
._.._""·-- - . - --- - - -- - - -- ---- --·-------- ----- ------- - -- - -- - -~_- - -~- - --- -
- . 

Londradan verilen haberlere 
göre Alman iktisat Naztrı yakın 
da Ankaraya gelerek hükumeti 
mizle temaslarda bulunacaktır. 

S•hlbl ve Umum Ne,rlyat 
Direktörü 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
T11I Meni• Basımnl • llertlı 

Pazar 
17 

Temmuz 

1 9 3 8 - --
Sayısı 5 kuruş Yılı; 1 Sayı 

Telefon No. 82 10 3041 GÜNDELtK. SİYASİ H.ABBR. FİKİR. GAZETESİ 

Mersin limanının yapılması geri kaldı 
Cenup Nakliyatı için 

Şimdilik İskenderun serbest mıntakasından 
istifade edilecek ve tesisat yapllacak 

Memlehetimizin ihtisadi kalkınması için mühim kararlar 
alındı. Trabzon ve Çotalalzı limanları yapılıyor 

ls&anbul lG (Hususi muhabi · cektir. Cenupta madeu ve diğer 1 Trabzon transit hattının limanı 
rimiıdeo) iktisat Vekili B. Şakir nakliyatımız için şimdilik İsken· 3 milyon liraya mal edile<'ktir. 
Kesebirin Karadeniz sahillerin· derun seı besı mınlakasından is- Kütatıya ve Zooauldak elektrik 
de tetkik seyahati münasebetile tifade edilecek ve orada tahmil sanlralları da gelecek p14na bı
•erilen malumata göre memleke ve tahliye tertibatı yapılacaktır. rakılmıştır . Knrabüke kömür 
limi.zin iktisadt kalkınması için Şimdi yapılacak limanlardan Ça nakliyatına lüzum kalmayacak 
Jenıden mühim kararlar alınmış talağzı önünde Mendirek ve bir ·· d x. d •d x. 1 k l B k 

1 1 
d enerıı o.,ru an ! Ogruya e e . 

ır. u arar ar şun ar ır : tarafındaki dax.ın arkasında mah t ·k " ki" d t k k • • • t> rı ceryanı şc.ı ın e aşın ca -
Hazırlanan yem ımkilnlarla fuz kara hmanı yapılacak ve 12 t K b~k d · ı · k f b . . ır. ara u emır ve çe ı a · 

.Japılacak llmaıılarımıı Çatalağzı 
1 
mılyon lırayn mal olacaktır Ağız . 

te Trabzon limanlarıdır. Mersin da ilerde beş milyon lira sarfile rıkası temam!anın~a tam rand· 
'e Samsun limenlarıuın yapılma hir de askeri liman vücude geti I mania çalışabılmesı için plllnlar 
aı ikinci plôua ahnmışhr ki an- rilecektir. Çatals~zındaki yapı 1 hazırlanmış kuvvetler seferber 
cık beş sene sonra derpiş edile· vasıtalrrından istifade edilerek' edilmiş olucakllr. 

Bulgaristanda 
Şer'iye mahkeınele

rinin salahiyeti 
daraltıldı 

Sofra 16 (Radyo) Mebusao 
meclisi bu gün Bulgaristanda 
eeriye mahkemeleri aelAhiyetini 
aih~lere inhisar eltiren kanunun 
müzakeresini yaparak ittifakla 
kabul etmietir. Mecliste Bulgar 
adliye nazırı beyanatla buluna· 
rak şeriye mahkemelerinin bu 
günkü hukukla telif t1dilemiye· 
cegini te modern Türkiyenin da 
ba inktlilbın bidayetinde bu ınah 
kemeleri lAltvattiğini söylemiştir 

Hitler diyor ki: 
De-Yaptıklarımız 

mokrasinin geveze· 
liğinden kuvvetfidir. 

Müııih&eıı bildiriliyor: 

Af kanunu 
Diin meriyete girdi 

Kanun acele kaydile vilayet
lere tebliğ edildi 

Resmi gazetede neşredilen yeni kanunlar 
Ankara 16 (Husust mubabi· 

rimizden) Af kanunu luu günkü 
Resmi Gazete ile neşredildi. Ka 
nunun bu günden itibaren meri 
yAte girdiği BaşvekAletten bütün 
VekAletlore ve mülhak bütçe ile 
idare olunan umum müdürlükle 
re acele kaydiyle ve Valiliklere 
de acele telgrafla tebliğ edildi. 

Avukatlar kanunu, basın bir 
liği kanunu, cemiyetler kanunu 
ayın 14 ünden itibaren, ceza 
muhakemeleri usulü kanununun 
bazı maddelerini deQ'iştiren ka 

tolunan beynelmilel mukaveleye 
iltihak edilmesine dair kanun. 
Balya- Karaydın madenleri ki· 
ralama ve işletme şirketinin ge· 
tireceği mayi madeni mahruka· 
tın gümrük ve muamele resimle 
rinden istisnasına dair kanun, 
devlet tarafından kurulacak de
mir ve çelik fabrikalarının hlUz 
olacakları muafiyet lıakkında ka 
nun, gayri mubadil istihkakları-

nın tasfiyesine dair kanun. hazi 
nenin taksitle sattıgı bütün gay 
ri menkullerin satış lıedeHerinin 
tahsil sureti hakkında kauuıı,Kay Hatay davası 

Ve italya 
Fransanın milli bayramı dolayısile 

Antakyada yapılan merasim 
Hitler, "Sanat evi,, nde söy nun, iş kanununa ek kanun, ya 

lediği bir nıılukta şöyle demiş zıh ve basılı kflıtılların kese kt\ 
liı: ğıdı olar11k kullanılmasına dair 

seri ve Eskişehir tayyare fahri-
katarına mütedavil sermaye ve
rilmesi hakkında kanun, pasa
port kanunu, Londroda temin 
olunan kredi anlaşmasının tasdi 
kine dair kanun ayın on beşin 

Pariete çıkan ı..e Temps ga •t • c rasyonnl sosyalizmin hari 
Zelesinin Roma muhabiri 11 ta · ve geçı resmı ci siyasette mağlub olacağı söy 
rihinde gaıetesiue telefonla bil lenmişti. Halbuki uasyonal sosya 

diriyor: Albay Kale askeri kıtalarımızın aôater- lizm Alman milletini taılhin en 
İtalya, Halay işlerinin tan & feci bozganundan kurtarmış ve 

zimine dair Türk • Fransız an· diği dostluk tezahürlerine teşekkür etti. ona benli~ini tnuıtmış, onu ha 
laeınası karşısında şimdi ilıti· riçle d~ herkesin hürmet euigi 
Jatkıir bulunuyor. Meselede ala Antakya 14 (Hususi muha' !una devam ediyordu. Geçit ylr bir millet haline gelmiştir.~ 
kadar üo taraf. Türkiye, Fransa birimizden) - Fransanın 14 tem mi dakika devam ederek sona Hitler bundan sonr~ nasyo 
Suriye - hakkında da açıkça bir muz milli baJramı kutnluaıımış erdi. Bu znmana kadar yerini nal sosyalit Alınnnyaya birçok 

1 k ~ ·d T" k k · k t muhafaza edeııTürk bandosu, öu Şey söylemiyor. Selıeb 9udur ki: a~ er ı geçı e ur as erı 1 a memleketlerin "barbar, sıfatını 
halyan mehafıllne aöre dava la atı dn lştiralt ederek ıOreıı Türk ce Fransız milli mareı olan Mar vermesine 'tiraz etmiş ve demiş 

• seyyezi, bunu takiben de Türk 
mamen halledilmiş tletildir, ile -Fransı7. dosıuğunun güzel ve lstikUU marşını çalarak törene tir ki: 
ride bazı neticeler ~doıturacaktır samimi bir tezahürü olmuştur. nihayet verildi, bando halkın sü Demokrat meoılekellerde en 

kanun, matbuat kanununun ba· 
zı maddelerini delişliren kanun 
terbiyevi mahiyeti lıAiz filmlerin 
milletler arasında inliearını ko· 
layla9tırmak İQin CenevrAde ak· 

den itibaren meriyete girdi ve 
Resmi Gazete ile neşredildi. 

Pazarlak yasağı hakkında tetkikler 

Kanun 1 Eylülden itibaren 
meriyet mevkii ne girecek 

Kanun ilk defa Jktisat Vekaletinin tayin 
edecefi mıntakalarda tatbik edilecek 

ve hal7a, islıkbalde kendi husu Askeri geçit resmi Kapıcı rekli alkıeıHı topladı. manasız şe1leri, Aima•,ya onla 
et menfaatine göre vaziyet al- kümt;eti yanında kurulan tribün Kumandanlar, tören bitiuco rın aleyhine bulundu diye, hakh lstanbul 15 (Hususi mubabl· ı yetine tekur edeceği mmtakalar-
mıtk için ihtiyatlı bulunmakta·, önftnde tam saat 7,45 de başlndı. otomobillerine binerek halkın göstermiye ı:alışıyorlar. rimlz yazıyor - Bazı ihraç mad· da ve Veklller Heyetinin tensibi 
dır. "' Tribün Türk - Fransız bayrak coşkun alkışları arasında mn Bu suretle et~ demokrasi fik delerlmizio slandardlzatsyonu için ile tatbik edilecektir. 

Gazetelerde neşredilen ma· larile eüslenmiş, daçelliler yerle kamlarına döndüler. rini kıı,•vellenclirectıklerini zanne yapılan toplatnlılur mUnttsebellle Kanundan tam bir netice a· 
kaleler Sancak meselesinde für rini almışlardı. Türk ve Fraeız •"'• diyorlar. şebrlmlzde bulunan iktisat "Vgka lınınssı için ilk ttttblk edilecek 
ki1enirı birçok kazançlar temin kumandanları ve Başkonsolos Saat 9,30 da Kolonel Delege .. Almanyada sanat sahasın Jeli 1ç Ticaret MUdOrU Umumisi mıntdk1:tların Belediyesi en kuv-
ıelti"'inden fazla biraey söylemi kavası köprüsüne do~ru sırnla 1 Kola tarafından Delegas)'oııda cta lıüyük bir fikir sarsıntısı • ol MOotaz, ayni zamııoda pazarlığın vetll ve tatbikatts lam netice ve· 

" "' • t.ı· k lı 1 · ı d ı recek yerler olması mOnastb g0-
• ~ A tr d ır a u resmı yııpı :TIIO, ave muştnr. Bizim Almanyanıo Kül h ki ndakl kannuun 

Jor Frausaya gelince onuu ro- 1 ıanan asken kıtaatı le ış e e . " lü . k·ı 'k d·ı · kaldırılması ö H rOlmektedlr. Bu itibarla tutblka 
lü, Türk • Fransız d'>slluk mua· 1 rek tribüne gelmiş ve sol larafa l~lere tur ıç ı or ı ram e ı mış tür pro.ğr.amı g ... örülmemiş dere~o 1 bOkOmlerinln tatbiki lşl Ozerlnde tın Ankarada olma111 muhtemel 
hodesi mukabilinde Türklere 1 ta yer almışlardı . Binlerce halk tır. B . ··ı11r1 k d de genıştır. Nasyonal sosyalız tetkiklerde bulunmttkladır. görOlmektedlr. 

k. · u merı sım 06 eye 8 ar min yapıcı iradesi · ·ık · ı k tt Sancak işinde yolu açık bıra"- ıribünün arknsrnda ı tepeyı ve . k d 1 nın 1 eserı Pazarlığın bOlOn meme e e MHHmafih 938 senesi zarrıodıt 
nıış olmaktan ibaret telilkki e · yolun iki tarafını dolduruyordu devam atmış uman an ~drımıkz 1 lıütün demokrat gazAtelerin hep kalkmısı · bakkmdakl yeni kano- pazarlığın bOtOn memlekette kal 
d"I k d. Tü k. F Geçit önde Türk askeri ban 1 ve konsolos delegasyona gı ere bir arada yapacakları gevezelik 

ı me le ır. ı .,•re • renısa dosu ''e kıtaatı gl\çmek suretile Delege1i teprik etmişlerdir . !erden daha kuvetli olacaktır. nnn tatbikatına EylUI başından dınlmış olması da mukarrer ve 
dostluk muahcdesı, Fransız· Rus. b 

1 
d Tü k 1 d i .b" " j Delege tebrikAtta bulunan ltlbaren başlımması IAzımdır. Fa· muhakkak bulunmaktadır. 

nıuahe~esi.le de münaseballar·l ı.:~Q~sı~da ~ur~;:k ~sı~aa;ı· ug~~t; 1 zeva~- ve h~yetiere ayrı a_yrı te Sıra ftalya fal.udı'lerı'nde kat bu tatbik iŞ! blltUn memleket Bu iş Dzerlnde bir taraftan 
d - k B 1 "' v _ il le hep blrd"'n deı11rn, lkUsat Veka da Belediyeler mevzii olarak tet 

ır. Turkı1e artı oğaz arın di ve lıunu Fransız müstemleke şekkurde lıuluumuş, bılhassa • '° ç ~ kl d 
Jegı1ne hakimi olduğa için Fran kıtaatınııı geoişi takip etti. As 1 Halk Partisi Başkanı ve gazete Vah U dı· ıer letinlo htyln ve icra Vekilleri He klkler yapma 

8 ır. 
sa icabında Fransız - Ru& kuv· kerter geçlikco halk alkışlıyor, 1 cileriıı hazır btılunduQı.i bir sıra Fı·ı,·stin vaziyeti çok vahimleşti 
'ellerinin Boıtaılardan serbestçe Fransız kıtaatır.ın borazan ve 

1 
da ezcümle şu aözleri söylemie 

i6Çebilmesiııi garanti etmek üze bandosu da triuün kaışında du lerdir: 
re keııdi illif.ak sistemlle Türki rup askeri geçirdikten sonra yo 

1 
• Sonu ikincide 

İtalyan milletinden 
addeJilmiyecek Tethiş genişledi 

Dün Kudüste 29 kişi öldü 
130 yarah var 

Jeye baQ'lanmak istiyor. 
Relazioni lntornazionali bu 

tezi teerih etmektauir. Mecmua 
dirar ki: cBüyük Harb tecrübe· 
ıi, Fransız - Rus rabıtasını ıe 

illin için Tllrki1enin muvafakati 
ni istihsal uQ'rondaki bütün fe· 
dakArlıkları Fransızlara haklı 

göstermektedir. işle bu sebeble 
dik ki (lngiltereııin de yabancı 

kalmıadıQ'ı) muazzam bir gayret 
lnkarada tekemmül edecektir. 

Bu neşri1attan istidlal edi· 
lebilir kihaly.a, Sancak anlaşması 
kareısında, earki Akdeniz muva 
ıeneaini değiştirecek bir mesele 
Qıkarma71 ne lüzumlu, ne de mü 
nasilı gC:ı mektedir. En küçük 
bir mütalaa hey an 1.. etmeden ke 
narda kalmayı tercıh erli} or; bu 
nunla beraber Filiıttinin ımuhle· 

lif mıut.akolara taksimine aid 
Reel projesi neşredildiği r.aman 
ltalya, Akd~niz muvazenesinin 
detioemiyecetini ileri sürerek 

Sonu ikincide-

Zonguldak havzasında yapılan tetkikler 

iktisat Vekili 
karabükte de tetkiklerde bu 
lundu dün Ankaraya döndü 
Karabük demir ve çelik fabrikaları ve 

elehtrik santralının inşaatı ilerliyor 
Ankara tG (Radyo) İktisat j elektrik santralı t~sis . ~di!mek 
. . . • . üzeredir. Türkiyenın ıkıncı de· 

Vekılı B. Şakır Kesebır sabah 1 . "k kuvvetini istih 
~ ncede mu ıarrı 

Roma 15 (Rndyo) Milli ter
biye nazırı Alfieri tarafından 
vaki talep üzerine Üniversite 
profesörlerinden mürekkep bir 
komite ırk meselelerinft dair 
FaşistliQin preusipleriui on mad 

d~li~ bir programla teebit eyle bl d l . d •htilalcilerle İngiliz 
mıştır, Na us ağ arın a ı 

Bu programa göre Faşistlik • J • n carpışıyorlar 
de ırkçılık nazariyesini kabul müfrezeleri mütema ıye , 
etmektedir, lıalyırn ırkı ari oldu . b d h 
ğundan ve ari bir kültüre sahip 

1 
Kudüıı ı6 (Radyo) Dün öğ- 1 tl~ .b~.r b~m3~ k. ~ a P1atlamış 9 

bulunduğundan bundan böcrle ı kışı olmuo ıeı yara anmıştır . 
1 

1 leden sonra Kudüsün en kalaba Polis ve asker müfrezeleri lı~ 
Yahudıler lnlyan ırkı :'.lzasından · · b " 
teldkki edilmiyecoklerdir, lık bır cıaddesın~e patlayan ~m kanlı boğaılaemayı guçlükle d.Jl 
lngiliz gazetelerine göre badan aonra vazıyet çok vahım l 4ı1mıelardır. Araplardan :ve Ya. 

leşti. Bu 'bom hanın tesiriyle 20 hudilerden 80 kişi tevkif edil 
kişi öldü. Ağır ve hafif olmak mietır. Alman iktisat Hazın 

soot 12,45 do Karabuke vasıl ol 1 20 lıin muştur. Vekil istasyoııda biraz dal edecek olan santra yakında A nkaraya 
üzere ıoo kadar da yaralı var Nablustan alınan haberlor
dır. Hadise yeri derlınl kordon de de daaıarda gizlenen ihtill\l· 
altına almmıe ise de bu karga cıların a~k.eri kıtal~ra ateş açtık 
şalıkta müthiş bir Arap Yahudi ları bıldırılmektedır. l!ıtilillcıln-tevakkuf ettikten sonra fabrika- kilovattır. / k 

lar sahasına gitmiş en ince te· Fabrikalar sahasında tetkik ge ece 
ferrüatına kadar verilen izahatı ıuaen sonra Vekil şerefine 50 lnglliıce •neyli 'rt'lgrar,, ga. 

· ı · zeteslnin Berllm •muhabirinden: 
alflka ile dinlemietir. 82 metre kieilik lıir öğle yemegi verı ınış Berllo iş nuıhnflll, burada 
irlifaında ocaklarda inşaotm ha ve B. Şakir Kesebirle refakatin· Tllrk ve Alman iktisat vekaletle 
raretle ilerlediğini memnuniyetle deki zevat saat 18 de Ar.karaya ri mOmessllleri 11resında yapılmak 

k 
' 

& • 1 d · r Sonu lklnolde görmüşHlr. Fabrika aaha1mda hare e e mıı er ı · 

rın gizlendikleri yerleri keşfe· 
arbedesinin önünü almitk müm· den motörlü müfreıelerle ihtilAI 
kün olamamıştır. Araplarla Ya· cılar arasında dün akşamdanberi 
hudilerin tutuştu~u bu sokak müsademeler olmaktadır. Ordu 
kavgası sırasında Y dhudi kala· ve polis kuvvetleri harekete ha· 
balıQının kesif bulunduiu yer· zır bir halde bulunuyor. 
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Hadiseler karşısında 

Grev ve 
israf 

Türk harf inkılibı Lübnandaki hükumet darbesi teşebbüsü 

Onuncu yıldönümü için Ankarada 
hazırhklar görülüyor 

geniş Dedikodu arttı 
,.... ............ ..... 

Yazan: Nizamettin Nazif 
Büyük terbiye, psikoloji \'e 

sosyoloji meseıeıerini iki dfıkika Vilayetlerde yapılacak hazırlıhlar da bildirildi. Yeni 
da cırpıetırıvermek, on ciltle ve harfle-

Muhtelit mahkeme sucluia· 
ıın birQoğunu berat ettirdi 

ispat editmiyecek davaları yirmi rimizle yapılan neşriyat sergisi açılacak Yerlilerin iddiasına göre hadı·se Fran· 
bee satır içiııde hulllsa edebil 

mek gazetelerimizin çoQunun Kültür Bakanltğıe, bu yıl nE>şr.et.tiği ~atbuaların toplanmıe hususi mnhatebe ile belediye sızlar tarafından terf ip edilmiş 
saplanıp kaldığı bir battı iptila içinde onuncu yıldönümiinü id eoklını tesbıt edtıcek te lüzemlu ve köy büdcelerinden veya remi 1 
dır. rak edeceğimiz Türk harf inkila hazırlıkları yapacaktır. On rıl müesseseler parasile basılmıe Berut 15 (Hususi ) - Bun t Bu cemiretin ekser azası da bir 

Bazan ortaya atılan fikir ot bı dolayısile eehrimizde on yıl tık. r~smi nceriyat bibliyoğrafya olanlar, eahıs tarafından bastın( dan iki ay kadar enel burada takım sabıkalılardan mürekkeb. 
gibi saman gibi yavan, ama za hk Türk neerlya1 sergisi açı laca 81 ıçın toplanacak olau matbuat I lıp da umumt muvazene, hususi Lübnan hükumeti aleyhine bir 

1 

miş. Bizzat doktor Şalfun da 
rarsız oluror; ~mı ve bu maksadla kendi büd lıır arasında kanun, . nizamneme . muhasebe. belediye \'e köy büd . komplo keşfedilmietir. Doktor maruf bir sabıkalı olduQu bu 

- Bir safdillik! ceeine tahsisat koymue olduğunu ve talımatnamel~r, ız~h~ıameler celerinden \'efa resmi müeRsese ı Şalfun isminde bir Lübnanlı ser esnada sabit oldu. Hulasa, bü· 
Dsyip omuz silkiyoruz. Bazen yazmıe~ık. Bakanlı~, . bu . sergi ve bunların l~tıva ettı~ı ki.tap lerden para yardımı yapılmıe 1 seri tabib, etrafına topladı~ı bir tün isnad edilen fiiller sabit ol· 

dolayısıle memleketımı1dekı neş mecmua ve saıre, raporlar, ısta olanlar daire ve müessese men 1 t k b .
1 

· 
da kelime oyunu yapayım der . tik · · r trkl 1 k k ' a ım zor a ve serserı erle ki duktan sonra cemiyet azuının rıyat hayatının on sene . varımı 1.s ı H, yı ı lar, met ut ye gay subları tarafından şahsen tabetti " . 

ken cemiyetin dikili taşlarından ni göstermek maksadıle bazı rı mnkut mecmua ve bülten o-i T ık l 1 ki ·ı t bunların buyük hır kısmı da Er ekserisi beraat etti. Meaerse 
b ... b' " .k d. h 1. k e rı ıp ç arı mış mes e ve ı m .. d. . 1. b' . k 
ırım ır çuru ış a ıne so u oeeriyat yapma~ıı karar vermiş 

1 
bi neeriyat, idaı·i, ilmi, mesleki eserler olmak (lzere ÜQ kısım üze menı ı ı - gız ı ır cemıyet ur· doktor Şalfun bu cbiQare sabıka 

\'ermek istiyorlar. Bunu bir kas VA ~u arada oıı yıllık resm~ içi~ 
1 
neş~iyat, mektep ve ders kltııpl~ ' rine tasnif olunacaktır. ~ue, Azasına 11ylık~r vermi_e ~e hları~ aldatmıe inıie. Mahkeme 

te hamletmek gaddarane bir tak b~bhy?ğr"afya da neşretmeğı du rı, ıç ve dıe proprğanda neşrı j İQ Bakanlık, ~u husustaki I nıbayet bunlar, Lubnan huku- lfransızlarla Lübnanlılardan mü 
dir olur. Bu bir hatadır. Bu şunmuştur. yalı da bulunacaktır. 1 hazırlıklara ehemmıyet vermekle I metini ortadan kaldırıp rerine rekkeb muhtelit bir mahkeme 
gün bunlardan birini tashihe ka Cümhuriyet hükumetin ilmi Bütün bakanlıklar bu husus beraber tasnifinin en kısa bir za doğrudan doğruya Fransız ida idi. Beraet hükümlerinde ekseri 
rar verdim: ve idari saholnrda on yıl içinde 1 taki hazırlıklarına başlamış bu ı manda yapılmasını .ıetemieti.rı 1 resini ikame edecekleri gece, si· yetle Fransızlar lehte karar ve· 

Akeam gazetelerimizden bi j sarfotmiş olduğu faaliyetlerin de lunmak~adır. iç Bak~n_lık da V~ 1 Ba,bakanlıkt~kı komısyon ! IAhlarile, bombalarile, enaklari· riyorlardı. Neticede bütün yük 
ri ikiuci sayfasının orta süıu · taşıyacak olan bu kitabın terli~ ınyetlerın on yıl ıçınde yeuı • 29 t~mm.uzda top anacaklır • Tas l le birlikte yakalanmışlardı. Be . doktorun sırtına yüklendi ve iki 

d . \'f'ı neşri için Daşbakanhk neşrı l harflerle bastırılmış oldukları nif fışlerı hazırlanmış, başbakan Y 
nun "c. . . . yad 90 müdljevenat müdürü B bütün matbuatları vitıiyetlerden lıkça ~a~anlı.k ve vilAyetlere gön ru\lu Fransız matbuatı tarafın· sene hapse mahküm oldu. 

Servetı temsıl eden bır tor B h K t , . ı· x.· d b' k J istemiştir • derllmıştır. Fışler 29 temmuza ka I dan doktor Şalfun'un bir delili· Bu mahkumiyet üzerine bü· 
b bir türtü ele geçiremlvorı a a u ayın reıs 1510 e ır 0 • 'd d ld I k B b k I ı . · · " " B ·k ayı 1 

• t k'l dil · t· Vilayetler Türk harflerinin ar o uru ara aş a an ıt>ta ğuıden ıbaret olmak uzere gös- tun eyrul dedı oduya baeladı: .b. h 1 11 d k mısyon eş ı e mış ır. . . 1 . 1 mue gı 1
' ya u e 0 en açır To lantılarına devam etmek kahulil tarihinden bu güne ka kı .kofl!ısyona ge mıe o ~c~ktır. terilen bu hadise etrafında iki •Mücrim ŞıılCun değil, filan Fran 

mıa da tekrar .,akalamax.a çaba! P 1 . . • . k' - "1 l\Iukemmel ve ekı:ııkeız bir d k k d d'k b' . f 1 F 'd' 
v •• 

1 5 te olan bu komisyon bütün ba I dar vılilyetlerı ıçıude ı resmı mu tarzda yaılmaaı için çalışılan bib ay ır pe ço e ı odu cıldu te S!Z za ıtı. a an ransız ı ı. 
lı~orm.ue gıbı kollarını uzatmış konlıklarla diğer müstakıl devlet 1 esseseler ve resmi dairelerce mat liyografyo Türk harflerinin dev bu komplonun bizzat Fransız Mahküm edilmek lazımsa onlar 
gözlerı analarından u~ramıa oa k'I · t d. kt" v baa ~e tefs'ır maklneler·ııe k'ıtaT• . ' . . ı . . . mahku-m ed'ılmelı . .,d.ıler• denı'ld'ı 

• 
5 

v tee ı ııtının neşrıya ıre or e 1 . • _ " ., Jet daırelerınde tatbıke başlanma ntellıgence Servıce'ı tarafından 1 • 

eı açık bır. adamın avaz avaz ba ı ya şeflerinden müteşekkildir. ha~ınde basılmıe olan ~ulun eser sının onuncu yıldönümü olan tertib edildiği söylenerek X ve Şimdi de doktor Şalfun'uu sıhhi 
tırarak bır uçuruma yuvarlan Komisyon her dairenin ken ,lerı rollayacaklardır \ ılayetlerde bir kfırıunusani 1939 da açıla<·ak y d' 1•• k .. 

1 
d 'k vaziyeti ileri sürülerek affı mev 

masını temeı eden ır resım di vazife veya ihtiyaçlarına gore ı eser er umumı muvazene ve eergı e eş ır e ı ece ır. d'I . N' " zuu a ı ı . a ı a an ve ıo ·1 b' · ı .. k. 1 • 'd t h' d'I kt· ıye uır ta ım ısım er 9 zı · b ı st r Avuk t ft h' . r· re 1 dı. ıhayet, son guolerde değilse cezanın daha hafif bir 

ueeri~:· ayağında muhkem (!): ingiliz italyan münasebetleri Oaladiyenin nutkuna vmdeki Harp muhakeme ~-a~ıld~, ~uhake~~ şekle sokulmasından emin aöra-
• • 1 b 1 k' - 11 B. esnasıııda goruldu kı bu gızlı nüyor. Eğer bu da tahakkuk 

zıncır ere a~ ı ı ı gu e var. ı ı ~ [ ' / · · 
rinln üstünde •israf,, diğerinin ye Fransız arın Alman gazeteleri Japon ar Çinlileri cemıyet hakıkaten varmış{ Aza.sı ederse bu koskoca mesele kapa" 
üstünde "ğurur. yazılı. mütaleası . cevirdi mi muntazaman para da a mışlar. nıp gitmie olacak_tı_r. ____ _ 

Resmin altıoda şu satırları cevap Verıyor ' lspanı'\la h b • J Lh 
okuyoruz: Paris, 16 ( A.A. ) - lngiliz- Berlin 15 (Radyo) Fransız Tokyo 15 (Radyo) Domei a- ., ar in e son Sar, a 

•aurur \'e israf öyle iki mik ftalyan mooasebetleri hakkında baetekili Daladiyenin ~on nutku jansıoın bildirdiQ'ine bu ~ün Ja Frankistler Tero·· ıde bu·· yu·· k 
roplur ki insana doğduğu gün Epok gazetesi şöyle yazıyor: nu mevzuu bahseden Fölkişer pon kunetleri Qekos müstah· 
yapıeır. Birincisi (yani gurur.)I "İtalya, eğer kendl arzusu ile Deobahter gazetesi diror ki : kem mevkiini ele geçirmeye mu taarruza başladı' 
muvaffakiyetin, ikincisi de (yani ispanyadan ıo,ooo kişt çekmiş c I<'ransa baevekili bu nut· vaffak olmuştur. Bu mevki Kiu 
1 f) k t ·ı k d Al .,.., d "k- kingden .,irmi kilometre mesafe ;ra azanülllın ar ması ı e a~ olsaydı lnglltere ile yaptığı ımar un a man, .. nın a su un e· dedir. 1 

tar ve nihayet hastalığı yenemı serine çalıemak hususundaki sa 
yenin felııketl ile nihayet bulur.

1 
yakında merlyete glreblllrdl. Hal mimi arzusunnn mevcut bulun Di~er taraftan öğrenildiğine 

Bununla beraber bu iki hastalı bukl ltalya Frenkonun muzaffer duğuııu bildirmietir. Fransızlar göre Japon kıtaatı Luetsekieao 
A'ın aksi olan meskenet ve hasis I olması bekliyor. Binaenaleyh bizi tarafından yapılan bu tarzda be ile Tan ping arasında 16 ıncı ve 
lik o derece fenadır; insanı ya 1 İngiliz ademi müdahale planının yanatlar Almanyayı sulhu bozan 27 inci Qin fırkalarını ihata et· 
earan ö"1 haline getirir İnsanın · çerçevesi içinde bmtkan kendisi- bir ftmil olarak tahayyül eden mişlerdir. Bunların mevcudu 20 
mahareti, gururunu haekasının 

1 
dlr. fnglllz dlplomaslst beynelmllel Fransada metcut her zamanki bin kadardır, Bu Çin kunetleri 

izzeti nefsi baeladığı noktada! vaziyettakl gerginliği izaleye uğ- fikirlere nazaran her halde bir Japonların muvasala hatlarını 
durdurmakta, marifeti de kazan 1 rıışmaktadır, Pakat Chamberlain'· terakkidir. D. Daladiyenin bu Pengtseh ile Hankeo arasında 

Cumhuriyetçiler Şark cephesinde ilerli
yor 8 Frankist tayyare düşürdüler 

_ Ba~se.lon, 16 (Radyo) - Res Büyük taarruz başladı 
mı teblığ. 1 Bilbao, 16 (Radyo) - Terual 

cı ile arırmakta gör3nüyor.,, l ın izhar ettiği uzlaşma arzus~n bıtkiki anlayıeınıo bütün Fransa kesmeye çalıeıyorlardı. 
Bu 1azı bir defa kendi iein 1 enerjik davranmasına mani oldu· tarafından taklit edileceğini il· Çine yapılacak bir istikraz 

den sakat. Madem ki gurur mu· ğunu göstermiştir. :vaziyet tekrar mit ediyoruz, Zira ancRk bu su meselesi 
uffakiyelin artması ile artıyor, nezaket kesbettlğl takdirde lngll retledir ki iki millet sulh yolun 
o halde, gururu muvaffak olma tere Başvekllin eynı enerji ile ha da mücadele iQin müşterek bir 

Şark cephesi: Frankistler cepheıinde frankocuların büyük 
Sar~ion'~ iegal etmielerdir. Cum · I taarruzu kuvvetli bir topçu ve 
hurıyetçıler 577 ve 648 rakımlı tayyara ateşiyle başlamıe ve Sa 
tepeleri zıtptetmişlerdir. Sarrion gonte istikametinde yolun iki ta· 
üzerinde cereyan eden bir hsıoa rafından iokieaf etmekte buluo 
muharebesi neticesindo sekiz muştur. Franko kuvvetleri düe· 
frankist avcı tayyaresi düeürül· man cephesinde aQtıkları on iki 
milştür. kilometrelik bir gedlQ'e glrmleler 

Teruel, 16 ( Radyo ) - Ha· dlr. Düııman mevzileri tanklar ta Londra 16 (Radyo) Avam 

om ilk ve tabii ıartı saymak reket ederek sulhn temin etmek esas bulabileceklerdir , Kamarasında Çine yapılması ba 
vas ajansı muhabiri bildiriror: rafından işgal olunmuştur. Cep 

Te:uel • Sagont JOlunda sa he 1arılmıe olduğundan şimalde 
bahleyın başlıyan taarruzda ve cenupta mevzilerini henüz mu 
frankietler 12 kilometrelik bir hafaza eden düşman sağ ve sol 
cephede hükumetçilerin hatlarını lcenahlarının arkası kesilmek 
geçmielereir. Sarrion saat 8 de ihtimali vardır. ileri yürüyüe Ml· 
işgal edilmiştir. İleri harekatı de rlres nehri boyunca yapılmakta· 

dotru olmaz mıf için yine Fransa ile birlikte Ç'\h· Filhrer, Almanyanın çok ih his mevzuu olan istikraz hakkın 
Yine bu yazıyı ueşreden ga şacağına şDphe yoktur.. ti1ac1 olduıtu sulhu cidden arzu da bir suale ce\'Bp teren Simon 

zetenin fikrini kabul ederek hay Cebeıu·tıarıLtak'ı Alman 1 ~;~k.t~ olduıtunu daima SÖ)'le· dum~et~o:~r:adan bir istikraz ak 
di diyelim ki, israf da kazancı 1 

O 1 ,. 'f' ff b' N · di için Çin tarafından ıeklifler nın artması ile artıyor, eh. rta topları ng11z ar ıye azın 
da eikAyet edecek ne kaldı.'? yapılmıştır. Eğer bu günkü şart vam etmektedir. dır, 

Vatandfte, maArur oldukça • ·ı J bü ük Sekiz saat isticvan lar aUında Çin hükumeti İngiliz 
kazanıyorsa, •e kazandığı para ıngı lereae !Y ı- maliye müesseselerinden bir is 

Fransanın milli 
bayramı dolayısile rı israf eden vatandaşın kazan endişe uyandırıyor edildi tikraz akdine muvaffak olursa, 

cı l·ir kat daha artıyor •e gitgi L d ır.: (R d ) H lngiltere hQkılmeti kendisine •a Birinciden artan 
de Kari\nlaeması mukadder olur Londra 16 (Radyo) - Bugün °0 ra 0 a yo ava 1 •Tahrikatınıza teeekkür ede 

Avam Kamarasında ispanyanın kuvvetlerine Ait gizli rahamlar pılacak müracaatı hüsnO suretle rim. 14 temmuz Fransız milli 
sa vatandaşları bu halden sakın Ceb 

son vaziyeti dolayıslyle ellOt hakkında harbiye nazırından hu karaılar. Ancak hükumet husulili bayramı, bir çok milletler için 
dırmak debil, lıütün vatandaşla t d 1 i k 1 v 6 arın mu afHSı mese es ontışu susi bir mf:lktupla istihznhta bu de hilrriyet bayramı olmuştur. 
ra rua~rur ve müsrif olmayı tav du ve b kil ' M il bir kanun olmaksızın hiç bir is Hatav dalıı· tıürr1·., 6 ı1•0e ka"uş 15 eşve namına . 8 ye lunan ve bunun için divanı har 1 1 • • 

siye etmek doQ-ru olmaz mı? Nıszırı Slr Coo Saymon beyanatta be davet edilen pıebus Sandiş tikrazda Lulunamıyacaalıgibi hiç muştur. Türk - Fransız dostlu 
tein bu tarafı eaka tabii. bulunarak imparatorluğu mOdafaa h"d. . . t tk'k I" bir istikrazı da garanti edemez ğunun bugünkü samimi teuhü 

11 ısesını e ı e memur par 11 t hı' t old r· k Şimdi gelelim esasa: heyetinin bu işle meşgul olduğu k · ı . b _ h b' Ve bu günkO ıartıar hökılmete ra ına ea unuz. ur -
Gurur bir milletin en büyük Jnu anlattı. Daha sonra Almanla mento ~m~ esı u ~u~ ar ıye Fransız askeri teşriki mesaisile 

naıırını ıstıcvap etmıatır böyle bir kanun istemek imkAoı o"nu"müzdek·ı intı'habat de"resı·n· .. e itAtıi nas'ıb·ıdir. Allah b'ır ·1n rıo CebetlOttarık karşısına topler . v : ,. 
• n • . . dlkllkllrl meselesi ileri sllrDlmDş 1 llarhıye nazırının rdınlenme nı vermemektedir · • de artık mazideki hAdiselerin bir 
sanı ve bır mılletı gururundan . . " - - 1'.r k 15 (R d ) u k d h t k - " · k" k ı ve Sir Con Saymon, böyle bir sı sekız saat surmuetur, .ı.ıevyor a yo za • a a e errurune ım 11n a ma 
mahrum etmesi! ı · b · k earktan gelen en eon haberlere mıştır. Sancak '.,I'ürkleri ve onla· lıısanlar ve milletler için gu şey varsa aynı heyetin de bu işle Sandisin istıcva ı ıse anca rın mu"mes .

1
• 

1 11 
lk n t· . 

meşgul olauatını söylemiştir. on dakika devam eylemiştir, göre Japon kaynaklaı Yangtsl 81 1 0 an a - ı-'.'.ar ısı 
rurun ölçüsü yoktur. Bir insan Baekanı B. Abdülgani Türkmen 

nehı i üzerinde ilerlemeye devam 
vera bir millet ya ma~rurdur, cetherlerini de verir. Hatta cauı nın izzeti nefsi meselesi addet d k Ahi b' 

1
. 

1 
daima bir emniyet ve asa1ie un 

. . e ere mu m ır ımanı e e ge 8 ld ki · b t t ·aıe ya deAildlr. Gurur bir d0Auıı nı vermekten çekinmez. Aı;il tikleri eer bizzat sızın gururunu ı . . . . . . . uru o u arını ıs a 6 mı,.. r· 

Hatay Davası 
V:e İtalya 

- Birinciden artan
protesto etmekten geri kalma· 
mıştı. Bugllnkü vaziyetin sebebi 
nedir? İtalya Ankarada bir ha• 
rekete giriemeyi mi düeiioüyorf 
Malumdur ki Kont Ciano Kemal 
Atatürke bir ziyaret yı1pmak 
projesinden uzgeçmlş değıldir. 

Aksi takdirde halyanın Sancak 
meselesinde Arab • Yahudi nok 
tai nazarını tervic ederek oynı 
yaca~ı bir koz urdır. Şimdilik 

bitaraf kalıyor te sesini Qıkllr 

mıye;r. istikbal hakkında peein ' 
hükümler vermek istemiyor. 

Alman iktisat nazıri ya~mda 
An~araya gelecek mevhibcsidir. Gururu olmıya~ adamlar gururu tediye için sar zun kırılmasından ibarettir. 1 çırdıklerını bıldırıyorlar. dir .. Bund.an dolayı kendilerini 

adama \'eya millete sonradan zo fedilen enerji ve parayı asla is 1srafııı methinde bulur.maya Bu sabah Hankov bombardı tebrık adıyorum. 
raki bir gurur aeılamak imkan cağım . Bu bir fena illettir. Yal mau edilmietir. Fakat hedef tay 

1 

Halayda yaşayan bütün un (Birinciden erten) 
raf edllmis sayılmazlar. Mu harı nız, kazancın arması ile bu ille I . . surların hukukuna riayet edile J ta oıau mllztıkerelerln neticesinde 

sızdır. Gurur, adamın asil rin, büyük bir mahılret ve eos t· t x. k b 1 t k " yare karargnhı ıdı. Yabancılara ceği tabii olmakia beraber, bura TOrk - Alman ticari mDnaseba 
ın ar aca.ını 8 u e me mum · · daki Türk ekseriyeti gayri kabi tının inkişef edecE'..,I Omldlndedlr. milletin a!Ameti farikasıdır. Nite yal bir hGner gibi gösterdiği re k" d x.·ıdi H tt " d-"'- Ait kısımlara hıQ bır bomba düe k b' k.k 1§ 

un e5 ı r. aya a gor u .. u . . ti in ıl"r ır ha .ı at.tı~. Doktor Şııbtıo iktisat nazırlı 
kim bu akeam gazetesinde mu çete, iyi dileünülerek yazılmışa müz bi.r çok nümuııeler bizi eu memıştır. Turk eltserıyetının haklarını "' d b 

1 harriri de gururun insana doğ benzemiyor. Zira mağrur adam j . Ayni zamanda Kanton. d.a tamamen verınek üzere bir ta· ı 6 1 zamanın 8 aş amış olan Tor 
na innndırıyor: kım kararlar alınmaktadır. Bu· . kiye ile ticareti genişletmek te 

duQu gün yapıetıQ'ını söylemek için gururunu başkasının izzeti Kazancın çoğalması israf 
1 
şıddetle bombardıman edılmıe nun için de sükünetle çalışmak 1 TOrk ticari menfaatlerine lşblrlltl 

ten kendini alamıyor. nefsi başiığı noktada dizginleme hastalığının şiddetini artırmu, J50 kiei maktul düşmü~ 500 liiei lılzım gelmektedir. Bunu takdir etmek siyasetine buğOo, Şahtıo 
Asil adam bu cfarlka• dan nin imkAnı yoktur. Gurunuzu bilAkis bu hastulı~ı tedavi edet. j yaralanmıetır. Buractakı tayyare edersiııiz) yerine gelmiş olan doktor Funk 

mahrum olmamak için elinde nasıl her zaman başkalarının iz Pek uzuklnra delil dostlara karargAhı istasyon ve sair yer Tüı·k Başkonsolosluğu dost tarafından devam edllmektec!lr. 
olan her kıymeti bahşeder. Çift zeti nefsi ile ayni derecede tu ve akrabalara şöyle bir aıöz gez\ ter de büyük hasarlara uQ-ramıe . devletin bayramı dolarısi1le bu 

1 
Alman iktisat n1:1zırı da yakında 

liklerini de verir; par&1101 mü tanınız ki çok defa, başkaları direlim, anlarız. tır. 1 gün ba1rak çekmiıtir. F. T. An karaya gidecekti.ı. 
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Dünyada Neler oldu Neler oluyor 

Bir ziyafetle bir sene evvel-, A i fon s D u adet n i n 
ki yemekler yendi değirmene isi öldü 

Kurnaz bir karaca anası 

MERSiN 
Pi YASASI 

i ı an 
içel Def terdarlığmdan 

Kazası ~levkii Cinsi ~Jiktarı BedeH Mu. 

Ku. S._IKu.s. 
40 -- 4.-

Mersin Nusratiye M. Arsa 572 metre 292 lira 
Tarsus cad. 

28 29 llududu: Sarkan Fa.ehi iken umumi mağaza-
27 

5 50 
fi 

25 

3,75 
3,25 
5 
5 
·',50 
5 

135 
20 . 

lar, garbfn kıbnslı ibrahim evi, şimalen Tarsus 

26 caJdesi, cenuben Fadıl iken uıuunıi mağazalara 
& geçen tarla ile mahdut 

5,5 

6 

Bodosaki karı~ı JıJnelten metruk 
Yuk;ı ruta hudud ve evsafı yazılı hazineye ait 

bir pa.rça arsanın mülkiyeti peşin satılmak üzere 
14-7 938 tarihinden itibaren on beş gun müddet. 
le .. mÜZei) edeye .. k~oulmuştur, 29-7-938 cuma gü 
rıu saat onda surulen peJler haddi layık görüldü 
ğu takdirde ihalei katiyesi icra kılınacağmdan ta
lip olcudar111 ) üzde 7,f> temirıat akçeJerirıi nıüstas 

hiben Derterdarhkta nıüteşrkkil komis)ona mii-
G racaatları ilan olunur. 17-21-24 27 

Ji!O 

70 
10 12 
16,50 16 

i l A H 

içel Orman Mü~en~isliüin~en 
36 
32 

50 

3.->,fio 

. 

38 
35 
53 
75 

ı !'o 

Muhammen vahil fiatı 
M3. 03. Cinsi Lira K u. 
37 3 X Çam a~acı 4 9o 

l - iç~I vılayelinin Tarsus"' ilcesi d~hilinde Pa
şagiizlesi devlet ormanından 373 M3. kerestelik 
çam ağacı satışa çıkarılmıştır. 

2- (~anı eşcarımn llfher M3. gayri mamulii
nunnıulıa mnıen bedeli 490 kuruştur • 

3- Şartname ve mukavelename projelerini gör 
22 mek istiyenlerin Mersin orman mühendisliğine, 

Tarsus orman mühendisliğine ve .Ank;\rada orman 
umum müdürlüAüne müracaat etmeleri. 

104 4 -Satış 28 7-938 p~rştlmbe giinü saat 1 llb 
Mersin orman baş mülıPndjsJiği dairesinde yapı
laeaklır. 

5 - Satış umumi olup açık artırma usulil~ yapı 
lacakıhr. 
6-Muv~kkat lt>minall 138 lirad ı r. 
7 - Talipl.-rin şartnamede yazıll vesikaları ge· 

Mersin Mey ve ve Sebze 
tirmeleri lazımdır. ı 7. 20- ~ 3- ~ 6 

• 
pıyasası 

15 Temmuz 938 
Kuruş 

Satılık cins inekler 
Devlet. z~r~.at iş~etmılıri k~r.mu T ~kir çifligi mü~ürlüğünden 

Ç•flıgın dıkkat .. ve .uıııa ıle. )' etişıirdiği IJaltap 
ırkı ıneklerden muftelıf y3şta uıekler satılacaktır· 
inekler çok güzel ve bol süt veren cislerdflndir 
alnıak arzu edenlerin çiflik nıüdiirlügüne müraca. 
alları. t - ıs 

i 1 i n 
Mersin Belı~iyı reisliüin~en 

15 7 · 9~8 tarihinde ihale edilmek üzre acık 
eksiltmeye konulmuş olan ıo ıon solfAt dalomin ·ile 
üç tüp klor g~zım te~hlıude talip çıkmadığmdan 
dolayı ihale nıüddt·ti 10 gün uzaıtlnuştır. Hu 
maddtıltıri satmaya talipolanlarrn 27-7-938 Çarşa_ 
mba günü sa:.t 11 de Belediye dairesinde topla
nacak tırıciimflne muracaat elm•lflri ilan olunur. 

1 L l H 
. ~abrika.n!ız ruDnııifA_tı ka_put btızleri 1·2-93.8 

tarıhrnd11n ıtıbaren tesbıl edıleu satış fiyatları aşa 
ğıdadır. Geııişlik Tol Fiyatı 

3 

S. X m. metre lira k. 
7b 36 7,~5 
75 36 6,70 
90 36 7,66 

Satış p•· şin bedelledir. 
Uir balyadan aş;ığı satışlar için 010 2 
zam yapıhr. 

Sif masraflarile bah·a amballij bedel
leri müşteriye a·ufr. 

Tarsusta M. Raıimbey F. 
müsteciri 

Salih Bosna 
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1 T E R M O S 1 $lllltmn11rmrmımımımrmımmırm~ 
Bir (lum::ıc:~!:,~ ol~~k"!!.:~.~::.!;.!~ •• ı.rın Alt 1 l'tl azot yakan ye R j 1 •• r ya 

,. Kolonya ve Esansları ,. uz/mum, lunlmaz cam, btş de/a 'km•vttli kmlmaz cam vt çtlilt j ~ M f k k 1 . ;Q 
c,''!sltri ile terty4/ı, dont1urma ve .J'~mtkltri uzun miiddtt oldutu = ut a o c a ar 1 = 
/ıbl muhaf oza ıde11 yım modellırımız etldl. 1 = • 

Saat ve Gözltik çeşitleri ı= H E I D D N I A 
1
a 

~ Yaz geldi, ~er zaman size lazım olan kolonyaları-ısı 
~nızı AlTIH RÜYA Kolonyaları satışevinden temin edinizl Ntktr, Arlon vt dl/er tanınmış lsvlçre mamulatı ap, kol, ma ~ 
.. ~o1onyalarımız en güzel, temiz esansmi 

lartlan yapılır, derecesi kuvvetlidir. il 
Fi ya tlaruııaz ht>r k i:t1

) c e h·eı işlidir. Esans ~ 

sa ve duvar satıtlerlmizi bilhassa tavsiye ederiz. Zıiss vt hır nt 
vi 11um,ol11, renkli Vt şoförlerin ltullandıtı ~özlültlerlmizl eörüp • = Dünyanın ~n iktisatlı ocaklarıdır. ~ 
/ivatlarmı öfrenmtdtn gözlük a/ma.vınız, Son model güneş vı toz il = 
Eözlüklırı de eıldi a 
. RİZE TAK I:tv.rLAR.I fi 1 

• 

• 

larınıız ise lP-minatlıdır. il 
Toplara satış yapılır. S i pnriş ~abul edilir. 18! 
Lütfen bir defa tecrübe ediniz. 

" E! 13~~ 

Remington 
Her Dairede 

Her tioaretlıanede 
Her Yerde 

15 EÜn sonra 'Ytni modtlltr eılrctktir, htr yerden ucuz, sat •Dumansız Borusuz ~ 
lam ve zarif olup (R.lzt} dı hu~usi suutte ihzar olunmujlur, Is = =1 
tanbufda yap/anlara htr suretle j(Jiktir, şimdiden sipariş kabul al 
olun"'· f/ytıtıa,, çok ucuzdur 1 Sessiz 

Sedad Sahir Seymen il 

ş~~~~*~:;:~:~~;;;~ lı Pompasız 
Kohsuz &! 

Enjektöesüz il 
~ ORNEk KfijBAP EVi (J 1 
& Ahmed Kayaselçuk c~ 1 Alavi alev, biiyiik kfıçiık bir aı.ş vernwk 
r~ KURUŞ KEBAPLAR , KURUŞ KEBAPl.ı\R r~ 1 iizre Jerlıal ayar eJilı·IJilir, ~ 
~~ 15,:-Merslo kebabı koyun 120 Yumurtalı salçılı ke. ~~ ı 7 dakikada bir teneke su kaynatan =t 
ı te eti ile 1 : 20 Kirazlı kebt1p = 
Cııl 25 Yoğurtlu kebtıp sade : 

1

. 20 K~me kebabı ~,J L ocaklarımızın saatte 1 kuruş = 
~~ yağ başlama et suylle 20 Patatlsli kebap ~~ masrafı Vardır = 
1 lf 15 Kuş başı kebap m ! 20 Baharlı kebap _ '1 J ~ 
Cııl 20 Domatlsll kebap / 15 Sade maydanuzlu ke. . ~ Bil(! yar'ı· Hikmet Erman - Posta Kutuıu No. 71 t= 
('rd ıo Pıstlıcısnlı Urfa usalll l 20 Yağh hamurlu t't lPp ~~ a " uı J Mersin Ziya Paşa civarı No 8 11-15~ 
ı le "20 Sulu kebap Adana " ı slde "ı ltll t= 

rtı rn1ııı • ~ 1 20 ] Sarımsaklı Antep ke. 20 Çli köfte 1 (!, tf llllllll .. llll~RllUll lfillDI t'-6 
J r~ 20 KUlbash l 5 Sıtlata, Cacık, 1rurşu" ~~ 

. .. . . ... .. . .. 

·----------------------------------..... 1 ~· Şakarya lokantası karşısında 37 l'ıo. ~ 
~~ ORNEK KEBABEVI \TJ:ı~ Lokantasında~ J 

(~ ~ukarıda yazılı kebaplar ile daha birçok yazıl- 1J Daima R E ~ 1 N G T O N - ~ yazı ma~inaları . • 
Portakal ağaçlannm sıhhatı nasll temin edilir1 

VOLK ile, çünkü: ve Şeri ti eri ~ullamhyor 
l IE?. mıyan kebaplar sırf koyun etile yapılır ve mubtı-lif 1ll l 

1 

~ l YEMEKLER bulunur, ~ J 
Sizde bir REMİNGTON almalı .. ~ 
aınız. 1 Satış yeri 

. zoı c:ı ~ilyam Rıka~ 

~~ S&)'ın müşterilerimizi memnun etmek için ~~ 
~~ yapılan bu taahhiitten urn.~k keb~rcısı Ah- ~J 
(d met çekinmez. Blll TECRUBE K AFIOıtt ~~ 

1- Portakallara ~rız olan h~şerutve hasla 
hk.larJa en Lolay ve pratik Şt>kilde uıiicadel~ 
etnwk a11cak VOLK ile kabildir. 

1 

.. · 
·~' 

•"'' . ••' •''ı 
,'/•:' . ,,,, , 
,,, . 

~~~~~~~~mı~~~~~~.!i 
Volk ıhlcuaa yartlımcı lıir ıu;ıtlde kanştı ı 

rılmasına lüzum ~oldur. 1

• 

~------------~----~ 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 

Haxsrhkh Davr-anını 

_ ... 
.. 

Saym Mersinlilerin 
Nazarı dikkatine 

Sıcaklar başladı, kııın 
yiyeceğiniz yağ ve peynirle· 
rioizle bunlara benzer g&da ı 
maddelerinizi Soğuk hava 
deposuna vererek muba
f aza ettiriniz, 

Adres: Selim Şemsi 

ltba91rın 
Soğuk hava deposu 

volk ~levcut ihiclanlan rn ~mni\·rtli idir. . .. 
volk Hrsuıi uıiitıSSf'St'lt~r l.ırafrnclan her 

ilaca tercihan tatbik v~ lavsiy t~dilmekl.,tlir 
volk Vt>. Volkun kullamlmasma yara)·an 

Plisk ürgf•çler her zaman bahçecilerin emir
lerine aıua<le lmluudurulmaklachr. 
volk ile ilaçlama işlr.ri ere ehven şartlar· 

la ticarelhanemiz larafmd~n deruhte edil- , 
mektedir. 

M~rsin: Azak zade Han No. 20 

VIKTOR BOTROS 

··~·••m1••····~~ .. ~-~----··•1111••1111••··-····· * « ~ SIHHATİNİZİ KOR.UYUNUZ! * 
: - :t'1ASIL MI : 

• « • 1 SULARINI IÇMEkLE 
Sıhhat ve lçtimai Muavenet Vekiletinio 672 numarala raporu ı 

TAHLiL RAPORU 8 

• • B~rraL Kal~viyer; "Joo srıı3 suya sarfulurıan N. o Görüuüş: 
ruiLdarı,, 0.2 sm3. 

Uenk : Ueuksiz it cmu sts tlik drrt cesi "Fransız,, 1 .. 5 
Koku ; Kokusuz Uz,i maddrler için sar(olunan müvelli-

1 
dülhumuıa litrede 0.40 nıgr. 

Tath ; LAtif 111 ı 
,.., n or "CI ,. ,, 0.007 4 
·ı teamlil; Mutedil N. N ılrcıt '' o 3,, ,, 0.0040. 

1 

Siilfat "SO 4,, litr~d·~ o.ooa3 gr 

.l\itrat "No 2,, )Ok 1 1 Amon)·ak ''Nll3,, Yok 

•
• FP.ruıin en son usullerine ria)·~ı ~(h~rt-k kaynadığı yerinden ilil,a- 1 

r~n istasyorıa kadar jçi kalayh ktılvanizli borularla içi mermer döş~li 
• bellurhavuzlara dükülnH~kledir. Oradan d~ bütiın Fiziki ve ~İm\'e\İ 1 evsafını nıulıafaza ed•·rek :Ve hiçbir ~nretle ~ı <l•·ğnu~den hususi kim- il 
8 yagerimiz~ ve Adana Sıhhat Bakanlığınm tayin elliği Sıhhiye mtHlHJ· 

• nı huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile 8 
: yık andıktan sonra doldurulm;ık la ve ~ğızları Sıhhat memuru tarafan- : 
.. dan miihürlenerek ş~hrimize gelmektedir. * 
~ . 
··~······- =·--···· .. ••••• ........ ~. Mersin: Yeni Menin Ba11meviode Bualmlfhr 
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