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·Milletler Cemiyeti komisyonun vazifesine nihayet verdi 
Türkiye-Fransa anlaşınca . lspan~a hülııimetinin tebliği Arırupada heyecan uyandırdı 

Bitaraf adı altında daima tarafgirlik yapan ınglltere - Fransa Endişede 
mahutların hikmeti vücudu kalmadı 

Hataylıların 
Protestosu 

Hatay Halkevi ve seçim bü· 
rolarındaki Türk cemaati mü 
messilleri tarafından Beyrutta 
fevkAlede komiserlilte, .Antakya 
deki komisyon reisli~ine, Orge 
neral Asım Gündiize, Milletler 
Cemiyeti genel sekreterliğine, 
Delege Koleye ve Antakya Baş· 
koneolosumuza bir protesto ver
diklerini yazmıetık. Türkçe ve 
fronıızca olarak verilen bu pro 
te&tonun metnini aynen yazıyo· 
ruz: 

Cenevrede ba hakikat anlaşıldı 

Komisyona vazifesinin artık 
bittiği tebliğ edildi 

Cenevre~ 2G Anadolu ajansı· J sız hükümolleri arasında anlaş 
nm hususi muhabiri bildiriyor : mil hasıl olması üzerine komis 
Halayda ilk seçimler için oraya yonun hikmeti vücudu kalma· 
gönderilen Milletler Cemiyeti mışlır. Bunun içindir ki Millet· 
Komisyonu ile Türkiye Hükü· ler Cemiyetinin doğrudan doğ 

meli araeıoda bundan bir müd· ruya mümessili olan mezkur ko 
det evtel Qıkan ihtilat bilkune misyonun genel sekreterine va· 
halledilmi tir. zifesine nihayet vermesi tebliğ 

Bu baptaki müşküllitın doğ edilmiştir. Bizzat komisyonun 
ruden doğruya müzakerelerde da derhal a'yni surelle ' hareket 

c Manda idaresi bir ka~ bul~narak dostane" bir eekilde ederek mesaisini tatil edece~i 
aün eveline kadar Türklere her. hallı hususunda Turk ve Fren· zannediliyor. 

tnrıa mezalimi reva aördüğü. 1 Af kanunu la"' yihası du·· n 
ölülerimiz yaralılarımız ve dövü 

leıııe_rimiz ve a.de~i sayılamıy: n mecliste görüşüldu·· 
tehdıt göreQlerımız ve mücrım 

lerin hele bir ceza görmek şöy 
le dursun tevkif bile edilmeyiş 
lerl bu hakikati açık göslerm~k 
tedir. 

A (tan yalnız istiklal mahhemeleri ve 
heyeti mah~usalarca mahkum eclilenler

. le Yüzellilikler istifade edecekler Miralay Kole'niu işleri biraz 1 
Joluna koymak için çulısma~a 
baehması bileGemiyeti akvam ko Ankara 2G ( Hususl ) - Af hakimi. Qdive tarafınd~n v.e~ile:f! 
ın T

- ki 
1 

k" d k" kanunu prejesi Meclisin pazarte memur•)'e &-in lardvesaıre gıbı bu 
sronuuuu ur er a ey m e ı . kü · - · · faaır . . f Bİ günkü ruznıımesıne alınmıştır mlerııı hukukı uetıcelerı mah 

ıyetını açıka vurmasına ee ô d ·x.· - dl" ca ruz olacaktır Encümen yüzelli 
b b ld T t ·k " • j ğren ıli ı me gore c ıye en • 

e o u. a ırı Atçıların huku meni projecte bazı değişiklikler tiklerin tabiiyetıen iakatına dair 
ınet kona~ına h~cum edenlerinlyapmış ve hükumet teklifine af olan _kanunun bunları müll,iyed 
baeında her Hkll ksmisron fizıt t . tifadf' edecekleıi tayin \le mırastan mahrum bırakan 

bili arı ıs 1 "k _ " '"k' 
sı ve ıassa reid görünüyor, etlen mnddesini temnmen dtiğİş ıu mu_nun . tatuı . ınden d?ğan 
biulerce Türklerin kayıd olma 1 . hukukı netıcelerın af layıhası 

m ştır. · · x. · ı k 
ması için her türlü mümaneal Adliye encümeıımııı kabul ııııı merıyete gıreceliı tnrı ıe a 
1 Ö t · ı · ik ı . . .. f 1 dar mulfıl.ıer tutulması hakkın ar g s erı ıyer, ves a arı aran mı etlığı mnddeyo gore, a lan ya d k" ı -k - t l kı · t· ı k . . " . . a ı ıu umfl e ı ıo aynen a 
1or, olanloı· ıÇın kayıd burolnrı ııız lstıkl1\I mahkemelerı ve he{ bul elmiştir. Aftan istif ede ede 
vaktinden eve! kapatılıyordu . yeli mal.ısusalar tıı~nfın_dan m~h,ceklerin sekiz sene ı\mme hizme 
ilk günden bugüne kadar muh kum edı.lf\lllerlo ~uzellıler _ls~ıfa tinden m!llırum lurakılmaları 
telif şekiller altında deum eden de edebıleceklerd· r. Du gıbıler hak~ındak.ı madde de encümeıı 

- aonu lklncıde _ den asker ohsulnr hakkında mu oe bır tadı! yapılmamıştır. 

Bombardımanlar önlenmezse cumhuriyetci
ler. italyaya mukabelei bilmisil yapacaklar 

Ka~.~~av ispanya hükUmeti 
Cuma günü yaz ta-

tili yapacak Açık şehirlerin bombardıma-
Başvekil son içtima~a beya- 1 nından italyayı mesul tutuyor 

natta ~UIU08C8k Vaziyet Avrupayı yeni bir dünya harbi-
Ankara 27 (Hususi muhabi· 

rimizdon) Büyük Millet lMeclisi· 
nin peroembe yahut cuma günü 
yaz tatili yapmak üzere içtima
larına nihayet vermesi kuvvetle 
muhtemeldir. 

Meclisin bu kararı alacağı 

gün Başvekil B. Celili Bayar'ın 

ne sürükliyecek kadar vahim görülüyor 
Londra 27 (Radyo) Bazı halyaıı şehirlerini bombardıman 

mahfellerden İApı\nyada Cumhu edeceğini bildirmiet ir. Zira Cum 
riyetçllerin mukabelei Lilmisilde huriyetçi ispanya bombardıman 
bulunacaRına dair dün verilen !ardan İtalyayı mesul tutmakta
haberler bu gün yarı resmi dır. 

mahfellerde teyit olunmaktadır. Londrada bOyük heyecan 
mühim bir nutuk irad edeceRi Bu habere göre ispanyanın Lon Londra 27 (Radyo) Cumhu· 
ve bunda Hatay meselesinin ge 

ra Elçisi Harici1e Nazırı Lor.t riyetçilerin ispanyada mukabelei 
çirctiği muhtelif safhaları anla · 
lacağı söylenmektedir . Hatay Halifaksı ziyaret ederek açık bilmisiJde buluna<'ağı haberleri 
meselesi 0 güne kadar kati bir lspanya şehirlerinin bombardı Londrada büyük heyecan uyan· 
şekilde halledilmediği takdirde manına mılni olunmadığı tak· dırmışıır. Bizzat hükumet meha 
Başvekil Fransa ile aramızda dirde Cumhuriyetçi ispanya tay fili sivil ahaliye karşı bombar· 
meı·'i bulunan mukaveleleri mer yarelerinin mukabelei bilmisil dımanın ne insani \'e ne de bey 
iyetten kaldırmak veya temdit olmak üzere General Frankoya nelmilel kaidelere muvafık ola· 
etmek gibi ~vaziyetin istilzam et yardım eden Ecnebi gemilerle -Sonu lklocide-

tireceği tedbirleri almak üzere b k ------
meclisten seHihiyat ve itimat İS· Mat uat anununda yapılan değişiklik 

:::·!~~~,:;;~·m.~;i:ır'::::m.ı:. Gazetelerin kefalet ve neşir 
lerindo tetkikleri bitmiş heyeti suçları için yeni hu·· ku·· mler 
umumiyeye setkedilmiştir. Bun 
farın iki gün içinde müzakere 
feri yapılacaktır. 

Bulgaristan· ve komşuları 
Karo/ün Atatürkle 
mülakatına dair 

bir haber 

intiharlar gibi mekteplerde çıkan inziba 
ti hadiselerde gazetelerde yazılamıyacak 

Ankara 26 (Hususi) Hüku· (dünkü) toplantısında konuşula
metin Matbuat kanununun bazı cak proje ile matbuat kanunu· 
maddelerini deQietirmek üzere nun O uncu maddesine eu fıkra 
hıizırlad1~1 proje dün salıntı top il~ve edilmektedir : 
!anan Adliye ve Dııhiliye Eucü· Siyasi gazete veya mocmua Hayat ucuzluğunu temin için 

Mensucattan ahnan istihlak 
vergisi de indiriliyor 

BDkreş (1'""ransızca Jstanbul) menlerinin müşterek toplantısın çıkaracakların nüfusu elli bin 
Bugünlerde Kamu· - Kral Karol'un AhtlDrk ile vukıı 1 da görüeüldü. Toplantıda hazır ve daha aeağı olan yerlorde 

bulno mUlt\katı llzerine Bulgarls- \bulanan Dahiliye Vekili ve Par· b " ıı · · - b. 

Spor teşkilatı layihası 

t d Ö 
• ül k ee yuz, A ı bınden )'UZ ıne ay a g rUŞ ece lf.DID komşulıırlle mOnasebellerl ti Genel Sekreteri B. Şükrü Kıt k d bin üzb i 

bugOnOn meselesi olmt.ştur. Bat. . ., a ar olan yerlerde ' r n 
Ankara 26 ( Hususi ) -- Hü k d ya tadıller hakkında ıznlıat ver· den JUknrı olan yerlerde bee 

uük ·ı · tahrı·· küm~tin eyve ı ~~n a~~ aya tına dahli oJmıyan yegane memle mış ve muhtelıt encumen bazı bin liralık bir mllli banknnın ık . - K t an yarım a asında, Balkan pak . . _ 1 
IC~ ümet programının vergı erın , 1 takdım edıp Dahılıye vekılı ve .,.. "k . • . . . k 

Parti Genel Sekreteri B. Şükrü ket Bulgısristandır. Bulgıırlstıın de6ışı lıkler yaparak proJeyı ka kefaletini havı temınat me tubu 
fine dair olan kıımt 

1 

Kayanın, muhtelit bir encümen ~ir ademi tecavüz muahedesine bul etmiştir. Meclisin yarınki Sonu lk_ı_nc_ıd_• __ _ 

tamamen realize edilmi• bulunmaktadır de müzakeresini teklif ve Umulıştirake h11zır.bulunduğunu, fukat H .d. kt mimiz Mersinde 
r mi Heyetin kabul etmiş olduAu haksız addettıği hududlata silah amı ıye me ep ge 

"J . . . . k" k · - kuvvetlle kendisini icabında kmO· • • b h 
Ankara 2G (Hususi) - Hu altı kuruşa ındırılmektedır. spor ~eş ıHl"tr ~Dunu proJe~ı dafaaya sevkedecek bl laabbUd Şanlı gemımız pazar sa a 1 

kum ı · ı· 2 \ ·k k b 1 muhtelıt epcumenı, dün B. Azız r e PrDı1ramılo ıayatı ucuz • ' merı an aput eze " . . . altına glremiyeceğinl daima be • 
latmak ve vatandaeın mükellefi rinden bugün on beş kurue res Akyurek (Erzurum)un reıslıQın l 1 t . M . eld 1 
Jetini hafifletmek için Maliye me tiibi olanlar 4 kuruşa, yirmi de l?planarak IAyiha üzerinde yan !:ı1r!~rTllrkiye ile Yunaoıs . ersıne g 
v k . . " . tedkıklere baelamıştır. 1 

o Aletını alı\kadar eden üç bu beş kuruş resme Uibı olanlar 9 0 " k" h tan arasınd1t lmzulanmış olan ili ı · • bü k 
YGk meselenin son ikisini hüku k . dirilmektedir. ı uBn ŞuükloJ!l.aKntıda azır bu ıar, iki memleketin statokoya rla Hamidivenin limanımıza ge ışı t)'Ü 

• uruşa m unan · ru aya, spor ve et ettirmek hus sundaki k r .., / 
Dlet, Kamutava dün takdim el 3 - Yün ballaniy~lerin ver gençlik lıayaıımızda büyük bir l y 1 ,. l i u 

8 1 
I• d . hü l . e ve•ı· e oldu ınl ' . . " zım arını gus er yor. enız teza r erın o olmaktadır. gisl kilo baeına 55 kuruştan on ı~kıldh ~a~acak olan bu ~ok mu Dl~er taraftım Romanya katly 

Hizmet erbabıııa aid olan kuruea indirilecektir. hım proıenın esaslarını ızah et yen arazi terk etmek niyetinde ol 8 1 d' . b farı 'Brefine ~ir ziyafet verdı' 
1eraileri. muvazene vergisi üze Muam le vergisinde miş, ~ükO.m~tin spor iolerine _ve~ mayıp, Bulgar ekalllyeline kendi e 8 ıye gemı su ay ' . 
1 e . . . mek ıstediılı müebet ve verımlı topraklarında diğer ekalll etlere • • 

r Ddeki hafifletici ladille gerçek Muamele verglsınde tadılı istikameti bellrte~ek bu ~roje olan mUsaadetl vermek ~yetin· Doı.t memleket limanlarını I duygularıyla gezcıılor. Partililer 
1 •tiren ve hay:vanlar vergisi teklif edilen eaaslarla, parçalan sayesinde elde edılecek netıcele dedir. . t den Hnmidiye mektep ve İdman Yurdu deniz kolu ka 
Gıerlndekl azaltma ile de Türk mVk ve beş beygirden aıa4ı düş ri ve alınacak tedbirleri anlat Jyi maltlmat alan mahafilln zıya~e. e pazar sabahı saat 6 da yıklar v:; motörlerle Hamidive 
kö . t gamımız . G 30 , " 

JlftaDoOn en bOyük eenetinin mek suretile, büyük endüstrıye \ ınıe ır. . b' . fikrine göre AlatDrk ile kral Ka· Mersin aQıklarına gelmış ve · etreıında coşkun tezahürler yap 
lnkieır te deterleomeainln le rekabet eden küçük sanayiin va "~~o11e, . ~r spor ~enel d~rek rol Balkan yarımadasında vazlye da top atmak suretiyle şehri se tılar. 

. törlu5 u esısı ve yenı organızas ti d b 1 d 1 b ı rtnl · · ı G · ·k 
llıın eden hilkOmetiıniz, dünkü ziyetl teshil etmekte ve bılyük v sıtasilo sporun kö 1 D a a z ya e ıs 8 1 çare e IAmlnyarak limanda demırlemış, emı. mazı ası pazar akşa 
lk· yon 3 Y ere göıOşmOşlerdir · mı Beledıye Bahçesind -

' Proje ile de istihlAk ve mua endüstri alınacak tedbirlerle re kadar yayılmasını hedef tutmak · vapurlar ve lıman vası 1 . e mutead 
llıele vergilerinde ucuıla&malsr kabetten kurtulmaktadır. tadır. Proje memlekette gençle s d b d .Lİ ~aları tarafından düdük çalın g~\ıi~~~:}~ı~d~~°:ıı·ş 1 ~e .bi!11erce 
\elllin etmekte ve bu tedlıirle de Beş beygire kadar muharrik f rin, ne şekilde sp~r 1apacakları 8 1 1 pn 1 ~ak suretile mukabele edilmiş Gemi komuta~~ ednü~ışt~f· 1 .. 
9DdGıtrl ba1atımııda tam bir ge kuneı kullanan sabun, reçel, şe nı esaslı olarıtk nız..8m a_ltına ~I • lir. . . • Belediye Reisini, Alay ko;~;~ 
nieletm~ 11Q-lamakt~d~r. . . kerleme, alkolauz m.eerubat, süt ~~~e~aeıır~l~~o~rn~~ub~~~ı~m~e:!'! Anlaşma/ar teatı ini ~~ı~~d~~=;~i:l~~e;sı:ı:k~~e~; n!nı~ Denıı Muhafaza ~om utanı 

Mahye Vek!Uetının ıstıhlak ve mamulatı ve 10.shk ayakkabı lere uyarak faalliyetlerioi muha edildi ~ 1 x. \ •1 b l ın zıyaret etm1ş ve zıyaretleri 
lerıisinde teklif ettiQ'i esaslı hariç olpıak üzere: faza etmektedir Tahran 27 (Ankara radyo- en o ulşuna ragbmeln sa ıı 1 odyu iade edilmielir. 
tıcu 1 k . • " • d _ . 1 k 1 ileri! na top anmış u uııuyor ar ı . Dün akşam Beledi b h 

z atmalar şunlardır. Ve beygir kayd1 olma sızın Muhtelıt encum_en, t>ugun ~ sundau) Turkı1e,_ ra e ç ... e $anlı gemimizin Mersine gelişi . . ye a çe 
1 - Köyler ve geliri az bal ayakkabı soba, zarf, şapka, is toplanarak projenın maddeler• Afgan maslahat~uzrı vH ~l~ıı.ık· dün ve evvelki gilıı geniş deui7. eınde JDeledıye tarafından gemi 

kın l . . " . ' bb. " t h 1 üzerinde tetkiklerine devam ede ter erkdnı bu gun ran arıcıyo . j subay arı şerefine bir ıi f t 
iri R ydı~ı vayak ve bunR mu pon?ıyari ve ~ı ı mus_ a zar ar, ce.ktir. Bu tetkiklerin rarın da Nezaretine giderek SadabAd pak leıahürlerine vesile oldu. \!erilmiş ::;aat 20,30 da yn e 

. •sil nevıdeıı olan yfiıılü kumaş meşın ve sahtıyeıı fabrıkaları da devam ederek, Hiyihanın Çsream tının onuncu maddesi ınucibioco Halk sabahtan akşama kadar zi afet ok • ~aşlay an 
~arın kilo baıma halen kırk beı hariç olarak; ba günü KamutaJ toplatısma h~a imzalanan anlaemaları teati et· kayıklar ve motörleı·le Ham idi içfnde g;ç ukst~ml~11d bır h ava 
'uruı olan iatihlAk resmi on ku Muharrik kavvet kullanan dar umumi heyete arzı mu e t k . 'ft"h 1 t i ı · 8 

ar devam r • ı ıd· miıler<tir. eye aeınara eevmQ ve ı ı ar e m e ır, 
U&a ve yirmi kurue olan reıim, ıonu ikincide me ır. 



28 HAZiRAN 1938 SALI 

Gözlü kule ~af riyalı 
Bu yıl da mühim 
neticeler alındı 

VENi MERSiN Sayfa: 2 

Avukatlar kanunu Hitler 
İngiliz maliyesi 

~febuslaıla idare meciisi aza. 6nünde ortlusile Yahudiler Parl{lardan Plajiar 
daı1 da koğııluyor 

lkaç A~~~m~:d~r81~:r~~n~~re~e~! ları t\.vukatlık yapamiyacak boyun efecek 
1 çalışmasıoı ikmal edecek olan Paris 26 (A.A)-Mme. Tabui Parklarda Y ohudilerin oturacakları 

banklar sarı renge boyandı ı
GözlD kule bafrlyathrıda bu yıl, ge ~Komutaya verilen yeni kanun layihaaına ! Övr gazetesinde eunları yaııyor 
ç_en senekinden daha verimli ne • • • 1 •Almanya hükumeti, petrolü 
tıceıer keydetmlşttr. KHZıoın (A) Avukatlar ıçın mühım hükümler kond~ lhavi olup eimdiye "kadar ieletil 

Alman1ada H Avusturyada 1 Halk yahuJl satıcılara bor yarması, tunç devrinin başlangıcı- memie olan arazinin ielelilmeıi 
Yahudi alerhtarhA'ı son günler kot ilAn etmie vaziyettedir. Kim ı oa ermiş ve Milattan 25oo yılına Ankara, 25 (Hususi muhabi· lelerde r_eı_ vermek ve muhak~· , maksadil' logiUere ile Romanya 
de tekrar şiddetlenmiş bulunu ı 1 d 1 . t . Bu bld kıymetli eserler bulunmuştur. rimizden) - Avukatlık kanunu me ve hukum 9efa kazd. aalAhı· d b ' k 1 kd .. 

. . _ ee on ar a a ış varış e mıyor. 1 Bu a ada bo 1 bo l k . . . . . arasın a ır mu ave e a ı ıQın 
1or. Halk Yahudılerın dukkanla dükkanlara girip çıkanların res r ya ı, yasız e layihası adliye encümenince ba· 7etını haız dıQer mercıler buzu 1 Ch b 1 . .1 T t k 
rıoı 1aama etmekte frsad bul 1 · kt h d. nl har ' nlklerl Ustun seramik parçalarlle ıı tadil Ata t4bi tutularak Meclis runda hakiki veıa hükmi şahıs am er aın 1 e 8 ır~ı 0 ara 
dokça Yahudileri dö~meh ka 1 ım~ aıınma · ~ vfek"ya ul 

1 :~tür· altın iğne ve kDpeler bilhassa zlk ruznamesine alınmıştır. lara ait hukuki dava ve müda· sıoda cerya~ eden muzakereler 

dar tarmaktadır. mer
11 

gazetesinde halka \eşhır 6 er. Ldyiha esaslarına göre avu faa eylemek ve bu hususlara ait l 
ı.ının naeırı e nrı o an . redllmeğe deh den ve ·aını zamanda Romen 

Sou olarftk, hükumet tarafın olenmaktadır. Bir haftaya kadar işlerini bl- katlık mesleA'ine kabul olunmak bütün evrakı tanzim e1lemek bu petrolünü inhisar eeklinde tema 
dan nıkarılan bir kanuna göre ü _ h d" t· llrecek olan mUtebassıslar bir bu· men kendina hasreden Romen-... B g zete b tunu va u ı ı i"in. kanun hükümleri dairesinde Ba 
Alman tabiivetinde bulunarı Ya u al . . . . 1 #l . çuk aylık talllden sonra beşinci " Fransız mukatelesinden pek ıi 

# carethaue erının 1sım er nı neşre 1 A - Türk olmak. roya ka1ıUı bulunan avukatlara 1 hudi anu ve babaların çocukları k h lk b 
1 

rd n 1 " 9 . yı calışmularına batşlayacaklar ve yade endişe etmektedir. ngilte 
dere a ura a a a '"' erıe 1 k B - 23 ıaoıoı biiirmie bu- ait olacaktır. 

Alman ao1ılmıycaktir. d t 1 B I ge ece sene Amerlkada IRtlrahat re hük\lmeti, bü1ük bir istikraz 
Alman7ada eimdiye kadar etmeme~~ .8v~ Alo unu~o~. t . u eitlkten sonra 19f.o da yeniden lunmak. Avukat kendisine fapılan la teceHi edecek olan bu ekono 

Yahudileri tabi bulundukları arada. ısım erı t mkaln, a a bede~ 'ı kazıya devam edeceklerdir. Ktazı C - Bir Türk hukuk fa· teklifi; 
mayası veya ora arı fa u ı 1 dl lk . k-ıt . d kt b" de A y 1 mik eiyaselile sadece panjerma 

a~ır •erait ve hükumler malum 
1 

_ .11 . d . . l . nıo ş m 1 ne vakit bıtec~aı bel u esın en veya me e ın n - o ıuz veya haksız 
a ". o an mumeSSI erın e ısım erı ) k . I b.J . J I Dizmin JOlUDU kesmekte te bu 

dur: Bır vahudi Alman vatanda .1A d"l kt d" 'il değilse de mOtebassıE-ltırıo tab mezun o ma tefa sıyasa ı gı· görür, veya sonradan yo ıuı ve· 
# ı an tı ı me e ır nu hAkikılten kendisinin matlüp 

ıı hakkını haiz değildir. Ve ona ' mlnine göre GözlUkule bzısı 2o ler okulundan mezun olup ta 11 haksız olduauna kanaat ge-
s edil6mi1eceAi bir ıilAhla yap 

her let(j istisnai muamele edi on bir karara göre dükkAn, sene sQrecekttr. noksan kalan derslerdeıı hukuk tirirse, 
l k maktadır. Hitler ,bütün ordusile 

lir. arın üzerinde, cema Antarına 1 ......... .-~ fakültesinde imtihan vermie ol· B - Ayni iete ~menfaaU zıt 
b- -k ı fi ı · · t • • birlikte lngiliı mali7esi önünde 

Mesela, aQ'açh caddelerde. u1u ıar er e ısım arını 1az Bahçelerde mık. bir tarafa avukatlık etmie vefa 
b. maaa mecburdurlar. Bu suretle . 1 etilmek mecburiyetindedir Bu parklarda Yahudilerin otura ıle 

1 
D - A9ukaUık staj101 yap· re)' ~ermıe o ursa, 

1 
. . k- .k 

celi sıralar bacıkadır. Sarı booa halkın ıahudi dükka.n arını der h k" . 1.,,.. . f C t 1 hAk" h surete ıstar ıstemez ucu mem 
~ ı k u l / mıe ve a ım muatın ı"ı 1m ı · - ee ene ce 11 ım, a 1 k 1 . . . 1 .1. F 

h amılara hiçbir Alman oturmaz. hal taoınma~ı ve ol r~ya layak at 1 nOferaf Q mÜCade e hanında ehliyet göstermie olmak kem, müddeiumumi Vefa me· 
9
e et ~hrm ~ıyaeetlı nkgı. ız- ran 

Diler sıralara da Yahudi olan maması temın edı mış o aca tır. ı h k d . t f . 1 lk b 1 l ız mı verıne ~e ece tır • > k h J d• E - Le' asına ay ı ıs e· mur ıı atıy e e oıruue u unur , 1 

birinin oturduğu görülüse der Bundan sonra, bir dü drıa )'& u uevam e ıyor nen Bttro mıntakasında ikJmet· sa, davayı reddetmeye mezun Bır kadın tayyırecı 
hal kaldırılır ve halk tarafından di dükftnı olduğunu bilmeden E 

1 l nel ce Şehrimiz marenci· Ah b ıun ak b 1 kt r ıiddetli hakarete utrar. Fakat de A'irdim eeklinde iddia ar ka . . - g ı u m . u unaca ı . 
sarı boralı aıralara oturanlar d~ bul edilmiyecektir. ye bahçt:lerınde zuhur edıp mu V - Avukatlıkla içtimaı caiz Müekkil tarafından avuka, 
Yahudi oldukları derhal anlaoı Bu tedbir hükumet tarafın I him ~a~ribat ya~~n iserya haee olmııau bir hizmet tef& meşga- alefhine dermeyan edilecek akid 
JacaQı için gelib geçenin tahkiri dan alınmadan evel esasen halk I relerımn paraııtı olan Novyüs lede bulunmamak. den doQan zarar ve ziyan iddia· 
te alaflı bakışlari1le kareılaeır yahudl dükiiularının comakluıla adındaki faydalı böceklerden S - Bu kanuna göre avu· lnrı bir senelik müruru zamana 

2 bin metreden dOştO. 
Tayyaresi parçalandı 

kendisi sağ 

ıar. rına veya önlerindeki kaldırım 1 fazla miktarda üretilerek el'an kathla mAni bir hali olmamak. tdbi olacaktır. 
Yahudilerin gidebilecekleri üzerine, büyük harflerle te çık 1 h t 

1 
k d d b h 

1 
LAzımdır. Şeref 9e haysiye- Avukatlar baroda ka1ıth o· 

Londra 27 (Rad10) Dünkü 
ta1yare ıenliklerinde kadın tar· 
yareci Emi Conaon'un tR7yareoi 
2000 metre 1üksekten bir Arıza 
neticesi düşsrek parçalanmıetır. 

Tayfar&ci kadın ta7yarenin en
kazı arasından saQ' olarak çıka· 
rılmııtır. 

plljlar te kaplıca hamamları da maz boya ile yahudi kelimesi ; as a ı evam e en a çe ere ti muhil bir suçtan veya eğır 
1 
ıan bürolarından baeka herhan· 

a1r~dır ıeya he~~esin girdiği ni yazıyordu. j bırakılma.ktadır. B~ . m~ksatla hapsi müstelzim bir cürümden gi bir 7erde, mahkeme salonla· 
plAılar da onlar ıçın ayrı saat Yahndi ticarethanelerinin merkez zıraat mualhmı dun Ala mutlak surette, yahut bir cürüm: rında veıa adliye binalarında 
t'yln edilmietir. Almanlarla be g··rctüğü bu boykot tesirini tös 

1 
taya gitmiştir. den bir sene vefa daha ziyade I hukuki istişarelerde bulunmak· 

raber denize girmek istiy~o v~ 1 te~miştir. Birkaç ay evel henOz hapis cezaeiıle mahküm olanları tıUı memnu olacaklardır. . 
Ja onların _bulund~tu P_ıaıa gı kuvvetli bir mevki sahibi olan Haf 18 OireklörÜ üezaı:veıa inzibati bir karar ne- Umumi he1et, baronun en 
dk~n ~-a~uldıler aym eekılde tah 1 yahud i tüccarları ifliis etmişler f Ucesinde mesleki bir suçtan do· yüksek meı cii olacaktır. Bu h6· Varşovada 
ır gorur er. l•'r ,..okları da müesseselerini Al V · 1 k ı b i 

S - ı b" k y h ul ... 1·/~yet yollarını layı hllkim, memur veya avukat yet le9haya aynı u unan uu 
. on gun. erde ır ço . a u_ maıılara devre mecbur olmuşlar u 

b b k f d l olmak vasfm"ı kaybetmiş olanlar katlardan terettüb edecektir, Yahudiler İngiliz 
konsoloahaneıini 

baatılar 

dıler ıe e sız yere tev t e ı 1 dır. Bazıları da ticarethanelerini fe.E.tı• effr• ' 
kt k k ] k 1 k Tı .e avukatlık var.ifeıine daimi suret Umumi heyetin vazifeleri me e ve ara o a sev o unma b ka memleketlere nakıe çeliş r 

tadır. Berlinde daima f ahudile ae ı Vilayet Nafia dlrektOrO, Si- te mAni bir maluliyeti bulunan· 
rin aeldili lokantalar ahçı dük maktadıı lar lifke _ Mut _ Karaman Mut ma lar stajiyer ve atukat olmaktan 

eunlardır: 

idare meclisini ve baro rei· 
sini seQmek baro lmensupların
dıln alınacak duhuliye, ve yıllık 

aidata teshil etmek. idare he1e· 
linin 1ıllık hesabını tetkik ve 
rüıet etmek. Bundan baoka lıl 

7ihade adli müzaharat ve atu· 
katlık ücretleri hakkı11da ou kı · 

kAnları polis tarafından basılı Haziranın baeınd~n .0~tası eara, Silifke mığtıra - Karıman mahrum bulunacaklardır. 
yor, buradaki yahudilerin bir ço na kadar, 0 n beı. KUn. ıç~n~e yollarıoı tetkik ve teftiş etmlşdir. Maaş, ücret veya aidat mu· 
fu, dö\'iz kaçakçılığı gibi suçlar 1580 yahudi tevkıf ~dı!mı:tu·· ı Mttğara yolunda top boğı.zı kabilinde görülen biç bir hizmet 
la ilham edilerek hapiııtbanelere Bunların pek •.zı ser es ıra gllzergab terk edilerek ır.: 6 kilo ve uzife, iı sjanlıaı, tüccarlık 

Varıova 27 (Radyo) Bir A 
rap otobüsüne suikast 7aptıtı 

için Kudüs askeri mahkemesin 
ce idama mahkum edilen Polon MJa tecrübe kamplarına götürü nuetır ve 12:!5 1 mevkuf bulun °• 

metre uzunca burcdan geçilmek veıa mosleQ'in vakar te harsiye 
lüyorlar, maktadır. ti ile telifi mümkün olmı1an her 

1alı Lumba için Vareovanın Ya 
hudi mahalleeinde binlerce Yahu Uzere yeni bir gnzeıgah açılmış 

türlü meegale avukatlıkla iotima 
bo suretle Slllfke - Mağara -ispanya hükumetinin Hataylıların di ve aiyonist cemireti 4zaemm 

teblif i Protestosu 
edemi1ecektir. 

Karaman yolu umuma kQşsd edil Mebuslar, viH\yel ve beledi-
mlştlr. 

sımlar1 mevouttur: iotirdkiJle bir nümayie 7apılmıı 
ücret, avukatla müekkil Rra \le mahkümun affı istenmietir. 

7e Meclisi azaları, üniversite, sında serbestçe ta1in olunacak· Sarısı 3 bini bulan kadın 
yüksek veya Ulli mektep profe· tır. Dava ve takip ücretleri hak erkek bir Yahudi alayı lngiliz 
sör ve muallim ve asiıtanları ktodaki akdin fazılı şekilde ol• konsoloshanesi önünda de teza 
hususi müessese ve şabııların ması eart olacaktır. Ücr .. ueo:do· hQrlerde bulunmuelar ve konso 
mOşuir ve avukatları, aoomin ğan dualarda 7aııh mukatele loshanenin camlarını kırmıalar 
ve kooperatif eirketin idare mec den başka ıübut delili ikame dır. Polonya si1ooist komitesi 
lisleri ar.aları ve haJıl' ve ilim te istima olunmıyacaktır. ücret lngiliı kralına, Yahudi kadınla 
müeeeeseleri reisi ve azaları hu mukavelenamesinin muaııen bir rı da Kraliçe Elizabe&'e birer 
katlık edemiıecoklerdir. meblAfı ihtiva etmesi lAzımael· telgraf göndererek Filistin aske 

Birinciden artan -Birinciden artan- Slllfke - Mut yolunda Göksu 

mıya<'ağı gibi ispanya iolerinde bu 7olsuzluklıırın cihan efk6rı ırmağı Ozeriode geçmeyi temin 

aalAh Omit edildi~i bir sırada Ooünde iebatı için icabında nee eden kayık: muntazamıtn işlemek 
Barıelona hükumetinin böyle bir redebilece4imiz pek QOk deliller tedlr. Bu kayığı lslabı daha kolay 
hareketinin vaziyeti çok vahim· 9e vesikalara malik bulunmakta lıkla ve daimi surElte geçlml te-
Jeetireceğini söylemektedir. yız. Her gün salAh ümidirle mln için ıooo lira havale veril· 

Pariste uyanan asabiyet katlandı~ımız bu ahval iyileee mlşdlr. Bu para ıle fenol tertibat 
Paris 27 (Radyo) ispanyada cek yerde Cemiyeti Aktan ko yapılacaktır, 

ki bomb.ardı';Uan hAdiaeleri ve mis)'onunun artık zahiri koru ı e L d 
Cumhurıyetçı lspaoıanın_ t_aRav-ı ma 1 dahi düoünmiyen ale1bta 1 8Dı8SID a Atukatlık Amme hizmeti ma mektedir. rt mahkemesi neıdinae müdaba 

hiretinde bir meılek olacaktır. Yeni kanun ı 11·838 den i· lelerini rica etmiılerdir. 
turları Fransız gazelelerını çok 

1 

1 f 1• t" .. - de daha ziya 
me1ıul etmektedir. Löjur diyor· rane aa ıye ı onun -ıü ·ıı t . Y . . . E•/ Kanun işlerinde ve hususi mese &ibaren mer'i bulunacaktır. . 
ki : Atrupayı laulh ve sQküna de sabır va tahammu n mı e 1 enı tayın ue terrı er M b k J l el ·kı ·1ı 
k t k 

. . bu- ıu· n teı:ıeb· 1 mize ve adalete kareı affolunmaz Merstn lş Bankafiı mnteltlş\ at uat an~nunua yapı an efİf ı i 
Amerika 

atue urma ıçın "' ı . . . .. -
bQ 1 k d Barselona 16• hlr cürüm teekıl edeceQ'ını aoru B. Necmi Erdi, Jstanbul iş Ban· 

• 
8b~r ~r!1

1
8t~n .1

8 
• bozmava 

1 
yoruz. Bu endişe içinde mevcud kası k.ontrörlUQ'lloe, Mersin Jş Ban 

uı ı ır auru u ı e onu # k . "f 1 · · d d 
te Musolini blokunu ispanyaya omıs7onda vazı e erımlı e 0 kası mıntıka mllfeltlşllğine mil· 
ıaldırmaıa mı teevik ediyor. 1 vam imkiim bır~~mamıetır. . fetUııerden B. Selin Bayakır, Mer 

Repüblik : Fransa, İngiltere BugOnden ılıbaren ka1d ış sin bankası ikinci olOdllrll Hayri 
ne 1apı1or '? Barselona halyan leriude emniyetin tesis edileceği Otıoen Ankara merkezi ikinci mo 
Alman üıülharekelerini bombar zamana kadar tescil muamelAtı dOrlOğOoe, Mersin bankası besab
dıman edeceAini daha en el ı na iştirak edilmi7eceQ'ini ve cart st-1rvls ~fi B Necati lErgen 
Fran11 te lagillereye haber ver Sancak statüsüne u1mıyHn ve tı:ıtaobul şubesl tasarruf şemaıne 
miamiıdir. 1'~Aer Barseloua bu her türlü intihabatın istilzam et ycrloe Ordu şubesinden 13. Osman 
haberi verdi Fransa ve lngiltere 1 tlti asgari sükun ve emni1et Kermel. Mersin lşbaokHı .kambl. 
nin munfakatini aldı ise iUln: eartları içinde yapılmıyan kayıd yo şefliğine Afyon şubesiodeo B 
ettili bo~bardımanla~ı Y_ap~ak ı' Jar ve muamel4h keenlemyeküo Ihsan Üner, Mersin şubesi lkloci 
&a tereddut etmez. Çunku nıhll· eddettiAimizi beyan eder ve ko mOdOrlOğDoe müfettiş mnavlnle 
ye& Fransa ve lcgiltere umumi 1 misyona karşı protestolarımızı rinde B, Mebrl Karaca, Tarsus 

harböi göze alm•.• o_ıurlark.. B' i ilCın ederiz • şubesi mOdQrQ B. Zlya GUndOz 
vr gazetesı dıror 1: ır Kars şube~ı mndQrlOğOoe, Tıtrsus 

:1a:!~e ·:~~1~::/:::u~;e~n~u~:~ Hayat ucuzluğunu temin için şubesi mUdlllUğQoede Samsun şu 
-Blrlocideo artan- besi mubasebeclsl B. Şevket te· 

bele edene raci deA'ildir. Eaer yln edilmişlerdir. 
hakiki sulh iıteniıona evvelli anıai müesseseler muamele veı • 
Cnmburiyetçilera karoı fapılao giıine tabi olacaklardır. On ame 
bombardımanlara mAni olmalıdır le haddi, yoni projede de baki 

Populer de : Barselonafa kalmaktadır, Projenin bir bük 
terilen itidal nasihatlariyle bir· mü ile de, Maliye Vekdleti, l•eş 
ilkte hau koreanhklarına oiha· be7gire kadar muharrik kutvel 
1•t Hrmek için loıihere ve Fran kullanan müesseseleri maktuiye 
H ku9vetli bir m6dahalede bu· te raptetmek selAhiyetioi haiz 
lunmahdır di1or. olacaktır. 

Pamuk kurdu 
Mersin mıntakasıoda Yalın· 

ayak köründe bir kısım pamuk 
tarlalarında pamukları yi1en 
kurt görülmüı ve ziraat daire 
since derhal mücadeleye baılan 

mııtır. 

Birinciden artan 
vermeleri IAzımdır. 

Bu teminat matbuat suçla· 
rından dol:ıyı hükmolunan para 
ceıalariyle gaıete sahibinden 
baeka bilumum mOstahdemler 
ile basım ücreti ve kıttıt bedeli 
için imtiıazh karoıhk olup bu 
sebeplerle eksilecek teminat ta
mamlanmadıkça o gazete Vefa 
mecmua neıredilemez. 

Teminat mektubu veren ban 
ka, yukarıki fıkrada yazılı hak 
sahiplerinin müracaatlarında ma 
hallin en büyük mülkire Amiri 
ne üç gün iQinde malOmat ter· 
meae mecburdur. 

27 inci maddere ilbe edilen 
fıkn şudur : 

MOıtear nam ile veıa imza
ını ve remizli imıa ile intiear 
eden yazılar muharrirlerinin h6 
viyellerini mahallin eo b6yük 
mülkiye Amiri veya Cumhuriyet 
Müddeiumumisi her istedlti ıa 
man gazete ve1a mecmuanın sa 
hiplerinden ve umumi neeri1atı 
idare edenlerden lsorabilirler. 

28 inci madde fU ıuretle ta· 
dil edilmiftir : 

Hadisatın aeyrine 
Memleket dahil te haricin· t çok kapılmıyacak 

deki intihar vakalarirle okullar· Vaoington 26 ( Radyo ) -
da ve fakülte ve enstitülerde di· Cümhrreiai Ruzvelt, dün akeam 
siplini bozacak mahi1etteki va- söylediti bir nutukta hadisele 
kaları ·gazetenin intioar eUiti rin ceryaııına kapılmamak baıu 

sondaki kararını söylemit ve 
mahaUin en bü1ük mülkiıe Ami son kongrenin me•aisiui takdir 
rinden mezuniıet lalmakaızın le 1addettikteo sonra eunları ilA 
nearetmek memnudur. ve etmittir: 

intihar edenlerin H intihara •- Mamafih birçok iıler ya 
ıeeebbüe eyli1enlerin ukaya te· pılmamıahr. Bekleoariyen hadi• 
allOk eden resimleri basılmaz. ter zuhur etmene ikinoiteerind• 
Şu kadar ki yukarıki fıkrada intibah edilip gelecek 4kinoi kl 
yazıla meıuniıet P.terilirken bun nuodt toplanmaeı icab eden r• 
ların diter resimlerinin basılma ni kongreden etel h"o bir toplan 
ıını da men edebilirler. h olmıyabıktır. ,. 

intihar vakalarını baoka bir Cümhurreiıi amele ve it 

t d ·kt'b s ile neı:ırede' 0 adamları gibi hükümetin de ha 
ıaı:e e en ı ı a ,, 1 . 1 d" · · b h t ı 
gazete için mezuniyet almata ta ar ış e ıtı~ı .ve u a a ~rı~ 

buhranlı vaıı7etı husule ıetırdı 
lüzum yoktur: lioi kabul etmiş, bundan dolaJI 

Yabancı hır _m~mlekette ?1 

1 
bu üç unsur arasında istikbRlde 

kan aazetelerden ıktıbas ıuretıle daha bü7ük bir iobirliQi yapıl 
intihar vakalarının neari için de maaını istemiştir. 
birinci fıkrada 7aııh mezuniye B. Ruzvttlt, nutkunun sonun 
tin alınması lAzımdır. da demokrat partisinin iptidai 

Bu madde hükmüne a7kırı intihablarında liberaller te reak 
hareket edenler bir haftadan bir siyo"la namzetler arasında rek• 
seneıe kadar hafif hapis ve 25 betler vuku buldukça müdahale 
liradan 100 liraya kadar hafif etmek niyetin<ıe oldutunu IÖf 
para ceı11i1lı cezalandırılırlar. lemittir. 
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i l A N 
Mersin Tecim ve [ndüstri Odasmdan: Dünyada Neler oldu Neler oluyor 

• 

MERSiN 
Pi YASASI 

--------------------------~--------------------------..-&! 27-6-938 
Odamızın fevkalade smıfmda ve ticaret sicil 

defterinm 586 uıcı numarasında "Türkiye iş ban
.ıs.:0 ~. IK~f kası Mersin şubesi,, ticaret unvanile mukayyet ve Bir boşboğazlık 3 bin ingiliz lirası! Pamuklar 

Kıevlant 
' Oağmah 28 29 müseccel bulunan müessese Türk lirası ikrazatı Dans ettifi genç kıza iltifatı, bir delikanlının 

mahkumiyetine sebep oldu 
j Kapı mala 
Koza 

27 ve iskontosu için taleb rdeceği faizin en yüksek 
~ 50 haddinin °/0 8 112 . 0/o l 2 olarak lesbit elliğini 

, Kırma 
İngiliz mahkemeleri, ni · l~nmadı_ğını, . ~.at.ta aklından j - ~!ki, diyor ve gidiyor Kozacı parlağı 

şaohlflı'tnı aldatan rnya kızla bıle gPçırmedı gını söylemiştir. aradan hafla lal' geçtiği halde Buğday· Çavdar 
ra izdivaç vaadinde bulunup Fakat, kız, del'lıal mahkeme-

1 iıabel yemek pişirmesini öğ Sert anadol 6 
scı•n':l kaçan delikanlılara kar ye müracaat etmiş ve deli· 

1 renmemiştir. Corc bir kere 1 Yumuşak 5 
Ş~. tolc şiddetli davranır. Sun ka~lının kenditıİnt! izdivaç va! daha h'.ıtır~atıyor. i?abel yine, Yerli buğdayı 3,82,5 
gunlerde otan bir iki hadise ~dınde bulunduğunu, sonra _ Peki, diyor ve gidiyor. Çavdar 4,62,5 
buna gUzel birer misal tı şkil ıse v~zgeçtiğıni iltf'i silrerek Yine birşey öğrendiği yoıı: · Anadol yulaf 
etmektedir. tazminat istemiştir. Nihayet Corc, biı· giln ciddt Arpa 

Bir giln bir düğünde ka Mahkeme de kızın tara· , l-'onuşmaya karın· veriyo,., Anadol 3,37,S 
dın. erkek herkes bUyOk bir fmı tutuyol' ve Boh'u 300CO _ fzabel, diyor, bakıyo· Yt-rli alivre yeni M. 3,12,5 
ne~e içinde eğleniyor, dans ir.giliz ı_irası vermtiye mah· ıl rum sen yemek pişirraesini Nohut ekstJ"a 5 15 
edıyor. şarkı söylOyorlar. Bu k6m edıyor. öğrenmemekte inad ediyorsun. Fasulye 5 6 
arada, Bob isminde bir genç Şaphesiz ki Bob bir daha 1 Bu böyle olmıyacak. Ayrıla- Yulaf yerli .~,425 
de Lilyan ismindeki bir kızla kadınlua iltifata tövbe etmiş · Jım . .. Mercimek ıark 4 
arkadaş otmuş ve onunla dans lir. İzli bel : Sahlep 120 J i:O 
ederken bir aralık; ikinci vaka; - Ya öyle mi ? diyor. Tatlı çoğen 20 

25 26 13 llaziran 1938 tarihli beyanname:sile bildirmek
le 2279 ve 3399 numarala ödünç para Yerme hak
krndaki kanunun lıiikiioıltArine lbvfikan hu husu
sun 16·6·1938 tarilıinJe 586 numaralı ticaret sici
line tesc!I edildiği ilan olunur. 

16-6-1938 

i l A H 
Nafia Ye~ileti Mersin Su işleri on~irinci şu~e 

Mü~en~isliüinden : 

- Sız de ne güzel bir ge Corcla izabe! nişanhdırlar. Ben sana göstHirim... Balmumu 75 
lin olursunuz t Çok sevişiyol'lar ve yakında\ Çıkıp gidiyor. Ertesi gUn Cehri 10 

Demiştir.. evlenecekler .. Fakat, Corc'un 
1 
Corc'a m.ahkemeden celb geli Susam 15 

24.6·938 gfmii ihalesi icra edilt·cr.k olan 2773 
lira 84 kuruş bfdel kflşifli Efrenk deresi inşaatına 
talip çık madığmdau ihal~nin ı O gün daha uzatıla
rak 4·7 -938 pazartesi giirıüe Lalik edılcliği ve la-

12 liplerin 3) ni günde Mersinde dairemizde müteşek-
16 kil komisyona müracaatl1: rı ih\n olunur. 

Bu t:oşboğazlık Bob'a tam nişanlısı yemek pişirmesini yor, mahıtemeye ~çBğ,ırıyorl_ar. Yapqı 
3000 İngiliz lirasına mal ol· bilmıyormuş. Halbuki oğlan, 1 Mahkeme Corc u?, nışan Siyah 

-----
38 l N rnuşlur. boğazını dllşkUndUr. Bir gUn lısuıdan böyl~ kU_çUkb~~. b~h~- Şark 36 

32 Kız, del!kanhnın bu sö mUstakbel kat'lsına diyor ki: 1 ~8eyle _ayı:11~mak1 . ıstedıgı ıçın Anadol 
. . . . • . . . .. oo ıngı ız ırası vermeye A d 52 

ıUnU bır ızdıvaç vaadı telak - Bılırsın t-en yemekle! hkO -.d' 0 . Y ın 
k. t · d .. t · · d ,. · · · ma m c ıy 1 

• Y kan k 72 ı e mış ve UgDnlln el' esı rı <·v en .,yemesını severım.I H k"k 1 . b 1 . 1 mıı yapa 

35 Devlet Demiryolları 
53 Miidürlüfünden: 
75 

lıletme Umum 

gil U k d" . . N 1 d •· . . a ı a en ıza e nışanh Güz yunu 70 n , en ıeıne ne zamHn nı e o ur sen e yemea pışırme sının evden yemek yemek a 
şanlanaceklarını sormuştuı'. . ~ini öğrensen ı ı zusunu pek pahalıya mal et~ Konya malı tiftik 110 1 ~O 

Bob, böyle bir te'<lifte bu fzabel ; miştiı-. Yozgat 

Bir fil .başından çıkarılan 
hükiimler 

530.ooo sene son f ngiltere 
yok olacak 

Keçi kıh 50 

• dabai 1 
Pirinçler 

Birinci nevi mal 20 21 
ikinci nevi mal 

1 
_...,.. ..,..,.._ ç 285 

Geçf nlerde general Tiho ve fen akademisine anla tmı., • t . . . .· ı · . . ay 
(ki iyi bir aıker olarak tanın tır: ngıhz arzıyat ,t ıml6rmın Kahve 104 105 
dığı kadar iyi liir arziyat ali-1 "-Z " k k en yeni hetJBpldrına ııöre, BU Badem, çekirdek 

am.nımıza ço ya m Uk B .t 3 iDİ olarak da maruftur) Paris bir devirde sabrayıkebir otu- Y ı· ı ~nya ~,ooo se~e içleri 
fen akademili huzurunda çok 1 rulibilir bir yerdi. Zira bulu- ~nra de_.llz Oze~ınde gö!'ün Tatlı badem içi 
dikk•te deg· ,.r bir rapor oku ı b k k' b' d mıyecektır, Tehlıke vakıa ya Acı ,. ,. • nan aş pe es ı ır evre - · . . 
ınuıtur. G~aerali.a id~iHına iÖ 1 ait değildir. Bu baıtan yont· :.ı~ dPgı Jd• r, fakat pek cıddi· Acı çekirdek 34 .l.? 
re sahrayı kebır, bır zelzele ma t.ş devri ile cilalı taş dev ıı. Urfa Yağı 
neticesinde ucsuz bucaksız bir 1 ri arasındaki zamanda Afrika. 1 Sözlerine inanılabilir alim tçel ,, 90 
çöl olmAdan evvel mutedil ik- nıa merkezinde mebzul otlar lerin rivayetlerine gıra İngil ~==~·~m~~==~~,-~ 

Mersin Meyve ve Se~ze 
• 

pıyasası 

limli ve ioHnların kolaylıkla bulunduğuou, h•yYanlar dolat tere yavaş yaval çöküyor. Bir 
Y•tıyabileceği bir yerdi. Alim hğını batta ioıanların yaıadı ssırda ingiltt-renin denize çö 
generalin iddiast sahrayiktbir 1 ğını kabul edebiliriz. BugOn· 

1 
ken miktarı 25 santimelredil' 

de Çad gölüniin 150 kilomet 1 ku kurak sabılarda berrak 
1 
Çökme mU!emad\diı· ve önU 

re timaliade Döıombre tara· ırmakların aktığını yiikıek . ne geç~e~~. ımkAn yoktur. He 27 Haziran 938 
f d k f d'l b. f'I k f - 1 t k'l tt' w • • 1 sep edıldıgıne göre 530 ooo Kuruş uı an eş e ı eın 1r ı a a agaç arın eş ı e ıgı genış . ' 
sı .. t b · d k 1 b 1 d w d" sene sonra denız dalgaları mus e ısesıne ayanma ta orman arın u un uguou u· 
dır. Bu müıtebasedea ilim şünmemize hiçbir mini yok- Grepiyan dağlariyle lskoçya 
general şu neticeleri çıkarmıı 1 tur. nın en yUksek dağları üzerin 

den aşarak biribirine kavuşa 

Dünyının en uzun boylu 6• 1 L 1 ·d f ' ' caklardır. UZ8 ılZ an mu 8 il IÇln 0 zaman, tabedilecek de 
ıarsonu İrıgilterenin en gUzel ka niz haritalarında, bugUnkil in 

Dü b 1 
dınları Brumfild şehrinden çı· gilterenin bulunduğu yerde 

ayanın en uzun oy u I . . ( · ıarıonu Alminyida Koblıus · kar, ngılt~renın en kumran şu yaıtla.ı olacaktır; dıkkat 
da bir kahvededir, fımi Lui saçlı ve en gazel tenli kızları kayalardan sakınınız 1 ) 
Şulthea olan bu garson iki da hu Şf'hirdedir. HattA ingil· 

2 Domates 
8 BU~r 

02,5 Ayşe fasulya 
6 Barbonya 

02 Çalı fasulye sırığı 
yok Yer çalı 
yok Sarı fasulye 
4 Kabak 
1 Hıyar adedi 
1-10 Erik 

10 l5Kaysi 
8 Pathc•n · 

7-8 Sarmısak :;t'~8yirmi ••oti,m kkbobyund•-, terdde ğüzeı bir kadından bah Morgla kapah ~alan ~a~m 
• ~ num•r• aya a ı ge· . d k 

yiyor A . . k sedil•l'ken «Brumfıldlı kadın 0 tor 'lldıfdl . vacunun ıçı ço ge- , Mürettip 
•ittir, Dört bira bardağı avu- kadar gllzel» derler. 
cuııun içine ferah ferah dura- Tabiatın bu JOUunu muhı . ~ak.a Le~iataoda Pilıuds • t · 
biliyor. Bu ıuretle dilnyanın faza için Brumfildliler :•gUzel kı. ~-nıveı0'8iteaınde vukua gel 18 J y Q f l) Z 
en uıua boylu garsonu ea işe 

1 
h r .. mışıır. nlveraitenio te~rih Matbaamızda gazete ve 

Ya kadın arımızı mu a aza cemı salanunda çalışmakta olan cehel iıleriade çahımak llz. 
nyan garaonu olmuı oluyor yeti• adlı bir cemiyet kurmuş .. 
Bu ada

81 
on dokuz ıenelik genç bu kadın doktor, çalışır re iki mllrettibe ibtiyacı-

eylidir. Karısının baıı ancak lardır. . . J(en saatin ilerlediğinin farkı mız vardır. Çalıı•ık arzu 
kalçaların• kidar geliyor, o Bu cemıyet buglln beledı na varmamış. Ve her vakitki edenlerin mlldGriyete mü
kallvede yalnız garsonluk yap ye meclisi ile ihlilflf halinde gibi Qniversileoio kıpıları sa racaatlan. , 
lllkınaktadır. Kahvehanenin dir, Zira belediye meclısi şe at altıda kapanmıştır. Birden ----------...ı 
j6 On ve intizamını da muha· hirde bulunan kuyuların ka bire elektrikler söoilncr. vasi .----------. 
•zaya yarıyor. • • ... pahlmHsuıa kırar vermiştir yeti anlamış bulunduğu salon J [ N İ M ( ft S 1 N 

On senede hır ~ugun Cemiyetin fikrine göre Brum dan dışarı çıkmıştır. Faka bu 
Arzı mukaddeste oturan fild şehri kızlarına harikula radın ~ıkı~~a kera.ohkta mu 

Sa~aritenler en eski yahudi de gnzellikleri veren bu kuyu e888seoıo ıçıud~ lel_h lSIU bu~u 
kabılesidir. Mevcutları ancak tarın terkibi meçhul sularıdır. nan salonuna bıJmıyerek gır 
!?Oo kişidir Bunlar kendi ka K b 1 1 k d ki miş. Ve orada sabaha kadar 
b. • ızlar u su ar a yı an ı arı S • . . 1 ıleJerinden olmıyanlarla kat· . . . . d . k kalmıştır. abah ıçerı gıren er . ıçındır kı cıl len yumuşa ve k d ld 
ıyen evlenmezler Dul kalmış genç a ın doktoru çı armış 

Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ) Türkiye Hariç 

Şerait ( için için 

Senelik 1200 Kr , 2000 Kf . 
Altaaylık 000 1000 

Oç aylak 300 500 Yahut boşanmış b.ir kadın tE'k bdyaz oluyor. 
1
. . 

1 
bel bir halde ölDlerin arasında bu 

Bu kuvvet ı dehi er, e 1 ı d 
rar .evlenmek hakkına malik . . . ~ unmuş ar ır. . . Bir aylık ıoo v k 
değıldir. On senedenberi bu dıye mechsı aıalarını mUtees Genç kadın tedavı edıl· o tur. -

kabile ic;ersinde tek bir dU· sir etmiş ve memnuiyeti kal mek üzere akıl hastalıldarı' Resmi iliaabn ıabra 10 
IOn olmuıtur. dırmaya kırar vermi9lerdir, bastaoeıine yatırılmıttır. ._K.u.r.uıiııııtur_. _____ _. 

1 - Devlet Demiryolları iHtasyon sınıfında istihdam 
edilmek üzre mUsa baka ile hareket memur namzedi alı· 
nacakhr, 

A) MOsabakaya iştirak edebilmek için orta tabel•i bitir· 
mit olmak; 

B) Türk olmalr, 
C) Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan (dahil) yukarı olmamak 
D) Asgari bir sene tçin askrlikten muaf olma~. 
E) İdaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muye· 

nelerinde faal ve servisde çalışmeğa mani bir arıza ve has· 
tahğı olmamak, 

2- Müsabakada kazananlar 61 lira ile tayin edilecek· 
lerdir. Ecnebi lisanlardan biı•ine vakıf olanlar 67 lira Qc· 
retle alıoacakalrdır. 

Müsabaka imtihanı 9 Temmuz 938 cumartesi gllnll saat 
14 de Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Ma 
l!.!_ya, Adana, Afyon, fzmir ve Erzurum işletme merkezle· 
rinde yapılacaktır. 

4- En son milracat 8 Temmuz 938 Cuma .:noune 
kadardır. 

5- Talipler iş'etmelere ve istasyonlara istida ile mO· 
racaat edeceklerdir, 

6-Kabul şerait v~ evsafı hakkında dah• fazla malti
m•t almak isliyenler işletme merkezlerine ve istasyonlara 
müracaat edebilirler. 17-22-~8 -2 

i L A N 

içıl Orman Mühendisliğinden 
Gayri mamul H. Muhammen vahit fiah 

M3. Cinsi Lira Ku. 
{5o)ouo Gögnar 3 70 
ı - içel vil~yftinin Mersin kazası dabilinde 

A,ıpınarı ormanından 5o M3. gayri mamul gök
nar ağacı saıışa çıkarılmış•ır. 

1 
2-Belıer )13. muhammen bedeli 370 kuruştur 
3- Şrrtname ve mukav~lename projelerini gör 

mek istiy~ulf'rin Mersin orman mühendisliğine 
nıüracaatları. 

4 - Sauş 5 7 938 salı günü saat ı 5 'h y3 pıla
cak ur. 

5 Satış kö) Hi arasmda küçük artırma usulile 
yapılacaktır. 

6-Muvttkk~l tt-ruiualı 14 liradır. 
1 - Talipl.-rin şartnamede yazıll vesikaları ge .. 

tirmelrri lazımdır. 25-28.30_3 

i l A H 
ı Mersin Belediye Riyasetinden 
f 
0 

B~l.ediye .. dair .. esinin ihtiyacı için on ton Snlfat 
alonun ve uç tup klor gazı ıu;ık elsihıue sureti 

ı ıe satın alınacaktır. Muhammen bedeli a 200 lira 

1 ,,ı~.n .. tı~. ~·~addelere ait şartname mersin su işleri 
mukdur.lu~und1 en pbarabsızd a~ırıah!lir. Eksiltmeye gir 
me ıslıyen ~~ u e ehn )'Uzde 7,5 nisbetindA 
n~.uvakkat temınat makbuzile 15-7-938 cuma gf 
nu saat 16 da mersin bdediye dairesinde teşek l n: 
edecek ddimi encümene müracaat eylemeleri i
lan olunur. 
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SIHHATİNİZİ K.OR.UYUNt.:TZt _. 

KA YADE-LEN i 
SULARINI tÇMEKLE 1 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu l9 

1 TAHLiL RAPORU 
Görünüş: Bflrrak Kaleviyet; "loo sm3 suya sarfulunan N. lo 

mikdarı,, 0.2 ·sm3. 
~le cmu sertlik derecesi "Fransız,, 1.5 

• 
1 Renk 

Koku 
: Renksiz 
; Kokusuz Uz\İ maddeler icin sar folunan müvelli-• 

dülhumuıa litrede o.4o mgr. 

• Tadı ; Lalif Sülfat "SO 4u 
Klor "CI ,, 
Nitrat ''No 3,, 
Nitrat "No 2,, 
Amonyak ''NH3,, 

Jitred•~ 0.0033 gr 
0.0074 

1 • Teamül; Mhtedil 

1 

,, 0.0040 
yo 

Yok 

Fennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itiba
ren istasyona ~adar i{;i kalayla kAlvanizli borularla içi m~rnıer döşeli 
bellurhavuzlara dökiilnıP.ktedir. Oradan (fa biitiin Fiziki ve kimyevi 
evsafını muhafaza ederflk ve hiçbir suretle el dtığmeden hususi kim
yageriruize ve ı\ dana Sıhhat Bakauhğmm tayin f>lliği Sıhhiye owmu

~ ru huzorlarrnda damacanalar ve vag~rılar KAY DELEN suyu ile 
.._ y1kandıllan sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhhat memuru tarafın
,,. dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir. 

1 • 1 

-t' 

* • 

~ 

---

2 8 ll?ıiran 1938 

Altın rüya 

Portakal ağaçlanmn sıhhatı n~sıl temin e~ilir? 

VOLK ile, çünkü: 
1- Poı·takallara :1rız olan lrnşerat ve hasta 

hlı.larla en Lolay v., pratik şekilde mücadt>I~ 
etmek aucak VOLK ile kabildir. ' 
Volk il:lcıua yarduucı Lir madde kaı ıştı. 

rılmasu~a Hizum yoktur. 
1 

volt< ~ıe~;cul ih\çlardan en emniyt·llisidir. 
. volk Hesmi müesseseler tarafmdao her 
ilaca tercihan tatbik ve tavsiye edilme~ tedir 
volk Ve Volkun kullanılmasına yarayan 

Püskürgtıç!er her zaman bahçecilerin eıuir
Jeriue anıa<ıe lHılunduruhnakladır. 
volk ile ilaÇlama işleri eu ehv~n şartlJr

la Licarelhanemiz tarafından deruhte edil
mektedir. 

Mersin: Azak zade Han No. 20 

VlKTOR BOTROS 
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IHTIYARLIJ( 
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P-eşinizden GeJIV,q~ 

ONA KARŞI ~ 

Hazırhkh Davranı ı .. 
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Mersin: Yeni Merain B11ımevinde Buılm!Jbr 
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