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Filistinde deb~et çok genişledi, 

ihtilalciler kamyonlarla Suriyeye ilti· 

ca ettiler. Her brafta bombalar pat· 
hyor. 
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Sovyet- apon vaziyeti çok gerginleşti 
---------------------------------------- 5 ov yet le r Mançukoya takvi-

ye kıtaları sevkediyor 
Pariste Efsanevi Senlikler ~o'? bin 
1. ·ı· h .. k"" d 1 . 

1

t:--P . h ışçı 
ngı iZ U Um ar arının zıyare 1 arıs aya- Almanyanin Ren Harp Yakın mı? Ziyaretin 

Politik Manası 
tını birdenbire değiştirdi hududunu tahkim 

Havas ajansından : Mütare 
Halifaks - Bone 

keden sonra Parise gelen ilk G •• •• b •• t •• ı•t•k 1 
müttefik devlet reisiBeeinciJorji unun U un po 1 1 mese e-
olmuştur. Kendisinin Dulonra 1 \ • • •• d • d• ı 
ormanı istasyonuna muvasallllı erını goz en geçır 1 er 
tekrar kavuşulmuş olan sulh için 
de Fransız -lngiliz dostluğunun 
muazzam bir tezahürüne vesile 
teşkil etmiştir. Yirmi sene sonra 

Çekoslovakya, ispanya meseleleri, İngi

liz • italyan anlaşması tetkik edildi 
Altıncı Jorj'un ziyareti iki mille 
tin sulhu muhafaza etmek için Paris 21 (Radyo) Pariste bu diriyor: lngiliz hükümdarlarınm 
rorulmak bilmez bir surette gay luoan lngiliz Kral [ve Kraliçes~ ! Paris ziya_reti_ lngiltere-. Fransa 
retlerini birleştirmeye devam et şerefine akşam bir gardenpartı arasındakı munasebetlerı ve sıkı 
mek hususundaki azimlerinde verildi. Gardenparti cidden efsa işbirliğini bir daha teyit eyle· 
bu dostluğun tem ad isinin ve kav nevi bir eekil almıı bulunuyor· 1 miıtir. Fransız Hariciye Nazırı 
velinin bir amil olarak mevcut ~u. G?~iş "havızlar başındn renk 1 Bone. ile Lort ~a~ifa.ks günün 
bulunduğunu göstermektedir. Ye lı proıoktorler arasında modren I poletık meselelerıoı bılhassa Çe· 
ni logiliı Kralının Delhi'de ilin elbiseler ge7mi1 olan yüzlerce 

1 
koslovakya vaziyeti, ispanya iş· 

dlri\an imparatoru eıfatiyle tac dansözün harikuUide dansları !eri, İngiltere- ltalyan anlaşma· 
giymeden evvel kendi memleket bu efsanevi şekli bir kat daha 1 sıuı gözden geçirmişler ve iki 
teri dışında resmi bir ziyaret artırdı. 1 hükumet arasında tam noktaina 
Japmıe ve ilk ziyaretini Fransn İngiliz elçiliğinde ziyafet 1 zar muta baka ti olduğu nelicesi· 
ya tahsis etmiş olması dikkati İngiliz Kral ~ve Kraliçesi sa 1 ne varmışlardır. -
colbetmekte~ ~ı:ıl~ ka1f!lıyacaktır at 20 de lngiliz elçiliğine gitmie 1 Lort H4lifaks yaverinin Hil 
Bu da oimdıkı zıyaretın medlıl . l ı ı -1Ak t D ı d' . 
ı- . . . ferdir. Elçilıkte Fransız Cumhur! ere mu• a ını a a ıyeye an 
Unü te eımdıkı hal Ve şartlar\ . . . • " )atmıştır. 
i"i d b · 1. -k k . reısıyle bayanı eerefıne buyuk 
v n e u zırare ın yu se sıya b' . f t .1 · r 
~!/:::::::ıi~~l ve eüumlünü gös ~~,:~~ ete~r~~:rır. Cum~urreisi Azana söylüyor~ 

Sonu ikincide- Paris 21 (Rad:o) Havas ~il Harpte ezilen 
Modern Türkiyenin modern muessesesı . 

ıspaı1ya 

Ankara Radyosu Artık sulh istiyor 

ediyor 
Londra, 21 (Radyo) - "Deyi 

ekspres. in bildirdiğine göre 
Almanya Ren mıotakas:ca JÜZ 

Dünya endişe içinde. Japonyanın 
kova sefiri tayyare ile gitti 

Mos-

bin kişiden mürekkep bir iş kı· Tokyo, 21 8 tt. - Havas Man~uko hududunda 
tası göııdermişlir. Bunlar orada ajttnsı muhabirinden: Bir gazete tahkımat mı? 
15 ağustosa kJtdar Ren boyunda htıberıne göre Sovyet makama· Tokyo, 21 a. o. - Domel 
Fransadaki Mujina haltına tında . Sovyet - Mançuko budu. ajansına göre, Japon gazeteleri 
makabil yaptığı istihkamları dundaki lhtilArlı mıntakadan So'l· Mançuko hududunda Sovyetlerlo 
tamamhyacaktır. yet askerlerinin derhal geri çekli tahkimat yapmakta olduklakıoı 

Gazete şunları ililye ediyor: mesl talep edilmiştir. Bu talebe, haber vermektedirler. 
•au karar, Almanyanın ha· yapılmadığı tnkdirde muzar bir leh Hail hazırda A vrupnda bir 

seyahat yapmakta olan Jtıponya. 
va kdnellerini iki misline çı· dit terfik edilmiş olduğu söylen. 010 Moskovıt Sefiri B. Şlgmltsu'. 
karması için verilen emirle bera mektedir. nun işe vaziyet etmek Uzere bu 
ber alınmışhr. Söylendiğine gö· Ayol habere göre Sovyetlerin gUn tayyBre ile Moskova'ya be· 
re Almanya, 6000 tayyareden Mançuko arasında badlsenlo bir reket etmiş oldu~u haber rverll-
mürekkeb birinci sınıf bir safı bal suretine rapt edilmesi maksB· mektedlr. . 
harp teşkil etmek istemektedir. diyle muzakerelere devam edil· Sovyet kıtaatı takvıye 

Fakat Alman hava ordusu mektedlr. Bu munakaşa etrafıoda ediliyor .. , 
şefi ve 1ktısat direktörü Gene· ki bava gerginliğini muhafaza et- Tokyo, 21 a. a. - Seul den 
ral Göring İngiltere ile, iki mem kt T k d hAdl 1 buraya gelen haberlere göre Çan 
leketin hava kuvvetlerini tahdit me . e ve o yo a ıı sen o reog'in garblndeki bulunan Sov· 

• • • • 
1 

şllmul peyda etmesinden endişe yet kıtaatı mütemadiyen tııkvlye 
etmek ıQın bır anlaşma ımza a· edlJmektedlr. kıtalsrı almaktadır. 
mak arzusundadır. 

Göring bu tasanurunda ge 
çenlerde Almanyaya gelmie olan 
bir çok İngilizlere onların ingillz 
hükumetinin bu husustaki fikri 

ni alacaklarını ümid ederek, 
bahsetmiştir. Bununla beraber 
resmi mahaCıl, böyle bir teklif· 
ıen halınrleri olmadığıoı bildiri· 

yor." 

Macaristan devlet a~amla
nmn Roma ziyareti 

Filistin Vaziyeti 
Bombah suikastlar genişledi 

Yahudiler kaçıyor 
Taksim planını yerinde tetkik eden ko
misyon ay başında Londraya d6necek 

T aberye~e dünde ~om~a ile sekiz kişi öldürüldü 

Tesl·satı tamamlandı. Bugu·· n buna ihtiyaç var Macaristan Londra 21 (Hadyo)A\'nm ka,ru değildir demiştir. 
Darselona 21 ~Radyo) · Cüm merasında beynno\la buluuaı' Bombalı suikastlar 

b 1 k hurreisi B. Azana, dün öğleden R ı· .h Müstemlekılt NAzırı Makdonatd' devam ediyor tecrübelere aş anaca sonra irat etmle olduğu bir nu oma-8er ın mı ve· Filistinde son 15 gün içinde vu 1 Kudüs 21 (Radyo) Kudüste 
takta harbi, milli ve beynelmilel rine mi iltihak kua gelen karışıklıklarda Arap Hayfndn lıoş gündenberi dük 

RaJyonun ne~r·ıyat kısmıno Lu·yu·k eLemm·ıyet verı·ıecek ~!~f~ı~z~~eA~~n~~~~d:~rl~tk~~ edecek tar ve Yahudilerden 77 kişi öldü I kanlar kapalıdır. Filistioin eima u 'I n u il A - • • ~üııü ve 249 kişinin de yaraloo linde hor türlü şiddet tedbirleri 
L lk • ı•f d • • • • • • İ J~' f ı nebı mudahnlesınden azade . bı~ j Roma ~ı (Radyo) Marar det dıQ'ını söylomişlir. 1 ne rağmen ih\ilillcılnr Yalıudile 
na ın IS 1 8 esmı temm IÇIR gemş 8UUfr er 8 mıyor ~sph~~y~nı~. vekl~ ve ı~aysıye:ı let adamlarının Romayı ziyareti Makdonald bundan sonra Fi re karşı bombalı suikastlara do 

~ 1 ın e
1 

ır su . Y:f- ma.~1ı he _ . _ b. t b listinin taksim planını mahallin vam ediyorlar. Taberiyede dün 
Ankara 21 - l~ıimesutto inşası itina edileceıli gibi memlekl timi ht ınde buhunmb.u~tur. ?6abrlu ~Yh ! muoasebetıyle bu gun ır e l de tetkik etmeye memur kom is de sekiz kişi ölmilş ve iki bom 

b. . . . h b ı 1 d h l"f ı· şpanya ar ını umumı r ı tı ı· d'l . r Bu tebli~de . . . . - . ıtmıe olan radyo ıstasyonunuu ze aıt a er er o e mu te ı ı }Af ki" k k 1 _ 1• h ığ neşre ı mıo ır. & • yonun vazıfesını bu gunlerde bı ba patlamıştır. Şimnldekl Yahu 
d . . . ( ) 1 1 bütü d - d . '& u ıe ıne so aca ıer tur u ta kT l H 
enı teshmı y~rın bugün ya son ara n . unya a ne.şrın rikata aleyhtar olduğunu söyle Macar başve ı ı .mre ve a tirecealini ve Ağustos başında diler cenuba hicret etmektedirler 

Pılacaktır. Tesısatın muvakkat çalışacaktır. Nafıa VekAletı bu mişlir. Hatip. bu harbe ancak ib riciye Nazırı Kanya ıle İtalyan , Loadraya döneceğini bildirmiştir Alınan malümata a-öre hu 
kabulılnden ve tecrübe devresi· kısmın proğramlan~ır~m~sını tiliHıu umumileemesinde "menfa başvekili Musolini ve Hariciye Filistinde Alman mamulAll dut mıntaknsına kadar müfreze 
nin ikmalinden 10- 15 gün ka· f l\Alalbduol t A1!mumd 1ı~u~urıukıll.le ati olan devletlerin nihayet vere Nazırı Kont Ciano araemda ya bombalar bulunduğu hakkında Jer tarafından takip edilen 100 
d · b ı kt na 0 u ınnsııı on ıslıyece tır. b"lecekleriui söylemieıir B A 'ht'!Al S · ·ı · ar sonra neırıyat ae ayaca ır Diğer taraftan en çok ehem ı - . . ·. • ~a pılan tem11slarla iki hükumet a· sorulan bir suale karşı Makdo ı kadar ı ı cı urıyeye ı tıca 
istasyonun ·küşat merasımının . 113• mustakıl ispanya ıçın sulhun 1 td b~ le bir iddin kati en doı? etmiştir. 

_ mıyEı\ verilen halka ucuz rnd10 zaruri olduQ"undan bahsetmiş ve rasındaki münasebellerin mahi. na oy :.:.:.;.:..:;~Y:..:,:...;;;.,:..:;;.__....;. ____ -:"--:----
ne zamıtn yapılacdı henuz ma 'ki · ·d· M · ti ö-' 1 l • • .r d" 
lu 1 ki b b c h . tedarı . ı.eı ır. emnunıy? e ~ affı ile~i eürmüştü.r. yetinde mevcut samimilikten il Çinliler bütün gavret erını sarre ıyor 

m o mama a era er um u rendiğım1ze nazaran Nafıa Vekı Tahkıkat komısyonuna ·· - J 

riS'et bayramında yapılacağı sör r Al' Qetinkaya halkımızın rad ı · f k . ham alınarak uzun goruımeler 1 H k t k 
Jeni1or. loda~ tamamile istifade odebil fŞ ıra efmıyenler de gerekkendi~eriniD v_e gerekse Japonlar an ov mın a a-

l t 1 b 1 
Y Londra 21 (Radyo) • Baıee Tuna devletlerıyle munasebetle 

s asyon açı maya aş nyın· Sonu ikincide -sonu lklncıde - · · d k f ziyettele 
CQ kapasite 5 den 120 kilovata ri.nin safh_aıarınıo tafsıUUıyle tet sın a ço ena va r 
Qıkacı&k, Ankara QOk kunetli bir Sınai müesseselerde çalış- kık ve muşahede olundu~u. Ma ••• 
ınerkez hnline gelecektir. 1etas· carisıan ve İtalya arasında pole Çin tayyareleri dün 18 Japon gemısını 
tonda tedahnı mevzuu bah;;oı· tirllan mütahassıslar lik ve ekonomik mutabakat mev • H k t 
ll'llyacaktır. Bu münasebetle öyle cut olduQu kayıt te iki hükt1me bombardıman ettı. arp lZIŞ ı 

~~::~:, 1 k::~:::~·~ı~1 ıu~;~:~ Maliye vekaleti ücretlerin tahakh uk ve ~i:d~~.~ı:e-do!:1!~1hm;:·:~~~:ı Çinliler Japonlardan Hamoa adasını istirdat ettiler 
vcede çahıtıracıık, diğer istas· tahsil şeklini bir esasa bağladı esasları çevresinde ve samimi 
tonlardan tamamen ayıracaktır . ~ .. sÜreue aQ>k ve genio iebirliAi Kanton, 21 (Radyo) - Şelil· ordusu namıoa söz söylemeye se· 

Ankara çalışırken }'ine her Fınans BakanhQı, sınai mu· 1 rinde kullanılan mo~tor. _veya için esaslar üzerinde mutaLık ayl ajttn~ı: Çin kuvvetlerinh:ı 8~·1~ 11ihlyettnr bir wt Japonların Hu· 
tarafı dinlemek mümkOn ola· essoselerle sigorta şirkeUerinde veya mütehassısların ıs_mını •• sa- . . . oo blriııcı gOnU, Kvantuoğ sııbılı- kov mıntakasında fena blr vazi· 

h t ht kaldıkları tasrıh edılmektedır. nln şarki şimallslnde Nemoa ada· yntte olduklarını bildirmektedir. caktır kullanılan ecnebHere mukabil rısını, sanatını, angı arı e ., 
Y~hıız uzun dalgalarda 200 Türk memur ve mütehassıs ye· istihdama başlandı~ıoı, hangi ta Osmanlı Borçları sdıiml lstikrdet ettikleri resmen bil·, Her ne kadıır japonlar Pengtseıı·. 

1 ~ rl me tedir. Adıs, bir ay evve lo hrk şlmaliudeki dış mahttllele 
llletre arasında Ankaramn sesi tiştirilmesi hakkındaki kanuna rihe kadar istihdam o unacaıısıoı ,Japonlar tttrııfındısn işgal edilmiş lsele 
durulacaktır. Kısa dalgalar j~in göre tesbit olunnn mütehassıs göstereceklerdir. Beyannameler ti. Çin taarruzu nyln onunda Vtt re sokulmakta r de, Çin kuv 
200 metre meselesi de olmaya· yetiştirme ficretlerinin tahakkuk her finans yılının birinci ayı Anlaşma par iste ki olmuş ve mLhteıır Japon harp vetleıl Hukov ile Pengtseh ara 
Caktır. Kısalar gündüzleri 19,74 ve tahsil eeklini [bir esaslı bağ· içinde verilecektir. Maliye daire· imzalandı gemllerlyle bir gUn sııren bir mu sındn 6 mUhlm sevkOlce}ş nokta 

harebedeo sonra Çin kuuvellcrl sını muhııfsıa etmektedirler. Çlo 
Receleri 81,69 metro Ozerindeo lamış bulunmaktadır. Sınat mü Jeri bu beyannamelere göre se· Paris 21 (Radyo} Havaotan: adaya çıkmışlardır· bava kuvvetlerinin Yangtze neh. 
Çalıeacak., uzunlar ise gece gün esseselerle sigorta eirketlerin· nelik ücret miktarını istihdam Fransa ile Türkiye arasında Os Nttmoa'mn lstirdadbı, d Kvn

1 
D· rinde iepon gemilerine yaptıkl~rı 

dGz 1639 metre üzerinde bulu· den alınacak bu ücretler için eden müessese namına tahakkuk luog'un yirmi mil cenu uu ıs o an 'dd ıı· l d 
manlı borçlarının tediyesine dair 1 ti 1 t şı e 1 aarruz Oşmaoın vazlye-

nacaktır. müesseseler bir beyanname ve· ettirecekler ve finans yılının bi· Svatov limanının emn ye n ar ır-
Rad7oda neşriyat kıamıaa recekler te mahalli tahakkuk ou rinci ve altıncı aylarında tahsile bir anlaşma imzalanmıetır. Du maktadır. tl~l bOsbntnn mOşkOlleştlrmekte · 

bilhassa ehe~miS'et verilecek, heleri bu beyı.\nnamelere göre vereceklerdir. Altı aydan az is· anlaşmaya göre Türkiye bundnn Şimdiye kadar 25 harp dır. 
dahili ve harici haberlerin günü ücretleri tahakkuk ettirecekler· ıihdam olunanların ücretleri ise böyle Osmanlı borçlarım döviz gemisi batırtldı BugQne kadar Çin kuvvetleri 
IGnQoe memlekete bildirmesine dir. MüeSBeseler beyacnameJe· -Sonu ikincide- olarak tediyeye mecbur deAildir Hankov, 21 ( Rodyo) - Çin Sonu ikincide 
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italyada da ırkçıhk siyaseti 
başladı 1 7 üyler ürpertici bir istatistik 

Yahudiler 1 50 Bin Kız 

Panayir ve sergilerde 
••• 

Kullanılacak elekt· 
rikler hakkında 
Elektrik ve havagazı istih· 

lak resmi hakkındaki kanunu 
değiştiren kanun hükümlerinin 

Yakında italyadan- Heı· yıl fııhşun korktı Ilfl. uçu· nasıl tatbik edileceği Finans Ba 

d k l kl 'ı! kanlığınca tesbit olunmuştur. Es 
a oğu aca ar ., ·• ı ı . ki şekille beynelmilel panayıı· 
ttaıraaa eimd iye kısdar ırk fU m una SllfU { enıyor ıarda, panayırıo methal ve cep· 

Sayfa: 2 

Kıymetli evrak ve pul satışları 

Maliye vekilleti 
Satişlar için bir talimatna

me hazııiadı 

Müşterilerinin muamelelerini kolaylaştirmak için ~üyük 
müesseselere de bayilik yaptınla~ilecek çılık bnr iz bir siyaset halini aı 1 hesinde, mal teehir eden pav· 

mamıştır. gaçenlerde " Cornale Beyaz kadın tüccarlarının beşeriyete kur yonlaıda tenvirat için kullanılan F;nans Bakaulıaı hususi Noterlere harç pulları satı 
d'ftalya ,, gazetesinde çıkan yaz ı d ki b • b • t kt b • Jı elektrikler istihlAk resminden i~ kanunlarında yazılı resim ve eı nda ıüzde onbee verilecektir 
ile, yakıoda ltal yanın da bir ırk U arı ın ır UZO an ır açı tisna edilmekte idi. Bu istisna harçlarıo istifası için bastırılmış Ba7iye memurları yaluır. sattık 
çı lık siyasetine girece~l bild ir i Af illetler arası Kadın Birli orada kimsesiz, bütiln kapıları hükmü, panayırıo resmen açıl · olan pul ve kıymetli kft.Q'itlarıo tarı damga pulu bedelinin yüz 
liyordu. ~i l.ıu hafta lngilterede Edin kapalı bularak eokaklara düşmi dıRı günden başlar ve resmen bayiler ve noterler vasıtasiyle de ikiei niıbetinde satıı Aidatı 

ltalyada tatbik edilecek olan 1 b~rgda toplanmıetır. Toplantıda ye mecbur oluyorlar. Bu da bil kapandıRı ~güne kadar deum sattırılması hakkında bir tali alacaklardır. Talimatname bayi· 
ı rkçılık siyase ti on nokta üzerin görüşülen ve üzerinde fazla do vasıta onları fuhşa sürükli7en ederdi. Yeni kanun istisna bük· matname hazırlamıştır Talimat• lik yap.:.caklarda bulunması Jü· 
de ıöyle toplanmaktadır: rulan meseleler başında • Beyaz bir tuzaktır. . . .. , mönü genişletmiş ve panayırla· namenin iht\va etti~i esaslara gö zım gelen vasıflarla bunların 

1 - insan ırkları ayrı ayrı esir ticarrti gelmektedir. B~yaz esır tıcaretınını ~er rın açılmasından on bee gün re bayilik yapmağa talip ,kimse müracaat şekillerini ayrı hüküm 
dır, fakat bu demek değildir ki "Bilhassa, Fransız kadınları kezi bıl~assa cenubi Amerıka enel ve kapanmasından on beş ' bulunmıyan yerlerde pul ve kıy ler halinde göstermektedir . • Ruh 
bunlardan bazısı alçak, bazısı nın mümessili madam Legra 1 dır. Gafı! avlana? kı~l~r Boe gün sonraya kadar ozatmıetır.1 metli evrak satıeı defterdarların sat tezkereleri vilft.yet merkezle 
Alidir Yalnı z dünyada biribirin 1 k k ı f ı nos Ayres, Berezıl7a gıbı baeh F" B k J "' t b"t lu d ki rinde iki, kaza merkezlerinde 

f
• kl k,l dl· Şal o genç ız arın ena yo a ca Cenubi Amerika şehirlerinde ınans . a an ı~ınca _ es ı o · tensibiyle maıean ı arı veya 

den ar ı ır ar var ır. nasıl sürüklendiklerini ve nasıl t 1 b d A nan tatbık eeklıne gore yurdu· belediye veznedarlariyle posta bir buçuk lira, nahiye merkezle 
2 Dü d bü -k ırklar op auıyor ve ura an vrupaya . . 

50 
k 

- nya a yu _ kandırıldıkları hakkıoda bir ra sevkedilifor. muzda açılan beynelmilel mahı· ve gümrük memurlarından biri· rinde ise kuruelu damga res 
tardır, küçük ırklar ~~rd1r· .. B~ ' por okumuş ve çok dikkate ea lngilterede de son zamanlar yetteki panayır ve sergilerde ei vasıtasiyle yaptırılacaktır.~ Ba mine tAbi olacaktır. DükkAnların 
yük ırklarıo m_enfa_at~ ıse, otekı l yan rakamlar vermiştir: da fuhşa teşvik vakalarının ço kuJJanılan elektrikler, panayır yiler gibi umumi :surette bsrke- da münhasıran pul ve kıymetli 
lerden evel goz onun_e alın_ır. H er esne dünyada 50.000 ~aldığı görülmektedir. Burada ve ser~ilerin ve bunlar dahilin se satmıyarak müşterilerinin mu evrak satanlara tercihan ruhsat 
Me~el~ e~mal ve Akdenız kavım I genç kız gizli teşekküller tara nasıl bir tuzak kurulduğunu da deki pavyo~la_rı~, o~u~ ve eğ· amelelerini kolaylaetırmak üzere tezkeresi verilecektir. 
lerı b.uyuk ırktandır ve, yae_am~ tından kaçırılmakta ve başka 1 evelce yazmıştık: lence yerlerının . tenvırınde ve7a pul satmak istiyen bankalar, Bayilik yapacakların dük· 
noktaı nazarıodan, mevcudıyetı . memleketlere eevkedilerek fuhşa Kendisine Ama süsü veren gene bu mahallerde muharrik Anomin şirketler gibi büyük kanlarının çareı ve resmt, husu 
aşiknr olan hakiki birer ırk tee atılmaktadır. Yalnız Fransada kadııılar genç gızlardan sokakta kullanılan muharrik kuvvette is müesseselere de bayilik yaptırı si dairelere mümkün olduğu ka 
kil ederler. 1 bir sene iQinde yüzlerce kız, yardım istiyorlar Ve beraber gi tihHlk edilen elektrikler olacak· labilecektir. Herhangi bir vilA dar yakıo olması aranacaktır. 

3 - Irk diye bir şey yal.n_ız çok yüksek para vaadi ile kan derken onlar~ kandırıyorlar. tır. Muharrik kuvvet olarak kul yet ve kaza ve nahiye merkezin Muayyen bir dükkAn için veri-
7a11ama bakımından. ka~ul edılır. · dırılmış ve beyaz esir ticaretine Dl~er bır tuzak ta gene !anılanlar panayır ve sergilerde 1 de baJili~e talip kimse lbulumı· len ruhsat tezkeresile baeka bir 

4 - İtalyan mılletı kısmen kurban gitmietir. yaell kadmlar tarafınd~n _kail~ ufak tefek imalatta çevirici,ısıtıcı 1 yan ve bayilik yaptırılacak bele·\ dükkanda bayilik yapılamı7acak 
• kt d d niyeti de I nılmaktadır. Sokakta rorduklerı . . . . k . nrı ır an ır ve me e Madam, Legan Selko, beyaz k 1 . so~utucu veya tahrık edıcı kov· diye, posta, a-llmrük memuru gı· ı ve tezkere baş asına devır ve 

Qridir. 1 1 genç ız ara. k . d"l . k . y "d b 
d k esir tüccarlarının nasıl çahetık ş f 1 e - ı·" ü vet olarak kullanılanlar olaca · bi memurlar da l.ıulunmazsa ba· ı cıro e ı emıyece tır. enı en a 6 - Tdrihi nnlar a ço unu a anca yer go ur r . _ _ . . . . . . 

. b- -k 1 
1 ıarı hakkında da malAmat ver müsün9 d iye bir mektup veri tır. Kanundakı her turlu oyun yilik herhangi bir mahye memu 1ılık ıçın müracaat edenlerıo 

m}ktakd? adamıod. uyu ro oy j mietir. Bu gizli teşekkülerin 1 yorlar · ve eQ'lence yerleri tabirinden de runa yaptırılabilecektir. Bayi 
1 
dükkftnları civarınd baeka dük• 

nadığt bır efsaue ır. 1 . - - - . . k h . . ka b l bulunmadı~ı ve G - Bundan böyle, artık adtlmları bilhaısa fabrikalarda. Kız mektubu göturduQ'u 7er sergı içınde açıla~ a _ve. gaz~ · bulunan yerlerde memurlara da l _ n u unup . . 
saf bir İtalyan ırkı vardır. ' hastanelerde, veya diQ'er ie mü , de tuzağa düşmüetür. Kapı ar no, Lü~a park, sır~, tıyatro, eı• . pul ve kıymetli evrak sattm.la· ı dukkanlar arasındakı mesafenı~ 

7 _ İtalyanların ırkçı ol etseseleriode çalıemaktadır. Bu kasından kapanıyor te ondan nemll. bar ve emsalı yerter anla bilecektir. Bu takdirde Malıye az veya çok olub olmadığı arat 
duklarını illin etme zamanı gel ' ralardaki kızlar bunların kapanı 1 

sonra bir daha iıi bulunmuyor. eılacaktır. VekAletinden müsaade alınacak· tırılmı7acaktır. . 
miştir. 1 na düşerek fuhea sürüklenmek Bu tarzdaki tuzak son bir tır. Bayiler damğa, tay)'nre, mü· Ruhsat teıkeresı almadan 

s _ Anupa Akdeniılileri ted ir. vaka ile me1dana Qıkmıştır. Bir Yugoslavyaya gön- dafaa pullariyle, kira kontrator· pul ve kıymetli kağıt ' satanlar-
(garplıla~) l~e şark te . Afrika l Gazetelerdeki küçük iJAnlar 1 kız, ~öyle bir. me~tubu götü~ derileceh talebe ları, ferağ ve intikal ilmühaber· ı dan bulundukla~ı maha_ıı~ göre 
Akdenizlılerı arasıoda bır fark d bu sahada mühim rol oyna mek uzere ta~ıf edılen yere. gı leri etlenme kAQıtları satabile· ı ruhsat tezkeresı resmınm bet 
gözetlemek lazımdır. 1 m:ktadır: Her gün falanca 1er . derka~ an_nesıne hab~r- verıyor Is tan bul - Dost Yugoslav cekİerdir. Harç pulları, hukuk misli ceza alınacaktır. ~Ceza ilk 

9 - Yahudiler ltalyan ırkın de bir hizmetçi daktilo katibe ı Annesı eupheye duşuyor ve hükümeti ile aramızda yapılmle mektebi iane pulları ve noter ev 1 defasında on liradan, tekerrürün 
.1 . ' ' mektubu açıyor. O zaman, meee • b"k · · b r d 11. ı . 

dan deAı dır. ı araıııyor diye görülen ilA.nların . ı . . 1 1 olan kültur anlaşmaeıoın tat ı a rakı yalnız noterlerce sattırıla- de yırmı eş mı an a11a5ı o mı 
10 - ltalyanların tamamile b 1 b "yle bir tuzaktır· ı 1~nı~ ma nyet!ran aşı ı 7or ve po tına baelamıetı. caktır yacaktır. Pul ve kıymetli kagıt· 

Avrupalı olan vücut ve ruh hu azı0arı 
0

kızın kendisinden is lıse pao,.er verkıtıybor. ü rindekı· Yugklavya hükumeti, bun B~nların dıaında kalanlpa· tarı fazla bedele satanlardan bi 
. . • d b 1 enç , 1 o ıs me u un ze . _ d 1 d b" t v 

1
. 

susiyetlerı hıç b\r tarz a ozu t en vesikalarla beraber gön drese gidivor ve evi basıyor. dan bır m~~ et evve ~ e ıya sapor nüfus cüzdanı, ikamet tez rinci defasında pul ve kıvmet 1 

1 d ı en a ' r·rkoloJt f>kumak uzere Is · . kA,., ı b · l" t k - ü • mama 1 ır. d d '~i resim onun hakkında O zaman evde on altı kızın ka ve u . - . . . . keresi köy ve inzibat ielerine att u.ıt arın eş mıs 1• 0 errur 0 
B ı eşreden cCorııale er 

15 
tanbul Ünıversıtesıoe ıkı talebe ' . d · r l c kt Ce 

, un arı ıı . . . . karar verilmesine yıırı1or: Be paııldıAı görOlüyor. . dermi li. Bunlar Türkçeyi bu kAğıtlar vazifeleri dolayısı7Je e _on mıs 1 ceza a ın~ a ır. • 
d ltalya• gzzetesı ılave edıyor· ı . t • ccart kızı beAendiAi Bazı müesseseler tarafından gön .. il • tb' . bunları kullaıımaAa mecbur o· za ılk defasında, 25 lıradan te 

" B k t tb'k' ·ıe g ' ri yaz esır u ' . - gün oğrenmıe g ıdırler. b - - h r d 50 r d ı: 
. ~ arar~.n a ı ı ı . ı takdirde kendisine gayet müsait yapılan güze~Jık, güzel ses, . gu Son günlerde Yugoslavya ıanlara verilecek, bayiler tarafın erruru a ın e ıra an a 

eılecek eıya~et ?rf ddatı de~ıştl . erait gösteriyor ve bol para tek zel bacak mushbakaları glbı v~ eniden hastanelerimizde dan sattırılamıyacaktır. Bayiler olmıyacaktı~. Fazla bedell_e satıe 
recek ve mılletı ırk meselesınde ' şl' f derek uzak bir yere çafırı sıtalarla da g_enQ kızl~r fuhea llU dta~ ! ek üzere 3 talebe daha noterler ve satıcılar kıymetli kd ları tekerrur eden bayılerdeP 

· "k hl d kt" 11 e rüklenmektedır Kendılerlııe bar · s aı gorm h k 1 · · 1 k bır fı re sa p e ece ır. . . · _. . ı I t b la netmiştir. 11. ti 1 peain para ile alacaklar ru sat tez ere erı gerı u ınar.a 
. · d 1 - 1 101. larda arLıst bulundoau muıdesı l s an ° 111 &ı ar v h ki k u Bazı ılım 8 am arının 801 e 1 o a"den kizdan artık kl"f d"l" TOrkiveden de gönderilecek ve bunlar malsandıklarından ve ayrıca a arıoda ceza an . . _ 1 k 1 k i raya 1111 ile fazla para te ı e ı ıyor ve ' . . _ k" 

1 
k 

dığıne gore, tıUyadı\ ır çı 1 s 1 bayır yoktur· Kendisi bu binler uzak memleketlere götürülüyor. talebeler evvelki gün . Üniversıte baeka 7erlerden pul ve kıymetli nun~ _gore ta ~bat . 7apı aca tır; 
yaseti felsefe ve din bakımından " k b dan biri olarak orta Milletler arası Kadınlar birli DirektörlüAünce tesbtl olunmuş kaAıt elamıyacaklardır. Pul ve Baytlık ruhtası7eın alıpta pul v 
tatbik edilecek değildir ve l·u ~:n ~:Y~:lmuştor. ti buna karşı alınması ıazım ge tur. kıymetli kAğıt eatmak izni veri kıy~~tli evrak satmıyanlar veya 
Almanyedaki ırkçılıQ-ın halyada Bazan de, eekilde çağrılan len çareleri tesbit etmietir. Bun Buna göre, biri hukuktan. len memurlara 25 liralık pul ve ba1ılıkten vaz geçenler veya 
tatbiki manasına alınmamalıdır. ve m"'mleketlerinden uzak yerle ıarın tatbıkini her hükümetteu öbilrü de edebiyattan olmak kıvmetli kd~ıt zimmet mukabi dükkanl~rı.nı kapatanlar ruhsal 
.... k t t ı ı b- t- b" .., . . ı üzere iki talebe dört yıl müdd E: t ' 15 tezkeresını ve aldıkl&trı levhaları ma sa ta yan ara, u un ır ır re su·rukl eneıı kızlar, kendilerini ıstıyecekL r. ·· !inde verilecek ve memurlar her 

ld ki öğ k le Belgrad Uoiversitesine gönde geri vereceklerdir. Sahibi değie· 
ka mensup o u arını retme • / • •k 1 A k R d rı' leceklerdı·r. avın 15 ve 30 unda bunlara ait k -kk . . b 1 "' 

d • z• tın p0 fff n ara a yosu ' medi Çe O du ıln IÇln Un ar-: 
te ır.. ıyare Bundan başka evvelki gün hesabı malsandıklarıoa verecek· yeniden ruhsat tezkeresi veril01ı 
Bertin memnun ,. B ·b· ı k f 1 

manası Birinciden .,tan . Tıp Fakültesi staj sınıfından !erdir. u gı ı memur ar e a e· yecektir. 
ftalyada ırkçılık siyasetine ı f Ab" d ,.,.il t baala JJ 

Birinciden artan J mesi için genie teeebbüslere gı pek iyi derece i e sını geçen, ta lıı ı e.ı erse sa ışa "' · Pul ve kıymetli kA~ıt sata 
baelanmaeı Almanyada memcu 1918 de olduA-u . ~ibi b~ de riemiştir. Teşkil edilmiş olan bir ÜQ talebe de Belgrad Tıp Fakül dıkları t!lrihten itibaren kefalete tara ve noterlere Maliye vekAle 
niyetle kareılanmıetır. Gazeteler fa da bu büyük tarıhı bAdı_seye komisyon muhtelif memleketler tesi hastanelerinde staj görmek tAbi tutulacaklardır. Bayilerle tince tesbit edilecek yeni ni"be' 
den • nerliner Tagablet. bu hore f k ı üzere Yugoslavyayı hareket et noterlere Finans Bakanlığınca ler tebliA' edilinceye kadar aza· 

Y h d . l h Bulon7a ormanınıo u acı ıs ~e deki radyo fiatlarını tetkik et 
keti, halyanın da a 0 1 8 

ey yonu eahit oluyor. Bu ufak ıs . . mişlerdir. mahallin icabıoa göre teshil e mi mi"tar olan (satıeın yüzde 
tarlığına ietirak g ibi gösteriyor. tasyooun yanı başmda muazzam mekttedir. tetkıkatıo vereceğı ne Talebe mübadelesine devam dilmek earliyle yüzde beş satış beşi nisbetinde bayiye aidatı '' 

Gazetelerin bu mesele hak bir istasyon inea edilmiştir, Bu ticeye göre hAlen radyo acentala olunacaktır. Aidatı verilecektir. rılece k tir. 
kıodaki gürültlü yazıları üzeri istasyonun harici bayraklar te rı maklnaları fabrikalardan al RUSY8 ı 
ne D. N. B. ( Alman istihbarat çiceklerle tezyin edildi~i gibi dıkları fiatın birkaç misli fazla Ölüm Çinliler bütün gay~ 
dairesi) Roma dan aldı~ı bir tel dahili goblen hahları ve . kı.r~ızı satmaktadırlar. Bu sebeble Na Bı·. Jen derı· almak Şehrimiz Tüccar te Kom is retlerini sarfedivof . . . . sarı kumaşlarla süslenm111tır. . p t .,g, '.T 
grafı neşretmıetır. Bunda ıyı ma 1 l .1. Kralı ve Krali"eı;i is fia Veklletı ~adyoların os a yoncularıodan Bay Bürhanettin Birinciden artan 

ı ı f 1. - ngı iZ "' u-dü ı-~- • t• H k" 1'11 1r f'k sı B van b G lumat alan talyan ma ı e ıne go d çıkarlarken ikimemle ve Telgraf Umum mu r U5U I ıs ıyor 1 M e d~~o.Hnk~n 'tt.t· ı a _ t ı:' 
1 

25 japoo harp gemisini atırmı.-
re, ırkçılık meselesinde benJz tas~onb an klarını taaıvan mu vasıtasile aetirilmesini esas itiba İstanbul "Hususi,, Sovyetle e ı a e ımo. u lkmuurptuf amı~a ve on dokuzunu hizmet eormtye 
k t ı k v ·ı ·• de ketın ayra v ' • . "kt d duAu hastalıktan f 1 cek derecede tabrlb etmiştir. auı:ı 
anunerı ' r arar erı mıv . ki ve Fransanm bir rile kabul etmiştir. Bu takdırde rin piyasamızdan fazla mı ar rak dün genç rseıoda ve at et tar arasında httflf kruvazorıer, a ld ' d ·n o azzam dıre er ı b"l kt' k · .K>J k derisi almak istedik mio ve cenazesi kalabalık bir ce ı · ı ır.,, enı r r. istikbal jesti yapmakta olduğu hıtlk ucuz .radyo. •. a ı dece dır. c~ı vebo.& ak t· nın rusyaya maat ile kaldırılarak ebedi isti torplto muhripleri, ~~iyıln gedml e 

* • • 1 k plama bir Ayrıca Nafıa Vekaletı ra yo en lera ve ır ~ aç ırma rl ve bir tayyare gew s var ır. 
ftalyada ırkçı lık. daha ge nu gösteren a tıo a . . l - d d kleri haber rahatgAhıoa tevdi edilmi&tir. J l bl çok Çto o81' 

h k 1 ö ·nde bulunacaklardır istifade edilebilmesi ıçın nıemle numu11e erş gontl er ı lce oblak Ba7 Burhanın kederlerini apon arın r 
niş tefsir ile Yahudi aleyhtarlı ey ~ nu 1 alınmıştır ovye er evve 6 Jiye gemilerin\ batırmış oldukl8' 
"'ıoın kabulü hemen her tarAfla (AA) kette elektrik fabrika arının ço derilerini~ çiftini 145 kuruşa ve paylaşırız. rına dıtlr verdikleri haberleri ayııı 
" 1 · ~atılması işini de takip etmekte 'f · · 19 200 
biraz hayretle karşılanmıştır. yüzda 28.5 i katoliklerle ev enı keci derilerinin çı tını o - s " • ı ,le zat tt-kz\b etmektedir. 
Qünkü ltalyan faeitliQ'i şimdiye yorlnr. ltal1anlarla evlener Yahu dir. kuruş arasında. aım.akta idileı Bu I081 muessese eru Japoohtr Yangtze nehrinlıl 

di kadıolarının nisbeti yüzde defaki tekliflerınde ıse oğlakların (Birinciden artan) menbıııı~taraflarına birkaç topçt-ket 
kadar, Alman nnsyonal sosyoliz c ~ • • A • ı· · o 

· t · ıh b oktadan ben 27.5 dir. um 0((8181 zana soy UJOf 130 kuruş tdklif e~ekte .v~ bed~I istihdam edildikleri ayların sa göndermişlerse de buolan ÇI 
mıne ıı assa u n Diğer taraftan, Mussolini, . . . )erinin yüzde yetmış beşını peşın yısıoa görebir defada tahakkuk eahU muhafaza topçuları tararıı:ı' 
zemiyordu, Emil Ludtige bulunduğu bir be • -Bı~ınfıden ;rta~k- . yüzde yirmi beşinide mallar b~~uö ettirilecektir. Altı aylık ücreti dan durdurulmuştur. 

1 Fransızca cJurnal• gazetesi yanatta blzzat dememi& mi idi kil B Çem er ayn merı a ve ıs çıkmadığı hakkında bir rus ar ıtra veren müasseseler altı aydan Bu sabah Cin tayyareler 
nin bu haberi veren Roma mu ki, Dünyi1da saf ırk yoktur, bir vcç hükümetlarinin l~panyadaKı heyeti tarafıudan ve!ilecek eks~~ evvel mütehassısın istihdamın· Yangtze nehri Ozerinde bulun"" 
hnb\ri illhe ediyor: ı"nsanın yu-zde r;. ı· kandır, 95 ; bombardımanlar hakkında enter 1 raporu üıeainc ödeyeceklerını dan sarfıoazar ederlerse bu üc- klz japon h"rp gemisine ti 

., · k k · ı retler [müesseselere iade oluna· on se .. • 
halyan milletinin sRf Avro ruhtur/? nasyonal tahkıkat yapaca om s bildirmektedirler cakhr. Muayyen müddet içinde 

1 
aaruz etmişler, Uç topçeker IJ .. 

Pa ırkıoa monsub oldu11.u söyle Nı"hayet, Mussolini, harpte vona ietirak etmek istemedikleri l TüccRrlarımız Arbitraj Tür bl bO Ok h ı ı ı bat ,,,,,f 
.s ' ı - ı k yatırılmıran Ocretler tahsili em· r Y arp gem 5 n ır!IA' 

Diyor. Halbuki iıtaıislikler bu Yahudilerin büyük 7urtseverlik cevabını vermie olduk arıoı dun 1 ki7ede ve1a diğer bir mem e İt val kanununa göre yüzde ıirmi 1 lardır. Bundan başka bir Jııpoıl 
nun aksini göstermektedir: hal göstermie oldularını daima söyle akşakm Avam Kamarasıoda bil 1 kette olına_dıkç~ bu son eek e zamla birlikte taheil oluııaoakhr avcı tay1aresi de daşurnımoştPf· 

{ ) mla•·ır. dirmiatir. yanaemak ıstemı7orlar. 
1 ada Yahudilerin erkeklerin v• v 
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SAYFA3 YENIMERSIN 

En az gündeiik rekoru 

Robenson ailesi Telefon ederken karşımzdakini görüyorsunuz 

MERSiN 
Pi YASASI 

46 
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21 Temmuz 938 

Matbaamızda gazete ve 
cebel iılerinde çalıımak üz. 
re iki mürettibe ihtiyacı

mız vardır. Çalıımak ırzu 
edenlerin mtldtlriyete mll
racıatlın. 

22 Temmuz 19 38 

1 l l H 
f çel Orman Müdürlüğünden 

i L l H 
içel Orman mühendisliğinden 

Muhammen vahit fiyata 
M3. D~. Cinıi Lira K. 
314 X Ç'm ağacı 4 90 

1-içel vilayetinin Tarsus ilçesi dahilinde GA
vur ini devlet ormanından 314 Ma. kertstelik 
çam ağacı satışa çıkarılmıştır. 

2- Çanı eşcarının btaher M3. gayri mamülü. 
nün muhammen bedeli 4:90 kuruştur. 

B- Şartname ve mukavelename projelerini gör
mfl k istiye11Jeriu Mersinorman başmühedisliğine, 
Tarsus orman nıühendisliğine ve Ankarada or
man umum müdlirlfağürıe mürat~aat etmeleri. 

4-Salır 4·8. 938 perşt>mbe günü saat 11 de 
Mersin orman başmühendisliği dairesinde yapıla. 
cuktır. 

5-Saıış umumi olup açık artırma usulile ya .. 
pılacaktır. 

6-Muvakkal lflmirrntı 116 liradır. 
7 -Taliplilerin şartnamede yaııh vesaiki gelir

mt-lt>ri lazımdır. 

Satılık cins inekler 
Davletziraat isletmeleri kurumu T e~ir çifligi müdürlüğünden 

Çitliğin dikkat ve itina ile yetişıirdiği Halep 
!rkı ıneklerden mühtelil yaşta int>kler satılacaktır. 
ınekler çok güzel ve bol süt veren cinslerdtındir 
alnıak arzu edenlerin çiflik nıüdürlügüne müraca. 
atları. 4-15 

,. 

Satılık Ev 
Mer~inde Mahmudi\·e mahallesinde Kücük Ha-

w • 

mam civ1trında 151 rıumarl\lı 8okakta J 5 numa-
ralı ev satılı~tır Burası 192 metre murabbaında 
dört oda bir mulbahta11 ibarettir Evin bahçfsi, su 
tulumbası ~e ç•·şmtsi, eleltrik tesisatı vardır 

.. ~lmak isteyenlerin Ytıni Mersin idare memu
runa müracaıları 

Satılık Ev 
Şarkarı Yol garben müftü ve.resesi arsası Şi .. 

nıalen nıu»llim saluk ou met Nuri vtıresesi hane 
si ceu bt n usla ha san vertısesi. 

l ooo arşın arsa üzPrine mebni meyve verir 
portakallı balıceli iki oda bir salon fevkani ili 
oda bir salon iahtani üzt>ri k ireoıitli hane sahhk ıır 

G~rmek isıh·rulerin Gıyaseddin Ersoya mü-
• 

racaatları. 

Kiralık daireler 
Üç odıb iki daire tam konforu ve yeni belediye ıuya 

ile yakında hazırlanacaktır. 
Y oturt pızarı civannda olan bu daireleri kiralamık 

ııtiyenleria ıimdiden B. Doktor A. Yakap Aılana miri· 
eaatluı. s-ıo 



SAYFA 4 YENi MERSiN 

~ # ,. -~ ,)ii , ..... • 
•• • lir 

ruya 11 ~ 

~ Yaz ueWi~~;~:ın~n ~~e İa;ı;n:ı~;k~ıonyaları-: 1 
:nızı Al TIN KOYA Kolonyaları satışevin~en temin e~iniz: 
!!Kolonyalarımız en güzel, temiz eıansli 
!BE /ardan yapılır, derecesi kuvoetlidir. I 

" FiyaLlaruıuz her k isP )'e elverişlidir. F.sa ns 
.. larırmz ise tP.minatlıdır. it • 
" Toptan satış yapılar. Sipariş kabul edilir. 1 

Lütfen bir defa tecrübe ediniz. 
11 

Mersin Uray caddesi No. 2 • 

mww~•• ", Biii BW. 

wrımwrmımımımmmmmmırm~ 

Remington 
Her Dairede 

Her ticarethanede 
Her Yerde 

• 

Daima 8 E M 1 N 6 T O N yazı ma~inalan • 
va Şeritleri kullamhyor l l'tlazot yakan yeni 1 

1 HM~tf~~ oEc~kl~r~ ı • Sizde bir REMİNGTON almalı-ffi 
ıınız. Satış yeri nı 

Dünyanın en iktisutlı ocaklarıdır. 
w ~~lya~ Rıka::l 

22 Temmuz 1938 ----
!Ji~~~~~~~~~~~~~'i~~~ 

~ ORNEk K~jBAP EVi ~~ 
~~ Ahmed Kayaselçuk ~ 
r~ KURUŞ KEBAPLAR 1 i KURUŞ KEBAP!.AR ~ 
~~ 15 Mersin kebabı koyun l \ 20 Yumurtalı salçalı ke. ~ 

1 ı le eti ile l j 20 Kirazlı kebbp ~ 
Clı J 2!) Yoğurtlu kebüp sade ! 20 Kt?me kebabı ~ı 
\-~ yağ başlama et suylle : 20 Patatlsll kebap ~ 
l ~ ıı; Kuş başı kebap 20 Baharlı kebap ~ J 
;ı 20 Domatisli kebap 15 Sade maydanozlu ke. . ~ 
( ~ O Pallı~nlı Urfa usulu 20 Yağlı hamurlu et te ~ 
ı ~ 20 Sulu kebap Adana " 1 side ,.ı 
C1ı J 20 Sarımsakla Antep ke. j 20 Çiğ köfte l t 
r~ 20 KOibastı j 5 Salala, Cucık, Turşu ~) 

~ ~akarya lok:mtası karşısınd; 37 ~o. ~ 
~~ ORNEK KEBABEVI V~~ Lokantasında ~ 
{ ~ Yukarıda yazılı kebaplar ile daha birçok yazıl· l le. 
~ mıyan kebaplar sırf koyun etile yapılır ve mubblif ~U 
'Oı 1 YEMEKLER bulunur. ~ (J Sayın miişterilerimiii memnun elmek için ~ 
~~ yapılan bu laahhiillen urnek kebarcısı Ah-(, 
~J. met çekinnu1z. BiR TECRÜBE KAFtDıH ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
i§ 
ıoumansız Borusuz 1 ,••••••••••••••••••••••.._ 11 Liraya Fotograf makinesi 

IS ~ Bütün Dünyaca tanınmış (KODAK) markalı kutu 

i1 Sessiz 
=ı •.Nisaiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı+• ve körüklü makinelerimizin son moaelleri ıeldi. 
111 Haftada 1 lira ile ltutu 

r Ko~usuz = • n o x: T o R.. • » 2 ,. ,. körükıo 

'Pompasız = : • - : F oloğrafç_ılarla ametörler için lıer nevi film 
= • A Ya kup Aslan • I bir makine elde edebilirslbiz. 

Enı·e~lörsuz §{§ : Türkiye ve Ruıya Tıp fakültelerinden diplomalı ı ruelzenıe ve ılaçlar her yerden ucuz ve bil-
• Almanyada tahsilini ikmal etmiş • has~a lazedir. j 

1 • Hastalarını her gün 8-12 lf> - ıs e • Saat ve Gözluk 
la + • Her cins cep, klJI, mrsa ve duvar saatltrlnlzl tavsiye ederiz, 

k al • kadar kabul muayene ve tedavi eder. • ı · tı ı d ·ıdı ı:: ı z · "kı· ı 11 ~18Vİ aJeV, blİ\' Ü kÜÇÜk bir 3lt· Ş Vermek 1 l)IQ Ofl mut l f, ı tnn llSS mat" l numro ti Vt ayrua E< • 
J • + R 8 k • tnş ııe toz gözlükleri dt Etldl. 

iizre derhal ayar edilt•bilir. • AD ES: Mersin oz urt caddesi + SEDAD SAHİR SEYMEN g 7 dakikada bir teneke BU kaynatan •'9. Yoğurt pazarı No, 1 ,. Uray caddesi No. 41 • Merıin 

1 
Taşra ıiparişleri acele olarak gönderilir. , 

ocaklarımızın aaatte 1 kuruş ~ _ •••••••••••~·~·~·~•!.•:!.!•~·~·~·~•~::_~~~~~~===~~~~~~~ 

·. mk"!::1;,S:.~'~ ::.~~·~uıusu No. 71 !il Sayın Mer~inlileri~ l ,..,:.~f~'t"'':~:·~~~·· .... . 
ESatış yen. Meraın Zıya Paşa civarı No s 14-15~ Nazarı dıkkatıne 
~flDBDIRliifi~lUIUllRilllllfmllllllll'6 Sıcaklar baıladı, kışın 

DOK. TOR. OPR...A TÖR. yiyeceğiniz yağ ve peynirle· 
rinizle bunlara benzer glda 

SA~1A BÜ R BÜ R maddelerinizi Soğuk hava 
deposuna vererek muha
faza ettiriniz, hastalarını her gün 1 Sden sonra 

1 
kabul, muayene ve tedavi eder. 

ADRES: Camişerif mahallesi 
sabık Müftü evi yanında 

Adres: Selim Şemsi 

ltb•tırın 
Soğuk hava deposu 

' 20- 30 r 

····- .. * ,.. ... 
,.. 
• .. • 
1 
1 

• 

SIHHATİNİZ! K.OR.UYUNU-Zı 
- :r~ ASIL l.\d:I 

KAYADELEN 
SULARINI IÇMEkLE 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Göriinüş: Brrrak Kaleviyet; "ıoo sm3 suya sarfulunan N~ ıo 

ruikdarı., 0.2 sm3. 
Renk : l\euksiz ~ltıcmu sertlik derecesi "Fransız,, 1.5 
Koku ; Kokusuz Uz, i madde.ler için sarfolunan mü velli-

dülhumuza litrede o.4o mgr. 
Slilfat "SO 4,, litred~ 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Nitrat "No 3,, ,, 0.0040 

Tadı ; J"';\tif 
Teamül; Mutedil 

Nilrat "No 2,, )'Ok 
Amonyak ''NH3,, Yok 

FP.nnin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itiba· 
ren istasyona kadar içi kalayh kMvanizU borularla içi mermer, döşeli 
bellurhavuzlara dökülnu~ktedir. Oradan d11 bütün Fiziki ve kimyevi 
çvsafrnı muhafaza ederek ve hiçbir suretle el değmedf;,n hususi kim
yagerimize ve Adana Sıhhat Bakanlığrnm tayin ettiği Sıhhiye m~mu

.. 
* * * • 
1 
1 
1 
1 

~ ı·o huzurlar1nda damacanalar ve vagonlar KAYA.DELEN suyu ile 
-tc yıkandıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhhat ınemuru tarafrn-
'f dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir. * 
• • 
* "'."' * • . "--···········-· .. ·-· .. ·~ *.,. Merııa: Yenı Mersıa Baıımevınde Buılmııtır 

• 

/ 

I 

IHTIVARLIK 

. , 

Peşiniztıen GeUyor 

ONA KARŞI · · 

Hazırhkh Davranını 
/ 

. ., . . . 


