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Antakya 26 (A.A)- Bütün bilro

larda kayıt muamelelerine hararetle 
devam ediliyor, KAyıtların bu hafta 
sonunda biteceği tahmin edilmektedir 
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Sudelfer meselesi hallediliyor Türkiye -Almanya ticaret anlaşması 
l imzalandı Açık Hakikatı Yanlış Anlamıyalım ingiliz siyaseti 
Anlaşma 15 Ağustostan iti- Avrupa. işlerinde faal rolünü 

baren meriyete girecek ıcraya başladı 

Yahudi meselesi yok 
Yahudilik gayreti var 

Asla Yahudi Aleyhtarı Defiliz 
Fakat TOrklük nikabı altında sırıtan Yahudilik 
gayretini yakaladıGımız zaman hiç olmazsa: 
•'vatandat! kendine gel,, demek de vazifemizdir. 

Mallarımız hiçbir suretle kontenjan al
tına alınmadan ihrac edilecek 

B. Menemencioğfu Berlin~en An~araya ~areket etti On gün evvel «Müesseselerimizde Yahudi çalıştırmak mo· 
dası• ve «Mersinin iç yarası• başlıQı altında yazdı~ımız 

iki makalenin çok açık izahımıza rağmen bizim hiç düeünme· Berlin 26 (Radyo) Ana de devam eden müzake 
dilimiz bir şekilde tefsire uğradıA'ını gördük Bazı kimseler dolu ajansının hususi mu reler bitmiş ve anlaşma 
bize o 1azılar dolayısile cUlus11 da Qıkan cVıttandaşlık huzuru 11 habiri bildiriyor : dün akşam Alman Hari 
baılıklı fıkra11 okumamızı tavsiye ediyorlar. O fıkranın bizim Türk-Alman ticaret ve ciye Nezareti salonunda 
raıllarımızla bir münasebeti olmamakla beraber Yahudi aleyh· tediye anlaşmasına dair imzalanmıştır. 
tırııaı 1aptığımız eeklinde bir kaıı:ıat urandığı için bu gün de bir müddettenberi Berlin imza merasimini mQtea 
a1nt mevzu üzerinde tekrar dur s· . d el J.. k' Al Al 
mak lfizumunu hissettik. ınsı propagan a evam e ıyor ıp manya namına 

• man iktisat nazın ve Tür 
Son Jlllard~ ~ek reVaQ bu- Türkiye Hatayı mutlak suret- kiye namına da Hariciye 

lan Yahudi düşmanlıRı Nazizmin Vekaleti Umumi Katibi 
silAhı deQilse bile prensiplerin· te ilhak edecekmiş ve türk heyeti reisi Nu 
den birisidir. Türkiye ne Nazi man menemencioğlu sa 
•e ne de Faıist birdev1ettir.Tilrk 

1 

. h ld b .. • mimi beyanatta bulun 
milliyetçiliai ırk prensipleri üze- Halep te dahıl olduğu a e iitun şıma- muşlardır. 
rioe de kurulmamıştır. O halde · li Suriye aaıl Suriyeden ayrılacakmış 15 ağustosta meriyete 
TOrkiyede Yahudi düşmanlığı girecek olan anlaşmaya 
olamaz. Kemalizm Yahudileri .v~ Fransa ile Hatay davası üzel Bundan baş~a bildirildi~ine nazaran türkiy~ mallan 
tandat olarak tanımıştır. Bu ıtı ı . d 1 göre Saucağıu ıllıakını mutea hiç bir suretle kontenJ· an 
b 1 T" k. d b. k lliyet rın e yaptığımız son an aema . • 

ar 8 ur ıye 0 ır e a • J nın Suriyeniıı bazı muhitlerinde kıb Halep de dahil olduğu hal altına alınmadan alman 
davası ızhrabı da yoktur. Muş· h . d.,,. 1• d B de büıün şimali Suriy~. asıl Su yaya gı'recektı"r, t k ·r - oşa gıtme 16 1 ma um ur. u 
erek hak,. mü~tEıre vazı e, muş ı mahfeller durmadan anlaema rlyedeu ayrılacak!ır. Bu esnada 8 Numan menemenci 

terek hürrıyetın doAurduğu ~ils: 1 aleyhinde propağanda yapmak Etcezire \'ililyetiıun ne olacağı ox.lu akşamki ekspresle 

Almanya /ngilterenin hakem kararını 
kabul etmezse silaha bile sarılacak 
Paris 26 (Radyo) Havaatan: l R'ın ortadan temam en kalkaca· 

Südetler me1ı1elesinin halline doğ ~mı söylemektedirler. 
ru ciddi adımlar atılmış bulun- Löjurn4l gazetesinin yazdı· 
maktadır. ılına göre lngiliz siyaseti Avru 

Gazeteler lngiliz teklifinin pa ielerinde tam ve faal rolünü 
Almanya ve Çekoslovakya tara· icraya baelamıetır. logiltera.. ç0 • 

fından kabul edileceğini memnu koslovakya 9e Almanya ne•din· 
niyetle kaydetmekte ve İngiliz de teşebbüslerde bulunurıken sa 
teşebbüsünün faydalı olacağı ka dece direktifler vermekle iktifa 
naatini izhar .etmektedirler. etmemiı her türlü ihtimallerin 

lngiliz hariciye müıJteearı mesuliyetini de kabul etmielir. 
Praga gitmiştir. Müsteearın Pra Bu mesuliyetin birincisi Alman
ga giımesi ihtilAfm memnuniyeti ya lngilterenin hakem kararını 
mucip bir eekılde halledileceği· kabul etmediği takdirde ıiddete 
ne delil addetmektedirler. müstenit bulunmaktadır ki bu 

logiliz hükumetinin otorite- da lngilterenin sildha sarılması 
sine güvenen mehafil itiınatsızlı demektir. 

Kararsızlık Budapeşteye mi geçti 

Macarlar Almanyanın el ata
cağından endişe ediyorJar 

terih bir hayat da bundan ılerı ! t l" 1• . 1 ç k rmak•a heuüz kararlaetılmamıştır. Alevi 6 
. . · a ve uru eayıa ar 1 a ' · L · an karaya hareket etmiş 

Relıyor. Çünkü Kemalizm aynı ı dırlar. Viyanada çıkan (Neuig· lerle meskun ~l~n kı~ı~ ıle u · Tavmis gazetesinin Tuna l' d H 
ıamanda tatandaıların her sa· k . \\' 

1 
bl ) t . d binanın birleıtırılmesının ve bu tır. 1 ıo e absburgların baehca 

hada huzurlarını müdafaa eden eıts - 0 t att gaz~ esın ° surette Suriyenin geri kalan . kıs muhabiri, Avusturyanın Alman düşmanıdır. 

Hudutta Alman askerlerinin görülmesi 
Macaristana bir yıldırım tesiri yaptı 

disiplin rejimidir. Türk matbuatı çıkan Al~an D. N. B. A1ansını~ mıuıu denizden tamamen ayrıl Konten1·an mu· "detı' faya ilhakından sonra Macaris Hudutta Alman askerlerinin 
ise bu disipline hürmet imtihanı lşu haberı de yukarıda bahtettı masmm da mevzuu bahsolduğu .,.. .. 

0 
...... U tanda bir endiee hüküm sürdü· görünmesi bütün Macaristana bir 

nı kt · 'at'ır ğimiz membalardan çıkmış 01 söylenmektedi!'. Şu halde Frau itünü anlatan bir yazısında ez- Alektrik ceryanı gibi tesir etmiş 
ço an aeçırmıv . . 1 ı. d · J 5 .. d 30 Ü ı 

Fakat ıuou iJi bi1mek IA· sa g:rektır. Bu. ıa~~ şu ~r·k i sa da müstakbel Suriyenin aki gun en g ne cümle diyor ki : tir. Bilhassa Yahudiler bundan 
zımdır ki· rejimin baheeuiği va· Sancaktakı Turk 8 er beti ile alUkndar olmaktan vaz çıkarı/J~ . • Avust~r1anın. Ahnanya~a müteessirdirler. 
tannaelık 'hakkım bir paravana mahafili Sancağın takriben 4 geçecek ve bu suretle, Mavorarı Aukara 26 (Hususi) - 15 ılbalundao ooce, V11anada hıs- Eskiden Macaristan hüku 

a T1
' k' ev.r. ilhak oluna Erdün ve Filistindon kopma par d'I k ı k h ı· b ü gibi öne sürüp vazife1e menfa· ay sonr ur ıy 1

9 
- 1-k k t · -dd r · 30 se ı en araraız ı a 1 u g n . . k . 

1 ~ b'ld' · f A k bu il P.alarla yeııi bir arap devleti kur gun u on enıan mu e ının . . met partısı te ma auııması bü 
at zav'ıyes·ınden bakanlara Tür· ı caaım 1 ırmış ır. nca v • k 1 h kk d 0 Praa}a ve Budapeşteye geQmıştır t- . • h t k . . 
k d h'. lere hakıu şekli eimdilik kati surette mak mümkün olacaktır,, gune çı arı ması a ın a g m ç k 1 k d ld ,., kadar un sıyası "Ya ı endı eh altın 

üm d · hudut ıeı ıs . k 1 .. e os ova ya a o uau d t t k . eyıp . . . tesbit olunmamııt•r. Belki evve •tı Tovere,, isıınıt ltalyan ga rük vek!Helı al:i adar ara gon M . d h 
1
. N 1 a u ar en nasyonal sosyalizm 

tAbi olanlara Kemalıstım deyıp . . . d a·"'· . d _ 1 de acarıstanda a a a ı asyona 
' .. la Sancak parlamentosu toplana zates' de Hataya daır bır Beyrut er 161 lamım e aynen şoy e sosyalizmin 'funa havzasında da Macaristanda ehemmijetli görül 

hudut dııı eu veya bu re3ıme cak, bunu müte11kip, daha şimdi telgraflarının soıınııda Suriyenin ınektedir= ha ilerliyerek kendilerine kadar 1 mi yen bazı ufak tefek liderlerin 
~ıe gıcı~datanJara kareı yapılan den temiu olunan Türk ek~eri 1 bazı mahfellerin~c~i. kanaatın "Konlejan mahsubunu n gelmesinden endişe ediyorlar. uyandırdıkları hareketler halin 
ıhtarı bır aleyhtarlık saymak da eti siyasetinde ilhak resmen şöyle olduğunu bıldırıyor: gümrüklerce ilAnı tarihinden iti deydi. Fakat Avusturyanm ilha 
haksızlık _olur.. 1 ~ararlaetırılaaak, briki de ilhak 1 "Türkiye - Fradsanın 1 haren 15 gün iQinde muameleleri Eskiden Macarlar Avustur· j · 

Türkum dıyen :ürk '~tan· ' lehinde bir plebisit yapılacaktır. zayif vaziyetinden istifade ede! ni bitirerek gümrük resmini öde yada kendi istikballeriyle alllka k~nda~ sonra, .memleket. içınde 
daı Tü k ,ı danı Turk kuhil· 1 t 1ı· 1 1 f d 1 b.l k kü ük b. ·hr 1 · hıssedılen tahrıkAt Macarıstanda . ı r c . . 1 Her halde muhakkak olan rek ngillerenin ımayas a tında miyenlerin beyannamelerine 'e arüo a )ı ece H ç .k.ır ı ımla Hitler taraftarlarının hayli art-
rıyle ka1naıandır. Yoksa ılık le· bir aey varsa o da 1'ürk askerle! Autakya, Cezire, \te Halebi il 1 rilmiş olan kontenjanların geri gör yor ardı ; er ı ı mem e· .. t d' 
r· k d · ı b 1 "' "' ı bb- - d b ı 1 . mı& olduğunu gos er ı. ıne .a . ar ıı eyen ya ancı ı.-.ın. rinin Saııcağı l1ir daha terk et 1 bak etmek teşe usuu e u una alınacağı mefsuh kontenjan ka kette krallığı ıade ederek Buda 
ıerresını f~da edemiyen bezır· mlrecekleridir. cakhr. rarnamelerinde sarahaten zikre peetede krala tac giydirmek.Sim Çekoslovakyanın bu günkü 
a4olara TurktOr demek kendi dilmiştir. Halen meri 2 • 7005 di A\tusturya Almanyaya gittiği vaziyetin sun'i bir sükun oldu 
kendimizl aldalmaktan başka Ankara Radyo istasyonu -sonu ikincide - ne göre büyük Alman ılilesiyle ğunu ve muhakkak surette bir 
bir şey değildir. ff İ d • b' h•d• iutirlk yolunda her hangi bir deQieiklik vücude geleceali kana 

TürklüAe bu gün için bağlı teseııu•• m edı•ı•ıyor a ay a yem ır a 188 reni teeebbOe Berlin ile ittifak ati MKcaristanda aQıkça hissedil 
görünenler euurla vicctanla Türk 1 ' 1 

M l•ıı·sıer ~tmek demek olacaktır ki Ber· mektedir . 11 Olmadıkça 90 bUDU &imdi oldu· 

tu gibi kupkuru sözle deA'il fi·ı Muvakkat kabul muameleai ikmal edi- ispanyada Franhistlerin kati taarruza 
len isbat etmedikQe mütareke Jki Alevi 1 ürke 
lıllarının ıstırabını unutma1an . lince tam nefrİyota baılanacak tecavu·· ettiler Frankistler hükumetçileri 
llesJi kendileriııe QÜpheli gözle M 

baktırmaktan hiç bir zaman geri Ankara 25 (Husuıi) - Eli· dukıan sonra muvakkat kabul Fakat Türk askerini görüllce •ıkı• ateş arasında bıraktı 
koıamaılar. mesut raodyo istasyonunun inşa muaıııclesiııe baılaııacaktır. He kaçhlar 

içlerinde hakikaten Türk 0 . atı ikmal edilmiş, Markoni eirke men neşriyata başlıyabilmek l bambarc/ı• 
lanlar bulunabilir. J,1\kio Tabu- ti tesisatın bittiğini bir mektub için hazırlıklara devam olun lskedderuu 25 Anadoludoln Valansiya dün de şiddet e 

la bildirerek muHkkat kabulün maktadır. lstanbul radyosu neş ajansının hususi muhabiri bildi d b d 
di ekseriyetinin millt • davaları· yapılabilmesini istemiştir. riyalıua devam etmekle beraber rıyor= man edil i ir vapur yan ı 
lnız önünde için için bir Yahu· Mukavele ahkamına göre güzel sesli sarıatkarlarıo zaman lskeuderun • KaraağaQ ıolun Frankistlerin çevirme 
dilik gayreti güUOkleri ink:Ara bu muamele bee altı gün kadar zaman Ankaraya getirilecek bu da Suriyeli milisler Şeyh Süley Salamanga 26 (Radyo) Res · hareketi 
tahMmmülü olmaJRD bir haki· su·recek, tesisatın inaasının ye radaki kadronun kunetlendiril man Haddad ile kardeaine sün mi tebli1to ; Cumhuri1etçilerio 
L "' "' • Saragos 26 (Radyo) Havas ~attir. rı·nde oldu 5 u kanaati hasıl ol mesi esası da mevcuttur. gü ile •ecavüz etmek iatemiQler 

n bil' aörüyn•az· s • ııı .., Antonza istikametindeki taarruz muhabiri bildiriyor : Sagonte nep tJOf ve a .... • . . _ ise de o eırada uzaktan bir 
Yahudi çocuaunu Türk mek lul yollarını çok iyi bilen 98 vatandae ıçın en buyük huzur· fürk askerinin gözükmesi teca ları temamen pütıkürtülmllş kıta önündeki hdkumet müstahkem 

'tbinde okutmaJOI'. bulan Yahudi eiıteınatik bir şe· suzluk olan manevi tazyik 11 dq vüzün tatbik sahasına çıkmasına lar dün akşama doğru ibre neh mevkilerinin sonucusu düemek 
Türkftm diyen Yahudi Türk kilde memlekeliıı ie hayatına sayılamaz. ister Musevi ister mani olmuetur, Tecavüzün rini geQmielerdir • Düımandan üzeredir. Franko kuvvetleri dün 

99 konuemu1or. Türk kültürünü hlkim oluyor. tsavi, ister Muhammedi olsun sebebi Etitürklerinden olan bu 500 esir alınmııtır. Kodielin garbinde bir rarma ha 
benimsemek için ufak bir gay· Tekrar edelim : Türkiyede 1 Türklük iQinde bir unsur tesa· iki kardeuin Halkevine yazılmış Şark cophesinde Valaosi.ra raketi ile Viver- Segorbe-Sier-
tet earfetmiyor. bir Yahudi düşmanlığı yoktur nüdü yaratmaya çalışanlara aslA ve ıapka giymiş bulunmalart istikameliue yapı1an taarruz. rn: ra 'Espadon müsellesinin içine 

~ahudi T~r.klük camias~ iç~n ve olamaz. Fakat . Tfirklük .nika· müsamaha e<iemiyeceğimiz gibi dır. kiıaf ediyor. QQtmaD mnzıler~ girmiılerdir. İQeri giran 'e şimal 
:: bır Yahudıhk leaanüdu gu· ı bı altında sırıtan Yahudilik gay onları düeman bilmekte de te· Vaka deriu bir akis hasıl topçularımu; ıarahodan şiddetlı den cenuba doğru inen F ranko 

Jor. retini yakaladıııımız zaman hiç reddüt etmeyiz. Bu bir c ithal etmiş ve polis derhal Tür~ kuv aıee al\ıoa alındı. kuvv€.tleri hükümetQi kuvvetler 
Tdrklük davalarına bigAne olmazsa: . 

1 1 
h 

1 
k d ğ·ı votleri kumandanını ke1fıyetkm V 

1 
·ya 26 (Radro) Liman hattının büyük kısmını Yandan 

~lan Y.a.hudi en uzak yerler_dek! - Türküm di.,en vatandaş! hmeardrdeeı~ıım11 ·ıon aknenadeı· Y ptraernısiple;i~İ haberdar eylemietir. Bun~ ~e a a~siı defa bombardıman tehdide baelamıılardıı·. Franko 
, b ı ü - - 1 rine mütecavi:derin teıhısı ıçın bu gön ık kuvvetleri, hükümetçilere arka· n: udılık. cery.an arını g nu eu Kendine gel. Demek de vazife· korumak icin alacağı en labii faaliyete geçilıniu ise de Şe7h edildi. Bombalımn tesiriyle li· dan hücum ederek bunları ıki 

ne takı~ edı)'or. miıdir ve bu hiQ bir zaman on· Raddad ve kardeai kendilerine manda bulunıln bir vapurda d ~ k Yahudı zaruret duymadıkça bir tavırdır. .., atee arasın a uıra abilecek va· 
"" ı k b' f ·b · t. nı· n ·· 1 ·ı Surı·ye askerleri ara .. - d' tilrkıen alıı verie e\mi1or. ara areı ır zaa zı nıye ın Rıza Atila gos erı enaonu ikincide ıanaıo çıkh derhal sondürüldu zi7eıte ır. 

Batan bunlara raımen hu· aksülAmeli olmadıtı ıibi • Bir 
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Günün Politik Meseleleri: Büyük sulama projesini tatbikatı İngiliz -Fransi anlaşması 
ingiltere +Fran

sa== Sulh 
seyhan nehri 

,Sağ sahilden sonra sol sa· 
hil de eksiltmeye çıkarlldı 

Bone diyor ki: 
Hiçbir zaman bugünkü kadar zaruret 

halini almamıştır. 
Bir kralın ziyareti hiç bir za· 

man bu derece heybetli şartlar 

için vuku gelmiş değildir. Devlet 
adamların arasında hiç bir temas 
daha vahim mevzular Ozerinde 
görOşmelere 1oi açmamıştır. iki 
milletln ve imparatorluğnn bDton 
kuvvetlerinin mutlak bir şekilde 

b)rleşmelerl diktatörlt'rce tasarlan 
makta"olan dünyayı alt DsCetmek 
teşebbDslerlne engel olablleceğl 

biç bir zaman bu kadar parlak 
bir şeklide sahil olmamıştı. 

Tehlike hallnde memleketle· 
rlo blrlbirloin yanında mevki ala 
caklarını söylemek bir mntearlfe
nln Uısdesldlr. Başka türln olması 
lçln bu memleketlerin intihar ar 
zusunda olmaları icap ederdi ve 
hatta bu formtıl bile gayri kAtl
dlr. Evvela ••• Teh1lkenin zuhur et 
meslnl beklemek doaru değildir. 

MOşterek kuvvetin tezalınrn o ka 
dar heybetli olmalıdır ki en cnret 
Uer bile bir kuvvet darbesinin 
neticeleri önOnde irkilsinler. 

Burtsrıcı korku, azımımzın 

derecesine, müşterek esere getir 
dltlmlz maddi ve manevi kavvet 
lere yent httyat görOşlerlmizin be 
raklık ve genlşliğloe bağlıdır. 

iki aydan beri Almanya, tah· 
rtk edilmemiş aoi bir jestle Avru 
panın muvazenesini değiştirmeğe 

kalkıştıaı takdirde harekele geç· 
mekte tereddOt etmiyecegtmizden 
şOphe etmemektedir. Fransız mo 
dttbalesinln ve loglllz mUdabalesi 
oto ayni şey olduğuna, bunların 

blrlblrlnden ayrılamıyacağına ve 
blrl diğerini takipte geclkmlyece
ğloe de kani olması ıazımdır. 

Bundan başka lnğlliz • Fran· 
sız mOdafaa ve mnkabele kudre· 
tlmlzi yalnız normal olatak elçi 
mize geçen mnterlyeller ve l.tay 
naklarln değil, totaliter devletle· 
rln muazzam gayretine mnsavi 
blr gayret babasına da olsa, ken 
dl benliğimizden çıkuracağımız e
nerjtlerle varatmamız lazımdır. 

Katlanılan· fedakarlıklar ve kabul 
edilen disiplinler ne olursa olsun 
ber şey mahvolmak tehlikesinden 
evladır. 

Hem bu gerginlik ebedi ola· 
maz. Bence, klmserıin bize taarru 
za emniyetimiz için kabul edilmez 
bir tehdit veya haysiyetimiz için 
tahnmmDI edilmez bir defi teşkil 

edebilecek bir vaziyet yaratmıya 

coret edemlyeceğinl iki sene mnd 
delle dQayaya göstermeliyiz. Bu 
mOşknl devre ba.disesiz atlatıldı 
mı sulh içinde inkişaf etmek isti 
yen kOçOk ve bOyUk devletler et 
rafımızda toplaollcaklardır. Diğer 

kıtnlardan da btıe kıymetli muza 
baretler gelecektir ve bugUn 
belki taarruz etmek nlyellnde o 
lantar, kendllerıne ıssla menetml
yeceğlmlz sulhçu genişleme me· 
todları çerçevesine çekilecekler· 
dlr. 

Yazan: Jül Savervayn 

lıyız. Memleketin dı.ğer~ yerlerinde yapılacak Paris 2G (Radyo) - B Bon · dd hüsnüniyet sahibi hiç kimse, Kısaca izah etti~im fikirle· ~ 1 
ne, Sarlat'da söylemiş olduğu Frausız • fngilz itiHifının esas 

rin nazariyeden ibı1ret olduğu tesisat icin faaliyete gecildi 1 b_ir n.utukta selef_i B. Dellıosdan gayesinin in sıılhün muhafazası 
ve sıhhatli bir diplomaside çeki --' - ' 1 sıtayışle bah~eHıkteıı sonr~ ge oldu~undan şüphe edemez. 
nilmesi haklı olan kısır jenerali Ankara, 25 ( hu•msi ) - Sey· şomba ovası isJah ameliyesine · çBenDler1~0d.ParıstekLodr~. Halıfakds, I Bütün cihan, Fransız kalple 
t 1 d ld x. 1 ı.·ın h h . ı e a ıye ve en ısı arasın a . . b 1 • k" t e er en o u .. u sanı masın, uı an ne rinin sağ sahil sulama faahyetle devam olunmaktadır. 1 cereyan erten mükdlemeltıri ha rının oıu masına ım un mu ~ 
kis, bunların her biri bir çok • kanalları projeleri bitirilerek iha Aldığımız malumata göre tırlatmış 9e şöyle demietir: savver olmıyan bir halita leşkıl 
kongkre kazi1eleri ihtiva etmek· lesi yapılmıetır. inşaata devam Bay.ın~ı~lık Bakanlığı büyük su 1 Fransız - lngiliz anlaşması etmekte olduğuna eahlt olmuş 
te ve Fransa ve İngilterenin olunmaktadır. Sayhanın sol sa· proıesının tahakkuku etrafında hiç bir zaman bu günkü kadar tur. 
dost hükumetleri arasında görüş hil kanal tahdidi işi de eksiltme· ki çalışmalarına faaliyetle devam 1 bir zaruret haliui almıımıetır. Yi Hariçte Fransız milletinin 
melerini müzakerelerin 9e mek- re konulmuştur. etmektedir. Yurdun bütün mınta 1 ne hiç bir zamr.n bu anlaşma, kendisini bırakmış olduğu yolun 
tup teatisinin mevzuu olmakta- Susurluk ovasını fezaya?· kalarındaki su işleri üzerındeki ı bu günkü kadar mı1kemel oJma da tezvirat yapılmıştır. Bu mil 
d B. Çemberlayn'le B. Daladi· dan kurtarmak, sulamayı salıh çalışmaları yazıyoruz: mışlır. Kral G ıncı ,Jorjun Reisi let, ne zaman bu kadar ftlicena 
ı~. . . . . bir hale getirmek için yapılmak Manisa'daki Marmara gölü· cumhur Löbrönne söyledikleri bane bir şevk ve heyecan izhar 

r .e 
11111 

son zamenlarda bırıbırle ta olan tetkikler bitirilmiş ve pesleme ve boşaltma kanallariyle 1 gibi iki taraf ara€-ındaki müna etmiştir? 
rıne Y~~dıkları mektuplarda b~ uluabat Qayıoın iki sahiline sed ee dinşaat ıprojesi ikmal edilmie sebelleriıı daha aamimi oldu~u Fransız milletine kendisini kap 
umumı ıstikametlerden bahsedıJ yaparak fezeyauları önlemek, o· eksiltmeye çıkarılmıetır. Aydın bir devreyi hatırlatmaa}a imkan tırmış oldu~u yolunda da tezyi 
mietir ve günün bütün büyük ~ayıl aulama tesisatı yapmak vildyetindeki Çürüksu sulama yoktur. Hali hazırdaki beynelmi natta bulunmuştur. Bu millet ne 
problemlerine eamil olan bir an- için aed ineaalı ihale edilmiş 'e kanalları projesi de ikmal edil· lel müekilat arasında gerek hariç zaman bu kadar mükemmel bil' 
laema iki devlet arasında bu şe· çalışmalara baeJaıımıştır. Jğdır'in mie 9e eksiltme1e konulmuştur. te H rerek dahilde fnriltere 9e disiplin göstermiştir? Fransanın 
kil dairesinde meydana gelmiş· serderaba t mehaz. tünel ve ka K<>Qarlı ovası sulama projesi de Fransantn mile terek siyasetinin istikbali İngiltere Kı al ve Krali 
tir. nal ineaatı da ihale edilmiştir. ikmal edilmiştir. Önümüzdeki her tarafa anlaşılmış olnuQ'unu çeslni mütehassis etmiıtlr. Çüo 

Başvekil, son nutkunda, te Seyhan'ın rekillAtör projesinin günlorde ihale edilecektir. Ay· hi88etmekle mahzuz. Bu siyaset kü Paris caddelerini ten9iratıan 
ahhüdlerimizin mukaddes ve sar ikmali <!e önümüzdeki günlerde bataklığı kurutma projesi de ik anlaeıJmıetır. QünkQ açıktır, lh ve bayraklardan ziyade samimi 
sılmaz olduğunu, fakat a1ni za bitecek ve fakında eksiltmeye mal olunarak ihale edilmiştir. Ma lAs esasına müstenittir. Anupa alkıe hisleri dolduruyordu. 
manda Almanya ile peşin hü konulacaktır. latyanm Derne •e sürgü kanal Al El • • 
kümlerden ve suiniyyetten Ari Viranşehir - Kazancık, Vi· rakülAtör projeleri de bilmie iha man ÇiSi 
bir zihniyetle anlaşmayı arzu et ranşehir - Yahyabey kanalları lesi 1apılmıştır. SultJtnsuyu ka· 

Demiryolları için 

Çemberlayne nasıl Çirak 
tekliflerde bulundu Mektebi 

ti~imlzi söyledi. Bu QiCte mütale ikmal edilmiştir. Kaynar - Tah nal ve raküUUör projeleri hazır 
anın İngiliz Başvekilile tam mu taköprü kanal ineaatı~a~ de_vam lıklarına devam olunmaktadır 
t b k t d . . d "f d d"I . olunmaktadır. İçel v1layetınde Önümüzdeki günlerde prl)ı·eıer a a a aıresın e ı a e e ı mıe B d k - IAtö - ~ 1 _ t er an re u u ru sa.. ve so ·k 1 d"I k 
olduğunda euphe yok ur. 1 kanal ineaatı devam etmektedir. ı ma e ı ece tir. MeriQ · Bosna 

13. J?al~di_y~ •. ~· Jorj Bone Silifke kanal ve rekülaıör pro· köy feyezanlarından koruma 
ile sıkı ışbırlıQ'ı •çınde, lspanyol jeleri hazırlanmaktadır. Pıoarba · projesi ikmal edilmietir. Ekailt· 
kavgasrnın genieletllmesine ma şı Altı kesek _ Karagözler ve meye çıkarılmak üzeredir. Fı· 
ni olmak iQin hakiki fedakarlık Pınarbeşı kanallarına ve proje rad'ıo sol sahil kurutma projesi 
tara amade olduğunu göstermiş ler de Bayındırlık Bakanlı~ınca ikmal edilmie ve eksilmeye kon 
tir. En şiddetli tenkitlere rag tasdik edilerek eksiJtmeye ko· muştur. Bergamauıo bakırçay 
men, lsı:anya hududunun kapa nulmuetur, Tokatın Gömenek bataklıklarını kurutmak için ya· 
hlmasıoa karar verildi. Üstelik, reküU\ıörü ve sağ sahil sulama pılan bakırçay isUlh projesi iha 
bir başka sahada, ispanya ben kanalı ihaleye çıkarılmıştır. Çar leye çıkarılmıştır. 
kasının altınlArl, ileride hakkı 

Londra 25 (Fransızca lstan 

~~'~.- :~~any~~:k~:;~;a E~i. Mektep EskişeMrde kurula· 
ÇemberlAyne yaptı~ı müracaat r, İ ı f k 
hakkında, iyi malumat aıan ma C81\ ve ya 11 O aca 
hafil eu izehatı vermektadir: 

1 - Elçi Fransa, İngiltere. 
Almanya ve İtalya arasında 
Londrada bir konferans toplan 
masını teklif etmietir. Bu konfe 
ransta Südet Almanları meselesi 

rilecektir· Bu suretle, herşeyi 
ferli olarak yapılmasına gayre& 
edilen şimendifer sanayiimiı 

kiymelli elemanlar kazanmış ol• 
caktır. 

Ha lif aks 
GörÜŞl'Tlelerden Pa
rise malumat verdi 

Paris 26 •Radyo. Havastan : 

eylemekte bulunan bu usulüO 

Kimseden Omldi kesmemeli 
dlr ve maddi •asıtatarımızın her 
takviyesini başkalarının ihtiyaçla 
rına karşı daha geniş bir anlayış 
la karşılamayı mantık bize emre· 
der. Almanya ile ltalya'nın sı· 
halli ve normal bir ekonomiye 
.ıirmeleri ve ham maddelerin bü 
tün sulhçu milletler arasında 

taksimi 8ütün hüsnüniyet sahi 
bi hükumetlere her zaman açık 
bulundurulması Hlzım gelen tek· 
lifler arasında yer almalıdır. 

Bunun gibi ııer hangi bir ff atay~R yeni ~İr hi~İse 
rejim altında yaeıyan her hangi 

Kontenjan 
müddeti 

gümrüklerce tatbikine deuoı 

olunmaktadır. Son ıamıınlard• 
Birinciden artan bir alman halkını haklarından 

sında mütecavizleri bulmayan he 
mahrum etmek ve hicaplı bir nüz muvaffak olamamıiardır. 
vaziyette yaeatmak da mevzuu· Gerek zabıta gerekse kumandaıı 
baha deı:tildir, ve şartlar ne olur lık olıemmiyetle takibata devam 
sa olsun, bu halka en liberal etmektedir. 
bir muamele yapılması için ça· Uzue bir asayie devresinden 
hşmaktan ve haltii arzularımızı I sonra bu hadisenin vukuu t~es 

empoze etmekten geri durmama sür ve teessüfle kareılanmıetır. 

Birinciden art•n 

sayılı genel ithalAt rejimi kara 
rında bu hususa dair hükum 

cüccarlar tarafından vaki mürll 
caatlar üzerine yttpılan inceleırıB 
de bahsi geQen 15 günlük koP 

tenjan müddetinin kifayetsizliQ'İ 
anleeılmıe buluudıığundan bıJ 

müddetin 30 güne çıkarılmatı1 

u7ğun görülmüetür. 
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Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
1 L A N 

Mersin Tıcim ve En~ustri O~asm~an 

Dünya Bankalarında 
mevcut altınlar 

MERSiN 
Pi YASASI 

26 
Odamızın ikiuci sımfmda ve Ticaret Sicil Def. 

- 7 -938 . . o ~ . . d k .. 
termın ı 1 o ıncı numarasın a mu a'' )'el ve mu -

Yüzük taşı yerine 
ampul 

Kıe~:~uklar K~o s. K~\s. set~cel. (lliiseyin .Aza~ ~ğlu, Hakkı l~e~ir ~e. ~rlak 
Dağmalı 29 ları) fırması şerıklerının Odamıza gonderdıgı ıslan-

ilı , Kapı malı 28 bul Altıncı Noterliğinden 15-4 938 T.ve 0873 
Dünyanın b"yük banka ve mukabı'lı'nde hububat ve Kendisinden ziva ver~n Koza 5 50 d 

~~ laranda müddehir buluna~ petrol almaktadır· küçUk biı · &mpul kıymetli bir Kırma {l sayı, ve Mersin Noterliğin en 45 l No. ve 4-7-938 
ılt.nların mıkdan 65 milyar Almanya cenubu Ameri· yüzUk şekline çevrilmiştir. Kozacı parlağı .26 . tarihli musaddak feshi şirkeı beyannameleri gere-

e altın kuron tutuluyor. ka memleketlerine Jımanlar Bu küçUcük ampul parmağa Buğday- Çavdar 
1 girıce ~Jtızk lır firma rıın :!5 7-938 Taril1inde Oda-

Bunların yüzde ellisi Amerika inşa ve tcchiz etmekle ve kar. gcçirildıği zaman bir kitap Sert anadol 5,10 nuz Tica rel Sicili ndfln lerk in edildiği ilan olunur. a 
il 
18 

lllittehid bükümetleri banka- ıılığı olarak kahve, deri, don· ve gazeli sayfasını güzelce ay Yu~uşa~ 5 
larında ve yüzde on biri lngil durulmuş et, nitrat ve buğday dınlatıyormuş. Böylelikle ka ' Yerlı bugdayı 3•20 

o tere ve yüzde onu da Fransa almaktadır. İtalya ve emsali ranlık bir yerde bu yOzUğUn ; Çavdar 4,25 

o bınkalanndandır. 1 memleketler dahi harici tica· aydınlığında kolayca yazıp o 1 Anadol yulaf 
il Binaenaleyh dünya altınla- retlerini altından ziyade eşya kumak mUmkUo oluyormuş. Arpa 
9 tının d6ıtte üçü demokrasi mübadelesi esasına kurmuş- r 

4 
• • • A- Ana~ol. • 3125 

r Uıulile tabi Uç büyük devletin )ardır. e· k. k 1 L r Yerlı ahvre yenı M. 3, 12 

· Feshi şirket ~eyannamesi 
ı istarıbulda Atabek hanında mukim ve sicilli 

licareue 22346 numara alluıda mü~sses (Hiise) in 
ı\zak oğlu ve. Hakkı Demir> şirketi ile yine sicilli 
ticarelle 2296 l numara allrnda müeSSflS <Hüseyin 
Azakoğlu ve Hakkı Demir, Hasan akiş ve ortağı) elinde bulunuyor Kalan dörte B ti . . it ır ope IÇIO uoşanmış ar 1 N o but ekstra 6 p . u sure e a ın eşya mu· ı f ı 7 

biri Hallanda ve lıviçre ribi b d 1 • d 'h f Amerikanın Delroit şelı asu ye 
e bir kaç zengin küçük devletin .•de eıın _ e ve cı an ıclarek- rinde mahkeme şu garip bo Yula~ yerli ·1,14 
r dl· d l . tın e yegane vesıta o ma 1 d . . 1 Mercımek şark 4,5 

9 ünvanh şi rk~ti hiisnü nza ve mu varakatimiıle bu 
giinden ilibaren feshelliğimiıi beyan tıderiz. 

ın e top anmııtır. b. t' . k b t . f 8 şanına avasını netıctlendır h 

1~1 Almaaya aanayi cihetinde ma ıye"ıbnıd al y. e mk~ş ır.k una ı mişlir. Bn. Kastıı·ina Polars 1 Sa lep 140 
d&nyanıa ikinci ve harici ti- et~yal'-~u al t eıı rda •P. çıd'm~dş kanın bir köpeği varmış ve 1 8Tatlı çoğen 20 

il •• b • 1 ır aı usu araıın a ıım ı şı • 1 al mumu 7 4 
11 taret ıtı arıle Dçilncll mem e· d tı · b' d ı onu çok ıreviyormuş. Fakat C • ıo 12 '- U b 1 d .. h ld b k e ı ır yarış var ır. 1 ehrı ile u un ugu a e an a· 80 a 8 ı d k b kx 

ı. . . Hangi tarafın yarışı ka- 1 n z m n ar 8 ->C~sı u u 1 Susam 16,50 16 
nndakı altınınmıktarı bıç w ... 1A d w 'ld' I peg'i-i meyhane meyhane gezdir 

111 b . d d' 0 .. lb zanacagı m. um egı ır. 1 Yapağı 
eaa e.ın e ır. unya a n· Al .. d b . .h .k · b 1 0 t ı· k · ı. · • 

lı b" k 1 k ti tın ote en erı cı an ı -
1 
rnıye aş amış s e ı ıç.ı ıç Siyah 

rıaın ır aç mem e e n • • k . ı 
iaL! lb . . · üb tısadıyatı tahtında orta sız mı ye de alıştırmış Bayan Po · Şark ..... ,. a n pmeaı m a- ı · 1 

65 
45 
35 deJe ve takas uıülünün ilerle- ve rakibıiz hikim iken şimdi 1 ıarska kocasının köpeğini baş Anadol 

llaeaine aebe olmuştur. bu mevkii eşya mübadelesi 
1 
tart çıkardığını ve bu sebeple 

1 
Aydın ıiyab 44 

Şöyle ki, PAlmanya Balkan sistemi taksi~ etmiıtir, Ara-
1 
b~şanrna.k istediğini iddia et· Yı~anmıı yapak 80 

lllemJekctlerine mekine ve daki rekabetin ıonu neye va· mış. netıcede davayı kazan Guz yunu 70 
• kimyevt maddeler aatmakta racağı ıimdilik malum değildir 1 mıştır. Konya malı tiftik US 

Yozgat 110 

~in isimleri nasıl 
daüiıiJor 

Keçi kılı 40 
» dabağ 25 Kendiı1e çok emin bir Pilot 

8 
Pirinçler 

Pilcnbaher kardeşler Macaris kaz arasından bin mUşkUlatl Birinci nevi mal 22 
haam en meşhur pilotlarıdır çıkarılmış. o da hayatındıtn İkinci nevi mal 21 

Bir çin çocu~u bir yaşını 

1 

Bunlar ikı ~por teyyıresiy~e Umitsiz bir halde hastaneye Çay 280 3 ıO 
tamamladığı zaman ısrni Amau Budapeşteoın lam orta yerın götilrUlmüştUr. Kcbve · 104 
dan başka bir şey değildir de olan evlerin üzerinden be l Tayyarccinin genç karısı Badem,çekirdek 
lluda Bir manasına gelir. iki\ men her giln uçarlar. bu feci manzara karşısında içleri 

1 Yaşını doldurduğu vakit Asa us 
1 

Bu ka~d~şler~cn bily~~~ ! çıldırmıştır. Tayyarecinin bu Tatlı badem içi 
Yanı iki ismini alır Ve her i geçen g~~ ö 1 ~

0" an kenk 
181 

feci manzarayı gören kUçilk Acı » » 
90 
45 

e Çinli çocuk 6 yaşı~a kadar 1 ne men~' ska 
1[a~ ~e~ç d ~1 , kardeşi, soğukkanlılığıni mu Acı çekirdek 

lnUt.imadiyen isim d~ i'iiştirir ~ı?ı ~e 1~ ~r. eş e~n\ k~ 0

1 
ha faza edebilm i ş ve teyyare Urfa Yağı 

3.? 
90 

i• Cocull mektebe gitmiJ~ başı~ ıyı g rme Bı~ıdn çob. a ca 8

1 
n ı m eydanına inerek ağa beyinin fçel 

l
" d uçuyormuş. ı r en ıı ·e yan ış k t 1 r " 

ı.Y 1 za b · · 1 . , ur arı masına ya 
70 ' 

tS man u sayı ısım er bı r manevl'a yUzUndcn tayya ı .. ~. 
8 den kurtulur ve kaodisioa re hızını kaybetmiş. ve kor , dım etmek uzt, ı e eve kosmuş= -~ ===s.~~=~-=="""'·=~~· - · 
p ~ektepteki vaziyetine veya kunç bir gllrUltUyle evioin da 1 tur. -~ ... ~- - Mersin Meyve ve Sebze 

1 1itidarına göre bir isim konur mı üzerine dOşmllştUr. Dam • 
r Ptteıeı~ MUkMat, İmlasıgilze l tayyarenin a~ırlığıyle çök!'ll~ş Cücelerin kongresi pıyasası 
· Gazel mllrekkep, Zeytin, Süm ve tayyare pılotun ann~sın~n toplanıyor 26 Temmuz 938 

boı rengi, veı:l.'.lire gibi. .. hasta yattıhı odaya ınmış Kuruş 

Çin çocuğu ortamektep tir. . . . . 3 Domates 
tlğında yine başka isimler . Kaı1,anı~ netıcelerı ~ok fe Bu ay ı~ersınde Peştede ı-5 BUber 
•lır. Memur oldu~u zaman i cı olmuş. pılotun annesı ve.., 0 «cüceler kongresi» toplanacak 10 Ayşe fasulye 

e h 5 ş sırada hasta kadını yoklamaga 1 • 15 K B b 
e •yatına atıldığı vakit hUlfı. 1 b' k •. d w 'tır. Kongı eden maksat cilcele • ar on ya 

8e • ge en ır omşu .. a ın agır . . yok Yer çalı 
GIQociye kadır mntamadi-1 ca yaraJanmı~ ve hastaneye rın Je noı~~al ınsanlar .gibi yok Sarı fasulya 

Yen ad değiştirir. ! kaldırılmıştır. Tayyareci en 1 her meslegı yapmıya kadır ol 7-8 Kabak 
is l.."J • •• dukl1trını göstermektir. BHyle 2 Hıyar adedi 
I• tıazretı Suleymanın ocakları likle cüceler yalnız sirklerde 7-lo Erik 

halkı eylendirmek için yara 5 6 \Jzüm beyaz 
~ Fransız. lngiliz, Ameri hilden bin me'.re Oleye atmış,tılmadıkl!lrmı göstereceklerdir 4-5 Üzüm ıiyah 
•rı arkeologları Uzak şarkta tır. Kongreye bir çok edipler a ~ ~:r1!~::k 

_ ~•ıılara devam ediyorlar ve Bu limandan t-Otnn Ara vullatlar da iştirak edecekler· ---===•=-=====--
~0k eski medeniyetlerden kal bistan mallaaı bil bassa aıtıi dir. 
illa çok enteresan eserler an~er, misk ve esirler sevke 

YENi MERSiN 
llleydana çıkarıyorlar. dilirdi. ·Bir çilamm marifetleri 

il 8 1 . Erizon • Gaberde Sina N- h 5 K 
ri •it . u sene ~ e Yale llnıver bakırlarıoıo ~ritildiği bOyOk Japon gazetelerinde okun US ası uruştur 
' f ~aı arkeologları Akaba kör ocaklarda meydana çıkarılmış duğur.a göre Oksiyama şehrin Abone 1 Türkiye Hariç 

tsıı d s· d la n e ına yarıma ası kıyı tır. Amerikanın arkeoloğları de Takou Don isminde bir Şerait için için 
rıı'•nda Erizon • Gaber liman~ kırk beş ocak buldular. Bakır genç geçenlerde ansızın çıldır Senelik 1200 Kr., 2000 K' 

11 lll meydana çıkardılar. Bu h bu ocaklarda eritilip istenilen mış ve şehrin polis mOdOrJO i7U Altıaylık 600 ıooo 
• an Hazreti SUleymrn devrin k ı b k l " 

deş k . 
1 

k f 'd· a ı a so u uyormuş· Korolar dairesine silahla hOcum etmiş Oç ayhk 300 500 
8~ 10 en ış e ıman_ı ı 1 altından çanak çömlek inci tir. Takou Don mDdOrlOk bina Bir aylık Yoktur. Lıman bu 0 Dn sahılden krıslal kaya pa ı ·ı H . ıoo e bi . 9 • rça arı e azre sının avlusunda hır duvarı 

L r kılometre ötededır; cölOn ti SUleymanm gemilerini bai1 . . . Resmi ilinatın ıatırı 10 
'' ~u 1 • • " kendısıne sıper yapmış ve ta· Kuru,tur. 

rn arı hmanı doldurmus sa ladığı ıplerde çıkarılmıştır. ~=~====~~~~~! 
o ~..., şıdığ ı tofekle rast gele ateş ;-

etmeye başlamıf1tır. Çı~an 
kurşllnlar 18 kişiyi öldUrmUş 
bir kaç kişiyide yaralamıştır. 

Mürettip 
istiyorıız • 

' il 

OOMVMIM ~lirR2~~~ IL~IL~~ 
IZMiR ENTERNASYONAL FUARl'NA 

DAVETLiDiR ! 
GOzel Mersinin çeeltll mallAnoı lzmlr Eoteruasyonal Fua · 

'•oda teşhir etmek ve satmak için bu, bir tırs11ttır. 
Yol ucuzluklarından istifade ederek tzmlre koşunuz; torıo 

e~ıeocfller, gOzelllkler, yenlllkler ve karla ahşv~rlş sizi bekliyor. 

<o AGUSTOS · 20 EYLÜL 

Çılgın genç, biraz sonra Ta· 
kou dağma kaçmak imkaaı
ni da bulmuştur. 

Şimdi, şehrin bulun zabı 

1 
ta kuvvetleri seferber edi imiş 

1 
bu deliyi yramıya bQşlamışlar ---------------------J dır. 

Matbaamızda g•zete ve 
cebel iılerinde çalışmak üz. 
re iki mllrettibe ihtiyacı. 
mız vardır. Çalışmık arzu 
edenlerin müdüriyete mil · 
racaatlan. 

2 -işbu fesihten dolayı her iki şirkelirı gerek 
İstanbul, g~rek Adapazarı ve Mersin ruerk~z ve 
şubelerindeki muamdatı tasfiye edilmiş ve Hüse
yin Azakoğlunun işbu merkPz ve şulıeler muame 
IAtrndan ve her çeşit hukaık ve menafiinden gayri 
ezistifa bakiye on bt•Ş bin (lô,000) lira matlubu 
olduğu tahakkuk eylediğinden Hakkı Demir evvel 
beevvel mukabil tarafan rızasile işbu on beş bin 
(15,000) lirahk hukuk ve mathıbalı şahsan de
ruhde ve. takabbül elliğini beyaa ve bundan böy
le mezkur şirketin mevzuuna dahil muam~IAıı 

f bizzat ve bi nnefis tek başma idare edeceği cihet
le mezkur on beş bin 15,000 lira haricinde ge
rek vergi ve rüsum gibi sebeplerle bu giine k~
dar devlet IPhin~ tahakkuk elmiş ve edecek dü. 
yunu gerek hesabaıın tasfiyesi neticesinde, sair 
bilumum iiçüncii şahıslar lehine ~e aleyhine ta
hakkuk etmiş ve edecek hnk.uk ve menafii ve 
matlubat ve düyunu da bizzat ~eruhde ve kabul 
eylediğini ve bahsi geçen Hüseyin .\zakoğltırı a 
ait onlH"'Ş bin 15 000 lira)'J teuıinen l>iri larihden 
on, diğeri yirmi ve iiçiinciisii otuz ay vadeli ve 
her biri bt"'şer bin liralık iiç kıla bono tanzim v~ 
imza edip vekili evvel sıratile ve talebine l>inaen 
Necip Azakoğlu emriue ita eylediğini ve bu şerai • 
le müsteniden sa bık şeriki il iis~yin Azal oğlunun 
zimmetini ismi yukarıda gPçen şirketlerden dolayı 
ibrai A.m ile ibra elliğini ikrar ve teahhiit eyle. 
miştir. 

3 - Tevfik .. -\zakoAlu yukarıda ikinci maddede 
beyan olunan esasal dairesinde ve l>alısi gN;en 
on beş hin 15,ooo liralık iiç kıla bononun gunün 
de ödenmiş olması şartile iş\m lasriye nıuanrnlfttı
nı bu suretle kabul ve miivekkili Hiiseyin Azak 
oğlunun şeriki Hakkı Demirin ziınmelini işbu şir 
keller ve şubeler muamelatıudan dolayı ibrai aru 
ile ibra tılliğimi beyan ederim. · 

4- Şurası aynca mukar.rerdir ki yukarıda mer 
sulı şirketler muamelatı hasebile Hakkı Demire 
terk ve devredilmiş olan alacaklar meyanmda el
yevm mahkemeye inLikal elmiş olan Gilindireda 
ölen Şükrü Kaya zimmetindeki 4885 dört binse
kinz yüz seksen beş lira matlup mahkeme kara
rile veya sullu~n bu mikdardan noksanile irıtaç 
ediltıc~k olursa bu noksan matlubun nısfını llakkı 
Deetif-i.lk ödenecek bonodan te ·ı kif ve mahsup et
mek lıakk1111 nHthfuz tutar. Sö erini bitirdiler bu 
sözleri ben andic~n ~OlPr ağıı lan çıktığı gibi hu 
kağıtlar üzerine ·geçirdim. Son: a tarndıklar önün
de yüksek sesle kendilerine okuduw ve arılattuu. 
Özenle hPui dinlediler. Dosdoğru gN;irildiğini 
ağızbirliğile bana söylediler. işte böylece haz1rla
nan bu resen mukavflleyi hepimiz imzaladık. ve 
mlihiirledik. ıs Ni~an 938 

Resmi MDhQr 
r. C. lstaobul Altıncı Noteri imza: H<tkkı Deınlr 

lmu: G, Bingöl imza: Tevfik 
1'ANIKLAR: Aksaray tevekknl çıkmazı No. 5 imza: lbrahtm 

tlcarethımede katip Gaff er oA'lu lbrabtm. 
EyDp sultan kızıl mescit balcı yokuşu No. 25 de imza; M. lnal 

mukim ve komisyoncu Mebmed inal 
Bu suretin dairede saklı 15 Nisan 938 tarih ve 5873 numaralı asla 

oa mutabık olduğunu tasdik ederim. 15 Nisan 1938 
f11t11obul Altıocı Noteri: Resmt mllbOr ve imzası 

Merkezi lstanbulda Hüseyin Azakoğlu, Hakkı Demtr şirketine 
bağlı buluoao Mersinde HOseyio Azakoğlu, Hakkı Demir ve orhık-

1 ıarı Kollektif şi rketimiz lstaobul Altıocı Noterliğinden musaddak 
1 15·4 · 9~8 tarih ve 5873 DUOlara s llaoda tasdik edilen mukaveleye biz 
dahi muttali olarak şirketin feshine muvafakat etlik. 4 7 938 

lmıaıal 

... 
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YENi MERSiN 27 Temmuı 1938 
--------~--------------------

Altın 
Kolonya ve Esansları ., : H D . d 

• y 1.1· h . I" l k 1 1 :ı: 1 er aıre e • az ge uı, er zaman sıze azım. o an o ~nya ~r~-iii Her ticarethanede 
ınızı ALTIH ROYA Kolonyaları salışevınden temın edınızı Her yer d 0 
l!Aolonyalarımız en güzel, temiz esansm 
li lardan yapılır, derecesi kuvvetlidir. I 
· Fiyatlarırıuz her kistıye elverişlidir. Esans !I 

.. larımız ise te.minatlıdır. ii . 
B Toplan satış yapılır. Sipariş kabul edilir. 

Lütfen bir defa tecrübe ediniz. 
Mersin Uray caddesi No. 2 = 

• 

Wı&·•a il~!I &' "~' ~B•li "B"'"!IBW. 
~lfll111m111mrmımımımımımımrm~ . Daima R E M 1 H 6 T O H yazı makinalan • 
1 l'tlazot yakan yeni l 1 va Şeritleri kullanılıyor 
=ı Mutfak ocaktan . Sizde bir REMINGTON almalı- nı 

aınız. Satış yeri W 

H E I D E N I A ~ııyam Rıkar~ 
Dünyanın en iJ..tisatlı ocaklarıdır. c::J -

i L A H 
içel Orman Mü~ür lüjünden 

~luhamınen vahit fiall 
M3. 03. Cinsi Lira K u. 
364 X Çam ağacı 4 9o 

ı - içel vıJayetinin Tarsus ilçesi dwlıilinde Ay
valıgediği devl~t ormanından !36.J: M3. kerestelik 
çam ağ~cı satışa çıkarılmıştır. 

2- Çam eşcarrnın Beher ~13. gayri mamulii
ııün muhammen hedeli 490 kuruştur. 

3- Şartname ve ıuuka~elenam~ projelerini gör 
mek i~ti~·enlerin ~ıersin orman mühendisliğine, 
Tar sus ornrnn mühendisliğine ve Ank~rada orman 
umum müdürliiğüne müracaal etmeleri. 

4 - Satış :h>-7 -938 cumartesi günü saat 11 •13 
~1ersin orman trnş miiluındisliği d:ıiresinde yapı
l:ı ea k tır. 

5 - Satış unıumi olup açık artırma usulile ya
lacak,iır. 

6 - ~luvakkut teminatı 134 liradır. 
7 - Talipl .. rin şartnamede yazıh vesikaları ge· 

tirmeleri hizımdır. ı 9-21-24-27 

içel Def terdarhömdan 
Kaz~sı ~tevkii Cinsi Mikları Bedeli Mu. 
Mersin Nusraliye ~ı. Arsa 572 metre 292 lira 

ıoumansız 

1 Sessiz 

Tarsus cad. 
Borusuz , , •••••••••••••••••••••• , llududu: Sarkan Fa.hl ik~n umurui mağaza-

• O D • lar, garb~n kıbnsh ibralıim evi, şimalen Tarsus 
•Nisaiye pratoru ve oğum Mütahassısı• caJdesi, cenuben Fadıl iken umumi mağazalara 

1 Pompasız 
Kokusuz ı · D o K. T o R. • gt>çen tarhı ile malıdul :. A. -Ya kup Aslan :. Bodosaki karısı J,uıellen metruk 

Yu kanda l111tlud ve evsafı yazılı hazineye ait 
: Türkiye ve Rusya T.ıp fakültelerinden diplomalı : Lir parça arsııuın mülkiyeti prşin satılmak üzere 
• Almanyada tahsilini ikmal etmiş • l4-7 938 tarihinden İlibaren on beş gün müddet-
: Hastalarını her gün 8-12 15 - 18 e : le miiza)·edt1;ye konulmuştur, 29-7-938 cuma gü 
• kaelar kabul muayene ve tedavi eder. • uü saal ontla sürülen (lP.yler haddi ltıyık görüldü 

Mavi alev, biiyük küçük bir atfŞ vernwk ı • . . . • ğu takdirde ihalei kaliyesi icra kılınacağından ta-
üzre derhal ayar edilebilir. " • ADRES. Mersın Bozkurt caddeaı • lip olanların yiizde 1,f> teminat akçeler.ini miistas 

• Yoğurt pazarı No, 1 + I O f I 7 dakikada bir teneke su kaynatan a.._ ~ ı~ben t' Lerdar ıkla nıiil~şekkil komis)ona mfı-
ocaklarımızın saatte 1 kuruş ~ · ~••••• .. ••••-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•_P ____ r_a_c_aa_t_ıa_rı_i_la_n_o_ı_u_nu_r_. _ __.;._;...;__1_7 -_2_1_-2_4_2_7 

masrafı vardır Sayın Mersinlilerin l 

Satış Yer
,I' Hik~et Jfrman - P?sta Kutusu No. 71 
, Mersın Zıya Paşa cıvarı No. 8 

wrrmım81nmmımımımmımıımmıta 

DOK.TOR OPR..A. TÖR. 

SAlPA BORBOR 
hastalarını her gün 1 Sden sonra 

1 
kabul, mucıyene ve tedavi eder. 

ADRES: Camişerif mahallesi 
sabık Müftü evi yanında 

-----------·----------------·--------

Nazarı dikkatine 
Sıcaklar başladı, kışın 

yiyeceğiniz yağ ve peynirle-
! rinizle bunlara benzer gıda 
maddelerinizi Soğuk hava 
deposuna vererek muba
f azı ettiriniz, 

Aöres: Selim Şemsi 

ltb•t•ran · 
1 

Soğuk hava deposu I 
27- 30 

----~**•~ . .. 
SIHHATİN İZİ KOR. UYı:J"NUZ t * * * ,.. - NASIL MI 

iKAYADELEN 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletinin 672 numarala raporu 

1 SULARINI IÇMEkLE 

1 TAHLiL RAPORU 
Görünüş: Berrak Kaleviyet; "loo sm3 suya sarfulunaa N. lo 

mikdarı,, 0.2 sm3. 1 
Renk : Renksiz Mecmu sertlik derecesi "Fransız,, 1.5 

1 
Koku ; Kokusuz Uz\İ maddeler için sarfolunan müvelli- I! 

dülhumuza lilrede o.4o mgr. C 

Tadı ; Latif Sülfal "SO 4,, litrede 0.0033 gr 1 

/ 

• T . .. , 
IHTIVARLIK 
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'feamül; Mutedil 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Nitrat ''No 3,, ,, 0.0040 1 Peşinizden Geliyol' g 

Nitrat "No 2,, yok 
Amonyak ''NH3,, Yok 

Fennin en son usullerine riayet ederek kaynadığ• yerinden itiba
ren istasyona kadar içi kalaylı kAlvanizli borularja içi mermer döşeli 

evsafım muhafaza ederek ve hiçbir suretle el değmeden hususi kiuı.. 1 ~ 
yagerimize ve Adana Sıhhat Bakauhğının tayin elliği Sıhhiye memu- 1 ( / ~ 
ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile · ..../' ' 

! yıkandıktan sonra doldurulmakla ve ağızları Sıhhat memuru tarafm- · ~ 
>f. dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir. : 
• * ::.!: *v~.!'D~.~~!S~f!~~·•••••••m• .. •• * ~ * 
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ONA KARŞI 

Hazırhkh Davranıt11 
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