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Adliye encümeni yeni af pro· 

jeslnin ma2batasanı hazırladı. 
BOyük Millet meclisinde yarın 

müzakeresine başlanacak. 

Sahibi ve Umum N•trlrat 
Direktörü 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
Teni llerslı Ba-m • llenlı 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Paznr 
5 

HAZiRAN 

1 9 3 8 

Yıh; 1 Sayı 
10 3005 FİKİR GAZETESİ 

........ İlilll ... llllİl ........ ıiııım ............ ------------------------------,----............................... iıııı ............................... ____________ __ 

5 Yılhk Ziraat Pllnr Memlelıetimizcle hayatı ucuzlatmak için ' 

Pl~uhulaöumuzun.. Yeni hazırflklar 
lntıııfı 

Çindeki harp tam bir dehşet halini aldı 

Yurdumuzun muhtelif pa· Elektrik istihlak resminin 
muk mıotakalarında yapılacak k 1 . • •• •• 
Jeni tesisat H pamuk ziraatin D a dırllması dlişünuluyor 

japon cepheleri bozuluyor 
Bir haftada 60 bin Japon öldü bir Liva 

~ha imha edilai 
poifletilmeet ıçın dOşünülen _ _ _________ _ 

tectbırıen ziraat kongresine bil· Ziraat Vekaleti ıtibze ue meyve liatları 
diren rapor çok ehemmiyetli e 
111tarr ihtin eylemektedir. Pa· nıda ucuzlatmak için tedbirler alıyor 
mukçulutumuzun ilerı götürül Yarın Kamutayda 

Af ~projesi 

metf için hazırlanan beş senelik Ankara, 8 (Husuı:I) - HıtyHtı ltıvslyeye karar vermiştir. Vekf· Ö ğ.ıiı/ k 
projeye, TGrkiyeoin pamuk zirr ucuılatmıık \çin hllkQmetimlz t'\· let, kllovat başına alınmak-ta ohın gı r T- ece 
atine m6aait olan iklim ve top· rııfmdtıo muhtelit maddeler etra· 

1 ıkl kuruş istihlak resminin tama "Anleara 4 (Huebsi muhabiri 
rakJarıoda ıenio ölçQde çalışmı rıı ·do yapılan tetkikler ilerlemiş m~n ktıldırıtması hakkında blr ka miıden) - Haber a1dıtıma eöre 

ı i Adliye encümeni ma:ır:bata mu 
ları temin edecek kuvvetli 1'588• ti lktls"d ve s·ıratıt V .. k"letıerl· DUO projesi btııırlamıtlır. Pro e 

r .. ~· Q harriri nf kanunu proj~si hak 
lar konulmuıtur. Yurdamuzuıı ol ı bu yoldaki hazırlıkları dıt ya- , bugOnlerde BQyQk Millet MecUSI kındakı encümen mazbıttasıoı 
pamuk rekoltesini her sone Lee k d l 1 0 caktır 'ı r.e verilecektir. tanzim etmiş ve kanun ruzname 
Jüı bin balya mikdarına yük ın 8 amtım a u • Dlğer tımıftao, Zlraııt VekAle· 

500 Tayyare 
Cepheye gelince Japonların 

pf Anları altüst oldu 
Aaker yüklü üç tren berhava e ildi. 26 

bin Japon da muhasara altında 
ıehmek loin pamuk müıehassıe· lktlsad vekaleti, sanayi şube · ll sebzenin ucuılatılmdsı için le. ye alı~ma~ üzere m~ıcli_s f heyeti 
larınm tecrübeye müsLeııit dilek lerlnde mubsrrlk kuvvet diye kul • bbUsota olri"mişllr Yurtta seb umumıyeıme eevkedı '!''şaır;.. " Hankoq 4 «Radyo• Royterı sı imha edilmiıtir. Bir hshalık 

1 1 k t lhl il t f'y tı şe -. v • Kananun pazarıetı gunu mu d Ş k' 
lwi Zfraa& Vekaleti kongre ko· 1 lanı tın e e r r; n ma ye 1 a ze yetiştiren mıntakalıuda telklka k . baıtlanacaktır Birçok en: antonıun cenubunda ı Japon zayiatı 60 bini bulmuşıur 
misyonu tarafından nazar1 dik• bz :>rine Y"Ptığı tE>sirlerl gözönUn ta başhrnmıştır. Sebze bBhçelerl· za ereel_ne b ü b ·ti eôz muharebe Çin hava kuvvetleri Bu cephede Japonlnrdau 300 
kate ahomıı,ır. Hazırlanıın beş de tutarak, devlete geçmiş ve ge nln lstlbsal kudıetlerl, masrııf \'0

1 hatip~~rm u h~k~l\Beti e ;Ohlm nin de iıtirQkiyle bir dehıet ha 1 tank ve 500 zırhh otomobil kül 
ıeoelik projede dünya pamukla çecek olıın elektrik mOt"ssesele· kııııtoç olsbeUerl araştırıhıcat ve alaca aJ'ı ve me 

0 

1 
k lini almııtır. Japonlar iki koldan liyeıJi silAh ve cephane almmı 

rının cins ve kaliteleri ve pamu rhıln srıtacakları kuvvet Ozerln- 1 ur.uz sebze temini için tedbirler beyanatta bolonaoaaı sanı ma takvi1e kıtaları aetirmere teeeb tır. lf 
hn cihan piyaealarındaki mev den lstlblAk resmi alınmamasını tılıoııcaktır. tadır. Diğer ta:a~ıan kan~nu.n bOı etmiflerse de Çinliler mabi Oenubu garbtde 20' bin mev 
kii ıözöOoOdt! tutularak yordu- - •h I 1 · 19 mayıstan yururlüte gırmıo rane bir manevra ile bu kıtaları cutlu bir Japon fırk11ı üç gün 
nn11 jn"ın ı' L'ihaıı lüzumlu görü· Fransa nı ayet yo a ge ıyor sa7ılması hakkında bir teklif denberi muhasara altında b 1 

'Y ' arkadan vurmak sureti7le imha u u 
ten eaaılar tesbil edilmiştı r, Bil • • N , Y •• K . yapılacağı da söylenmektedir. etmiıterdir. nuyor. İki ~efa • yapılan yarma 
ha_1ea Klevlaud ve A_kala. c_insler_ı Harıcıye azırı uce omı- k J l l k taarruzu akım kalm1etır. Bu fır 
.. f 1 b. Başba an apon ar euternasyona a k d 1 d . h •AIU uzun elya lı çeıu erınıo u . . a a geçen er e ım a edilen 
Ul • d • ıdelerın tema men dıoına çıkarak . 

n pamuk ru.ıntaka~arında yapı sere emır ver 1 . dü d .t.b b" 1. k 1 14 Onca fırkanın llnbetıne mah 
lan teorübelerıne gore, d6o0m J t b ld A k n en ı ı areo ze ır ı gaz u kO. d 
broına alınan fazla varıdat ve 1 un U an n ara lanma7a başlamıılardır Fakat m ~r. • . . • 4·1 L TJ:. ki . . · Bıhaı - Tauoın demıryolu çırçırlma ile aatış flratlarmdRıı Halayda aıoyİf temın e ı eceR. I ... , ere ya diJndiJ cepheye 1enı gelmıe olan bee üzerinde aeker eevki .. lltı e 

huıale gelen fazlalık bu iki cin yapılan tecavüzlere giJz yumulmıyacak Ankara 4 (Hueusi muhabiri yftz Qio tanareein!n ıiddetli üç tren Çin akıncıları" taraf~n~:: 
ıin tamim ve arttırılmaeın1a e İ mizden)- tiç gün evve .. ı fstan bombardımanı ~e Çın ~ıtaları berhava edilmiı"r. Japonlar feo 
~e;:~i7e\ioi meydana çıkarmak Paris 2 (A.A.) - Har:ciye kiye Büy6k Elçibi Suad Davaı' bula gilntio olan Baovekıl B. Ce nın çok sOrath akınlarıyla Ja kalAde bir takvl7e kıtaeı alma 

1 ııazır1 Bonııe dün akeam Türkl rn yaptığı ziyaret dahi, iki Tür lAI BayAr ~nkaraya dönmüştür. ponların bütün plAnları allüst dıkları takdirde bOtün 
06 

hel 
ane pamuklarına nazaran 1e Büvük Elçiaiııi kabul ederek kün ölümüne sebebiyet veren Garda Vekıller, mebuslar, vali H olmuetur. D6n Şantonı boA-aıın de daha fazla da71'tiamı~ac:~ 

Akala eineiuia ıatıı fiyatı kilo " v son hadise1i harlolre nuuına hftlidmet erklııı tarafındın kar da ibate edilen bir dOaman liva lardır. 
batına b.,. Ye KtMlaod oinıi de ti rn mOddet görôşmüşLOr. Bon . . . . . oılaomııtır. v 

kilo baıına Gç kuruı fazladır. ne Suriye Fevkalade Komiıerioe I bıldıBrmet~b~sthıhdd'af led_IJOt'..ı~ " ----
8'1 farlrh fifa\ H büt6n ic, ve YaziyeUeki 1rerainlitin aüratle U ~ı .ı . a ıSae ~rın F•"errur lrın hlı'ıhdının n'ııanlanmı• 
dıo pira1alano iıLediA'i uzun Uf• zail olmae1 i9in her teJi 7apma 

1 
el~muı •.oaa urı..Je r~oıız 9 

1. "'I 1 1 k , . 1 • aa bu9Usaodı emir vermittir. 1 Ah komi•rıoe talimat Hrılmiı • 
11 

h 1. ı ı pamu. ar •9 n pamu .cıns en · · b f il 8118 1 IJ 1 
f • -MI ._ ...... t" il · · · ı Havai Ajaıııı bildiriyor: 1 buluou71r. Aea1101 mu a azara m zın se .... ere. J•c .. ıt tr mesı ışı· "f · ı 

· · h r ti · r SaUUıiyeUar mahalılde be memur makamların vazı esı, el e 
nı bır z~~uret a me gek rmkı!l ır. ı olunuvor ki Türkiveoin Pa ı riIJde bulunan kuvvetlerin ezlıtı Atatorkle Şeh1nph Kral 
Bünun ıQın halen pamu e 1 en yan " ' " · · b ı ı f ı d F k d sa-i 1 k B- ük Elçisi tarafından Is ve mııha at muame e er n n o aru araaan a ... m 
ıabalarda,556 bin hektarlı ara rıe uy 8 t h klı d a • aurdutu heyecan dotayııııe p6k telıratUır teati edildi 
ılnin pamuk 1elielirilmesine tah kenderun an~a 1 8 m • ~ güçlefUlektedir. Franaız hük(Mne 
•iai lAzım aelecektir. Bu mikdar pılan t~ş~b~üsler bazı _gaze.: j ti, in&thaba& detreıtnl .Okftnetle Ankara 4 <.Hud> o) lrao teli 

Şimali Franıada isyan mı baıladı 

Cümhurreis Lebruna sui
kast tertip edilmiş 

BrtJtanyalılar Franaaclan .ayrılıp muhtar 
biT idare kurmalı iatiyorlar ıraai . 1 k olursa her eerıe baberlerının ızafe etmek ıstedı . k için elinden geleni a.lıdıııı~ 'Mısır Krahom bemfire· 

ııeneoe • . . hi etini hiQ ' geçırme sı)·le nıtaıılRnmıun mQnaeebetile 
lllun&uam bir münavebe usulu lerı ültımatum ma 1 1 yapm1ştır. . . Cumhur tteisımir. AıaLOrk'le Şe· Londra, 4 •Rld70• - •sun· faıaeına 5000 kiti tahsis edil 1 • 
'-kip edilerek bet 7üz bin balya bir zaman almamıetır. Bu teoeb Franea ıle TQrkıye a~aeıbd~ h. h Rlza Pehleltl ve Mısır dar Eklpre1. ıaıetesioe Pariı ıir. m 1 

Pamuk iltih•l oluoaeıktır. Sey· büsler, kayi\ muamelesinin u!an ki dotıtluk mOna~e~etlerı - ~1 ~~a~~ Faruk araeında çok sami muhabirinin blldlrdiaine aört', Fraoaanın bilttln ıimal 
88

, 

hın, Ere mıntıkalarında bu iee dırdıA'ı galeyan Rebebile önune bu milnase~e_tl~r ıkı memleketin int telgraflar te~ti Pctıtmiotir. lt'raneanın Brötanya havalieinde hili Adeta bir örfi i.dsre ahına 
tll'h9iı ()lunacak ve ziraat müna · geQilmesine imkAn olmıyan ma ayni gay~yı ıstıhdaf ede~ ~11! 0 p • muhtari7at isti yen bir teıkilAı t alınmıştır. Cumhurreısfnin geçe· 
'8bıaat kolaylıltla !&pılabilecek halli hadiseler üzerine Fransız mi siyalıetleriy~e ~on sen; er IQID lıdra - anste vardır. Ekseriyetle aençlerden ceti bQıün yollarda motosikletli 
ıentr arazi me•euttur. bükllmetinin münhasıran nazarı de kuvvetlen.~ı~tır. - raıısay~ mOrekkep olan bu teokilAt, Brö· polis memurlar, askerler nöbet 

Yeni pamuk edilecek Hhalar dikkatini celbetmeyi istihdaf t\Y bu sinirleııdırıcı Hatay meeelesı Hariciye Nazırları ıanyaoın FranB&dan urılıp muh beklemiıler, köprOler ve yol a· 
•rı11oa·. 137 bin he"'•arlık bir lemı· etı' r. Dün ö"'leden sonra Tür &OftU lklnetde "' 1 r sıkı muhat z l ... " J "/ • • l .~ .n. tar bir hükO.me\ olması aeyesi· •'z 8 ı a a a tıııda bu 
ll'azt ıı G ı M , M l e çı erımız e 0 uru11• 1 d 1 t 1 e az an lep, ara 1 a· Tii L. - 4 lma""'a ticaret an af maıı e J" le faati1eııe b\ih ntnaktır. UD aru muı ur. 
•t)a, Eıaz1t Diyarbakır, Sakar TRlye .. J _ _ __ _ tu'"/er Bütüu Brötanvadak· k 

-· ~ - Bugtııılerde frt1nsız cumht r " 1 as er! J'a •adtrt, Trakya. Çanakkale, ™' • =. 1 Q h • d kıtalar seferber halde ıuıulmue 
ta~tr, Antıly11, Muğla gibi mü Hey-:tımız azıran a Loı dre 4 lRRdyo) Hariciye reisi Brötanyada, Sen Briyök sevkuoen noktaJarı tahiye f'dıl: 
~ıt UrtimU olan diQ'er vilAyeth!' • .. • ııeıırı LorL Htılifakı bu gün oehrine reM bir kOrı kaııeer haa miotir. 
l'i91tj~ dahi giTecektlr. ~enioletil~ 1 Berhne hareket edıyor Türkiye ve ~·ı·ansa büyük elÇil• / ıaneıiniD a91lma meraaiminl yap Cumburreiılnin &eyahati es 
~Olan pamuk ziraatmde aynı 1 rini kab.ul etmietir. . . mak (bere ıitmieıir. Hükalmeıiu naeında 9imal eabillerioin 6 mil 

ltıanı•Ddta dönüm baıına hasılA · veni anlaşmada kontenjan s'İıtemİ üze• zırı ~~~: t~Rga::o~~:~:~ı:~ı:~ Bröta~radaki n6m~1i1l~r ve cum yakınındau tayrarelerln gE!çme· 
l arttarıtmaeı H ma1i1et fiyat · 1 ı sini ve onu mOteakip lngtliz el· burreıeine .kar~ı bır auıkaet ya· leri menedilmitıfr. Tayyare istaa 
ı:tııltn indirilmaıt için de tedbir rinde e•aafr tadilat yapılacak Qiıint kaöul etmittfr. pılmak ihtımah hakkında aldıA'ı yonları da askrr!()r tarafından 
ı r düfQnülmüııür. Pamuk fıyat haber üzerine, Löbrönün muha· muarene odilmlşiir. 
~rının 7ükselıilme11ioi ve pamuk Ankara - Almanya ili\ bun au göıülmüıtür. ÇünkQ tediyat B B. ı. ğ. 
~ l'htinin gelirli bir durumda daıı 'ıki a"/ e'el yapılmış olan hususundaki mufaı6nesizlik ve a S} n } r ) } 
hlulurırnaaıoı temin için en mü · ı ü ü d Al 

ın k mu"skkat ticaret anltışmı_ sıııın konlenıan. az ıtı y ı n en p • . k .k. 
" no ta, pamuk tecrübe ve • ro· ... nm tet ı ı "ret . l dı'd ·ı ve katt btr eek manyaya 1hracanmız seneden ae ~ 
ille r_n• istasyonlarının ticart ka · bır sene em . 
11 nıo ıslahında göılereoeği fea le ircaı için bu ar içinde Berlın l oqye ~rtmıotır. Yumurta, pala bitfİ 
•iJ .. tttr, Bu iıtesyoolar, müstah· de müzakerelere hsşlauacaktır. f mut, tıftlk, ~adem, tıeLılr, ~z'Om, Kamutay Adliye ~ocOmeol 
h 1 her bakımdan pamuk müte Bu müıokerelerde hazır bu ! incir •e cevız Alm'8nyaya ıthalQ dOo, B MUolr ÇKlll (Çorum) un 

•

111
• 11111 olarak veti•tlrme .. ·e çalı k 1 T - k tıeyeti ayırt tı son zamanlarda azalan mah rt'JsllQ'lnd~ tophıo11rak bDtDn gııze 

it " "' 1 lu ııacıt o nıı ur . H 
•'likıır h . ,,ı 1 b rırr snlh•rim ıııietıdır. er s~ne vn11ajtecll ·rıo m..-cbuıl OIRrak ıırQ ohı· 

il' onıı ııa rlo~r u ı,u r m ı zııP.ı . k "I 1 
1'6b •uı·uııuı ve kurulııcok ıec .. d İkti ıı olııruk oııutŞ mılyon ı oyu cııkhıtı v~ mcsllk m!ınu;> ıırınıo 

d 
8 •e Oretme isıaooalnına, keı 1:1de<:Pkllr. Hı:ıreı ıçın e . ı tütün ihracatımızda da lbHk ve fııyciıitıuını temin ~dPcPk 

6•let b• aaı. vekQıeıi müdürlerinden bır 1 bulan .. d mahs,'\B bir azal oltıo Baııo birliği kanunu projeı;l 
ı. utçesine yQk ülınadan · ı· ·ıı· sene ıçın e u 
"61ld" zat, Tür kofls mOmeset ı, mı 1 ~011 iman fır r•lo mOzakereshıe başlanmıştır. 
i91 ı JBlları ile kurulmaları baııkalarımız namına bir murah mı vardır. C6nkıl A d ki EocDmeo toplantısına iştirak 
, .. 

11,Dı~teduil eermeıe veril mit k t ı· an bulama ı arı k' ll p ti G "' erıle k · p k · 1 • d has ile iharcatcılar namına da maları ou 8 eden Dıblllye ve ı ve ar e· 
'-tb11ı ce tır. amu 11 erın 8 

b' k' . bulunacaktır. için bu sene 987 eeneslnden lıaJ nel sekreterimiz B. ŞUkrU KayB; 
b ~ edilen bu sistemin diQ'er ır ııı . li eksik tütün . alrnıı1ardır. Hal projedln mucib sebepıerlol ve ga 
tı~~D ıirat istihaal mOesseRele Almanya ıle yapaca~ımız y_e buki Alman tülün fabrikalarıuın z..,te_ciliBi memlek~timizde kuvvet 
ıud e lat\.ik olunmau şayanı ar ni ticaret mOıakerelennln bıl Tü k tüLu-nlerine faıla li bır meslek balıne ko~ cal\ o· 
lll• ur, lı:tdir, Antalya ve diğer . · ü · bu eene r · b t ı ı 
d,"nas;p rerülecelr iki mrnlaka bassa kontenjan sıe&emı z.er:: iblipoı nrdı. Bu eebeble, Al lan ana gıtyelerinl lza ~e ru ~~r. 
l• )eotden dört iıtaeyon kuru de esaslı tadilAl yapmayı ısı Oti f b •t 1 m'1me11il .E;Hen bbulllnden sonra m! e 
•aaıu d ceA"i anlaşılmaktadır. mao t n a rı 8 arı . lere ~eçllmtt ve blrllAln teşkUat 
tl&fe ~r. Pamuk ziraaıinde maki daf kile beu memleke'le bır''aç Sf' leri iki defa:.memleketımlz.• gele qe organlarıoıo; salabıyetıerlne aid 
, 1 lhrıne siıtemi kabul ve &av Çü • a t o h t 
aı:!. ~ilirken, . m6ı1trlıeilln . t~ , ueııberi klering esasları Oze relr hftkQmetle ve üt n 1 raca 1iiaddeler kabul olunmuştur. 
tl ... ekme, fidan çapalama gıbı :·1:dde devam eden ticart münası cılarımızla mftzakerelerd~ buktun Adliye encOmeni bugOn öğle· 
kı etbetlni arııran itlerinin ma . b il' baelı ihrao• muılardır. Fakat bu muza ere lten sonra dı topıanarask projenin 
Qeıe terkedilm11i iıtibaal ma1 bellerın . 

8 1 
• • 1 oldla Sonu ikincide- I fOrOftHmesinl blllrecek Ur. 

_ ....., lldMltle _ mıbaullerımiz ıçıo zarar ı 

Milli ~ayram gDnferi ha~kmda bir proje 
19 Mayıs da milli bayram 

'günü olacak 
Kanuna hir madde ilive e~iloi. Bayram cumaya rastlarsa 

cumartesi günü de tatil yapılacak 
. 

Ulusal bayram ve genel ta oudur : · . 
tiller ~a~kında 27.89 eay_ılı ~anu 1 c Kanunda ta1in edilen ge 
nun 2ıncı maddeaıne hır fıkra nel tıHil gftnleri cum -
~e bu kanuna bir madde ilhesi ' 

8 
gunüue 

h kk d D h· ıı V kAI l tes:ıdüf ettiği takclirde müteakip 
a m a a ı ye e a eı nce · 

lıazırlanmıı olan kanun proı·esi cumartesı günlel'i bütün gü u La 
til edilir , • 

ni, hükllmet dün Kamutaya ver M · 
miotir. ucıp sebepler layihası 

Bu proje ile ulu8al ba7ram Hükumet, mucip sebep! 
günlerini tesbit eden maddeye IAyihasında, 19 mayısın ulus:~ 

l'k b 1 bayramlar araeına alınnıae 
genç ı ve spor &Jramı o an 19 cümlelerle izah etmekledir : ı ıu 
mayıs 919 da ilhe edilmietir. D1ln 19 maııa aftnQ Jurduo 

Yeniden ilAve edilen madde' -Mnu 1ktn.olcle -



-
________ VE~N~l~M~E~R=~~N~------------------------------S_a~yf_a·_._2_ 5 liAZIRAN 19 3 8 Pazar 

D-~l~~J.~,~.~~-d~k-.-.-h-t·ı_A_fl~~-r-I,-ıırı·zm ı·şlerı· ı·s~na. nvaharbin~ son vaz~et HalKev·ınde ev et uoıre erı arasın a ı ı ı a arın ,., J 

Hakem yolile Çok esablt bir şekil- Cumhuriyetciler nihai zafer Bir folklör toplantı· 
de çalışmaya b. . d. 1 r sı yapıldı Halledilmesini istihdaf eden ızım ıyor a Cuma ııünü akeamı Halke· 

baf landı vinde zenain bir folklôr aece&i 

bı·r pro]· e l1azırlandı Ankara, 8 (Husuet) - Devlet Frankist kıtalar cenuba ve farka dofru 1atanıldı. Öğretmenler, memur· 
turfım Jşlerlle daba yakıodan lar ve kalabalık bir kütle Halk 

1 
• 'L 1 V k'll ı. "lakadar olmaya karar vermiş ve ilerliyor. iki tayyare düşlü evlnin üsı kat salonunu doldur· Umumi müvazeneye ~a~il ~aire erın luti Hım e 1 er ue· bu iş için geniş mlkyusta raallye- mutlu. Saat 20 de lf\ikUU mar· 

· te geçmiş bulunmaktadır.Bu cep· Paris 4 «Radyo> Parlse gel lnun ancak b~lün ceph )!erin bi~ ~il~~ekt~~a~~ı R~~~~· B~;~öz ~~~~ 
yeti müfüak bütçeleri Başve~alet müsteşan ~alledecek heden olarak lktıs11t Vekaletlncı- rnekte olan ispanya derlet baka den ~ı~ılmasbıyle mu~affe~ ~labı Jantının maksadını anlattıktan 

Turizm bUrosu teşkil olunmuş ve nı lspao1adan a1rılırken Havas lece~ını ve unun a aııyen ·ret kadınlarımızdan 0 • 
.A.dlife Vekilimizin Kamutal dara olunan ve1a sermayesinin başıoa da eskl Matbuat Umum ajansı rnuhabirino verdiği beya , ihtimal dohilinde bulunmadıRını ~~~ra Kae~irliden Mersine gelen 

da biHce dolayısile verdiQ'I izl emnmı dc\'let, beledi1e ve rn MDdUrU Vedat Nedim Tör getlrlt· natta; lngilterenin tavassut te söylemiştir. • Hasibe teyzeyi tanıttı. B. Sabri 
hat arasında söylemiş olduğu tıut husust idare tarafından ö mittir. şebbüsünün insani düşünceler Cephe vaziyeti folklöre Ait baıı şeyler söyledik 
umumt, mülhak ve hueust bOt deomlt olan daire vel müesseee HQkQmet bund11n başka Tur den ileri aeldlQ'ini,yoksa haıbin Burgos 4 (Rad10) Fraı>kist ten sonra Hasibe teyze üıeriİı· 
celerle idare edilen daireler ara lerio veya bu daire ve müe115e kiye Turlni ve otomobil klUbQaUn oamburiyet9iler lehine t~oelli et 1 kıtalar dün de cenuba ve şarka de millt kıyafeti oldugu halde 
ıındakl lhlilAfların hakem fOlile selerindıı n biriyle ikinci QçOncü faallyettnl genltletmek için deha ı lalnl sö1leml1 harbin uzun sür ! do~ru ilerlemişlerdir. HarekAt ye H\rsüye geldi. Cenupta Türk· 
halli hakkındaki kanun projısl maddelerde J&ııh d~irelerd.erı j baoka yardımda buJunm&yd karar mesi muhtemel olup olmadığı vaş fakat mütemadi surette Her· men oymaklarında Aile ha1a~ı, 
nl hük!imet düo iKRmutaya vel'• biri arasında tahaddüs· eden ıh vermiştir. Ddbtt sonra Deniz bank sualine cevap vermemiştir. lemielerdir. Bu sabah Frankist ~iyiniş tarzları, kad10 erkek tıp 
mittir. tllAflar bulundukları mahallin Marmara buvıası Turizm teşkll4 Devlet nazırı hükQmetçi le ta1yarelerle beı hükdmetçi ta)' teri hakkında rııalOmat verdı; 

Projenin en mühim madde· ı ve taraflar muhtel~f yerlerde bu tına dahli otelleri, bilhassa Yalo· panyada ıi1aat lhtilAflar kalma yare arasında bir bava harLi 11ğ1llar, türküler ve m~htelif bo~ 
leri tunlardır : lunurlarea mftddeıaleyb mevki- ve, Bursa, Fenerbabçe, Adadukl dı~ı iQln m!lletin bir kütle ha olmuş iki hükQmetçi tayvarA dfı l:ıklnr okudu. Halkevı ııenQlerı 

Madde 1 - Umumt. millha~ inde olan daire veya mftessese · Yat klObO v~ Ftoryııda, yapılacak linde mukavemet ettiAini,Franko şürülmüetür. tarafııll1an muhtelif halk türkü· 
ve busust bOtcelerle idare ıdı nin, müddeialerhler teaddüd et- yeni otelleri bir tek idare altındıt teri okurıdu kaval çdhndı. Saat 

len daireler arHında tekevvün tiği takdirde bunlardan birinin toplamıya çalışacaktır. Fransa 11 i hay et y o 1 a ge ı i yor 22 de toplAntıya nihayet verildi 
eden ibtilAflardan adlif~ _mabke bulunduğu yerin yQksek dereceli Belki de ileride, pratik ve ti· o· ' meseles'ı 
melerinin taıifeleri dahılınde O• hukuk hAklm Vefa reisi tarafın cari turizm işleri d~ tek bir idare ovız 
laular bu kanunda fazılı tahkim dan hallolunacaktır. altında toplanacaktır. Dısblllye ve - Birinciden artım- Pöti Parizi1en di1or ki: • -

1
--h-.-- l 

yoliyle halledileceklerdir. Madde 5 - Bu kanunun ıü lktısat vekaletleri TOrklye dahilin ni dostQa halletmok oarelerini "Hata1da Qlkan fOn hAdise-, Tan o ey ıne açı an 
Madde 2 -lUmumi bütceye mulüne ııiren ielerln tetkik edi· deki beynelmllel turistik evsafı araştırmaQ'a eevketmektedir. ler Fransa ile Türkiye ar.asında· daoaya bakıldı 

dahil daireler arasında tahaddôe lebllmeıi taraflardan birinin vft bıılz otellerin bir blrJlk lıallnde Frkat Türk rnatouatınıo Parie ki münasebetleri ihlat ~edecek 
1 • h Döviz kaçakQıhQı neşriyatı 

eden ibtllAtlar cra Veklllerı e· ki olacak vazıh mftrac-eatine toplanmııhtrına bQyQk bir ebemmt kabinesine yaptıaı bakını mahiyettedir. Bu bAdiseler umu• 
· 'h ı J dolaytsile Erdieli Mustafa ve 

Jetinoe ve mOddetle anı ap 0 u baAh bulunmaktadır. lbtilAf hal yet vermektedir. hJoumlarıo, Fransız zimamdar miyetle kürdler, ermeniler, ve Oktavfa Bruzefoli ıorafından 
nacak icra Vekilleri heyetl Aza- tine ealAbiyetli mer<'i tetkikatın Bu mesele vaktlle lstanbuldıt tarınca hararetle arzu edilen tes tftrkler arasındaki Qarpışmalar cTau• ııaıetesi aleyhine açılan 
sından hakemler vasıtasifle bul· eekllni ve müddetleri tayin ede ki bu cins otelciler arasında habis kin isini hiQ de kola1laetıracak dır. Fransız mnkamaıı bu oarpıe davanıu duruomasına Mersin ce 
)olunacaktır. h k bü 

1 
cektir Lilzum ııörilldOgü takdir mevzuu olmuş ve beynelmllel o· mahiyette olmadıQ'ını mGoahede malara nihayet verdiler. Fakat ın mahkemesinde devam edildi 

Madde 3 - Mftl a tce er · 1 1 k k IA d T" k" Bü ak 0""çen celsede aaı.eteye b_ u 
. 1 1 O 

de taraflar dinlenebllecektlr. te el l federasyonuna dabU Ol· etme -zım ır. ur ı1e Y vukunun önüne geoemediler. '" osı 
ı fd dilen da re er ve)' Rü ü A haberi ve fotoA'rafları veren ıı · 1 e are e . · Mercilerden verilen kararlar mak nıere bir teşebbQs yapılmış Millet Meclisinde şt ras Çarıamba akşamı Har\oi1e uhbaraı müfeıtiei SalAhaUin hak 
bunlardan bir sebeple ıklncı tlAmların icrasına dair olan hü tı . Fukat uzun zamandanberl tat. son nutkunda Fransız Kellog'u nazırı Bonoe fransıı illi komise· kında açılan dava dos1asınıD 
maddede 7aıılı daireler arasın blk mevkllne çıkamıyan bu itle Bonne'nin cbü1ük ve kıymetli 1 h k 
da hasıl olan ihtilafları BaıvekA kümlere eöre lofaz olunacaktır. şlmdl hQkQmetlmlz yakıadan ala bir Türk dostu oldua"unu• söyle rine türklerin her türlü fena ~::~!Up~~~\~~n ve h~tvua:~ arAm':n; 

k l B k h tü lü h k · · B" l h B ' in bü muamele1e karoı himayeleri hu " let müsteoarı hnlledece t r. u arar er r arQ, re·, kbdar olaca tır. mıştı. ınaena e1 onne u takibat dosfasrnın da sorgu bA• 
t Madde 4- Hususi bütce ile sim ve puldan muaf olacaktır. 1 Öğrendl~lme göre, bu husus tün ıayretlerinln alakadar ~~ susuoda kati emirler verdiAlni kimliQinden istenmesine karar 

ı ta,Denlzbank, ve Belediyeler Ban tıln taraftarları memnun edıoı Türkiye Büyük elçiılne temin verilmioıir. Bu dosfalar gelmit 

[vlenme işleri Orman koruma 1 kasının muaveneti derpiş edilmek şerefli bir tasvlye tarzını isti~ eylemietir. olduAundan letkik iQİJ'l duruşma 
tedlr. daf etmekte olduQ'una güvene bı Jurnal gazetesi de eöyle ya· ııym onuncu ııürıüoo talik edildi 

Niçin indirildi 
1 eıkil~;d kanuna ı· Ademi M·ü~~h~ıe Komitesi ~~:nsız gazetelerinin ZIJO~~raDBRQID arzusu, bu&ÜD· Kuyumcular 

Kadın ve erkek için e\'lcn 1 1 f)e \ yazdıkları kü gerginliRin Hatay meselesl1le b •
1 me r.:ılarını ta1ln eden medont. Aukara, 9 (Hue.ust) - Or: Reis murahhaalarla Parla, s a. O, - Gazeteler daha zi1nde vahimleemesine mey Altın alıp sata ı e-

kennnumuzun 88 inci maddesini l man Koruma teıkıl~t . kanun~ 1 bugQn fransıı • türk münaseba· dan vermemektedir. Fransa tara ki 
d~ğiştlren kanun projesini hükQ ' nun 14 üncil ~addesmı ~eQ'lşll· gdrüştri tından bahsederek Hatay hak· fından iyi niyet gösterilmiştir. ce er 
mAl diln kumutt\ya rerilmi~tir. r~n ~a~un pro)esi~e Meclıse re· Londra 4 (Rad10) Ademi kındaki ihtilAhan dolayı bu mü Fransız . Türk doetluQu o ka· Bundan bir müddet evvel bil 

Yeni madde şudur: rılmıetır. Bu pro1e:e ~öre Or müdahale komitesi reisi Lort naa€:betlerin buhraoe karışoıış dar saQ'lamdır ki, Londranıo mu ~ümct, altın alım ve satımıAı ko~ 
" T"rk meden·ı kanunu mau Koruma erJerı tahmglhıa Fransa ve ltalva eloilerivte bu ü 

1 
d d' tural altına almap içiu, bir kara 

- u J J ·b· ö 1ktü~ünü m aa ıa e e ı- vakaten derpiş etmie olduğu in· 
88 ·ı .. c'ı m"ddes'ı ou aekilde bulundukları müddetçe her tür nün ,nöröaerek kendilerine tsp"n gı 1 g zı 9 v name hazırlanmıştı Bu kararnaıne 

nun .. " " • • Y tar giliz tavaflSUtuna ihtiyaQ yoktur. ikk h }' d ki albplO 
deQ'ietirilmlotlr: Erkek 17, kadın lil lekAn, giyinme ve iaşe mns yadaki gönnthlleri.n geri alınmıt yor . • • .,, ... b l i~~<>,:: s:tımıc bet ~~nkaya veril 
16 ikmal etmedikçe evle ra11arı Ormaıı Umum Mildilrıa Si meseleıl ve,önilmüzdeki hafta p k 1 .... k f Mı ı avrom gün e l " 
eı:::.

1

:: Şu kadar ki hakim an bütçea;nden ödenecek ve aı· toplanacak olan. t~li ademi m~ amu ÇU ugumuzun ın ,,a ı ı • h k L 'Jd b. . • ~~'~a~~~\:~::e ~~t~:~~·~:a~dı:çl 
~evkalAde hallerde ve pek milhim kert, erat gibi maae alacaklar ~ahale komlte~ının görQ~ec.eğı aırıncfden artan rı Q Rın ~ ıı proıe ler ile kuyumculari da yalnı:ı 

b ı b . b şını dır. Talimg§htan ayrıhp Orman ışler hakkında ııahat vermıetır. h ld ıuo 
IJlr se e e me Dl ~n eş ya Koruma le kll!tlarında vazife s· J ti . T 1 L. rafla~ını aı~ıtmak için en yerin -Birinciden artan- masnu veya işlenmiş a ek a ş 
ıkmal etmiş olan bır erkek veya ld ki t ~h i .b d . Uue erm 8 euı de bır tadbır olscoktır, Bu 8U her bucahında Türk ııenQleri, alım ve satımına mezun bıra 111111 

. 1 . 1 bl a ı arı arı t&n tı aren e ıı "f . 1 b. k s 1 .1 1 Tn. k tır. Ancak kararname bu işle mef ondört yaıını bıt rmış o an r kil ·ıb 1 d b k ) Ntle oı tQı kadın .ırının 1r ı sporcu arı ve mı yon arca 1.o1r 
1 01 kadının evlenmesine müsaade . nl ve 

1

5 
as abrınl an ae 

8 
ça Hükumet bir proje mı genie bir zaman kazanarak halkı toplu •e birlikte, ebedi ve gul olanların, alım ve satıdm ~~ıl 

edilebllir. Karardan önce ana, vue ara 1 ' on. aoı ara on ve er dlQ'er ev iolerina veya ziraat sa cihanşümul bir tarihin dönüm a~ıcı .ve satıcının ısım ve a. re bıJ 
bebe veya vetleınio dinlenmesi !erede beş~r lıra mu& ve ak1rıca hazırlıyor j na1ıının muhtelif eubtlerine ait aürılerinden en LüyO~ünü kutla n_ı bı.r deftere kaydctmelen meç 

' ıeşelerl iQın bcberlne ma tuan p 4 (R d ) B k. l 1 1 d ed bilecek rıyetındc koymuştu. 
lAıımdır.. \'e peşinen sekizer lira tayin be rag a yo aıve ı , ça ıema arına evam e maktadırlar, Bu gün beşer tarl Mail c Vek4leti timdi bu v•ıi 

Bu kanun neşri . tarihinden deli verilecektir. Hodza bu aOo Sildet mebusla j !erdir. ~amuk_ a_yıklama v~ tara- hinin lnsaıılık ve medeniyet le ette de~ıiklik yapılmıştır. suıı 
yUrütülme~e glrecektır. Ma~C! k rından milrtıkkep bir heyeti ka ı ma makırıel~rın10 eko_nomı b~~; hine olarak teliini ve ııidieini de ~an sonra kuyumcular da sik~' 
Bu tedbır niçin alındı? uy 80UflU08 bul etmietir Baıvekil; Südetlere 

1 
mınden temıu edeceA'~ fafda Aletlrdiği gündür, Bunu takip balinde veya ıinct altını şeklind' 

Hüktlmet, l vlen~e yaş. had Bı·r ma J Je ı'fı...c••e verilecek bazı imtiyazlar hakkın raporda lıııh ed\lmletır. Pamuk edenin on aeklz senenin her ıü oulunan altın alabileceklerdir. f• 
terinin kd9ütntmeılnı muoıp se UUı ""' da hdkO.metin bir proje hazırla istandardının nokaanlarını ta ü d · ü " u" n er bu" vük k t bunları aldlkları şahsın isllll 

h d 1 . h ı l k i f t mtn et n o evrım g nuo ı J a 
beblor IAyi aa1n a eöy ece ııa ediliyor makta oldutunu beyan etmietir mam am·ı n ııamrnı e 1 ve Alemşümul neticeler verdiglni ve adresile beraber defterine ya:ı:: 
etmektedir: Slyaat mOşahitlerln ıö1ledlQ'ine mek ihracat pamuklarının taao ı ö kt d" caklar ve bunları derhal eritece 

• - Tdrk mede?t ka~unu Ankara, 8 (Hususi) - Maaş göre hükO.met 14 maddeden fba fiol yaparak dış piyaealarındıı a sterme . e ır, Jerdir. Altını alan kuyumcu •Yı t 
nun 88 inci maddesı, er~egın 18 kanununa zeylen Mııllye Vek&le· ret olan Südet taleplerinin dört Türk pamuklarını bütün varlığı . Ve Atıde_ de gösterm~kt~ d~ miktar altıuı nerelerde kullandıl' 
ve kadınının 17 yaıını ıkmal et lince baıırlarıan ve fcra VeklJlerl ıe üçünü isaf edecektir. ile tanıtmak için alınacak ted 1 um edece~tır, Onun lçındır k~ nı ve masnu halde kime sattıııtıl 
medikçe evlenmeleri eaası.nı ka Heyetloce 19 B.1937 tarihinde Mec · d 1 birler karşısında pamukçuluQ-o en Büyü~umüz Atatilrk, bu _Atı yaımaQ'a da mecbur tutulmuştu!• 
bul etmiştir. Mua7yen bır _yae lise arzı kararlaştırılan kanun ıa Avusturya a muzun partok bir istikbale kavu ninen büyük zammı olan Turk Tü k" Al ı'11J 
tan evol evlenmeye cevaz verılİe ylbası esbabı muclbeslle Mrllkte . 1 oacotına eilphe yoktur. lgdirdlr gençliğine ve Türk 11porculugu T ıye • man_, 
mesi, her şeyden _öncbe. t~b bat Meclise arzolunmuştur. Bu kanun 2800 y ahudi tevkif de kurulan pamuk kooperatifi na bu a'Unün tahsiıini tensip ey fı·coref anlaşması 
kanunlarının 1arurı ır ıca ı . · l · ı d. 

b k Ü , kb 1 laylbasına göre bir Vekalet veya d .1 . 1 nin verci ieı gilzel ııetıcelerden emıe er ır, (Birinciden artın) 
dır. Bundan aş a m s.a e e ı mtf ı . -
karı .. e kocanın ana baba sıfati ldnrenln kadroıund& gösterUen •1 ırnek alınarak kısa ve uz.un. va Böyle mukaddes blr gunün tice 

.. H h ı ler ve çalışmalar, matlup ne ,cı 
le yüklenecekleri vazife \'e me bcrhııngl bir memur ve mUstısb- Vt1ana 4 cRadyo> avas : deli kredilere satıo ve ıstı sa ulusal bayram günleri ' arasında yl vermemııştir. Çünkü ıhraoa ~ 
sulifetleri de göz öcüne almak dem, kadroda muhassas maaş ve 1 Seh\hiyettar mahfellerden heya.ıı kooperatifl~rlnin kurulmasına bulunması ta bit oldu~undan3739 Jarımız karşılıksız mal satın'~ 
lAzımdır. Her iki bakımdan da ya Ucretle o Vekalet ve ldaren\n olunduQuna aöre anşluetaa bır kıymet verılmektedlr. numaralı kanuna bu fıkra il4ve ıan oekinmielerdir. Hükl\me: ~· 
evlenmeye ehli1et, bir eahıstan herbangt bir kısmına dab\l vszlfe· 11 hazirana kadar Avusturyada2800 BüUln bu ieler loln Ziraat edilmiştir, kontcııjan hesabı çok yükıu 1, 

F k b k ı k B · b' t h ırl t lan bu memlakele ·daha . . fa~,, diğer şahsa göre de~i şlr. ~ _nt terde mOobol olmasına a ı ma 1 YahL\di tevkif edilmittir. unlar VekAleti gentı ır pro,e. az ." ttıuam. gününün cu?1af~ te kredi aoamamışıır. Hu ıuba'tı 
bu degişialik; iklimı~, n:ıuh\tm, sızın lsllbdam olun11blllr. Bunlar;

1
de\'let kaaununa J muhalefet su mıetır. Bee eene~e teıkık edı~~ sadGfü hı&lınde cumaıteeı gunü dır kı Alman fırmaları ıon de

11 ha1al şarllarınıu tesırlerı _n tın Vekalet maaş ve lk11met yevm • çiyle moınundur • H11klarında cek olan bu proıe1e ııöre _ma ~ nün yarısını tatil etmemek, du ancak altı mılyou klıo ıüıüıı 
da~ır. ~nnunlar~nın ana hukılm yesl verllmez. 1 normal adlt takibat yepıhyor. ne ihtiyacı eu suretle ıesbıt edı rau bütün mesaiyi bir kaQ sa t 

1 
tın alabilmielerdir. dB1 

lerı aynı esasa ısttnad eden dev Asalet veyn vekaletname lle 1 • , , , ıeoekıir. l~in yenide harekete getirerek . Almanya1a, falrıız bu~ ·Jllş 
ıetlerio evlenme hususunda a1rı verllecek paranın mecmuu asalet 1 Tuna uzermdekı tesısat 1 950 trttktör pulluğu, 1000 ıonradan gene kesmek gibi fa1 ı ıbracatındıt mahsus bır aru~P'' 
ayrı yaşla_r kabul etmiş olmaları veya vekalet suretile idare edilen ( _ h büyük tırmık, 750 tohum ekme dasız ve Chalta bazı hallerde vardır. Fik~·~ ~~la~::=lc~~ fa~şl 
n,m sebebı budur,, memuriyet maaşlarından hangisi Belgrnt 4 Radyo) Dua ar makineı:ıi 700 çapa makinesi atı mü•kilAt do11ouran bir vazi1et ih mıe r"~dm 1 ti 

H"kQmet bundan sı:>nra, . b h · G ı · • "' • neucesı ır. ·ı; 
k u 1 d tashihi için yOksekse onun bir derece fazla· bıyo ve 8 r~e nazı~ı k enera nacaktır. Bu makinelerin kı1me daa etmiştir. Bu itibarla bu kıııa Hılkümet, Almanya ile ~910 

mnh emel er e dyae 1 ın büvük sını geçemez, Ücretll vazifelr-rıle h.Marrçı~ 11da~~u ~ıal~~neTun~r°:ı~! ti 3 307 600 lira tutmaktadır. mildd~tin de tatil edilmesi mu stıdi işlerin düzene gırmesi ~ı'' 
aQılmıe o RU ava ar J kd • e1e ı o ..... • . 1 . . 1 " " 1 b. k ld ı şmaktil"" 
bir kısmının evlenme dolftyısile ücrete tekabDI eden maaş ml a rinde a ılacak olau tesisatı tet Mevcut tecJübe _ıstasyon arı ıçın vafık görü mutur • .., <>eaıı ı ır oe ı o ça ı" rettı' 
olduğunu tasrih etmekte ve bu rı esns alınır Muallimler bu bQk.· . Y. pi d' istenilecek tahsısat 495,000 lira Bu ey yapılacak muzake ~ti 

·1 l kık etmıe er ır. · · · h l Qekı·ıecek ku"çu"k ma · de hazırlıklar vapııın 11 · ı yaş tashihi taleplerinin mütema me tilbi değı d r. y J .1 L" • Ü ·ı·I. ı~ k yeni kurulacak ısıasyonlar 1çın ve ayvan a ıçın J ile ı 
diyen çogaldıQına iearet ederek ans arua ulr UÇ ncu Uı a ul 150,000 lira, prapa~anda ~& kon kinalar iQinde aranılan tahsisat dır. Bu n.1akttııtla Alman~;iı el 
leıhnbul ve Ankara gibi bü1ük Tarsus Sul~ Hakimlig'"'i EnternBB· turol itleri için 200 bm. lira. la birlikte yekun 9 880 900 liraya halAt ve ıh~acat . vazıy~\l re ll~ 
vilQyet merl.ezlerinde yaş tashl Prag 4 (Radyo) dört senelik kadrolar için 480 •ıalit olmaktadır. Buna yüzde raflıca ıesbı~ edılmek _ u:tı es111 
hi dolorısile çabuk evleume da Urfa Cumhuriye\ mfiddeiu y~nal 81 . . f~rıolarında A~~·~ bin lira, dört senelik plAn ioir• ıo iJAve edilirse, 1ekO.n on bir memleketle ışı olan butuu r oP"' 
valarmın, umum yokftnun yüz mumi muavini SalAhattin Ok bın_b~şı . hır~~~· P8!~~y~ISR~~ :. lüzumlu ıahsisa !,800,000 lira, mılyon Türk lirasını bulmakta l ve ~ususi mües.seaelordoD r 
de seksenini teşkil etiğine işaret Tarsus sulh hAkimliğine ıoyin e~ ık~noı,? 

1 1 
J. fJ biuterce dı~er mulıteılif l\leıler dır. lar ıstunınektedır. 

etmektedir. edilmiştir. ç"'nc ge m e er ır. 
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SAYFA 3 YENi MERSiN 

ı Mersin 
Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
-:ı:--------------·1 Piyasası 
ÔJmekle kör olmak arasında Bu nasıl gizli 4- 6 938 

bocalıyan bir çocuk izdiv?ç 
1
. Pamukl~~ .s. 

Amerika Dabıliye. n~zereti Kıevlant ~,40. 41 

B . . . müsteşarı B . .fhrold ıkın, lr- Dağmah 28,So 
ugfinlerde Şıkagoda ya· pençeaıne tuhm etmek tıkla· I d d D bl" h . d o· ı· K 1 27 ?8 . . . .. . d k en a 'l u ın ş~ rın e ız ı apı ma ı • 

tayan Kolam aıleıınıo beı ay rı uzerıo e arar vc!rmeğe 1 le 25 d b" Koza 5 SO 
ık · b' k - h k . d t t . 1 d' A o ara , yaşın a ır genç , 
ı ır ız çocugu !r esın ave e mış er ır. nne ve k 1 1 dlğ. h b .1. Kırma ti 
l k . . ız a ev en ı a er verı ı 

• i aııoı üzerıode toplamakta baba, kırk sekız sı1at düşün 
1 

. b 
1 

Kozacı parlağı 25-26 
d B k 

- h d .. ._ , k yor ve resım arı ası ıyor.,. 
ır. u yavru ço agır Hta uıden sonu a.ızcağızı endı A · k k · !" f k t 

dır. Kafasının içinde gözlerile haline bırakmağa lfarır ver- Amerı ayak arşı 
1
g z 1' 8 8 bufday • çavdar 

b · d k · 1 dl vrupaya arşı a EHıt>n yapı 
eynı ara110 a qr çı mışhr. mıı er r. 1 t • 1. h •. 'k t A Sert şark 5 U . .,_ L • t , • • an JU ız< :vaç a"1 a en me y k 
ruo gıttıKÇe 1ıUyllDJe < e \e Şımdı bu zavallı aileye .k . b' 1 umuşa 5 

bu giıliıl~ b•·yoi tehdit etcıek biı çok ldm:ıele,de:l teefsür rı any va_rı ı:'iŞPY 1 l d d YerH buğdayı 4, 12,5 
te ol:fuğu t esl:it edilmiı:tir. kt · 1 1 

k b' enı ev ·_er r an 8 an Çavdar 4,70 
B8ylc devam edecek oluaa mtk utp ar.• lgedruebtel vel ıkr Lpo!1_dray11 gel~ılışlf'I~, Oradan da Anadol yulof 

· k 
1 

k . • ı. 1 ço avt1ye er e u unu ı:ıa arıse geçmış erd1r. Bala~ıa 
Çoc:u ıs rce tır. Çocugu Kur- •. 
t k 

. . 'k tadır. Me•eli buoluın ıçıtde, rında Avrupada yaşııyacakları arpa 
aı ma ıçın Amerı anın en • . . • .. 

t .. h k" 1 •1 •• t on ıı:kız aylık ıken ılrı gözü zanm~dılıyor. Anadol 41 .... 5 
anıomıı goz. e ım erı e ıoo k . . • < 

kcn mütehassısları Garfield çı .,ılmış olan bır kacıın, bır Zıyafet c/evam Yf'rli •livre yeni M. 3,25-3.l7,5 
Perk hastahanesine getirilmiş körU de teselli edecek dünya d • Nohut ekstra 6 
. d b" k 1 . e ıyor Fasulye 6,8 

tır. Rontkeole tedaviden ümid a ırço ıey erın mevcud ol · M 15 · · U U y laf ı· '25 
k · . . . d - l· d d ' · ,. , v ı. yu~ın ıncı g n , u yer ı . , 
c11lmııtır Uu vazıyet karşı- ugunu .ay e eret., ,.oc ıgu B d t · · 1 · d Mercimek yozgat 4 · u apeş enın z~ngın erın en 

•ında iki şıktan birini k•bul ölümden kurtarml'larını tavsi- bay v bay B 1 1· d"k Sablep 120-Ji:O I e en a og ev en ı T ti 20 etaıek zarureti vardır: Bunun ye etmiştir. Aynı haıtalığa !erinin elinci yıldönümUnU Bal 1 çoğea 
7 b, 1 t t l 1 b' d'v k d a mumu 5, ıri ameliyat yapmaktır; bu 1 u u muı o an ır ıger a ın kutluledıler. Cebri J ı 

t•kdirde çocuğun gözlerini ' da aynı fıkirdedir. Ht-lene 1 Ayni giln, çocukları ev Susam t.')/·0 16 
çıkarmak İcab edecektir. Di- Keller adında hem sağır ve Jendiklerinin yirmi beşinci yı 
ieri de hiç el ıilrmeme'k ve hem de iki gözden mahrum lıuı kutluyorlar. yapağı 

5 HPziran 19 3 8 

i l A H 
Mersin Ticaret Sanayi Odasından: 

Sicil No; 1U9a ~wıfı; 4 
-M.-r·sinir• 1\~ihhetiye mahallesinde \'amk m .. k _ 

tflp sok njlınıia l o. in t>\ ıffl oturan 'İ' C Ta ha
~ıudan olup tıer~inin ) altmudiye malıalltı~iude 
Silıf~fl CtH.idP~iıııle: 64,66 No. h ~flİ ka rıu ı i tica. 
rt· ıgfllı ~diner t'K 938 i ~ i ııci kAnu 11 tarihirıd~rı lıt>ri 
LOplan, p~rakeııd~ ş .. krrlenıe v~ içki işi ile uğra
şan Bay ~lfllımed Aulal~· alı tiearP.l IAbHlHrıı l\ottır 
den tastikl~ ·~f'lirnıesi üz~rine a 6-908 tarilıirıde 
10~3 nunı~rfilı ~ic•ilP. tie:trtl kanuııu11un 42 irı<~i 
nıaddt·siuf göre a~ ıt \e lr~cil t>dıldiği bildirilir. 

i l A t~ 
mersin As~erlik şu~esi Riyaseıin~en 

Em~kli ve Yedek subay ve aıkerl me
murların ıenelik yoklımılannın yapıl
ması ilinı 

Bölgemizde bulunan kayıtlı ve kayıtsız euu~k .. 
li ve yedek subay ve askeri memurların · lı~şlaııa 
cağı bu gPçen ay içinde dört dt-fa ilan edilt• rı se 
nelik ,·oklaruasrna ı Haziran 938 tarihiuden itiba-. 
ren başlanmıştır. 

Yaş haddini doldurmuş olanların da beş Jaş 
yukarısına kada nüfus hüviyet ve askeri vesik:.tla. 
rile şubemize müracaat etmeleri ve yoklauıalan-
nı yaptırmaları ilan olunur. 2- 4-6 - s 

~~ 1 l l N 
haıtalığı kendi haline bırak- 1 ol~~ bir. kadın, hay.ata k~~·~ Ayni gün torunları ev· Siyah 
!Daldır ki, bunun da sonu öltım i büyük bır bağlılık hıasettigıoı lendi. Şark 
olacaktır. Hekimler çocuğun , ileri sürerek, insan düoyaya I Bu kutlama merasimi şe Anadol 

~~) Tarsus Bele~iye Riyasetin~en 
1~~-l 'J Belediy~uıızce muhammen bfldeli J 200 lira 

•ııne ve babasını çocuğu kör gtldikten sonra, kör de olsa rafine verilen ziyafot 15 Ma- Aydın 
bırakmak, fakat ölümden kur- uğır da olu ölmemeğe çalıı -1 yıs saat 4 de başladı. hAli 6ıkaomıf yapak 
tarmak, diğeri de ölilmüo malıdır, demektedir. devam ediyor. Knz yuou il t'f 'k 

Kahve telvesinden 
kundura boyaaı 

Altına hücum 
·
0 olan amplifikatör teQisatı şartnanwsi dairt>siud~ Lir 

onya ma arı ı tı 

Yozgat 
Keçi kılı 

» dabağ 
50 ay zar·fıoda pazarhkla yHpllrılacağmdan bteklile ... 

rin ~3 llaziraıı 938 perşembe gününe kadar bt.ale 
BugUne kadar kahve tel· Avustralyadan ' Cenuht mek için 50 gUn seyahat et- • • l 

· Afrikadan ingiJiz gUyanındarı mek IAzımdır. • • • p~rınç er 
veeıntn hiçbir işe yaramadığı . Al ... 

1 
Bırıncı nevı mal 20 

tsnnediltr. Halbuki Almanya gelen bınlerce altın arayıcısı tın_arayıcı arı götüre. İkinci nevi mal 
da kahve telvesinin çok ehem Seskaçvan civarında keşfolu· cek_ teyyarelerde icab ed~n Çay 
nıiyetli bir madde olduğu mey nan yeni altın ocaklarına doğ teJılftt yspılmıştır .. T~yyareler Kahve 

285 
104. ıos 

dana çıkarılmıştır ru yola çıkmak üzere hHzırla a~ıı~ mıntakasına ıkı günde 
Taropelhot'de kahve tel· nıyorlar. Altın aramağa gide gıdıyorlar. Orada inen arayı· ---==-ıt::::ıı:=="P.~----

vesini iptidat madde olarak cek kafileler bu sefer yaloız cııa~ ~!~ı~ bulunan tJAhanın Mersin Meyve ve s b 8 
kullan811 bir fabrika Vardır, h&V8 yolUllU takip edeceider genı~IJgını Ve ebPmmiyetini e z 
On kamyon, buraya her gUn dir. ÇUnkU ı:ıltm bulunan yer t?hmın ediyorlar. N ... tice men p·IJ3S8SI 
bUtO Al da · ·ı o kah . fı çıkarsa tekrar tayyareye! n manya ıçı e lerin merkezi olan Esırler gö b. · 

1 . · 1 B · ınıyor ve daha uzaklara eçı 4 Haziran 938 ve erın telvelerın toşır u ıuııUn kıyıları altın arayıcıla 1 r b . b t I . d ıyorhır. K 
a rı kada ~ a ve e veeın en rın toplendıkla rı yerlerden Bu altın medenlHridin keş 1 uı uş 
!ağ, reçıne, ve. kundurfa boydli 1000 kilometre uzaktadır. Te fi çok mUşkUI olmuş ve çok '/:.> Oomntes 
ı çıkarılır. Bır tara tan a . f · hti ct"l · · 8 40·45 Bt:ber 

sab , · bit srtlar içindt' buradan Esır masra 1 yer e 1 mıştır. u 07 un ve eun f kolofan ısml Ş . ruda altın aramaya ılk teşeb Ayşe fasulya 
Verilen muhallil elde edilir. ler gölU kıyılarına kadar gıl· '>Us eden Ryan kardeşler, ara 0035 Bsrbonya 

Çalı f asulya sırıfı 

diyemize müracaatları iltln olunur. 2·5 s-ı ı 

t l A H 
Mersin Ticaret ve Sanayi o~asm~an 
Sicil No. ı o9o Suııfı 4 

&Jersinin Mesudiye ma lrnlJPsinde cami sok il ğın • 
da 37 No. lu evde oıuran T. C. tabasmdan olup 
Mersinin Kışl21 caddPsind•~ ı 9 No. lu y .. ri körıt.r i 
licart-tgAlı ediner~k 1 6 938 l~rihirıdenb.-ri toptan 
pArakPrıdfl ith:·IA•r.ılık v .. fihm ve ~:ltuu işl~ri.\· ff~ 
uğraşarı hay H~klt "Hakkı L~c;im lt>Clfllf>\' İ,, tica 
rPl lf1k:thını tl(>lt> rd~n ıı•sıfılli ~f>tirnı~~i ı ZPfİrıe 
2.6 38 turılııudt~ logo nuuıaralı ~iciJe tic~rt't kanu 
ttıuıun 42 iırci uwddt'Sine göre k:ıJl ve lt·scıl c1 dil 
diği bildirilir. 

mslarınm neticesini 20 milyon Og y ı 

r·;:·a~~::·s~at L ~~~~:u~::dl Mersin Ticaret ve Sana~i o~ası!danN 
.5 Sarmısak -.. 1 , , u ., f 

Radium Ktırbanları 

On ~es senede yirmi yeni genç ~adın öl~ü 
YeryUzlinün en do"-ru sa tJIC1 i,,O JQ.," ~Jllı ı 4 

e. JO Erık 
Geçen hafta Nevyorkta hastalığa ya~alonmışldrdı. ati Orent>vıçteki rasadhımenin ao - 25 Yeni dünya !ı~rsiuiu ialınıudi 'C mah~llesind~ Silifkt~ c .ı d-

radiumıa zehirlenen yirmi ye · Orı beş sene lçindo yirmi elAktrikli saatidir. 8 15 Kayıl d~sintle oturan T. C. tabasrnclan olup Silifk P. cad .. 
d~ gene kadının yirmi yedin beşi öldU. Geri kalen ikisin· Bu saat 5 i'ml:!d nberi işle de:ıs i ııcle 2o uumuralı yeri 1 auu rıi Licar .. tgAlı tıcli 
cıei de lSldU. den biri geçen sene, sonun- mektedir. 5 incı sene sonu~ rwr.-~ ~lersinde ~ilifkP. caddP!'İnd~ Yt>ni lı:uı v • 

Bundan on beş sene ev· <:USU da gPçen hafta göılerinı da ~apılan inc~ı_eme rı~tİCPSİ F el sef e . Olfll mÜSlflClrİ i~iyle uürcışan hav Muharrem ~ııre_ 
\1el, çalar saat imal eden bir bayata kapadı. . santın ancıık bır dakıkauın o J ~ 
fııbrikaya yirmi yedi genç ka·' Fabrikada ifüis etti. l\fah on~a biri nisbetinde geri kel Profeıör lımail Hakkı Bal- nıt-li ")luharrem Surnıeli Yeni han ve ot .. ı,, tic1a. 
dın amele olarak kaydedıldi. !keme hastalığa yakalanan yir dıg1 18n1laşılm1ştır. . tacıoğlu'nun bu yeni kitabı rtıl lakabuu llOlPl'd~n tasdildi getirmf.Sİ iiz~rine 

Bu fabrika, yelkovanile 1 mi yedi kadına fabrikanırı l'mhler Afyonda teselh felsefe öğrenen lise talebeaini a. 6 9ii8 tarihinde 1o92 rıumar2 lı ~icile ticaret ka 
akrebi karanlıkta işıldıyan , bi r tazminat. bin V imtihanlara hazırlamak için nunnnun 42 inci maddesine göre kayL ve lesci! 
~aıar saatler imal edıyordu. ı otu~ar n ,':~ k dı hayat arıyErlar yazılmıştır. Felsefenin blitiln edildi"i lJildirilir. 
Bu . eekız yoz ıı a ay b b. l . . . d d ~ 1 ~ 

Y•rmi yedi kadın, saatlern 1 . ve IAıım elen . . . • ı ıs erı ıçın e vır ır. "o ay 
karanlıkta 1 ıldı an i·neler şartıl~ maaş . . · g ~ngdteredekı ınıa~ı te· okunan, kolay anlıtılır, ve ha ----------------------
laknıağ ş yd ld"I g · ı tedavı Ucretı ıtnsına karar tekkuller. Ş_an_gh?ya. ııgınmıı tırda k~lacak farzda hızırlan· Kı· ral1k F~v 

a memur e ı ı er. 4 verdi bin1erce Çınlı aıJenın y.rdr' . ~ 
O zamanlar hAnUz rddi· j · . k k . . . mıştır. Hıç. felsefe okumarnıı . . . 

Unıu kulla k ıu tekem Aşağı yukarı varım mı'- mına obşma, ıçıın dıane top- o anlar bile bu kitabı oku· Kışla ve Sılıfke caJdfllen arasmda her lar· r 
nma. usu ı f b k d 1 apı lamaya aş aı ış ar ır. 1 • , I .. • l. 1 i1 ın. 

rnuı eim-misıti Bir gOrı kadın yon ödP-yen 8 rı 8 R F k t b f ı t k d makla pt>I,,. ~,k iıhfade ede· tJH" ıavası ve gunPŞ• uo. 4 ortah nu.tb~lı lıa 
ı o "' • k d • • u se • e ço e· b'l' ı t . d ın b • .. I" k J • ıua m 
ardan biri garib bir hlldiseye larıııı ııpıt 1• • • ·r 1 b·le ek para ! ır er, ~-0 e zumsuz :.• kömur U ve odurı nğu ruüştemil portak· l 
şah· --~ rıodır. op ını 1 c v. baıalı:r ve anl•ıılmıyan aokt•· t . .. 1 'l . . ö ' rua u -

ıd oldu, Karanlık odaya E I · · L nın bu ife yetitmiy,cegı mu· 1 kt B it ~ı b c firın gu g• H ağac ve s~ır çicekle ftlZyin ectı·ı . 
giri rJ enınız YORSO... ar yo ur. a acıog unuu a b l J l . , . mış 
Yfl .ne!>~ bUtUn vUcudunnn ~em . kO eti .-!Oİ biı bokkak gibidir. yeni estrini felst:fe talebesine mut it ıta h>,,uu >a bH JÇPde havuz lıamanula Ç• Ş-

}t şıl bır reokltt ışıldudıgını . Romu hdü Bm k y ı Loodraya gelen haberl.e ' öğretmenlere ve kültürünü ar- me SUJU mevcud Zt>Dıirıdrn IJir metro 'fık~t·kte 
gvr1.1n. Httmea doktora k ş•u, rtanun çıkar ı u aııune g "re Şangbayda yerleşmış. . • ,, b· j d 1 . . ., '-' . 
ne . . . .... .1 bUtO belediye reisleri re go l k b'nlerce tırmak uıtıyt'o herkese ehem· Vt! ~anı 3ŞllH a 2 O a J gPtaıŞ bır saforı~ rua!i k 

yaıık kı, tcdavısı kabı re, n . ' aç, susuz ve çıp a ı . ti t . d . E ~! tb· l l · • k.. .. l" _.. - . 
Olnııyttn hir hastalığa yakalan rais nıuaviolori, .bele~ıye ~za insan 1tfaJetlerini uoutmık l ruıye e av ıy . \:. t:rız. ser U 3 l ve -~.uıa Ul \'e OIUUr ugu. IUUŞlenı : ( 
ınıştı . Radiumun tesiri altınlııırı, lise direktörlerı, nnıvPr için afyon çekmekten başka 104 sayfa~ır. Fı tı 50 ku~uı. fllllll muıı b~lıçesınde havuz mevcut \'ine Z•) ıuin 
da vücudu yavaş yavaş çürO sıte rektörleri evli olacaktır çare bulam mışlerdır. 19~· 8ıtur. Bu,kıt•ptan_almfk ıstı- U ı''ll bir metro yüksekte bir ~V ve l>Ü ev ii~r· 

1 
· 

Yecek t b • d Rekarlarden evlonmek istemi· yılının ilk dört ayı içerisinde yenler; '~altacıoglu, atanbul, ? odah mutb;ıh ve hana 1 .. l ·ı 1 .._, \11' ( ~ 
Ce!{t", ıı ıra JÇ il e can ver !erin vazifdttrİht\ rıihayet Şarıghay afyon ticareti işidıl· Çamlıca, Altuniıade 9-ıı,, .., ı · 'ı • l m muş emı lu unıba ~ .. 

ı. yAn · . . . -k 1 · · d · ü · · h \'U DlP.\'CUl ev ~ıra ııdır F 1 · k vHriJecektir. Çocu~ ları olmı- oıemıt bır mıkhra yu ae mıt a resıne cretını posta ava• . , • . • • • 
lad . 

8 ı~,ıka ldardt>sı gdcrı 8 
dullarda evlenmı>öe mec· ayda 100,000 fogiliz lirası lı>ıiyle gönd~rmelidirler. Ayrı ftalmak ıslıytAralerın Eskı cami karşısrnda 1.,1 Y 

Yırmı allı ka ını , mua yen ıo • •• • R'f I" 1 .. l lh1 

Yene ellirdı. Hupside ayni burdur. fPymet:odc afyoD 11bl11nthr. ~ poşta ı:crctı a~ı.pııf, 1 al '-'YS3 a muracaat arı. 
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i l A N 
1 arıus icra memurluğundan 

jo; :gg 
Tapu o 3lt, Tarihi llayıs 929, Cinsi: Tarla

nın beşle hir hissesine Rectlp oğlu ,\ bdurrahman, 
il. 13, ~J~Lre M. 78f>O, ~lf-vkii llasau ağa Köyü 
1~ı,·melİ! IJeh~r hektarı 8ö lira 

Hududu; Şarkan tarik garhen sürek oğlu Yu
fııf şimalen fesli oğlu cPuubPn çerkrs zade ~lrlı-
111Pl ad ık v~ .\ naslasyos lı a IH ve Y :\sin. 

Alacaklı, Tarsusta llirıdi oğlu ilı an Toros 
Borçlu, Kuluk köyünden HPCt p oğlu Abdur

ı·ahman. 
Birinci artırmanın yapılacaj'ı yer; gUn, ıaat 5-7-938 

Salı illnU ıaat 9 dan 10 a kadar Taraus icra D. 

YENi MERSlr, 

•ı===::::::u• ••----

G•• Sigorta 
uvensosyetesi 

Sümer bank 
Emlak ıJe Eytam 

bankalarının kurumudur 

Tam türk 
Ve en güvenilen sigorta şirketidir 

llayal, yaugm, 1 lakHyat, Kaza Otomobil sigor 
ıalarımzı en nıiisail şartlar ve tediye kolay
hklarile yapar. 

Mersinde MUmessili 
VASFl ORGUN 

lkinci llrbrmının yıpılcağı-yer alin ıaat 20- 7 - 938 
çarıambA gilnü saat 9 dan 10 kad r Tar us fcra O. 

1 - f9bu eiyrl 'menkt.ılün artırma 9artnamHl 5 - 0 - 988 tarihin .~-----------llİlllll!lll _________ i_ 
cıen tılbaren 988:·: ISIS6 No. ile tanuı icra dairHlniD muayyen numara 
mnda herkesin görebilmeli için aç\k.tır. tıanda yuılı olanlardan 
::taı:la aıalQmat almak isteyenler, ifbu fUtnameye ve 988 -5150 doıya 
~umaralile memuriyetimiae müracaat etmelidir . 

2 - Artırmaya iştirak için yukarıda yaaıh kiymetin yozde 7 ,& 
;nlıbethıde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu teTdi 

3edilec:ek tir. (124) 
-- İpotek ahi bi alacaklılaı l• diğer alAkadarlaran irtifak 

hftkln uhlp:erinln gayri menkul Ozorludekf haklarını buaulle f&i& 
"~ murafa dQlr olan iddialarını ltbu ilan tarlhlodeu itibaren yirmi 
gen içinde evrakı mOıbitelerlle birllkte memurlyetimlse bildirmeleri 

1oap eder. Akli halde hakları tapu liclllle ubit olma-c ak9a ntıt ibedel 

Sinema yıldızlarının en güzeli 
(NORMA ŞERER) 

PEK YAKINDA: 
Y AZL.J:K. HALZ: Sinemasında 

TEMSiL EDECEGl 

ııin payla,maaından hariç kalırlar. 

Hayali a-özlerde, l11Dl dlllerde, neşesi gOollllerde, şObreti 
neslllerde yaş yacak ohm msruf edlb 

4 - Goı: rflen goude artırmaya ittlrak edenler artırm a 9arı 
.ııameılnl okum.at ve lüzumlu malumat almıt ve bunları temamu 
1labul etmlt ad ve·111bar: olunurlar. · 

- ~Tayin edilen uman4a gaJ'rl menkul 119 defa batcrıldıktan 
wonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muh,mmen 
'.ıtymttin yüzde :yatmlt betini bulmaz vıya uttt ilteyınln alacaf!na 
rochani olan dl1rır alacaklılar bulunupta bedel bunların o ıayri men
.kul ile temlnedilmlf · alacaklarının mecmu undan fazlaya çıkma1:1a en çok 
artıranın 1aahhCdC b&kl kalmak aıre artır!Jla on be' glln daha temdit 

ŞEKISPIRIN ölmez eseri 

{Romeo ve Juliyet} 
Piyesini görmek için sayın halkımı
zı saygı ile davet eder. 

ve on beıtnci gana ayni aaua yapılacak artırmada · 
hedeli aaııt iateyenln alacatına rllchaol olAıı dl er: aracaklılarııı o a1rl 
1.11enkul ile temin edllmlf alacakları mecnıuuııdan fHll\Ja ç ak 
şarlile en çok artırana ihale edilir Böyle bir bedel elde edilmezse 
ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendiılne ihale ohın4n kim.. derhal veya 
-verilen mühlet içinde parayı ver.ınezse ihale kararı fHholunarak 
kecdiainden evvel en yllkHk tekllf*e bulunan klmH arzetmff olduğu 
bedetle almata rar:ı olur1& ona, razı olma,z, veya bıılanmazsı hemen 
on bet glln mtıddetle artırmaya çıkarıli p en çok artırana iha1e edilir 
iki ihal• uaıındaki fark ve geç,en ıtünler için yllzde 15 dett heı~ 
oluDacak faiz Te diter zararlar ayrıca hükme hacet kalmakııztn me-
ınurlyıtlmbce alıcıdan tahıil olunur. "128,, 

2004 numaralı ıcra ve iflas kanununun 12 
iı ci maddesinin 4 iincii fıkrasına tevfikan llu· DOK.TOR.. 
ga~ ri menkıiı sahipttarinin bu hakıarina ve 1ıusu Mazhar Cem'ıl Esen 
:-'İl•~ faiz ve masarifo dair olan iddialarıui ilan Sinir Hastalıkları 
tarihinden ilibaren 2o icinde evrakı miisbiLelerile Mütehassısı 
uiltlirmelerİ aksi halde liakları tapu SİCilleril~ Sa· 1 Adana Reşat bey mahallesi 

lıİl olmadıkça Salış bedPIİnİll paylaşmasından ha· ordu evi civarı savatlı bay 

ric kalacakları cihelle alakadarlarm i.:bu madde· ı-.iHıiiaiiilii.lı reiiivıiii.-·-----·• 
rıi~• mezkur fık.rasma göre hareket eln;eleri \le <la· 01================0 

ha fazla malumat almak istiyt1 nler 938 -556 dosya 
numarasile Tarsus icra memurluğuna müracaat
ları ilAn olunur. --------------------DOK. TOR OPR..A TÖR. 

SAIPA BORBO R 
Hastalarını hergünı 15 den aonra 

kabul, muayene ve tedavi eder. 
ADRES: Camişerif mahalleıl 

sabık Mllftll evi yınındA 

Türk Hava 
Kuıumu 

~iyangosu 
Her ayın onbirin· 

de çekilir. her oca· 
ıı zengin eder. 

Siz ~e ~ir tane ahnız. 1 
n===================o 

l<~~c1~1~;;'~~~·······1 
Sayın Halkınıızın Sılılıatıııı göz öııuıııte tutarak PŞI bulu ııııııyan KA YAi 

()ELE ~ SU\' lJNU gayet sıhhi bir -ıekilde men bağdaki tesisatında· eksik- ı 
" likleriui lamamlanıış fennin en son usullerini yaptırwakda bulunduğu-

rnzu arz ederiz. 

KAYADELEN SUYU • 
Kaynadığı yer~en itibaren istasyon yanma ka~ar cam borularla ~illur h&vurlara 

indirilnıi oradandı ~ütün fiziki ve kimyevi evsafını muhafaza ederek el deymedeni 
~ususi kimyakerimiz huzu'run~a ~amacanlara ~ol~uru1makda ve muntazaman I ' 

;· 
' l S&h!~!~ıJ!1m!~~~~u~ evsalı •• ıevkalldell~n• gelince: Yıllar geçdlkçe halkımııın 1 

gOstord.iği rı(!'beı ve teveccQh~ karşısında fazla söz söyleme~l zait görOypruz. Sıhhat Ba~!\nlıgı 1 ~ 
ve sefahıyctli makamların vermış oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU talrız Tilrkırenin ~ .~ 
en iyi suyu olmakla kalmıyarak ''Dilnyaoıa biıiaci kaynak suları arasında bulundu~unu isbat 1 

iM etmiştir • 
lştahsızhta, hazımsızlıta bir ~ok mıde batırsak hastaJıklaranı karıı KAYADELEN şifalı bir · 

hayat kayoaQ'ıdır. 1 
• Supu pd tınılz ı;ı buralu:lv. T1tr1Jj1 ıdln ıapm halklmu lundiiuU buldu/o"" lndılik vı ıılılıatın • 

vudfll f orlUarltl ıuyamuzan ma,tu/sl ço/al/ltllktod,,. - • 

1 

"i&tmi3m:".111RHIB"S ag:)I 

Altın 
•• ruya " 

Kolonya ve Esansları 

Yaz uelôi, ~er zaman size lazım ol~n kolonyalan-• 
Snızı AL TIK ROYA Kolonyaları satııevin~en temin edinizİ 
,./\.olonyalarımız en güzel, temiz esan• 

: : lardan yapılır, derecesi kuvvetlidir. 
~ Fiyatlarııuız her kistı~e tılverişlidir. Esans 

iilarınıız ise lf~minatlıdır. 
Toplan saı ış yapılar. Sipari~ ~a bul edilir. 

Lütfen bir defa tecrübe ediniz. 
Mersin Uray caddeti No. --- "•. ~~~**~*~~~~~~~~~ .. ~~*~~· 

~ SAYIN MERSİNLİLER 
ff1 Yaz gecelerinizi ~ ! i~tasyon Aile sinemasında i 
~ GEÇiRiNiZ ~ = Jyi bir hava almış olur aynı zaman- : 
~ da mevsimin en güzel filmlerini seyret· ~ 
ffi. bl 2' 
~mış u unursunuz. !fi 
*~ ~* -71~* iE* *'* :f.i* *!ilr ~~ .. ~:. ~~ .3lt-~~ <tE* 

fi" Lira;7ı Fotograf Makinesi 1 
Haftada bir lira vererek bir fotoğraf ku 
tu ıuakinesinesahip olabilirsiniz. 

Haftada ikt lira ~·ırirsınlı siıe son modtl bır k~rükllJ (KO 
DAK) makınesi takdtm tdtrlz. Sınıf terfi ttk11 ve iyi not alan 
o/ebeye vertltcek tn kıymttli hfdııe Fotol.tof Mokintafdlr 

Fotogıafçılarla Amaıörltre ait her cins malzeme, cam, /tar 
tofl, paspartu ve ılOçlar blltDn cenup vilbyetlerlndılti satıcıluda11 
daha uc11z ve tazedir. 

Kodak, Ot~·ort, Foglandtr, Mimoza, Ltonord, Lomb,ız, Ko. 
pılli, AE/ a markalı malztme, fılm ve sintma flldllırılt Rulttktn 

filmleri bulunur, 
SEDAD SAHİR SE"YMEN 

Uray caddesi No. 41 • Mer1in 

IHTIVı\RLIK 

Peşinizden GetlYıor 

ONA KARŞI ~ 

Hazırhkh Davranın• , 

Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi ?Al 
D ftftlillllBll ....... ?j •• Merala : Yeni ·Merain B11ımevinde Basılmııtar 


