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Franko kuvvetleri 
Şiddetli hücumlarına de

vam ediyorlar 
11

ayyarelerden atılan on bomba 
sız topraklarıua düştü 

Fran-

Madrld 24 (Radyo) - Fnınko 

kuvvetlerine meesup ~on hOcUm 
ve dOrt bombnrdıoıao tayyare~ı 

Fransız b:!dudları etrafındaki şe· 
birler Ozerlne taarruzJnrda bulun 
muş ve otuz kadar bomba atmış 
lardır. Bombalardan birisi bir ole 
le dDşmOş blrkeç kişi ölmoş ve 
oodıın tıızla adam yaralanmıştır. 

Jstıtsyoo moşıcmlllltından ba 
:cı b!nahırlH bir çlfllk binası hllrııb 
olmuştur. Ttıarruz aradıtkl mOoa 
kalatı katetmı k Ozre ı~panya ile 
Fransız hududu arasındnkl demir 

yoluna yııpı l mıştır. D:!miryolunuo 

tahrip edildiği söylenmektedir. 

Atılan bombalardıt0 onu Frao 

sız topraklarına dOşmllş ve 0 
mmtakadıtki sivil ·halkı telaş ve 
endişeye dOşOrmOştor. 

Fransız gazetelerinden bazıle 
rı hDkam~tln ispanya hududunda 

ki eyalete kuvvet göoderilmeslni 
bııdud boyunda hıtva mOdtıfıta ba 

taryası gönderilmesini bOkOmet· 
ten lstem••ktedlrler. 

Romanyada ~ütômet yeni hir hrarnamİi-şre-tti -
Askerliklerini yapmamış olan yahudile· 
rin isimleri tabiyel . defterinden silinecek 

Başvekil B. Goga 
Bolfeoizm Romanya için bir tehlikedir. 

Ona llÖre tedbir alacafız, diyor. 
Bükreş 23 (H~dyo) - bOkQ bir yerde bunları isktln etmek. 

mel Romen t"bllyellne girenler 
bıkkıodtt yeniden bir karar Dl:Ş· 
retmitllr. Buna nazarım; Romen 
tabllyelloe kabul edilen Y11kudl· 
ler asherllklerlol lfa ctllkleıinl 
lsbata mecbur tutulmaktadırlar 
~unu lsbat etmedikleri t11kdird~ 
ısimlerl nahiye tbbilyet dt-rterln· 
den slllnecektlr. 

BOkreş 28 (Radyo) - Boşvekil 

Koga Alman lstlhbarshna beya· 
Dıttla buluumuştıır, Bu beyanatın 

da Ynbııdl meselt?sinln tamamen 
halli için tek ve kati bir çaı e 

Ytıhudller, orada kendl ç•,lış 

malan He yaşemtığa muktedir ol 
dukltırını lı;bat f'lmelldirler. Buna 
muktedir olmadıkları takdirde ise 
yaşllmak httkları yoktur. 

B11şvekll Bolşevlzmln Roman 
ya lçlo bOyOk blr tehlike olduğu 
nu ve ona göre tedbirler alac11g1• 

Dl söylemiş. 

Ek alllyetlere dair beyanatın· 

da ise Macar ekalllyetinden zarar 
g · lmiyece~lnl l.ıildlıdikteo sonra 
Alınan ekalllyelioden sltaylşkara · 
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Yugoslavya Basve~ili 
Belgrada döndü 

-Uç muhalif parti er 
kdnı bir komite teş· 

kil ettiler 
&lgrad 2' (Radyo)- Başve. 

kil bay Stoyadloovtç Yugoslavya 
dan ayrıldığıodarı on gDn sonra 
don akşam Berllnden burayn av :et etmiş, Masyonde1 nazırlar hO 
Ooıet erkanı ve Alman meslabst 

RDıarı ve kalabalık bir hıtlk kot 
lesı larafıodııo karşaJaomışhr. 

Belgrad 24 (Radyo) - 8 Tt>f • 
rlol evvel 986 anlcışmttsı Dzerlne 
lllııbtellt Dç parti erkanı siyasi 
hlrlltl temıo etmek ozre bir ko . 
IDlte teşkil etmlılerdlr. Komite :ali ilk defa toplanmıştır. 6 Şubıtt 

1 
8 ayan seçiminde alınacak karar 
ar etrafında görOşmhşlerdlr. 

Japon Moskova elçisi 
n Tokyo, 24 (Rad)'O) J11ponya 
ın Sotret Rus7a elçisi Mosko 

'
1
•dan Tok101a dönmek emrini 

1 IUtlır. 

Çinliler 
Yeniden bir şehri 
istirdad ettiler 
Şangqay 24 [Radyo] - Tir nçin 

c1emiryolları mıntakasmdtıkl su. 
kOo c;ıo kıtalarının ant taarruzla 
rlle ihlal edilmlştlr. Çinliler Yen'l· 
Çoğun 20 kllometre yaskıoında bu 
IUn1tn bir şt•hrl geri almışlardır. 
Nanklnin hıhllyeslnden sonra Sov 
yet elçlllk binası çıkan biryangın I 
ne ticesinde tt>mamen yanmıştır. 

Yengıom kasden çıkarıldığı 

1 
saoılmllktııdır. 

B. Blumun Bayam öl~u ' 
Paris, 24 (Radyo) Eski bae 

vekil Bay lllumuıı bayanı bu 
gün blmüştür, 

Vali ve Parti 
Başkanımız 

Bir müddettenberi Ankara 
da bulunan seyın vali ve Parti 
bnşkommız B. Hükaüddiıı Nasu 
hio~lu pazar gün(} akşamı şeh 
r imize dönmüeler ,.e dihı ma 
kamlarına aelerek ieierine yeni 
den bıtlımıtlırdır. 

Yaf ovada Yeni otel 
inşaat hitam boldu. 

Atatt1rl{ 
İlk defa olarak bura 
srnı şerellenciirdiler. 

KAplıcalar, 23 (Radfo) Yalo 

"ada 935 yılı ilk teşrininde ya 

pılmasına başlanan Ermal ote 
lin inşnaıı 938 yılı başında so 
na ermiştir, Otel Termal Yalova 
adını almışıır, İkinci kanun ayı 
nıu 22 inci günü otel açılmıştır, 

İlk misafirlPri, Reisicumhur 
Atatürk, Başvekil Cel~I Bayar, 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya umu 
mi müfettişlerimizden THhsio 
Uzer, . lstaııbul Valisi Muhit.tin 
Üstündağ, Yalova Kaymakamı 
ve bazı mebuslarımız olmuştur 

Otel bu günden itibaren u 
muma açıkllr, 

Bu otel, çok güzeldir, çok 
ferahlıdır, otel koııforlüdür, bü 
tün güzellikleriyle beraber şıktır 

Güzide davetliler iyi müzik 
oteli eereflendirmişler ve şenlen 
dirmişlerdir, 

On altı petrolcu 
:Sevyork, 24 (Hadyo) En bü 

yük petrolculardan on altısı mah 
kemeye verilmiştir. 

Suriye çif çileri 
Hükumeti protesto 

ettiler 
Hal«ıp - Suriye meclisinin 

ittihaz elliQ'i son kararlar cümle 
Hinden olarak çifcilerin geçen 
senelerden kalan l>orçlarmın dört 
seııe müddetle taksile bağlanma 
sını ve bu taksitlerden birini 
vaktinde verrniyenlerden yüzde 
elli cezayı nakdi alınmasını ka· 

rarlaştırmıştır. 

Halep çifçileri aralarında 

toplantılar yaparak, mcuubalıs 

bakayan111 esasen mevhum ra· 
kamlardan ibaret olduğunu ve 
çitçinin hasılatı mahvoldağu 

senelerde böle aşar vergisi ta 
hakkuk ettirildiğini ileri sürmüş 

ler ve bu yolda hükumete mü· 
racaat ederek meıkür borQların 

büsbütün iskatını istemeğe ka· 
rar vermielerdir. 

Komşu Suriye matbuatı 

Aleyhimize neşriyat yapma
yı bıraktılar 

T ürkiyeye gelen gozeteci B. Şeref: 

Tür~iye~e ta~~irle görmüş oJ~uğum ş3yleroen ~iri ~ü~üme
tin memleket iUisa~i~atmı yü~seltmek ve ~alKı tasarruf 
ve iktisada alıştırmak için göster~iği ci~di gayrettir, ~i~or. 

Suriye malbuatı son zaııı:ın· 
!arda Türkiye aleyhine neşriya 

tı tamamen terketnıiştir. ,Matbu· 
at Cemil Mardamın parlamento 
dn uQ'radığı bazı hücumları re 
muhalefet pnrtiloriııin iddiaları 

nı neşretmemiş yalnız Başveki· 

Jin: "Eğer bir harp olursa mu· 
haliflerin hepsi knçar, oııların 

c: sareli yalııız sözdedir,, kelime 
lerini bütün gazetEıler bariz bir 
şekilde neşretınişlerJir, 

Gazeteler, muhalefet liderle· 

rinden Münir El lcilaniye bil· 
hassa hücum etmektedirler. 4 
ikinci kilnun tarihli "Elşebab• 
gazelesi Halep şehrinin en ba· 
riz münevverle . inin parlamento 
reisliQ'ine gönderdikleri telgrn f ı 
neşretmektedir. Bu telgrafla de· 
niliyor ki; •Arrivist ve ısakiL Mü 
ııir El·lcilani Vataııi hükümcte 
hücum etmiştir. Bu, affedilmez 
hir cürümdür. El lcilaniyi bu 
mecli@teıı kovunuz. Ve ildi müc· 
rimler gibi mahkemeye tevdi e· 
diniz . Milletin selAmeti için bu 
gibi fasid unsuru ortadan kaldı 

rınız. Sakın; hain ve sakit mu· 
halefct Sur iye gençliğinin gab· 
zını uyıındırmasın. 

imzalar şunlardır: Muham· 
med Muhabiri, Abdülkadir Sa· 
lim. Abdülkadir Verrak, Beşir 
Hababa, lbrahim Lütfü, Tahiı· 

Verrak, Mahmud Sal.ıuııi, Ilaeim 
\'errak, Alıdurrahnııın !\elıha8, 

Beşir Haccar, Muhammed Feb· 
baııi, Sıddık Şema, Haif Baıtilıa, 
fsıı Ebudan, Nur Ilumsi, .Muham 
med Kı1mer, IEınıail Kayalı, Ha· 
mid Tüfekçi, Fatih Deblıag, Fa. 
zıl Abcı, Abdülgani Oebbag 

Moh Duvadıkcı, Ahmed Beni, 
Mahmud Vali \'e Mulımud Kebbe 

Tüı ki yeye gelmiş olaıı Suri 
yeli gazeteci Eşref El-Katibin 
kinci makalesi Elşebabda iuti · 
işar etmiş bulunuyor. Makale şu· 
dur: cTürkiye memleketinde tak 
dirle görmüş olduğum şeylerden 
biri hükumetin memleket iktisa 
diyatmı yüksellmek ve halkı ta 

1 
sorrufa ve iktiımdu alıştırmak 

için gösterdiği c iddi gayret ol· 
muştur. lluııd nn sekiz sone ev· 
vel Türkiycde bir cemiyet teşkil 

edildi. Cemiyetin gayesi yerli 
mntlarııı kullanılması ve Türk 
iktisndiyatınrn yükseltilmesi idi. 

Cemi)'ot, hükumete mÜraca
al ederek seııelik hayramının 

resmi bayram olmasını ve hüku 
melin şubelerinin bu bayrama 
iştirak etmesini temi u eyledi. 

Bu ba )'ram, yedi ~ün sürer 
Bu yedi gün zarfında Türkler, 
israftoıı çekiniyorlar \'e tasarruf 
ellikleri paraları milli \·e sosyal 
tesisatu veriyorlar. Du comire· 
t in propağanda usullerinden biri 
iktisadın \' e tasarrufun foideleri 
ıı i vo milli saııni tekamülünün 
lüzumunu gösterir uüyük levha· 
lorı, sokokları doldura,·ak suret 

te asmaktır. Gördüğüme göre, 
bu levlıular çok fııide gösteriyor 
Bizim menılckatte do böyle Jet 
balar konur fakat Lizdeki levha 

!ar, •Sokakları yalnız hay"aıı 

pisler•, c sokağa p islik atma• gi· 
bi yazılarla 'l'arzou'ııı, Kızıl ca· 
sus'un VE\ nşk göz ynşlarının 

sinemaların öııündoki mutantan 
illlnlarındoıı ibarettir. 

Şüphesizdir ki bizde de tan 
zifat ildıılıırı ilo s inema reklam 
larıııdun hariç OI Arak meselA 
•Ey v a tandnşlar yerli malı kul · 
lanıııı7. • · yahut •Ey babalar, ço· 
cuklarınıza laRarrufu öğretiniz• 

gibi yılZ!lar asılmış olsa ne ka· 
dar güzel olur. 

lraka gidecek ecnebiler 

Parasız Ermeniler lraka 
alınmıyacak 

Tasarruf cemiyeti \'alan eko 
nomis! propağandasıada bu ka· 

darla kalınıyor. Bir takım kon· 
leranslar verd iriyor. Bu konfe· 
ranslan Türkiyenin en ileri ge· 
len ricali ve vekilleri fermekte 

ve milleti yerli nıalı kullanma~a 

teşvik oylcmcktedirler. Bunları 

zikrederken, bilhassa şunu da 
ilılçıe edeyim ki Türkiyeyi ziya
retim sırasında talıhsizliğim var 
mı ş Çünkü ziyaretim iktisat ve 
ta~ arruf haftasına isabet elli. Ve 
bu hafla hürmetine bir çok zi· 
yare llerden ve içecegim fincan 
kahveden mahrum kaldım . ,, 

14 . 1 . 938 tarihli " Fetela· 
rap. gazetesi aeaıtıdaki beyaıına 
meyi neşretmcktodir : Suriye tebasından da beşbin franklık çek 

veya itibar mektubu isteniyor 
lrakıı gi' mek istiyen ecuebi 

iare karıt Irak hükOmeti tara .. 

tından bir takım tahdidat vaze· 
dildiğini gılzeteler bildirmişti. Bu 
hususta aldığımız ma1Qm4t ber· 

vechi atidiı: 

lraka gitmek i~tiyen Suriye 
tebasındau diQ'er tebalardan ol · 
dutu aibi; pasaportunu vize et 
meden enel bet bin franklık bir 

~ek veyahut itibar mektubu ta · 
lep edilmektedir. Bunun sebebi· 
de Iraka aiden ecnebilerin sefil 
kalmıracaklarına emniyet hasıl 
olması istenilmesidir. 

lraka gidecek Ermeniler 
için bir takım şerait vazedilmiş· 
tir. Bunun Rebebi de Ermeııile· 
rin alelekser lrakn iş hulma k 
üzre gitmeleri te uzun müddet 
orada iesiz kalmalarıdır. 

• 

Adeııdeki Arap "memleketle· 
ri müdafaa komisyonunun zirde 
ki nidası : 

Yemen lı aşlluıı başa Türkle 
rin Arap moml(,ke tleri üz erincta 

1 gütmekte oldukları ha ris ~cı ele · 
siseli hareketle rinde n müellim· 

dir. Dün Türkle r ıı yni toprnklar 
üzerinde Irak kard"şimizle uğ. 
raşırken I ra ktaki hazı müteba 
r iz şahsi)·etleriu himmeti saye· 

- Sonu lklnclde -
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~1ersin, 'l,arsus, Adana, Dört- Komşu Suriye Matbuatı 1 
yol Narenciye has talıkları Aleyhim ize neşriyat yapına- Dünyada Neler oluyor1 

Tetkikatta bulunan mütehassıs Profesör Gasnerin el
de ettiğimiz raporunu ehemmiyetine binaen yazıyoruz 

-Dünden Artan-
Şimdiye kadar olduğu gil:ıi, 

ağacın dibiııi, sul3madan evvel 
işlı;ınek ve kabııı·tmak yanlıştır. 

Mnlüm olduğu ü'zre köklerin su 
yu almaıu ıığncın dibinde değil 

tacın şnkuli mürtesemi haricin 
de vaki c.lu r. 

Bugünkü talimatın en çok 
düşündüren tedbiri, ıığaçların 
buğazıııı doldurmaktadır. Hiç 
şüphe yok ki bu tedbir derin 
dikmenin mahzurlarını arttır· 

lırmıştır. Di{J hastalığının bazı 

mıntakalardaki korkunç eekli 
lıi<; olmazsa kısmen, buralarda 
bir kaç senedir taıbik edilmekte 
olan bu yanlış tedbir - buğaz 

doldurma - yüzüudeııdir. 

Göğdenin dibi ile kök buğa 
zıııııı tedavisi için bugüne ka
dar yapılagelmekte olan mu me 
le (buğaz açmak, kibritiye tl ha 
did ve bunu müteakip kireç dök 
tülı:ten sonrıı buğazı tekrar ka
pıımak) sade faidesiz değil, ayni 
zamanda zararlıdır. Enela kıb 
ritiyeti had idin mantarlar üze· 
rinde te8iri g a yet ehemmiyetsiz 
veyahud da hiçtir. B ı zzat Dört· 
yoldaki tecrübeler kibritiyeti ha 
didin, muamele edilen kısımlara 
ııufuz etmediğini ve binaenaleyh 
bu noktni nazardan da bundan 
biı· dezeııfeksiyon tesiri btıkleM 
miyeceğini göstermiştir. IOreç 
dökmenin faydası da burada 
şüpheli ve karışık bir meseledir 
Muhakkak olan şey, açılını~ oları 
buğazı tekr 1r kapamakla hata 
edildiğidir, 

H akik i hastalık esbabını 

gözöııünde tutmadan yapılmış 
olnn uu mücadele talimatıııın 

dahıı ince teferruatını mevzuu 
bahsetmeğe lüzum görmüyorum 
Doğru olmıyan bu talimatın der 
hal kaldırılması Hlzımdır. 

Müşahedeler, hastalığın, bir 
çok Virus hastalıklarında oldu
ıtu gibi tohumla nakledildiğini 

gösteriyor. Lekeli Chlorose'a tu
tulmuş olduğunu ·gördüğüm bir 
çok genç fidancığın, hastalıklı 

turunç aıtaçlarından , alınmış to· 
humlardan yetiştirildiğini tesbiL 

ettim. 
Hastalık ; hastalıklı ağaçlar· 

dan kaleme geçmektedir. Hunun 
gibi .hasta ağaçlardan alınmış 

aşı kalemlerinden de anaca ge· 

çebilir. 

Virus hastalıklarının emici 
böceklerle (nebatat bitleri) nak· 
!edildiği malumdur. Yine bilindi 
~i gibi böyle böcekler narinci · 
yelere de arız olmc.1ktadır . Ma· 
mafi bu husus daha ziyde tet 
kik edilmeye muhtaçtır. Lekeli 
chlorose'Ja mücadele meselesin· 
de hastalı~ın bu şekilde nakli 
hususu da her halde nazarı dik 
kate alınmak iktiza eder. Bir 
çok yaşlı ağaçlarda yalnız bazı 

dalların lekeli chloroso arazı 

göstermesi çe ağacın diğer kı· 

sımlarının sıhhatte olması bu 
eekilde ııakil inıkftnına ihtimal 
vermektedir. Buna mukabil bazı 
bahçelerde, lekeli chlorose'a tu· 
tulmuş ağaçların hemen yanı 

başında temamile sıhhatte ağaç 
tarın bulunuşu bu ihtimalin aley 
hine veya hiç olmazsa bu türlü 
ııakil pek ehemmiyelli olmadığı 
nı gt'sterir mahiyettedir. 

Velhasıl lekeli chlorose'un 
esbal.n ve yayılma kabiliyetine 
dair tecrübe te muayenelerin 
7apılması her halde Jilzımdır. 

IV. Şl~lDlYE KADAR TATDlK 
EDILEX :\IÜCADELE 
USUL°CXÜN TETKİKİ 
Halihazırda tatbik sahasın· 

da buluırnnmücaclele talim:ılıııııı 
esas noktaları, yapılan tetkikler 
ve bulunnu lrnstnlıklarla bunla
rın sobeı,.ıleri nazarı dikkate alın 
m ak şartile gözden geçil' ilmek 
iktiza eder. 

Bu talimattıı, toprağın güb· 
relenerek kimyevi usıflarıııın 

ıslahı mücadele tedbiri addedil· 
wektedir. Gübrf\leme, bakım ve 
yetiştirme noktai nazar111dan 
şüpheRiz şayanı arzudur. Fakat 
bunun dip hastalığı ile !akibetle 
riae hiç bir tesiri olmayacaktır. 

Lekeli chlorose'un yaptığı zarar 
muvafık bir gübn lemeile ve bil
hassa azot gübrelemesile belki 
bir dereceye kadar azaltılal·ilir. 

Fakat tahlil ile toprağın hakiki 
gübre ihti)·acının h iç bir zaman 
doğru bir şekilde tayin edilemi
yece~inden sal'fınazar, hiç ol· 
mazsa lekeli chlorose meselesi 
lıiyikile izah edilinceye• kadar 
bu tadbiri bir tarafa bırakma· 

lıdır. 

Mücadele talimatı içinde bu 
lunan başka ihtiyar anaçların 

taçlarını budamak suretile genç 
!eştirmek gibi bir kayıt daha 
buluıımaktadır. Ru t1:ıdbirin ne 
dib hastalığt ne de clılorose için 
bir faide temin etmediğiııe her 
yerde şahit olduk. Fakat bu ted 
bir yalnız lüzumsuzluğu ile kal 
mayıp, hasta ağaçları daha zuif 
dü~ürmekle ayni zamanda za 
rarlı olmıtktadır. 

Mücadele tedbirleri meyanın 

da toprağın işlenmesi kaydı hak 
kında söyleııecek şey, bu işleme 

yi ağacıu tacı altına isabet eden 
kısımda, katiyen yapmamaktır. 
Çünkü dib hastalığından koı u 
nl.ihilmek, göğdenin alt kısmile 

kök başlangıcını mümkün oldu 
gu kadar kuru tutmağa ve yara 
lanmamağa bağlıdır. Eğer göğ 
denin etrafıııdaki toprak işlenir 
se o zaman bu iki şarta du ria 
yet edilmemiş olur. Zira işlen 

miş toprak, işlenmeyip kendi 
haline bırakılmış olandan daha 
fazla su tutar. Narinciye kökleri 
sathi lolduklarından göğdeye u 
zak olan toprak kısmını da pek 
derin işlememeli ve köklerin ya 
ralanmamasına dikkat etmelidir. 

Göğde ve kök buğazının ku 
ru kalması esas ve gö~deye ya 
kın olan toprak kısmında her 
türlü işleme lüzumsuz ve gayri 
muvafıktır. Göğdenin yakın et 
rafındaki toprak kısmı olduğu 

gibi bıı akılmalı ve bu kısmi ot 
almaktan başka hiç bir ameliyat 
tatbik edilmeyerek bu da dik 
katle ve en iyisi otları elle söke 
rek yapılmalıdır. 

Sonu UçUncUde 

Cenu~i Ameri~ a~a 
Yeni bir radyo is· 
losyonu yapılacak 

Vaşington, 24 (Radyo) Reisi 

Cumhur Ruzvelt cenubt Ameri 

kada lngillere ve İtalyan propa 
• 

ğandasile mücadele etmek üzere 

hükumet tarafrndan büyük bir 

radyo istasyonu yapılması tekli 

fini muvafık bulmuotur. 

yı })ıral{tılar Karısın~an yumruk yiyen 
Birinciden urtun -

sinde bu hare k fı t bertaraf edil
m i ştir. Bu gün ise Arııpların 

birl E" şrnesiııi vo muınle k e tlerini 

bir arııya ı~plııyarak hıtklarını 

tuhakkuk ellirnı{:ğe çalıştıkl arı

nı göH•n Tıiı· kl e r l.Jü ı ün kunet· 
lt-rini lsk oııderunu Suriyetlen 
koparmağa hasrelnı işlerd i r. 

Fakat Suriye Fran ızların 
elinde iken Türkler böyle bir ta 
leple bul unmağıı c· sa ret .edume
m ' şlerdi. Vaktnki Araplar istiklıH 
!erine kavuştular Türkler derhal 
Cezire vo lskendenrn için kıya· 
met koparmağa başladılar. 

Hepimiz biliriz ki Türklel'İıı 
İskenderun tasallutu yalnız Sn· 
riyeyi değil Fılitılini, [rakı Cezi· 
retül Arabiyi ve hatta ~lısırı da 
tehdid etmektedir. Onun için 
bütün Arap menıloketleriniıı ileri 
gelenlori Suriyeyı elem içinde 
bırakmıyarak onunla el ele çerip 
cüzüleriııi kurtarmak çarelerini 

C. fl. Partisi 
Camişerif ocağı ida 

re heyeti 
Cumhuriyet Ila ı k Partisi Ca 

mişerif oçağı idare heyeti evvel 
ki gün ilk toplantısını yapmış 
ve Başkanlığa Şeref Genç, Mu-
hasipli~e Fuad Türkay katipli 
ğe Sadi Metinoğlu seçilmiştir. 

Yeni idare heyeti de\ ir alıııa 
cak hesap işlerini, temennileri 
incelemiş ve toplantı günlerini 
tayin ederek daR"ılnııştır. 

B. Fikri Mutlu 
Büyük l\tillot l\lecliı-ıinin ta ti 

li dolnyısile mebusumuz llııy 
Fikl'i Mutlu şehrimize gelmiştir 

Tayin 
Yilayelimiz Sıhhat ve İçtimai 

MunvAnot ~tüdürü Bay Necmet 
tin Üstüııtürk Kocıaoli vilayeti 
sıhhat müdürlüA'üne tayin edil 
miştir, 

Vıli\retimizdo nıovcut orman 
muhafaza menıurlarıııııı imtihan 
ları dün İleri okulda yı:ıpılmışllr 
lmtihana kırk memur girmiştir 
iki memur cia raporlu oldukları 
için imtihanlara işt i rak edeme 
mişlerdir, Sual varakaları k a palı 
olarak Ziraat v, klll eıinden gel 
miştir, Bu zarf Yıt li vekili Moh 
mel Ali Ora l tarafından imtıhan 
yerinde açılmış cevapları alın 

dıktan ımnra . bütün evrnk kapa 
tılarak aynen Vekalete gönderil 
miştir, Bunlar içerisinde mesaha 
memurluğu için ehliyeti olaıılar 
mesaha memuru olarak istihdam 
edilecek, diğerleri tasfiyeye tAbi 
tutulacaktır, imtihanda Vali veki 
Ji, Baytar, Ziraat ve Orman mü 
dürleri bulunmuşlardır, 

Yeni Adam 
Yeni Adam'ın 212 inci sayısı 

çıktı. Bu snyıda İsmail Hakkı· 
nın (Türkleri Eğlendirin), Hüsa· 
mettin Bozok'un (Yahudinin Su 
çu ııe), Hüseyin Ayni'niıı (Nns-
yonal- sosyalizme Hyran Do~eut) 
gibi çok Şa")·anı dikkat yazıları 
vardır. Ayrıca Celal N_uri, Ah-
met Naim, Lutfi Erişçi imzalı 
yazılar vardır. Gazeteye ilave 
olarak Yeni Adam Ansilopedisi 
nin son forması verilmektedir. 

Liman haberleri 
Türkan vapuru gaz, Damııs 

kino vapuru çimento ooşnltmak 

tadır,· 
Denizyollarının Analarla va 

puru bu güıı fskenderundan ge 
lecek ve çeşitli yük alal'ak latan 

· bula gtdecektir, 

araştırmalıdırlar Çünkü isl~m 
Arap alemi 8uriyeniıı ilim ve ah 
lakına pek çok şey medyundur. 
Onun Arap mı ileti coğrafi hudud 
larını mulıaf .ıza etmek \'e Suri· 
yeyi de aynı lıudud çerçevesinin 
dışında bırakmamak vazifesiyle 
mükelleftir. 

Türkler ceblr \'e şiddet isti· 
mal edernk bize hilkim olmak 
veya beşkalarıııın bize tnhakkü 
mü eldo etmek istiyorlarsa da 
onlara hatırutatım ki Arap mil
leti kendi üzerine konulacak o· 
l ıı n bu tuzu (tıpkı Alsas Loren 
olduğu g ibi) birgün silkip atma· 
ğa muktedird!r. 

Bunun için Ye nen, Hicaz, 
.Mısır ve Irak krallarrnrn dikkat 
naıarlarınt celbederiz. Arap genç 
leri, memleketi silah kuvvetiyle 
muı..lafaaya hazır olduğu gibi ica 
bıııda Sur·iyeye girebilmek için 
Yemen kralınıu yüksek müsaa · 

dosini dilerler. 

TürK vatan~aşhğı için 
yapıraca~ müracaatlar 
Türk vntandaşlığrna kabul 

icin müracaat eden ecnebi tebaa 
veya hü\•iyetsiz kimselerin ve 
varsa ailelori flfradının tahkikat 
evraklarında milliyet, din ve ffif\Z 
heblerinin tasrih edilmesi, diğer 
şekilde vaki olacak müracaatla
rırı kabul edilmemesi kararlaş· 
mıştır. . 

Çay kanunu 
Ankara, - Ziraat vekAleli 

memleketimizde çay yetiştirmek 

için bir kaııun projesi hazırla 
mıştır . 

Bu kanunun tatbikntından 
sonra memleketimizin muhtelif 
yerlerinde çay yetiştirilecek ve 
istihsalat az zamanda çay istih
ıa.kimizin mühim Lir kısmını kar 
şılayar.aktır. 

Orta Anadolunun 
ağoclandırılması 

' Ziraat BakaıılıA"ı, zirai işlet-
meler kurumu orta Anadolunun 
ağa~~ıaııdırılınası etrafıııdaki ça· 
lışmalarına devam etmektedir. 
Kurum şimdiye kadar 65 bin çu 
kur açtırmış, hu çukurlardan 
35000 tane~ini meyva ve orman 
fidaııı diktirmiştir. 

Deniz ticaretı kanu· 
nu homi::ııyonu 

Deniz ticareti kanununun 
yrni başlan tadili etrafında bir 
hayli zamandan beri adliye ba· 
ka!ılığınca çalışan ihzarı komis 
yon çalışmalarını bitirmek üze· 
r<ıdir. İhzarı komisyon çalışma· 
sını bitirdikten sonra ala.kalı ba 
kanlıklar delegelerinden mürek 
keb olmak uzere kurulacak ikin 
ci bir komis)·on hazırlanan pro
jeyi tetldka başlayacaktır. 

Yunanistan~a ölüm cezası 
kurşunla 

Atina - Ilükılmet gazetesi 
ile neşrolunan bir karunamede 
Yunanistanda ölüm cezasının tat
bikine daiı· bnıı tadilat yapıl · 

maktadır. 

Bu karara ~öre ölüm cezası 
katiyet kesbelliklen scııra, ar 
için yapılacak mürrcaata iki ay 
cevap çıkmadığı takdirdf!, mah· 
kumiyet kurşunla dizilmekle he-

men infaz edilecektir. 

. Amerikah alim 
Amerıkanın nrnşlıur tabiif81 

alimlerinden profesör SimpsOd 
karısından zülum gördüğünü 1 
dia ederek Nevyork mahkemeh' 
rinde boşanma dnvnsı nçmıetır 
Bu hl\dise Amerikanııı boşa1ın1.• 
lar tarihinde heyecanlı bir yeııı 
lik teşkil etmektedir. Şimdife 
kadar boşanmak için ileriye sO 
rülen sebepler daima kadınJarıO 
kocaları tarafından ruhen r~rı' 
muameleye maruz kalmalarıfd 
Şimdi iş değişiyor ve erkeA'iO 
kadııı tarafından fena muanıeıe 
gördüğünden bahsolunuyor. l~ 
merin aliminin avukatı müek1'1 

linin kar:sıııdan dayak yediğiC 
kadının yumruk vurduğunu, kO 
casına kirli çamaşırları ::orlıı 1

1 

kaltı~ını, yalnız eğlenceli roıııtJO 
lar okumasına müsuade etti~111 

bu surelle profesörün ilmi telı?b 
büblerde bulunmasıııa mılni old~ 
ğunu mahkemede iddia etmis•1' 
Bu yüzden profesör Sipmsoıı'll. 
bazen gcceleriııi tabiiyet ıniiS6 
sinde eski hay\.aıı iskeletler 
Ol'asında geç ı rmeğe rnecbur li61 

dığını ııöylemişıir. Mahkeme ıı• 
dıııı suçln sny:ırak boş:ınma ı;• 
rarın ı rnrm iştir. 

Gemici olmak 
istiyen genç kıı . 
Cenubi Atrikanın Kap eeb 

rinden bildirild!ğioe göre bu~n~ 
!erde oraya dahil olan "'* _ııı 
IAndiyıı saocagını taşıyan b 
yelkenli geminin t.ıyfasındall ııı 
rinin bir kadın olduğu hayre1i 
görülmüştür. Bu kadın geıııl~ 
nin ismi Vinifred Loyd'dur. ~1 
yaşında bir lngiliz kadınıdır. ~r 
yan Viuifred Jııgilterenin O fJ 
ford üni\·ersitesinde tahı:.il etn1 

le iken fikJ'ini değiştirerek gefll 
ci olmak istemiştir. Gemici fe 
kası almak için uzun zaman b 
yelk~n.lide hizmet lil!11ef.i lii''r 
geld:ğınden bayan Vınifred 1" 
kayı dolaşmak üzere olan 1 

gemide iş alarak yola ~çıkmıe1ı, 
Gemici kadın karaya çıktığı • 

911 man, bu seyahati macO>raya 1 
mak içiıı de~il, gemicilıği eıı' 
sında öğrenmek maksadile •18r 
tığını söylemiştir. Seyahat ~;, 
gün devam etmiştir. Gemici 
dın erkek gemiciler gibi altır 
leri yapmaktan hiç çekinıne 11!ı 
tir. Geminin kaplanı :oksford' 
ki üniversite hayatını gen1i''

1 
•:ı 

ğin romantik hayatına dd" 
bayan Viııifred hakkımla çol; ıı 
dirkı\r sözler snrfetmiştir. , 

Otomobil ko//ekst' 
yoncusu 

f 
Ilin'.fistan mahracaııır• ~ 

zenginleri türlü türlü eeY~f 
merak ederler. Onlar da J. -;rı I 
Jı ve Amerikalı zengindaşlllfe~ 
bi misnfırlerine mt-şhur kol 
yonl arını göstArmek le iftilı9r1, 
mek isterler İ._:lerinde baf:1 

mücevherat loplar bazıııır1.,e 
ava müteallik eşya ve sıı 1 ·~ 
biriktirir. Şimdi Hindli zerıS"1 

riııden birisi de bir otoll1~ı 
kolleksiyonuna merak sıırıı11 rı 
Knlkütanın meşhur Lüccarttl f 
dan biri olan bu zengiu erı 

11 
sistem ve en pahalı otomo~~1

81 
toplasaydı nı:ı ise derdik. PJll 
ki adamca,::tız eski otomo-ı.ıı r 
merak etmektedir. Ne kıtd~,ı 
ki otomobil varsa onun gs 
dıı yer bulmaktadır. aıırı 1 ~ 
ioınde 16 silindirli eski bir ~ 
mobil dikkati celbetmeJ;'8ş 
Hindli zenginin kolleksiyeıııJ F 

dilik 50 muhtelif tiplerde e•ı 
otomobilden ibarettir. Ada.111 &' 
bu kolleksiyonunu misafı~~ 1 
gösterirken büyük bir ı 1 

. ıı• 
duymakta ve antika garıı~ı ıt 
ıi için tedbirler almakta ııJI 
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Mersin -Tarsus-Adana- Dört Mersin piyasası 1 
yol Narenciye hastalıl<:ları 

- lkinciden Artın -

Dip hastalığı mU~edele· 
sinde beş vurulacıık tedbirler 
ağaçların genç veya ihtiyar O· 

luşune göre farklıdır. 

Yeni dikilecek genç fidan 
lar doğru dikilmelidir. 

Halen dikilmiş bulunup

te nakli kabıl ~ağda olıın 

ağaçları derin dikim va· 
ziyetinden kurtarerAk göğdfl· 

Jerinin sağlam kalmalarını te 
min için çıkarıp lizım olduğu 
şekilde satht dikmelidir. 

a~rel< genç ve gerek ih
tiyar ağaçlarda hiç bir suret 
le buğaz doldurulmamelıdır. 

Derin dikilmiş olan ağaçlarııı 

buğrızı kök b·tşlangıcı serbest 
kalacak hava ve ziya erişebi · 

lecek şekilde mllmkin mer
tebe açılmalıdır. Kök buğazın 
dan duba yukarda çıkan ariıt 
köklerin kesilmesi Ulzımdır. 

Ağaçlarda buğaz açılarak kök 
başlangıcının serbeslendirilme 
si ağacın dibindeki toprağı 

göğd~den O 5 1 metre uzak
lığa kadar dııiren medar kal· 
dırmakla temin edilir. Sula
ma esnasında suyun bu çu· 
kuru doldurmsstnddn kaçın

mak için ~ıkan taprağı çuku
run etrafına bir toprak divar 
meydana getirilmelidir. 

Çok derin dikilmiş ağaç· 

tarda kökler 5aotan itibaren 
muayyen bir mesafed~n son
ra tekrar yukarı dvğru bUyO · 
düklerinden tarif edilen buğaz 
açma ameliyesi bu gibilerde 
oldukça mUşkC:litı icnp ettire 
c e k v t. a ğ a c ı ıı etra
fında derin bir çukurun teşek 
kUJOnden kaçınılm1yacaktır. 

Böyle çok derin dikilmiş ağaç 
ların kuı tcırılıp kurtarılıp kur 
tarılmıyacağını bize encek ile 
risi ö2retecektir. 

Eğer göğde ve kök bu· 
ğaıında çOrllk yerleri görUnO 
yorRtt bu kısımlar dikkatle çı
kıtrılmalı ve bunlara Bordo 
bulamacı sUriilmelidi r. Bakır 

murekkebatı mantarlara kaı şı 

müessir olduğundan bu gibi 
yerlerde bulunan ın antarların 

bir kısmı bu suretle imha e• 
dilmiş olur, 

Mamafi Bordo bulamacı 
KUrmek keyfiyeti sadece faide 
li yoksa her halde lUzumlu 
değildir. Bordo bulamacını ha 
zırlamak için °/o de 4 kibriti· 
yeti nUhas mehllilU ile 0/o de4 
kirec mahlUIU l>eraberce bir 
kaba boşaltmalı ve iyice ~arış 
lırmalıdır. 

L~keli Chlorose la mOca-
dele t'ğer bu bir Virus hasta 
lığı i&e hemen mUmkin değil· 
dir Burad11 yapılması iktiza 
eden hususlardan biri hasta· 
lığın daha ziyade intişarına 

mani olmak bir ikincisi ağaç· 
ları iyi besliyerek zararın a· 
zalmssını temin etmek ve niha 
yet her şeyden evvel yelişlir· 

mr. ve Bfılamada ıa~lam ma· 

teıyal kullanmaktır. 

Chlorose arazı göster~n 

butUn yaşlı ağaçları sökUp 
mahvetmek pratikte kabil ol· 
mıyecaktır. Ben bunu yalnız 

blltiln aksamile ağır bir suret 
te musap olan ve bu yüzden 
mahsulsUzlUğe yUz tutmuş bu 
lunan ağaçlRr için tavsiye e. 
derim. Hastalığı mevzii olan 
ağaçlarda mevcut imkana gö 
re fazla hasta dttlları kesmek· 
le kalmamalıdır. 

Burnda en ~hemmiyetli 
nokta 1 UtUn genç fidanların 
sağlam olarak )"e tiştirilınesi · 
di r. Lekeli Chtorose &"azı gös 
teren genç ağaçlar (henüz aşı 
!anmamış fidancıkler, yeni aşı 
lar veya mahsiile yatmamış 

fidancıklar) ileride mahsuller 
birer ağaç olmıyacaklarından 

lı1lşko sağlttm ağaçlar içinde 
hi r tnf~ksiyou tehlikesi tr ş 
kil edeceklerinden imha edil
memelidirler. Anaçlık Turunç 
f i danları yalnız sağlam ağaç· 
larddn alınmış tohumlardan 
yetişti rilmesi ve aşılarda sşı 

kaleminin chlorose suz ağaç
lardan alınmış olmasına dik
kat etmelidir. Bur.un için da· 
mııhk uğaçların yeni anaçlar 
için tohum ve aşılar için ka · 

lem verecek ol11n ağaçların 

ihti marnla seçilmesi zaruridir. 

- Sonu Var-

Mersin tecim ve en~üstri 
o~asmdan 

Odamızın UçUncll sınıfın 
da ve ticaret sicil defteıinin 
540 ıııcı numarasınJa mukay
yet ve mUseecel (Kurtuluş ti· 
caret ve Komisyon Evi) r.in 
Odamıza gör.derdiği 17-1-938 
tarihli mektubunda bir sene· 
denberi s!gorta işlerini terk 
ettiklerini ve bundan sonrada 
katiyen uğraşmıyacııklarını ve 
ithalat ve ihrAcet işlerile de 
alikader olmıyecaklarını bil· 
dirmeleri üzerine bu keyfiyet 
mezkOr firmanın siciline tes· 
cil edildiği ilan olunur. 

TasM~ 
G A z E T E M t z i n 23 

t -938 tarih 2894 sayılı nüs
hasının üçüncü sayfasında 
Mersinin bahçe mahallesinden 
Adanalı İsmail kızı ve ibra· 
him karısı Safiyeye ait boıan 
ma davasının ilimnın başlığı 
Mersin 111iye hukuk mahke· 
sinden yazılacak yude Sulh 
hukuk olarak yazılmıttır. 
taabih ederiz. 

Gü.ven 
Sigortası 

Hayat tarifeleri ih 
tiyacınıza en uy
gun olanıdır. 
Acantası . V ASFt ORGUN 
dan arayınız . 8-30 

24-· 1- 938 
K. S. 

Pamuklar 
38, 
30, 

Klevlant 
Dağ mala 
Kapı malı 
Koza 
Kırma 

5-50 
24 2fi 

Koı:acı parlağı 

buğday - çavdar 
Sert şark 5., -;7 
Yumuşak f> •• ~5 
Yerli buğdayı ·· 4.,50 
Çavdar 4., 15 
Anadol yulaf 4.00 

arpa 
Ana dol 3.85 
Yerli 3,,75 

Nohut ekstra 5,12 
fasulye 7,5o-ıo 

Yulaf yerli 3,,25 
Mercimek yozgat 7-8 

Sahlep 120-J~O 

Tatlı çoğen 20 

Balmumu 7,5 

Cehri 10 

Susam :t fl, 

yapağı 
Siyah 
Şark 
Ana dol 
AydlD 

53.54 
50 

Yıkanmıı yapak 
Gü'Z yunu 

6~-55 

80 
70 

Konya malları tiftik 
Yoı.gat 

Keçi kıla 

» dabağ 

Deriler 
Keçi derisi çifti 
Koyun derisi kilosu 
Sığır derisi tuzlu 
Sığır hava kuruıu 
Manda deriıi 

52 

badem ve çekirdek 

içleri 
Tatlı badem içi 
Acı ,. 
Acı çekirdek 
Urfa Yağı 

80 
42, 

28-30 

75 f çel ,, 
pirinçler 

Birinci nevi mal 15-16 
İkinci nevi mal 
Çay 
K1thvc 

:ı95 . 3o5 

lıt-112 

Borsa T elgraflan 
2:!-t-998 
Paralar 

Türk altunu 
/sterlin 

Dolar 

Frank 
Liret: 

1078 
624, 

79,,37 

~3.98,50 
1S·09,x5 

Y E N i MERSiM 
Nüshası 5 Kuruştur 

Abone ı Türkiye Hariç 

Şerait için için 

Senelik 1200 Kr, 2000 Kr 

Altıaylık 000 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir avlık 100 Yoktur. 

Reaml ilinatın ıatırı 10 
Kuruıtur. 

• 
1 

Mersin orman ~ölge 
C•nsi g«lyri manıul 

lı~cmi 
~I ;3 D:~ 

cam eş· 897,ooo 
• 
Cöfl 

l A N 
şef liüin~en 
ke11la 1 n ı ulıamıuen 

fıyalı 
Lira k. 

4 90 

\'ahit 

ctıu.-otlunu lo764 O 12 
· ı - ict·l vi l tl\elirıin Giilrıar kaı~sı d~h i lirnle 
lJa~kı or:mamnd.•uı 897 ~in kerestelik çana eşcarı 
ve lo764 kE>ıılal çam odurıu satışa çı~arılnı•ştır. 

2 _ Satıs 31- l -938 pazarttısi µuı ı ii ~«ıal J4 et .. 
Mersinde i~t>I orman l>ti Şnıiih e ıHli~l ı ği chıin ~iııch~ 
kup~lı zadİa )1 ~ıp1L:waklır. 
3 _ nıuhauınıt• n bedeli kflrestelık • Ş<'arırı lıt· htır 

gayri nıamul rut'lre mık~lu 490 '~çanı odurıu
ınırı t f~lwr kPrıtalı ı~ kuruştur. 
4 _ Şarlrıanıe \P. rnukavtı ltırıame projt·lt·ri µiil

narcht ornıun nıtilwndisliAil ı dt>n ~Jtır!ıliı ı dP. ornıan 
bctşnıüh(lndisliğiııderı Arı karada ornı:ın unıum nıü 
d lirlüğiirıdtın ~ıınır. 

b _ ~ıu va~kal lP.minatı 427 liradır 
6 - satış umumidir. 

15 - 20 - 25 - 29 

i l A H 
Mersin orman ~ölge şefliğin~en 

Cinsi gayri nıanıul kental nıuhanımE>n Veihit 
hacmi fiyatı 

~13 03 1 ira k. 
cam e~carı 1~26 ooo 4 9o 
~anı oc.lu11u Oooo 11304 o 12 
• 1- içt>I virnp·tinin Giilrı~r kau;51 d~hilin<le kızıl 
aliler orma n111dan ı 226 ~13. kert'stelı k çam f>ŞÇa 
rı ve ı ı3o4 kental çam odunu satışa çıkarılmış· 
tı r. 

2 _ şalış 3ı ı . 938 pazartesi günii saat 14 de 
Mersirıde ict>I orman b:;ş oıiiluındisliği dairt>sin-

• 
tle k:ıpalı ıarfla Japılacaktır 
3 - Muhammen lwdeli kert>stelik eşçarm beher 

gayri uıariıul metre mikabı 490 ve çam odunu· 
ııuu luılwr kt· rıl~lı 12 kuruştur. 
5 - Şa ı t u~ nw ve o. uk a vdtırıanıP projtıltı ri giil-

11a rda ornıa n nı ii lw 11disliği11de n ~lt>rsinde or nıa n 
haş nıiilu ndiı!ili~irıd~n A11karada orman umum mu 
dürlüğiirıdt-1 n alınır. 

4 - )lu~akkat teminatı 5&3 liradır. 
6 - Satış umumidir. 15-20-25-29 

i L A N 
Mersin asliye ~ukuk ma~kemesin~en 

Mersinin malımulliye malaallrsindP oturan ab
dullalı kızı fatma kocası ikaıııt>li meçhul alıdullah 
oğlu CP.nHd aleyhine açtığı boşanma davası sonun
da : nı iitldeia leyh Ct>nw lın ika meli nu1çlıu 1 old_u
ğundan iki defada ilarwn ttılıliğat y1ttpıldığı lıalde-
ne kc• ndi~i VP. ntlde bir vf'kili ~. aııuni görıdt'rme
mi ~ lir. iki tarafm boşa rıtu'4 larıııa müddtıialey lıi rı 
gn·abırıda karar verildığin<ltın işbu kararın ilanın 
,,;şri tarihinden itibaren orılwş giin içinde l4>myiz 
rdebil• cfği aksi halde lıli~ tim katiytıt kt>sbedece
~i ilan olunur. 

Sayın Hal~ımıza Müj~e 
Kıf geliyor. kömür ihtiyacınızı şimdi

den düşününüz. 
Sağlam, dayanıkh, mutedil fiyatla nrnden ve 

~ok ~ömürlerini Ômer C. Tiirk mene ili tica retha
ıwsirult· n ara~· ınız. Toptan ve p·· rukende satış ya-

pılır. Adreı: Azakzade ilan No. 14 
7ı- 9u 
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~ ı·•~MUhk~Y~d:ie,;s~y~·-····ı 
1 Orne k Kebap Evi ' 11\t Su3191 ll•!hı-;;-;Jzın ~Jlılı dllll l(Ül ilıoıııııJı· ltıl"r"k ıışı tıulıı~rıııyıtıı K .\ YAi 

~'ı Ahmet kaya Selçuk • 1ii1jDELEN S[\ rNr f.!a\ •• , sılıhi bi r Şt>h ilıtp iti · rı h· ~da ki tP~l~:1 llfıcla ~k~ik-
nı Kuruş Kebaplar l li k lt)ri ııi la m:nıılarrnş ft>nrti n ~n ~on u~ull~rini y~ ptırma kda hnlunduğu-
mll'ı 15 Mersin kebabı koyon di ile gnını ,ırz Pıif.~r11 .. 

25 Yoğurtlu kebap sade yağ haşlama et suyu lle ! KAYA De-LEN suvu· 111 

il 15 Kuşbaşı kebap • : .... 

[ :~ ~:::~::'. k~~;: ıısuıu 1 Kaynadığı yerden itibaren istasyon yanına kadar cam borularla billur ~avazları 
TI 20 Sulu kebap Adaca usulu kebap nı 1 1 in~irif miş ora~anda ~ütün fiziki ve kimyevi evsaf mı mu~afaza ederek el deymeden 

;g ~~~~:::.kıı Ayint•p kebabı nı 1 hususi kimyakerimiz huzurunda damacanlara doldurulmakda ve muntazaman 
20 Yummtalı salçalı kebap m B ~ . . 1 ~ d' 
~g ~=a:~~~~=i~p ın 1 se !~~!:EL!: m:U~U~U~ evsafı ve fevkaf3dell~ine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızın 

• 20 Baharlı kebap ~ ! gösterdiği ra~bet ve teveccühü karşısında fazla söz söylemeğl zait görllyoruz. Sıhhat Bak'\nh&ı 
15 Sade maydanuzlu kebap * 
20 Yağla hamurlu et tepside &ive selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAY AD ELEN SUYU ~alr ız Türkiyenin ! 
~ U etmiştir . ~ 
,10 Çı' gW ko"'fte ~ ft en iyi suyu olmal<la kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulunduQunu isbat 

1 
5 Salata, Cacık, Turşu fJ iştahsızlığa, hazımsızlı~a hir çok mide ha~ırsak hastalıklarına karşı KAY> 9ELEN. şifalı bir • 
Kıbrıs çarşısında 8 -10 Numarala Ôrne~ Kebap 88 hayat kayna~ıdır. ft 

~ Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile daha bır çok ya· ! Su,,·u pek temiz ve berrakdtr. 1 rcrübt tdtn sayuı hallumız lundlnde buldutu zlntülilt ve sıhhatuı • 
1 S ·· s vtrdiJ!l farklarla suyumuzun mü.şterısi çof!almaktadır. • 

zılmayan kebıtplar sırf koyun eti ile yapı ır. a}'lD muş· • ft 
ffi terilerimiıi memnun etmek için yapılan bu taahhütten • Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 1 
W örnek kebacısı 11h11ıet çekinn1ez. •1tlli,iiltft~i\Uli1DMdhl•DRt\\\DRft llBllBBBllllBllllBJl•BBJI• 
~ Bir tecrübe kafidir. 19-30 .J 
a's r· .. 31 e:!*J• CD --::efA' 

Foto gün 
{1 0'].,Ü GÜNÜ aray~nsayın 1 

müşterileri onu zafer caddesinde atel : 

\lesinde bulacaklardır. 
1 

F01'0 GÜN e fotograf çektirmek ı 
mo~ern ve temiz ~atıralara malik olma~ deme~tir. 

FOTO (;CN dP- st~Vt> ~P.Vt> fotograf cı ktirir . . 
... ğrcı rıd isnıH u y~ ptıf'l r a uıa tür i~lı· r·inizi gör-
lürt>hilırsi ııiı. ! 

FOTO GÜN Fotogra fa ait her iş' 
alır ve gece gündüz aile düğün ve gu
ruplara gider. 

FOTO GONü sürat güzellik ve cizibe yaratan bir 

yer olarak kabul ediniz. 

=~"""'"'=_==--=~~-, 

TÜRK HAVA KURUMU 
Piyangosu 

I-Ier Ayın 011 birinde cekilir 
her Ocağı zengin Eder 

Sizde Bir dane ahnız. 

Yeni itersin Basımevirade basılouşıır 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 GÜ.VEN 1 
~ SiGORT ~ ... ?fl.?VETESi 1 
~ Sümer Bank ve Emlak Eytam bankalo1·ı tarafından imi 
~kurulmuş tamulusal bir kurumdur. Yaslı Orgun imi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Senelerce E vel Mersinde Kurulan 

Bir Müessesedir 
Harflerinin Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir 

Resmi devairve müessestla ticurethanelereait her nevi ılelter 
ler ve evrakı mcıtbuaveasairei en nefis bir tarzda sür'atle yapar 

··········~········· HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. S1:il?.ARtŞ-
LERİ KABUL VE TEZ ELDEN TOLLAJ!I\. 

! H E R N E V İ X . .A. R. T V :t Z t T 
İ .-ıı. .AZE T E DA.VE Tı X. A ;RT-

X. T Az:- ' G L .A. R J:, Z .A. R. F x.A..-. 
VE MECMUA GIT B.A.ŞL:IX.
T A l3 '.I NI DE RUH· L .A R. I T AB E.D J:-l TE EDER . L 1: :E\.. 
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