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ispanyada açık şehrin bom 
bardımanı meselesi lngiliz Fran 
sız münasebetlerini ve lngiliz 
İtalyan anlaşmasını sarsacak 
mahiyet aldı. 
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iş Hayatında 
Yeni ümitler 

FİKİR. 

Türkiye-Almanya ticaret anlaşması 

Ozerlne zararlı tesir yapan bu goy 
rlleb\I vazlyet bugnn artık orta· 
dan kalkmıştır. iki hOkamet ara-
sında a1ınan tedbtr1er sayesıode Kazanc vergisinde mühim tadilat 
geçen llkkftnunda Almanyadııki ___ ..;, ______________ ~ 

alacakların m1ktarı . ( 18,80?.C>OO) 1 Nı·sbetlerde mu·· kellef ler lehi-
llraya inmişti. lklocıkanuodan son 

ra da Almanyadıın memleketimi· t d·ıı ap ldı 
ze yapılım \thaH\l fuıhısı rlevam ne a 1 er y 1 
ederek on beş milyon lirayı bul· 
muştur, Bu suretle Almanyadakl 
alısct1klıırın yekQounu teşkil eden 
(18,800 000) lira lıtmamen eridik 
ten başka şimdi klerlng mcı~ o-
zenesine göıe 'fllrklye Almanya· 
ya ( 1,200,000 ) lira borçlanrpıştır. 

TOrk - Alman ticaret muvaze 

nesinin bu son vazlyl-'ll yeni tsllh 
sal mevsimine girdiğimiz şu aylar 

da her iki memleket için de bO

yOk bir l)llik alAmetidir. Zira iki 
yıldanberi Almanyaya mal sal· 
mak hususunda iş adumlarımrııo 
gördükleri 2orluk buluoınıyacak
tır. Almanyayı mal srıtan ticaret 

evleri ve müstahsiller bir sene 
detil, bir gııo bile beklemeden 

IDallarının bedellerini alabilecek· 
ler demektir. 

Almanya TUrklyeden ma1I a
tın A vrupala mDşterilerlo başında 

rilmiştir. 
2- Eğlence ve istirahat ma 

hallerinin vergilerinde alelumum 
tenzilAt yapılmıştır. Bu cümle
den olmak üzere eski kanunda 

Almanyamn yarı resmi 
gazetesi 

geldiği için TDrk • Alman klerlog 

V1t2lyetlnl bu şeklide normal sat· 
baya ıırmlş olması eşya fiyatla. 
rtnın dft normalleşmesine hizmet 

lngilterenin Musolinidın f ranko nezdin~e mü~ahale tale~i ortaya yeni meseleler çıkar~ı 

Duçenin vaziyeti müphem edecektir. Bundan dolayı da Tnrk 
Dıalı almak ihtiyacında olan Al· 
nıan moşterilerl islltade eyleye- /talya İngiliz sempatisini kaybetmemek için suçu A /manyaya 
cektır. 

Nihayet TDrk • Alman kle· yükliyerek ortadan çekilmek gayretini güdüyor 
ring movazeoesıaın böyle iyilik Roma anlaşması İngiliz ç·ı-n-ı·ı-le __ r __ 
8afb11B1oa girdiği bir zamandı 

8. Şükrü Kayanın Kamutayda beyanatı 

Tokyo 30 (Radyo) Üç gün·' dır. 
denberi 1a~an eiddelli ya~mur· Arazi kayıyor 
lar ve semavi bir çok hAdiselor Tokyo 30 (Radyo) YaQ' 
Japonyayı dehşet iQinde bulun· ve tuğyanlar •yüzünden T ~ur 
duruyor. Tokyoda ve oiurında nun bir mahallesinde araıio k yo: 
~50 bi~ ev! s~ :basmıo binlerce mlş 68 ev Y!kılmıştır. Enkaza~! 
ınsan olmuştur. Tokyo merkezin tından 130 olü çıkarılmıştır.Med 
de sular 30 köprüyü götürmüş- di zarar milyarları bulmakt d 
tür. Şimendüfer hallarını seller Tayyarelerle felliketzedelerina · ır 
sürüklemiş münakaH\l dwmuş· dn.dına gidilmektedir. ım 
tur. Tokyonun hariçle ve hatta Bır tren sularda kayboldu 
bir çok mahallelerin yekdiQ"erile Tokyo 30 (H~dyo) Tokyoya 
müoaeebah kesilmietir. gelmekte olan bır Yolcu tre · 

Bu felAket Japon1ada son kö~rünün birdenbire Qökmesi :~ 
zerıne tuğyan :halinde b 1 60 sene iQinde kaydedilen felA suların içinde k b 1 u unan 

kellerin en bii1ü1tüdür. d pek f 1 
81

1 ° muetur.Tren 
. e az a yo cu olduQ'u b"J . 

Dün ı.kıamdanberi fası~al~r riliyor. Mikdarı henüz 1 dı 
la bee hafıf zelzele kaydedılmıe mamıştır. Ancak (8 ki i rılaşıla· 
tir. Zelzele dehşetini artırmakta· bilmiştir. ş urtula• 

Filistin dehşet içinde çalkanıyor 

Kudüs askeri işgal altında 
heyecan artti 

TQrk. lnelllz mali anlaşmasının F t anu·· du·· tehıı·ked 
caa merı1et mevkuae rırmek oze ra n SIZ es e Sarı nehrin sedlerini iki Yalı udi daha idama mahkıinı oldu 
re buluodotunu unutmamak ıa ~ l 8 h la [ l • zamdır. şımc1ı1e kadar Torkler ne Franko bombardımandan Teragat muka· gene yıktılar Of a am afın emri e her taraf kapand 
'lllabetea az iş ya;:>ım loglllz paza b / h . ı ·k h kk f t k • f • ı 

h 
i i mu arıp ı a ını anı ma ıı ıyor Genı·ş arazı· sular altında Kudüs so (Radyo) - Filistin! edilmistir. 

rı buodn saora talep sa asını ge arabları tezahürata devam et 
Dlfleteceğl için TOrk momessllle Paris 30 (Radyo) ltıpanyada IMusolinideo mukabilinde birseJ ~• .. ,.,__ mektedirler. Tulkerim'do grfl~ KudOste de protestolar 
rlnlo ellerindeki mallar değer fi· ki gönüllülerin geri alınması ve vermeksizin hava taarruzlerı Tokyo 30 (Radyo) - Domei ilAn edilmiş ve bir karıeıkhk çık başladı 
Yatı ile orada dahi mnşteri bula F k d" d Q ajansı bildirizor: Nankin'den ge masından korkan hükumet ma Kudüs 30 ( Rad ) ~"'rankisıler tarafından açık şe· . hakkında rao o nez m e m • k ı h · k · YO - B" hU len bir telgraf haberine göre am arı şe rı as eri ış~al altına Arııb otobüsüne t •r 

ecektlr. hı·rıer1·11 bombardımanı hAdisesi' dahalede bulunmasını talep müm ç· ı · ı N k" •· oo alarak so-ııd· t• · ı aarruıan dola 111 ın ı er an ın ın ı kilometre . . ~rnıe saa ını ta)' o yı mucrlm olan iki y .. 
Hotasa bu sene memleketimı üzerine Romada ceryan edrn ' kün değildir, Franko taarruzla- gark şimalinde Şnokanha'daki etmıştır. Şehır pek sıkı bir neza idama mahku 1 . . ahudının 

ıln ılrai istihsali hakkında tahmin laaitiz-·ltalyan temasları siyasi · rını bir talebini lngiltere1e ta· hiiyük kanalda bulunnıı S"dlerı· ret altına alınmıetır, d K m.~etını Telavit' 
e ı "' F"I' t• d . en sonra uduaın yahud h k 

JOrUtenler her taraftan bize iyi mehafilde heyecanla takip edili· nımak için yapmaktadır. Bom luhrib etmişlerdir. 1 IS ın e idama mahQm da protesto etmiştir g· at 1 

haberler veriyorlar. Bu suretle yor. lngilteronin Roma elçisi 
1 bardı mandan feragat mukabili Mümbit genle bir arazi par edilen Yahudiler kah 9eier kapanmıe~ır. ınema ve 

bol bol lstlbstıl edil~cek milli Lort Pürt dün Kont Ciyano)'U; muhariplik hakkının tanınması çasını sular istilfi etmietir. Şao . Teluiv 30 (Radyo) - Roş Diğer taraftan Tel · 
lllıbsullerlmlıln harici pazarlarda ziyaret ederek uzun müddet gö nı istemektedir. kaııha, birkaç aydanberi jnponlfı pmahta bir arab otobüsüne ateş lediye dairesi - - avıvde be 
kolayca ve le\ f•yatlar ile sahi· t 1 lt 1 U Alm nyaya ettikleri için iki Yahudlnin idama etatüsüuün tekra0r0g~~dde Filis_tiı_1 

1 
, rüşmüş ve ngillere talya~ı~ r aya S ÇU a rın iegali allıml:ı bulunan mınta hk ~ . . . oz eu geçıııl 

Dlası şimdiden emniyet aıtına·aıın ~,ranko nezdinde müdahalesını yüklemek istiyor kaya dahil olduğu için bu tahri ma umıyeh 1ahudı mahfelerin mesı taraftarlarının bir - . 
Dlış sayılablllr. Yeni lsllhsıtl mev istemiştir. Övr gazetesinde Madam Ta batın jnpon muvasala hatlarınrn de. heyecan yaratmakta devam Japmıs oldukları haber nu~ayış 
""' . d h 1 ı edıyor Dün b11lediyenin ve baa tedir, verıımok 
"•llllnde böyle kuvv~tıl omltıerıe Musofinı mO a a e bui diyor ki : Kont Ciyano Lort gerisinde çete muharebeleri ya h l l ~ l · 11 

1 a ıam lglll ta. ebı üzaıine bütün Zabıta, halkı da ıt _ 
r'terken memleket heubına hls- edemiyecekmi ?~ Pörle Beri in nezdiude teşebb ü· 1 pan çioliler tarafından yapılmış kahveler ve sınamalar kapanmıe mayişçilerden bir k A' mış te ıı~ 
leltltlmlz memnuniyet derindir. 1 Löjuroal ıazeteei di1or ki ; tonu lklnc:ld• olması muhtemeldir, ve bütDn SiDtt&oalarda dualar etmiatir, ısmını tevkıf 
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1 TEMMUZ 1938 Cuma VENi MERSiN 

Mikadonun tahtı 
arkasında 

Japonyayı gizli dil{tatör mü. 
idare ediyor? 

A~liye Ve~aletinin 
Avukatlar ve dava 
vekilleri hakkında 

bir tebliti 
Avukatlık ve dava vekilliği 

ı 
ruhsatnamesi isteyenlerin müra 
caat ettikleri yerde vekAlet ya 

y pacakları tahakkuk ettikten son 
azan: Ceyms A. 8 · Şerer rıt taleplerinin tetkik edilmesi 

Japon milleti, iHln edilme ren Minami'dir. 1931 martındaki hakkında Adliye :vokAleti alaka 
miş bir harbe şürOklenmiştir darbe muvatfuklyetsiılikle neti darlara şu tebliği göndermişlir: 

Yabancı gözile Türkiye: 

Türk Cumhuriyeti 
Dünya siyasetinde çok mü

him bir mevki aldı 
İngiltere; Romanya, ~etoslovatya, Yunanistan ve İtalya 

ile de mali bir anlaşma yapacak 
Bir sene öncoeinden ~eri bu işi celeniııce Minnmi bu Mançuko Mıntakası dahilinde avukat 
bu hale getiren eski Korea Jiro hadisesini çıkarmış, bundan ge !ık edecekleri baroların kayıt Eski Romen Başvekili Ta ta· ( ticelorinden bahsedelim. 
Minami'dir. resko'nun Londraya gittiği ha· İngiltere 1alnız yukarda i• 

ne ayni maksadla faydalanmak ve kabul sırasındaki mürakabe ber verilmiş ve bu ziyaretin bir simlerini saydı"'ımız memleketle 
Bu adamın ismi "canup. de istemişti 15 

· sinden kurtulmak isteyen kimse İngiliz • Romen m.!li anlaşması re yardım etmekle kalmıyor. ı . 
mekıir ve bir "Ok amirallerle "'e Bundan sonra M·namı'' ·ın ı · b 

v 6 ı 0 erın azan ruhsatname istihsali ile alakadar olduğu söylenmişti. talyaya da kredi vermeQ'i düşü· 
nerallere cenubadaı·r ilhamlar .,e s'ıvas4ı ı· hıı·ra 1 d h t "' · · 

T 1 sarı a a ar maaa ıçın müracaat ettikleri yerde bir Fransızça •Parisuar. gazete· nüyor. 
ren, harekete geçiren de odur. başladı. Vakateuki - Şidebara gün dahi ikamet etmedikleri Ja si de bu fikre iştirak ediyor ve İtalyanın buğdaya ihtiyacı 
Bu zat bundan altmıe üç 111 ön kabinesine Cine karşı zayıf dav pılan tetkikler neticesinde anla diyor ki: var senede 35 milyon kental de· 
ce cenubdaki Şlkoku adasında randıtı için hücumlarda bulun eılmıştır. Bundan baeka avukat Meeell fngiltereoin Türkiye niyor. 
dotmue •e kurma1 mektebine du. Halkın ıiltıhları azaltmak •e data vekillerinin bu iibi va· ile börte bir anlaemaaı var. Bu lngiltere: 
giderek on ıekiz 1aeında ora hususundaki arzularını da önle ıifelerini tekAlete bildirmek mec anlaşma ile Londra Ankarara 16 _ Bunun oe demek oldafu 
dan mezun olmuıtur. Çok zeki yen o olmuştur. Onun • üzerine buriretinde bulunırn CumhuriJet milyon ıterline kadar çıkan bir nu bende bilirim, diror. Ben de 

'e let·d ti ol b . ba d h·t d k d . kredi açmaktadır.! k .!\>. • d l ı a ı an u Japon su or uya ı ap e ere edı ki: müddeiumumileri keyfiyetten ha e megımı ışardan ıh1orum. s· 
rı, Rus- Japon harbında bir Bir takım ı k Hu iktisadi 96 mali anlaşma terseniz size biraz teririm. Otu 

ace e arar ve berdar olamadıkları cihetle vak her tarafta, logilterenin Balkan· 
çok de~erll tecrübeler kazandık renler, silAhların azalmaıını is I tinde mahlmal vermediklerinden 1 k run konuıalım. 
dan sora kandi mektebinin ileri ', t b ara ve şar 8 doğru girietiği bü s· r t ld"k 

er ve unun propa~andasını avukat veya dava [vekillerinden yük bir teşebbüıün hareket ook 1"ase e ge 1 

Sayfa: 2 

Alman yada 
İngiliz Yahudileri· 

nin emlaki 
Londra, 30 (Radyo) - Tay· 

mis gazetesi, ingiliz Yahudileri 
nin emlAki: hakkında Almanya 
nın Londra'yı bilhassa memnun 
ettiAini yazmaktadır. ~lalCım ol 
duğu ~oçhile }'ahııdilere aid bü 
tün emlAkı kayda tabi tutan 26 
nisan tahrihli alman kararname 
sinde ecnebi yahudilerin emlaki 
hakkıoda hiç bir kayıd mevcud 
değildir. 

lngiltere'nin talebi üzerinde 
AlmanVa verdiA'i cevabda dışa 
rıya bulunan İngilizlerin kayde 
tabi tutulmıyacağı ve muhacir 
suretiyle terkettikten sonra son 
zaıuaolarda idgilir. tabiiyetine 
girenlerin bu hükllmden istifade 
edemiyecekleri bildirilmietir. 

B. Musolini 
Ordu şeflerile gö
rüşmeler yapıyor 

nelen ö.Koretmenlerinden birisi ol yaparak m·ıı t "'e 1 k t ı a 6 ı e e T meme e e za hangilerinin meslekte ldevam et tası sayılmıetır. ete, daire kapandı. Karş1 muştur. Yüzü Shogun'Jarın ilki rar vermege k Ik bT ı F T- k. 1 Roma - Musolini, ErkAnı a ışa ı ır er. a mekte ve nerelerde vekAlet fap ur ıyeden sonra ngiltere mıza tekrar siyasi meıeleler çık 
olan Yorltomo'ya benzer. Kalın kat siz, subaylar, el birliği ile makta oldukları ve meslekten RomanJa ile anlaşabilir... h. Çünkü, balya ile lngiltere harLive Reisi Hadoglio ve Harbi 
çenesi, iri dudakları, büyük ku bu türlü hataları düzeltmek için ayrılanların da ne suretle a1rıl· HattA Cekoslo~akJa ile de buaday meselesinde bile bir gö ye Müsteşarı Pariaoi1i birlıiıiı,i 
lakları ve kaha bir bo1nu var birleşmelisiniz. dıkları hakkında tam bir malU. ayni şekilde bir anlaşma 1apıla rüşmeye başlayınca bu bir siya miiteakiben 'kabul ederek kendi 
dır. Evinde, JAnıbaoında bir fin Böylece japon dıe siyaseti mat elde edilmesine imktın ha cağından bahsolunu1<..1r. HattA si mesele demektir. Bu da gayet leri1le uzun bir mülakat yapmıı 
can sıcak çay bulunduğu halde nin idare merkezi tamamile bari sıl olamamaktadır. Yunanisıanla bile.. tabii. Akdenizden bahsedecekler tır, 
durup dinlenmeksizin askeri ki ye nezaretinden harbiye nezare Avukatlık ielerinin intiıamla Şarka doğru İspanyadan bahsedecekler.. Yarı resmi mahfiller, bu mü 

ıabları okur. tine intikal ediyordu. Bundan tedviriue mAni teekil eden bu Bir müddetteoberi Türkiye İngiliz - İtalyan anlaeması nasebetle Duçe'nin arasıra aske 
Bir defa Nevyork Taymis sonra da hararetli bir harb ha hallerin tekerrürüne mllhal kal nin düo1a siyasetinde aldıQ"ı e· acaba ümit edildiğinden daha ri müşavirlerle görüımeAi ddet 

gazetesi muharrirlerinden Ster· zırlığı baeladı. Bu sırada harici mamak içiu badema ruhsatname hemmiJetin herkes farkmdJtdır. evvel mi meriyet metkiioe kona edinmiş olduQ'uou kaJdetmekte 
ling Fişer, bu kumandaııla Man Je nezareti de yabancı devletle isteyenlerin müracaat ettikleri Bazı ihtilAflardan sonra Fransa cak? İngiltere şimdiye kadar çok dirler, 
çurıa hududunda bir mülakatta re telAe edecek bir sebeb olma yerde vekilet edip etmeyecek· Hıiyeti sa~lam bir ıekilde kur· çetin davrandı. Sureti umumiyede iyi haber 
bulunmuş o zaman bu zat, Rus dıQ'ı hakkında teminat teriyor leri ciddi bir tetkike tdbi tutula tardı ve bugün Türklerle ara· - Gönüllüler geri çekilme alan siyasi mahfiller, bu iki ziya 
askerleri hakkında iyi sözler d mızda erkdoıharp anlaşması i· den olmaz, di} or. J retle İspanya meselesinin 1eni 

u. rak mesleklerini müracaat ettik İ 
sarfederek demietir ki: Kendini çin müzakereler bile başlamış talya da: inkişafları arasında bir münase 
zi onun yerine koyunuz. böJle Bir müddet sonra Mioami leri yerda icra edecekleri tabak bulunu1or. Bu da az bir şey de· - Geri çekeceQ'ime biraz bet görmektedirler 

soğuk kanlılıkla bae vekile aake kok ettikten sonra kanuni vasıf ~ildir. geri alsam nasıl olur acaba? di ı . . ' 
dizilmiş dururkeıı onların tetki · · M 4 h · · ·b h 15 

rının nnçurı ne rını geçı u ve earllarmın tesbiti ile karara Dııhe dün B. Jorj Bone, ye teklif ediyor. definin gazeteci de dahil oldu"u 
ke durmaları doğru deQ'il mi d d . d 0 kl . . b d "' u a gır 1 erını, un aa sonra bae-ıanmasına itina edilmesi teb •Fransız kareılaruo,, dairesinde İngiltere: halde gazetede çalışan unsur ol 
dir ?., emrivakinin kabulünden başka liğ olunur. ki bir kabul resminde önümüz - imza imıadır, diyor. duğunu söyliyerim, hariçte ka· 

Faknt Mançurinin Mauçuko çare olmadığını bildirdi. deki sonbaharda Ankaraya res ltalyli: . 
1 
ıan daha birkaQ sınıf basın men 

olmasında Minami, sadece baş Böylece Minami Mançuko'da İklİS8İ Vekaleti mi bir ziyaret maksadı ile git -- O halde? dıyor. BuQday subunu kapsamak ve onları da 
rolü pervasızca dıt oynamıetır. bir kukla hükumet kurmuı, bir mesi ihtimalinden bahsetti. kredi meselesi ne olacak'? nizamlamak yakında tahakkuk 

Minami'nin son yedi yıl için çok zeng!n madenleri ihtiva Zeytin yağlarına ait Şarkla a!Akadar olan yalnız -. Tabii, bu anlaşma mefr edecek bir gayemizdir. Muhar· 
deki meslek hayatı, eğer yakın eden bir toprağı imparatorluğa İngiltere de~ildir. yete gırmeden olmaz. 1 rk b. d -k k b" 
dostu general K. Ugaki'den bah bir nizamname Gündelik ekmekleri y . - ·11·1 ? r r 1 iZ 0 en yu se ır şeref· katmış oluyordu. Buna mükAfat anı, gonu u er •• tir; bir gün Avrupa'da bir basın 
ııedilmeıse pek kolay anlaşıl olarak da yüksek askeri konse hazırladı Gelelim yine lngiltereye (za· - Bilmem, ne mAna çıkarır cemiyetinde bir aı·kadaşım Dok· 
maz. ye girmiş, hnrl~iye nezaretine ten Türkiyedeu bahsederken ln sanız çıkarın, bu böyle .• 

Ugaki, 1931 senesi marllnda dostu Araki gelmişti. Miuamiae Ankara·Ekonomi bakanlığ'ı, giltereri göz önünden bırakmış Evet, tabii öyle. işte yine tdor Aras,'lak b1ulun~yordum. Ora· 
japon askerleri iktidarı ele ge zeytin yahınıo satıcılar elinde Lin d6ğild ik) ve lngilterenin iyi ne karşımıza siyasi meseleler çıktı. 8 mem e et ~rinı temsil eden 

kadar ihtiyarlar ise Araki 0 ka bir &ekle girmesini !önlemek ve bn hariciye nazırları, vekiller ve 
çirmek için darbe yaptıkları za d - ·ıt- - bl d d F k t B Ş •• k •• K ar guru ucu r a am 1• a a suretle halkımızın kullandıQ'ı ya • U {"Ü aya}}} fi k a ffi Ü tay• yüksek mümessiller VBrdı. Mil· 
mao en merkezde uörünen biri d J d. d . - 1 1 c . "' o a apoayanın re ı enız uze ğın mahiyetini anlamasını temin eL er eınıyetine mensup bir 
idi. Ugaki, yanında iki subay rinde hakim olması prensibinde etmek üzere tedbirler almak için da beya t meclis olduğu için 52 milletin 
daha oldu~u halde o zaman, Mtnami'nio ilhamlarını takip edi zeytin1ağ tüccar te müstahsille na } bütün mümessilleri toplanmışlar 
parlemontoya kendisini basvekil yordu. O da kunetıe ve zorla rinden bir kısmını şehrimize da " =- ;rn::;• dı ve en yüksek basın mümes· 
seçtirmek ve dikdatör .salı1hiyet 'iş yürütmek taraftarı idi. vet etmişti. yapılan birçok top (Birinciden artan) !erine aid olan hükümlere bu silleri orada hazırdı. Kongrede 

t ıeref ve haysiyeti vermek bir noktai nazardan bakıııak realite 
leri elde etmek makeadıle bu e Bundan iki sene önce Mina lantılardan ve yağ tüccar müs vaıifedir. söz alan her mümessil vaktiyle 

bl - - · · l · o b · · - 1 1 d k ye uygundur. Matbuat düşünü b şe •usu gırışm şta. ouo u mi, Ugaki'uln ricası üzerin& ge tahaıllerioın muta eni arı a ın ı Bı"zde mad buat hürı·yetı· en de gazeteciydim ve muhar-lürken, gazete sahibi ile gazete 
darbesi Tokyo muhafızı general ne Korea umumi valisi oldu. o tan sonra balık, zeytinyaglarına Denebilir ki bizde matbuat h . 1 . . rirlik yapardım diye ~baehyordu 
Masnkı kendisine taraft"r olma aid bir nizamname projesı hazır mu arrır erını ayrı ayrı düşün b ı "f 

.. gün bugündür, bu zat, vaktiyle hüriyeti oümhuri1etle başlamış mek icab eder. Bugün burada ve unuıı a 1 tihar ediyordu. Mü 
dığından muvaffakiyetsizlikte ne Mançurlye yoptırdiQı gibi ilAn lamJştır. tır. Diğer rejimlerde nasıl olur mevzuubahs olanlar doğrudan mesıilller bunları söylerken 
ticeleomitı Araları çok iyi oldu edilmemiş bir barb Vdsıtasile Ci Kazanc, vergisinde sa olsun, taklidci bir h0veskAr doğruya muharrir sınıfıdır. Şim Aras'a döndüm ve •Tevfik Rüe· 
gu için Minami'nin bu hükumet oi istila hareketin! idare etmek lıQoa papılmıyerak matbuat siya diJe kadar çok bakımsız kalan tü, biz de kendimizin gaıeteci 
darbesinden haberi olmaması, tedir. mühim tadilat setimizde ancak kendi idaalimizi bir meılek erbabı olarak içimiz olduQumuzu söyliyelim mıf • de· 
rabud bu harekete sempati gös -Birinciden artan- teoelli ettirmek istiyoruz. Muhıır de Jalnız muharrirler kalmıetır. dim. Daktor Aras: "De4il mi ya 
&ermemesi inanılır bir eeJ de Duçenin va~iyeti 3- 2751 oumarah kanunla rlrlerimiı memleket ielerini ten Bu vazi1eddeo kendilerini kur birader?. cevabı111 verdi (görüş-
lildir. serbes meslek erbabından atın kidde 1ıerbesUirler. Tenkid hüri tarmak için IArik oldukları te meler). 

Fakat o, rohlnü o kadar i7l müphem makta olan maktu •tergi mikta 1etioi Ye çerçeteslni ta1in ve mensub oldukları eerefli meslek Filhakika ha1atımıo bir kıı 
oynamamıştı ki, ne Ugaki'nin aırınclclen artan rında reni kanunİa değişiklik 

1 
tahd~d edecek, muba~ri~i~ irti~ıtı terine katuemaları elzemdir. Ge mında gazetecilik etmie olmak 

uyındırdıtı hoenudsuzluktao yapılmış, fevkalAde sınıf birinci 1 nı, vıcdam •e aklıselımıdır. Böy zetecilik her memlekette muhte &erefini hAlAlduyarım. Size ga· 
onun hissesine t>lr aev isabet et satta bulunulmasını ima etmie· smıfa tahvil edilerek miktarı bin l le bir takdiri" kanuni mesuliye lif safhalar geçirmiştir. Bidaret zdeteciligio -ne derebc? oerefdli obl· 

v # ıir. Bunnnln da halya ioio içine liradan 650 lirava iodirilmietir. ti. de elbette. b.üyük o_lur. Bu tak. te bu ieler her 7erde bir zama -~ğu. nu g?st.eren ır ee1,_ a a 
mie, ne de iki askerin arasıııda k 1 ı hl - b ı - J y a B At tü k d Alman1a11 atarakaıJrılmak ve 4- Yeni kanunla nüfusu 25j~r ae A yetmm genıe se~ et ılna kadar şüpheli ve endleeli soy ı e~el'kım .. u' a r , unb e 
ki dostluk bozulmuştu. O za dolayısile lngiltereoin sempati· binden fazlı olan yerlerde çalı· A'ınden doğabılecek mesulıyetle gözle bakılmıştır. Gazeteci önce gazetecı ~ et~ış olması ,ve u· 
maıı, onun nufuzu ile Ugaki, Ko sini kaybetmemek istiyor. Tabii şan alelumum komisyoncular ri her ferdin teJa her muharri leri kendisi J&ıar, kendisi hasar nonla muftebır bulunmasıdır. 
rea talilitine gönderilmiş, kendi nisbet esasından vergiye Ulbi 1 rio ayrı a1rı telAkkilerioe bırak kendisi satardı . o devirden son Aramızda te aranızda, bu 
i d U k., · · h b. dir ki İtalyanın acele arıu e\ti ı B·•·" b' ·ıı t• ı f ö - b s e iar ı nın rerıce ar ıye Lutulmuşlardır. mı~o~uz: u.un ır mı e ın ra ra gazetecilik patron eline geç eere le Q"unen ve u şerefi ta· 

nazırı olmuıtu. ği eeJ logiliz-ltalyan anlaşma· 5 - Eski kaoanun 35 inci I desınıo ıf~desı ol~n .kanunlarm meQ'e baeladı. bizdeki safha bu. eı1anları 14yık olduğu mertebe 
O zamana Qç rüz subay, o sının tatbikidir. İngiltere kendi maddesinde yazılı niıbetlerin hükftmlerıoe tevzı edıyoruz. Ya Diller memleketlerdeki safhalara Je çıkarmak istiyeııler çoktur. 

ouu bu ıeı baıaramıyacagı hak disine Frankonuo muhariplik bir kısmı deQietirilmiş ve eski zı hüriyeıinio hakimi muharrir, gelince: Gazeteler Ja anonim şir Şahsıma tetcih olunan iltifatlara 
kında şQpheler izhar etmie ve hakkını tanıyacağı kati surette kanunda nevi ve oisbeti göste· muharrir mesuli1etinio hakemi ketlerinin elindedir veya devle teşekkür ederim. Ben, biz, hepi· 
bir toplantı yapmıelardı Minami temin ettiği takdirde hal1a 10 rilmemie olan ticaret ve sanat dir. (Alk~elar.) . . 1 tin eline geçmektedir. Gazete, miz bü1ük Türk inkildthnm bu 
bu toplantı1a geldi te &JaA'a bin gönüllüyü geri çekmeye a ve Emuvakkat sanat erbabının' Hürıyetın tarıfı çoktur ve bir lki istisua ile henüz bizdo büyük eserin ancak bir neferi 
kalkarak: mdde oldu4unu bildirmiştir. tdbi olacağı nisbet 35 inci mad· ~üçtür. en İ.'11 hüriJet me~le~e ferdin mah olarak te ferdi ser, olabiliriz. Bizim fapabilecetimiz 

_ Sakin olunuz, dedi. Ben de mucibince licaret odalarınını tın .me~faııtıne u:rgun. mı.lletın maye ile çıkmaktadır. Bununu her işin ıarefi Büyük Şefimizin 
Fransız-lngiliz buhran.na mütaleaaı alınmak surelile tat· secı10sıne muvafık, . ~evletı hak bizde bö:rle çıkmasından hiQ bir ideali olan inkılAbımııa aiddir. 

ancak sizinle hı birligi yaptığım 1 1 ı f ti ko uyan 1 yo açı ıyor bik edili1ordu. 2345 numaralı arını ve men aa erını r eodieemiz 7oktur. / Biz akan, coşan iokılnp c;aa1a1a· 
takdirde bu i&te muvaffak olaca . d b . b'k hüriyettir. Matbuat hüri1etini en . . . · · d b. · · Gü 
tımı dOşiioerek buraya geldim. Umanile gazetesi de eöyle kanunun neşrm en arı tat ı at· . . . 1 k 1 t Gazetelerımıı mılli gafeye oı ıçıo e ırer su zerresı1ız. 

demektedir : İngiltere bilmelidir ta ticaret adasından alınmıı olau ıByüı vüekenş f~ec!z Aot at~a k ~~ıatban hizmet etmektedirler te kendi neı ziyasiyle ara sıra parlıJaD 
dedi. ı_nesele bundan ibarettir. uiebetler. yeni kanuna da ahu Y _ • e. '?1ız a ur ""a _ ~ bu zerrelerin o bü1ük ıelAlenio 

Bunları söyledikteu sonra ki Kont Ciyano ültimatomunun b 1 m ktadır at hurıyetını, gene matbuat hurı ıermayeleriyle memleketin nefi· kütlesine kahlıp gitmesi ·mukad 
toplantıdan ayrıldı, gitti. Londraca kabulü Fransız-lngi· mıe 6~ u~en~ kanu~un bazı z · m yeti korur. diyor; bizim tarib et ne çalışmaktadırlar. Gazeteleri· derdir. Kuvvet ve kudret o kü· 

Ondan sonra bu zatın Mau liz münasebatında ciddi bir buh ları istihdaf eden tadilleri bu ligimiz emel ve sly~set bundan miz bü:rük milli davalarımızdan çük zerrelerden do~an Qa~lıyao 
çukoda 1ararlıkları görüldü ve rana yol açacaktır. İngiltere Bur sene tatbik edilmiyecek, halbuki .ayrılmıyacaktır. (Surekll alkıe daima ön safta gelen müd4fileri dadır, millettedir. Şeref ve eser 

T k. t F d t lar) "e muhafızları olmuelardır. · 1 " k ·h· · · k MR ı, gene onu yardımı ile ba~ gosu anırea ya ransa a anı mükellef lehine olan tenziller · . • T tamamıy e tur tarı ını ve ın ı· 
vekilliği ele geçirmek üıere bir mak mecburi7etinde kalacak ve 938 senesi için yeniden tarhiyat Gazete sahıblerı ve Kanunun asıl hedefi IAbını yaratan ve yürüten Bil• 
teşebbüste dnha bulundu. ya lngiltere ile münasebetlerini yapılmak sureti!e mükellef lehi· muharrirler Bu kısa maruzatta bulun yük Atatürk'üodürl (Brovo ses· 

Mauçuko'ru meydana geti bozacakhr. ue tatbik edilecektir. Gnıelecilere ve gazete sahib duktao sonra kanunun asıl he· teri, alkıolar). 
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SAYFA 3 YENi MERSiN 

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
~1ERSiN 
PiYASASI 

1 Temmuz i 938 

1 L 1 N 

Mersin Bele~iye Reisliğinden 
jK_u._ s...;_. IKu.s· Vergi ve riisumatın nevi Pamuklar 

30-6-938 

İnsan kanı stoku Ren~le te~avi usulü 
Taksit müddetleri 

Kıevlant - ....... ~,....-

. Dağ mala 
;~ ist Tanzifal ve teuviral Ağustos, ikinci leşrin 

şubat, mayıs iplidaları 
Tenttı, siper, levha resmi Ağusros iptidası 

lkı ıenedenbeıi devamı ra kafi derecede insan kanı Nevyorkta yeni bir sana Kapı malı 
eden İspanyadaki dahili harp vermek için bu kandan şim- toryom açılmıştır. Bu sanator j Koza 
esnasında tebabet ve cerrahi diden depo yapmaktadır, yomda hastalar renklerle te- Kırma _ 
noktasından birçok tecrübe- . Fransa Harbiye nezareti- d•vi edilme~tedir, Koz .. acı parlagı 

27 
5 to 
ti 

25 

ler yapılmış ve mühim netice de bu mueleye ehemmiyet K . k Bugday- Çavdar 
ler elde edilmiştir. Kan kay- vermiş ve aynca askeri bir .. ..•rm~zıd v~ .m•vı .ren ler Sert anadol 5 
b d 

-
1 

l k' .. asap uıtrın e ıyı teBır yapı- Yumu•ak 5 
e en agır yara ı ara va ıt ve merkez vucude getirmeyi ka· . , . . . • . "' _ 

ıam~nile insan kanı veııilme rarl•şbrmıştır. liinaenaley müs yorlarmış . Ye.şı~ sıya~. ıle cıld y erh bugdayı 
muınden dolayı birçok ha· takbel harp için yalnız silih hastalıkları ıyı edıhyormuş ., Çavdar 
yatların mahvolduğu görül· ve mühimmat ve zehirli gaz Mide ve diğer hazım cihazla·! Anado) yulaf 

3,82,5 
4,62,5 

milştür. değil ayni zamanda külliyetli rındaki hastalıkların tedavisin Arpa 
Bunun ileride önünü al· mikdarda insan kanı iddihar de de sarı ziyanın çok fayda 

1 Ana~ol. . 
3
'
37 

,S 
mak için ger~k Frabkoculu ed'I k d kt' 1 1 1 Y~rlı alıvre yenı M. 3,12,5 

26 
Süs ve ev köpekleri Teşrin saııi iptidası 
Merakibi bahriye ve berriye Her ayın niha)'elinde 
Şerefiye resmi Temmuz, ikinci teşrin 

Kaldırım, lağım 
iptidası 
Ağustos, ikinci teşrin 
şu bal mayıs iplidaları 

Tahsili tahakkukuna ıflbi olan lıflediye vergi 
ve resimlerinin cinslt•ri ve bu SPrıeJe Hİl taksit 
müddetlt~d ~ ukarıda hizalarında gösterilmiştir. 

rerek Baraelona hükumeti ta 
1 

ece eme ır. arı 0 uyormuş. ı Nohut ekstra 5 15 

r•ftarlan mühim tedbirler •I . 23 sene bir mahzende kalan asker kaçalı Fasulye . 
5 6 

mıılardır, iki taraf da evvel· j 1 Yulaf yerh ·','l5 

· 938 yılı için tah~kkuk ettirilen belediye rüsu
matınm alelmüfredaL mikdarlarile mükelleflerin 
isimlerini gösterir defter Camişerif mahallesinde 
Camiati~ catl'desine, Mesudiye uıahalJPsi Mığnbi 
camii dıv~rına, Mahmudiye mahall~si kiıçflk ha
mam civarına, Kiremithane nı;..ılıallesi tahtalı ca-

ce k~fi de~ecede insin kanı , Lfyej askert mahkemeıdn· J ölmemiş olsaydı kimbllir daha j Mercimek ıark • 
4 

t~darık edıp sahra hastanele- , de geçenle .. de 52 yaşında lir 1 nekadar zaman bu hayata de· . Sahlep _ t20 J30 
rıne ıevketmektedirler, askE'l' kaçağının muhakemesi vam edecekti. Fakat arkada· ! Tatlı çorea 20 
Cepheden gelen ağır yaralıla yapılmıştır. Bu adam cihan şının ölümünden sonrıt açlık i Balm.umu Ig 
ra bu hazır kan derhal Vi'ri-

1 
harbinde Marnmuharebesi sıH kendisini saklandığı yerden Cebrı 

lerek hayatları kurtanlmakta lsrında o vakit ordu saflarında çıkmağa mecbur etmiştir. 1 Susam 
dır. hUkUm suren karışıklıktan Askeri mahkeme hakim· 1 • Yapağı 

15 

36 
32 · 

ispanyada tatbik edilen ist ı fade ederek alayından ka~- leri bu adamın 23 sene çek .. 1 Sıyah 
bu usul Avrupanın diğer dev mış ve dostlarından birisinin tiği ıstırabı gözönllnde tutarak I Şark 
letleri tarafından nuarı itiba mahsenindc saklanmıştır. Bu hakkında müsamahalı davran 1 Anadol 

d 5~ 
ra alınmıştır. Fransa şimdiden adam burada yalnız cihan ha· mış ve yalnız iki sene hepse . Ay ın 
ameli tedbirlere müracaat tt binin mllttl:'fiklerin zaferiyle mahkQm etmişt i r. Yıkanmıı yapak ]'i, 

12 mi dıvarına, Jhsaniye mahallesi kahve dıvarina, 
16 Bahçe mahallesi muhtelif semtlere, Niizhetiye rna 

hallesi belediye bahçesi karşısındald dıvara, Hami 
diye mahallesi C<lnii dıvarına ve Nusratiye mahal-

38 lesi ise llc.ci bey fabrikası dıvarına asılmak sure-
35 tile iltın edilmiş bulunduğundan her mükellefken 
53 disine ahi riisum:Hı yukarıda gösterilen taksit 
75 müddetlerinde ta lısildarına tedi~· e etmediği tak

nıiştir. bitti ğini öğrenmiş fakat Belçi· Güz yunu 70 

Pariste Sen Antuan bas-
1 
ke hUkı1metinin muayyen bir lord Boyran ~ak~m~a ~ir 1 Konya malı tiftik ı ıo ı~o 

tanesinde kan vermeğe mah· tarihe kader şubelerine milra· ) Yozgat 

dirde bPlediye kanununun 112 inci maddesi mu
cibince yüzde J o c• za ile tahsili emval kanunu 
hükümlerine tevfikan h~ ezen tahsil olunacağı il:\n ı~s •~aştırmalar yapılmasıni caat edecek asker kaçakları mÜ08~8Ş8 1 Keçi kılı _ 

aıd bır merkez tesis edilmiş hakkında af ilan ettiğinden 1 M b L d B h k ,. dabag 
ve bunun küıad merasimi haberdar olamamıştır. Adam.. ~ş ~r or .ayron a A ı Pirinçler 
F S bh

. - . ı kında ıngılterede ılmi edebı s· · · 1• ı 20 ranıa ı ıye nazırı Rucort cegız korkudan mahzenınden . ' ' 1 ırıncı nev ma 
t f 

· bırçok münakaıalar yap•lmıı· lk' · · l 
ara ından yapılmıştır. Bu mü çıkamamış, 23 sene fasılasız · ı ıncı nevı ma 

· . . . 1 tır, Fakal bu münakaşalar ç y 285 essesenın başlıca vazıfesı bır bu mahsende yaşamıştır. k b' . d k' ' a h k d b araıma arışan ırı e var ı Kı.bve 104 105 
arp vu uun a tayyare om· Eğer mahseninde yaşadı- ·ı i d d bid' F k t 1 

• 

bolanna uğrıyan ağır yaralıla ğı evin sahibi olen arkadaşı nekı ml!knel ele e ır.V a ~ 1 Badem, çekırdek 
ço a a. • ı o. muştur._ e nı- 1 içleri 

Romanya da al tın istı" hsaıı· hayet bır netıceye baglanama Tatlı badem içi 
mışbr. 1 Acı ,. » 

Altın istihsali A ad ~ . . Lord Bayron'oun bir aya Acı çekirdek 
vrup a sene 1H> ~,5 kılogram halıs - k t Jd - .. ) T 1 

da artıyor .. p~~r~I istihsalalı- l ve 9:193,2 klogram da halhı ~~ın ~· a bo utut soy ~nı ır. , urfa Yağı 
nın. ehemnıye.tı ıle cihan ikti gam aş istihsal edilmiştir. Dev lun~ daıa uksa at ayBa mi e· fçel ,, 
sadıyatında bır mevki temin 1 • • • _ se esın en çı mıı ır. azı an =====~=~=== 

l letın ve şırketleı 1n çıkardı•rı - - k t ld v 1 M • edtın Romıınya, a ltın maden· ' . o sag ayagının ... o ugunuf ersın Mevye y s b 
Je • ' } ·ı:-. d "h • tb 1 kt . \<lllınlar kıJOSU 5Q00 ley hesa ve ınUt'Sİnden böyle dogvdugvu 1 J e eze 

rı ı e ı er e şo ı e u ma a b"I R M·ıı · b k · j dır Gecan sene Romanyada ı e omanya ı ı an ası nu iddia ederlerken, bazıları p·IJ8S8SI 
5 

4 . . tard fından nlınmaklndır. 1 da sakatlığın sol ayakta ol-
1 2,34 klogmm altın ıstıhsal 1 k' . t"h 1 • kt ı 30 H · edilmiştir, Bütün dünyanın ~a m ıs ı sa mı arı doğunu ileri sürmüşlerdir. Da azıran 938 

senevi altın istihsalatm 1, 159 1 arttıkca bank~ ayrıcada mUkfL ha başkaları da ; Hiç bir aya Kuruş 
Ooo kilogram tutmaktadır. fat vermcklcdır. ! ğı sakat değildi, Yalnız bir . 2 Domates 

Evvelki seneye naz&ran Evvelce Romanyada çıkan al· 1 hastalık çekmişti, Bu hastalık 8 BUber 
Romanvada altın istihsaletı tın lar temizlenmek llzere Ala· ıebebile dizlerini bükemezdi.. 02 5 Ayşe fasulye 

50 

34 .lij 

90 

21 

olunur. 

• 
1 L A H 

Vilayet [ncümenin~en 
Aşağıda <·ins mevki ve muhammen bPdt ileri 

yazılı akaratı lıususiyeye talih znfıur etmediğin
den Vilayet P.nciimeı•ince aylık pazarhğa bırakıl
mıştır. isteklilerin 7 Temmuz 938 tarihine ka
dar Vilayel erıcümenine müracaatları ilAn olunur. 

Cinsi 
Dopo 
Depo 
Depo 
Depo 
Dopo 

Mevkii 
Eski postane ittisalinde 
,, ,, 

" ,, ,, ,, 
,, ,, 

" ,, ,, 
" 

~lulıammen 
bedeli lira 

90 
90 
90 
90 
90 
1-5 

Y0zde 4,09 nisbetinde artmış - manyadaki milesseselere gön 1 demişler 5' Barbonya 
lır. derilmckte idi. Şimdi Roman~ ~ 1.· d 02 Çalı fasulya sırığı M uhasib arayanlara 
Romanyadaki altın madenleri yad' da altım eritip ,temizle· y8111f 8 S8f8P yok Yer çalı 
kıdmen devlet ve kısmen delmPğe mahsus bir fabrika ku· Serap çöllerde sık sık yok Sarı fasulye Ciddi ve tecrlibeli bir ı:nuhasib iş arama~tadır 
muhtelif şirketler tarafından 

1 

rulmuştur. tesadüf edilen bir hadisedir. 4 Kabak Muamelatı tiiccariyeye vakıf bulunduğundan hini 
iııetilmektedir. Devletin istib- Altın istih~ali R~many . .ıda Çölde dolaşan seyyah 1 Hıyar adedi 

1 3 
muazzam bı t t hacette ticarelhane ve müessese sahi bleriue vek A 

&~Atı . yDzde 22, nisbetinde 1 • r . sa.nayı esı~a 1 uzakta ağaçlar. göller, gilzcl 7-lo Erik a 
dır. Mıca şirketi ynzde 60,8 vUcude getırmıştır. Bu tesısa- manıaralar görUr, fakat bun· 10 - 15Kaysi Jet edebilir, icap ederse kefıl göslerir. Gaz_,temiz 

t 
ı are ıanesme mu ıası rumuzı e muracaat. niabetinde altın istihsal etmek 

1

1 tın hususi demiryolları ve far aldatıcı bir hayaldir. '1 Patlıc~n ı ·d 1 · 1 'b ·ı .. 
ediı" l fabrikaları ve modern techizatı Geçenlerde lngiJterde Vulvik 7-8 Sarmısall 

Devlet vaaılasile geçen vardır. şehrinde dahi böyle bir serap .----------"'!' 
görUlmOştnr. Bir çok kimseler Mürettip S I k E 

Gazetecilerin elin· Kışlada sinema yoz metre kadar ilerde dalga- atı 1 V 
den kurtulmak Fransız milli müdafaa ve lal' içerisinde yoruyen otomo-1 istiyoruz 

k 
k:lleti, kışlalara sinema maki biller ve insanlar görmüşler· 

Ola'" mı? d' Matbaamızda gazete ve 
.., • neleri koymak için karar ver ır. Fransız bankası idare mec- . . . . d F Bu manzarc1 o kadar va· cebel iılerinde çabımak tiı-

liai bundan bir mllddet evvel mıştır. Şımdıye ka ar r~osa zıh olarak görOlmOştür ki bil· re iki mürettibe ihtiyacı . 
fr•ngın düımesi mUnasebetile 1 da 400 kışlada sinema tesısıstı til •· kt k' · ı mız vardır. Çalıımak arzu n sod a ı ınsan ar teUlşa 
llıilbim milzakerelere giriımiı· yapılmıştır, düşmüşler ve caddede umumt edenlerin mildiiriyete mü-
ti. Gazeteciler neticeyi kapı· Bunlardan ellisi seslidir racaatlan. 
111• 6nilnde ve karanlıkta bek Kışlalarda gösterilen filmle; bir panik başlamıştır. 
liyorlardı. Sabaha karşı kapı ter~iyevi mahijettedir. Beden Nihayet Mısırda askerlik 

Mersinde Mahmudiye mahallesinde Küçük Ha
mam civarında 151 raumar~lı soka~ta J 5 nnnıa
rah ev satılıktır Durası 192 metre murabbaında 
dört oda bir mulbahtara ibareuir Evin bahçesi su 
tulumbası ,-e çı•şmesi, elektrik tesisatı vardır ' 

.Almak isteyenlerin Yeni Mersin idare nıenı u
runa müracaıları 

•r•ld .. "k 11 f t d yapmış elan bir belediye me .----------• 
'r ı. uç mu e e za 1ıan terbiyesine hıfzıssıhhaya F· f dışarı çı"tılar, Otomobile bi ransız mils~emlekeleıine :ihan muru bu h~discnin serap ol- J ( N i M ( H S N 1"00000eOOOOOOOOOOOOOOOOOO * 

•~rierkea, içle.rinden biri.: harbine, askerlik sanat:na ait duğunu anlamış ve halkın 1 Tiirk Hava Kurumu 1 
-Bay reıı, böyle bır ka t' hAyacanını teskin edebilmiştir· Nüshası 5 Kuruştur 

~:~tlmak muhakkak lazımdı ır. Bu filmleri göstcran opa parlak kaşlı kadınlara sık sık Abone ) Türkiye Hariç 1 Büyftk PiyangOSU 1 
O sırada gazeteci ileri ratörler de erlerdir. rasgelinmektediı·, bu kadınlar Şerait için için 1 

at ld p l k k l kaşlarını tamamiyle trsş edi- O 3 üncü keşide: 11 Temmuz 938 dedir 
1 ı: . . ar a Of ar yorla.r, yerine alaimisemanın Senelik 1200 Kr., 2000 K

1 1 B k k • -CM0~1adenızle eftndım. Moda durup dinlenmeden bUtUo re~klerioi verecek par- Altıaylık 600 1000 üyü i ramiye S0,000 liradır 1 
-Dev .P v~relmd~~: . .. garabetler yaratıyor. Şampan- lak tozlara batırılmış sun'i kaş· Üç aylık 300 500 • Bundan b!lşka 15.000. 12.000. 10.000 liralık ikramiyelerle O 
- emı11 soy e ıgıoız cum . . . h 1 t k 1 ı d 1 w ( 10 000 ve 20 000 ) li l k 'ki d leye devam ediniz,.. ya r cngınde saçlar ve sım131ya ar a ıyor ar, Bu kaş ar an, Bir aylık 100 Yoktur. O · · ra ı ı a et mnkarat vardır. O 
-Evet,' ben

1
joe su karış .. tırnaklardan sonra parlak kaş geceleyin, mo", l :"ıc: vet, mavi, 1 - O Şlmdiye kadar binlerce kiştyt zengin eden bu piyangoya O 

tırmak kaı arını vermek lazım lar modası çıktı. yeşil, san, turuncu, kırmızı: Resmi ilAnatın satırı 10 . O . iştirak etmek suretlle stz de taliblnlzl deneyiniz ı 
dı,, diyorduk.. Parisin Şamzelizesinde bu renkte· ışık~r eeçıhyod . Kuruştur. OOOOOOOOOOOOOOOOOO .. OOaOO 
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Sili' yer'ı· Hik~et ı.!rmın - P~sta Kutusu No. 71 
y , Mersın Zıya Paşa cıvarı No 8 4-15 

llDDllmllllllmilllllllllWlliltmRmm• 

Portakal aöaçlanmn slhhatı nasıl temin edilu? 
VOLK ile, çünkü: 

1- Portakallara tırız olan haşerat ve hasta 
hUarla en kolay ve pratik şekilde mücadele 
etmek aru~ak VOLK ile kabildir. 
Volk ilAcma yarduucı lıir madde kanştı 

11lmasına lüzum yokıur. 
volk ~levcul ifaçlardan eu emniyellisidir. 
volk Resmi miiesseseler tarafrndau lıer 

ilaca tercilıan lallıik ve la ~siye •~dilmek ıedir 
volk Ve Volkun kullantlmasrna yarayan 

Pli k iirgPçJer her zaman bahçecilerin emir· 
Jeriııe amade hıılundurulmakladır. 
volk ile ilfıçlama işleri erı ehven şartlar

la Lic~relhanemiz tarafmdan deruhte edil
ınektedir. 

Mersin: Azak zade Han No. 20 

VIKTOR BOT~OS 

SULARINI iÇMEKLE 
Sıhhat ve içtimai Muavenet VekAletinin 672 numarala raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş: B rrak Kat Vİ)'.e\; "ıoo sm3 suya sarfolunan N. lo 

mikdarı,, 0.2 sm3. 
Renk : Ueuk iz M• cmu ser:llik derecesi "Fransız,, l.5 · 
Koku ; Kokusuz Uzvi maddeler için sarfolunan müvelli-

.c ı dülhumuza litrede o.4o mgr. 
'# Sülfat "80 4,, litred~ 0.0033 gr 

Tacl1 ; LAtif Ki CI 74 or " ,, ,, o.oo 
Teamül; Mutedil Nilr(jt ''No a,, ,, o.0040 

1' itrat "No 2,, yok 
Amonyak ''NIJ3,, Yok 

Fennin tın son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itiba
ren istasyona kadar ici kala yh kAl vanizli borularla içi mermer döştıli 
bellurhavuzlara dökfıl~uektedir. Oradan d~ bütün Fiziki ve ldmyevi 

1 
e.vsafuu muhafaza eder~k ve hiçbir suretle ~ı dt1ğmeden hususi kim-
y:ıgerimizP. ve Adana Sıhhat Rakanltğmın tayin Plliği Sıhhiye m~m~
ru huzurl rında danuıca;ıalar ve vagonlar KAY ADELKN suyu ıle 

! y•kandıktan sonra doldurulmakta ve ağızları ,ılılıat memuru tarafm-
,.. dan ıufahiirlenerek şehrimize gelmektedir. • 

Menia: Yeni Menin Buımevinde Basıl .. tbr 

Remington 
Her Dairede 

Her ticarethanede 
Her Yerde 

Daima R E M 1 H G T O H yazı makinalın 
va Şeritleri kullamhyor 

• 

Sizde bir REMING TON almalı-nı 
aınız. Satış yeri W 

Vilyam Rıkar) 

&m~Qlill!!!E1!E::=9E::55!:159. ---- --------------

T E R M o s 
Sıcaktan buhalmamak icin . 

Bir (termos) a sahip olmak ldzımdır, Bu Stn' te,mosların Alt 
rnlnlum, ltmlmaz cam, btş defa kuvvetli lurılmoz cam ve çelik 
cinsltri ile terty4tı, dondurma ve yemtltleri uzun milddtt oldutu 
tlbl muhafaza ıden yeni modtlltrlmiz ftldl. 

Saat ve Gözlük çeşitleri 
Ntker, Arlon ve diUtr tanınmış lsviçre mamult2tı ctp, /tol, ma 

sa ve duvar saatlerimizi bilhassa tavsiye tdtriz, Zeiss vı hır ne 
vl num,olll, nnkll ve §o/Drlerin kullandı/ı l!Dzlültlerlmizl eDrDp 
flyatlprını ötrtnmedtn g/Jzlük a/ma.vınıı, SOn model eDntş vı toz 
EIJZlültltrl dt J!e/di 

RİZE T AK.I~LAR.l: 
15 gün sonra yeni modeller eeltetktlr, htr yerden ucu~, sa/ 

lam ve zaıif olup~ ( Rizt) de hu,ust surtlle ihzar olunmuştur, Is 
lınbu/da yap/anlara her suretle f olktir, şlmdidtn sipariş kabul 
olunnr. fiylltları çok ucuzdur 

Set:fad Sahir Seymen 
Uray caddesi No. 41-Mersio 

DOK.TOR. OPRATÖR 

SAl11A BORBOR 
hastalarını her gün 15Jen ıonra 

kabul, mucıyene ve tedavi eder. 
ADRES: Camiıerif mahallesi 

sabık Müftü evi y•nındl 

Çif cilerimize H_ayırh Bir Haber 

/ 

1 

işte Atatiirkiin son nutkunda medeni bir va- Pulluk 
sıta olarak kullanmanızı arzu buyurdukları 

llem de Türk. pulluğu .. Bunu istf.r hP)gir.,, ister öküzf> koş. Motördan da 
ha iyi işini görmfıse Vf>r diğin Jlarayı gfl gPri ~1. Çüukii ahı kt-11 mu hay~, .,, 
olduğuna dair eline vesila verihutklfdir .• Artık v~rdiğin para yab~rıa gi 
dt>cek diye diişünme. 

Pulluklarımız muhtelif numara üzerinedir. 

Bahçeler için elverişli, hark ve hat pulluklarımll ~a var~ır. 
Fiatlar demir bedelinden ibarettir. 

Satış yeri: Mersin ~ükOmet caddesi Ho. 116 
Ahmed Avşaroğlu 

·------------------------------------------------------


