
Berlin 1 (Radyo) - 11 Martta 

Avusturyaya gönderilen Alman 

kıtaları Almanyaya hareket et

miştir. 

S•hlbl ve Umum N•trlJ•t 
DlrektörU 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
fenl Meni• Blsı•tYI • lfontı 

Cumarte~ı 
2 

N 1 SAN 

1 9 3 8 

GÜNDELTK SİY ASİ HABER. FİKİR. GAZETESİ 
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 Yılı; ' Sayı -
10 2950 -

........................................ --------------------------------·-----------------------------------------------------------....;;~ Japon orduları cephelerde hergün biraz daha gerileyor Yeni Mıbu1 Namzetleri Döviz kaçakçılıiJı iddiasının mahiyeti 

Harb çinliler lehinde 
Çinliler 30 bin kişilik bir Japon kuvvetinin 

muvasala hatlarını kestiler 

c. H. Partisi Tahkikat bitmedi 
Münhal mebusluk
lar namzetlerini 

tesbit etti 

Resmi ve salahiyetli makam
la~dan tetkikat yaptık 

Cephe 80 kilometre geniıledi. Japon ordusu birçok mevziler· 
de rical ediyor. 5 bin Japon telef oldu 

Ankara, 31 (AA) - Aııkana 

saylavı Rasim Aktar, Manisa say 
lavı Sabri Toprak, Siııop sayla · 
vı Dr Galilı Üstünün ölümleri ve 

İlk tahkikat henüz bitmedi. Aoçahçılık 
yapılıp yapılmadıfı da belli Jeti/ 

C · Bolu sayluı Cemal Hüsnü Tara Hırnkov, ı (Hadyo) - Ç n I tahrib olunmuştur. Şaıısı'de in 1 kabıl laıtrruzlarını durdurarak 
resmi tolJJixi: Tsiııpu cephesi - akıncıla rrnsıı lıarekihı neticesin . . ' muhasarada kalan. kuvvetlere yol yan istifası üzerino boşalan An 10 ~işinin tevkif edildiği de ~atiyen yarındır 

15 
k t1 b ı kara saylavlıQ'ına iş bankası ge TaierevaııoJiııaeng lıııllı üzerinde de Li ııfoııg'ın şimalinde Hovhsı j açma zere. a 181 geçen. mınta Bazı gazetelerde günün en yapılan hayvan ihracat 

n " • . . . kayH doQ-ru ılerlr>mektedırler net direktörü Muammer Erie Ma 1 ında b 
80 kilometrelik bir cephede şıd· on ışgal ed ı lınışur. J I • . n!sa saylavlıQ'ıırn iktisat vekAleti başlı mevzuu olarak ele alınan I zı usul~üzluklar Yapıld a 
delli bir muharebEı olmaktadır. Suiyuaııd'da hnrekAtta bulu ' apon arm umumi Vazıyetı . ve cME1rsiııde nıılyonluk döviz hayvan fıatları nokeaıı 1 ~ •• ' ve 

1 boz k müsteşarı Faik Kurtoğlu Sinop 
Gerileriyl& muvastılası kesilen nan kıtaatımız Saraşı'ye girm ş U J kaQakçılığı> diye adlandırılan mek suretile lııtrıQda ~ ~osteı il 
yirmi, otuz bin kişilik bir j apon ve orada bulunan dört bin Mon Reip:ni 1 <Radyo) Royter sa7lavlıgrna zıııir üzüm kurumu 

1 
ad· · k 

1 
h" · · do\·ız b 

k ...r 1 muhabiri bildiriyor: Japon kuvvet direktörü lsmail Hakkı Voral ve 1 ısenııı şe 1 va ma ıyetını kıldıQ'ı yollu bir ıhhar - ıra 
uvveti Çin hattını yarmak için golu esiı- a mıetır. B 1 1 K ka}·detmişli k, EfkArıumumiyeyi lktisad Vekaleti \'e G~ uz:ı ıııe 

ümidsiz gayretlerde bulunmak · Hankov, 1 (Radyo) - Bü lerinin umumt vaziyetinin muhak 8 u saylav ığına astomonu es ve bilhassa ticaret ınehafilini ge ıihbar t it unıı uk iR 
tadır Üç J">t pon livası düııdeııhe 'ük kııııalru ş i mtlliııd''. Pukov kak surette tehlikeli bulundutu lıri komutanı Emekli Albay Os· uia suretle nlAkalandıran bu kata ba ılnca a tı ay O evvel t:ıhk·ı 

J Çantung cephesine şimalden acele man Göktürk parti genel başkan 'il ao anmıe ır 
ri Taierşveııg üzerine şıddeLli ta Tıyf'ııçin doıniryolu cephe"iııin olarak takviye kıtaları fÖnderil lıQ'ınca parti nanııodi olarak o· mevzu üzerinde dün de resmi Jiye d k d" 'h . zanıan ına 
arruz eınıektedir. l m11rkf'Z mıııtakasıııda m ı hasara . t• J 1 Ç d k" 1 1 d S ., s . ·ı ve se1Alıı' yetlı· n1akamlar nez·•ı·n k e en ı cep esınden talıkı" 1 mış ır apon arın aotunr a 1 va ney anmış ar ır ayı ı eçıcı ere 1.1 u t 

1 
k 

u ·ır ç·ırı ko'ıu c 0 11ubu istika ed ilmia olan dört heş bi ıı kişi lık · 1 • • h ld b"ld" -111 d · de tahkikat yaptık, Verdı""ımız " a e oymuetur, v " " zıyet erının va im o utu. muba ı ırır ve ı 1.111 e erırıı ıs 
metiııde il rliyerek <.lüşınıuıı Yoh hır j ı poıı kuvvP.ti, hn rnıııtnkada · ebeler hakkında herhanri bir rna C. H. p gAııel Lıaşkan netice şndur ; Mersine gelen lktisad \' 

t k d 1 t• • r . l • eki\ eien Vl~ THierşvuııg civHrıııcfıı s ı.ı ı kr Çı ıı kıtııltırı ı ıı ş unınıı 1111111 lurnat ''ermekten imtina eden japon vekili C Bııyar Oıııo11ipol eirketi hf•snbına _e ı ~ud euıı erı günlerce bu iş 
maktadır, Q .. çAıı gü 11 T a \'A ıı kovıı hir mıı j ıı ıı gnn., lwr aıı i ınh ·ı askert makamlarının sükutu ile te uzerın e durmuılar ibra 
işgal eden Çın so l cemılıı So' h t>d ı lm ı•k lf'lılıkt-sıııe maruz bu lun eyyüt etmektedir Sanıldığına göre AvusturyaJa pe/epist hazırlı ki arı ilerledi ha1van kıymeUerioio ~ edılen 
Hieu'irı cerıuhunda Ş· ~ho'yu dn mııktRdır. çinliler, Tientsin Pukou demiryolu leıoil ve döviz muamelesi o:sada 

zııpt~tııııştir Sövlmı ciiıtiııA gö~e hıı t•Pph· battı boyunca mühim miktarda iler H ı·tıer Mu nı. hte kı1met üzerinden F•pı7d' 11 bu 
Tttl\'t1ııkoç muharcbes ı ıı d~ u ı u uü•üu kısıııılur ıııda lrnluıum !emişler ve japonlara atır zayiat tesbit etmiıtir, ığın1 

dütrırnııuı 5 tayyaresi me. d Aıı ıfa 1 j uoıı kuççetleri muvakkaten mu verdirmişlerdir. 

lsponyoda Franhistler ilerliyor 

Cephe dağddı 
3 Bin hükumet askeri Fran

sa hududuna iltica etti 
Frankistler Alkaniz şehrinin 50 hilo

metre ilerisine kadar ilerlediler 

Gümrük istihbarat t k" 
. eş ıltı.tı 

Y t ·ı t k da J&ptıQ'ı tahkıkatı emniy t k 
arın ayyare 1 e e rar naHyle Adliyeye ve Sorgue 

1
/ 

kimliQ'ince bu tahkika& ev k il 
Kıymetini koruma Viyanayaa gidecek da adı geçen bir çok kims;ıQ ~ll 

k . .1 d 1 . 1 erın 
<ırarnameıı 1 a e erı a ınmııtır, 

Türk pıırasıoın kıymetini ko y ahuJi/ere agır bir darbe daha indi. Metıele henüz ilk tahk ' k 
fh d

. . ı at 
ruma htıkkıodttkl ı 2 oumarııh kıı b • k / b k d k /d s asını aeome ıtı eu Vet1a b ır omp ocu şe e e mev ana çı arı ı. 1 u 
rarnameolo lklocl maddesinin 3 J eekilde bir karar verilm d " . 

. . e ıg.ı 
OncU fıkrasını değiştiren bir khrar Berlin, ı (Radyo) Havas: Hü l muhtelif şehirleri dolaearak nu·' ıQın d kaQakoılıkk J&pıldıtı id d ias 
alındı. Bu karara göre, Tnrklyede kumet 1tldığı bir karcrla Yahu· tuklar vermektedirler. J nffe e1re~ey1e adar dofrudur ? 
kt bllQmum bankalar her gtlıı . l b" d b e· . ı· . t d ade erı 8 ınan •atandaeı 
Hlıp sattıkhtrı kAmblyolıtn ofşele- dı cemaatler ne ağır ır nr e 1r gtz 1 cemıye mey ana k k t 1 d J ar ha 

" d h · d" · · n k d k ld ı a en suç umu ur ar ? ş rl d k a a ın ırmıştır. u arar a11 çı arı ı bö 
1 

b. k ayed 

paramızın 

0 
e ta as etmeyip aldıklarını sonra Yahudi cemaatlerinin git Viyana 1 (Radyo) Viyana· d 1 e ır ~oa~oıhk hrsa nıik 

Ankara Menkul kiymetler ve . k ar ve mahıyetı nedir ? J.> 
Saragos, ı (Hadyo) Havasldüz harbediroruz, Alkaniz C\nün Kambiyo Borsasına arza ve sattık ııkQe daralaoa~ı sanılma tadır. dan lıildirildifine göre Nazi ıet h .ıuıılar 

dan : Frankisller Alkaııiz şehri de bulunan ihtiyat kunetleri !arını da gene buradan almııQ'a Esasen 933 deııberi cemaallar leriııe tıir komplo hazırlayan akkında henüı bir &ey sôyle 
· b" · k t 1 nem ez, nin 50 kilometre ilerisindckı u mız sev ulceyş noktRlarını tut mecburdurlar. Bir gOo zarfındaki yüzde 20 nhı Jetinde aza mıetır gizli hir cemiyet meydana çıka 

tün sahayı iegal elliler. İleri kol muşlardı, 0 . sı:adn ltalyanlarl~ alım ve sıtlımlardan mOtevelJit o Protestanlar Alman rılmıştır. Bu yüzden l.ıir çok İtin resmr ve adli ce t . 
ı D d' kilometre Faslılardan ,murekkep kuvvetlı lan ve 2500 TOrk llreaı muadilini taraftarı kimseler tevkif edilmialir. bö7le olduğu halde Dftpl ~ ıesı ar ovaldra) a ye ı . _ . 1 11 v ıesız ki 
d h K t IU\ aya 

1 
b.ır dutımaıı taarruzıy e kareılee geçmlyeo kOsurat urtesl gOne Viyana, 1 (Radyo) Protestan Hitler yarm Viyanaya Japılan neeriyatın ve he 

ı 
8

• a yaklaşmıştır. ask e ti rı· tık, Du-amaı1 V tay7are hı"maye d .. vrolunablllr. h b ı · Yocanıı 
etı d d ı -kA et uvve e 11 ıt • "" cemiyetleri neşrettiği bir beyan gidiyor a er erın dotrulu~unu . . . n e e ıu um f s • ııde taarruz elli, fırkamıze Bu karar, Ankara borsasının m· kt1 d "'") lddıa 

d namede protesıanlar·ı Avusturya Berlin, 1 (Raduo) IIitler cu um n eısı dır ve heı rıcate mecbur olmuşlar ır. mensup iki liva mahvoldu, Biz HÇtlac~ğı ı nisandan itibaren mer'i 1 e adlar 
~ 'it" nın Almanyaya ilhakı için rey mar tesi günü I:lamburgda intiha resimleri teehir edilen k · 1 rransız hududuna 1 ıca dağlara çekil ip çele muharebesi oı11c11klır. . . o . rin t k"f d"ld'k' ınısele 

vermeye davet otınıştır ı nıseıı bata dair nutkunu söyleyecek ~v ı e ı ı ıerini "-·az edenler ~apmak istiyorduk, erkAnıharbi GenA kerarnaınenlo 30 UDl'U 1 d b h 1 J mak 
J da yapılacak plebıst hıızn ıkları ve pazar giiııü Avusturyaya gi- ı 8 .•r ayı 8'ariptir, Böyle b'ı 

Paris, 1 (Radyo) Havas mu ye muvafık görmedi, ya kendı maddesinin D fıkrasuıa şu fıkra ilerlemektedir Göring ve Göbels decektir j tahkıkatı haber alanlar . r 
habiri bildiriyor : Üç bin lspan mizi öldürmek. ya hududu geQ ilave edildi: . ni beklemie olsalardı h netıcesi 
101 askeri Fransa hududuna illi mek mecburiyetiııd~ idik ' • 1 •rork kanuo)anna göre teşek Gemileri bombalıyarı mechul tayyare çok daha İyi olurdu ~er halde 
ca elmietir. Bunlar şunları an 1 Mültecilerden bır çoğu yara kOI edip merkezleri TOrklyede ™' ' • diğer eekiJlerine aeıincee~riyatın 
latnıışlardır : lıdır, yaralılar hasıaııelere yatı 1 bulunan sl.:orta şlrkt>tlerloln ecoe N • h t d •• t •• · 

Sonu ikincide 1 a ye u ş u Bir defa Mersinden h ~.,:c_2~4:.!s:;a n~t:!:t A~n!!tı::":!.' !.i _:g:P~'.::A:_:g::ü n~r:_:ı::l n;.:_11;,::ş:;.;ı ı~r:.., ---::--~;-----:---;--;--:--~:-:--:---::- ihraca tında mi 1 Jonluk dö a.y \' il ıı 

Çek hu .. kuA metı• Mısırda intihap mücadelesi şiddetlendi çakçılıQ'ı iddiası ihracat vı~ ka 

I T • ·ı· riyle hiQ nisbet kabul et rnıkda .. k A t kazandı ayy~reye ıngı iZ gemilerini mi kıtyıcilarla sabittir k.rn~ı.nos 
Partilere karşı şid- hu um e b b 1 . ·ı df!ıı Vf! Ptty8r1'dıt11 YCpı~ın e~siıı 

detli tedbir aldı Om a amaK emrı Verı miş ~aıı itıı-acatı tutarı 2so biıı ı'i:~ 
d PraA-. 

2 <Rııdro) - Bugün- Yukarı Mısırda çarpışmalar Tayyare pilotu bir A imandır. YJitrolyöz ır, Şurası da kayda deterk· 
li:.n itibaren ÇPkoslo\•akyada po· I d k J Jannamesiz ihracat ı be 
1 ık malııyette umumi toplantı· oldu 6 kı•şı• o•• ıdu.. e trene ateş e er en Üştirü/dü H .h Japıfaınaz 
ar Yasaktır. ayvan ı racatının beya • 

p ı · nıının ) aris, (AA) - Çekoslovak· Baraelorıa 1 (Radyo) - Havas ' F • erı ve hey'8n kı1meu, ı·i . 0 

a 
11 

meselesi etrafında, Popüler Rı·r Müta•arrıfla bir belediye reİ•İ afır muhabirinden: 15 mnrltö fı.;pııayol BŞ!Zm IMerıin hayvan boraasınd ıso 
"ıeıf.'siııdA Löru dıyor kı: sularında lnglllz gemisini bombar· ~e takdir edilir B 8 laRdık 

t . ·a .. 111.,)'ıı'ın luırekoıı, "muh yaralı •reftci nazırlar da intihapta dımım edt'n hıyyHrenln Almıın Sosyaıı·zm r kd" , orsada kıyın 
arı Y 

1 tııyyııre~ı oldtığu ııohışılmıştır 1 ta ır edilen bir ha1~ 8111 • e 
ler Yf!t. jsııhd•ıf edıyor, · o,;y1-1lisı hezimete Ulradılar Bu t11yyare dün lrt·ne mitral· racından çok sonra k n ılı 
Qif hıırıç mıılıtPlif t<kall•>·••tlfll 

111 vözlıs ııt .. ş ederken dOşOrOlmoş ikisi de ölüme az veya cokluQ'n nasıl J~nletinin 
~ ~ilr ::~ucıeoı1'1iıkhle.ı iıhı dH ıştıkı tlkı~ . ı (Rd"O) - Yuktırı' Mısırdaki İalıhab esnat1ıııcta düıı mOkttttekbtııl!DdHn .Oç kişi sıığ ohı- mah L.J:.m tesbit edilehiiir, Jddia Ve 
... il ı& "a •ııesı uru Kohıre a " . . ) 1 1 6 ra ya a anmıştır E lrler hHreket Ru Ho; . 
bıe~ıuOı istıınıektedir, Bu hükO Mıııırda dQn yapılan ıntıhHb_atta c~~ ~arı~ oarpıfma ar o mu~ . nsıerlnlo Mıtper ıtd •hrındH oldu· - - ı..kOmetın ve &dli . 
bi • ekoslovakya, Almunyauın seQileıı 30 mebu11tHıı 24 ü h.u~ıl kışı olmuşıılr .. Bunlardan bırıtjı ~ıınu ve r~pHnyol s 11 hil şı>hıı lt>rinl Eski Amerika Cumhurreisi buyuk hassasiyetle takip reı~ııı 
fJpr ~e~ki olacaktır. Bu ihtimal met taraftarı nlıısı Vefl partıeın•• Ve~wıl~ri g~lır~.~ ~a~yona ateş tıombıırdımtın için t>mlr tılı1ık ııııı Hover böyle söylüyor meselenin bu güne kadark~lt:gi 
le~ ı. o lıırnk~ A l\lılletler Ctoıııı meus1,1bıur Nasıradaki4ıııtıhalıe~ edı dıQı sıra a o muştur, nı ve her glln yaptıkları ııç şiarla Ne\•york 1 (Radyo) _ Eski li ve safhası budur b ı eek 
tıkı~den çekilecek küçük aıııaııt 18 rekıbleri olmı:>·an l ~amze< Mutasarrıf belediye reisi bu vıızltelerlal yııptıklürıoı ve Amerika Cumhurreisi Hover bu raki gireoeQ'i eafhal Undau son 
Itır\ ~~ak! Cakoslkvakya So\•yet d 1 al iııtihab edilmielerdır. Huıı ağır yaralı mubt.eıır z11maalardıt Jnglliz gernl - gününe t18zaoa~ız, arı da &ünü 
hı:ı >tr lığı pakıı fes ı edilecek ve er 

1 o t 2 · Vefı 1 1 b b d gun verd iğı bir beyanatla de· ' a 
tıı r IGı·Jü kollektıf eınnıyet poli lardaıı 12 sı bük ;e :ı b fntıhab sırasında \'efdciler ,.,e,..rynıe'mıQıeormdlra.r ımıın < ltlkleıfnl miştir kı: Tevkif haberi katiyen 
ı.. ı 1 1 ıaı tt fıaııdır. ~ ·ahtıs aşa a ın .. muıasarrıfa bir saat sonra da .-v v • . Amerika nıüsbet bir siyael y·•la d 
ll()., 1' "!' tıırnfn bırakıhı<'ııkıır. sı" nde bulunan nazırlardan 6c;ü 1 T1tyy1tre kumısndanı bir Al· ki" - n ır 1 e bı ç k R belediye reisine hüımm etmiı er ıstı ıı l e sahip bulunmava mec• la) r o oslovuk)a, on ıın . "h b kazanamamıelardır. man blobeşısıdır. 1 Dfi k df f 

a do" Al · · · ınu a 
1 

b · mutasarrıf kafasından taılaıJa burdur, Amerikanın ikt"ısadt ' • . 0 en ı nl zl1aret et . bir '··· ftru maııya ıçııı yenı D"""er yerlerde intıha neli· Bir rremı· d h b tt . ,.ımı C h tı 
llAOıprij teokil edecektir. . 1 b 1·ııı· de"'ildir. Aeatı Mıaırda yarelanmıetır. Belediye reisinin • a a a 1 v.akzıyeti i:ibari~e dılıı7aya Ame· ~t . ZB ;m ariyet Mılddeiumu 

haıc mnnlarıuııı Almaııyaya ıl· ıeea. e • ılıcaktır. 1nıi· üıerine kama ile ht1oum edilmio CebelOttarık 1 lRttdyo) -Bu rı ayı hur bır devlet olarak , sı ' nver Onalda biıe 
ı. ı ıne8 ı · b kd" d b ıntıhab yarın 1

8 P kolundan ve aö,.ıündeo o,. yara sabııh CebelUtlurlkttın lspıınY,aya tanıtmak zarure.ti vardır. l ları söylediler : Şun 11111 u· e esı, u ta ır e, ao h d M hmud Paıanın • IS " h k t d 
"e hır zamana tehir oluııabilP<'ek habta l\Je. ıne • 

8 
lhalSli kayd ıtlmıetır. Yaraları aA'ırdır. are e e en Oç gem!den blrM Cenevre anlaşmalarile rlıln· • - Soriu HAki . . 

"' . er lııılc1e hugôııkü ehemmi muvaffaluyetlerı bı V fd ·ı . t t benOz aahışılırnııvtırı bır sctıepten ya mü\'azeııesini temin ·ı~ı·n Mı'l· l böyle bir tahkı" kat vardtnlı~ıııde •6Lııı k l d ' · e CI erm pro es OSU bıtlmıştır. Gemi ticari eşya yOklU v ır I" ~ ... 1 
.. ~YLfldecektır. Zıra, Alman ndı me~ıP. ~ 1 ·h b b u · b ı 1 letler Cemiyetinin tekrar kuvvet bu meaeJeden dol , 'nk rıt ... ı _ Alt kıc:.ı oldO ııu a oeııu u IYJISıraa nıs· u unuyor ve sveç bandırasını 1 . • l . . ayı te\'k'f \aaı JUtun Qekoslovak)ayı ilhak 1 ., • -Sonu Huacılae- taıııvordu, eıımesı ve Amerıkanın da Mille~ mıe kımse_.,okıur, Yazıl 1 odıi 

'• Olacaktır. Kanıre 1 (Rad10) - Yukarı ., , _.. iki ._ , an lı b 
nu neı•- ·•tiren ral~dır ı ' (l eı· 



~~~~~~·~~~~~~~~~Y~ENI ME~IN 2 NiSAN 1938 Cumartesi Sayfa: 2 

1 aymis gazetesinin bir baş yazısı 

Avusturya 
Ekonomisi 

Alman ekonomisi ile birleş
tirmek l<abil mi? 

7 ay mis bnna imkan yoktar diyor 
Alımın orduları Avusturya 

ıııı·ıııdan geçeli daha on gün 
o lmuştur. Fakııt bu mürtdet için 
<le fr deral cumhuriyetin <;ehresi 
değişmış bulunuyor. 

Nazi kıtaları yolları tutmuş 

Bay Şuşnig'in vatanseverler pnr 
tisi dağıtılmış, yollardan işaretle· 

ri kaldırılm11tır. Kendi ananHi 
ve kültürel istiklallerini muhafa· 
ze etmek isteyen valilerle me· 
murlar işlerinden atılmakta ve 
hapse tıkılmaktadırlar. Ortada 
Avusturyayı ekonomi bakımın· 

dan Rayb'a ballamak ve Avus
turya servet kaynaklarını da 
Man:şal Göring'in dört yıllık 
pliiuı için işletmek kalmıştır. 

Avusturya milli bankasının 
altın ihtiyat akçesi Rayhsbank'a 
devrolunmuetur. Mark, geçer ak· 
çe olmue te gQmrük maniaları 

yıkılmaQ'a başlanmıştır. 
İlhakın çok manalı bir sem· 

bo1ıl olmak Ozre Zaya tnkuart 
ile Viyanadcki meaat arkadaeları 
Rayhstaaın· 18 mllrt toplantısın 
da hazır bulunmuelardır. 

İngilterede hio bir kimse 
A vuaturyadaki statükonun ebe· 
diyete kadar muhafaza edilece· 
~ini düennmüş deaildir. EQer 
Anşlus, kanuni vı:j nizamı yollar 
la yapılmış ve azlıkların hakkı 
emniyet allına alınmış olsaydı 

1n~iliz halkının bunun hakkında 
ufak bir tenkid yürütmek bile 
akllarından geçmezdi. 

Lord Halifaks, geçen hafta 
Lordlar kamarasında, birbirini 
müteakib iş başına geçen hir 
çok İngiliz kabinelerinin A· 
vusturyedaki Alman menfaatleri 
ni takdir ettiA"ini, o sebeple sulh 
muahedelerinin yeniden gözden 
aeçirilmesini düeündüQ'ünü söy· 
lemi eli. 

Bütün dünyayı sftrsan nokta 
bu Alman menfaatlerinirı gayet 
haşin bir suretle ele geçirilmesi· 
ne kalkışılmıe olmaEııdır. 

Her halde Bay Hitler, sulh 
halinde bulundu~u bir memle· 
ketin içinde dahili harp çıkması 
na mani olabilmek için on bin· 
lerce polis ve eilnhlı yüz binler 
ce askeri Avusturyaya gönder· 
meğe mecbur kaldıalı hakkında 
kendi vatandaşlarını ikana mu· 
vaffak olmuetur. Fakat Doktor 
Göbls bile Alman ordularınfu 
dost Avusturyayı bu şekilde 

zapatmekte haklı olduklarını 

söylemekte ve bu iddiasına delil 
ler bulmakta müekülAt çekecek 
tir. Bir taraftan kralcıları, sos· 
Ya&lietleri ve Yahudileri tevkif 
ederken bir taraftan de Avuetur· 
ra ekonomisini Rayh ekonomisi 
ile birleetirınek işide kolay ol· 
mıyacaktır. EA'er Avusturya ea· 
nayii de dört yıllık plAnın ger
çekleotirilmesi için çalıştırılacak 
18, buaOn onlarda kullanılan bir 
ook kimselerin oldukları yerde 
bırnkılmaları IAztm gP.lecektir. 

Alman işçilerini Avustur1e 
ya iÖDderip orada çalıetırmakta 

lıunlar adam akıllı korunmıya· 
cuk olursa o zaman Avusturya 
nın orman ırnrveti uzun müddet 
fayrla vermekte deum etmiye
ceklir. 

Ekonamik anlamı ile Alman 
ya, şimdiye kadar yapamadıaı 
bir şekilde ceııub şarki Avrupa 
sı üzerinde hl.kim bir vaıirete 
ielmiştir. Bu vaziyet karşısında 
Qekoslovakyauın ekonomik bakı 
mından tecridi demek olan Şaht 
tekni4ini inkişaf ettirmek çok 
güQ olmıyacaktır. 

Muhabirimizin de dediai gi· 
bi, Tuna devletlerinin baelıca 
müşterileri olan Almanyaya kar 
şt o kadar bnğlanmış bir vazi· 
yetleri vardır ki bunlar, Şaht ta 
rafından ileri sürülecek her han 
gi bir kliring anlaşmasım kolay 
ca kabul edeceklerdir. 

Bu itibar ile lnailtere hüku 
meti, şimdi azami dikkatini siya 
setinin ekonomik tarafına tevcih 
etm~lidir. Her halde Tuna dev 
letleriııin ticaretini normal olan 
mecrasından ayırmaQ'a çalışmak 
akla getirilemez; fakal Tuna dev 
Jetlerine Raylı ile müsavi şekilde 
muamelede bulunabilecekleri ye 
ni pazarlar açmak meselesi ehem 
ıniyetle düşiinülebilir. 

Nazi Almanyanın liderleri 
ekonomik vasıtaları politik ve 
diplomatik maksadlara vasıl ola 
bilmek için gayet iyi bir surette 
kullanmışlar va maksadlarına na 
il de olmuşlardır. Almanyaya gö 
re ticaret, mutlaka, bayraaı ta· 
kib etmiyorsa da bayrak, muhak 
kak, ticareti takih etmektedir. 
Son zamanlardaki İngiliz politi 
kasının en zayıf noktalarından 
birisi de ekonomi ile eiyaeelin 
beraber yürüyece~ini gereAi gi 
bi anlayamllmak olmasındandır. 

Ümid olunur ki Anılusun in 
giliz ticareti üzerinde yapacağı 

tesirler ingiliz hükumeti tarafın 
dan lhım ielen dikkatle ;takib 

edilecektir. 
Kembiyonuu yeni kayıdlara 

tabi tutulacaQ"ı te Avusturyanın 

yabancı devletlerle yapmıı oldu 
gu ticaret muahedelerinin yeni· 
den gözden geçirileceıti şimdi· 
den ildıı edilmiş bulunuyor. 

Avusturyanın yol sistemleri 
ni, su kudreti kaynaklarını, ba· 
kır, kurşun ve altın istihsalini 
kuvvetlendirmek ioin esaslı ted· 
birler alınacaktır. Böylece çeki· 
len ekonomik sıkıntılardan son 
ra Avusturya milli bankalı tara 
f ından v6cude getirilen bu ser
vet kaynakları enflaeroncu al· 
man finansının dibi bulunmıyan 
kuyusu içinde kaybolacaktır. 

Yalnız ortllda ne olacııQ"ı 

sonradan belli olacek bir mesele 
kalıyor: Avusturyanın yabancıla 
ra olan borçları. 

bahse mevzu olamaz. Çünkü bu .. ___________ _ 

günkü aande Almaıırada da Valimizin 
ınütehae&ıı iti az te pahalıdır. 

Bir muhabirimizin yazdıQ'ı · T k •k/ • 
bir makalede de söyledigi gibi arauıta tet ı erı 
Almnnya Ataıturyanın demir Tarsuı, (Hueust) Veli ve par 
madenlerinden ve ormanlarından 1 ti baekanı Bay Rüknüddin Na 
azamt derecede fardalanmak ve ıuhioQlu bu gün aaat dokuz 
~unlar_ın terimin.i a~ıırmak eme-1 treniyle Tarsuea gelerek memle 
lındedır. Bu terım ıkl, hattA Co, kel hastaneeine ilAve edilecek 
miıline oıkarılabilir. Fakat bu· 
nuo ioin usta i1çi1i artırmak 
Jlzımdır ki bunun seQlanmaeı 

kolay olmasa gerektir. 

modern paviyonun ve orta oku 
la ıapılacak binanın yerlerini 
tayin ve tedkik ederek akşam 
treniyle Menine dönmüılerdir. 

Belediye meclisi 
Avusturya ormanlarına ae 

lioco bunların harbdenberi geniş 
ölçüde yok edilmesinden hem 
Almanya, hem de Avusturya Belediye meclisi dQn Nisan 
meıaldllr. Eaer bundan ıonra toplanhlanna başlamıttır. 

Arpaç ~ö~ünün ~üyük Şefe şüban nişanesi F ransanın başına yeni bir gaile 
------------- --

Atatürk anıtı Tunusayaklanıyor 
Yarın köyde parlak t6renle acılacak , ~·1 illiyetperverler istiklal cere 

) 1 anı n ı k ö r i.i l{ l ü ~,o r 1 ar 
.. 

f ı ansa T unsluula a ikinci derece bir millet muamelesi ya. 
parsa sıkı zamanm~a T unusu aya~lanm~ ş ~ulacak 

Pnris, 31 (Rııdyo) Löı rı ll a · şu mualde bir mekale neşretmiş 
zetf'si, Tuııusta Düsturu Cedıd tir : 
partisinın fauliyctiııin 'e propn· E~er Fransa, Tunus milleti· 
gaııdasınııı gittikçe nrtmakta ol· ni ikinci dArecede bir millet gi· 
duğundaıı endişo il ' sterırıekıe- lıi telAkki etmekte devem eder· 
dir. se, sıkı tecrübe zamanlarında 

Anıtın dikileceği Arpaç köyO 

Gazele ı1on günlarde Tunus Tunusluları kendi ynnındıt göre 
ta Fransız boyunduruğunu kır· medigi zaman tecrübe etmemeli 
mak üzere bu günkü enternes· dir. Bütün tedhiş ve tedib hare 
yona! vaziyelten istifade ederek ketleri, bu vaziyeti ka\'iyyen 
Arapluı isyana teşvik eden be- deAietirmiyecektir . Akdenizde 
yannameler da~ıtılmıe bulundu Fransız filosunun bir tek muvaf 
'funu haber :vermekte ayrıca fakiyetsizliği üıerine, şimalt Af 
Düsturu Cedid partisi millt kon rikada cebir ve ş:ddet {\zerine işgal zamanında iegal kuv içlerinde yıllardanberi bir ülkü 

velleri tarafından ilk baskına yapmışlardır, eeyinin parti şefleri ve mensup· müesses olan Fransız nıüstemle 
ke imparatorlu~u Arapları :ı ki· 

!arı arasında yapılan tevkifler maruz kalan ve bir çok evleri Kavuştukları bu ülkü bnyra 
yakılan l\lersinin 6 kilometre ei mı 3 nisan pazar günüdür, Bu 
malinde ve Gözne yolu üzerin bayrama bütün Mersinliler rla 
de bulunan Arpııç Sakarlar kö Vflllidir, Açılış tcreninin progra 
yünün çalışkan halkı bu işgal mı şudur : 
den kendilerini ve bütün Türk Tören programı 

ni altında yıkılacaktır. 
müııasebetile bütün Tunus mille 

Lötan gazetesi, mekalesini tinin vatunper~erliğiae hitap e-
şöyle bitirmektedir : 

derek neşrettiği beyannamenin 
c Fransa, vaziyetten haber 

dar edilmiş bulunmaktadır. Her 
Lötan gazetesinin ayni ma· halde Düsturu Cedid şeflerine, 

melnioi de bildirmektedir. 

ulusunu kurtarım Ulu Önder 1 - lstikll\l marşı 
Atetürk'ün anıdını bir eükran 2 - Açılış; hbay ve Cumhu 

kalesinde işıtret ettiQ"i veçhile niyetlerini Fransız hükumetin· 
Arap naeyonalistlerinin organı dfln gizlemiş bulundukları suou 
olan Aksiyon Tunizien gazetesi isnad olunamaz . ~ nişanesi olarak yaptırmırılardır, riyet Halk Partisi lıyönkurul 

Bu köyün işgali on sı kiz başkanı Rükııüddin Nasuhioğlu 
yıl evvel 3 nisan günü olmuştu, 3- Köy adına bir söylev 

Fıkri Mutlu 1:1.,ransada Maliye Vekaletinin O acı günün halıraları bütün 4-- $iir, Mustafa Sağ 
köylünün kalbinde şimdiye ka 5- J{öyün tarihçesi, Avni 
dar yiişemıı kendilerini mesud Mutlu hakkında Yeni bir kabine buh Vergiler 
günlere kavuşluıan Büyük $efin 6- Bu tören 3 nisan 938 ranı mı başlıyor bir tamimi 
anıdım ayni meydana dikmeyi Pazar günü saat 14 de dir, 

ı 
Pörls 1 (Radyo) - Epok ~a Resmt daire ve müee:ıeseler· 

Hükümet 
Mühim mali projeler 

hazırlıyor 
Ankara, 31 - Bu sabah 

tanbuldaıı şehrimize dönen Ma· 
liye Vekeli Fuad Ağnılı , ~tc•clif; 
eııcüm enlorindo meşgul olmuş, 
östle:leu soııra Başvekıl tarufııı 
dan ~fecliste kabul odilmişlir. M ıı 
liye Vekdleti yakında MecliBl' 
sevki mukarrer bazı mali projP 
ler iştigal etmektedir. Proj t•lcr 
önümüzdeki güıılerde sou şekli 

ni alacaktır, 
Halkın e1:1hi ihti:racını te 

min ve hayııt pahalılı$tile mücıı 

dele mnksadila tıbui nıÜı;tahıar· 
!ardan alınan resmin tamamoıı 

kaldırılması takarrür etmişt ir. 
Esasen bu rı smin hnsıldtı yılda 
39 40 biu lira arasında idi. 

Diğer taraftan bugün 'M ec
lise verilen kanun 11\yihusında 
saf olmıyan ve formülüne muva 
fık bulunmıyan müstalızaılı•r 
hakkıı:da da hükümler varr1ır. 
Tllhlil neticesinde uygunsuzluğu 
görülenlere vaziyed edilecek, 
mahkeme kararile imha oluna· 
cak ve amilleri 50 liradan 600 
liraya kadar ağır para cezasmıı 
çarptırılacaktır Suçun tekerrü 
ründe imal ve ithal müsaadesi 
geri alınacaktır. 

Yeni Bütçe. ile 

ispirto f iatlan 
zetl sinin hıhmlnlerlne göre, Fıao . le hususi müesseselerin asli fa· 

f sa hOkLlıneti evvela p ımı mesele aliyetleri dışında yaptıkları hiz 
stoi ele alactık ve lhtlkara karşı melltıre mukabil seyyar milkellef 

Mühim nisbette tedbirin . koyHCHktır. HllkOmetln, lere ödenen istihkeklerdaıı hiz· 
demir eoclUslrisl k<'mitcs\ gihl bll met erbabı git>i vertıi kt:silmiye 

UCUZiatıldı yOk tröstlere kontrol koymıık Dl· ceği hukkında finans bakanlığl 
Yelinde oldu"u dııhl sö lenmekte nrn yeni bir karar verdiQ";ni kı 

Sltıtlat ,.e temizlik iı:ılerindo & Y · v dl saca yazmıştık. Bakaulıgıu bu 
kullanılan saf iı-pirtolarla mu r. v· kı t l Jl kararına go"re herhangi bir dnir· . . ı uvıır gaze es ue gurE>, 
gayyer ve kolonya ıı;pırtoları . sa müesseso veya hakiki çeya hüe 
nayide, kaminetolaı da kullaııı 1 Blum, finan.s stıha~ındıt tam sala 

ı ı t l t k r k t 1 nıi big şahsın nıüstemir olan as 
1 k 1 k · 

1 
r· ıl · d 1 YP ti ~mtyt"ce t• a pıtr ameo an ya ı aca ıspır o ıa erın e • . li faalıyatiyle alAkalı işlerde o 

mühim mikdardn \elli'iliit yapıl· ! torttın bıızı ttfdrUiiltd kendıslnl daire, müessese veya şahRa baQ' 
mıştır. Yeni fiat li:4leleri alaka ! serbest bırııkmusını talep edecı-k lı olarak yalnızca fikri veya bee 
dar hıra göııd orilm ı ş, eski fi at 

1

. lir. deııi bir hizmet yapan ve bu ie 
liRtelerin iıı ortadan kaldırılması Onlu gazetesi, yeni bir kabl için şahsen l·ir masraf yapmaya 
bildirilmiştir. ne buhrıınıob \htlm11l vermektedir mecbur bulunmay;:rn mükellefler 

idare ambarları ile bayiler, Zira hOkOmete tam salahiyet ver hızmet erbabı sayılmakladırlar. 
ellerinde mevr.ud tuvalet ispir m~k için parlıımeotonun bnkı\me Bunun için kırılan camı yap• 
tosu ile y a kılacak ispirtoların te emniyeti olması lbım gelm•k mak için gelen bir ieoi gibi oıaıı 
mikdarlarını lıir cedvel halinde tedir. Hıılbukl bu emniyet, bugOn kimseler o dairenin mÜtıtahdecni 
inhisar iaaı oleriııe bildirmişler kU vıııly~ıte me~cut de~ildir. 1 vaziyetine girmiş olmıyacııktnr 
yeni şişelere idare ambarlarıu· Jur g11 zeh•ı:;ı de, B Blumun ve bu gibilerin ücretlerinden hiS 
ctan yeni Landlar ynpıştırtmış· mail projelerlol kiıbul edecf'k de 1 met erbabı istihkakları gibi te· 
lurdır. recede markslst olmıyt.n radlk11l diye sırasında vergi kosilmiye· 

Yakılacak ispirto 92 derece sosytıllst mızırlarıo lstifaRı ile yeni ccktir. 
olarak tesbit edilmiş olduğun· bir kubtne buhranının bıışlaması ı Böyle olmayıp da daire ve 
dan daha aşağı derece yakıla· lblimıııioi lleıi sQrmektedir. müesseselerin ve tıcarethaneleriıı 
cRk ispirto satanların ispirtoları ô~·r ~Jzetesi, halkçı cepheyi ! müstemir olan asli faaliyellerill 
müsadere edileceği gibi hakla· te~kil eden botun pıtrtilerln tamı' de çalişaıılar çalışma müddetleri 
nııda takibat da yapılacaktır. lşbirllği verebilmeler\ için Blum · pek kısa olsa dahi hizmet erba' 

Kontrolleri yapılan bayilerin Kııyyo gOrllşmeleılne yeniden uı gibi vergiye ıAbi tutulacaklar' 
riat farkı yüzünden u!lradıkları böŞlanacttğım bildirmektedir Eğer dır. 
zararlar. idare tarafrndan verıl· bu işbirliği vucude getlrllenıez ise Demiryolu ineaat müteablıi' 
miştir, memleket, yeni bir kııblne bubra lerinin, incir. üzüm, tütün, fııı· 

Bayilerin 70 kuruşa sattık· 01 kttrşısında kıslHcsktır. Bu bub dık gibi mahsulleri işliyenleriO 
ları elli santilitrelik şişeler 50 rsn son leş il dev enin dördOocO müstemir faaliyet ve iştigal mef 
kuruşa indirilmietir. kabine buh;anı ol~cııkhr, zuları_nı teşkil ecfea bu itleri yaP 

Rııyilorin 70 kuruea sattık • mek uzere çalıştırdıkları memur 
hn 1 elli santilitrelik şişeler 50 Paramızın kıymetın 1 müstahdem ve ışçiler de vergiye 

k 
ı . • l~bi tutulacaklardır 

Kültür Bakanlığının kuruşa indirilmiştir. orumaHararnamesı Gündelik safı olmayan k8. 
Yüz derecelik yakılacak ie- Birinciden artan zanç üz13rinden vergi vermekte 

g6receği işler pirto bayilere 68 kuruştan satıl· bl memleketlerdeki şubeleri marl 1 iken daire ve müessese veya tııt 
makta idi. Bu fiat da 45 kuruşa k · k~ ıı - k t t · ı ııı 

Anknra, - Maarif VekAll\ti· indirilmişlir· retıerlle yııpmış oldukları hayat ı ı _ve u m ur 8A ısın ~an e& 

b - . . 937 ·lgort"ları dol il r t 1 ti 1 da hızmot kabul ederek hıznı nin 1938 meli yılı utçesmın nu suretle yapılan tenzildt ti .. ayıs e ve ıı , ş ra, ı b b .b . b ' ırrı' 
bütçesinden 2,311,000 lira fazla bvlOIO v11de gibi sebeplerle slgor er a 1 ~1 ı vergıye tA 1 lutu 

ta ispirto yüzde otuz nhıbetin· ları !Azım gelenlerden aynı serı6 
olarak tanzim edildi4'i yazılmıştı tulılarına tediye edec~kleri meba içinde hem ücretlori üzerinde" 

de ucuzlamış, kolonyR ispirtosu llğ ve hayat branşı haricinde ka hem de gu- ndel .ık safı· olmıysıı Bu fazlalık birinci derecede 
yeniden alınacak muallimler, nun bayiler vasıtasile halka sa· lan yangın, nakliyat ve diger Sİ· ı kazanç karinesiııe dafıınarsfı 
köy eğitmenleri ve vilAyellere hlması cihetine gidilerek onlara gorta brtınşhmnd11 tediye edecek mükerrer kazanç vergisi aıuıJtl 1 

yapılacak yardım ve inşaata leh da kAfi mikdarrle kazanç hıra· lcrl zararlar için dahi yukarıda 1 yacaktır, 
sis oluna<'aktır Bu fazla tahsisat kılmıetır. gvöesr1t1e1rrl·.ldi~I ŞP.kllde serbest döviz fa~'ızm sosyalt'zm 
la 880 i ilk, orta ve lise, 93 ü 593 eğıtmonin bir yıllık ve yeni y 
mın~e~a . sanat mektepleri ile : açılan kurslara alınacak 1500 e· M .1 • 'L ,ı , ,. • B · 'd 
en~tıtü!erı \'C ~iZ sanat mektep· ı ğitınen namzedinin 7, aylık ÜC· ısuua mtıuap mücaue esı ler Cemiy

1

::i:c~ ;~n~::~ı çok dOI 
lerı, 8 ı do Cumhur baekanlıQı retleri verilecektir. ru bir hareket olur. 

1 Fl ·k k st ı k - Blrlncidrn artao-armoIM or e rasına 0 ma · Bundan başka e4itmenlerin Tcleliter devletlerin karşı' 
üzere yenid.en 481 mualli.m ah çalıştıkları köylerin mektep bi · beten. sükun içi~de geçmektedir. na yeni bir cihazla çıkmak ge· 
nacaktır. Köy okul ved egıtmelnl.e naları inşaatının bir yıl zarfında Vefdcıler keııdı taraftarlarının rektir. Demokrasiler deltil tıarbe 
ri için vildyetlere yar ım ta 161 • • •1 1 . sandıklara yalılaetırılmadıgı manı· olacak manevi ku""etlet 

l 100 b. yetıetırı me erını temin için her • • 
satı da geçen senec eıı ııı .. • . . .. .. hakkında bir çok protesto tel· harekete geçmelıdir. . 
lira fazlaslle 264 hin liraya iblAğ k_oyün mnlı vaz~yotıne gore, koy grafları göndermişlerdir, 1 Faşizm de ~o~yalizm de bl~ 
olunmaetuı. Bu para ile geçen luye y 3 rd ı m edıl ecek, ve bu su · HükCım"' tr>lıliı> ' ndo bugüno me mııhkiinıdur. 
yıllarda tecrübe mahiyetinde açı retle önümüzdeki mali yıl için el~ 1 kadar 'r pı1an lntlh ıhrla 111 j llo\'er hundan ııonra lihEı~ıı· 
len kurslardan çıkan ve hlileıı yenideıı 500 köy mektebi bi n a~ ı 1 meh11 R11 a N dn ı, tıük Cınıele lizmi nıüdufan edNek ı;özıt~r101 
12 vilAyet köylerinde çalıean iuişa edilmie olacaktır. 1 taraftor OJdugu bildirilmektedr \.ıilirmişlir. 

t 



YENi MERSiN 2 l\fS . .\N 1938 CUMARTESi ----------------
1 ı n in tıciı ıı endüstri adasında~ 1 Hikaye-----------.. 
Odamızın üçüncii s1111fınJa ve ticarel sidl 

1 

J• apon Bebegv i d~fıerinin 889 UllCU numarttsuıda nıuLayy~l ve 
müseccel (Gühekin kardaşlar ve Tah~in:.parı) fir-

Claude Farrere'de - C. Olcay ması odanuza getirdikleri Mersin Noteriruten mu-

- Dünden artan- fstiyorsan 0 halde... sadda~ HU· 3-9a~ tarih ve 1638 sayalı ftashi şır-
- Sı·n çok fena bir A· E kek ~ur rurıda. makul lel beyannanu~sıne le~fıkan yukarıda aJı g••çt>n ! 

dHmsırıl Beni eevdiğini de gördUğU dUşDnceleriode isra fırmaıarn a0.3.~38 larihinde SİCİii lİcarel kaydın 
şimdi anlıyorum ı. ederek razi olmadı. ldan düşiildiiğü ılan olunur. 

- SAvımlİ çılgın 1 1 - Asla!· f h' ' k 1 L J ' 
- Seni hiç affetmiyece- ipek elbieenio son hışır- . 81 ~.. ıır 8 mUılfl 80818~1 . 

ğ ı ın 1 or 1 Rica ederim bana , hsile, kapı kapenmışt~. Bul Mersande Gul.l~~ın ~ar~ıttşl.ar ~~. fal.~sın ~.\parı . 

,~ersin gümrük müdürlüğünden 
_ C.unı.rukl~ uıevcul ~skimış masa saudal~·a v~ 

11111111" s ti ı .. ş v" 11111 h 11 r •la 1 ~ !ıi nı ı ş k' ""ın ı I,. rı , . l ı · . .., ~.ı 1 HCa 
ğıııı ı lalıp olaulanıı 20 4 938 larılaııuft~ 11 1

•· , .. 
. ı l t ılJr . 

lu~lt· mıı•f'Şt'klıl ~atış ~onııs,oııorıa ruiir'-'c•}• ti 
w 'ti afi arı 

2 7 12-ı 7 

Zayi hisse sgnedi 
Oğlum ru• r:hum t\.-c•uıf'llirı satlak aduıa ,, 

1 M • r ~ . . 1 y dZt ı 
. ekrs11.1 .uuaıı şı~ .,ll ışç ı ; ri orı a klıl( ı koop .. ı·cıtif 

şır ~lııırn btlat>ıl ht· Ş•·r lir .. 119' ~ırk act .. ı h ı s · · ~ 
d. . 1 . !'it s .. -

llf. ı zayı o ruıışıur. hulu11d11~urufa hir kı\ l.--
1 - • •' ',, , .. 1 o 

m~•hflı ılan nfu ur. 'H d ık Rli. , , ş 
1 

dok~mmıt! Demek aldanmış1m~ wi_r k.okulu oPa~a şim~ı _terk I unvam 111~.mtla~ı ~ırL~ll ucarıyP.mız_ın n~nuakıl u~u 
hAnı sevmiyordun. Benı sevd~ ! ed~lmış aşıkla hıç dt>ğı_şmıyen I ka v.-le muddt·tırıın hlla mwa mebrıı lus11 hali nı. 
ğin ıçin dt>ğil, beni arzu ettı yeısle karışık mUstehzı tebes 1 yel olunarak dt>falir llHthsusasında müshttl ve mu ve ledvırııHhm Ud) rı guh•·I\ u m .. ~guf ve llw.sul 
ğın va kıt SeYiyordun. Yu~u- sOmlO r poreelen bebek başı ay) en olan şirk ele ail bilumum maılubal ve dü- dur. 
ş11k cildimin gOzel kokularıle başa kalmışlardı. t - kA t F .k H . G-ı ~· d ' lo - ista ı ıhııl v~ .llPrsi11 uı~ğaz;ıfar1rıırı ic l 

h . b ,, . o· .1 N 1 1 ? a ara UCUllCU şa us ara r.arşı şır tllıP r.il .... mes .~ .. anç. v~ sa·r v~rgı Pfl v~ lllftSa rı f lı uıii 
sarh<ış olunca, dudaklarımın 1 yluna kı ~!~r~ ' .. an 1 alı ve.. ayrı. k n .le .'~rr ~vreu i ,\t>li v kaı . · ı . r >e 

arartıl~lt! ııy Şllil(b'8 . a~~ d ff. unyaua B er o uyar. uliy~tirıi deruhde e~le·liklerini ve Tahsin Aparı ! t .. r ... _rrıkft hıs ... , t•~ uıt;IJiiJ~rı llİ~h· tirııh· ~İİı .. ~ a \' fi 
ntt milık olunca enı ır 8 

• · r:..cı oluı} bıı ıw•s ·trıf cıkııkhtn "01 • 1 ı · 
ki kalık zevkin için seviyor- buluuduAn ntJt~azayı i~P-ri~intleki nwvctutuı il~ ala • , , .. . ', ·,' • .. , . · . "a ıası ol ;. c k 
dun . . . Suni ipe i•tihaaldtı rak miiuf~ritJ.,n icrayı licarP.t t-tlmflk üzre şirket- k.~~' zar araı~ ,m• ~muı~ ık~~~ taksım ~·lurıHC<t k \· .. 

Şu taş parçasına g.,Jioce lngilterede yapıla•• tıir len ı.ynlcltğı v~ atAka!ılmı kat t•Uiğiui btayaula 2~ı şure~a nıeyar ınclft nıulesavıy ... u l~~zı olurıae,.~ tır·. 
onu seviyorsun; bana anlat- ietatistiğe göre yer yDzOode -"art 938 larihirıden itibaren şirkPluuiıi mülle- 11 f ;tpılau toplan sat şiar pt-şırı v .. ya L •· lıP.-
mak is•emediğin bOt~n ma:-~I snnt ikek istihsal!h çok art• fikan r .. stı *'Ylt-riz 30 Marl 938 me.hal mulebt>r ~ıuı:tla lıouu};t lllt'l.lJIU olıua~ Sil 
l~rı. bana sı,ylemek ısteınedı- mıştır. t934de 335,000 ton llaynwkam oğull:ırırıdan Faik Gültekin imzası reUle yapılır. Ho~ ı~ ulıuaclıgı ıakclırdta vuku lıuJ:.. 
ğın bDlllrı şanıları ona eöy- sunt ipek istiheel edilmişken H· . uuzasa cak zarar malı v~rt>n Şflrike aitlıHr. 
IUyor, ona anlatıyorsun. Onu hu mıktar !JaS de 4t2,000, ·r I . " " ayra " 12 - EsLi şirktat zamanında r\bidinb~v ..,. IAı. . 
t- · h · a 1~111 :\ parı ımzası · ·• dıı ttl\ ı n Ut Un b1r aşkla, ona "yran 936 da 461,000 olmuştur. ~' . de olan şu bPde df"fter mahsusunda k;tylll • 
olarak seviyorsun.. Manasız, o~çerı 8'"ne en fay,la ıunt ı'•O. ı sas kendP surt>tiJe ver'J . . 1 P•·r·a -
çekik bakışlarına r8ğmen onu ip~k ietıheal Prien Japon a Bu ıuuLa\'taltaname öllmıfaLI imzalarm k~ndileri t· ' f' d·ı 'k . ' 1 ~n VP.rtı~ıyp, ahı a.~. Zar fıtıd a 
seviyorsun.. olmuştur. ti9,oOO lon sun't rıi dairtınıc~ tarurlığrnı Mıtarsinde tüccardan Kay- as ıye tı .

1kt'CA tlır, .u ve.r~sıyP.den td hsılı kahıl ol 
O e · •o d .... F 'k il · G" 1 k' · mıyan mı tarı ıanı.rı ş•·rıL tarafm<lan v.uı··ı · . na ıztırap v ren, ?"u~ ıpAk ıstıheı-tl etm • ştır. 1ı n anı ıuakiflU ogullaruulau aı Vt' ayrı JU tP. llllU o . . ı:' . . ,-. ı uıış ıs .. 

aşkından çel~n. bu rakıbey1 sonra 17&.ono_tonla Am .. rika, 101, ya1ı1nııla vuzı imza .,yl.,dıkl~ri c hPtl .. ~Olt>r unun hP.s~.lnna .8P.Çlrı1Pcektır~ 
parçalamak lÇID saçlarından g~liyor: AmAr1kadan ~00.11\ 81 karıtlf unurı 67 inci ıuadd.-sinfl gör~ laslık ~uim. . ·~ - Mudd~lı mukave!e futaııı_rndan evv~ı r .. ~-
Yakala ı ıııştı. rHS•le ~.'l,000 tonla fııgıltere H. f k .. k. 1 - . 3o 111 şırkflte lalıp ohtn ş~rık diğerme 500 hrş .. 

Genç kadının buton buh :j1,000 tonl Almanya, 40000 ıo '.~, ~ız yuz oıuz S*', · ız ~ı ı 3 UflCU ayman . lira tazminal vermiye ıuecburJur. yuz 
ranlarını sUkOııetıe hıkibed· n toı la ftslya; 19/1011 tonla Fren ııı ıcu guuu . ..~O M_arl 93~ -ı .. 14 - Miiddeti muka v~l~rıin hitamından 
genç • 88 011 or M.-rsın Noler1 resmı mu aru ve 'k. .k . . . ~vvpJ 

- Ç1ldırdmmı? Hen ona g Y • imzası : H. R .. şman ı ı ŞP.rı ~r~.s.rn~a bır ıhtıla~ z~hur e~Pr~P. Şii,. •. L ~ 
ne kadar beğland1ğım1 bildi· /( üçük JiJı maı:ala~ , , d • .1 • • ·ı· d dan lıtır bırısı hır~r hakem ıntıhap tıdıp ıhı ıh\f la 1 ğin halde onu parçelamana Böcekler y··ı yOıOııde ıu- Mırsm tıcıı YI an üıtn OulSI tıcarıt SiCi in en ~ tılt>Ctık \ 'P. mahkeuwye f(tt.liluıiyec,.ktir . ilıtilaf 
razı olumam •. Onu bana veri ~a~ın en bilyU~ dOşmanıJır. ller~inİ11 gümrük meyctaııında 14. l ô uu 11ara bu ~mrfll hakeuıl.-rle hal edılnwzse buiki hakPıui 

D k . kA d . Alımlere gö e, ınsanlarla Lö- 1 . . 1 .ı . · ı T 1 r· K f . t ğ' .. .. .. b' J k . k k it - t1me ın r e emı- ki d Dthi bir ı y.-r· ı h·cınw y~..- ıuı ıaz v~ u ıa ıye, ava ıye tayın Pc ecP ı uçuncu ır ıa flllllll ararı ali ol · 
~orsun. ~ı:ı m~k . SAviyoreu~e 1 ~:ya~r m~::::ı .. :i v:r. ~eııOz cl .. ri v~ ~Ö·o~ı~ dahili toplatfl v~ p~rak~rıd~ _ liea~fll rak v~ hila itiraz h~r iki ŞP.rı k kabul tıtl •· c t- li. tir. c• 
ı... .. h.aıde şımdı 6ÖrllrsOn.. · kİntin galip çıkacağı belli ışl .. ril .. İŞl•f( ıl ~cltıu T . C lahaasmtlan Faık gul 15 - Mazereti meırua ve ahvali fevkalideden dolayı 
ut'ğt gımç k8drnın ellerınden . il . ··ı · [G-ı t · k t 1 F ·k li k d b h • · · w ı d b b · 
almak ıçin orıu bileklerinden d~ğıl. . tP.Ltu "... a~ rı gu ~~" m U le 111 art aş H~ ~ı f re a •Dd erk ani 111101~ kmaıhazk• ar an ı•Y u eh üç •yı 

Sıcak memlekellerdt!&U v .. 11 . ı\ ri) ııııvarıı ıt tında kurdukhtrl koll .. LUf şır tecavliz e ece o uraa şır et u uku haleldar olmanı•!{ 
yakHl&ımşh. . . 

1 
• • • • • k k • , . §•r 

- Ay acıtıyoreuııı Bır8k ö '. Umcekl~r lıır kuşu. kOçO_k t. .. ıır111ı ıl• nou Nott-tr hjtu d~n X0-3 938 tarıh \'~ tıle yer1ne. aim olma Dıre mag•Hda ıstahdam edilecek 
be . lıır hayvıuı1, yeııl dolan bır l S.'.Sg ııumw asuıtfa mukayyf'l miılrnv .. l•· Sİ gflr~f(in t•hHa veralecek Dcret g•ybubet edt>n ıerike ait olacakt 

Dl.E k ğ. k tli mUda- çocuğu öldUrebıliyor. Çeçe de- ,... l L 49 t 8 ı'r ci ıuaddeJeri ve Oç aydan *f•i• ıenede bir defaya mahıuı olan g ıbr. 
r e ın uvve · ı b" . kt kt c.. ıcar~ .arıuraunun -4 v~ -ı ı . bet bu kayde tabi d,.gwildir ay u-

1 " 01 en ır nevı var • ao u . ·r · T · · · 
faası knı şunnda yoru an es ı: ğu insanlua tedavisi kabıl nıueil~ue~ ı .. ~cil nauı.mPl.-sı -"~ v~ sıcı ı l1Cit~t-tll~ı • 16 - itbu müddeti. mu~avele zarfında şGrekAdan bi . 
ları araeından btıbek yere y olmıyan haetahk aşılıyor. Da· I 07 :i Uı CU rıumatH!itrı3 VP U~Ul•CU !iillt1fuıa ii 1 •.\ ıı nf.ıt edecek olursa tırkehn o tarihe kadar olan b b rı 
varlanmıştı. Onu ayakları _aı- he bir çok böcekler d6 salgın 938 tarilıiıut•• kaval t'dilmiş olduğu il~n olu1111r. rllyet oluuarak müteveffanın 1ermayeıiJe t mettGü esaf· atı 
t · t k n y1 ne • ıa ıd ında ezmek il er e , hı:ıstalıklar aışılıyor. k ) biueıine ııabtt edecek miktar tirket tarafından h'" en 
kuvvetli bir kol zavallı bebe- Kalk Ota fenni kongresin M ll av f' enam e variıine üç ay zarfında uakten t~1Vıye olunarak b Urnıeten 
ği gP.nç kadının hırçın ayak· de hindietanda her sene ı~- Zı rtlt• inıza s~ hıı•lt· ri .'9 .. rsinılt> Kaynıfik:H•• O oluo~cakhr .. veyah~t v,.ru~ ile tirk .. t araııoda it~İafbı kat 
ları altından kurtarmıştı ... birli böceklerin ı,a()(),''00 kt · ~ullan Fiti~ \'t> lla\rİ Jliilt .. ~iıı kaı·•htŞl:ır ur;ı~ırıcl:.. ~l~ugu t~kdarde.hıtamı mllddete- k•d.er ,irket devanı b'::ı 

- Onu bana ver f •• Bana . . xıumone sebep oldufu 8 u 9 c.. 1 ... t T t r 1 t t 1 ·ı· tmlecektır, Meuın ve iıtanbulda fÜrt'kadan her b -. şının v ~ qarL 30 l ı rı lllH ~ u ıa l\t»CI '" \'~ 'it ıı ı a - 1 1 k . angiai 0 • 
Ver dıyoruml. b"t edildi . _ b' J ursa o sun asada 300 üç yüz hrad•o fazla nak" 

ButÜrJ aCt&İle çırpmıyor teS 1 ~ s •• lllU Sa(lfll Ve tafaVal tıcart>l Y3fıftlak 11zr" lr ~0 durmayıp şirketı"n ÜnV • f t ( L it bulun. , K Q'llQIC anayıı . . anına ıza c. e:ı açım aca.: Bank 
kadınlığının fırtınalı, buhran· ..,,. A erikada 1.-ktıf şırket kurduk.. . aabı carisioe yatınlacaktır. Sirkat ve h•rik suret'! a he-
lı hıçkırıklarile istiyordu. Kaya~ eporu . md<>I d Macide 1 Şırkf'llll srrma ~·· sı 1 guoo 011 St-· k ıı olmUf vıkııdan dolayı kasadan vuku bulacak zara,' e 1 •bit 

Genç nızı olmıyarak : moh_i~ bır 58,""~~ ya;ı~a: hi11 lirada11 ibaret olup buuun 10000 011 bi11 lira. ya •İttir. Ak,i halde veznedar tazminle mükelleftir. türeka 
- AslA 1 Yedı .senek zar kın imalAtlıane· sı F ıtİk 8000 St>kiz bin lırası IJ,ı) ri tarafırıdan ~ttZ 17 iki ferik yekdiğerini giin · glinllne vuku bul 

. - Ver diyorum, yoksa ka~aklar, ~ya dolar kir .. dshuiştir. her tOrln muamelAttın hes p itaıı ıuretile haberdar e ·~•k 
Benıde tırmalarım 1 lerıne 20 mılyon ş · a, • .• • K I I mecburdurlar tnuye 1 • ı tir 2 · ır ... uıı ,.nvaru Guh~kın art uş Hr ııamı , • . . 

- Tırmala 1 temtn etm ş · ·ı on I 8 - ıhhyarab b,.yhytlerinin tesviyesi için İlt' • 
- V . di çı- Karlı havalarda 1 mı y ı ,. taHuf ohıtıuıu~ ı ur. aele· io~ isabet e ec~k temett6d h b • tıde hiı . ermezsen, şım esvabı • ş· L . .. . 9 ~8 .ı en ma au u ıcra olun 

ilar giderim ırayakçı ~ayak sporu 1 _ .• ii ~ 11 •• .-.111. nıu~htdı d .. ~amı .28 ı~ıarl u uflıı &~re tilrekidan nakten ve malen olmak prtile Faik lllak 
- Gidebilirsin, için 6 ınılyon, ka~ık m; ~ ıtıbareu uç St,afledır bu mudd~llll hıtamındct ıııu- kın 120 ylı yirmi lıra ve Hayri G6ltekin ıoo lira k GiHte 
Souk bir duş gihi inen mesi için de 3 mı yon 

1 
°.:: "afaLetll taraf .. vi11 halindP. t.-mrlicti tab i lılir. alacaklardır, •ıadan 

bu ihtar üzerine ikisidA sus· harcediyormuş. Kayakçıdarh, r 4 ~irLf'lİr; ru .. rkf'7İ hetli lrnzırcht Mersirad.- t•Sw iıbu mukavele 18 maddeden ibarettir. 
tuı t u istasyonların 8 A 

ar. kıeide mOcadeleden yo yek spor. d 1 sarfl'di - ki btılediVP. ll•t'\daııhğı tı cfa N ığıt .. li hay :\ bidııı 1f -tl 1f 8111~~~~----
. ruı11 k 1 1 d' d ı 3 mı iyon o ar 1 • . =• 

n o tamu n ır ı er. eene •· nılAk iruttın 14- l f\ ı1111uur;ıh mağ.•ıc.•hr, G ee · .. 
Gt'nç kadın kalbinde kı· yorlır.. k k fabrikası bu 5 . Sirk .. tiu LAff.-i umur v .. m ... ~alihiııirı .. m, i uven S I ğO rta 

rııan h O 1 Bır euçu "ıi • S 
l'lladı' ma_naeın_ı t•n Zan 1i:İ~ &Hn1tyiin daha .fHZI~ inkişa~11ı1 ıdiırı · s i ntfe Şir.k~t UDVaru:m İzafr(t'U V~ıZI İmz,ıya osyete ~ · 
'•nı ğıu bır. adcıyı~. kdaıktuı. b tP.mine otomobıllerın 1ost16r~np~ ~üre~Aıhua Faıl ve H,.yrı m.,zundurlar. ~l 

n zerın e vucu Un n ı k konot~ak yerer Y S" ı.A • ı. · ı·ı · t · ı · ı · 
taktığı 1 b defa kaya ~ _ .._ nr ... l\a şıratılln nwsa ı ııru , .. ,. ~~yrı ııc; ıır 

ız tirA son ır "' çalıtıyormuş. • ·ı · · 
baıctı, eonra asatıt parmaklaıı ~858 v .. çhil~ hiç bir vaz11~ k~lml ~dt1mıyt-tct-tğı gilıi nı.,ş 
•rasına aldığı şapıcaemı, ona Bir Memur 8uı dahi oı~ ... a~. . .. 
:nton gUzellığiııi aksettir~~ • r 7 -. T~.raft<yuın U~UVfiffakatı ol .a~~ızm şnr.-k:\ 
Ynanın kaışıeında gUneşg_ı ' • Aranıyo hiç hır kıms ... y• ktıfı_I ul i1 111a~. v .. 111 za v· r.-m .. z 
Parıayan saçldrınm nzerınt- Ticarethanemizde çalıt· aksi ıakdird~ k,.f,.f.,urutt'rı mtılt-\it>llıt ~aı·ı ş rlPl .. 
Y6rlPştirdi. tırmak ozere Orta mektep vfl zararm iki mhdirıd .. k• fil ol •• 11 V•• in ıu v .. r.-ıı 
b· Genç adam ona doğru mezunu bir memur alAcağız. şerik tuzmin edf'c .. ktir. 

0;~ akdı~. ataralr, ona mani Evvelce ticaret 1m1:e~=~~~ 8 . Şirk~tin mal alım v~ satımım ve İstanbul 
a ıetıyerek· inde çal•tmıt o ..1 • k"' 1 n 

Ç ld, d · 1 H g1·t· r • . a"ılacak olan .. .-,rı Yta us..... m:.rrıaza~ınm umuru 

Sümer Bank 
Emlak ve Eytam 

Bankalarının kur1Jnıudur 

tam türk 
ve en giivenile ıuigorta ıirketidir 

Hayal, \ angm, Nakliyat, Kaza Otomohil 8· 

ı ala rırıız~ en müsait şartlar ve tediye ko;~~· 
hklarıl~ yapar. Y· - 1 ırrnmı. ayır ed•ltr. y •• - "k -ık' r 

ın .. ı isteyenlerin ticarethane- t .. dvırını şıırPkAılan f;tı gn lt- ırt liırA tncbra ya 
mUracaatıarı. ! pıl: Cit ~ tır Mersinde Mümessili 

M.rr:!eiaı':::!~' l 9 - Mers! ıı d .. ki ıuağaıarnıı laısabal ve umur •Ca=ı ===========~V~A~S~F~l ~O~R;.:G~U~N:__ı 
Genç kadm onun kolları mize 

&ras1n<1tt tııııı1gıı hebebeğı 1 
10.tererelı; ............ s .. -. .... lilıiiliilıiıiııllillii.c;ı•s~ı;;::::;:,::;,:1~0:::::.

111 
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. c. 
1 L A N 

arsus Ziraat Bankasından 
r - ıe •n 1 

ı Remington 
T~p11 s ... nf>dinin kö~· ii -.. J -· - Hududu J Her Dairede . 

1 Her ticarethanede 1 
lier Yerde 

n •. ~:.r ~lJI No Tarihi hisstı~i ' I Şaı·kan d~re garbP-u kiirt ~li oğlu oıehmel 'e 
; .l 735 43 $- ı 1 93 ı Avatlan 65de 35 his- Ümcr Oğl 1 Şİmalen ÖUttıl' Oğlu tarlası CeUUUen lor 

oğlu nwhm~l larlası 
r ) 

:~s :ı 39 . -
4;) g·ı o 4~ 

c 7 414 40 

4' 809 34 

1 l 7 4 4 41 
• > ... 33 

31 

'"' o~o 45 

808 720 Y•·ki11ı 

" t. lam.uuı 

't " 
,, 

" . ' " 
. ' " " 
. ' kallıuıcu 6 da 2 his 

şarkan tarikiim garben dere şimalen karalı osmen cenuben ; 
karalı ömer ve yuvanaki tırluı 
Şarkın cin oğlan garben ve ceouben tarikiam şimalen cin 1 

ahmet tarlası 
Şarkan ilyaı garben karah ömtr ve küçük ali ıimalen 

ilyaı Ye hüseyin oğlan cenuben karılı oğlu mustafa tarlası 
• Şarkan ve ceııuben dere garbcn kürt oğlu mehmet ıima • 

len lor oğlu m~hmet tarlası 
• Şarkan kibrit oğlu Sültyman gar bt>n df re şimale o tarik ve 

• 

tenbel hüıeyin tarlHı cenuben yenkit oilu bağa 
,, fırt'lH.dilüs tamamı Şırkan timalen ctnuben tarikem garben H. ali zade bil· 

Ağ~··~li~ 2~0 Ja 160 his ıeyiSark•n abdullah oğlu mustofa oğlu abdulloh goıbe~ • Daima R [ M 1 H G T o H yazı makinaları • 
tarik ve mehmet emin evladı şimalen ve cenuben tarikiam ve Şerı· tlerı· kullanılıyor rnelt> mez , ama uu Şarkan tuzlu pınar deresi gar ben abdullıh çavuı şimalen 

. bayram tarlaaındaki çam ağıcı cenubeo cebel nı Sizde bir REMJNGTON a/malı"nı 

H nı •ınız. Satış yeri nı 
f. Jl. Vilyam Rıkard~ 
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. ~auk a ınıza i pote~ li i ~ razalla n lıorçlu Kozaulı ba )' ll;ı !il Halis l oreu nu .. v~.•iPsi gt>çtiği ha itle ötl.~- \~ 1 " A:!)i-Jl!:E:5.E:3E::e::==ef"fll 
ııu dı:-ıırıd~rı yuk~rııfil lııufut \ ' P. nıi klaf'I )UZth l&dl.thu·ı J- 4- 9h8 cuma ~uı tJJıftt-11 h<ışlı)<tr~k 45 µmı 
nıi'ıtldt'LIP. :ıçık artırmaya ko:ıulrıınşlur artırmaya iştirak etlecrk ohuılar artırnıa lwd.-lirıin ) üzde ou e==:=:..... "~fETfP•• -iiin~•:MiiJSEE58GC·>&ee=:~=-
rıi ·ıwti11<IP pey akçl~ •. VPfflCt>~lir. ihale bedel~ pe~İl~f>fl ~~ırı«ıc~ğı ~ilıi d~ll~li~P. \' ~ sair lıarç Vf b.ilun~.·ıı~ t 1 D o k t o r 1 
na raflar alıcı~· a aıllır uu·ıkur tarlalaların bırinm ıhal~sı l 6.5-93 ~ larıhıutt ra3llayan pazarlesı ~urıu 1 M h A @ 
l'laat 15 de Ban~amızda yaptlacaktır :ıltcı çıkmadıgı veyp vurulan p ~y layık had f tı gil rulmtıdi~i takl11! U arrem tasu 1 
de ihal~ miidd~ıi on beş giin daha utalılır isteklilerin moayyeıı ~iindr, v~ dalıa fozla malumat alm~k ~ 
İ:ı;l ~Pnlerin ihale gii11ii11dt•n evvel Rankanuza miiraCAl\lları ilan olunur. rr lstanbul oe moskova On;veraiteai 1 

kayBnandftelllllnennn•··s·u··y""u .. =_ llllU!MlllHll~I • Mers·ı n i seririyatı hariciyesinden mezun ~ 
~ Hostolorını Boyroıp giınlerinden mada her ıün Pt 
1ll p sebab saat dokuzda"o on ikiye kadar ve öğleden son- 1 

Saym Halkır111zın ~ılıualJll ~öz üuliıuie tutarak t'ŞI ıuih1111111yau 1\.\ \ :lı ıyasası ra 011 beşten on6ekize kadar muayenehanesinde kabul:. 

DELEN , UY UNU 1ta)'el ~ılıhi bir şekilde menhağdaki lPSİ~utında eksik- 1_ 4 938 eder. · ~ 
1 k i ADRES: Camiterif Mahallesinde pazar caddesi * 
i !erini tamamlamış ft~unin en son usullerini yaplırmakda huluni u~u- K. S. 29 No.lu Hane 

mzu arz ~deriz. P ki amu ar ·~ll<•l!CSi!•~•11z:snhill!.ll'!l~•••rıc 

KAY ADELEN SUYU • Dağ molı 42
' 

Kayna~ığı yer~en iti~aren istasyan yanma kadar cam borularla billur havuzlara. ~:~: maı. s.;~ 
indirilmiş oradanda ~ütün fiziki ve ~imyeıi evsafını muhafaza ederek el deymadenl ~:::. p••••ğ• 1:. 

hususi kimya~erimiz huzurunda ~amacanlara dol~urulmak~a ve muntazaman buğday - çavdar 

şehrimize gelmektedir . İ ~::!_:::; ~;;~ 
KA YADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkalldell~ine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızın Yerlı bugdayı 4.,25 

• Çavdar 4,,50 
gösterdiA'i raı:?beı ve teveccühü kareısında fazla sOz söyleme~l zait görüyoruz. Sıhhat Bak<lnlıiı • Aoadol yulaf 4.00 

ve selahiyelli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU yalr1z TQrkiyenin arpa 
en ıyl suyu olmnkla kalmıyarak 11Dünyaoıo birinci lcaynalc fuları arasında bulundul}unu isbat A d I 
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• e m ş ır • "" y l' 
iştahsızlığa, haıımsızlıf!a bir çok mide bRQ'ırsak hastalıklarına k.areı KAYAOELEN şifalı bir 

1
• N:b~t ekstra 

:JJ hayat kaynağıdır. r: ı .-asu ye 
Suyu ptlt temiz vt btrrakdır. TterUbt ıdtn sayın hallumız:undindt bulduta zlndtliJı vt sıhJıatın • y l f 1. vtrdf1J farklarla suyumuzan müşterisi çqtalnıalıtadu. u a yer 1 

· . . . 8 M~rcimek yozgat 

3,6? 
3,.2.? 

6 
7 

3,,50 
1·8 

Mersın Satış yeri : Kardeşler Bakk~lıyesı -.. Sahlep 

llWBBllDlllllQUlll 1111nn111111n111111••-•r1• Tatlı ~oğen 
ı20~ ı ·:o 

20 
Balmumu 

Cebri 

76, 
ı a-ıı 

Susam t7,ö0 

yapağı 
Siyah 
Şark 
Ana dol 

Aydıo 
Yıkanmış yapak 
Giiz yunu 
Konya malları tiftik 
Yoziat 
Keçi kılı 

» dabai 

Deriler 
Keçi derisi çifti 
Koyun derisi kilosu 
Sığır derisi tuı:lu 
Sığır hava kurusu 
Manda derisi 

S0-51 
47.50 
50.51 

80 
70 

5 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatlı badem içi 
Acı >t ~ 

Resmi devairve müeıseaatla ticurethanelereait her nevi defter I Acı çekirdek 

80 
41, 
32 

ler ve evrakı matbuaveaıairei en nefis bir tar~da sür' at le yapar , Urfa Y •i• 
* * * -tC * Jf Jıl. -tC * -" -r * * Jf * 4 _. * Jf * lçel ,, 90 

HAR.İÇTEN G-ÖNDER:tLECEK. SİPARİŞ- (Yeni Meıin Baıımevinde 
LER.İ KABUL VE ~3!3Z ELDEN YOLLA.1'\. Baıalmıtır) 

•• 
Ornek Kebap evi 

Ahmet kaya Selçuk 
Kuruş Kebaplar 
15 Mersin kebabı koyon eti ile 
~5 Yoğurtlu kebap Side yağ baılama et suyu ile 
15 Kuşbaşı kebap 
~O Domatiali kebap 

20 Bathcanla Urfa usulu 
20 Sulu kebap Adana usulu kebap 

20 Sarımsaklı Ayintap kebabı 

20 Külbastı 
i O Yumuttalı salçalı kebap 
20 Kirazlı Kebap 
20 Keme kebabı 
iO Patatisli kebap 
~O Baharlı kebap 

15 Sade maydanozlu kebap 

20 Yağlı hamurlu et tepside 

20 Çiğ köfte 

5 Salatat Cacık, Turıu 
Kıbrıs çarşıııoda 8-10 Numaralı Örnek Kebap 

Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile daha bir çok ya 

zılmayan kebaplar sırf koyun eti ile yapılar. Sayın milş· 

ter ilerimizi memnun etmek için yapılan bu taahhütten 

örn&k kebacısı Alnnet çekinmez. 
Bir tecrübe kafidir. 

Foto gün 
Fo·ro GÜNÜ arayansayın 

müıterileri onu zafer caddesinde atel 
vesinde bulacaklardır. 

F01'0 GÜN A fotograf ~e~tirmek 
nıo~ern ve temiz hatuaları mal:k olmak demektir. 

FOTO GÜ~ d.- SP.V~ ~ ... " ... fowg r ;ıf ç• ktır ir 
a~raruli:mau ~· il ptu· ır amatör i~l··rirıizi gör
dür~hılırsi niı. 

FOtO GÜN Fotog~afa ait her iş 
alır ve gece gündüz aile düğün ve gu· 
ruplara gider. 

FOTO GONü sürat güzellik ve cazibe yaratan bir 
yer olarak kabul ediniz. 


