
liraya sıcak su hamamı ve Zon 

guldakta ve Beyoğh:nda hOyllk 

go&lavya Baevekili ve hariciye rinci teşrinde eehrimizde toplana 1 aelmeQ'e istekli bulunanlara ha· 
nazırı Stoyadinoviç arasında Ve· cak ve 26, 27, 28 birinci teorine 1 kanlıkça mezuniyet verilecektir. 
nedikte vuku bulan mülllkatı hah ras\lamak üzere üç gün devam Kongr~nin mevzuları (rapor· 
seden Korrespondans diplomatik edecektir. Her kongrede olduğu törl~ri te~bit edilmietir. Bunlar 
gazetH i, Fransız matbuatının ve gibi bu kongrede de bir yerli ordınaryus profesör doktor Bra· 
bilhaasa "Lö Tan. gazetesinin tıbbi müstahzarlar sergisi açıla un, profesör doktor Kemal ~Hd· 
her halde bir panik uyandırmak cnk 98 Jeni müstahzarlar kong· ae1in Plevneli oğlu, doçJnt dok 
üzere Avrupanın tcenubu ~eıırki· d 1 1 · 1 k tor Ekrem Şerif Yönelp, · profe· 
sinde 1eni 1eni rekabetler uyan re . e ege erıpe tanıtı aca hr. sör dokto,.- Şevket Aziz Kansu 
dırmak teşebbüsünü tenkit ede· Sergıde ayrıc.a hastane malze doktor Şükrü Hazım Tiner, pro 

, meler! de teşhır olunailaktır. fee ··r dokt E o t hl ' h 
rek di1or ki: K 26 b' . . l . o or . os c ıc , pro 

•su manevralar ilk önce Ma ongre ırmcı teşrınde ı fesör doktor Ali Esad Birol' dur. 
Kızılay Başkabı İstanbul mebu / SaQ'lık ve sosyal r1ardım ba 

carietanı istihdaf ediyor. Maca· su Dr. Refik Sayc!am'm . reisli· ı kanlığı kongre hazırlıklarına 
ristan Almanyayı karşı teyakku ~inde Halkevinde ilk toplantısı eimdiden başlamıı ve vilA1et 
za davet olunuyor. Macar harici· nı yapacaktır. l satlık direktörlüklerini de ket· 
ye nazırı dö Kanya'nın Alman Kongreye istlyen serbest fiyelten haberdar etmietir. 

Mrer apartman yaptırılacağı Uias genieleme emelleri rhakkında ya -------------------------
gKzetestnln ııaveslnde görQlmOş pılan bethahane iddiaları redde OarphaneJe İ Türkiye 

Suriye 
Fransa 

den son beyanatı [profesyonel U 
ve gene Mersinde de Yeni cami tahrikçılar üzerinde tesir '. yapını 

Gümrük meydananda asri hale konan Yeni süs altınları civarındaki anbar yerine ve Kışla 11a 1benzemi1or. Bunlar, Ruman 
daddesile istasyon clnrındaki ar ya petrollerini Fransaya satacak 

Merslnio en şeretli mevklln· l sıne gelen gllmrllk umum mudur salar üzerine ve Yoğurt pazarın yerde Almanyaya sattıaı takdir -Birinciden artao-
Vakıflar gazı rıosu basılacak 

de Vakıflar idartslne aid Liman IOğU tarafından emrolunduğu lşl- da bulunan emlak Qstoı:ıe de bl· de bundan Macaristan için do· İstanbul - Altının piyasa· Hakikıtin halde ise Fran 
Şirketinin icarında bulunan bina dilmiştir . Qacıtk tehlikeyi iearet edip durn da alınıp satılması menedildiQi sız hilkftmelioin Hataydaki alA 
11 ı rer aparptman yaptmlacsğı yeni· yorJar e a t kıRmındaki kllhve ve dllk · Eskkamt bltlşlğinde bir dUk • i~in süs altınları izalmıetı, Veri · kasını kesmek eörle dursun, her 
kanlar uzan senelerden bert e- knn betonarme ve birkaç dllkkan camı Ue Uman ştrketlnio u~t kıs Lö Tant gazetee•, Venedik len haberlere göre, Mali1e Ve· gün biru daha arttı11ıı halde 

d ı b mü1Akatını talyanın Balkanlar 
5 

aaslı surette tamir edilmediğinden larında ustorları yaptırılmış oldu• mıoın a esası ir surette tKmlr kAleti yeni 500, 250, 100, 5o ve bir taraftan da bu ı· ae Surl1eli 
d ı 1 da yeni bir siyaseti olarak tefsir " 

harablyete yaz tutmuş ve kahve ğu gOrOlmUştar. e i eceğ memnuniyetle haber a etmekte ve halyada Almanfaya 25 kurueluk süs altınları bastır teri karııtırmakta devam etmeti 

cDz'i bir icarla Amele kahvesi ve Eskiden ihmal edilen milyon hnmıştır. ve onun şark geniıtemesioe kar maya karar vermiştir, Bunların sadece siJHl bir manevradaiı 
kısmen aobar olarak kullanılmak 1 ıarca kıymette bulunan tarlbt ve Senelerdenberl imar edllml· şı bir endiee uyatıdırmağa çahe kalıp resimleri için yıtkında bir ibarettir. Bu manevranın hedefi 
ta :Jken imar işlerini gOnQ gnnane, mlmaıl cami ve binaları bakımnz yen binanın gOzel bir şekle ftOk maktadır. Bu, a1ni zamanda, mOsabaka açılacaktır. Yeni ıioet de bütün diinyanın malümu Cıl 
1akip eden Sayın Valimiz Rllk- Balkan devletlerini de teyak ku duğu veçhile zahiren hein Sari 

Uddl N i 
altınlarının üstünde son zaman h H t ı t ' kl"l 

n n asub oğlu Vakıflar Dl· za davet etmektedir Kendiler ini yeye, em a aya s ı cı vere 
rektörll Tahsin Tt:kln mezkOr bl· diQ'er devletlerle ihlihlfa sürük larda Alacahüyük hafri1ahnda cek gibi görOnerek, fakat haki 
nanın tamirine ve bunu moteaklp tiren Fransız hegemonya emel1e Qıkan eski Türk eserlerinin üe katte biribiriyle kardee olan in 
çirkin nıanzaraRı olan ve t erkeı; rinden dere almış olan Tuna tünde bulunan süslerin de göste sanları biribirine düşman yapa 
tarafından ve bilhassa vapurdan 1evlı:tleri Par isin bugün iltizam ıilmesi dileünülmektedir. Darp rakak bu zavallı la• ın yurdların 
çıkan zevatın nazarı dikkatini cel e\mekte olduAu sistemler hak hane müdürü bu işler hakkında da manda adındaki füzult ittiga 
beden bloanm ve ye ni camiln önll kında her halde kendilerine gö görüfmek üzere Ankaraya iİl lini ve zulmunü tutabilmektedir. 

oe birde rıhtım loşa ettirilmesi re bir fikir edinmi11 olacaklardır. rnişlir. Asım Us 

Su Tesisatı işletme Vukıflar Umum MlldOrJOğQndt.•n 

izin lslibs11l edilerek bloa esaslı 

bir surt•tte tamir olunmuş ve Al 
.. mısnyı d 1n sureti hususi yede ge 

tlrtl1en İ..arsen demir malzeme6ile r-.--...._ : 

binanın 2o metre ilerisine ve f>o 
metre genişliğinde muntazam Lılr 

nthım az bir mOddet zarfında loşa 
ettirilmiştir. 

Yeniden tamir ve ısl~h edilen Vakıflara ait Liman 
inhisar şirketi binası 

Adı geçen inşaat Mersini lılr 
kıt dtıha gOzelleştirmiş ve berke- lı~tan mlihvolmuştu. Cumhurlyetl· J t arulmas ı ve Mersinde ilk defa 
sin takdi lot celbet 1 ·ti 

1 

mızın ilk senesinden bu gnne ka ya ptırıhın rıhtımdan dohtyı llbııyı· 
8 

r m ş r. dar ber tarart ıın milyonlarca lira mızı takdiri blr vaz\fe blllr. Vakıf 
. uranın gOmrOk salonu ola sarrııe ve heyeti asliyelerlne ba-1 ı tr DirektörUuUo c!e vaıift-1 de mu 

rak ıcar edilmesi geçenlerde mer Jel gelmemek şarllyle tamir ve 1 vatfakıyetler\nl dileriz, 

Rusya j Hayat ucuzluğu meclise verilen mü· 
için atılan adımlar him bir layıha 

Japonyayı protesto Birinciden artan - Birinciden artan-
effİ mıyan m mtakalarda içki satı- Fi at tarafından istifade mak 

Moskova 
23 

(Radyo) _ Sov cısı temi.o olu.nac:ı.ğ· ı ve bu su sadiyle hareket eden bazı sarraf 
1 etle il t hl ki k ı lar ve ie adamları ihtiyaQ sahibi 

1etlnrin Tokyo maslAhatgüzarı I r m s e ı erın o ayca 
Japon hariciye nazır muavinini içki tedarik edecekler·ı ve bu gayri mübadillerin elleJindekl 1 istihkak mazbatalarını yüzde 
zi1aret ederek Japon ordusu ve' vaziyetin de içki istihlAkinde iki, ÜQ ve hattA yüzde bir dere 
bilhassa Japon tayyare kuvvelle . . 
ri tarafından açık Çin eehlrleri ve bınnetıce hasılAtın srtma~ cesinde düekün fiatlarla satın 
nfn ve ga yri muharib halkın smda mUesYir olacağı tabii almak suretile uhdelerine geçir 

bombardımauı hakkında protes görUlmektedir. 
miş oldukları için yüzde on nis 
belindeki tediyeden istifade etti 

dn bulunmuetur. Bey'iye resminin tenzili rilmesi muhik görülmiyerek lA· 

b~ro~~:t ~:f~~:ı~tgü~:~~!ilh:;:~ ile hasılMtan fedakfırlık edil· yihada bu gibiler için yüzde bee 

Kantonun bombardımanını ele miş olduğundan içki satışı tediye nisbeti kabul edilmiştir, 
almış ve bu bombardımanlarda fezlehğt ile bu zararın kapa · Tasfiyenin gecikmesine ma 

üh . b' k k hal \bırakmamak maksadile bir 
m ım ır ıemı adın ve çocuk tılması için bayilerin fazlaleş senelik müracaat müddeti kabul 
ol_?l':.k üıere binl~r~e kişinin öl tırılmesına bilhassa ehemmi· 
dupunil k.aydetmıelır. ve bu müddet zarfında müraca 

• müteaklbeu J apon tayyare yet verilmesi Jfızımdır. » atla mazbata ve bonolarını de· 
kuvvetlerinin Kantona kaı 111 yap Senelik bey'iye resimleri eieıirmeyenleıin haklarının ısk!1 

v • • . 
1 

k l tı zaruri görülmüetür, İzah edı 
tı~ı hareketlerin müdafaasız mu mtktarı, kapalı şışe ı e ve a 1 b 1 ·· · • 
h l 

en u esas ara gore gayrı mu· 
ar b olmıyan halka kareı ka dehle içki satılan yerlerde yıl b d· ıı · il d r.2 6 · b · d 

tlyon muhik gösterilemiyecek .zo ı ~ .' ~ııu Y ~ e. " 1 • nı~ atın f\ 
limce bir hareket olduğunu söy 1 hk kiralarının yüzde yarımı kı ısuhkak akı1e eıı 1uzde on 
liyen Sovyet mnslahalgüzarı bu 1 nisbe tindc taha kl(uk Alt İ l'ile · nisbelinde bir ilfa ile kapatıla· 
h k 

· cektır, 
ar~ et1erın ~ovyetle~ ~lrliği de ce ktir. R esimler şimdiye ka· __ 

dnhıl olmak uzere buluıı mede d ld ğ . b. ·k· t k 'tt rinde balo konser tenezzüh · ı k ı d . . er o u u gı ı ı ı e ı:11 e , ' nı mem e et er e derın hır nef . . vapuria rı bu kısma dahildir. 

Mersin 
TA Li MA. TNAMES i 

1 - Mersin su tesisatına abooe olmak ietiyenler Mersin Belediyesi Su itleri müdürlüQüne mü· 
racaat edeceklerdir. 

2 - Vaki ol1'n müracaatlar Su işleri müdürlüğünce tetkik edilerek eu verilmesinde bir JJ?ahzur 
ve imkdnsızhk görülmediği takdirde tarifesi mucibinM Japılacak tesisat iQin bir keeifoame 
tanzim edilir. 

3 - Abone müddeti bir yıldır. Abone He Su ieleri müdürlüğü arasında teali edilen abone sene· 
di tecside lüzum görülmeksizin müddetin hitamından sonre dahi devam eder. Bunun bü· 
kümlerinden kurtulmak istiyen taraf en az bir hafta ene) di$ter tarafa tahriren haber ver· 
merc mecburdur. . . - Su ietiyen tarafından Su itleri müdürlüQünce tanzim edilen keeifname mucibince tahakkuk 
eden boQlama masrafı tamam ve peein ôlarak Belediye veznesine, Aboneman senedi imza 
edildikten ve (22) inci madde mucibince ielotme müdürlüğünün taJin edeceQi miktarda bir 
peeinat verildikten sonra bağlama tesisatı yapılır. Ve su verilir. İşbu peşin verilen para 
Abonenin devam ettiği müddetçe tahakkuk edeıı su bedellerine ve saat kirasına mahsup 
edilme1ip her ne türlü olursa olıun Abonelik bittikten sonra aboneoie borcu varsa mahsup 
edilir. Borcu olmadıA'ı takdirde arnen iade olunur. 

5 - Her mülke en Jttkın yerden geQen umumt tevzi borusundan husuet bir (Kolya priz) ile su 
verilir. Pl'iz noktasından su saatinin bulonacaQ'ı yerin mülke dogru bir metre ilerisine ka· 
dar 7ani abone bağlama hattı olan tesisat ve ielerin büttin malzeme ve ieçilik bedelleri Su 
tesisatı tarifesine göre 1apılaoak keeti üzerinden aboneden peşin alınarak ancak Su i11leri 
müdürlüğü tarafından 7apıhr. ' 
Bu ie bedelinin içinde (Kol7a priz) takımı da vardır. Yalnız aylık bir kira ile konulacak 
olan ve Su işleri müdürlüğüne alt bulunan su saatleri bu bedele dahil deQ'ildir. Priz nokta· 
sının tayini Su işleri mOdürlüQ'ilne aittir, 

6 - Umumi tesisatın ve ana b6rularmın bakımı Su ieleri müdürlüQ'üne aittir. Bu borulardan 
batlı1arak su saatının ~onulduQ'u yetin mftlke do2ru bir metre ilerisiııe kadar olan (Priz 
noktasındaki kolya pri:r. ve teferruatı dahildir.) ve abonelere ait bulunan baAlama haltı ve 
aksamının tamiri ise abonesine ait olup tesisi gibi tamiri masrafı da abonesinden peşin alı· 
narak ancak Su ieleri müdüı lügü tarafından 1apıhr. Bo kısımlardaki tamirlerin abone 
tıeartlan bir kimseye yaptıramaı. Bir Arıza olduğu zaman suyun boe 1ere akmaması için o 
abonenin ıuyu kesilerek bir tamir ket fi f apılır. Keeif bedeli abone tarafından verilir veril· 
mez tamir yllpılarak su açılır. Ancak B~ muameleler bitinceye kadar aecikmiyecek otan ta· 
mirler Su ieleri müdürlüğünce hemen rnpılır. Ve 1ap1Jan iee göre tahakkuk eden tamir be· 
deli aboneden ie biter bitmez alınır. 

7 - Su saatinden sonraki yani mölkte olan tesi~atm gerek yeniden yaptırılması ve aerekse ta· 
mir ettirilmesini abone dıearıdan bir su ustasına verebilir. İşbu tesisatın i1i ielomemesi te• 
yahut bozulması gibi hallerden dolayı Su itleri müdllrlil~üne birauna mesuli1et gelmez. . 

8 -- Su, Su aaalinden geçmeden verilmez. · 

9 - Birden fazla daireli binalarda abone ister~e her daireye 11'7rı ayrı Su aaatı konulabilir. Bu· 
nun için reni yapılan binaların su tesisatı. Projelerinin su işleri mildürlü~ünce aOrülÜP 
tasdik edilmesi lazımdn'. Eski binalar<:la birden fazla eaat konulmak istenirse tesieat proje• 
sinde Su işleri müdürlügünce lüzum gösterilen tadil!~ abone tarafından 7apıhr. Bu tesieaı 
projeleri iki nüsha olarak Su i şleri Müdürıoaüne verileC'ek, bunlardan birisi Su itleri Mil· 
dürJüQ'ünce tasdik edilip aboneye iade olunacaktır. 

ret uyandırdığını kaydetmieılr tahsıl olunacakt11 ·.Vapur,ş1 men l . 1 k . t · 1d· ,. . 
Sovyet maslahat güzarı S~ v difer büfele r iyle yalnız likör ~kı .satı m~ . ıs en~ 1 ~ 1 

tak· 
ret mi1letinin h issiyatına tercü veya şarap satılan yerle r şim dırd~ bu gıbı yerlerın ıcarları ıı 
man olarak Sovyet hükfımetinin 1 a· d . 

1 
k b takdır o luna cak ve gene yUz 

açık Çin şehirlerinin ve rnüda ~ ~n sonra a)rı mıyaca ' . u de yarım nisbc tinde resim .alı 

10 - HiQ bir abone suyunu para ile aatamıyaca~ı gibi kendisine verilen suyu baıkaeının miıt· 

faasız halkın bu gibi taarruzla gıbı yerlerde n de aylık kıre nacaktır. Re~imler, bayilerde n 

küne de veremez. 

Su saatları Su işletme Müdürlüğü mP.murlarınm kolay<'a kontrol edebileceQi yerlere konu· 
lacak ve abone tarafından hiQ dokunulmayl\cak ve karıotırılmıyacaktır. 
lebu saatlerin hüsnü halde muhafazası munhasıran aboneye aittir. Muhıtfaza kusur dolaf1

' 
sile bozulm\lş olan saotlerin herlelleri bi1Akayctü1.1art ab('nolnrden Alınrıcaeı gibi saate d?" 
kunmue ve knrıştıı-mıe olduQu görülen ebonelerdf•n saat b: şınn 10 Lir a ceza alınacak. ve 
bundan bir zarar gelnı iş ise odll ayrıcll abO(leye tııımin ettirilecektir, ra uğramasına bir nihayet veril bedellerinin yüzde yarımı nis alınan d t> pozHolar varsa bu d e 

mesini şiddetle arzu e\tiQ'ini bil ' betinde resim alınacaktır. pozito1ardan mahsub edilmek 

dirmietir. Panayir' ve pa2ar yerle· suretiyle de ahnabilecektir. 
12 - Su ieleri Müdürlüğü doğruloQ'ondan oüphe ettlQi her hangi bir saati dllediAi zamon ve ıe'. 

kilde yani 7erinde ve gerek10 söküp aıul711inde muae7ne '8 kontrol etme7e H berhaDŞ1 
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1 l A ~ 
İçel Hususi l'tluhasebe MüdürlüğünClen: 

MiKTARI KIY~lETI 
Tahrir No Mevkll Closl Hududu H. A, 

j:!7 
M, 
60 

Lira 
36 

Ku Mevki temi 

-l67 Kara lsell gUılesl hefkere Do. sül~yman Ba. ~· ol, Ku. esik, Gü. Süleym~n 
Oo, yol, Ba. mahmul, Gü. yol Ba. kadir. 

Akarca Mehmet oğlu Mehmet 

579 170 arsa 14 1400 Kiremit hane Roza 

435 87 geçlt ,, Du, yol Ua. Emin arsası, Ku, Necip gü. Corci Ta· 
hi Saidi 

420 

32 

26o 

282 

586 

49 

167 
165 

293 

23 
65 

ıa 

382 

69 

115 

tto 
114 
11 ı 

106 

107 

1o8 

125 

69 

84 

109 

118 

Mıtlaz kum tarla Do. köy hududu ark ba. yol ku. )Ol gii. ali 
Yukarı gözoe tırsa Do. Yağcı ali Ha. )Ol Ku. Abdulhth gii. )Ol 

Paıo tarta Do. Alio. muhillin Ba. osman o lui ltu dağ gü. esik 
,, .. 

Ekşi elma mera 

Do. Abdi ku. sultan ba. osnrnn fatma ku. dağ 
gu. dere 

Do. melımel o. Ahmet lıa. derP. lu kabrislan 

3 

3 
2 

3 
67 
30 

80 

60 
300 

367 
600 

40 
3o 
100 

60' 
Nuzhetire 

Kazanlı 

O özne 

Sorğuo 

" 
,. 

Çerçi Bekir Sait 

Adanalı köyünden Gannum Süleyruan 

Ali karısı Rabia 

Fatma Kurt 

,, 
AYte cerrah 

gii. sırt 20 200 ,, Ahmet Yaşar 

Yukarı gozoe arsa DJ. cıbdullah Ha. JOI Ku. durmuş gü. abdullah 3 7 50 Oözne Ömer oğlu Hasan 
Kumlu sakız tarla Oo. dere ha. hüs~yin yaııpar Ku, ali rııa evltltları 3 67 60 367 60 Yanpar Hilmi, Mustafa, ve hissedarı 
BB~ çukuru • Do. dt:tğ ha, mustafa ku. )Ol gü, Kth 60 ]05 Çandır Ali oğlu mehmedin önll 

Sakız ozo • Do. duriye Bu. ahmet ku. \'fli gü. hasan 1 20 180 Çeımeli Yakup yılmaz 
Stlifke caddesi • Do. şaban dip na. M. Ali lu. şos~ gü. s. hane 1 60 80 Hamidiye M. Cemile Şami 
45 inci sokak • Do. kaşla ba. t.uşyar ku. samilı gfı. deniz 27 56 l lo ,, Döçent Reşit galip 

Silifke caddesi • Do, yol ba. cude ku. mustafa gii. mehmet 2 50 50 ,, Mustafa o Osman Enver 

Sıyırma • Do. ~iiçük b~. bü~ük nH·hmet ku. yol gü. esik lo 6 Demir ııık Cemal Hüıeyinağa_ 
Koza gDlpıoar • Do, ba ku. gü, hali 27 57 2 l Tepe köy Durmuı o ali 

Yavşan • Do. dere ba. }Ol ku. kt>Ş gii dere, ) ol 2 75 70 138 ,, Ali hali o hHan 

• • Do. La. hali k u. ,·ol gii. hali 9 20 5 ,, ,, 
• • • Do. mehmel ha. esik ku. mehmel ~ü. s. müll\ 1 37 85 69 ,, 1i bali o mehmet 

• " Do. ~u. gli. hali ba. yol 27 57 14 ., Ali beli basan 

" " Do. JerP. ba. ak gediL. ku. taşhk gil. yol 1 37 85 ' 69 ,, Ahmet o ali 
" " Do ba. dere ku. halil gii. t~şlık lepe 46 23 ,, Ali bab o basan ibrahim ali 
• • Do. ba. dere ku. taşhk gii. hali 64 33 32 ,, ,, .. ,, ,, ,, .. 
• • Do. ba, hali ku. taşlık gii. hali 92 46 ,. Mehmet o ali 

• • Do. ba. k u. orman gü. keş . 46 2o ,, Hüseyin o abmet 

• Do. divar ve Osman ba. ku. gü. dt:tğ 91 90 46 ,, Ali bali basan ve ali 

" • Oo, hali ha. dtıre ku. kt ş gii. hali \'e Laş 46 23 .. Altbaliibrabimalimehmetveıa 
• • Do. ha. hali ku: in ğü. lutli ' 9 20 ~ 5 ,. Ali bali ibrabim 

9o Katırcı kuyusu • Oo. l)a. ku. gü. d~ğ 36 76 19 ,, Ali bali 0 ali 

7t Hazan gUl plnarı • Do, acar ali ba, sekre gü, yol k.u, eşiği 275 70 1..06 ,, Deli osman kızı ane 

87 • " ,, • Do. ba, ku, gii, dağ 46 23 lo .. Nenni o ıüleyman 

Yukarıda adı yazalı mii~~llt>fler hizalarında hudul ve sair v~sıf!arı gö;le.rilen ~~azinin. kend~lerine .ail o.lcnadığıru ~>i!dirn~ektedir Bu parçalar·m 928 yı· 
lından itibaren mü•~hak~ak \'flrO'ileri arazi veraisi kannnunuo 7 ıncı maddesı mncıhrnce baltabkık lPsbıt edılecek halıkı şagıl ve mutasarrıflarrndan tahsil 
tıdilf>c••ğiııtlt>n al:lk:u~arl:ırın bir diyt>cr~i var~a ~tarihi ilandan itibarfn bir ay içinde içel ilbaylığı katına bir arzuhal ile müracaatları ilAn olunur, 

bir eaalı ayar ederek yerine kofmaya veyahut lüzum görüne bir baekaaile de~ietirmeıe 26 - Su saatinin durması veya işlememesi yüzünden saat müişrine göre tahakkuk yaplmazsa 0 
aaldhiyeLlidir. abunenin geçen yılın aynı aylarındaki ve zamanda da saatta bir bozukluk ulmue ise daha 

ıs _ Abone dahi saatinden şüphesi varsa saatin muayene ve kontrölünO su ieleri MüdürlOQ'ün· evvelki 1ılın ayni aylarındaki sarfiyad miktarı üzerinden ve 18 inci madde hQkQmlerini 
den iıte)'ebllir. işbu muayene ve kontrölde saatin bozuk olduQu anlaeılır11a yil bu saat tamir değiştirmemek üzere tahakkuk ıapıhr. 
ve ayar edilerek tekrar konulur ve yahut baeka bir saat ile detietirilir Saatte bir bozukluk 27 - Aboneler bil\ün borçlarını su tahsildarı tarafından verilecek resmi makbuz mukabilnde her 
olmadıQı anlaşıhrşa saatin muayenesinin isleyen aboneden saat rerinde muayene olunmuı ay ödeyeceklerdir resmi makbuı mukabilinde olmayan tediyalın su isleri müdOrlOQQnco 
ise 

5
o kurue Atel)'e mua)'ene edilmiı ise 100 kuruş muoıene ücreti ılınır. katiyen hOkmü yoktur. Her a1ın borcu müteakip aym ıo nuncu iününe kadar ödeomez 

se abonenin suru ihbarsız kesilir. 
14 - 12 99 ıs üncü maddelerde yazılı olan saat muayenelerinde dilerse abune de hazır buluna· 28 - Suyu kesilmie olan abuue kendi kendine tekrar suyu açamaz. Suyun tekrar açılması ancak 

bilir. Ancak bunu mua1eneden enfll abunenin istem esi gerek lir. Su işleri müdürlüQüuce 1upılacaktır. Her ne türlü olursa olsun kapanmıı suyu kendi 
kendine açan abonelerden bu hareketlerinden dolayı 10 lira ceza alınır. 

15 - Saat milşirine göre saatten geçmiş olan su abone tarafın~an ~ull~nılmı~ say.ılır. Abone 29 - Abuuenin borcunu vermemesi veya tallıttatname hükumlerino ria1et etmemesi . gibi sebeb 
muhafttznsı münhasıran kendisine nid olan saatten sonrakı JBDI ~u~kün IQ tesıe.atmda •o· lerle suyu k~pıınmış ise kapanma gününe kadar tahakkuk etmiş 9e edecek her !ürlü borç 
kua gelecek her hangi bir anıa )'üzünden zayi olan suyun bede!ı~ıde . ~ereceklır. Bunun tarını ödmedıkçe, kapama ve açma ücretleri olıın 200 kuruın da ayrıca vermedıkoe suyu 
için l>öyle bir hal vukuunda hemen bu arızayı kaldırmak abone 1910 bu menfrat borcudur. açılmaz. 

16 - Mua1ene neticesinde saat müşirine göre vasati sarfiyatla hakiki sarfiyatın yüzde beıinden 30 - Dondan, kuraklıktan, manevra ve tamirlerden ve tesisatta vukua gelebilecek arızalardan ve 
fazla tehalüf görülmezse saat ~ogru olarak kabul edilir. bunlara, mümasil hallerden te mücbir sebeblerden dolayı su tevziinln muvakkaten durma 

17 - Gerek su saatine kadar olan tesisatın kontrölü ve gerekse saatin gösterdi~i ve gerekse saa· B1nda su ieleri müd6rlüğüne bir atına meauliret terflddüb etme1. 
tın sarfirelı anlamak için Su İşletme MOdürlüQü memurunün gündüzleri mül· 31 - Su leleri mildürlOQü tahsilatını intizam ile vaktı zamanile yapmağa m~cburdur. Te_diyeleri 
kCın ioine girmesine abone tarafından mümanaat edilmiyecektir. Mümanaat edilirse abonenin bazı muamelelerin icrasına baQJı olan resmi dairelerde iebu muamelenın çabuk Japılmaaını 
resmt ikametgahına bir leahhüllü mektuP aönderlllr. Bu meklubada Oç günde cevap ver· · temin için takibat yapılacak ve bu hususta su leleri mfidürlil~ü memurlarına dairelerce 
meıse o abonenin suyu kesilir. aıamt kolaylık göaeterilecektir. 

18 - 9,, ieleri MQdürlü~ünce nbonenin resmi ikametgAhı abone senedinin altında Mersinde gös· 32 - Abuneman senedi içinyapılacak masraflar aboneye aittir. 
terllmie olan adrestir. Adresini teptil edenler bunu ihbttr etmedikleri takdirde evvelki ika• 33 lebu talimatname ve tarife gazete ile ilan edilecek ve her aboneye bir nüıha terilecektlr. 
metgAna 1apılacak tebliğat muteber sarılır. 

-
19 - Su bedelleri , abone senedini imza edenlerin borcudur. 

20 - Su verilen millküo baeka birisine fer~ğ e~ilir '~ya ~ntikal ede~se ve rahut .~üatecir deQ-i·: 
eir&f! eski ebene sahibi veya haleflerı su ıdaresıne ıhbarı keyfıyetle abonelı~ın devamını 

kabul eylediği takdirde abonelik devam eder. Su ida~eeinn ihba.r~a . bulunmayan 'e eski 
aboneliğin devamını mukavele ile kabul etmeren yenı mfilk sahıb101n 9eJa mOıtecirln sura 
kesilir. 

21 - Abonelerin su sarf irat tabakku k ları her af fapıhr. Bhu~~e~ lıaekf bir mülkdn baıkaaına 
geçmesinden ötürü abone iı.terse istenildiAi zaman ta a u >'8 P1 ır. 

22- Aboneler kullandıkları suyun bedellerini aşa4ıdaki tarifeye göre vereceklerdir. 

Suyun beher metre mikA~ı 1~ kuruştur. . . 1 k ıtoat en az iki, en ' çok bee liral 
Mffken olan etlerdeo 4 duncu m>tdde mucıbınce a ın~ca pe a benzer fazla su sarf ed · 
dır. Hamam, Fabrika, lmaldthane, Otel, Lokanta, Ga~mo 96 bun e inen alınacaktır ~ 
MtleHeselerdeo takribi iki ay sarfiyat tut~rı depozıto otarekf pd:n aboneler ioin ~mum su aar 
Evler ve apartumanlarda ayda 15 metre mıkllptan fazla ~u sar e lkterı 26 metre milı Abı aetçl 
fiyatı bedeli Ozerinden % 10 tenzilAl rapılır. Aylık s~rkfı~e~ m a 12 kvrve ı hmr. Okullar 
ti t:ııkdlrde sarfiyatın heyeti umumiyesiudeo met.re '!11 ! aıın f olunsn EU) un her metr~ 
haeıaneler, ha1ır mOesaeaelerl,. mıı?etler ve. resmı daır elerdeıı eer.t" tabidir.) 
mikAbı JO kuruetur. (Resmı daırelere aıo ak~rlar mesken şeraı ıne da en az 25 _,metre 
Hf\nıam, Fttbrika. lmalAtane, Otel, Lokan.te, Gazıno ye buna. ~en zer aJru alınır. Bu gibi me 
rnikdplun fazla su sarf eden ycrle~den ~ır m.etre mıkap ~u ıçın .~2 ~6 ı:eıre nıikAbı gu;t igi 
bani ile resmi ve hayır rnüeeeelerıne aıd bınaların s~ıfıfatı 8 > 8 

1 ır 
takdh de 76 metre mikAptan fazlasının lıdıer metre mıkf\bmdan 8 kuruş a ın · 

23 - Musluğu olan dükkln te bOyle kullanılan yerler de mesken eeraillne tabidir. 

2i - Saıt kiraları 
Kutru 16 milmetre olan her bir eaat için ayda 20 kuruş 

25 c " 26 • ,, " ,. ,, " " 
,, 25 ,, fozlA olan .. c " " 

80 " ı · i de alınır Kiranın 
Bu sa t kiraları, Suyun heı hangi bir sebeten kapalı oldu.l'tu zaman a~ ıç n almasına· baglıdır 
aıııımoınası ancuk su saatinin rn işleri müdürlüAünce yenı~den ~ıkarı mıı b i den eneİ 

!5 - Su saalları çıkarılırken kiraların hesatılımnda tahakkuk guııü bır ayın OD eı n 
ise o ay 1arım ve 16 inden sonra ise o ar tamam aayılaoakıır. 

1 ,, , ~. • 

1 Yazlık Halk sinemasın~a 
Pek yakında 

Yaşi Vara 
Filmi g6ıterilecek tir. 

YE N i MERSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 1' 
Abone ı TDrkiy• Hariç 

Şerait için içi o 

Senelik 1200 Kr., 2000 Kr 

Altıaylık 000 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir aylık 100 Yoktur. 

Resmi ilanatın satırı ıo 
Kuruştur. 

. 

' 

iT Liraya Fotograf Makine;J 
Haftada bir lira vererek bir fotoğraf ku 
tu makirıesinesahip olabilirsiniz. 

Hoflado l~l lira vırlrsınlz size son 171odtl bir. Mr/JltlQ (1(0 
DAK) makintsı talt.dim tdt~lz. 5_ınıf tırfı tdtn ve .ıyl f!Ot alan 
altbtyt veriltetlı m lt1pmtllt hl'dt)'t Fotr/.·of Mokınts/dır 

Fotogıafçılarla Amatörlere ait lıtr cins malıemt, cam kar 
ton, paspar(u aıe lldrtar /JDtDn ctn11p vilt2J•ttltrlndeici satıcıİardan 
dtılıo ucuz ve taztdlr. 

Kodak, Otvart, Foglandtr, Mimoza. Ltontırd, lombtTa- /(a 
ptlll, Agf a mor/talı malzeme, fılm ve sinema fUmlırtle Rolıt!ıen 
fllmltri bulunur, 

SEDAD SAHİR SEYMEN 
Uray caddesi No. 41 - Mersin 1 

1 

~9009~~~~~~0000000000~00~00~~~ 

il DOK.TOR. ~ı 
1 Mazhar Cemil Esen ! 
§ Sinir hastalıkları mütehassısı § 
§ Adana Reşat b.eY mahallesi ordu evi § 
8 civan Savatlı Bay Halil evi 
{§lô0ôôô§ô00000229990ooooooocı09000000000000o000900e m 



\'ENl MERSli~ 

i l A H • •• Uin====• 
~!~~!~ız!!c~~v~~,~~~os!ır.i. ~~.~~!0~~: ıicmı sicıl l!---G-, Öven il 

defleriniu l inci nuıuarasırıda (Osmanlı ttaukası 
llersin ~ubesi) Licaret unvanile mukayyet ve mü. Sigorta 
secc~ı bulunan miiessestırıin Türk lirası ikrazalı 

ve iskonlO~U ıçin talep edt>Ct>ği faizin en yüksek sosyetesı• 
haddinin °/o 8 - 0/o 12 olarak teshil elliğini t 41 
Huziran 1938 tarihli be)· aıuH1111PsilP. bildirmekle Mersin mümessilliği Bürosunun 
2279 ve 3399 numaralı ödünç para verme hak-
kmdaki kanunun hükünılel'ine te'Yfıkan bu husu- Azak han 4 numaraya taşındığını 
sun 22·6 1938 tarihinde 1 m.nrnrah ticaret sici-

1 
saygı değer müşterilerine saygı/a-

line tescil ediltliği ilan olunur. rıyle bildirir. . 

Beyanname • ----·• 
2279 numarttlı kanun 2 nci maddesi muci 

551Q1i!Ca+R:1Q5±93 ··~~ t>ince tanzim edilmiş oıan beyannamemiz 20-5-38 o D 
0 

k t 
0 

r ~ 
tarihinde makamınıza takdim edilmişti. O 

Bu Lerre 28 ~1a~· ıs 1938 tarihli resmi gazetf' 
11 

ile neşredilen ve neşri tarihinden iliharen meriye 1 
le girmiş olan 3399 No kanun meıkt)r 2279 nnma l' lstanbul ve moskova Ünioersitesi 
r<th kanun bazı hükümleri tadil e\· lemiş olduğun Jı 
dan yeni kan?'.' hü~ümleri~le te\'~ık.an işbu zeJil 1' 
beyannamemızı tanzım ve ıta edıyoruz: Hastalannı Bayram günlerinden mada her glln O 

1- Yeni yapilacak ödünç pıra vernn işlerinde ıabali aaat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden son· O 
a-Açık kredi şeldindeki muanıelelerderı ra on beıten onsekize kadmr muayenehaneıinde kabul 

yüzde 12 den eder. 
b-Dig'er ikraz muamelelerinden yüzdf' ADRES: Camiıerif Maballeıinde pazar caddesi 

29 No.lu Hane 
8 1-2 den fazla alınuuvacaklr, 

~ ~ ~ .88~. ~==ı-
2 . Bu kanun hükümlerine tevfıkan evvelkı ~ ..... n-.w 

24 Haziran 1938 
:•••0000000000000000000000 
g Tfırk Hnva Kurumu 1 
g Büyiik Piyangosu 
@ 3 Onca keşide: 11 Temmuz 938 dedir u 
O Büyük ikramiye 50,000 liradır 
8 Bundan b <ışka 15 000. 12 000. 10.000 liralık lkrem1yelerle S 
O ( 10 000 ve 20.000 ) liralık iki adet mukarat vardır. O 1 Şimdlye kader binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya 1 
O iştirak ·etmek suretile slz de tallhlolzl deneyiniz 

ooaoooooooooooooooooooaooo 

---------------------------------·· Portakal bahçe sahiplerinin 

NAZARI DiKl{A'l,iNE 
Portakal ağaçlarının limyevi gfıbrel~rlf 

neşviinemasını lemın ~tmt::k arzu edeıılerfl 
gii breleme ayının Haziran a ) ' l olduğu rıu hatır 
h~tırız . 

Kimyevi gübre, fidan ve etğaçlara kuvvet 
Vflri r, çabuk yetiştirir, zaman kazandırır. 

1 icarethanemizde ağaçlara mahsus 
halis İngiliz kimyevi gübreleri varJır 
FİATLAR.I ]Y.[UTEDİLDIR. 

Mersin: Azak zade Han No. 2 

VIKTOR BOTROS 
7-7 

_.. ___________________________ .._ __ _ 

beyanname mizin U bendide göslerileı ı :t*~**** ~~ e.::.if.:..·?J:~** *-*~~*!~ 1 DOK. TOR. OPR.A TÖR 
masrafiar keme~ an müşteriye ait olacakl11 ~ SAYIN ::tv.ı:ERSİNLİLER. çi; 

3 3399 No kanunun meriy~ıinden evvel y:ıp * Yaz gecelerinizi * SAI~1A BOR BOR 
tığımız nıukave!el··ria faize müteallik lıiikiimleri. ~ ı·stasyon Aile sinemasında~ 1 h l h .. ISJ ı. 1 · d -dil · ·ı 1 3 '"f" * asta arını er gun aen ıonra 

sene 1çmd~ al nen talbık olunaca~lır ~ iyi bir hava alın .. ış olu. r ayn.ı .zaman- * 'J' l ~ f4i ADRES: Camiıerif maballeai 

nıul\a~~ ~nın , evamı !•m elın~e ve nı ıa)'e ~ GEÇiRiNiZ ~ 1 kabul, muovene ve tedavi eder. 

1 l A H ~d~ mevsimin en guzel fılmlerını seyret• '1s sabık Müftü evi yanındi 

Mersin Tecim ve f ndüstri odasın~an : ~:~:~~~::;:ı;.**:....;;:~=·· ;...;.:~~;~;...;;.:=·*;;_;,**:.:;.:.:;·: :;,;...;~.;:.;;::;;....;•~~;.....~ __... ____________ _ 

Odam1zm fe,·kalade sınıfmda ve ticaret sicil ~ -
· Sayın Mersinlilerin d.-fleriuin s7o inci nurnarasmda mukayyet ve mü 

sPccel ( ~1. V. Vittol ve Kampaui Liıuited ~lersirı 
~ uLesi ) firması Odamıza gönderdiği 15 Haziran 
1938 tarihli mektul.turHla ftlersin Şubesinin 31 

Mayıs ı 938 tarihinden itibaren talili faaliyPt elligi 
ui bildirmesi üzerine nırzkfu· firmanrn 22·6·1938 
tarihinde Odamız ticaret sicilli ka) dından düşüldü 
ğü ilfın olunur. 

------~--------------------
Mersin icra mü~ürlügün~en 

Nazarı dikkatine 
1 

Sıcaklar başladı, kışın 
yiyeceğiniz yağ ve peynirle· 

. rinizle bunlara benzer gıda 
maddelerinizi Soğuk hava 
deposuna vererek muha
faza_ ettiriniz, 

Adres: Selim Şemsi 

ltb•taran 
Soğuk hava deposu 

Bir borçlan dolayı mahcuz olup işlemez bozuk !l--===--==;;;;;=4=- =3=0 

bir halde bulunan çift makinesi lokomotifi şinıen . Vurtdaş 
düfer istasyon civarında 28-6. 1938 tarihinde sah 

günii saat g da aç k arllrma ve peşin par~ ile sa- Kızıl aya 
tılacaktır. · 

Alıcıl~~IO vakti mezkurde memuruna miiracaal aA za olun uz 
etmelerı dan olunur. 

1 ...................... - ............ . 
• kayadelen suyu 

Sayın Halkımızın Sıhhatmı göz önünde tutarak ~şi bulunmıyan KAYA 
DELEN SUYUNU gayet sıhhi bir ~ekilde menbağdaki tesisaunda eksik
liklerini tamamlamış fennin en son usullerini yaptırmakda buluuduğu

mzu arz ederiz. 

KAYADELEN SUYU 
! t 

\ 

IHTIVARLIK 

, 
' 

laynaöıUı yerden itibaren istasyon yanına kadar cam borularla billur bnuzlaral 
indirilmiş oradanda ~ütün f iz iti ve kimyevi evsaf mı mu~afaza e~erek el ~eyme~en1• hususi kimyakerimiz huzurunda damacanlara dol~urulmak~a ve muntazaman 

Peşinizden Geliyor 

ıe~rimize gelmektedir . · 
KA YADl!LEN SUYUNUN evsafı ve fevkal1dell~ine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızın 

gOıterdiQi rai!bet ve teveccGhü kareısında fazla söz ıöylemeQ'l zait görüyoruz. Sıhhat Bak<t.nlı&ı ~ 
ve selahiyelli makamların vermiş olda'kları raporlarla KAY AD ELEN SUVU galınz TOrkiyenin le_/ ~ 

en iyl suyu olmakla kalmıyarak 11DünyaD10 birinci kaynak suları arasında bulundu2aou isbat 
etmiştir • • • 

lıtahsızh~ı, hazımaızlıta bir çok mide batırsak hastalıklarına karıı KAYADELEN ıifah bir 1 · 
h11ıt kıynaı1'idır. 

$/lyu pek ttmlz "' berra/ulu. Tttrtıbt ıdtn sayuı hal/umu ltendimü buldu/u .. lnüllk vt sılılıatın • · 
vırd/11 f or/Uarla ıuyumuzun m/lltulsl ço/almaleUldır. - ; 

Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi •~~=-=---~---~-......._.. 
BDll 118 811811 Bil lftlBilm!!ll•Mersia: Yeni Merıio Ba11meviode Basılmııtır 

. 
, ONA KAR$1 ' 

Ha:zırhklı Oavranını 

aôl . 

-· 


