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• Kereste piyasasını ve orman 

işletmelerini tetkik için dün An 
karada Ziraat Vekilinin: riyasetin 

de bir kongre toplandı. 

Sehlbl ve Umum Nefrlyet 
Direktörü 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
Yeni Merslı Basım.nl • Mersla --

SALI 
12 

Temmuz 

1 9 3 8 
Sayısı 5 kuruş Yılı; 1 Sayı 

Telefon No. 82 10 3036 GÜNDELtK. SİY ASİ HABER. FİKİR GAZETESİ 

Dersimde tarama yakında başlayacak· 
Dersim Meselesi . Klor fabrikasının temeli atlldı 

Tam manasile kökünden 
tasfiye edilecektir 

Atatürk 
Boğaziçinde bir ge-

1 

zinti yaptılar 

2 milyon lira sarf~ senede 800 bin lirahk 
Klor istihsal edilecek 

Ordumuz cumhuriyetin ıarsıl maz otori
tesini Derıimde de tesis vazifesini aldı 

İstanbul 11 (Radyo) Reisi· ı 
cumhur Atatürk dün öQleden Törene riyaset eden iUisat vekili B. Şakir Kese~ir bir nutu~ söyledi 
sonra Acar motöriyle Boğaz için "Fabrika bize vatanımızı tecavüzlerden korumak icin muhiac 

Ankara 11 (Hususi mu 
habirimizden] Başvekil 
8. Ce!AI Bayarın kamu 
tayın son toplantısındaki 

izahatında bildirdiği Der 
simde yapılacak askeri 
manevralara bu gQnler 
de başlanacağı söylen 

mektedir. 

Bu manevralar ayni 
zamanda askeri harekat 

Türkiye 
Ne meaaf bir mem

lekettir 

şeklinde olacak ve neti 
cede Dersim meselesi kö 
kOnden tasfiye edilecektir 

Manevraları yapacak 
olan kıtalarımız geçense 
neki isyan havalısinde sı 
kı bir tarama yaparak a· 
sayişi bozmaya mütema 
yil hertürlü hareketi eze 
cek ve cumhuriyetin sar 
sılmaz otoritesini tesis 

edecektir. 

de bir gezinti yapmışlar ve ak-1 • ' 
şam savarona yatına dönmüş·! olacağımız kimyevi imkan ve vasıtaları temın edecek,, 
!erdir. 

Hariciye ve Ziraat Vekilleri ikinci Kimya fabribsı da Zonguldakta hrulaca. Makineleri ısmarlandı 
Ankarayı dön~üler 

Ankara 11 (Radyo) Hariciye 
Vekili Doktor Tevfik Rüştü Aras 
Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu bu 
sabah lstaııbuldau eehrimize dön 
müelerdir. 

Ankara ı ı (Radyo) lzmitte · B. Şakir Kesebir nutkunu söyle tiyle söylcdiı?i nutukta ezcümle 
kurulacak olan Klor fabrikası - yerek : şunları söylemiştir : 
nın temeli dün iktisat Vekili B c Birinci beş seııelik sanayi •- Bu gün temelini atmak 
Şakir Ke:;ebir tarafıodan atıldı . programı dahilinde Sümerban· üzere buraya toplandığımız fab 
İstiklal marşını müteakip lzmil kın ilk kimya fabrikasının teme rika kimya endilslrisine bir baş 
ulisi B. Hllmit; beş senelik sa- li bu gün atıldı 10 - 7 - 983:t iba !angıç olması ltibari1le hususi 
nayi programından bahsetmiş resi yazılı kılğıdı harca karıştı· bir ehemmiyeti hAizdir· Bu fab-
lzmitin bu muazzam eserlerden rarak temele koymuştur. rika ile sana1i hayatımızda yeni 
istifade fltliğini, Büyük Şef'in Merasimden sonra faaliyet merhaleleri lbaşlamJo o-Hatayda Türk-Franıız işbirliği 

Fransız klübünde 
direktifiyle hükumetin baearıcı· Merasimi müteakip Erkin luyor. Kimya endüstrisinin baş 
lığını tebarüz etlirmiş ve Ata· gemisinde öğle yemeQi 7enmiş lıca iki esas unsuru vardır bun 
türk'ün saadeti hepimizin dileği ve deniz yarışlıtrı başlamıştır. iz !ardan birisi klor diğeri lıamızı 

- olduQunu sö1 ıe1erek sözlerini mit deniz yarışları ve fabrika· kibrit. Klor fabrikasını burada 
Subaylarımız şerefine sami- bitirmiştir. nın temeli atılması münasebetile kuruyoruz. Hamızı kibrit fahri· 

Fransızca •l..ö Tan:t gazete Validen sonra lktisıH Vekili emsalsız ba)'ram J8pmaktadır. kasının da Zonguldakta tcsisika 
ıioin Ankara muhabiri gauıtesi· mi bir ziyafet verildi GeQ vak ta kadar :muhtelif eğlen rarlaşmıe ve makine siparişleri 
ne gönderdiQi bir yaııda Türki· f ransız Hariciye Nazın celer )'apılmıe hava fişenkleri yapılmıştır. 
renin bee senelik sanayi pll\nın atılmış ve Yavuzda bir balo ve· Fabrikanın memleket 
dan bahsediyor. Kıtaotunız tesbit edilen yerlerde tama- B. Bone rilmiotir. müdafaasında rolü 

Yazıda Osmanlı imparator ·1 l t. . L • d d. iktisat Vekilinin nntku Bu fabrikanın imal edeceQi 
mı eyer eş ı vazıTesıne evam e ıyor tzmı· t 11 - lktı·sat Vek·ııı· B. ı luAunan siraseli ve harplerin K b • -' l mevad zmit kôğıt sanayiiude a ınecıe an a•ma- · · x r b ·k &esiri ile Türkiye iktisadiyatmın İskenderun 11 (Anadolu a· \Reisisunılıur Atatürk ve Fransız r Şakır Kesebır lor a rı a Gemlikteki suni ipek fabrikasın 

ne kadar ıa71f bir halde bulun· jansınm hususi muhabirinden) Re~sicumhuru I~ebronun sıhhat. lar hakkında izahat sı temelinin atılması münasebe· Sonu ikincide 

du"'uııu Cumhuri~et hük11meti· Dün akaam lt,ransız kulübünde terme TQrk ve Fransız orduları 1 d• E • d bü ük b • fı l '"k t 
" • ·' y 1· · ·ı · · ver ı rzıncan a '" ır e a e nin ise bunu kunetlendirmek Fransız subnyları Türk subnr eere ıne ıçı mıelır. (A d 

1 
• '-' 

. b" . C f Antakya 11 tıa o u a1an· Paris 10 "'Radyo,, • Kabine • k 1 • b 19 
için nasıl Qahıtığı itıaı·et edildik 1 l n rı ~erefıı~e , •.r şarap zıya e 1 sının hut<usi muhabirinden) Dün ııin dünkü loplentısında Harici Bırçok o·· y erı su astı va-
ten sonra bu ıeno sona eren vermışlerdır. Zıyafetle Antakya k 

1 
" 

1 
d T" k • 

1 
Co11 · un \eza rnr er aras ın a ur ye nazırı B. Bonuet Avrupa ve 

beı ıılhk ıınai plAmmn esasla boş konsolosumuz Celül Karasa • v • • • • . t d •• ıd •• zarar da fa 1 . " 1 suvarılerınııı Reyhauıyoye gırme Uzak Sark vaziyeli hakkında an aş 0 U Z a 
rı te bunu ta&bık aden Sumer 1 pan, skenderun konsolosumuz si ü7.erine kıtaatımız Hatay da uzun iınhat vermiştir. Hariciye • 

f 1. · ·· d • · ·ı· }l"'e&hi Het6y valisi Albav Şükrü ------------------Bankın aa ıyetı goz en.geçırı ı· 1 • ' • ' tesbit edilen yerlerini tamamen Nazırı vaziyeLin dnima uyanık h d k [ k 
ror ve son Türk-fııgiljz kredi Kanatlı, Albay Fevzı Menküç, almıelardır. Kendilerinden bekle bulnnmayı İcab ettirdiAini, fakat Suların ta ribatın an urtu ma için 
anlaemasından bahsediliyor. Fransız kıtaat kumandan te nen vazifenin ifasına devamda endişeye mahııl olmadıtıııı söı halk yüksek yerlere çekiliyor 

Türki)'e ne mesut bir mem · subayları, Türk kılan,t . subayları bulunu1orlar. . / ıemıştir. 
lekettir ki, cesaretle atıldığı ye· hazır bulunmuştur. Zıyafet ço_k • Ha tayda sevınQ ~e heyecan B . .Bonnet bilhassa Tür~ • Erzlucarı, ıo (Hususi) - Er· I teri tamamen yıkmıştır. Fakat 
nilik hareketine deum için ken samimi bir hava içiude geçmış hala devam etmektedır. Fransız anlaşm.as~nın ehemmı~e zlnc•n ve yakınlarına birkaç glln· kudurmuş sular bu maddi zarar· 

d ıh_ıde. ıs"'rar etm •ştır. Nazır demıe den beri "Ok şlddelll aa6 murlar 1 ıa da iktifa etmemiş 19 vatanda· 
disine yardım edecek kim&eleri S • • • h d du .. nıvava U'"Uraca1"ız ..-1 k A ı ı H t v " & eatmlZI ya ın d 'J ' 'J 5 uır ı: .. n aşma ya uız a aı ya4'maktadır. Derelerde biriken şıoıızı da alıp götllrmUştUr. Bu ha 
bulabilmektedir. iŞüphesiz ki bu meselesını lıallelmekle kalmıyor. sular tarlaları basmış ve mahsul ber Erzlucan'da de i bir teessür 
cömertliklerin Amili dünya siya· A k R d 23 Tem ş k·ı Akdenı·zde lıatta umum r n n ara a YQSU • ar lerl harap etmiştir. 1',akal yağmur yaratmış Kıııltty ve hllkQmel der 
setidir. Türkiye Cumhuriyeti, ik· Avrupa vazl1eli üzerinde tasir Jarm sonu gelmeyince sellerin hal kaza'ya uğrayan köylerin yar 
tidar mevkiine geldiQ'indenberi d • t başlıyacak yapacakt.. tahribatı da artmıştır. dımına koşmuştur. Merkezden ka 
ilk zamanlarda kendisine edılen muz a neşrıya a Nazır, Çekoslovakya hakkın Erzlncs'oın Çimin nahiyesine zı1lara ve köylere, çıtdır, yatacak 
ıardımı unutmıyarak Sovyetler daki heyecanlı haberleri tekzip b8ğlı Keleriç köyU ve yakınındtt ve yiyecek gönderilmiştir. Halk 
birlil}i ile oldukca sıkı münase- /staıyon u.zuu ve kasa dalgalar üzerinden etmişlır. ki diğer bazı köyler sel tahribe- arasında kazazedelere yaıdım le 

tından pek çok zarar ?rörmnştllr. şebbllslerl başlamıştır. 
bat tesis etmi9Ur. neıriyat yapocak ve Balkanların en o 1 b" L 1 . Son dukikada şehrimize gelen bir Selin tabrlbatıoddD kurtulmak 

Büyük Britan7a da, Tüı ki· l k uçenm lf maıa esı habere göre Kelerlç köylerini şid için halk, evini, barkını bırakarıık 
reJi göı önünde bulunduru.ıor· kuvvetli İıfaıyon[arından birisi 0 aca detli bir sel busmış ve birçok ev yüksek yerlere çekllmekted.lr. 

du ve Atatürk milleti tecrübele· Uzun ve kısa dalgeh neşri· tedbirleridir, : Mümkün olduğu B. ~f llSOİİilİ 
rini geçirdikten sonra lngiltero yat için geçen senedenberi An· kadar uzaktan bu renk renk, 
artık nüfuzunun ıorla kabul el· kara civarında Etime&udda mü · yer yer yanan küçüklü/.büyüklü 
lirmek zamanının geçtiAini anla kemmel bir radyo istasyonu ya lambaların manası, vaziferlei 
Jarak, Montrö muahedelerinden pılmakta idi. Tesisat bitmiş Ve hakkındaki izahat alıyoruz: 

/ıpanyaJaki harp ve siyasi vaziyet 
Faşizmin 15 yıllık 

politikasını 

ıonra Boaazların anahtarını e· herşey tamamlanmıştır. fatasyon -- Şu Cihaz buraya kadar anlatıyor 

Barselon hükumeti Londra 
planını tetkik ediyor 

Jinde tutanlarla dostluk münase 22 temmuzda teslim edilecektir. telefon teeisatiyle gelen sesi tee · Roma 10 a.a. - B. Musolini • l .. 
betleri tesis etmenin fena olmı- 23 temmuzda da neşriyata baş dit etmek ve asıl 7ayma cihazı· neeredlleo "'faşizmin ilk on bee F rankıst tayyareler Barse ona cıvarını 
Yacatanı düeılndil . hyacaktır. na nakletmek içindir. Şu gördü· senesinde bü!ü~ faoist konseyi' aene şiddetle bombardıman etti/er 

' 
Y • Ul ~ünfiz lilmbalar kilovatların he · kararları,, kullıyatına yazdığı e 

Bundan baıka Habeıistanıo eni ıstaqyonu gezen us . f 
1 ı f d 

· 1 d"I refikimizin bir muharriri gör ttabmı yapar. Biri Qahştırıldı4tı bir mukaddımdde, talyanın son ı Barselon 10 a. a - Nazır· ı Frankist tayyareler Bar· 
la 7aolar tara ın an ıega e ı · 60 ö k" d ı 1 o on beş sene zarfında takib elti ı ' · • 

d'kt R ·mparatorlu düklerini şöyle anlatıyor: zaman ' ' 0 1 8 Qa ışırsa 2 . . • h 1 • r k . h par meclisi, bugün saat 11 den selon cıvarım gene bom · 
ı en s~nra oma ı - B61ük bir salona giriyo kilovatlık uzun dalgalar temin ğı dahılı ve arcı po ıl ayı ıza 115 e kadar süren bir içtima yap· bardıman ett"ıler 

tunun Sutene bu kadar 1aklae . . . edilir. eylemektedir. t 

htını eodlee ile gören lngillere :::ki::.:~~: ın:::' ~::t~~~~s:~:: Şu gördüğünüz tertibat pos· ı B. !"osolini,fhfaşiz;nin skon s~ff mış ~~ Alvarez del Vayo, Lond · Barselon, 10 a . a. - Dün 
. k d b" ü "h . ıasını şanlı sa. a. o_lartt tarı ra· karıamazlık komitesi ~tarafın gece ve bu sabah Fraokist tay. nın şar ta oıt ır ese 1 tıyacı yapmakla mea"-ald•rıer uu"tehas t nın çıkardıll-ı Armoniai alıp k t b ı v 

9 d v& u • ası & • ' _ _ etme te ve zecrı ed ır er zama d k b 1 d'len plAnın kati yareleri Barselon ve lcivarmı 
ar ı. sıslar Üzerlerine aldıkları iei ku toprağa verecek cıh.azdı_r. But~n nın_da . ltalyan milletinin geçirdi ı mae~nin~n ualı:dı'Qıoı bildirmie vo bombardıman etmişlerdir. Mon· 

Bu Os, icap eUiRi takdirde, sursuz bir tekilde teslim etmek ialer burada otomatık bır şekıl· ğl ımtıhanı hatılettıktan sonra . . d . ha& .. er· .... . t 1 b b 1 
b ' Oh' b ı b' I v " _ l . . bu metın Qzerın e ıza • saua cıvarına n ı an om a ar· 

tr ?' ımmat am an ° a ı e· için elleriııin ve kalalıırınm bü de .rörüJür. Bir tarafta kuçuk span!.a h~rbı ?.ıer.elesıno geçe mişlir. Pllln, hilkü&et tarafından dan üç ki şi yaralanmıştır. 
cektır. tüo maharetini sarfedi7orlar. Bu bir lirıza oluncıl ou ınmbalar rtı k sozlerıne eoyle devam el k ·k· · bir toplantıda b 1 Londra maliyecilerinin de ' mektedir yapılaca 1 ıncı Bu sa a 1 on tayynre Bada· 

salon, santralın en kıymetli da- söner ve kontrol memuruna va · "Akd.eıı"ızin o""bu·r tarafından, tetkik olunacaklır' . ~ükiimet Jon'a 50 kadar bomba almışlar· 
kendi hesaplarinca, istedikleri k ·k · ı z JA d b 1 iresidir ve en ince te nı cı ıaz zifesini ihbar eder. aten ıım· işitmemekligimizo imklln olmı 1936 te~m~zu~ ~n erı .ıspanyo dır. frç kişi Cılmüş, d ört k işi a· 
•erma1elerine 7er bulmaktı .Çıln lar buradadır. SaQda solda, •ö· baların sönmesinden daha evvel yan bir hitab geltli. Zira, Bolşe ccrnhurı.yetı ı_ıukumellerı tarafın ğ ır surette yaralanmıştır. 
kü •ihracat kredi teminat daire k b d ı h tt 1 lüm telılikesi:t yazılı ve malCım şu cihazın içindeki zil ~çalmağa "ki J .. 0 .,3 harbını "kendi dan ta ı e ı en aynı a 1 ıare Ş k h · d 
ıi:t bunu tay~n edi7ordu. 

Bu sureUe Karabük fabrika 
11 loalliı al&ıoiJI• &eeiı edilmek 
611ndir. 

vı er, sp.. , . . k . ar cep esın e 
kafa tası damgasını taoıyan lev baolar bunun mllnası mühendise: harbleri haline sokmuşlardı. Bu, keti takıb eylıyece lır. 
balar var. Bunlar, 1500 voltla - Fillln ıerde bozukluk iki inkıİiHun ilk çarpışmasıdır. Bunu milleakip, ll. ~egrin . Burg~s, 10 a. a. - Şark cep 
tecrübe edilen cihazlara 7akla• var di1e ihtar etmektedir, Bu çarpışmanın, Avrupa veya askeri vaziyet hakkında ızahat 1 ~ıeaı~de ı: r~n~~ kılaları Nules' i 
ıılmamaaı i9in ahnmıı ihti1a&• Sonu ikincide- tonu ikincide vermittir. ı~ga etmış er ır. 
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Çekoslovak meselesinin akisleri 

Sudetler Almanyaya geçmek 
istemiyorlar mı? 

1 
Dış Haberler 

çOrçile göre 'Vekiller Heyeti şartname for· 
müileri11de dt~ğişiklik yaptı 

1 

l Çek hükfımeti ekailiyetler 
statüsünü tesbit ediyor 

Avusturya Nazilerinin vaziyeti Çekoslo· 
vakya Nazilerinin arzularını tavsatmış 

Bakanlar Heyeti, şartname 
1 
kat temtoattan fazla kalan mtkta 

rormUllerinln lkl numaralı kısmıo rı bOkmen mllteabbldln emvaline 
da değişiklikler yapmıştır. Değişik j mOracaatla tahsil edilecek, zarar 

Önümüzdeki günlerde milliyetler kanu· 
nu parlmentoya sevkedilecek 

Bütailere verilecek muMariyet için ~e temaslar oluyor 
Vinston Qörçil "Çekoslo9ak amil olduğunun ve bununla da liği ayoen yazıyoruz: 

11 
noksan olurııa teminattan bir şey PraQ', 11 - Ekalliyetler sta· 

ı ı A9rupada sulhün kunellendigi •Jbale katileştlğt 1arlbten 1 • geri verllmlyecektır. tüsünü tetkik etmiye memur ko· 
yada hava açılıyor. ser ev ıa!il haren 15 gOn içinde ·moteahhH ihale mevzuu, fesih tarihin- alisyooun allı mümessilinden mü 
altında neşredilen bir makalede iddia edecektir. mııvakkat temtoatı ihale bedeli den itlbareo en çok bir uy lç"ıode 

Al L k b .. rekkep komisyon, dün öğleden 
Çek moeelesiniıı son safhasını manya O ser:n urg. ozerlnden kal'i teminat mlkdarıoı1t vasır ve şartlarda değişiklik yap- sonra çalışmasına devam etmiş· 
göztlen geçirmektedir. hududunu tahkım edıyor çıkarmıya ve mukaveleyi Japmı· mamak şarllle açık artırma ve ek tir. Rükümetin ekalliyetler me· 

Südetlerle Çek hükumeti Lüksemburgdan Fransızca ya ve noterliğe tescil ettirerek slltmeya konulur. Artırma ve ek selesi hıtkkındaki projeleri ko-
araeında bir anlaemaya varılma ",Jurnal,, gazetesi bildiriyor: alAkalı daireye vermlye mecbur- slltme yapılmıya tahammnln ola misyona tevdi edilmietir. Bu pro 
sını çok mümkün gören Çörçil Almanlar, bütıin Ur, Sür ve dur. Bu mecburiyete riayet edil mıyan acele hallerde pazarlık su jeler ekalliyetler statüsü ile, dil 
eöyle diyor: Moıel boyunca Lilksemburg ha medlgt takdirde protesto çekmiye retiyle muamele yapılır. kanunları te idari teokilAt hak· 

,, Südedler Almanyaya illıa dudunda tahkimat yapmakta ve\ ve bDl.tUm almıya ~cet kalmak Yenl ihale yapılıncıva kadar kındaki kanundan ibarettir. Ko· 
kı ietemie detildir. Yalnız, en iecileri gece gündüz Qalısmakta sızın lbale fesbedlle ek muvakkat geçecek zaman Jçiode ihtiyaç gö- misyon ekalll1eth;r statüsünün 
eou bir tehdit olarak bunu ba tadır. Bazı 7erlerde de telörgü teminat Hazneye lru i1 kaydoluna rlllen gnntnk alımlardan ve sair tetkikini bitirmio ve hükumete 

fan ileri sürmüelerdir. Hatta li ler çevrilmokledlr. cakt;r, 1 d 1 lh 1 d h işlerden mDtevellld zararlar mDle bazı maddelerin değiştirilmesi 
derlerinin Alman Nazi teşkillltı Bazı haberlere göre, bu ilk 

1 
mıtsr:ri,~colu~!: baJ'~:~arı: ~u:a~ abhtde 1ttltlr, hakkında tekliflerde bulunmıya 

na dahil olmak arzuları da, tahkimat hattından sonra budu 1 müttefikan karar vermiştir. 

K k • ROtenlere verilecek Avusturya Nazilerinin sukutu dun biran daha br.rislnde bir ereste ongresı ·,~ da'ıreler'ını'n 
hayale u~ramaları üzerine tavsa hat yapılacaktır. ' muhtariyet meselesi 

Prag, 11 ( Uadyo ) - AeaQ'ı mıedrr. S · · · ~ d d. Du .. n Zı'raat Vekili- venı· kadroları tes· Çekoslovakya gibi küçük bir esımızı ya ın a unyaya 1 ı Karpat Rusyası eyaletinin valisi 
• • • J b • J'/d' Hrabar, dün Benee tarafından devlet iQinde müsui io arkadaeı d nr'n Tl'"aSeftnae ıt e f l 

Uyuracag,.,IZ .., kabul edilmiştir. Bugün de Hod 
olarak çalıemak Südet liderleri toplandı Ankara 10 t Hususi ) - İş za tarafından kabul edilecektir. 
için gün geçtikçe kuvvetlenen (Birinciden artan.> . • dairesinin 1937 büdçe 1ılına SeH\hiyettar mahfiller Hodza ile 
bir arzu haline gelmektedir. Ve bir kösede vazıfe saat11ıı, Ankara 11 (Radyo) Orman mahsus teekilAtı ile 3008 sayılı Hrabar'ın Rüten'Jere verilecek 

dirler. 
Hükumet önOmQzdeki 

hafta milliyetler kanununu 

görüşecek 
Prag, 11 ( Radyo ) - Milli· 

yeller kanunu projesini tetkik 
etmekte olan parlamento komis• 
yonu, önümüzdeki haha, Başçe· 
kil Hodza'ııın işlirllkiyle munta 
zam surette toplantılarına baeh· 
yacaktır. 

DıQ'er taraftan, hükumet, mil 
liyeUer kanunu projesi, muhale· 
fet grupları da dahil olmak üze 
re bütün parlamento grupları 

ile müzakerede devam edecek
tir. 

Parlamento komisyonunda 
tetkikten sonra, projeler, birkaç 
nazırdan mürekkep bir komite 
de yeniden tetkike tAbi tutula 
cak, bundan sonra bir kere da 
ha milliyetler mümessilleri ile 
üzerinde görüeülecek, 1eniden 
uazırlar meclisine gelecek ve 
nihayet tasvib edilmek üzere 
mebusan mE!Cliıine arzedilecek· 

Bundan baeka, her iki taraf bekli1en bü1ük bir gramafon' ieleri, kereste piyasası ve orman 1 ie kanuuununun tatbikatını te muhtariyet meselesi hakkında 
tan da, Çekoslovakların şuna terlibati1le bir hoparlörü göste· J ieletme eekill~rini tetkik. ~~kı~· 1 min ve takip vazife n selA~iye& da görüeeceklerini söylemekte-
göz önünde bulundurmaları la rerek: I di1le 30 fabrıka mümessıltnın ış !erine müteallik umumi talımat ------------------- J 
zımdır ki, bir umumi harbe se - Bunlar da sigorta terti tirAk ettiği lkongre bu güo saat 

1 
namenin bazı maddelerinin tadi Siyasi mülteciler için Macar devlet adam an 

bap olursa en fazla zarara uğra batımızdır diyor, akla gelmiyen ' 17 de Ziraat Vekili Faik Kurd· 1i suretile 1998 büdçe yılında da 

tir. 

yacak olan gene kendi memle bir sebebi~ şehirdeki stüdyoda ' o~iunun riyasetinde toplanmıe· meri olmasını te"'!_inen. yeniden Beynelmilel tedbir
ketleri, kendi ocakları, kendi ai veya yolda bir ıırıza olursa din tır. Kongrere rmümessillerden hazırlanan. umumı t_alımatname Yakında Romaya 
leleri, kendi mallarıdır. leyici, nrııa tamir ediliııcey e ka baeka Ziraat VekAletinin orman 1 ile ü~retlerı . 1938 malı yılı mk üva /er isteniyor 

· ı· · · · · d . -dü ü l zeneı umumıye kanununa onu Çekoslovakyanın ışga ı dar beklemıyecektır. Bızım e ielerıyle alAkalı mu r ve m - 1 tahsisattan verilmek üzere iş Eviao, 10 a. a. - Siyasi mUl Roma a.a •. Neeredileu res 
kolay mı ? burada gramofonumuz, plAkları tahassısları da iştirak etmekte· ::.eresinin 1938 )'ıh kadrosu lecllere yardım meseleelle aUlka· ml bir tebli~de Macar baevekili 

gidiyorlar 

Eski İngiliz Basvakili, mız ve küçük stüdyomuz olacak dir. nun 1 Ağustos 1938 tarihinden dıır teşekkUller tarıtfıodan yapıla Jmredl ile Hariciye nazırı Kan· 
ı k d H kA ' k k" k cıtk taleblerl kabul etmek için bundan sonra, tahriklere tır. Böyle bir ihtima areısıu a Ü umetm ftf8fl muteber olmak üzere tasdi ı a bOktlmetıer arası Evlan kooferao ya'om bu ayın içinde resmen 

rağmen Çek hükumetinin derhal biz kendi vesaitimizi ha rarlaşıırılmıeh. sıoıo komllesi tarafınrlan teşkil İtalyayı ziyAret edecekleri ve Ro 
gösterdiği soğuk kanlılığı rokete getirecek ve şehir stüd • "• .. ---· .k • 1. 1 H k k d edilen teknik tali komite, dUo mada dört giln kalncakları bildi 
ve temkini takdir ediyor, yosunun neeriyatını tamamtıya · Belgrad ve Selanı , 1Sl8DuU U U Un 8 öğteden sonra kom!teye mu~tıra rilmektedtr. 
burıunla beraber Beri inin rak dinleyiciye kareı vazifemizi f l • f • k . J k lar vermiş olan dloı ve siyası 33 Papa Macar baevekilini ka 

. t" me11>e ç1:1Jıaacahız. I Uar arına lŞ ıra 1 alebenınyüz e Se cemiyet tarafından göoderilE'n mu bul edecektir, 
hadise çıkarmak istese bu yerme ge ır '" v • -1 • • rahbasları dlolemlSllr. ı • -----

na hiçbir eeyin mııni olmı1a Beraberce santralın bodrum eueceğı~ sen b_eşı muvaffak Bu cemiyetlerin taleblerl, u- Ki f 1. 'k t ı· t , .. , 
cn~ıoı söylüyor ve diyor kalına iniyaruz. burada uzun ve Ankar~ 1~ (Hue~e~) - Önü lamadı muml surette blrlbirlne tevnfuk Of 8Ufl asmm eme 1 a f U 
ki= kıss dalgalı postalar için a1rı müzdeki Eylul a1ı ıçınde aQıla O . 

1 
etmektecilr. Cemiyetler, muayyen 1 Birinciden artan 

lngilteredekı Alman tarafta ayrı çahenn cihazlar ve hepsinin cak olan llelgrad Selünik bey lstanbul ~11 _<Hu~u.sı). etan· bir muhaceret planı yapılmasını f da kılor ve sud kostik ihti
1

açla 
rı propağandaJa göre, Çekoslo yanında om niyet te~tibatı var· nelmilel panayırına memleketi bul Hukuk F akullesı ımtıhanla- ve ihtiyar edlldcek masraflara k eılayacak ve memleketin 
vakyanm iegali, Avusturya ka dır. Herhangi birinde bozukluk mizln de ietiraki resmen tekar rının neticesi kati ~larak . a_nla· datr hOkllmler leshtt edllmeslnl ~ıi~~r ~r çkk ihtiyaçlarına da 

b " .k. - 1-k olursa, posta durursa diQ'eri der - l · tir ica eden hazırlık eılmıetır. Alınan netıceler ıyı de istemektedirler. Bundan maAda . b k 
dar olmasa bile ır 1 ı gun u hal onu ramplaea edecek ve bu rur e mıe · P gildir. imtihanlara ietirAk eden mUltecllerin mallarından bir kıs · ceva~ v~rec~klır. Bun~an. ae a 
ietir. Bizi buna inandırmaya ça e i ler durmı acaktır. Fa· lar başlamıetır. . talebenin yüzde yetmie beşi ey mını beraber gölUtmelerine masa en buyuk bır ehemmıyetı daha 
h9ırlarken motörlü kıtalarıo her sureti ş k Y la b 1 1 Ayrıca bu seneki tzmır fua ICılde tekrar imtihana girecek· ade edUmesl iç.in Almanya D(.Zdln vardır ki o da memleket milda 
taraftan memlekete nasıl gire raza, çalıeırken ızao m 

8 arı rına ltal7aoların da iştirak ede erdir. de teşebbUslerde buluoulmasıoı ar faaeındaki hizmeti olacaktır.E'ab 
cekleri de ildçe olunuyor. soğutma cihazının muhte~el ak· ı ce~i ve bundan böyle açılacak Birinci sınıfta imtihana gir· zu etmektedirler. rika bize vatanımızı tecavüzler 

Fakat bugünkü harp hak saklığınll kareı alınmıs bır ter· beynelmilel İzmir fuarına işıirak mek hakkını 341 talebe kazana Tali komite, hllkllmetler ara den korumak için muhtaç olaca 
kında tecrübesi olan bir kimse tiple bir makine bu IAmbaları k - Almaoyadan bir he bilmiş, bunlardan ~10 u el~m~ sı komiteye verikcek raporunu . k. 

1 
. 

15 d~kikada ecığutabilecektir. ı et~e uzl erek ı · · ziyaret ede imtihanlarını vermııı ve sozlu bugUn tanzim edecektir. Diğer ğımız ı?1 an ve vasıta arı temın 
buna inanmaz. İyi bir lstihkAm k . yetın ge ere znıırı ·ımtihanlara girebilmietir. Fakat lh ti hOkQ ti ko edecektır. 
~e blokhavslar' tabii maniaların Bu 15 dakika içinde. bozu. - , cc.11oi haber verilmektedir. c e en me er arası 2 ·ı 1· rf d'I k 
" k · d "l c k eerıyatın ın "" bu 310 talebeden ancak 44 ü mite umumi mDzakerelerlrıe de-1 mı yon ıra sa e ı ece 
· · ekilde kullanılması ve çar lu tamır e 

1 
e e ' n y· k' 1 an a vam etmek Ozere bu sabıtb top · Bu fabrikaya iki milyon lira ~~~ağa karar verilmiş bir ordu 1 sicamı bozulmıyocaktır. ' ur Jye. ısp y muv~~a~e~~~~ş~rı.e· 341 talebe· !anacaktır. sarfedeceği1 1 Seııevi 800 bin lira 

. b"ır hu·cumu durdura 1 Bodrum katında, muhtemel T • l K Ş k . · ı d herhangı_ . d . B k hava turruzlarının sigortası da : lCQTef an aşması den 297 ei eylıil de9resiue . ka'.• · r80• ay- e ~ı~zy1metinde kılor ıslı tsal e ece 
cak kabılıyetle ır. una areı ı mıetır. ikinci sınıfta eleme ımtı· y 

8 
düemanin külliyetli asker gön düşünül?1ü~11 bn~a.da çal!kşao m:İ imzala.ndı hanlarına giren 202 talebeden Sayın Baevekilin hayli za 

-k b' to k mur ve ışçı er ıçın mu emm t c· h ı ı· ·ı ı · .. f ı - ı·ı ·rmek Çı·n ordularını tebrik l f b ·k b ' a' ata dermesi, büyu ır pçu uv bir sıQ'ıoak viicude getirilmiştir. span1a um ur ye ı ı e ı~a muva fak o up eoz u ere gı man evve a rı anın ızz , 
velini bir ara7a toplaması llizım Bize izahat veren arkadaea ret ve tediye antaıımaları dun hakkını kazanan talebe 190 kiei ediyor cakları vadinde bulunmuelardı, 
~elecektir. Bu suretle, kol~J btr zihinleri kurcahyan bir sual so- imzalanmıetır. Bu anlaııma esa~ dir. Bunlardan ancak 62 talebe Haokeu 

10 
(RaciJo) _ San Bu da kılor fıtbrikasına verdik 

'
ürfiwüe a.ıt.ır ·ıe pahalı bır harp !arına aöre Türk ihracat bedeh muvaffak olmuetur. teri ehemmiyeti gösterir, Rahat 

' 
5 ruyaroı: a • Üçüncü ıınıfta 174 talebe · tıral Ni1üz Qin ajansı bildiriyor . . 

haline gelecektir. t 1 b ata nio wüzde 20 si serhest dötız Radyo ile nearedı"len b"ır nutuk sızlıkları bu nidlerinı 7erıoe ış - elasron ça ıemıya av · ' den 160 ı elemelerde kazanmış " k . 
Börle bir muharebeye gır .,1ncJ, •an·ı kapae·ıte 5 den 120 olarek ödenecektir. Buna m_u.ka_ ta hariciwe nazırı Uana- Şuang getirme7e mAni oldu, endı nam 

k d v ' ' ve sözlülere girmiş ancak 55 i , a 
meden ev9el, hücum edece . e kilovata çıkınca Ankara "Ok kuv bil lspanya gene.l ithalAt re1ımı -Uei' 12 ay süren ciddi bir mü larına temel atma1a beni memur 

·11 t or v ı 'f d d k muvaffak olmuetur. cadeleden sonra Çiolllerin azım ettiler, ıetin seferberlik ı n e mesı, 'ıı elli bir merker. haline gelecek kararnamesinden stı a e e ere - Yu-zde hesabile muvaffaki· 
b- ük · k ını kul ı k" 1 k h tü ıu ve kabili1etlerioden bir oe1 ka1 Bura1a gelmeden evvel hu dusuuun uy tHr ıem F kat acaba bu kuvvetli merke spanya7a va 1 0 aca er r wetsizlik niebeti birinci sınıfta betmediklerini söylemia ve su 

lA d A · zamanda a b t ı c ktır An ' v zorlarına kabul edilmek şerefine lanmaeı zım ır. ynı ' · 01 ve yakın dalga uzun- itha!Atımız ser es o a a · 88, ·ıkincide 70, üçüncü sınıftada sözleri ilave etmiştir 
00 400 b k. · ı·k zırı, ay 38 t ·b· ·ı ldu11oum sırada Atatürk se en aşo~ı 3 - ın ı!ı ı 1 Juklarına tesir etmesi, onları ört taşma 15 temmuz 19 arı ın 69 dur. c- JapoDyaya sermare ve naı o • 

bir zayiatı da göze almak ıcap 1 mesi mahzuru doğmaz mı? Bu den muteber olacaktır. eilAh vermek suretile yapılan lAmlarını size getirmemi emir 
eder. Morgal Bakın yardıma nihayet verilmelidir. Luyurdular, S6merbankın bun 

" . _ ·n nasıl bertaraf edildi.. ge~eleri 31,69 metre üzerinden Uzak şarkta sulhu tesis etmek dan evvelki tesebbüslerde oldu 
Boyle bır teeebb~s. bu gu k - Böyle bir ihıımal metcut çaheacak, uzuıılar ise gece gün 1941 de istihsale için be1oelmilel bir müdahaleye ğu gibi bunu da mu.affakiyetle 

kü devletlerde~ hepsını s11.rsacıa deQildlr. Şimdi bir çok lstas1on düz 1639 metre üzerinde buluna ihtiyaç vardır.,. baearacaQ'ından eüphem 1oktur:ıt 
bir mahl1ettedır. Hususıle he tar vardır ki radyomuzun düA' caktır. baılanacak Çin KomOnist partisinin 
men hemen bütün dün1anın ona 1 mesinl çeviri;ken bir çok yerler Radyoda Balkanların en ;s Ankara _ Morgal madenin beyannamesi ) ç· 
karoı çarpıştı~ı bir harbteo boz den "akarlar: bu suretle bir teda ki milleliy_iz B. izde 1926 da _n de senede takriben on bin ton Hankeu 11 (Rad10 - ın 

k k daha " k d al kta olan ıe -Japon ihtilafının 1ıldönümü gunlukJa çı tı tan sonra hül (raisonneance) olur. Bu pos aranın eım ı ç ıema standard bakır veracek olan iza münasebeti Çin komünist partisi 
ıeni kendisine gelmekte olan taları bozan armoniden ileri ge tas1onu kurulduau ve 1927 de be tesisatı ve buna müteferri bir beyanname neşrederek Qang 
bir memleket için. lir. Bizim istasJon için bu bahis çalımağa bael~dıgı zaman Bal atelyeler, kunei muharrike H&n -Kay-Şek ile Çin ordusunu 

Vineton Çörçil Çekoelo mevzuu olmtıyacaktır. Zira öyle kanlarda henuz radyo ıoktu. trah, açık hava m_ad~n. ~es~s1ttı tebrik etmekte ve komünistle 
· b 1 • dü o s lı istas .. 0 bu ieiıı icap ettırdıQ'ı ıçtımai rin ilk safta müstevlilerle barba vakJa meselesinin nasıl clhdz)ar korıulmuetur kı un ar Bu gun ny_a. ın ayı _ • de•am edeceklerini bildirmekte 

biteceQini gözden geQire Ankararı muayyen bir tul mev yonlarından bırı snyıla~n Bukre~ tesisat vücude getirilecektir, 
rek cıöyls diyor: cede çalıştıracak diğer ietıieyon istasyonunun bile honuz temeli Bu işin nihai projesi, teknik Çdifnliler bir demir yolunu 

" mürakabesi Geko firmasına ve 
Çokoslovakyada varılacak ları \amameu aylracrktır. Anka atılmamıştı. . rilmiştir, Bu sebeple Morgol ba tahrib ettiler 

bir barıema ve anlaema ll. Hıt ra çalışırken de gene her tarafı Yeni Etlmesut istasyonu, kır ieinin meydana gelirilmesine Hankov 11 cRadyo:ıt -- Çin 
Jer için hiçle aşağı düşürücü bir dinlemek mümkün olacaktır. Yal Balkanların eıı mükemm~l telsiz bilfiil başlanmıe bulunuyor, gönüllüleri bazı noktalarda, 

eey teekil etmez Bilakis Ilitler nız uzun dalgalarda 200 metre santralı oluyor. En tmı· ü~etmm~ Morgol bakırı 1941 bidayet Pingsing demir1oluuu tahrip 
• k . d l en güzel ve en kuvva ı ıs asy 

Südedllerin eerefli bir idare sek arasında An aranın sesı uyu a _ _ !erinde istihsal edilecektir' etmieterdır. 
Ji kazanmalarına kendisinin caktır. Kısalar gündüzleri 19.74 nu. Goğsum kabarıyor. 

Ouçenin bir makalesi 
- Birinciden artnn-

hut dünya çarpıgmaeı haline !o 
kişat edip etmiyoceğiııi bilmiro 
ruz. Fakat bildiğimiz bir eef 
varsa o da, faoi2min çarpıema 

dan korkmaklığıdır .• 
B. Musoliui sözlerini şöyle 

bitiriyor; 
•ttal1anın harici politika&ı 

Roma - Berlin mihverine ve 
Roma-Berlin-Tokyo mQsellesi 
ne ietinad etmektedir. 
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SAYFA 3 YENi MERSiN 12 Temmuz 1938 

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
i L A N 

icel Defterdarlığından 
Muhammen bedeli 

HUDUDU ... ______________________________ __. Kazası Mahallesi Cinsi 

iranda Demir VA Çelik fab· ~ocu~larm uykusuna ~air Mersin Camlşerlf Arsa 

rikaları kuruluyor Londra belediyesi çocuk
lann uyku saatlerini tanzim 
etmek için neşrettiği bir ta-

TOrkiyetlcn sonra fran da ' ve 60 illi 70 ton çelik çıkara mimi bütün yatılı mekteplere 
memleketi dahilndc muazzam caktır. Fabrikaların hususi göndermiştir, Hu tamime göre 
demir ve çelik fabri~ala rı kur elektirik, su kuvveti ve bu· Dört yaşında küçük ço
mağa karar vermiştir, Fahri- har kuvveti tesisatı olacaktır cukl11 saat altı buçukta yAta 
ka'arm inşası hakkında Al- Ayrıca toru ve muhtelif Şf - ğa girecekler ve asgari 12 
man firmaları ila 3(),000,oOO kilde demiı' yapacaktır. saat uyuracaklardır, .. 
markhlt bir mukavele a kde· Bahrıhazeri Basra körfe ki Yedı ytışmd~d•n kütç~k ç~-
d.1 . . . d d. t cu ar saa ye ı e ya aga ga-

ı mışhr. zıne rap e 1lccek bUyUk ran recekler ye asg1ri ı t buçuk 
Bu fabrikalar Tahranın devlet demiryolunun umum saat uyuyacaklardır. 

lo kilometre ccnubundaki E- travcrslerini bu fabrikalar On bir yaşından küçük 
minabad mevkiindo kurulacak yetiştirecektir. çocuklar saat sekizde yatağa 
lir. Fabrikal81' imalatında franıo kömürleri ve de- ııirecekle ve en az 11 saat 
mDnhasıran lran klSmUrU ve mir medenleri iyi ve zengin uyuy0acadkölatrdır. d kü .. k 
· nd .. d · h 1 ld .. d E · had f b · n ' yaıın an çu ıra. a çı .. ao emu· cev ere· o ugun an mma a rıka çocaklir sekizle dokuz arasın 
J .. n kullımlacaktır. l.Jerı yakın '-9rkın en mllkem· da yatağa girmek ve en az on 

Bu fabri11alar iilDde 150 mol demir ve rçetik tesisatın saat uyumok mecburiyetinde-
lon demir ve bu kadar kok dan sayılacaktır. dirler, 

Dünyanm in eski gazetesi Yugoslavyalı üniversitf'liler Pariste 
konser verecek 

5 
kapandı. . Milot Kaploviç korusuna prkıya baılayınca billir sesli 

1 00 senedeaben Çınde çı~ mensup tıO Yugoslavyala ta- peri kızlın bile onu dinlemek 
makta olan ~linyaaın en eıkı !abe, birkaç konser vermek için susarlardı. 

" ,, 

Mahmudiye ,, ,, 

" bahçe ,, 
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Miktar M2. Lira 

156 225 

250 500 

133 200 

120 60 

215 ııo 

215 llo 

250 125 

230 115 

200 100 

200 ıoo 

225 125 

Doğusu batısı güneyi yol kuzeyi 
Fuad arsası ile mahdut 
Doğus.u rıhllm batısı gümrük arıba

rı kuzeyı gece okulu giineyi kumluk 
ile mahdut 

Doğusu Ali evi batısı yol kuzeyi 
Ankiliko evi güneyi dokıor Varit evile 

Doğusu yol bausı 1Auiile kuzeyi 
Mahmut ve Kamile güneyi ibralıim ve 
Beddur ve Yasin ile 

Doğusu belediye arsası batısı Meh
met Nasur veresnsi kuzeyi hark ve 
yol günt~yi Süleyman ile 
Doğusu yol batısı hilani kuzeyi ı\ ti

na giineyi )'Ol ile mahdut 
Doğusu lıilani batısı Mehmet kuze

yi AtinA güneyi yol ile 
Doğusu yol batısı beJPdiytıye ait 

arsa kuzeyi hark ve yol ile 
Doğusu )·ol batısı mehmel kuzeyi 

ümmi gülsüm ~lineyi mehmet kimu ile 
Doğusu Nadir bausı c~emaliye ku

zeyi yol güneyi ali ve basur ile 
Sağı halil sulu abdullah önü ~·ol ar 

kası sema ~e kAmile ile mahdut 
ıazetesi 8Pepını Bao ~lapan• iizre Parise gitmiılerdir. 50 ıene kadar evvel Sarb 
•ntbr. u ı•zete an ittan Mil , 5 1 •01 k h .. . . . b. k k Yukarıda hudut ve evsafı yazılı on bir parça arsanın mülkiyeti peşin 
1. Of arp ann mı a - unıverııtesı ır oro urmaya I ı .. ı 
-.OOı~ae.ıoara,. tabilerin, g~ ramanlan sayılır. Koaovamey k•rar verdiği vakit, ba milli Sall maa uzre müzayfdeye aonuJo , uşltar. 21-7-988 güııÜ 83Bl 11 de sÜrÜ-
z~hcıllaerbı11il ve ~ı5poırşafların .P• daa muharebesinde saltan cfaaneye dayanarak, teıekkü- len J.ehler haddi IAyık görfıldü8ü taldirde ihalei :katiyeleri )·apılacağından 
n 11Y• ece• u UDJ u· Muradı öldilrmllf olan bu ada le onun ismini vermişti. lalip olanların yüzde 7 buçul lf'oıinat yatırarak Defıerdarhlta müıeşeLkil 
•inde bir Çinli tarafından ka mın babraaını Sırplar birçok Yugoslavyah gençler ta- komisyona miiracaatları ilAn olunur. 9-12-15-19 

HUDUDU 

ıulmaıtur. Bu ıazete kuruldu il ı - ı · ı d' Ef f d p · ·ı k k 
1
• l A N 

w .h b . r.oo b masa ara su, emıı er ır. ra ın an arııte verı ece on 
gu tarı ten erı ı . • aşmu- . . · k h • d w. t" i tir aaaeye ıöre, Maloı, tekın ol- ıerlerın programlarında eı i 
am; k~ı.•ı ıjrm' ı. t f mayan dağlarda perilere ıarkı Sarp milli milli rapsodileri,ko i~el Defterdarlığından 

d . e ınıı· n a~n ar ara ;n· ıöyliyea bir kahramandı, Ve miteci şarkıları ve en yeni 

d~a •ıga 1 tızenkn.e Jıpon .a~ onun ilihi bir sesi vardı, O Sırp eserleri bulunmaktadır. Kazası Mevkll Cinsi ::~a8r~men b~~~l 
unyanm ea es ı gazeteaıoı 

~:r:ı.:~~ .. ~~ .. ~:.ı..ıi;;~::~ Müzayik kaldırımlar demir llmanya~a büyü~ bir balon Merain Bahçe Mılod~:~iden 1100 
M

2 1100
1.n ~::~:~ ~~~:-:1:..:b':~.~:.~b;~!m:; 

İtin verdiler. Yalnız gazete C8JJ8l8r 1 Almarıyada şimdiye ka- metrük Abdullah ile 
eaki aaanelerine sadık kaldığı UU 

1 
~~r emsali görillmemiş bUyOk » • » 1160 M 1160 Şarkan yol garbea bark ve jauelame şi-

ve JapoDlann arza dtiği şekil Paris belediyesi, Paris ı.uç:k0te bir balo~ yapılıı:ııştır malen Yaıia ve Abdullah cenuben yol ve 
de ya·za d - · • b 11 • • • , :J,J O metre mıktibındak1 bu Şaşati evi yazma ıgı ıçın u se yo arı ıçm yeoa lecrObeler b 1 f f t t ilb ı d 
f~r kaU olarak k bl t . , a on sır enn ecr e er e » » » 2760 M2 2760 Şarkan Şevket ve diğerleri evi garben 

• apa IDlf ır, yapıyor. Fnnsanın markez1 r kullanılacaktır. Balonun dahi- yol ve Huaa kavaı evlatlan ve lbrabim Ha· 
Yaman llfCDla nin bazı ~caddelerine biı.im ~i terli.ta lı .bir laboratuvardan (Kiriıtimaaı madamaıı Mariko bib vereaeıi ıimalen Silifke yolu ceaubea An· 

V "k b ü köpr ü üzerindeki sarı taşların ıbarettır. Bıtterfe ld meydanın Mavrumatiden metru~k 4 d Ak 1 H k 
atı an mat aaaının m . 1 dan hareket edecek ve yükse parça on ı ve asan avıs veresesi Meryem 

dürü ı ı inci Pi'y~, incilin Ma çok kilçUk (.4/0 santimetre mu lecek bu balonun l:'lboraıuva · tapu tevbiden) · Fatma ve Feride ile 
daj'arkarcaya tercüme edil· rabbaı) modelini. iki ı enkli 1 rında en ziyad~ Utra·Gam· Ga~ ri n. libadillerden metruk ) u karıda la udu t 't'e ev8afı ) azılı üç parça 
IDİf ilk nilsbasını takdim etti. oıerak kullandı. Bunlar cadde :ma ruaı~;· Uzerındc tecrübe arsaıun nıülki)eli peşin satllAcDğuıdan oıiiıayN.le)e ~onnlmuştur. Sürülen 

Bu tercOmeain tabedilme ye gilzcl bir mozayik manza· yapı aBca ır., u . 1 k pe~ ler huddi hl) ık görüldüjü tal dird~ 21· 7 · 9B8 perşe mb~ günii saat onda 
• • • . • 1 u şua arın g neşıo e e halesı· yapıl• of'r d t ı· 1 J .. d b ~urafıLı ~·~· ı ı mcı Pı de- rası ve.riyorlar . . D~ ger ba~ı lerindcn mi yoksa ba_şka .biı ı 8

C0 ern an a ıp o arı arın ) uz e 7 uçul teminat yatırarak def-
... hte e~lfb. • caddelerı de erımış demır şeyden mi hasıl oldugu şım~ Lerdarlıkta nıüteş~k kil komisyona müracaatları ilan olunur. 9-12-1 ô-19 

. ll~dagaakarca İncil 1486 (fond) ile döşedi. Banlar tabii diye kadar anlaşılamamıştı -

•Ev Satıhk 1abı.fedir. 20 tane m~kadde- t .. cr~be mahiyetinde •.• Teçrn- 1 YDksek tabakalı bavaiyede 563 7 NO. IU 
llleaı vardır. Tercümeaı Mada- belerin neticesine gftre Paris bunun anlaşılmasına çalışacak 
ıaıkarda otarmut olan milyo- kaldırımlarının nelerden yapı · tır. Bundan tıaşka toz taneler• bilet Mer~inde Mahmudiye mahallesinde Küçük Ha-

ilerler tarafından yapalmııt.r. lacağı tayin eJitir. ı ~~. hararet ölçüleri yapılacak· 15 Bin lira kazandı imam civarında 151 numaralı sokakıa J 5 numa-

K o·• peg""" ı· hakaret go·· 1 dr··1 dı"ye Bu ter.rntc!crc_~ yalnız Al· rah ev satıhkıır Burası 192 metre murabbamda 
manya değ11, Belçıka ve Le- Mersin Gençlik gİfeai sahi·/ dört oda bir mulbahlan ibarettir Evin balı"fSİ, su 

• • 1 histan da iştirak ediyor. Balo bi Mücahit Saah larafındu I • 
GörOlmemış ~ır. dı!a bullkaret görmoı sayılmaz, klSpek · nu idare edecek pilot bir çok 3 nncll keıidede satılan 5637 tulum bası ve çt•şmesi, e ekırik tesisatı vardır 
Davacı Cezaırlı ba~ao hakkında her 181 BlSylenebilir defa yilksek hava tebakaluı-

1

'numarab bilete ıs bin lira ba .Almak isteyenlerin ,. eni Mersin idare memu-
L.uiz Frınkır. Bu hatunun cms Vazıı_ k.anun ancak insan kıs na çıkan Drechslerdir. Bu zat bet etmiıtir. Bilet nhibinia runa müracalları 
bır köpeği var. Adı: Bo-Bro- detmıştır. Davanın sukutuna bir zaman mDvellldOlhumuza giıeye derhal müracaab rica 
k ı olunur. 
ar. Bu köpek bugOne kadar karar verildi . .'• cihazı kullanmaksızın 60u0 Gençlik Gişesi sahibi ---------------------

h?r sergide teşhir edilmiş, 1 
merreye kadar yükselmişti. Mücahit Sanlı 1 l 1 H 

bırınciliği kazanmış. Aıtın Mayıs bicillinı tırıı A 
~::;r:~:r b~;·~ bi~0ser~~;ı hııacu ıız . fni ıedal ~ir tayyarenin Mersin Gençlik Mersin Tıciı re Endüstri odasından 
hıç bır şey kazanamamış, mu · Jlptlgl r&kl Giıesi Hali tasfiyede bulu nan Mersin Dakik Çırçır ve 
ki\fat alamamış. ı Almanyan•o Şelzvig-Holş. H k .d d b 

Nedı> n? 1 tayn eyaleti mayıablJceklerioin S0 vjetler Birliği Merkez daıı:~ s:';inediri~. ~f:t~e~:~!i Nebati Yağ Fabrikası Türk Anonim Şirketinin 
Bay~n Frınkar diyor ki: bucumuoa uğram.ııtır. Bu lbö-IHavacılık Klobu. Ziur.io .tara- Gençlik Gişesinden alınız Fevkalede olarak lıissed~rlar heyeti umumumiye. 
- JOri flzasmdan bay Şa ~kler bir oeıdrge baakinindan ~~~a~~~f~~;e ~;~::~ ~~~~ sininin iktisat Vek~ıletinin Mümflssili Defterdar 

lö'en klSpeğlmin aleyhinde bu aha :nobim urarları sebep linin uçuşu neticesini enteroas Bay Haı·ı S · 1 d 14 6 9 2 8 T ·ı · d 
luodu, sljylemediğni bırakma· olmu' ardır, Mılyooa.rca ma· yooal rekor olarak t&Jbit et- J [ N ı· M ( ft S ,. N 1 erın ıuıurun a - · ~ arı un e 
dı. Kendisinden davacıyım.' yısböceğl, uğradıkları •hada mitlir. Bo model tayyare, 21 dairei Dılthsusasında )&ptıgıtoplantıda, ruznamede 

Ve otuz bin frank zarar ı botun eldnl~ri mahvetmişler kilometre 857 metre mesafeyi Nüshası 5 Kuruştur yazılı hususa& ıi~r edilmiş ve şirket emval ve 
ıiyan istiyerek mahkememeye l ve bu .senanın hasadadını ıde uoa;.ık ~atetmiştir. Bu husuH Abone ı Türkiye Hariç mevcudunun dt>ğt-r bt>dtli ile S3lılıp tasviyesiıı~ 
başvurdu Bay Şatlıleoin köpe ta tehlıkeye koymuşlardır. lain ve31ka'ar. Enternasyonal 
.... . h ı hOkQ t t·x k Havacılık Fedarasyonuoa gön- Şerait lçı·n lrı'n ve matlu batının bir an evvel tahsiline ve alacak. gı hıkkındakı fena propagao Ma 1 it me ' "'ce • derilmiştir. ~ 
da neticesi, köpeğin yavrula- lere boğucu gaz kulla~mak _ ~~=~~~ Senelik ı2oo Kr., 2000 K. hların bu 11eticei tasfi)' tıye inliz~r taluırnrnulüuü 
ı·ı de mDşt*'ri bulamaz olmuş!, mecburiyetinde kalmıştır. duguoa göre ~~ çarpışmanın AUıaylık 600 ıooo göstermediklt•ride ve ıaruret hasıl olduğunda te~-

Bay Şatölen do mukabil Halkın yardımıyla bu mücade gelecek yıllar ~ç~n faydalı ols 0 b· . . . cağı tahmin edılıyor. çaylık 300 500 bil edilen esas dalıilnde ve mürakibin tahriri mu 
11· dava açtı: le iyı netıccler vermtş, kısa Bu suretle zirdat için za Bir aylık ıoo Yoktur. ı k · · · 'I l k d b 1 

•Zemmi kadeh maddesi bir zaman içinde 120 milyon rarlı böcekJerin öldOrütmesm. va a alim ıstı ısa ay ma ağ ı olarak tasvİ) e 
ibsat1lar hakkındı konulmuş mayısböceği öldnroımnatur. de ilk olarak boğucu gaz kul- Resmi ilinatıa satın ıo memuruna selahiyeı verilmesine karar verilmiş 
bir mıQdeclir. Bir köpek ha· ÔldDrDlenlerin ya1·111 difi ol- laoı1mış oluyor. Karaıtur. olduğu ilan olunur, 
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SAYFA 4 YENl MERSi:~ 12 Temmuı 1938 

Milllmlmlmlmlmmlımrmlftllmimlt BB••BllltB•llil!IBBlt&" !l!U!li!lii•~ p!ft~~~~~:l.i~~~~~~~~~'i\ l 1't1azot yakan yeni 1 : A 1 tın rüya ~ ~ öRNEk K~~BAP EVi ~~ 
i . il i8i ~olonya v~ Esansları JI ~~ Ahmed Kayaselçuk ~ 
~ Mutfak ocaklan 1 = Yaz geldı, her zaman sıze lazım olan kolonyaları-1 (:.! KURUŞ KEBAPLAR !. KURUŞ KEBAPJ.AR r~ 

H E I D E N 1 A =ı 1 .. mzı Al TIN RÜYA Kolonyabn sat ışevin~en te.min ediniz;_ ~ 15 ~~~~~· k•b•b• koyu• l J: iı~~:ı~1:~b:~ç·1ı k•. ~ 
Rı XIA: ~ aıJ 25 Yoğurtlu kehııp sade ! l 20 Kt!me kebabı I~ 

~ Dünyanın c:n iktisatlı ocaklarıdır. = IJKolonyalarımız en güzel, temız esanslEj 'Ciı~ yuğ başlama et suyile \ ! 20 Patatisll kebap ~l 
~ = IJi f a l d • k tl•d• i:Bi l ~ 15 Kuş büŞI kebap 1! 20 Baharlı kebap 'J 

1 1 
~ ar an yapı ır, ereceaı UVVe ı iT. B di l 20 Domstisll kebap 1j 15 Sade maydnnuzlu ke. . ~ 
• Fiyatlartrıtız ltfr kisfye t 1 lverişlidir. F.sans 31 ('~ 20 Patlıcanlı Urfa usulu ıı 20 Yağlı hamurlu l't tep~~ 

Oumans'z Borusuz ~larımız ise lP.ıuinatluhr. ~ lif 20 Sulu kebap Adana ,, ı slde ~ 

~ ~ Toptan saıış yapılır. Si nari~ kabul edilir. !Si ~~ 20 Sarımsaklı Antep ko. J '1 20 Çil} köfte 11e a ~ r , ( tO 20 KUlbash . 5 Sıılata, Ctıcık, Turşu 'Ol) 

1§ S • K k [I Lütfen bir defa tecrübe ediniz. il ?J ~~ il 8SSIZ 0 USUZ il f! Mersin Uray caddesi No. ~ 181 ~~ Şakarya lokantası karşısında 37 l\ıo. ~J 
D ~ illtlUBf&BB' il&.atB•&&&•ISIB .. &-. l!) ORNEK KEBABEVI V~~ Lokantasında~ 
~ p Enı· ektöesüz ı-.1 . ~ . 1 ~ J Yukuıda yazılı kebaplar ile daha birçok yazıl· 1 ~ 
; ompasız 1 1 Lıraya Fotograf makınesı 1 1~ m•y•n kebaplar. sırf koyun etiıe yapılır ve muhı.-lif ~1 

1 
~ 1 YEMEKLER bulunur, ı ~ 

t Haftada bir lira vererek bir fotoğraf ku ~~ Sa~·m müşterilerimizi !~ıP.numn etrnek için ~ 
§ tu makinesinesahip olabilirsiniz. ı -.e ı b ı ı .. o k ı 1. Al ,ıı Mavi alev, hiiyiik kiic.ük bir aLt·s vermek 'aıl ) ' 3JH arı u laa ı ıullen rn.~.. l\eu:!rc_ısı ı '" 

_ • Haftada. iki lira vırlr S6tıiZ size son model bir k~rüklü ( KO 9ı1 1 l " ( t.e a üzre der.hal ayar.f>dilt·l>ilir. it} DAKJ makinesi takdim ederiz. Sınıf terfi eden ve iyi not alan ( ~ mr.l t;flkinmt-'Z. R R TECHUBE KAFIOJlt 'Oıl = ~ alebeye verileetk tn kıymetli /ud iye FotcU;of Mokintsidir ~ ~ 

il 7 dakıkada bır teneke su kaynatan 1 ton::~~fa~{t'~'~f11X',0~if~~'/:},~:~11~'):11':',~~~~'kt's:ı~;:İar;;~ ~~~~~~~~im~~~~~~~ 
il ocaklarımızın saatte 1 kuruş daha ucuz ve taudir. 

Kodak, Otvart, Foglandtr, Mimoza, Leonord, lombtrE, Ka 
masrafı vardır pılli, Agfa markalı malzeme, f ilm ve sinema filml,rile Rontktn DOK. TOR OPR..A. TÖR 

k ~ fllmltrlbulunur, SAL bQRBQR 
Satış Yeri• .. Hi °!et 1.1rman - P?sta Kutusu No. 71 = 1 SEDAD SAHİR SEYMEN~ r 1A 

, Merıın Zıya Paşa cıvara No 8 8-15= 
t11 Uray caddesi No. 41 - Mers'n hasta/arını her gün 15Jen sonra 

SIDHW .. lillllaRllUllltilllUllDllllllllg ~-----------

Portakal ağaçlanmn sı~~atı nasıl temin edilir1 

VOLK ile, çünkü: 
t - Porlakallara fırız olan lrnşeratve hasla 

hklarla en kolay ve pratik şt•kiltJe mücadele 
etmek arıcak \~OLK ile kabildir. 
Volk ilacma yardımcı lıir um dde karışlı -

* 000000000000000000000000• kabul, muayene ve tedavi eder. ·= Türk Hava Kurumu : ADRES: Camiferif mahallesi 
&t O sabık Müftü evi yanındi 

o büytik Piyangosıı o • • ı 4 üncü keşide: 11 Ağustos 938 dedir : 

1 ~Büyük ihramiyeleri J 
' .g Şlmdlye kadar binlerce klşlyl zeoglo eden bu piyangoya : 

O iştirak etmek suretlle siz de taliblolzi deneyiniz O 
• ........................ @ 

-

10ö60oooo..-oo~~~~oo;.oo-~ 

1 Mazhar Cemil Esen al 
Sinir hastalıkları mütehasaısı 

Adana Reşat bey mahallesi ordu l.evi 
civarı Savatlı Bay Halil evi 181 

~oooooo~oooo~~~oooooo~oooooo~~~ô0oo~0009~ rılmasma Hizum yokıur. 1 
volk ~ıevcul ilftçlardan rn ~nııı i yetlisidir. 
VOlk f-lesnıi lllİİt>SSeseler t~ra(rndau her 

il~Cd tercihan tatbik ve tavsiye •~dilmektedir 
volk Ve Volkun kullamlmasuıa yarayan 

Püsk iirg~çler her za um n uahçecilerin em it· 
leri ne aruadtt bulundu rulnaak tadır. 

Sayın Mersinlilerin ------------------------~-------------------------------· 

volk ile ilaçlama işleri eu ehveu şarılar
la ticarethan~miz larafandan deruhte edil
mektedir. 

• 
f 

Nazarı dikkatine · 
Sıcaklar başladı, kışın 

yiyeceğiniz yağ ve peynirle· 
rinizle bunlara ben%er gıda 

maddelerinizi Soğuk hava 
deposuna vererek muha
faza ettiriniz, 

1
' Adres: Selim Şemsi 

ltbataran 
Soğuk hava deposu 

Mersin: Azak zade Han No. 20 

VJKTOR BOTROS 
15- 30 

lf. ~~ ••••• llnllmnllllBllllllB .... - ~ * **"' 
* ... 
* ,.. .. ... • • 

SIHHATİN İZİ KOR.. U"YUNUZ ı 

- 1''1 ASIL MI 

KAYADELEN 
SULARINI IÇMEkLE i 

gı Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletinin 672 numar.la raporu 

! TAHLiL RAPORB . 
1 Gilriiııiiş: Btırrak l\:.ıleviyt~ I; "Ioo snı3 suya sarfulunan N. lo 
r= ıuikdarı" 0.2 sm3. 
• Henk : Henk iz ~ı .. cmu sertlik derecesi "Fransız,, l.5 1 Koku ; Koku uz Uz, i maddder için sarfolunan müvelli-
b'I dülhumuza litrede o.4o mgr. 
• Sülfat "SO 4,, litred~ 0.0033 gr a. Tatlı ; LfiLif 
il Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
• Teamiil·, Mutedil N 
• İlral ''No 3,, ,, 0.0040 
m Nitrat ''No 2,, yok 
•ı Amonyak ''Nll3,, Yok 

Fennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden iliba-

1 
ren istasyona Ladar içi kalaylı kAlvanizli bol'ularla içi nıermer döşeli 

.bellurhavuzlara dökiilnrnkledir. Oradan d~ bütün Fi~iki ve kimyevi 
~vsafıru muhafaza ederf>k ve hiçbir suretle t~I drğıneden hususi kim-

• yagerimiz~ ve Adana Sıhhat Bak.aulığuun layin elliği Sıhhiye memn· 
• r·u huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY AOELEN suyu ile 
! y1kandıktan sonra doldurulmakta ve :ığızları Sıhhat memuru tarafm
'f dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir. 

"' * * * ,.. 

• • 
1 
1 • 1 
1 
1 

'~ * * • * 
*~••B·a&W•ftftDllB•mcn•u ........ - ...... *~* 
Mertia: Yeni Mersin Baıımevinde Budmqbr 

I 

,. . 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor 

O NA KARŞI 
I 

Hazırllkll Davranın• 

• 


