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- Sahtbl ve Umum Neşriyat 
Reyhaniyede askerlerimiz çok 

bOyük tezahürlerle karşılandılar. 
Halk sevinç içinde, şenlik devam 
ediyor. 

DlrektörU 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
Teni Meni• Buıaınl • Mcnla - - -

Pazar 
10 

Temmuz 

1 9 3 8 

G-ÜNDELtK. SİYASİ HABER. FİKİR. GAZETESİ 

Kahraman askerlerimiz Reyhan iyede 
,Sulhçu 
Türkiye 

Necib - Ali KOcüka 
Türkiye Cumhuriseti'nin 

genı;ı tarihinde tebellür etmiş bir 
hakikat vardır: Beynelmilel me· 
seleleri imkanının verd iği müsa 

Binlerce halk, şehir haricinde 
kardeşlerini - karşlladılar 

şanh 

Asker büyük geçit resmi yaptı. Halkevi ve Fransız askeri 
kumandani birer ziyafet verdiler 

Sayısı 5 kuruş Yılı;ı Sayı 
Telefon Na. 82 10 3035 

Çin· Japon çarpışnaası 

çin tayyareleri 
3 japon tayyaresini düşürdü 

bir gemiyi de batırdı 
Japonlar elli kilometrelik bir saha üzf'

rinde çinlileri şiddetli tazyık ediyor 
ade içinde sulh yolu ile halle ça 
hemak te sulhu milli menfaata Hankov 9 (Radyo)Çin tayya bnşlamışlardır, 
uydurmaktır. Hiz gimdiye kiı· Reyhan iye 9 (Hususi mu ha' Köylü kadınlı1r bu gün için ha · Albay Şükrü Kanatlı bura· releri üç Jopon tayyarekini da ilan kov 9 (Hadyo) Qin kuv 
dar tesadüf ettiğimiz her mesele birimizden) Yıllardan beri kahir, zırladıkları rengarenk elbisele- dan ayrılmadan evvel Halkevini ha düeürmüelerdir, Ayni zaman vetleri Yansen in enrkı conubisi 
Jİ bu ölQü iQiode halletmeği dü- tazyik, tedhiı içinde yaeayan rini geymielerdi. Muhtelif esnt\f belediyeyi, hükumeti ıiyaret et· da tayynreler Japon gemilerini ni bombardıman etmişlerdir, Ge 
eündük ve öyle hallettik. Bizim Reyhnniye kasabası çok mesut kendi sanatlarını temsil eden miştir. Bayram yarın akşama ka de bombardıman etmişler bir milerin sahile yaklaşması üzeri 
şiarımız beynelmilel barış ve ve sevinçli bir gün yaşadı . Gel- arabalar süslemişlerdi. · ,Kadınlar dar devam edecektir. Rey hani· gemiyi batırmışlardır, iki Japon ne Çinliler geri çekilmişlerdir, 
sevgidir. Her meseleyi önce bu melerine sabırsızlıkla intiznr e· mütahassiri bulundukları asker yelilerin sevincine payan yoktur gemisinde yangın çıkmıştır, Tokyo 9 (Radyo) Oepholer 
gözlükle tetkik etmek isteriz. fe dilen Türk kahrilmanları bu şi- ve bayrağımızı görünce hüngür Gelen köylüler bu güzel günü · Çinliler bu hücumları esna <.len alınan me\'suk mnhlmata 
te bunun en son ve bAriz misali rin şehre de girdiler. Şehir te· hüngür a~lamaya başladılar. bırakıp köylerine dönmek bile sında bir tayyare kaybetmişler göre Japonlar elli kilometrelik 
Ankara'da imzalanan anlaşma mamen Türk bayraklariyle ve Asker belediye dairesi önün istemiyorlar. As~erlerimiz her ta dir, bir saha üzerinde Çinlilere eid 
ile HataJ meselesinin vasıl oldu Atatürkün resimleriyle donatıl· de güzel bir resmi geçit 7aptı. rafta göz JHŞlariyle kuoaklan· Tokyo, 9(Radyo) Japon kuv detli bir tazyik yapmışlardır, Ya 
A'u merhaledir. Bir yılı geçen bir mış, ır ço geçı yer erme mu· Albay Şükrü anat ı ı e ır ı ve erı a 1 ı vazıye ı or aya pılen bu hücumlara her iki ıa b. k 't ı · K 1 ·1 b" l 'k makta izaz ve ikram edilmekte· ti · h k -k· · t ' t \ 

ıamandanberi, hazan müşkül an azzam takı zaferler yapılmıştı. te Antakya baş konsolosumuzda dir. koyacak olan büyük taarruza raf da ağır zayıata uğramıetır, 
lar geçiren bu dhonın halli, e· Bu gün herkeste büyük bir se buraya gelmişlerdi. Antakya 9 (Radyo) Anado· 
eğer bizimsulhsever hareketimiz vinc vardı. Genç, ihtiyar, kadın, Fransız askeri kumandanı lu ajansının husuai muhabiri 
olmasaydı, ağır bir istik!lmet ta erkek on bine yakın halk asker komutan ve subaylarımız şere- bildiriyor: Dün Antakyada muh 
kip edebilirdi. iki taraf diplomat leri 1G kilometre ileride karşıla· fine bir öğle yemeA'i verdi. Ak· teşem bir fener alayı yapılmıe· 
tarının aynı psikoloji ve aynı dılar. Reyhaniyeniu bütün kör· şam da Halkevinde büyük bir tır, Alay Türk baş konsolosha 
m!lnlık içinde harokelleridir ki lüleri bu bayram gününü gör- ziyafet verildi. Ziyafet çok sami nesi ve ordu mümessili ikamet· 
bugünkü ilk neticeyi raratmıe· mek ve kasaba halkı ile birlik mi oldu ve tA geç vakta kadar gahı önünde uzun müddet dur 
tır. Artık dostluk esas n1 daya· te yaşamak için günlerce evvel devam etli, Reyhaniyenin her muş ve tezahüratla bulunmuştur 
nan bu mukavele ile, "Hatay ,, buraya gelmişlerdi . Reyhaniye- mahalle ve sokağında bayram Fener alayına ietirllk edenler is 
meselesinin de bugün milli poli nin Antak1a ve lskenderundan ediyor her tarafta davul ve zor tikllU ve cumhuriyet çaRırmiular 
tik..:mız bakımrndon Qok iyi bir ba1;1ka bir çok hususiyetleri var- nalar çalınıyor milli oyunlar oy ve Atatürke sıhhat ve saadet te 
hava içine girmiş olduğunu söy dı. Ve onlardan çok farklı idi . nanıyor. menni etmiel_er_d_i_r, ____ _ 

Japonlar umumi taarruza geçtiler 

Şanghayda çinliler yedi 
suikast yaptllar 

çan-Kay-Şek: 

liyebiliriz. Bununla beraher he· 

Bir nutkunda; Japo,ıları Çin toprukların 
dan koğmak azminde olduğunu söyledi. 

men eurasını da ehemmiyetle Yeni kurulan kimya fabrikaları İzmir Fuarına Şangbay, 8, 8. - Mubasama-,bu gazlar Japonlıudanz\yttde Çin 

tebarüz ettirmek Hizımdır ki ıi fi· su·· dkostı•k ve Klor fabr·ıkala- HazırlıK· lar tın yıldönUmU gOnO sabahleyin liler arasında telefatı mucip ol· 
vn henüz kati sn(lıaya dah il ol - tedhişçiler, bomba veya tabanca muşlur. 
muş 9e tamamiyle hdlleditmiş do d ----.- . kullanmak sure.tiyle yedi 'suikast Şebllğde netice olarak bu 
do~ildir. rının temeli 10 temmuz . a Fuar davetıyelerı tertip "etm,lşle~dır . Bunlar, J apon· taarrıızun G marttan heri bu ha-

I>ostlarımızın gösterecekleri • h / J J larla Çine hıyanet edenlere,, kar valide hareketsiz duran Japon 
kolaylık ile bu iein yeni çotin lzmitte atılacak azrr an ı. şı tevcl~ edllmlşllr. Suykasllar kıtalarının tekrar fa8llyete geçme 

snffıaları olacağını tahmin etme· Funrın açılacagı 20 ağustos ~:YFşegla~ı~~ı:1d:t~~~u~ı:n J~~~::: sine bir b~şlaogrç olduğu kayde-

k b b b 
1 b f ~ 'k 2JOQ S ~~ - - 'd ı l ki b ı d" dllmektedır mo le era er, ütün temenni· y . k 1 kt o an u a rı a senede ton u· os gunune 81 ınzır 1 ara e e ıye lif noktalarında yapılmıştır. Ölen • 

miz aynı espri içinde bunun ka· em uru ma a - ce devam edilmektedir. Fuar ko lerden bazılarının bavlyetlerl tes Çan - Kay - Şek'in sözleri 
ti olarak biıti~iui gormoktir. Çün t'k 1900 İ • LI • ı ,1 kt' mitesinln hazırlndiğı davetiyeler bit edilememiştir. Hankeu, o. a. - Cin ajansı 
kü kendi milli ülküsü içinde sil 1 ve on mayı 1\ or ıma euece lf dJn doldurulmuetur. Büyük Mil Japonlar umumi taarruza santral Niyaz bildiriyor: 
raUe inkişafa mecbur olen türk ' let M~clisi .. ilza~ıırııı11~ hepsine ·geçtiler 1 Çan · Kay . Şek söylediği 

Tatbiki Sümer Baıık'a lıava Bank faalı'yetle Çalınıaktadır. Şi davelıre gondorılecektır b' t kt J ı çı milleti cenup hududlarında da 
1 

d"I -
1 

bl _ . b • 1 Tokyo, a. a. - ,Jupon kuvvet 1 ır nu u ıı, upon nıı n toprak 
k • . - * e e ı mış 0 an rıncı ee yıl ee ve Seramik branşından Paşa· Fuar madalyaları gelmletir. !erinin Şıınsl'oi cenubunda umumi larındıın koğmak azminde olduğu 
atı ve açık bır emnıyet teessus yıllık endüstri proğramı, hatır l.ıahce eişe ve cam fabrikası ku Fuarda d ere~e alanlara verilecek taarruzn geçtikleri, neşredilen bir l nu kaydetmiş ve batna vatandaş 

ettigini görmek istiyor. Beynel· 1 ll\rda olduğu veçhlle, beş ana rulmue, Saramik fabrikasının te tir. Fuar münasebettle hariçten tebliğde blldlrllmcktedlr, Tebliğde l larıa ınnzaherelloden ve Çio'in 
milel politika nıeminde doğan subeye ayrılıyord~. Bunlardan sis .h~z.ırhoları ikmal edilmielir. l lzmire gelecek ecnebile.r, eger bildirildiğine göre, bl~ topçu dOel I dostu olan devletlerin teşvikinden 
ıeni meselelerin cihan sulhunu dokuma oraııa.ında aı" mdı've ka Bl b ı k ox. l.ı ı d t t ı s d Ql 1 le b ğ h k ı v " J rınım eş yı ı pr ısra~ın e diğer şehirlerimiz e ııyare e , osu esna ın u n ı r o ucu 1 ma r~m a mndıkça boyun eğml-
her vesile ile ne kadar tehdit kadar Bnkırköy, Kaneri, Ereğli einci ve son baeını teekıl eden mek isterlerse fuar tenzililtından gazlı obllsler kullanmışlar ise de yeceğınl llAve etmtşllr, 
etmekte oldugu, ve yeni çıkan ve Nazilide dört pamuklu fafri Kimya endüstrüsü sahasındalistifade ettirilecektir. Hu husuta 1 H• d• J • r: 
Lir hlldisenin ne kadar dal bu· kası tamamlanarak ielemiye baş Gemlik Sunğipek fabrikası Sü fuar komitesine iş'ar vaki olmue ın ısf an IJe zmır ,-uarı 
dak salarak, nasıl iyi olması lamış . Malatya bez fabrikasının 11 t 

1 1 G B d mer Bank tal'Bfınrlan tesis ed ur. Bombayda b·ır mecmua mümkfin olmıyan bir çıban ha teme i oh mıştır, ona ursa a mie ve çalışmıya baelamıştr. Bir alman müessesesi fuar 
line geldiği gözümüzün önünde faaliyete geçmiş olan Merinos 1 k da çotoğraf sahasındaki yenilik 

iken, iki tarar diplomatlarının Yün iplik fabrikası da bu iUbe ~~::ı~c~~neo~~ br~~~t:~eti~ ar:e leri gösterecek \'O çok şay4nı fevkalade bir nusha neşretti 
göslerdikleri bü)'ük liyakat 9e ye dahildir. Selülor. endüstrisi dikkat hallerde fotoğraf alacak 

basından birinci Jzmit kfiğıt kar Klor fabrikasının temeli temmu t PIAkl t ki' 
mııhaıet snyesinde Hatay mese- ton fabrikası faaliyeltedir. İkin zun onunda lzmille atılacaktır. aı;~i pav;o~e:a z;:p~l=~a~t~r. ı de Mecmua, Bombayda açılan 1 ürkofis şu

belerinin Türk iye lehine müsbet 
çalışmalarını tebarüz ettirmektedir 

lesinin bugüııkü Aldığı istikamet ci kAğıt ve karton febrikasile Bu hususta icabeden bütün hac 
kaTeısında l{ene iki taraf diplo Selüloz fabrikasının da lzmiı'te zırhhlar ikmııl ve fabrikanın 
matlarını ve hükumetimizi 'iç· ioeaasıno devam edilmektedir, makineleri sipariu edilmiştir. Japonlar 
ten kopan bir takdir du7ga!iy· Maden endüstrisi braneından 1,minden de anlasılacağı gi 
le tebrik etmemek mümkün de· Zonguldak antrasit fabrikası le bi fabrika iki ayrı kim7evi mad J 940 
ğildir. bankası tarafından kurulmue, de istihsal edecektir. Bunlardan 

Sergisinden Bombayda çıkan (Exporter, Türk ihracat tacirlerinden li!U sa 

t ·ı t · tırlarla bahsetmektedir: 

Kareılıklı anlaşma kadar Karabükte demir ve çelik fabri biri olan Sudkosdik memleketi 

kestirme 101 olmadığını biz Lo :k:;al:i:a:.;rı;,:n:;.;ın;..:k.:u~ru;:,;l.:;m;.;,a;.;,s~ı ~iş:..i-oe~S_ü_m .. e;.;,r ____ So_n_u_i_k_in_c_id':"c __ ~-
zen muahedesındeo beri, pek iyi 81., Romen· l ürk paktı mı yapılacak 
bilir ve takdir ederiz. Oünkü 
her hangi bir meselede taraflar 
kadar kendi menfaatini müdrik 
üçüncü bir şahıs tasBV\'Ur edile 
mez. Bizim bu işte takip ettiği 

miz yol bugiln birbirleriyle an 
Jaşmamazlık halinde bulunan 
bauka memleketler için hakikıı· 

Beron~a çıkan Berner T ageblatt gazetesi; 
Yaz sonlarında müzakerele-

re başlanacağını yazıyor 
ten bir imtisal yoludur. Açık Romen hükumetine rakın 
kalb, iyi ni1et, medeniyet 9e in bir membadan bildirildiğine gö 
sanlık du,gusu bunun belli baş re Türkiye Başvekili CelAl Ba· 
h ana temelleridir. işin ilk gü· yar ile Hariciye Vekili Tevfik 
nundenberi tOrk milleti aynı Rüştü Aras yaz sonlarına doğ 
psikoloji ile dftvarı çok büyük ru iadei ziyaret zımnında Bük 
bir hassasi1etle takip etmiştir,;ve reşe gideceklerdir. Bu hususta 
etmektedir. Kemal Atatürkle Kral Karol ara 

Artık meselenin halli bu saf eında takarrür etmiştir. Bu ziya 
haya girdıkten sonra ikinci saf rette bir Romen - Türk paktı 
hanın süratle ilerliyerok eylıile hakkında müzakerelere girişile· 
kadar büsbütün temizlenmesini caktir. Bu paklAlmanya ile Rus 
bunun artık asrımızın diplomasi ra arasında bir ihlilftf zuhurun 
tarihine beynelmilel bir sulh Abi da bitaraflık gorautisiui istihdaf 

etmekledir. 
Beck tarafından teklif edildi 

ği gibi coQrafya bakımından bir 
birine baQlı devletler bloku ara 
sında böyle bitaraflık muahede· 
lerinin Kral Karolun sempatisi• 
ne mazhar olduğu söyleniyor.Bu 
plAnın tatbiki lskadinavyadan 
Ege denizine kadar uzanan bita 
raf bir hat husule getirecektir. 
Bununla beraber kollektif pakt· 
lor vücuda getirmekten ziyade 
iki taro{lf anlaşmalar akdı dahH 
muhtemel görünmektedir. 

Vazgec ı er Emporter) mecmuası zmır en "T t 1 -dl . . d . , _ . aa ı ıu erını aımıı na 
Tokya, a. a. - Miyoko ga- ternasyonal fuarı ve Turkıye ~ muskarane verine gelirmek!a 

zetesinin öQreudiQine aıöre, 1940 Hindistan ticareti hak~ın~e bır maruf olan TOrk tüccnrları, çok 
senesi beynelmilel Tokyo eergi · I nüsh~ çıka~tmıet.ır. Turkıye - defn zararına da olsa verdikleri 
si için hazırlık 7apmeQa memur Hlndıslau tıcaretınln son seneler sözden dönmemişlerdir. Bu gü 
olan komitenin reisi ve ikinci fiçinde erietiğl tekdmülden ehem zel ticaret karakteri , Büyük Şef 
reisi, maliye nazirı ile yaptıklar. miyetle bahseden Lı_u ~ecmus, 

1 

Ata türkü o ilhamıdır. O Atatürk 
bir mülQkatten sonra, bu sergiı Bombayda açılau T~rkoıs _eube ki. her ·ıerdiği sözü milletiue ve 
den vaz geçllmeslne kati surette lerinin Tür kiye lehıııe musbet 1 milletlere daima iF pat elmi l' 
karar verm~glerdlr. Dunun sobe· çalıemalarile aradaki ticarelin~ j Ayni mecmua lzmir ru:r:~;, 11 
bl Japonya nın gayri muayJe~ umumi harplen önceki dfl:-oceyı şimdiye kadar elde ettiği tekli 
l.ılr zamana kadar devam edebı _ . k -
1 k l h t b l 

bulduğunu telıaruz ettırme te muıa uzun uzadıya anlatmakta 
ece o an mu asama a ae amış 
b l d 

dir ve fuarımız hakkında genf ı:ı mu 
u unması ır, · " 

Bu yaz1 yı yazan muharrir lumat vermektedir. 

Arap Ya~u~i boğuşması 
3 kişi yaralandı 
Kudüs 9 (Rlldyo) Gre'1cil~r 

grevlerine de9am etmektedir, in 
giliz bahriyelileri Ilayfanın mü 
him meydanlarını tutmaktadır, 

Araplarla Yahudiler arasın I 
da çıkan bir arbede de üç Ya 
hudi raı·alanmıştır, 

/ 
OOMVlYHM lAAJ~~~O~lb0l!.(g~ 

IZMiR ENTERNASYONAL FUARl'NA 
DAVETLiDiR ! 

Gazel Mersinin çeeltli mallArını lzmlr Eoteruasyonal Fua· 
rıoda teşhir etmek ve satmak için bu, bir fırsuttır. 

Bu ucuzluk lordan istifade ederek 1zmire koşum:z; turla 
eğlenceler, gUzellikler, yenilikler ve kdrlı alışveriş siz\ bekliyor. 

20 AGUSTOS - 20 EYLÜL 

• 



1 O TE~IMUZ l 1938 ~Paznr VENi MERSiN 
~--------------------------------------------------------------~ 

F k Kendi hesa- 1 Ş h. V M 1 k t H b . 1 . ran o bına bom- e ~r e em e e a er en 
bardıman yapanlara söz 

gecirebiliyor mu? 

-
Asılsız ihbarlar 

1 
Otel ve pansiyonlar 
beş smlf a aynlacak 

1 

Enformasyon gazetesinde 
Fernan dö Brinon yozıyor 

Geııerül Franoko Taymie'in' Bugün Franko, münhasıran 

muhbir ve müştekilAr hak· 
kında tal{ibat yapılacak 

lstanbul belediyesin 
den esaslı malumat 

istendi bir muhabirine kendi tayyarele gayri muharib ve bitaraf memle 
Memurlar aleyhine yapılan ih 1 derecede vllllyet idare heyetlerin 

rinin bombalamak için Barselcn ketlerden gelen ticaret gemileri barlar üzerine açılan tahkikat ne ce tetkik ve tasdiki, lktisad VekAletine baQ'lı olarak 
ve Vatane limanlarında yalnız için f spanJa sahillerinde hususi ticesinde isnad olunan fiilerin teey B) Mal mndUrlerl, muhasebe kurulan turizm ofisi müdürlüğün 
İngiliz gemilerini aradıklarının bir liman açmak kararındadır. yüd etmcdiX.i verilen meni rn. uha ve varidat mOdOrlert ve tabsUat 

t ıs den İstanbul beladiyeeine gelen 

-- ---·-·· - - ~ 

Sayfa: 2 

Diyarbakır - Irak • 
lran Demiryolu 
Diyarbakır • Irak ve lrao 

demir7ollarımızda Di7arbakır'· 

dan itibaren 60 kilometre üze· 
riodo ine4at ve diQer kısımların 
dan da etüd ve aplikaa700 işleri 
devam etmekte ve çalışmalar 

gün geçtikçe geuielemektedir. 
Daha 95 kilometrelik 4 kıemıo 

da pek fakında eksilmesi yapı· 
lacaktır. Yapılmakta olan kııım 

\ardaki toprak işlerinin tutarı 

800,000 metre mikllp tahmin e· 
dilmektedir. Bu Qüne kadar bu 
nun 40,000 Fetre mikabı tamam doğru olmndıQ'ıhı söylediği bir Fakat acaba bu tetb r orada keme kararının derecelerinden ae mUdQr ve şefleri g\bl memurlar 

t o birtezkerede letıın bul da otelcilik 
zamanda, ngiliz bandıralı iki hükfım süren dehşeti bindirebi çerek katileşmesi halinde muhbir hakkında viU\yet idare heyetlerin lanmıştır. Gene bu kısımlarda 

.. hakkında esaslı malumat isten ticaret gemisi tecavüze uğramıe lecek mi'? Oyle zannetmek halli ve müştekiler bakında ceza kanu ce ilk derecede verilen men'i mu sayısı 101 i bulan küçük köprü 
ve mürettebatından bir çokları olur. Aceba Franko kendi hesa nunun suc; tasniine mütealik hü hakeme kararının şOrayı devletçe mietir. Belediyece bu hususta ve menfezlerin çoıtunuıı ineaah 
yaralamış ve ölmüşlerdi. hına muhıırebe etmekte olan kümleri nazarı dikkatealınarak vila tasdlkl akabinde. senelerden beri fapılmış inceleme na baelanmıştır. Bu bölgeJe rast 

Bu, sfü:le ie arasındaki zıd tayyarelere sözünü geçirebiliyor yedler idaresi kanununun onaltıncı 2 - l609 numaralı kanun ler olduQ'undan istenen cevab lıyan Dicle köprü&ünün çok mü 
dıreı ispanya harbinin . güçlüğü mu? Asıl mühim mesele budur. m.ıddesi mucibince takibat yapıl hUkDmlerlne tAbl olao hallerde: yakın bir zamarıda terilecektir. him olan temellerile Anbar ve 
na aöstermekte ve karışmazlık Franko tarafı için J&pılacak ması fuzuli ihbarların önünü ala MOfettlş ve muhakkikler tarafın. Turizim ofisi beledi7elerden Kuruça7 suları üzerindeki köp· 
politikasındaki müekilleri ispat eer, kunetini ve fspan1ol kanı cak memurların haksız yere zan dan kaza ve vildyet memurları ve diQ'er alllkadar rerlerden al rü temellerinin sondaj ieleri bir 

t altında kalmalarına mahal bırak hakkında yapılan hıızırhk ve adil dı"'ı cevablar üzerı'ne otel ve haylı" ·11erlemi11tir Amele ve i11"'i· 
etmektedir. Ayni zamanda span nı fazla harcamadan karşı tarafı k k . b. t db" t k·ı yece yapılan ilk tahkikata mlltea· 5 

1 v · b k dv .... 
. . . . d hl"k 1. mıyaca anunı ır e ır eş ı ki , k 1 pansiyonlar hakkında bir kanun lerid saQ' ık durumu a ımın an 

ya ı~ın ve bütün ıçın e te ı e ı muhasara ederek tepelemektir. tt·,.· 1. k.ııı t• d b. t p men 1 muhakeme arar arıoıo e 151 ma ıye ve "e ıe en ır a hazırı c kt tesisi zaruri olan sıhiye ietasJon 
olan bu korkunç anlaşmazlığa Bunda her halde menfaati var . 1 "la t b·ıd· . . T . ittlhazından sonra , 118 a ır. 

mım e vı ye e ı ırmışbr. amım 3 _ Her ne suretle olursa Bu krnuna göre oteller beo. ları ile dispııneerlerin hizmete 
bir nihayet vermenin umumi dır. de de.niliyor.ki: . olsun mahkemeye lntl ... al eden hazırlıkları bitmie BaJılabilecek 

f t ·"· k d f d ıı A k v ı B ı ı· .. pansiyonlar üç sınıfa tl7rılacak, men aa ı.,..ın ne a ar ay a rtı a aoe ve aree on ı Bu amır kanununun ıfasına davalar neticesinde beraat kararı deı·eceye gelmietir. Şımelde Si· 
ı .... d .. t kt d" b. "k 1 k her sınıfın sıhhi 11 artları aJrI o aca .. ını a goe erme e ır. manlarına azim ır mı tarda er esas o ma üzere: uzerine. v vas • Erzurum hath üzerinde 

ayrı tesblt edilecektir. 
Bir kao aydan beri diplo zak ve mühimmat taşıyan gemile 1 - Memurin muhakemat Defterdarın teklltl ile evrakıo Divrigi'yi çoktan geçmie olan 

matlar ve ilim adamları, Londra re mani olmak tAıımdır· Çünkü kanununa taaUOk eden hallerde. vilAyetlerce mOddelumnmtllğe ve Cum~UrİJBIİR J5 İnCİ yll~ÖRÜ· demiryolu ErT.incao'a kavuşmak 
da ve başka yerlerde yabancı bu fepanya harbindeki ayrılık A) TAii memurlar hakkında rllmeslnln asul lHlhazi, suç tHsnl için çetin boQ'azları aşm17a ut· 
bayraklarıu ve gayri muharible lardan birisini izah eder. idare heyetlerince verllecek me- eden muhbir ve mOşkller aleyhlo mune ~azırlık raşırken cenubta DiJarbakır -
rio hlmaJesini hal etmeğe çalışı Fakat l•u ayrılı~a baeka bir ol muhakeme kttrHrlarının lklncl de takibat yapılması lazımdır.• Irak ve lrao demiryolu da kar· 
7orlar. sebeb daha vardır ki 0 da hiç o , l'k •• K •• 

1 
d Bütün Bakanlıklar te mül eıeına çıkan her engelle savaea 

Fakat bu çirkin düşman azımsanamaz: Fransa için oldu emir Ve Çe 1 Sanay'' Oy er e hak genel direktörlükler cumhu rak teebit edilen ie programı u· 
rl.Jet ı· dareeı· za d zerinde hızlı adımlarla ilerle· 

kardeeler boğuemasınde harbın gu gibi İngiltere için de, milli , ••• , maoıo a yapma 
. h iktisat vekaleti bunların QL d l ısı ve 7apılnıası tasavvur olunan mektedir. 

insani kaıdelerine ürmet etme l mentaat ve sulhun menfaati. Bu nama O a arı -------
nio pratik çareıerini tesvit et menfaatıer ancak karışmazlık po himayesi için bir kanun işlerin hepsini hazırlamaktadır Bir baba oJG.ulu 
mek ;mklln haricindedir. liıikasını idame etmekle koruna projesi hazırladı açılacak lar, Hazırlıklar cumhuriyetin on 5 

ı K-1 - B k 1 .... k 1- beşinci 11ldöoümünden evvel te yaraladılar 
Çünkü iki tarafdan her biri bilir. Farat bunda ngilterenin Memleketimizde demir fa u tur a aıı ı.,ı ÖJ unün mamlanmıe olacaktır, 

si, kemliğe karşı kemlik olsun daha fazla menfaati tardır. Çün çelik BalHlJinin himayesi için İk bilgi noktasından inkieaf etmesi r f L Sivas - Gürün'ün Aksu ma 
diye, ötekinin körkörüne mahvı kil Bilbao maden ocakları olma tisad vekllleti çok mühim bir ka için muhtelif kollardan çalıema· vlfÇlf 8ufİ~alarınm elektrik halleeinde bir baba ve oQlu af 
na doğru gitmekte, eiUıh kuvve sa Kakdif sana7ii çok mutazar nuo projesi hazırlamıetır. larına devam etmektedir. ni zamanda yaralanmıetır, Tafsi 
tile elde edemedikleri muvuffaki rır olur ve hatta sonmek tehlike Bu proje ite bütün demir Bu arada birçok köJlerde isti~lak resmi indirildi lııt şudur : 
yeli kıtlıkla alde stmeğe uğrae sine hile düeer. ve çelik fabrikalarına birçok mu okuma odaları açılacaktır. Oku· Bakanlar Heyeti çırçır fabrl· Evvelce Tahsioin nieanlt ol 
maktadırlar. Şu halde Bilbao madenleri afiJet hakları verilmektedir. ma odalarıoda bulunacak kitap kalaıında muharrik kuvet olarak duQ'u bir kızı SarıoQlu Hüeamet 

Serbest mıntakalarlar tesis nin lngiltereye bol bol akması • Bu arada hariçten ve dahil lar Bakanlık tarafından tesbiı earfoluoan elektriğin beher kilo- tin kaçırmış ve onunla evlenmie 
edilmesi teklif edildi. Bitaraf tah ı ispanya ieterinde içinden çıkıl d~n .fabrikalara gelec~k herbau edilerek bütün köJlere gönderi- vat saatinden t2 santim bıtlhl4k lir, Tahsinin rasgeldikçe karısı 
kikat komisyonları teşkili tecrü maz türlü güçlükler meydana gı hır malzeme naklıye vasıta· lecektir. resmi alınmasını kabul ~tmlştlr. na bakmaaı IlüeameUioi kızdır 
be edilerek muhariblerin araları 1 getiriyor ki bu da Nevil Cem larında yüzde _50 _tenzilAta. tabi Okuma odaları ielerile bil· H·ı L• • d 1 mış aralarında kavaıtR çıkmıştır 
buluomağa çalışıldı Fakat hiç bi berlayo hükumetinin mukarrer& olacak ve gumrukten .ıırecek hassa köy Öğretmenleri 7akın· u us 11UV1yet CÜZ an an Tahsin tabanca çekmiş ise de 
risiııin httbik kabiliyeti yoktu. tı üzerine aAu haeıyor. maı.~ele~. 1 içi~d·e ucuz tarifeler dan meegul olacaklardır. lç Bakanlık, Kamutay'ın son Hüeamet\in ve arkadaeı Meh 

tat 1 0 1 ece tır. AJrıca Bakanlıkta toplana· toplantılarında kabul ettiği bir ka met eilAhını elinden almıştır, Bu 

Yeni. Lurulan kı'mya l Tuıuıtan bir Bu fabrikalarıo 7eraltı bü· cak bir komiBJOD köy neeriyah· 1
1 
nuata beş kuruşa lndlrlleo oOfus 1 aralık nelen Tahsiuin babası 1 okuyucumuz yazıyor : ro Ve tesisatı itlerinin de teşviki • 

nı hazırıa.,ac. aklardır. . hQviyet cQzd11olarmıo bundan boy Tevfik baaından Jaralanmıe Tah 

f b 'k ı Gü dü h il l sanaJi kanununun altıncı mad· B h 1 f v 8 n H an i n z ma a e ere desi hükümlerinden istifadesi ka u neer17at mu te 1 metzu le beş kuruş Ozerlnden btılka tev sin de bir kama 7araeı almıetır 
aırınclden •rtan 1 bekçi isteniyor rarlaşmıştır. tarda olacaktır. zi edllmeılol NOfus mOdOrlQklerl Hüeamettin ve Mehmet tu 

~eev~:~h~~~·b 0~!1:~:~~~tl~nd~!~ 1 Yaz mevsimi münasebetiJl0 kala~y;~~:ıı:~~~~ ~ea~~lik o:~~~ Ziraat (nstitüsü talebeleri.' u;,:;k
1

~j~
1

u
1

~11imlig"i imtihanı ıuslmrucşalarkdlıra, r •ı.dcletı·nı· 
risindo kulanılmaktadır. Pamuk h~lk~n. kısmı azamı yaylalara üzere inea edilecek bina ve teei r 
ıu dokuma endüstrisinde de el gıtmı~tı~. ekser evler boetur,her sat iQin devletin mah olan arazi Bu yıl köylerde lfOJ Ankara· Ortaokul muallimliği için J 

f 1 t 1 d ( . hangı bır hırsızlık ~ukouııa mey meccanen fabrika7a verilecektir. kl açılan bhririimtihaaa girenlerin im artıraı 
f & 10 par 8 ı masın 8 mereerı dan verilmemesi için ene iki se yapaca ar ı tihan evrakları. Kültür Ba. kanlığına Üç günden beri aehrimizde 
zasyoo) istimal ertilir. Türkiyede ' 1 d ld ğ .L. b d sümerbanka ait <Jlan demir v 

pamuklu dokuma fabrikalarının :~:~a: 0 m~h~H~~e~i ud~rane~a: ve çelik fabrikalarının ileride Ankara, (Hususi) - Söıle- 1 tamamen gelmı! ve t~tkı~ata .ba~- 'ı sıcaklar şiddetini arhrmıetır,De· 
,. x. it 1 .. b 1 d kl lht· ıu-zum görüldüll-u- takdirde baı:ı.ka ntldl~lııe göre Ziraat en!'_lhü_eü 1 lanmıştır: Tetkık netıcesı.nde ımtı· recei hararet aöJaede 32 _35 ara 
..,o5a ı musı u sa ıa 8 1 ~ 8 için bir kao bekçinin tefrikini 5 v h d k • • cı artırmıetır. AJrıca sudkostık · emniJet dairesinden rica ederiz bir müesseseye devri için hiç bir talebesi bu 1ıl kamptan donduk 1 an a muvaffa olanlar ıJAn oluna sıodadır Sıcakların birdenbire 
bütün sanayi eübelerinde Jar 1 rüsum alınmıJaCaktır. ten sonra tatil yapmıJacak, pro· ı eak ve bunlar şifahi imtihan ver 1 baehrm:eı münasebetiyle .,a.,ıa 
damcı madde olarak iee .,ara , SulhÇU fesörlerlnln nezaret( altında kö7 .mek üzere şehrimize davet oluna1 1 "d .1 1 d .... 1 t 

P 1 
1. ı· L terde tatbikatla meşgul olacak· 1

1 

caktır. Evrakın tetkiki a7 sonuna 1 Darüa gtı t~ln al 
1 0 

er 
0
"' ço.,.abmt•.e 1ır maktadır. Bu madde, &imdiye I u ve ııymet 1 evraı l d k d _ kf o a ı o ması munase e IJ e 

!:~:e~~:.,~:en hariçteu ithal T Ürkiye ~-• ..,._.., ar ~~ sureile talebenin daha a Gar surece ır. l bir Çok kimseler kam~on ve oto 

ı k l k Malı~ve ırek~letı• ala" mektebi ikmal 6tmeden bOM'f elen mebua ar mobili durak mevkıınde Sıra zmitte uru aca olan yeni (Birinciden •rtan) ._, y ı u k k 
f b 'k · t"hsal ed il-" "k" lece staj yapmak suretl7le men Meclisin tatili münaeebetile 

1 
be leme te idi, 

a rı amızıo ıs 1 eoe.ı 1 ın desi halinde intikal etmesini di· k J l b • • M L h 1 LI 
kimreei maddede klor'dur. Ge~e leriı. Meselenin bu tarzda halli, aaar ara 11 tamım eub olduğu eubeda daha kuvvet I mebuslarımı~dan B. Fikri ~u~lu utta uayvan asta il lfl 
rek ma1ı klor, Q-erekse onun bır Ö dı d• il bir eleman olmaeına çalışacak 99 B. Hamdı Ongun eehrımııe ı 
mürekkebi olan kirfQ kafnaQ-ı son anlaemalarla Ankara'da te· g n er ı tır. DlJter taraftan bir grup ta· dönmüştür. B.Fikri Mutlu rahat • Silifkede bir beJgirin ruam 
halinde selüloz ve dokuma en melleri Jenideo kurulan iki bü· lebenln de şark vilA7etlerlnde sız bulunduklarından etlerinden h olduğu anlatılmakla 7arah O· 

Qk k Ankara - Sene başında ta· bl t klk h ı bil düstrisinde bayazlatıcı madde Y •e ee i Akdeniz milletinin r et sefa at 7apacaQ'ı çıkamamaktadır. Tez şifalar di· larak itlnf edilmiştir. 
. dat olunacak kıJmAtli evrak ve dl ıı kt dl olarak kullanılır. Keza suları içı arasındaki doettuau bir kat daha r me e r. leriz. • 

ıecek hole ettirmek için kurulan takviye edecek Avrupa meeeletıi patlar hnkkında MaliJe Vekaleti M . T B 1 d' R . . Çapa markaya verr-
ıeefi7e iptidasında dıt klorum nin en ehemmiJetli bir noktası al Akad arlara eu tamimi aönder· e rs l 11 arsus 8 B ıyı eısı len yeni ihtira beratı 
vazifesi vardır. Kiraç kaynağı mietir : l Tarsus (Husuıi) Bir müddet 
halindd kuvetlı bir dezenfekten olan Akdeniz politikasında bey Pul ve kı.,melli evrak tali · Sıtma mücade e mın ı' tenberi beledi7e işleri üzerinde' Avrupada emsıtli olmadıaı 
olarak her Jerde ietismal ve bil nelmilel huzur ve barıe bakımın matnamesioio 12 inci maddesi takası geni!aletilecek görüımek ve lAzım gelen makam gibi Tü~kiyede ~e ilk .d~fa tara 
haeea boQ-ucu gazları mas'etm&k dan çok büyük tesir ve rolü 0 mucibince resmi daireler r 1 rla t t b 1 k ü fımdao ıcat edılen pırıno unu a emas a u unma zere . . 
hbueuehun

1
a dmalik 

1 
olduQ'uk için, j lacaktır. memurları nezdinde bulunan pul ŞimdiJe kadar Mersin, Tar Ankar&Ja gitmie bulunan beledi torbalarının ~ekil ve

1 
~enklerını 

arp a ın e gaz ı mınta alarm sus, Silifke, Anamur kazalıuının 10 reisi Muvaffak Uygur Anka. namıma tescıl eden ktısat VtkA 
temizlenmesinde çok iee yarar· edilecektir. Fabrika ham madde ve kıymetli evrak mevcudünün bazı köJleri sıtma mücadele radan dönmilştür. ı leıinlo t 5515 - 5367 "!... 5207 te 
Klor da boğucu gaz imalinde Olarak alelade ıuzu kulanılır. her mali yılın 11birinci günü ta· mıotakaeına dahil bulunmakta J k • 

1
..... . 5209 ) numaralı kararlarından 

kullanılır. Gerek zehirli gaz ima Klor ve sodyumdao mürekkep dat heyetleri tarafından e.aJılma idi, lfSUS omısır ıgı sonra bu kere muhtelif mater 
linde gerekse bu gazlara karet olan tuz, elektroliz vaeıtasile bu sı 14zım gelmekte ve bu husus Ahiren Sıhhat te içtimai ' ld .n. d ti ·ı 
korunmada mühim rolü olan bu "k· Tarsus (Hususi) Şehrimiz JODe en tucu e ge rı en te 

ı ı asli maddeye a1rılmaktadır· her sene başından enet MaliJe Muavenet Vekllletinden verilen komiseri B. Ha7rettin .Mer alelumum milstahzarat ambalAJ·ı 
kimyevi maddenin memleket mü F b · .... dafaası bakımından kıJmetll ve a rıkaoın senede sarfedec~ .. i VekAletioce Japılan tebli~lerle emir üzerine sıtma mQcadele tee sine dönmüo ve 7eriue kısmı nın kapanmaşını teebit ve tem 
ehemmiyeti çok mühimdir. Bu tuz miktarı 4 bin tondour. Mem 1 teJit edilmekte olmasına göre killltı iki mıntakaya ayrıtarak idari reisi B. SalllhaUin aelerek bire rara.,an bir (Dişli kapama 
itibarla fabrikanın kurulueu 88 leketimiz büJilk bir tuz müetah her heaııgi vilA.,et ve kaza mer· biri Marae diA-er Mersin olmak vazifeJe başlamıştır. kapsülünün) de 15 sene müddet 

k ,, k ' 1 sili olduge için fabrikanın ham • üzere iki merkez ittihaz edile Jayı'nlBf le ihtira beraatlnin: Jktisad ve 
erı ımJa endüstrimiz iç n de maddesi dahı"lden tedarı"k edı· k 1 ·ındekı· tadat heJetlerı· nu-

faydah olacaktır. ez er · cektir, kllletinin 2511 No. ve 26 5.938 ta 
Yeni kurulmakta olan bu lecek demektir. Bu fabrika, ileri fus müdür ve memurlarının el· Şehrimizde şimdiden hazır Gülnar orman mühendis mu rihli kararile namıma tescil edil 

fabrika senede 2100 ton sudkoe de memleketin ihtiJaçlHrı oisbe !erindeki pul ve kıymetli evrakı lıklara baelaomıotır, Mersin mer Hini" NiJazi Oka7 Manavgat or· ' diğini alikadarlarıo malt1mu ol 
tik ve 190() ton mayi klor imal tinde genisli.,eceQinde şübhe ol saymak üzere gelmedikleri tali· kez olduktan sonra sıtma müca man muhendis muavinliQine,Mer 

1 
mak ilzere ll&Jın gazetenizle UA 

edecektir. Mayi klorun icabı ka muyao kimya endüstrisi sahasın dirde bu heyetlerin vali ve kay del esine dahil olmayan köy ve sin muhasebe k !tiplerinden Tor · nını rica ederim. 
dar bir miktar kireç ka.,maQ'ına da atılmış aeaelı bir adım ol makamlar tarafından getirilerek kazalarımızın bundan istifadejgut Belentepo vilAJet orman' Çapa m_arka pir!n~unu 
tahvil edilecektir. Ayrıca senede mak itibarile ayrı bir ehemmi sayımın 7aptırılmaeı icap ede· edeceQi ve mıntaka hududunun müdürlütü mesut muhasiplik kil l fabrıkas.ı sahıbı 
bin ton hamızı klorma istihsal yet almaktndır. cektir. · geniıtereceli muhakkaktır, lipliline taıio edilmiıtardir, M. Nurı Çapa 
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d • · J ("" • ki J 897 ooo 5 o3 Çam auacı Şimdiye kadu düny•nın ha eski bir iliç kitabı elde 8r1Slnu80 8 ulS8 QIJ8C8 8f. D•ğm•lı 2
2
8
7 

29 6 · " 
en eski iliç ve ispençiyuı etmiştir, Bu kitab 6 bin sene ~apı malı . 1?7 4 . . ..o 13 Çam odunu 
kitabı 1g75 senesinde meşhur evvel yazılmıştır. Bundan d.. Güneş altında yeni bir K~:a ~ 50 1- ıçtıl vılayetınm Gufpar kazası dahilinde 
Alman Mısriyıt alimlerinden ha evvel yazılmıı tab ve iliç şey yoktur, diyoruz. Fakat Kozacı p•rlağ-ı 26 26 Baskı ormanından 897 metre mikap keresle· 
ve ediblerinden Georg Eber· kitaplan olabilir, Fakat şim her gUn yine bir yenilikle Buğday- Çavdar lik çam ağacı ve l 07 64 keutaJ çanı odunu satışa 
sin Teb ıehrinde bulduğu pa dilik malüm iliç kitapluınin karşılaşıyornz. Sert anadol 5 çıka rılmışllr. 
piros üzerine yazılmış iliç ki· en eskisi budur. Tabiat bazı yerlerde ha- Yumuşak 5 2- Muhammtın bedel kerestelik eşcarm be-
tabı olduğu zannoluauyordu, Çinlilerin meşhur bir tıb sis davranmış. iptidai madde- Yerli buğdayı 3,82,5 her ga)ri mamul m~lte miLabı 503 ve çanı odu-
Hu iliç kitabı miladdan evvel ve iliç kitabı vardır. Kırk cilt lerden yer yllzünün bir kısmı Çavdar 4,62,5 nunun beher kentah 13 kiır uştur. 
1550 senesinde yazılmıştır, tutan bu eser muazzam bir- nı mahrum bırakmıştır. Bura Anadol yulaf 3._ Şartna ıue , e mu ka velerrn me projeleri pa-
3!i00 ıene evvel Mısırdaki t. şey olup miladdan bin ile iki ıarda kimya sanayiin yardımı Arpa rasız olarak Giilnarda orman ruiihendısJiğinden, 
biplerin kullandıkları ilaçlar · bin ıene arasında yazılmıştır. na koşmuş ve fabrikalara ye· Anadol 4 Mersinde orman ba!müherıdisli"irıden, Ankarada 
din ve tertiplerden bahset- Bundan gerek Mısırda oi ilk maddeler temin etmeye Ynli alivre yeni M. 3,37,5 15 
mektedir, gerek Çinde tababetin ayni başlamıştır. Japonyada k!mya-1 Nohut eksh'a 50 Orman umum miidürlü~ürıden alınır. 

Ş. d. 1 d d ._. 8 •t• b d ·ı ı d'w · ·ı k. ~Fasulye 5 6 4-- Salış 27 -7-938 ~arşamba ~iinü saat 11 d.e 
ım ı .. on ra aaı rı ıs zaman a ı ere ıgı ve ı aç ı erler balinafann ye~ vermek· y . "' 

Muıeumun tababet ıubesi da- taplarının yazıldığı anlaşılıyor ren başka işlere de yarayaca· Mula~ yerlı ·' ,SO Mersinde içel orman ba~ mühendisi ği dairrsiııde 
. .. ercımek ıark 5 5,50 ':apılacaktır . . . . . "k d l ğını keşfetmışleraır. Bu mak- Sahlep 135 ıEO .J • 

Bırbırını yıyen ara ul ar,, salla balina avlamak için yilı· Tatlı çoğen 20 5-Satış umuoıi olup kapalı zarf usulile ya-
. . . . ıerce gemiden mOrekkep koca Balmumu 70 yapılacaktır. 

lng1lız mebuslarından de örllmceklerln sayısı bıı· dil bir filo açık denizlere açılmış C b. 10 12 6-Muvakkat teminatı 443 Jiradır 
Vilyam Davidson parltlmeııto- zaneye kadar inmiştir. Bunu tır. s e rı 16 50 16 7 - Taliplerin Ş&rlrıa mede yazılı vesikaları ge 
da hUkQmetten garip bir isti- gören hayvanat ~ahçesi direk Kimya ilmi, balinanın vU usamYa a!ı ' lirmeleri lazımdır. 
zahta bulunmuştur. törU örllmcnk lc rı ayrı ayrı . d u saran iç deriden yllne 8. h p 8 T ı· 1 l 1.ı·r k 1 ·ı 'k 1 

b b . 1 k k b . t' . cu un ıya - a ıp er el\ ı me tup arı e vesı a arını en 
Londra hayvanat :ı çesı· yer ere oyma mec urıye mı ek benzi eri bir nesç madde Şark 36 38 

ne geçenlerde BrıniJyadan çok duymuştur. P Y .
1 

.... • A d 
1 32 

geç saat ona kadar salış komis~onuna veruıeleri 
nedir cinsten yaz kadar örOm· Şimdi, İngiliz mebusu, sinin elde edllebı ccegını mey- An~ 0 

• h 
52 

35 şarttır. Bu saattan sonra getirilen ve rıo~san olan 
cck getirilmişt ir. Bu il'i örOm ait olduğu vekilden, örOmcek dana çıkarmıştır. Y n ııya ~1

53

5 le.klifmekluplan kabul edilmiyecektir. lo-15·20. 26 
cekler, çok tehlikeli mahltlk· teri birbirinden ayırmanın ve Japon :\limleri işin ilcrsi· ~ı~anmıı yapak 

72 

tardır. insanı bir yerinden ısı- onların birbirini yemelerrne ni de ihmal etmiyorlar. Avla Kuz yunu . . 11
7
0° 1,10 . k . . . d il d t k k d . . . . onya malı tıftık < rınca hı r aç sanıye ıçersın e m saa e e me a ar ıosanı- 08 avlana balina ncsillerının y • ,- A 

öldürebilecek kadar ıehirlidiı:: yı~te aykırı olup olmadığını mllnkariz olacağını da dllşiln- K:;~a~ılı 50 1 a n 
Fakat uzaktan gHzUkUşleıı soruyor. il I ko un sUrOleri gibi ,. w 'r.I! L • C h • • z· b k 

çokgUıeldir. Parlak siyah renk Mebusun fikrine göre bu m şer y I • f t' '.l k •• dabag ı U1Rlye Um Utıyett ıraat an ası 
ler de insan gözünll çeken misil hayvanlar hakkında yapılacak balina silrü erı wyc ., trmt, .. P_ırınç~er 21 Merain Nebati y af, Sabun fabrikasından 
siz bir cazibe vardır. Onun en insani muamele hepsini bir imkanlarını aramaga başlamış Bı~ın~ı nevı. mal 20 Maden kömürü alınacak 
için bu hayvanlar· hakkında den öldnrmok olacakmış· !ardır. ~ıncı nevı mal 

285 ilk defa tetkiklerde bulunan • k. . d K ·~ 
100 

Türkiye Cumhuri~eli Ziraat Bankası Adana 
İngiliz Alimi ·ayni zamanda şair 1 1 gafl P li V3 B a dve . lOl Çırçır fabrikamıı için kapah zaı·f. yolile (500) ton 
ruhlu bir adam olacak·bu mah · a em,çekırdek maden kömürü alınacaktır. 
IQldan birçok erkekleri peşin· ! İngiliz mahkemeleri son tıecPğini söylüyor. . . içleri • . Münakasa ı 5-Temmuz- ı 98 8 cuma gfınü saat 
den &Ul'ikliyen ğenc ve gnzel gilnlerde iki garib dava hak- İkinci dava daha g:ıaıbdır ~atlı badem ıçı 15 de fabrikad~ )apılac:tktır. Talip olanların T. 
dul kadınlara benzetmiş, ve kında karar vermişlerdir: çok yllksek ökçeli ayakkabı cı ~ » 
örümceklere kara dutlar ismi· l Birinci mesele bir seyrn giyen bir İngiliz kadını, cili\ Acı çelu~dek 3.;,50 C. Ziraat Bankası Nebati yağ ve sabun fabrikası 
ni vtırmiştir. sefer kazası davasıdır. Bir ka-1 lı döşemeli bir mllessesede ka Urfa Yagı na müracautla şar tııa lUt' leri oku nıaları ve mü mı ka 

ÖrDmce;c1er _ hayvınat bah rı koca iki kişilik bisikletle yıyor, dilşilyor, ay~ğı kırılı fçel ,. 70 saya iştirak etnwk istiyenlerin de münakasa günii 
ç~sinde hazırlanan yere yerleş dolaşıyorlar. Kocaıı önde otur yor. Milessese aleylnne z•ra.~ -M~~.=M"'~~-~~~:!"!!!!11!~ saat OIJ beşe kadar şarlname hükümleri dairesin-
tirildikten sonra bunlara ta~· muş, direksiyonu idare eJiyor ve ı~yan davusı açıyor. Ha arsın ayye 18 Sı~zı J de teklif ve dipozitolarnu ihtiva edtın kapalı zarf. 
meğa memur edilen bekel, Kol'ısı arkada •. Bisiklet yoı- kim bu davada şu kararı ve • larını fabrikaya göndermeleri ili\n olunur. 6-8-lo 
hayvanların birer birer eksil· dan geçen bir adama çarpı rıyoı: . . . . 

11 
PIYBSISI 

melıte olduğunu hayretle gör· yor. Adam yaralanıyor. İş «Bır ınsanın uzun ıkı b 9 Temmuz 938 
muş, örDmccklerin yaşayışını mahkemeye aksediyor. Kaza cak Uıcrinde . muv_azenesini Kuruş 
tetkik edince bunların birbiri dan acaba kim mes'uldur? muhafaza edebılmcsı gUçtilr. -- 1 L N 
ni yemekte olduklarının farkı· Yalnız koca mı yoksa kadı Evvc'ft bu noktftyı kabul et 3 Domates 
na varmıştır. Hayvanların ze nın da mes'u1iy~lte hisseHİ var mek icab eder. Bayanı.o yUk· 

3 
BOber Mersin Askerlik şu~esi Baı~anhğmdan 

biri kendilerine zarar verme mı? iki tarafın avukattan ay sek topukları, kısa bır keşas g Ay::r~snu;~a 334 doğumlular ve bu doğumlularla muame-
mekte, bilftkis arkadaşını ye· rı kanea ttedir. Fakat hakim yahut uzun iğnelerle mu a~e yok Yer ralı ki 

t bx ı b ,. Je"·e tabi eralm ilk ve son )'O amaları 12 Tem-
di1tten sonra daha güıe l gl:J. kararında kazadan hem erke se edilebilir. nsan uy 6 ır yok Sarı fasulye .; 
ı·nnmekte imişi ğin, hemde kadının mes'ul ol ayakkabıyı ancak her tehlike 4 Kabak muz 938 de başlıyorak 26 Teıumuz 938 giiniio. 

Kısa bir müddet içeresin duiruıJa hllkmediyor. Esbabı yi göze alarak giyebilir. Şu ı Hıyar adedi de bitecektir. Bu tarihten sonraya kalanlar yokla-
• mu

0

cibe olarak ta garide oturan halde bayarı dOşeccğ'ini bile 1.1 0 Erik ma kaçağı sayılacağından yerli ve Y~ baraCJ eratın 
Ka~VBJB ~81f ~ahsın beıı h81'eketıerile bisik bile bu ayakkabları. giymiştir. 6 10 Ozüm beyaz Askerlik şubesinde toplanan askerhk mf'clisine 

K h . t·hl·k· h leti idare eden adamı yanlış Zarar ziyan tıtlebıne hakkı 3-5 Oıüm siyah nüfus l•u .. ~ı·yet cüzdarılarile müracaat eylemelerı· 
a ve ıı ı a ı er sene 3 Patlıc•n • • 

artmıja baılamıı. Yeni çıkan manevra yapmağa sevkedebı yoktur... 7-8 Sarmısak ilAn olunur. 2-6-8-11 

~:b~~!:~!ı:k, r!~~1.~;·m.a.! Bir ölü yüziadn 111hur 1 Dünyanın enkiymetli 1 L A N 
~~::••rde fU kadar arbyor- o~n ıığara posta pulu Ziraat Bankası Müdürlüğünden 

. . F ransatlıki Fontenblo es- nn k tr 
Danımarkada 592 gram k.d k 1 ki kayalık uunyanın en ıyme ı Sat.hm ga•ri 

. • ı en oru u arı ve · d b. · · ı.a " 
ııveçte 57a' Norveçte 467, 1 . 1 h d p . · ca poıta pulların an ınaı o an menkulun Tapu senedinin 

1 d d 
arıy c rneş ur u. arısın - 1 

HUDUDU 

Belçikada . 458, _ Hol .an a . • oavar Vaydman meselesinden Moris adaıına ait bir posta mlkdarl Cinsi Hıssa Nerede oldue"u No. Tarih 
408 FransAd• 2 . 5 Fınlandıya b . b . h ·y t· pulu Berlinde arttırma ile sa· 9190 M2 Tula Tam Kazanh toprak tepe 5 4 Mayıs 934 Şarkan Kerima ıimalen Ah 

7. • 1 erı u ormanın e emnı e ı t c ı b E 
da 3SO Almanyada 1 0 ıta ya- bir kat daha artmıştı r Kati· tıbğa çıkarılmııtır. bu pul çok me em• gar en sir zade 
di 75 ingilterede aa Polonya lio maden Kellerin cesedini nadirdir, Çiinkil basılırken bir ve tarik cenuben bark ve tariis. 
da 17 iram • 36760 M2 .,, ,. • melez makum 53 11 11 Şarkan Hüsnü şimalen Ye· 

. ·: . .. D nı· sakladığı mağara şimdi bUtnn kelimenin yanhı yaztlmıt oldu · d 1 d 
Bu ııtatıstıge sıöre a seyyahların bilhassa uğradığı .. .. .. ıır za e er gar en Şakir Bot· 

markalılar çok tiryaki. ve dolaştığı bir yer olmuştur. gu görulm. ı ve sonradan tas ros tarlaları 
- ..... _..,.._.. Haydutlar mağarası ismi veri bih edilmiıtir. Fakat yanlış Mersin Ziraat Banka~ına 2814 No. lu kaflun nıucibmce laksitlendiril-
Bafdad len bu yer, o gUndenberi lher olarak baıılan birkaç pul da . • . . .. ...... 

Evvel zaman içinde Dicle gDn binler~e ziyaretçinin uğrahedavnla çıkarılmışbr. işte miş nıüteselsil kefaletli ltorcunuo taksıtm~ vadesınde odenıedıgmden . dolayı 
n h. ü tü d b ü kn 8 ii üıdır. Bu zıyaret merakı o kaJ 8 r d b k 1. ul borcu muacceliyet kesbtıden K~zanh ~Ö) urıden Abdullah kızı Semrenın hu-

e rı ı a e Ui n a.. dar artmıştır ki lmağara sey· er m e ıa şa çı arı an p , . . . 
el.dan yirmi beş kilometre öte hl hperlik edeıe1' para bu yanbt basılmıı pullardan dut ve cins, miktarı yazılı gayri menkullerı l l. 7 .938 tarıhınden başlı yarak 
. d Ç .1 h . d ya ara re 

sın e uı ~n şe rı var 1
• ıtazenmağa kalkan açık gözler biriıidir, Sahibi puluna 25 bin yirmi bir g·hı müddetle artırmaya konu im uştur. Artırmaya iştirtik ' edecek 

1151dıen5esıa~e bu
5
1ehrJ Tkro de meydana çıkmıştır. .. mark (bizim paramızla 15 bin olanlar arlırma bedelinin yiizde 7 ,5 nisbe&inde teminat akcası ,.e~ecektir 

yan a ı, eptam - ever yı • Bunlar sayyahları magara . d f ) • . . k • • 
tı. 198 de ~Hplann eline geç da dolaştırmakta, katilin ölll· lıra an azla ··~emııtır. Fa ~t ihale bedeli peşindir. Ot>llAliye fer~ğ harcı ve sair masraflar alıcıya aittir. 
t. 637 . d • h . U ki d ğ .· x termekte pal bu luymetı bulamadıgı . . . · ı 1 9 . .. .. d 1 ı. senesın e i)U şe rın y sa a ı ı yeıı gus . Bırıneı' la e 1.8. as pazartesi gunu saaı 10 a yapı acaktır istekrı . 
harabeleri alındı ve Bıjdad ve buna mukabil bahşiş al· için aablmamıı ve artırma hır • 1 erın 
phri kanalda, maktaymışlırl ay ıoaraya barakılmı1br. T. C. Ziraal Ban~asına müracaatları ilAn olunur. 
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~ımımmımımı ımmırm• ·••••••••••ot•••••••••••••• gi!ft~~~~t;:ıtA*~~~~~~'i\ l l'tlazot yakan yeni 1 i A 1 t ı n r ü ya 1 ~ öRNEk KEBAP EVi ~, 
1 Mutfak ocaklan 1 İ Yaz ueWi~h;~:m~n~~eİa;ı;n~~;k~ıonyaları-1 ~ KURUŞ AK~::~RKı~~::şe•c;::API.AR ~ 
1 H E 1 D E N 1 A =ı lnızı ALTIN ROY AKolonyaları satışevinden temin ediniz! ~ 15 :ı~·ı~~· k•b•b• k

0

'"

0 

1 i ~~ i~~.~:t:~b:~ç•lı ke. ~~ = ~ * ~ 1 25 Yoğurtlu kebasp sade ! · 20 Keme kebabı L• 
ti Dünyanın en iktisatlı ocaklarıdır. ıt= B/\..olonyalarımız en güzel, temiz esansi& \ıı~ yağ başlama et suylle . l 20 Patatısn kebap 

mi = ! /ardan yapılır, derecesi kuvvetlidir. •. L le 15 Kuş başı kebap ı· 120 Babarh kebap ·" J 
ıt1; 1Q ~ I ~ l 20 Domatlsll kebap l 15 Sade maydanuzlu ke. ~ = = • Fiyat arumz her kistıye elverişlidir. Esans • r~ 20 Patlıcanlı Urfa usulQ 20 Yağh hamurlu et tep ~r,~ 
•Dumansız Borusuz = IUarumz ise tP.nıİnatltdır. • l le 20 Sulu kebap Adana • : slde 
'I =m il Toplara sa11ş yapılar. Sipari~ ~abul edilir. • gıı 20 Sarımsaklı Antep k.e. ı ı 20 Çiğ köfte ile 
111 • il . . . lf rd O KUlbash , 6 Salata, Cacık, Turşu 'aı 1 
il S · K k 11 1 lütfen bır defa tecrübe edınız. 1 ~J ı ~~ 1 8SSIZ 0 USUZ i ~ Mersin Uray caddesi No. 2 • ~~ ?akarya lokantası karşısında 37 ~o. ?J 
la ~ ...................... illEBW. ~~ ORNEK KEBABEVI VJ:ı~ Lokantasında \.~ 
~ p ( ' klÖB • = ,~ . _ -:-1 ~ ı Yukarıda yazılı kebaplar ile daha birçok yazıl· l ~ i' ompasız DJB suz 1 1 Lıraya Fotograf makınesi 1 (~ mıyan kebaplar sırf koyun etile yapılır ve muhhlif ~ı 

1 
[I ~~ YEMEKLER bulunur, ı ~ 
~ 1 Haftada bir lira vererek bir fotoğraf ku ~~ Sayın müşterilerimizi !.'ıemnun etmek için \.~ 

1 tu makinesinesahip olabilirsiniz. ı t: ı b ı ı .. t o k k b A ı ' Mavi alev, bii\·ük klic.iik bir att· ş vernıtık 'aıl yapı an u Laa ı 1111 en rn.e. e ~rcısı 1- ıı 
.; Haftada iki lil'a ~triruniz sizt son modtl bir k/Jrüklü (KO 9ı1 1 1 ~ t 

il üzre der.hal ayar.edilt-bilir. r;I DAK) makinesi takdim tduiz. Sınıf terfi tdtn vt iyi not alan f f't'; mel çekinmez. B R TECRUBE KAFıDll\ 
~ ~ altbtyt vtriltctk tn kıymetli htdiyt Fotottof Mokintsidir ~ 

1 7 dakıkada bır teneke su kaynatan B Fotog1af çılarla Amatörlere ait her cins malzeme, cam, kar - - ~~2/':;~~r.:1~~~~;,-v;:; 
ton, paspartu ve ilaçlar bütün cenup vildyetltrindtki satıcılardan ~~ö'\._ö\.!: ~ö'\-~15'~~~~~~, 

= 
ocaklarımızın saatte 1 kuruş g daha ucuz ve tazedir. 

Kodak, Oevart, Foglandtr, Mimoza, Ltonard, Lomberz, Ka 
masrafı vardır ptlli, Agfa markalı malztmt, film Vt sinema film/erile Rontken DOK. TOR OPR.A TÖR 

le = fllmltrlbulunur, S F bQRBQR =Satı~ yerı'· Hik~et ı.~rman - P~sta Kutusu No. 71 =m SEDAD SAHİR SEYMEN~ A ;ıA 
aı y , Mersın Zıya Paşa cıvar1 No. 8 7-tS;m 
la = Uray caddesi No. 41 - Mersin -' 
trmlllll!&lillmilllllmtmlllltmmlllllg ~------- hastalarını her gün 15uen aonra 

*000000000000000000000000• kabul, muayene ve tedavi eder. 1 Türk Hava Kurumu 1 ADRES: Camİferif mahallesi 

: büyfık Piyangosu 1 sabık Müftü evi yanandl 

O 3 üncü keşide: 11 Temmuz 938 dedir O [§J;)OC)()oooo~oooooooo009000000000ooooooôôöOôOôOŞk>iiiJ 

: Büyük ikramiye 50,000 liradır 1 1 D O K T O R. m 

Portakal ağaçlan11n sıhhatı nasd temin e~if ir1 

VOLK ile, çünkü: 
1 - Portakallara arız olan lrnşerat ve hasta 

hllarla en kolay ve pratik Şfkilde mücadele 
etmek aıwak SOLK ile kalJildir. 

! Bundan başka rn.ooo. 12.000. ıo.ooo nraıık ıkramıyeıerıe ! 
8
8 Mazhar Cemil Esen ~ 

.., ( 10.000 ve 20.000 ) liralık iki adet mUkatat vardır. • 'I Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya : Sinir hastalıkları mütehaıaısı 
O iştirak etmek suretile siz de tallbJnlzl deneyiniz O Adana Reşat bey mahallesi ordu evi 
0.0000000000000009000GOOOO civan Savatlı Bay Halil evi Volk ilAcrna yardımcı lıir nrndde karaşlı

rılrnasma lüzum JOklur. 
volk Mevcut ilaçlardan tın emniyetlisidir. 
volk Resmi müesseseler tarafmdao her 

ilaca tercihan tatbill ve tavsiye edilmektedir 
volk Ve Volkun kulJamlmasrna yarayan 

Püskürgeçler her zaman bahçecilerin emir
lerine amade bıılnndurulmaktadır. 
volk ile ilaçlama işleri e11 ehven şartlar

la licarelhanemiz larafından deruhte edil
mektedir. 

Mersin: Azak zade Han No. 20 
VIKTOR BOTROS 

.• . . ' 

Sayın Mersinlilerin 
Nazarı dikkatine 

Sıcaklar baıladı, kışın 
yiyeceğiniz yağ ve peynirle· 
rinizle bunlara benzer gıda 
maddelerinizi Soluk hava 
deposuna vererek muha
f1Za ettiriniz, 

Adres: Sellm Şemsi 
l9ba9aran 

Soğuk hava deposu 
14- 30 

-· 
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* it 
~ SIHHAT.İNİZ! KOR.UYUNUZ! * 
* - 1'\1 ASIL MI * 

i KAY ADELEN i 
İ SULARINI IQMEkLE 
il Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

1 TAHLiL RAPORU 
• Görünüş: Berrak Kaleviyeı; "loo sm3 suya sarfulunan N. · lo 1 

mikdarı,, 0.2 sm3. 
Renk : Ueuksiz Mt•cmu sertlik derecesi "Fransız,, 1.5 
Koku ; Kok usuı Uz, i maddeler için sarfolunan mü velli-

dülhumuza litrede o.4o mgr. • 

,. 

/ 

\. ... , 

, . 

• Tadı ; LAtiC 1 Teamül; Mutedil 

Sülfat "SO 4,, litredt~ 0.0033 gr 1 
Klor "CI ,, ,, 0.0014 
Nitrat "No 3,, ,, 0.0040 

Ni.tral "No 2,, }'Ok 
Amonyak ''Nll3,, Yok 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Gellyo~ 

ONA KARŞI 
FArrnin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itiba· 

ren ist:lS)'Ona kadar içi kalaylı kAlvanizli borularla içi mermer döşeli 

evsafuu muhafaza eder~k ve hiçbir suretle el değmedeı·ı hususi kim-ı 8 ,,------
y~gerimize ve Adana Sılılıaı 1lakaıılığırıın tayin elliği Sıhhiye mP.mu· ~ .( J ~ 
ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile ~ ~ 

! Jıkandıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhhat memuru tarafın- * 
,,. dan miHıiirlenerek şehrimize gelmektedir. * 
~ * 
*•-tt•••···-···· .. ••••• ............. *•* 
MeniJt: Yeni Menin Ba11meviacle Budllllfbr 
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