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Başbakan B. Celal Bayar dün Biiyük Millet Meclisiı1dA mühim beyanatta bulundu 

Meclis· Hükümete tam salihiyet verdi' 
Milli davamızın istilzam edeceği tedbirler ahnacak 

·----------------------/ 
Ordu Dersimde manevra yapacak. Tarama ile Dersim işi kökünden sökülüp atılacak , -

Cumhuriret bütçesi -Orduya güveniyoruz -Kredi vasıla· Dersimde islfüt programı . Ordu tarama yapacak -Af' 
~n · Sanayi plinmm tat~iki- Vergilerde tenziller · Ku- kanunu niçin çı~tı · Türk vahdeti Hatay daramız . Be-
panlır manısız ağırhktır · Milli Etonıminin temeli - j yetimize kafi talimat veril~i - Hü~Ometin iste~iüi 
lımlıkıttı raf ıh-Cumhuriyetin ecnebi sermaye teli~kisi salahiyet. 

Kamutay dün tal·il yaptı Hatay davamızda aon vaziyet 
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Af kanunu dün Kamutııida ~inema ve 

kakul ed.ıldı· tıyatrolar 

\ 

15 Temmuzdan iti· 

K~~un \Adliye encümeni 
Nıçın çıktı ı H .. k" i h 1 d ...,, l "= .h 

baren ucuzlıyacak 
Ankara, 27 (Hususi) - Hal· 

kın eğlence ihtiyacını tatmin ve' 
kültürel yükselmesini lemin için 
hükumetin sinema ve tiyatroları 
!.lcuzlatmağa karar verdiaini ha 
ber vermiştik. Ayni zamanda ha 
yat ucuzluğunda da mühim bir 

Adi. .. . . u umet n azır a ıgı ayı a-
ıye encumenının 1 mazbatası ya bazı ilaveler yaptı 

Büyük Millet Meclisinde ka 
bul edilen af kanunu lay ihası 

ol oynayacak olım hükumetin 
bu kararı kanun halini almak Dün ~abul edilen kanunun son şekli 

AdliJe encümeninden meclise eu üzeredir .• 
mnZbnta ile eevko1unmuştur: Ankara 29 (Radyo) Kamu ta. maddesiyle diger kanunlara gö· Dün bQdce, dı1hili1e ve ma· 

icra Vekilleri HeyelİLCe Bü· yın dünkü toplantısında af ka· re ılınma hizmetlerinden sayılan liye encümenlerinden mürekkep 
1ük Millet Meclisine arzı karar· : nunu l a yihası müzakere ve ka i şlerde kullanılamazlar ve bulu· muhtelit encümen Dahiliye Ve· 

k 1 3 \ı b ı d·ı · r namazlar. kili ve Parti Genel Sekreteri 
laştırılan ve Baıve a etin 2 • • u e 1 mıe ır. Bay Şükrü Kaya ve Maliye Ve· 
1~38 tarih ve 6 . 2171 say ıh tez f . * • * nu kanunun meriyeıind~n kili B. Fuad Ağrah'aın da ieti· 
keresile sunulan af kanunu ıa Kabul edılen kanun enel 1064 sayılı kanunun hu riiki7le kanun layihasını tedkik 
yihosı Adliye encümonine tevdi Hükumetin hazırladıA'ı ka kümlerinden doğan bütün huku etmiş ve lllyihada bazı değieik· 
edilmekle Adlire ve Dabilire ve· n~n lily~has~ Adliye Encüme~i· ı ki netice ve muameleler mahfuz likler yapmıştır. Lilyiba1a göre 
killeri huzurile tetkik ve müza-

1 
nın ta~ıllerınd~n ~on~a Meclıse dur. kanun 15 temmuz 1938 den iti · 

kere olanda; eu eekı_1de tevdı adılmış bulunu· f _ Madde 4 - Birinci ve üç~n baren muteber olacaktır. 
Hükumetin mucib sebeb ld · ı 1ordu · . cu maddelerde yazılı aftan mus Mucip sebepler 

Jihasında tafsilaUyle izah edil· tı~adde 1 ~ İetıkliU mahk.e· tefid olan eşhas hakkıada 2Mart Hükumetin lıfeclis'e sevket· 
diAi veçhile Türk milletinin in· m~lerı kararı ıle . m.ahküı:'1 edıl· 1331 tarihli kanunun beeinci til}i IAyihanın mucip sebeplf>rin 
sanlık varlıgıoda gösterdiği ve mış olanlar_ nffedıl~ışler~ır. maddesi hükmü tatbik olunabilir de bu ucuzluAuu sebebi hulftsa 
rOkselUiQi mevcudi7etler ve me· Bu af ınf~z edıJ~e.mış ceza· Madde 5 - 25 Eylul 1339 olarak :şöyle anlatılmaktadır: 
deniret foluoda erişti~i yüksek larla mahkumıyetlerı ınfaz olu· tarih H 347 ve 26 Mayıs 1926 ,, Halkm bedii eğlence ihtiya 

mevkl·ıer ve bu-tün m·ıılet ve ka nanlar hakkında bütün hukuki . . cını 'atmine yarıyan tiyatro ve 
tarıh ve 854 sayılı kanunlara gö . I" 1 k t' · d · hı· ve feri netayiç ve tesiratına şA . . sınema Qr mem e e ımız e, ı ı· 

vimlerin örnek ittihaz ettikleri mildir. re teşekkül etmış olan h_eyetı yaca kAfi gelecek derecede inki· 
medeniyet eser ve usullerinin ta Madde 2 _ Birinci madde mahsusalarca haklarında hır da şaf edememietir. firatro ve sine· 
rihi serirleri arasıoda bir çok hükmünden islifade edenler hak ha devlet hizmetlerinde istihdam manm yalnız bir eA'lence vasıta 
hıkilliblar geçirdiği şüphesizdir. kında hlkimler ve memurin ka· edilmemelerinfl karar verilen eş· sı olmadığı ve her ikisinin de 

Bunlar arasında mazbatada nunlariyle bunlara müzeyyel ka hasın ve 24 Mayıs 1928 tarih ve halkın sevi7esioi 1ükseltmekte 
iaarot edildiAi gibi Osmanlı im nunlara ve sair husust kanunla 1289 sayılı kanunla Ali karar he ı b_üy~k tesi~l~ri ~ulunduğu şüphe 
paratorluQunun son devrinde ra göre yapılmış ve fapılacak 1eti ve 26 teşrinevvel 1933 tarih sızdır. Bu ıkı guzel sanat eube 
imparatorlukla beraber Türk olan bütün inzibati muamelele- ve 2330 sayılı kanunun 12 inci sinin memlekette inkişafını te· 
milletinin tarihinin de kapanma. re ve askerlikten tard, ihraç ve maddesi mucibince De•let Şurası min etmek üzere her şeyden 
eı menfi te muzur amillerin de - k' . . fi d evol bunlarm halkın rağbetine 

nisbetlerinin kesilmesi suretiyle Mut ıye daıresı tara arın an h 1 b · · d 
tamlı tesirlerle bu varlıA'ı yıka. maz ar o ması ve unun ıoın e 

alAkası kalmı1anlara dair olan J t~tkik ve tasdik edilenler de ~a bu müesseselerin bolktan alaca· 
cak bir mahiret almıetı. Hirbiri · kararlara affın şümulü yoktur. hıl olmak üzere cezaları affedıl· ğı damga ücretlerinin 7üksek 
ni takib eden Balkan ve Umumi Madde 3 - Lozan'da ak to · ı mietir. bulunması lazımdır. 
harb TOrki1e'nin iıtikHUini mah lunan 24 . Vll 1923 tarihli u· Ancak bu suretle affa maz· Hükümet memlekette sahne 
vetmek ve adını cihan haritasın mumi beyanname protokolunda har olanlar bu kanunun meri7e hayatının tamim ve inkişafıııı 
dao silinmesine baelangıç sayı· mevzuubahs yüz elli kişilik lis tinden itibaren iki sene müddet· temin etmek üzere icab eden ted 
labilecek olan küçiik bir arazi tede isimleri razılı şahıslar affo le maaşlı memur olarak istih· birleri almış olmakla beraber bu 
içinde mahdut bir istikHil hakkı lunmuelardır. Şu kadar ki bu ctam edilemezler. tedbirleri mali cihetten de tak· 
terilen meşum bir mütarekeden şa~ıslara mesbuk memuriyetle Madde 6 _ 128 Mayıs 1917 viye etmeği faydah bulmuştur. 
sonra haricin kötü emellerine, rinden dolayı tekaüd maaeı tah tarih ve 1064 sayılı {kanun mül· Tiyatro •e sinema artistlerinin 
ıahıslarının menfaati düşünce kazanç vergileri, kazanç vergisi 

sis edilmez ve bu eahıslar kanu godır. 
aiıle ıardım eden Osmanlı impa nin son tadiliyle indirilmişti. Bu 

nan meriyeto girdiği tarihten Kanun neşri tarihinden mu ·h ·ı d · · ratorlulu saltanatının başında Hlyı a ı e e sınama •e hyalro 
itibaren sekiz sene müddetle teber olacak ve hükümlerini icra 1 • ı k bulunan hain Sultan oldug-u hal duhuliye bilet erınden a ınma 
Türk coza kanununun 20 inci Vekilleri Heyeti .,ürütecektir. t ı · ı · d" ·ı kt" de onun yardakçıları da cehil ve " 8 o an resım er ın ırı ece ır. 

Ti7atro ve sinema biletlerin taaesubla kafaları kararmış ol· 
dutu halde Qalışmakta iken 
Türk'ün fıtratında te ruhund.: 
taeadaA'ı asil ve necib kabiliyeti 
takdir eden bü7ük kurtarıcı 

Atatürk Ulusal savaşa atılarak 

milletin bünyesinde mevcud bü 
&On kuvvetleri feyizlendirip bu 
hareketin baoına geQmie ve ciha 
nıo çıplak bir hakikat halinde 
ha1ret '8 .takdirini kazandıgı bu 
aünkü mesud neticeler istihsal 
olunmuştur. 

Aıkeri, ahdi te içtimai bir· 
birini takip eden zaferlerin ne 
aibi iztirab te güçlüklerle karoı 
)anarak elde edildiaini gene 
mazbatada belit bir tarzda teba 
rüz ettirildilti veQhile AtatOrk'ün 
b01ük nutkunun okunmasiylo 
anla ıhr. 

Düeman istilAsına uQrıyan 

memleketin en mühim kısımla· 
rıoda bir Qok sefillerin zehirde 
hiU\fet makamını ve Devlet ;oto· 
ritesini temsil sıfatını taeıyarak 

nıuzur ve menfi icraata vasıta 

olarlarken aldatıcı bir takım 

propaga\ndalarla bu kötü tesir 
leri saf unsurlara bile sirayet 
ettirmek fenahQını dahi yapmıe 
lardır. 

Jete 1urdu kurtarmak ve is 
&ikUUini elde etmek için c;atıeİr 
kon içeı ide de düemanın mak 
adlarma bilerek, bilmiyerek 

Alet olanlarla da uğraşılmak ZR 

ruretl bulunduğundan memleko 
tin JstihUisı gibi yüksek bir ga 
)'Ofe eriemek için yapılan ted 
blrlorloe başında Büyük Millet 
Meclisiniu kurdafu istiklal mah 
kemeleri gelir. 

Mflli mücadele ve büyük 
inkilAb tarihimizde ~dil ve kati 

I knrarlarilo ihLiUU ve isyanları 
bastırmak ve zararlı telkinlerle 
mnsum halkıu zehirlenmesinin 

önüne geçmek hususunda bu Başbakanın 
mahkemelerin icraatını bütüu 
Türklerin şükran ve minnetle an nutku 
dıaın"ı ve tarihin de takdirlerle 
bunu kaydettiğini ve edeCeA'ini 1 Birinciden artan 

ve edece~ini izahatan miista1tui ıilaf Halayda Türk ekseri1etine 
bir hakikat saymak pek tabii islinad eden bir hükumetkurmakla 

dir. hareket hallonulabilir, Bu gün dava he 
Kurtulue ve inkilAb nuz size ifade olunabilecek ka 

leri zafere erietikten ve Türkye 
Cümhuriseti terakki ve medeni dar olgun deQildir, 
yelin bütün icablarına uyaun Maamafıb mebdeeiodekl ve 
olarak ,eni bir nizam kurduk bameti muhafaza ettiği söylene 
tan sonra rejimini tesbU ve ge mez Şimdi daha sısllm bir bava 
ne Jllyihada iearet edildiği veçhi başlamıştır. Devllm ederse dostluk 
le tesisi kadar bakası da elzem ve sulh esasına ait iyi netice alıt· 
olan bu nizamın istikrarı iQin biliriz. 
kanuni •e idari tedbirler alın Şimdi yllksek meclislmlzdeo 
mıe ve bunların fili eserleri de kati salahiyet istiyorum. Bu s11la 
müsbet ve feyzli neticeleriyle le blyelle icap ederse IDıumu halin 
ceııt etmiştir. de milli davamızın lstllzam ede 

Kuvvoi esaslara istinad eden ceğl mndasfaa içinde lmkAn elde 
rejimin muhaf ili ve halta haini etmiş olaca~ız. Hatay davasını ta. 
olanlardan Türkiye Cümhuriyeti kip edecek lktlda!ı bizde 1törOyor 
uin bir endieesi kalmadığı haklı sunız ltlmad reyiolzl vermekten 
olarak iddia olunabit=r. çekinmeyiniz. 

Cidal sırasında kurulmuş ve Başvekllln llimad talebi şld 
istiklAl maksadla~ına engel olan delil alkışlarla karşılanmış ve ta 
ları kahir kudre~tıle e~en .ve bu lep ta1tol esami lle reye konula 
güo kurduğu Cum~urı1etıle . on rak 336 reyin Utırakıyle hDkllme· 
be& senedir bahsed_ılen t~dbırle ta hım salahiyet verllmlşdir. 
ri kanunuluriyle, nızamlarıle le ------------~ 
sisatiyle yerlarştiren Türk mille lzmir Enternasyonal 
ti bu makaadıara vazu oımak 10 ran n & l'ô\O f'M 'D' & 
lunda fazilet ve fedakftrlık gös lr"W~li\1 INJ~t!\ 
terenleri kahraman olarak rıasıl 
lakdir etmişse mahdud bir züm 
reyi cehil, gaflet ve kötü iti1ad 
ve telkinler tesiri altında şerefli 
vaziferleri idrak edememie olan 
bedbahtlar ve bltbaesa aramız 
da 7aşamakta ve bütün millet 
efradı gibi cümhuriyeıiıı nimet 
!erinden müsfenid olan bunların 
evli\dları ve akrabaları için kara 
betleıiniu bir şaibe olarak hicab 
hissi altında duydukları manevi 
ıslırobtan kurtarmıtk şefkatini 

beklemelerine korş1 da lutufklir 
lıkta bulunmamın hiç bir muzu 

1.~İLYON 
Müşteri sizinle alış veriş 

etmek istiyor 
20 AOustoa • 20 EylDI - g38 

1 

-· 
ru tasavvur erlilmediRinde Ke 
malıst Türkiye'nio bjyüklügü 
ve yüksekliğinin bir atıfet eseı i 
ve nlicenabaae bir ınürüveti 88 

yılan bu af için Hükumetin t~I 
his edilen mucih sebebler H\yiha 
sındaki düşüncelerine Encümen 
iştirak ile tanzim edilen layiha 
1ı kabule şa7an görmüştür. 

den devlet tarafıadan damga •e 
tayyare resimleri, belediyeler ta 
rahndan da belediyeler resmi 
ve darülaceze hissesi ·alınmakta 

ve bu yekun bilet bedellerinin 
yüzde 21.5 ile :rüzde 28 5 na 
varmakta idi. Bu ldyiha ile bu 
resimler yQzde ona ıindirilmekte 
dir. 

Bundan baeka bu resimlerin 
tahsili ioine de yeni bir şekil ve 
rilmektedir. 

Devlet, belediye ve <Jarülace 
zA teşkilatı tarafından ayrı ayrı 
takip edılmekte otan bu resimler 
maliyece tahsil edildikten sonra 
aldkadar teoekküllare verilecek 
tir. Bu suretle belediye ve darül 
acezeler tahsil ve kontrol mnsraf 
tarından da tasarruf edilmie ola 
caktır. 

Halkın bu müesseselerden 
ucuz istifadelerini temin için 
detlet ve belediJeler tarafından 

yapılan tenziUita tiyatro ve eine 
ma sahihlerinin de bilet parala· 
rını indirerek ietirak etmeleri 
lbımdır. Hükumet bu ucuzluQo 
temin için icab edAn bütün ted· 
birleri almıetır. 

· Şuşnig · ..... 
Kendi arzusile 

mevkuf 

• 
mı 

Viyana 29 (Rad10) Resmi 
mehafilden be1an oluııdulfuna 
göre son hafta içinde yeniden 
bazı tevkifat yapılmıştır. Fakat 
bunların hiç birisi siyasi olma 
vıp munhaınran ddi curümlere 
üittir. 

Eski baevekil Şuonig söı 
üzerine ikametgühında mevkuf 
bulunmaklııdır. Hu mevkufiye ı 

her hangi bir ıekilde tecavüze 
maruz kalmaması için kendi mu 
vafakat11le idame edilmektedir. 

"""--~~~-- ------- --- - -

Sayfa: 2 

Türk-Romen 
Ticari mubadeleler inkişafa 

çoK müsaittir 
Pamuk ham deri gibi maddelerimize 

mukabil RomanyaJan petrol alabilecefiz 
raQ etmare başlamıetır. Roman 
1a sanayii çok ileri gitmietir. 
FakAt hıtilısal masrafları yüksek 
olduğundan diğer memleketlere 
rekabet güçlüğü kareısında Tür 
ktyeye aanayi maddeleri ithal 
edilememektedir. Yalnız cam te 

İe.tonbul !7 ( Hu s us i ) -
Dost Romanya ile memleke 

timiz arosındakl ticaret müoase 
betlerini artırmak için geçen 
ikincikanunda imzalanan klering 
mukavelesi üzerine baetaıan mu 
emeleler, mevsim Jola7isile azal 
mıştır. Al}ustaetan sonra Roman kimya maddeleri üzerine Ro 
yaya lhracad başhyacaktır. Mev manya _ piy~salarile elverişli fi 

d t. t k 1 .1 .k. yadlar uzerınden muamele yap1 cu ıcare mu ave esı e ı ı ı . 
1 k • 

8 
d b 1 t ' 1 labileceğı tahmin olunmaktadır. mem e e. ara ın a aş ıyan ıca 

r • ı ı · b . . b" t - ı Yurdumuza her sene 1,5 - 2 e. o erı u sene ıçıo ır ecru 
. . .. . milyon Türk lirası arasında ben 

be mahıretınde gorülmektedır· zirı petrol mazod ve motorin it· 
• 1 ' ' Alakadar mahafılden aldığımız . hal edilmektedir. Bu miktarın 

malumata göre, tatbik me•kiin 1 artırılması mümkündür. Çünkü 
de bulunan mukavele bükumleri 

1 
Amerikadan gelen bir ton ben 

iki mamlekethı ticari ielerini on 1 z:in ton bııeına 32 şilin naklire 
eeuedenberi aetirilmiş olmasın 1 

ücreti verdiği halde Romanya 
dan dolayı kareılıklı iktisadi va 1 belJzini arni kalitede olduğu 
ziJeti islAh makeadile kabul 

1 
halde ton baeına :redi &ilin öde 

edilmiotir. Rumenler henüz hını : ~ektedir. Aradaki . 7irmi b~ş e! 
d k b T

• k 
11 1 

lın, mevcud kırtelın ko1duğu fı 
ma ı ıarı azı ur ma arını _ • . 

. . _ . . •yad yüzunden Turkıye zararına 
kandı sana1ı muesseselerıne ılk kaydolunmaktadır. Bir de Ro 
defa olarak kullanmayn başla ' manya malları Türk malı ile 
mışlardır. Bu seneye kadar Mı 1 klering suretile ödendiği halde 
sır pamuklarını l.ullanan Ro Amerikan benzin ve petrolleri 
men fabrikaları, 1eni mukavele serDest dövizle ödenmektedir. 
ile Türk pamuğundan on bin Keresteler için de bır kartel ıa 
b 1 ı 1 k rt s· d pılmı~tır. Yoksa Romımyadan da 

a ye a ~ışı ar 
1 
v~ a ~ 8 ın en ha ucuz kereste temin edilebilir. 

meme.un la mış adr ır. l oman:rae Evvelki sene Türkiyeye bir mil 
nın pırasa arımız an ıer sen . . . . 
5-G bin ton pamuk alacağa le yon liralık kereste getı.rı_lm~etır~ 

· d·ı kt d. B 7 8 lki memleket arasıudakı ıktısadı mm e ı me e ır. u sene -
- . • r. - . müasebetlerin inkişafı için met 

yuzbııı kılo susam, o- 6 yuıbın cud hüsnü niyet kAfi değildir. 
kilo kuzu ve oğlak derisi, muh • lki memleket tüccarlarını tanıt 
telif kuru meyveler,· tuzlu balık, tırmak ta J4zımdır. Ticaret an 
ze7tin aibi mahsüllerimizden bü laşmasınm müddeti gelecek 
7ük partiler mübayaa edilecek lkincikanunda bitEıCektlr. Bu ee 
tir. Romanyada bülün vesaid ve neki muamelelerden alınacak ne 
makinelerde halla kalöri(erlerde lice\ere göre gelecek anlaşma 
bile mazot kullanıldıQ'ı için Türk om hükumleıi &üpesiz ki iki 
kömürleıinden 7apılacak müba memleket için daha çok müsaid 
yaat fazla dealildir. Bundan 7ir olacaktır. Türkiye ve Rumanya 
mibe& sene evel Romanya ile ti gib.i iki dost ve kornea mrmle 
caretimiz çok müterakki idi. Bu ketin ticaret ielorini 1ıkınd~~ 
nun sebebi eudur: Vaktile Ro görmek üzero ve lzmir segısı 
mansadan yurdumuza buğday münasebetile şehrimize bir Ro 
ve un ithal edilirdi. Fakat Cum I men tücc~r gru_bu geleceklir. Bu 
huriyetin teessüsünden beri Tür 

1 

grub, Turk tuccarlarından da 
ki1e buğday ve un ithalinden bir grubu Romanyaya dave' 
kurtarılmış hatta bu malları ih edecektir. 

İngilterede 
Hava kuvvetleri 

artırılıyor ........... ,._ 

Avusturya~a 
Naziler arasında 
tahrikat yapılıyor 

Londra 29 (Rad70) Avam Lonra 29 (Radyo) Avustur 
Kamarasında bir suale cevap ' yalı Nazi mahfelinde hükum sür 
veren Harbi1e Nazırı demiştirki: mekte olan ihtilAflar muvacehe 

1938 Haziranında lngiltere- sinde Hillerin B. Sa:rs lukuad 
nin iki hava fırkasında 43 bin la B. Nöhbeher,i Berıtesgaden'e 
kişi bulunuyordu. Hükumet bu çağırmıt olduaunu Deyli Herald 
mikdarı iki misline çıkarmak ve gazetesi haber nrmektedir. 
idareyi meRul bir generale tevdi Bu iki Avusturya'lı şefin va 

etmek kararını almıetır. zi1etio vehameli hususunda ıı 

rar etmiş ve bitlerden mahalli Almanya zimamdarlar ile A•usıur1a komi 
el • t seri Büerkel arasındaki ihtilAfa 

Avusturya emır ı eehsen müdahalede bulunmasını 
aanayiine el koydu 1 

istemif oldukları sö1leumekte 
1 dir. 

Bertin 29 (Radyo) Almanı De1li Ma1l gazetesi, Büer· 
hüku~eti ~vust~r1adaki . de~ir kel'in Avusturya Lejyono'nun 
sana1hne Aıt muesseselerm hıı · bazı eski azasının huııumetiue 
se senetlerini satın almıetır. Hu J maruz kalmıı oldutımu 7azmak 
müe&1eseler oimdi)'e kadar 10 • d ,a ır. 
binden fazla i&Qi Qahetıran ma· 
kine ve çelik fabrikalarıdır. 

Hotza I 

Macar oe Polonya 
ekalliyetleri mümes 
sillerini kabul etti 

Büerkel, aynı zaınnda Avus 
turfa naıileriniu şefi olup ht1li 
hazırda Hesein Huıusi kalem 
müdürlüQüne merbut olan ve 
Avusturya komiseri aleyhinde 
şahsi nüfuzunu istimal etmekte 
oldutu söylenilen Leopold'nu da 
husumetine maruz bulunmakta 
dır. 

Prag 29 (Uadyo) Başvekil 
Hodza bu gün .M11car ve Polon· miştir. IIIükümeıle ekalliretıer 
ya ekalliyetleri mümessillerini arasındaki 'müzaker.,ler hakkın· 
kabul etmiştir. Çek parlAmento da sıkı bir ketumiyet muhafaza 
su da bu gün içtimaa davet edil ediliyor. 



• 
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SAYFA 3 YENi MERSiN 30Haziran 1938 

MERSiN i l A N 
Dünyada Neler oldu Neler oluyor PiY ASA.S:I Mersin inhisarlar Müdürlüğünden 

lnhisnrlar idaresinin Mersin ve taşra anbarla. 
29-6-938 1 rı için deniz ve kara yolile bir sene zarfında Mer 

Londrada hatta tlı l{ sergisi fransa~a ve Ameri~a~a Pamuklar K:~IK~~· , sine gt>lfCfk tuzda~. ~ay~i .ta~lm~nen 14,?00 loo 
· 

1
. t , Kıevlant 2s 29 ! yaprak ve nıamul tulun, · ıçkı, ı~pırlo vesaır ma-

hUsnllhata aid bir sergi açıld1. ıarında ve ispanyanın şima p . t R . , h Kapı mala mu ve gayrı mamu emlla ve eşyanın ıs efede 
Londrada hHttethk yani 1 İlk yazı Afrikanın orman Jya ro 1 Dağmab 27 ı ( • ( · • k 

Aw , d . . d . . d . srıs e . acının meş lir Koza 5 50 mavunalardan ~agonl~ra ve idare an barlarına v~ 
gustosun sonuna ka a r açık ıındekı santan er ctvaı rn akı Phedı e piy esı oynanıyormmi. fi 

kalacak bu m_eşh t•rde el yazı dağlarda ka~lettaı·ih 2amanlal' Herkes bu bUyUk trajediyi ~~==• parlağı 25 26 idare anbarlarından Ve istasyondaki vagorılardan 
sının terakkıya tı safhalan da yaşıyan ınsanların kayaıa hUzUnle s~yredc l'lerken ön sı- 8 ğday-Çavdar iskPledeki mavurıalara nakil ve istif araba ve ham 
gösterilmektedır. rın üzerine hak ettik l~ ri re· radaki seyircilerden birinin Su d 1 5 maliyflSİ 22-6 938 den itibaren 2490 sayıla kanuna 

Şimdiye kadar ingilt~re· simlerden çıkmıştır, Bu gibi ıkahkahalarla gllldUğUnn glk· yert an~ 0 

5 göre l5 giin müddetle açık eksiltmeye konulmuş 
nin paytehtmda böyle bi r ser mana ifade eden ve isimlere ~~;~~e~~ş ~::~ışgı:~e Okahh~f y :~iuruğdayı 3,82,5 tur. Ta.hm ini k ı vmeli 14 700,00 lira olan bu iş İ-
ginin eçıldığ l vaki dPğı ld ı r de'alet eden resimler eski Mı· ' ç d 4 2 J 

Bu seı·gi mUnıısebetile ingiliz sırlıların, Çiolılf'rin ve eski h!l pa gUIUnc~,. dı~ı;~~~~n~ ' A av d~i 1 f ,6 ,5 çin almacak muvakkal teminal 1102,50 liradır. 
matbuatı hUsnühatın zamanı Meksikalıların yazılarını icada \mış ar 

1 
ve nıçın g g 0 f na Ayu 8 Şartnamesi inhisarlar dairesind~dir. EksiJtme 

n_ıızd~ .ilerlemeyip bilakis g~ sebep olmuştur. Nihayet mo sorr:ış;~~, demiş, Amerika- , Anadol rpa 3,37,5 7. 7-938 perş~mbe ğiinii sa al onda ya palacak lı r. 
ı· ıledığı ve çok geçmeden bu dern alfa heler meydana gel· Jıyım. Bu piye~i Amerikada y 1. 1. . M a 12 5 Taliplerin muvakkat teminatlarile b~raber la-

. 
1 

ğ" . 1 • • j 1 er ı ı ıvre yenı . , , u . . I . I 
sanatın ö ece ını yazıyor ar, mışıır. komedi o!arak gördüm .. bura N b t k tr 5 15 yin olunan gün ve saatle iJıersm 111 ıısar ar mii-
ÇunkO artıac imz11 atma k bile Bazı yazı tarzları şimdi ·da işin fac alaştığ ını görünce f 

0 ~ e 
8 8 

5 6 dürliiğünde bulunmaları ilan olunur. 
okuyup yazmanın bir miyarı tamamile maziye karış ı hbeydret ettim, .hsonra ~o ır tu~af 1 Y:~:leyerli .'J,?.5 22 ı6 30 5 
sayılmadıüını ve esasen meş mıştır Mesela ispanyada hil ı ul um ve nı ayet Amerıka . ~ - - · -

" · · 'd k. h 1 'I k t ı Mercımek ıark ., hur adamların bile ımzala rı küm suren Vizigotların yazısı · .8 1 sa ne eı e mu eyese e - l20 ı::o 
· ı · . . . . .. ı tım ve kahkahayı bastım Sahlep 

okunamayıp ancak da ktı o ıle katıplerın tenbelhg ı yahut mU , ' T tl w 20 
i L A N yazıımıs şeklinden ne olduğu b.'l 'ağas• do'ayısile gitgide o· 1 Hapıshaneye sıg .. mıyan adam· 0•1 

1 
çogen 15 

1 ıd w d" a mumu 
an aşı ıgını keyde ıyo rlar. kuomez ha 1e gele·ek kaybol , I hl' ,l',J' Cebri 10 

Asri fen ve teknikler muştur. 1 a ıye Bul ul Susam 15 
halkı hokkaya ka'em hatırmak Rönesans devrinde ilalya' tııgilterede birisile kavga Yapağı 

~~ lçıf Def terdarlığmdan 
Kazası Maballui Cinsi Miktarı M .M2. 
Merşin Cımiıerif M. Şekerleme fabrika11 1070 tan uzaklaştırmaktadır. Maa- okunaklı yazı bulmak için Şarl ederek hapishaneye düşen 246 Siyah 

haza bu mDz9 haltın ve yazı man devrine kadar dönmemiş ~il.oluk bi~ adam .Nazırlar !11e.c 1 Şark 36 
nın nasıl meydana geldi ğini ol~aydı bugUrı ıngilterede eski lısı ka1 '?rıle. tahlıye .edil~ı~~·· ı Anadol 32 

hastane cad- binısile ılit ve ede-
38 desinde vatı 

ve nasıl ilerlediğini mllkem usul yUksek Alman harflerinin • Bu tahlıyenın sebeb.ı şu ..1.dı. . A dın 52 
35 Muhamen bt.deli HUDUDU 

rnel surette gözönUne koymak istimal edildiğini görmiyecek-1 Mahkuma sığabılecE>gı hır ı Yyk k 72 
53 7599 Alitı Şarkan şimalen yol garben yol ve gi

ritlilere verilen 3 dükkan cenuben yol 
mahdut · · · ·d h h hUcre bulunamamıştı. Her yer ı anmıı yapa 75 10286 Zemin ve 

binası tadır. Bu?dan başka tarı hın tık. SP ı ·gı e . em gUzel ~~ de dolaştırılmış, kol'ı dorda otur ı Güz yunu 70 
- rne~şhur sımalarının. hattı dı st de oku.n~klı . . ımzala.rda? ~ırı tutmuş, başına gardiyanlar di ' Konya malı tiftik 110 l~O 
lerı ile yazılmış ımw.lrrmın de eskı ~ngılız kralıçesı Elıza ki imişler, fakat killfete daya- 1 Yozgat 
asılları da teşhir edilmiştir. bete aittır. namıyarak tahliye etmişlerdi. ' Keçi kalı 50 

--17885 54 lira 
Emvali ruetriikeJe "il hastane caddesinde 

Bir rom1ncının kitaplarını Listin Çara verdiği ders ~iri:;ı~;i 
k k 

. . Birinci nevi mal 20 
0 Utma IÇln çare Meşhur piyanist List Pe·,Qmretti. ikinci nevi mal 

kain ve kırtasiye depo olan yukarıda hudut ve 
evsafı yazılı bir bap fabrikanın ehniye ve arsasile 
ahit ve edevatının mülkiyeti J>fŞİn ve kapalı zarf 

Edgar Vallas ingillerdde tersburgda Çarın huzurunda Leningradda eski vesika . Çay 285 
bUyUk bir şöhret kazandıktan konser veriyordu, Bir aralık lar amnu·ken polisin Lişt hak! K&bve 104 105 
sonra eserlerini Amerikada Ça rın. yanındaki kimselerle kında~i raporu de ele geçti ! Badem, çekirdek 

21 usulile 15-6· 938 ta ilıi11den itibaren 2 ı gün müd
detle müzayedeye konulmuştur. 6. 1 938 çarşam
ba giinü saat 16 da sürülen pehler haddi layık 
görüldüğü takdirde ihalei katiytısi yapılacağmdan 
talip olanların yüzde 7 buçuk teminat akçalarmı 

da yaymak f ste~i ve eni konuştuğunu .görünce .piyano Polis rnporunda şöyle yazıhy-1 içleri .. miistashibfln içel defterdarlığından miitf>Şekkil ko 
misyona müracaatlc.. rı ihin olunur, 15-21-25.30 

da ş y yu btrdkıverdı. Çar, Lısl'~ ; dı . Tatlı badem ıçı 
nyeya ayak baı:ımıştı. Amel _ Ne e durdun ? ' . Acı ,. ,. 

l'ikalılar fazla kitap okumağa D y ( Lıst namını taşıyan mu A k' d k 

r 
ıye sorunca : . cı çe ır e 

dUşklln olmadıkları için onun BDt " R 1 ç zıkacı aslen Macardır. Serbes U f y w 

34 .l5 

- un us arın arı d . . . . 1 r • •rı 
eserlerine Uikayd kaldılar. 1 konuştuğu zaman bize susmak UşUncelı, tehlıkelı bir insan fçel " 90 

Meşhur · zabıta ı omanları düşer ı dıı·. Allahsızların dostu, sar· ~=::=~"""""'~===== 
muharriri Vallas çıldıracaktı .. , Çer bu söze fena halde hoştur. Yaptıjı hareketlerden I Mersin Mayrı va Slhzı 
Nihayr•t kendisini biı· reklam kızmıştı. P<ıl.ise bu adam hak dolayı maj"s'e Çıtrın eml'ile 

Ut h t 
• tt"I kında tahkıkat yapılmesım hıp&edilmiştir.) rn e assısına avsıye e ı er. 

Vallas onunla görüştü, kürde Dünyanın en büyüh Pipo yapllan anaçlar 
Yarı yar1ya taksim usulünü b · il 
kabul etti. Reklam şu tarzda ayrağı nere-'en gel"ır? 
yapıldı; Dünyanın en bUyük bıyra · U • 

4<Herg0n birkaç kişiye o ğı Pariate yapılmıştır. 500 Pipolar Brüyer köklerinden 
lomobil çarpıyor ve kaza2ede metre murabbaındadır ve in- yıpılır. Bir ı~nede düoyıda 
1er mahkemelere müracaat edi giliz bayrağıdır. Bu b•yrak ia. bu köklerden pipo yapmık 
Yoı·ler ve her defasında da giltere kral ve kraJiçeainin Pa için on bin ton sarfedilmek
ŞOföı·ler haklı çıkıyordu. g 9 t·e . rise girdikleri giln Eyfel kule! tedir. Bu mikdarın üçte birini 
bi d k • k. sitıe çekilecektir. ıceHyir verir, Cezayirde 4!i0 

e azaya ugrıyan ımse bia hektarlık bir ıabada Brü-
ler Nevyorkun kalabalık cad Bu havadisi veren bir Fran. 

t • E f 1 kul · · t yar bulunmaktadır. 
del · d V il J sız gaze esı y e esının a 

erın e a aı:nn roman arını k 
'b' d de bahsetmekted' Fa at timdiye kadar yalnız 

(1'· d ki · çı k d"I . d rı ın en ır. 
lllU u arı ı n en ı errn en • • 200 b' b kta ı k b b 

• 
pıyasası 

29 Haziran 938 
Kuruş 

2 Domates 
8 B&ber 

02,5 Ayşe f asulya 
5 Barbooya 

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

10 - 16Kaysi 
8 Patlıcan 

7-8 Sarmısak • • J 889 seneaı b9nelmılel ser· ıa e r ı ir ı• a-
geçe re k otomobıllerm altına •. d E f 1 k ı · h' dan Brüyer çıkanlmııtır, ----------·---. dU o 

1 
iısın e y e u eame ıç e- • 

ş yor 0
" · • • • 9oo • ·ıı d M ürettıp 

Bu mUrtesep kazalar o ka bem?1~ydet vkerilmal emklqtı. .. !le IDUI ere 8 S8YJ8r postana 
d w • sergısın e e tfı a ·~· n- • ı· 
ar çogalJı kı, gazetele!' ro· miş göz alıyordu. Bilibıre bir ve telefon sanırallan IS ıyorıız 

lllanlarından o kadaı· fazla bah k . d . K lede bir ra . Matbaamızda gazete ve 
Bett · ı k" k b" ço ııe yar• ı, u logilizJer umumi hizmetler-

i er ı, 111 ır zaman sathaae bir telsiz telefon mu cebel iılerinde çahımak üz. 
ıl<>n V il il ı J k · t de kolaylıklar yapmak için re iki mllrettibe ihtiyacı-

ra a aı m yon ar 8 1 ep kezi iltdH edildi. Şimdi de bOyfik gayretler sarfetmekte 
atrneğa baıladı. / Fıauanın büyük misafirleri mız vardır. Çalıım•k arzu 

dirler. Son zamanlarda seyyar edenlerin mlld&riyete mll-
Bir Köpek uğrun~a !eref.ine yapılan büyük bayra poıtAneler ve telefon santral racaatlan. 

ga darek olacaktır. Eyfel ku· lan tesis etmitlerdir. Şehrin ..__ ________ _ 

lllft dini lesi bulunaiamıı olaaydı böyle içinde dolışıa otobilll,r her .----------. 

YI. ib b" fa"ia bir bayrağı Paris iizeriade dal mahallede durarak, mektupla J ( U 1· M ( 8 S 1 N 
it? ne gar ır " • galandırınak : imkinsızda. n 
vaka. basittir: ihtiyar bir kö- _ rı almakta ve telefon etmele. 
~~i var,. Bu köpek inğiliz rindeki yabanf ördekleı·i görQ ri için balkı bekle-mektedir. Nüshası 5 Kuruştur 
kadınıma oturduğu ev sahibi yor. Yakalamak için stiya a ı ı Abone ı Türkiye Hariç 
hin hoşuna gitmiyor. Kontu · lıyor. Kıonen de hayvanıo Tashih 

., Şerait için için 
tatı yenilerıu o(P98 köp~k alm haya.tını tehlik~de farzed1y~. DUnkO nushsmızın i> cU 
n>a?.) diye bir madde koyuyor Köpc~i çekip sallıle çrkarma~ sayfasının 5. inci ve G cı sil Senelik 1200 Kr , 2000 l(r 

ll<adıada köpeği dahiliye ve· ozertt suya ·at~hyor. tunlar'Jndaki Tarsus icra daire Altıaylık 600 ıooo 
~ •ll~ti memurlarmdnn Krone Netice : ~bani ördekler sinden verilen Winın borçlusu Oç aylık 300 500 
ne emanet veriyor, uçuyor, köpek yüze yüze kıyı Tarsus!a Kendirci zade Nail Bir aylık tOO Yoktur. 

. Gec~n gOn Kronen kö · ~ti 'çıkıyor ve sHkiniycr. Suya yazılacakken Yarsuvatlı Duran ı =- - ==·-===·=-• 
Pekle bera~r Jaym1.ı ıuyısıo atılan Kronen ise, kalb sekte yazılmıştır. Keyfıyet tashihen Resmi ilinabn ıabr1 10 
ela &el1nlrken llOpet:..m 1lse eindeo-61Gp-gidifer;- - ·ıaa olunur. ""~K•u•r•u'•t•ur··------' 

i l A N 

içel Orman Mühendisliğinden 
Gayri mamul H. Muhammen vahit fiati 

M3. Cinsi Lira Ku. 
(so)ooo Gögnar 3 10 
1- içfll vilayf'tinin Mfrsin kazası dahilinde 

Ayıpinarı ormanından 5o M3. gayri mamul gök
nar ağacı satışa çıkarılmıştır. 

2-Beher ~3. muhammen bedeli 370 kuruştur 
.. 3- Şrrtname ve mukavelename projelerini gör 
mek isliyenlerin Mersin orman mühendisliğine 
nıüracaatlari. 

4 -Satış 5. 7 938 salı günü saal 15 d ~ y3pıla
caktır. 

5- Satış kö) lii arasmda küçük artırma usulile 
yapılacaktır. 

6-Muvakkat teminatı 14 liradır. 
1 - Taliplt·rin şartnamede yazılı vesikaları ge-

Lirmelt>ri IAzımdır. 25-2s.30.3 

~ayi ta•tliknarne 
9ı5 ve 926 ders senesinde İstanbul kadıköy 

Sen Jozt>f ~olJejinJeu almış olduğum tastikname
nıi kazaen zayi ttllim, Y tHlisini alacağımdan eski .. 
sinin hük rnü olmadığım ilA.n ederim. 

Mersin iş Bankasmda depo memuru 
Sami Altıok 

Muhasib arayanlara 
Ciddi ve tecrlibeli Lir ıuuhasib iş arama~taclır 

Muamelatı tüccariyeye vakıf bulunduğundan hini 
hacetle ticart>thane vt~ mütıssese sahibleriue ve~-a 
let edebilir, icap ederse kefal gösterir. Gat~lemiz 
idarehanesine mulıasib rumuzile müracaa&. 



SAYFA 4 YENi MERSiN 

1 L ·A N 
lçel Hususi Muhasebe, Müdürlüğünden 

Tahrir Me\kii 
37 Yeni nıa. 
51 
;:s 

41 

40 
52 
39 
36 
56 
57 
42 
45 
4ô 
47 
58 
59 
53 
20 
54 

239 
50 
49 
48 
55 
44 
17 

170 

127 
l ı5 
290 
134 
289 
310 

309 
28 

297 
242 

" ,, 

" ,, 
" 
" ,, 

• ,, 
,, 
,, 

" 

" ,, 
,, 
,, 

29 ·So. 
,, 

göznt' cad, 
Veni mahalle 

" ,, 
" 
" souk cad. 

Tarsus cad. 

'' '' kara bucak 
22 So, 
Tarsus cad. 
22 in~i so. 
gözne caddesi 

" " Yeni cadde 
Gazhane 

,, 

Kapu 
1 1 
25 
\2 

15 
bila 

14 
26 

13 
10 
30 
31 
16 
19 

20 
:l I 
32 
33 
27 

Miluuı 
Cinsi Nevi H U O U O U il A ~le 

55 28 
71 68 
38 o7 

Tarla Sebzelik Gii. şose do. ba. ku. ) ol 

" ,, 

" Arsa 
tarla 

" ,, 
" 
,, 
,, 
., 
" 
" 
" 
" ,, 

arsa 

" ,, 
,, 
" 
" , , 
,, 
" Tada 

" . , 
Arsa 
tarla 
arsa 
tarla 

' ' • ,, 
" 
" 

., 

" 

" Arsa 
tarla 

Do. hark Da, ko. gii. yol 
Do. Nadir ha. yol gü. Hanna bedros karısı selma 

ku. yol 
Do. Nadir ko. ba. )Ol gii. M. Em. 
l>o. ~I. Em. ba. yol ku, şaril nadir gü. fehmi 
Do. nadir gii ba. yol ku. m. f mlak 
K u. ~I. emlak ba. çelebi ömer, d~li bey do. k u.yol 
Do. ba. ~u. ~ii. )Ol 

Uo. ku. )Ol ku. ömer La. )Ol ve H. 
Da. çelebi ömer, ddi \ley do. ku gli, yol 
Ha. hark 
tta. çelt>bi ömer dtlı be~· ku. gii. do. yol 
flo. hark ba. ku. f(Ü. yol 
na. ömer deli bey do. ku. git. yol 
Do hark k.u, ba. yol 
do hark ba çelebi ömer ku gh bark 
Do. hark ba. yol ku. hark gü. yol 
Do. yol ha. h~ rk ku. M em. gü. yol 
Do. yol ba. ku hasan gü. 
Oo. ba. ~I. emlak ku. hasaş gii, M. em 
Do. ömer ha. ~ol ku yol gii. deli • 
Do. yol ba. Ç. ömer ku gü. yol 
Do. hark ba. ku gü. yol 
Do. )'Ol ba. ömer deli bey ku. gü. yol 
Uo. hark ba, Ç ömt>r ku. yol gü. M Em 
Oo. yol ba. deli bey Ç ömer ku, gü yol 
Do yol ba. lu kendi b~hçt>si gü havra 
Do salador ba ilyas nakkaş ku cadde gü jl)as 
Oo hark ba murk delk şi. demir)·olu cenubu Nee 

mid<lin veresesi . 

l 

1 

1 

11 08 
27 57 
02 sa 
9:{ 4o 
27 92 
85 85 
aa ·so 

65 60 
58 00 

45 2o 
6 ı 40 

14 75 
] 2 62 
16 5o 
1 ~ l 

25 56 
37 85 
33 26 
59 50 
40 60 
29 40 
4!> 80 

24 
56 23 
19 68 

Uo. Ağa mehmet ba girilli ku şaban gü. lıulır ali ı 83 80 
Oo. ha yol ku demiryohı gü Niyazi ı 72 ' 
1 )o h~rk ku demiryolu gii cad: ba şıh ali 
Do ba )'Ol kn hallaç ahm~t gü ismail veresesi 
Do yol ~ii çerlfls ariskf'lıl ku ve ba milli fmlak 
Do yol ha milli eml=\l ku demiryolu gü cadde 
Ha do ku yol ku ömer 
Do ve gü ) ol ba ömer ziya ku cude 

1 

Do Nadir veresesi ba hason halil ku çakır osman 3 

gü çürük ahmet 

65 
l 

42 
72 

6 27 
ıo 58 
9 14 

32 63 
61 60 

kıymeti 
Lira ku 

30 Haziran l 938 

Mahallesi fsmi , 

1 lo5 60 Nusratiye Em Mi şağili 
716 80 ;, " 
761 4o 

llo 80 
ıas9 00 

528 30 
934 00 

2558 4o 
los2 4o 
236 60 

656 00 

580 ou 
452 00 
614 00 

103 2f> 
88 

165 
181 

34 
00 
50 

178 92 
689 45 
332 60 
595 00 
406 
205 
458 

00 
80 
00 

,, 

,, 

" 
" ,, 
,, 

,, 

" 
" • 
• 
• 
" 
" • 
" 
• 
• 
• 

• 
• 

,, 

" ,, 
,. 

" 
,, 

,, 
,, 
•• 
• •• 
• 
• 
" 
" • 
" 
" 
• 
• ,, 
• 
• 
" 
" • 

48 
312 
393 

• 9 

oo mahmudiye ••kMdern1'ıut 
-46 Nusratiye SelAnlkll DHud 

60 " Misak keşişyan 

367 60 
86 00 

1157 93 
86 00 

623 so 
1058 00 

274 20 
3263 00 

1838 00 

• Muhsin 
• llallaç ahmeı 
: btıtber musı~ nuri 
• 11ca. bankasında Nl1aıi 

: .çarlens oriskent 
• 
• 
" • 
• gırilli ali yapacald 

Yukarıda adı yazılı mükellefler hizalar.anda hudut ve sair vasıfları gösterilen arazinin kendilerine ait olmadığmı bildirmeLtedir ba parçalann 988 )'1 
landan itibaren mülehakkak ver.gileri kanunun fl inci maddesi mucibince billahkik teshil edilecek hakiki ,agil ve 01ulasarrıflarm.lan tahsil edilt• cf>~indeu 
altıladarlarmm bir diyecPği varsa tarihi ilflndan itibaren bir ay icinde içel ilbaylığı katına bir arzuhal ile müracaatları ilAn oluılur 

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

,. SIHHATİNİZİ K.OR.UYUNU"ZI * 

~ KA y ADELEN i 
• • • TAHLiL RAPORU 

Görünüş: Berrak Kale.viyet; "ıoo sm3 suya sarfolunan N. lo 
ruikdarı., 0.2 · sm3 . 

Renl : Renksiz Mt cmu sertlik derflcesi "Fransız,, 1.5 
Koku ; Kokusuz Uzvi nıaddrler için sarfolunan müvelli-

1 Tadı ; L:\til 

düllıumuıu litrede o.4o mgr. 
Sülfat "SO 4,, litredP. 0.0033 gr 

1 • 

Çif cilerimize Hayırh Bir Haber 

1 Teamül; lll ııleiJil 
• 

Klor "CI ,, ,, 0.007 4 1 
Nitrat "No 3,, ,, 0.0040 
l\itrat "No 2,, ~ok iıte AtatiJrkiJn aon nu~kuncla meJeni .. bir oa· PUiiuk 
.Amonyak '•Nll3,, Yok C sıta olarak kullanmanızı ar.su bızyurdukları 

Hem de Türk pulluğu .• B_un~ı ist~r bP)girP, ister öliiz.- ~oş. Motördan da. 
F~nnin t>n son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden iliba· B ha iyi işini görmfzse vtrdiğin fHlfB}'I gel gPri, ~1. Çünlü a.lnken muhay~·~r 

ren istasyona kadar içi kalayla kAlvanizli borularla içi mermer döşeli ! olduğurıa dair eline vPsila verilnıektPdir .. Artık verdiğin p~ra )·abana gı ... 
.bruJurlıavuzlara dölülmP.kledir. Oradan d~ bütiin Fiziki ve kimyevi • df>cek diye düşünme. 

• · evsafım muhafaza eden~k ve hic. bir suretle el df'.ğmeden hususi ~im- il il Pul/aklarımız muhtelif numara iJzerineclir. il yagerimiz~ ve Adana Sıhhat Bakaulığmın tayin f>lliği Sıhhiye nwmu· • 
• ı· u huzurlarında damacanaltır ve vagonlar KA v ADELEN suyu ile il Bahçeler için elverişli, hark ve hat puHuklartmlZ ~I vardır. 
! y1kandıktan sonra doldurulm;tkta ve ağızları Sıhhat memuru tarafın- ! Fiatlar clemir bedelinden ibarettir. 
: dan miihürıenerek şehrimize geımekıedir. : Sıtıı yeri: Mersin hüiOmet caddesi Ho.11& 
*"' .. • BiltlitM11119mtC•••• .... •••••---•• • •.., * Ahmed Ave•roğlu 
Menin: Yeni Mersin Basımev:iade Buılmııtar 

l 


