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-------------------------------------------------------------------------------------------............................................. ~ ............. -ıı.---Berlincle yapılan 1 ürk - Alman ticaret anlaşmasının esası 

B. Me~emencioğlu geldi 
Türk - Alman ticaret mübadelesi tam ser- . 

best rejime tabi olacak 
Beri inde; Avusturyanın Almanya ile birleşmesinden 

vaziyet üzerine bir de protokol imzalandı ·----- _________ __.. -- .,.._ 

8. Menemencioğlu ~ün anlaşma etraf m~a mü~im ~eyanat ver~i 

doğan 

Da~iliye Vekaletinin bir 
senelik mesaisini f tet1ik için 
U. Müdürler 

B. Şükrü kayanın 

riyasetinde top
landılar 

Ankara, 27 ( Hususi) - DDn 
D~hlllye Vek&letlnde öğleden ev 
vel ve öğleden sonra olmak Uzere 

ispanyadaki harbin yeni safhaları 

Kim kazanıyor 
Harbin sikl~t merkezi şimdi 

Ebr nehrinde 
Cum~uriyetciler ne~ri geçti~lerini f rankistler ~e ne~ri 

geçenleri im~a etti~lerini ~il~iriyorlar 
1 j aodarmtt genel komutanı kor· 
ı general Naci Tıo11z da dahH oldu Burgos 28(Radyo Nasyonal) 
lğu halde umum müdUrler DJbill Resm_i tebliğ : Ebr ~ıntakasııı 

fstaııbul 28 (Radyo) Alman·ı ticaret mnbadelesiııiıı hangi re · büsbütün serbest lıırakmayı son ye Vekili B ŞtlkrC\ Kaya'mn reis da duşmanın muannıdane taar 
Ja ile ticaret muahedesi akdinı> jime tabi olacağı maddesi ini. Bi ı zamanlarda muvafık bulma yor· liğinde iki içtima yapmışlardır. ( r.uzları .her tarafta hezime~le _ne 
ınemur heyetimiz reisi ve Hari ı iyoreunuz ki '136 da Almanyaya ıardı. lete bizim yöptığımız mü· I Bu ı.çtımalarda Dıtliye Vek4-I t~celendı. Tayy~rel~r .nehır ~ze 
cire Vekiileti Umumi KAlibi B. ihracatı GO milyon lirayı balan · zakerelerin esasıQı bu nokta tee letl~lo ~ır senelik mesaisi gözden 1 rıne kurulım koprulerı talırıbe 
~uman Menemencioğlu bu sa· Türkiyenin ehemmiyetli mikdar kil etmiş 9e Türk mallarının hiQ geçırilmış ve bUdceye ve lyenl ' devam ediyorlar. Kıtnlarımızın 
b . ı _ 1 çıkan kanunlara göre merkezin katA 9 k •· · ı t 1 · ı 

ı'.\lekiııözıı yakiııindeıı Ebr nehri 
ni dün gcçıneye muvaffak oldu 
lar. Xehı in sol sahiliııde cok 
şiddetli bir harp olmaktadır. 
Fraııkistlerin ilori kuv\•etleri ne 
hir bo~undan leuıomon atı1nıış 
tır. 

Şark cephesinde ah saat 7,25 de Berlınden eeh- da alacağı kalmıetı. Bu yuzden bir kayde tAbi olmakınzın ibra· _ 1 e mu auı aarı:uz urıy e 
rı . • . , 1 . . . . . . 1 mes .. ı pıogramları uzerlode görD- düşman nehir boru uca bü ük 
mııe gelmıılır. B. Numan Me· Almanyaya ukı ıhracat hacmını cı tcmın edılmıetır. şOlmOş ve kararlar alınmıştır. . Y 

nemencioeıu Bae9ekil namına daraltmak mecburiyetinde kal· Türkofis bu hususla eıııash 1 Bu lçtlmaldrırı daba birkaç he~ım~te uğ~adı.. . • 

Kıtalarımıı şnrk cephesinde 
Kodiyel'iıı cenubu earkisindek i 
düşman mevzilerini ole geçirmie 
!erdir. Fraııkisllerdon bu <'Cphe 
de 400 esir alıııııııştır . 

h • üd- - l t k lA t k d t ı Hukumetçılerın teblığı uausı kalem m uru, A manya mış ı , ma uma ı 1a ın a gaıe e ere 9e g-Oo devam edeceği ve yaptlan • 
bürük elçisi, Hariciye YekAleti Geçen sene Berline giden recektir. Ben şeflerime malumat müzakerelerle alınan kararların .Barseloıı 28 (~ııtiy~) Rosmı 
ınemurları, Ajans vo matbuat heyelimiz bu gAyeyi temin için arzetmeden dnha fazla bir eey ve teferruat ve tıstblkttt program· teLlıg. : Cu:ıılıurıyotcı kıtalar 
tnümessilleri ınrnfıııdan karşı· 'fürk mallarının kontenjana ti\· söyliyemem · lttrının mutad olduğu l\zere biz- Gönüllüler nasıl geri alınacak lanmıştır. bi olmnsım müzakere ve imza Yalnız şu kadarını iUhe e· rnete mahsus bir rapor şeklinde 
B Menemencioğlunun etmişti. Aldığımız ııotice hiçde deyim ki : Almnnyu ifo bu rlcfa tabedilerek a!Ukıılılıua verıleceğl 
beyanatı zevkli olmayan bu sene bize >·npılıııı ticaret muahedesinin haber alınmıştır. Barselona hükumetinin ce

vabı Londrada neşredilai 
lstanbul 28 (Radyo) Numan zevkli bir 9aziyet hazırlamıştı. banka taahhütlerinden başka -----

>.tenemencioQlu l::ıt,nbula muva-
1
937 senesinde yapılan müınka devlet anlaşması şekline ve A· Pazarhk yasag" 1 kanunu 

&alallarını müteakip kabul etti reler h ıç deflilse tesviye imkan 

1 

vusturyanın Almanya ile birleş· 
li Anadolu ajımsı muharririne farını tavazzuh ettirmiş bulunu· mesinden doğan 9aziyet üzerine 
ou beyanatta bulunmueıur: yordu. !imzalanan protokollar Berliıı mü ÜÇ Şehirde 

c - Berlinde müzakerelerin Şu kadar ki Almanlar aldık I zakereleriııin 9esikalarını teokil 

Barselona planı kabul etmekle beraber 
sükut geçilen noktalara da hayret ediyor 

esasını teşkil eden Türk -Alman ları umumi tedbirlerle ithaliltı ~lmektedir • • 

Büyük Ziraat kongresi 

Vekalette 

Hatayda bir şekavet hadisesi 

bir kongre bürosu 

Amukta Bedeviler bir çifli· 
ğe tecavüz ettiler 

huruldu 
Aııknra 27 (Hususi) - Bı 

rinci köy ve ıirai kalkıoma 

-----·· ---·----
Yolları kesen mütecav;zler türk listeaine 
yazılan Arapları dövdüler yaraladılar 

kougresinin ~azırlıkları;ıa. def Reyhaniye 27 - Anadolu! Delegasyon 90 mahalli . ~ü 
"aın ediliyor. Zıraaı Vek.alet~nde 1 ajansının hususi muhabiri bildi kfimeı, faillerin yakalaııması ıçın 
kongre hazırlıklarına daır ışler riror ; Halebin Haman 9e Ha icabed 11n bütün tedbirlerin alın 
le meşgul olmak üzere bir kong rem nahiyelerinden gelen 15 ka dığını bildiriyorlar. Çetenin ba 
re umumi kütibliği bürosu teşkil dar b9devi Amukda Ali Mürse 
edildi ve umumi kAlipliğe Nus lin çifliğiui basmış ve çiflik ve 
ret Köymen tayin olundu. kiliııı bacağından yaralamışlar 

Diğer taraftan Zıraat VekA dır.Bunlar şarki Ayrancı ki)yüne 
leu çiftçilerimize iyi vasıfh to de tecavüz ederek kurşuu sık 
hum tevzii iıiui hir program al mışlardır. Müteakiben Ayran<'ı 
!ına alm~ğa 98 genişletmeğ~ ~a 1 ile Yeniyapan köyü arasıodaki 
ar verınış ve bu yolda muhım yolu kesen müıecatizler Türk 

tedbirler ittihaz etmiştir. Bir çok listesine kaydedilmiş olan baz1 

çiflçilerimiz ekecek iyi cins to Arapları dô9müeler ve geldikleri 

şında Sallan adıııda bir Arabın 
bulunduğu ve üç mütecavizin 
toşhis edildiği halıer alınmıştır 

AnLııkra 27 - Anadolu ajan 

sının hususi muhabiri bildiriyor 
Kayıt muameldeıi goııiş bir ser 
besıi içinde normal Lir şekilde 

süratle ilerlemektedir. Seçim yü 
ıünden hiç bir vaka kaydEldİlme 

miş\ir. hum yetietirmemekto ve bulama 
1
,ere sa9uemuelardır. 

lllaktadır. Bunların eskidenberi ------"!""------------
Japtıkları kendt ziraatıeri mah ~ Filiatinde galeyan gittikçe artıyor 
8ÜIO ıohumlarla daha iyi netice 1 Z b İ b- h 
almalarına imklhı da yoktur. Bu a 1 a ır ce ennem ma• 

1 

aebeble memlekette bol miktar k• . d k • ..ı 
~a ve ihraQ edilmeğe elverişli ınesı mey ana çı a~ı 
'Yi cins buğday ve bira imaline 

ınaıısus yüsek kalitede arı:a ye Bomba infilakı neticesi ölenlerin mikdarı 
tiıtirmek kabil olmakta ve en 
Cak bazı mıntaka Qlflçileri tRra ı 60 i buldu. Vaziyet gergin 
tından tatbik edilen iyi usull~r ( ) K d. -
1 . ·ı k Kudüs 27 Radyo - u ıs ToprıL m 1....11. 'ı alı'sı' 
e ~8 a~ mıktarda elde edı m~ şehrinde David Strid'de arapla 1 llllU u;f UI 
ledır. Bır kııım mıntakalurda Zı b d alı"ım neti . . . rın so ze pazarın a v 
raat VekAletinıo \ohum ıslııh ıs celer doğurması ihtimali olan ye Merkez teşkilatı 

kuruldu 

Eylülden itibaren 
tatbik edilecek 
Ankara, 27 (Hususi) - Pera· 

kende ticarette p·ız1:1rltksız satış 

mecburiyetine dair kanunun ey

Londrıt 28 (Rııd~o) _R_oyte.~J bir rabıta olup olmadığını sor 
den ; Barselona hükuınetıııın go makta ve harp rnalzemesin!n 

nüllüleriıı geri alınmasına dair geri almmasına dair bir kayıt 
olan plaua verdiği cevap neşre buluıımamasıuı hayretle karşıla 
dilmiştir. Cevap planı kabul ma maktadır. 

Deniz kontrolünde de: Ge 
ııeral Frankonun elinde 121iman 

hiyeti nde olup Lazı sitemkar ka 
·illi başında llltbikıos geçmek için yılları ihtiva etmektedir. Barse 
lktısat VekAleti Ulzımgelen tetkik lona pllln ahkAmını kabul ve te 
lerl yııpmaya başlamıştır. Vekalet 
pazarlıksız fly11t ve ayırıcı vasıf· 

lardao biri veya lklstnl gOSteren 
etikt-l yahut lşıtret koaması mec 

buriyetlnlıı en evvel bengi yerler 
de, hangl tlcuet şubelerinde ve 

hangi maddeleı· l1Jkkınd1:1 ve ne 
suretle tıı tbik cdilf'Ceğl balikıoda 

kalacağmı re Cumhuri»etQlleı in 
medhali olan dört büyük lirna 

sirli suralto talb!ki için halisane 
· b' 1 ... k '· 1 d' nın kontrol altma ahııacağını 

mesaı ır ığını auu e ıyor. d fi k d a· .. _ _ . . a ese e ay e ıyor. 

Ya~nız; gouullulerıu hır kıs I Cevapta; tayyare ınerruzJa 
mı gerı alındıktan sonrn lKpAn 

1 
rına dair pll\nda bir kayıt bulun 

yada 'kalacak gönüllülerle men' mamıtsına da hayret edilmekte 
sup olduğu devletler arasında dir. 

Londra nutkunun Amerikada akisleri 
~~~l~ararnauıe pıoj si Iıazırl•m•k ingiltereden Çin için de azim. 

Bu maksatla bazı Belediyele-

1 
• 

rin mUt1:1leası d1:1 sorulmuştur. Bıı il kar hareket bek enıyor 
aradı.ı Ankııra Belediyesi her ti 

caret şubesinde Ve ber madde Çünkü Amerika hükiımeiinin başlı en-
i~·io kanunun tatbiki ltmıftarı oı-j • k c k • 
muştur, Hazırlanmakta olan karar diıelerinin merhezinı Uza ~ar takı 
neme gelecek ay içinde Vekiller Vaziyet teşkil etmektedir 
heyetinde görUşUJecektlr. Kanun 
evvela Ankara tsltınbul ve lzmir Vaşigton 28 (Radyo) Havası r· J L az'ı ı· 
de tatbik olun~caktır. 1 t.an ; Amerika diplomasi meha yfRU8 H8f P V ye ( 

fili Çembcrlnynin nutkuuu ve 

Beled'ıyeler Bankası : Çek meseles~nde ~Llihaz elti~i Japonların 
battı harekeli tasvıp etmektedır 

Mahalli idareler Bu teşebbüsün muva[faki En kıymetli tayya-
yetle netice)enmesine iıılizar edil 

bankaaı oluyor mekle beraber Fransa tarafrn recileri öldürüldü 
Ankara 27 (Hııeusi) - Be dan So9yetleı e 9orilen nskeı 1 Haııkov, 28 (Jhdyo) - Şe· 

lediveler Bankas•nnı sermavesi zımanll\ müterafık olmamasın 1 ı 1 kiayi Ajansı: Çin h\'\'a ma ıaflli 
nin de genişlirecek olan faali dan dJt. endiee edilmektedir. dört jııpon tayyaresinin düşurül .. 
yet sahaıile mütenasib eekilde 
artırılarak mahalli idareler ban 

kasına kalbi takarrür etmiş, bu 

logiltereoin 1 Çekoslovakya nıüş olduğu Manşaııg hna har· 
meselesi üzerinde tsahhütleriııin bı hakkında malumat 9erınekte· 
Prag hüküıneli1le Südetl~r ara dir. Büyük bir japon filosunun 
sıodaki ihtilAfı yatıetırmakla en yaklaı:ıtığını haber alan Çin &\ Ct 

na dair kanun layihası da hazır "' 
kunetli Amil olacağı şüphetıiz tayyareleri derhal harekete go · 

laayonlarıoda 7eıiştirilen i7i •e nl bir suikast ıeıebbüaü 7apıl 
~Üksek vasıflı tohumlar .köylü mıetır. Zabıta cehennem ııakine 
ı\e mübadele edilmek suretıle da sini vaklile meydana çıkarmış 
lıtılmakta ve bu usulden iyi ne tır. 

lanmıştıı görülmektedir. ıerek düşmana Nıııışang üzerin· 
Ankara 27 (Hususi) Dahillye Vijkflleti, Valilere logiltereniıı bu azimkarnııe ele hücunı etmişlerdir. Aloaklan 

nomi bakabh~mca, bu ayın ilk terdigi reni direktiflerde Beledl hareketiuin Uzakşarkta da ayni uçan japon fılosu kum!l,ndaıu 
on oeş günü içinde neeroluna yeler Bankasıoın kuruluşundan azimle hareket Eıdeceği ümidıni ,Naigo, ilk hamlede mitralyöı,te 
rak yürürlü~~ giren topr_a~ _beri yapt~ı hizınetlerd'u ~ahisle doQ'urmakladır . Malumdur ki öldürülmüş, ku~andanlarınııı öl 
mahsülleri ofısı kanunun taıbıkı teşkil edilecek mahalli idareler Amerika kaygı merkezini uzak düğüııü gören Japon tayyareci· 
etrafındaki hazırlıklara devttm bankası için büdçelerden şimdi şark meselesi teekıl elmektedır. teri firara başlamışlardır. Pn-

liceıer almaktaydı. Buna ilhe · Diğer taraftan Mimar Hay 
olarak yeni mahsul yetielirenler 1ardan adındaki çiftçi kolonisin 
de tohumluk tedarik edilerek bo de hakiki bir çapıema olmuştur. 
ıuk ve fena tohumlarla değişti ikisi yahudi ve üçü de arap ol 
rilmesi esası üzerinde yeni te mak üzere 5 kiei telef olmuştur. 
lııbbüslero başlamıştır. l1i vasıf Arablar arasında Dleyan 
lı tohum saunalma ve dağıtma Hayfa 26 (Radyo) - Dün 
İşi Ziraat BaııkBBınca Ua edile sabahki infilAk, memleketin her 
c . tarafında arap mahfelinde infial 
aktır ve bu sene Aıı~ara, Yoz uyandırmış ve bu infial yafa, 

tad, Kütahya, Eskleehır, Afyon kudüs, ta beriye ve gaıe ilA .. yap ı 
\'ila.yetıeriade tııtbik olunmağa . lan protee.to grevleri kendilerini 
baelanacakıır. 1 gösıermiıttir. Haytada mukabele 

Satın alınacak iyi tohumlar bilmisil hareketleri devam etmek 
lene bu mıntıkalardaki bozuk 1 tedir. Hayfada öldürülen 1ahudi 

Sonu ikincide 1 -aonu ikincide -

oluumaktadır, Ekonomi Bakanlı den ietirak hissesi ;:,d\frılmasını • 
1 

• , • kat ~ınliler peşlerini bı_:a~mıya· 
~~ı~t!:iın~~:'::;~ i~~ki~~:1 :~~ar~~ istemi.ştir. _ . Zıraat faküllBSlnl bıtırınfer ~=r~~~ tayyare daha duşurmüş· 

. _ - ı- Vılayet butçelerı hazırlaua ı ~ı ) Bu . · · . • 
me projesi ofıs umum mudur u k k - d ·ımict hulun Ankara, 27 ( Husul) <>- En ıyı Japon tayyarecılerı 
gune Afyon inhisarı umum mu ra mer eze gon erı " yıl zlra11t fakOıtosinden 5 .. geoç h b h · · . -
dürü B. Hamza Osman Erkan, duğundaıı bu iştirak hisseleri ta mezun olmuştur. 811 gençler, muh mu .a~e e. arıcı edıldıler 
umum müdür muHinliklerine. sarrufla temiıı olunacaktır. Bu telif ziraat mıotekalarıodıt staj Naıgo JB~~n!nrm eo ı:vı 
f . h' -d·r mu sebele Hususi idareler gelirleıi yapmak ozere gönderilmektedir- dört tayyarecısınm sonuııcuı;u 

a yon ın ısarı umum mu u 1 b p l d ·d· D""" ı · ı 'k" · -
nini B Şakir Turalı ve İstanbul ııin yüzdo birinden aeağı olma ler. Bunlarda Oç ta e e eş1e 1

e ~ ı. k ~!j~1:. e~;ul_en ! ~sı _duşürü· 
· B k "dü - H "d mak ı:ıartile hangi kalemlerden toplanacak olan enlernasyooa z ere o uru muş, uçuncu ıse çlo 

Zıraat an ası mu ru amı ., 1 11. d ·ı . ki 1·1 t f d \ a·1 · · 
U t KALI ı·"' d 1 sarrııf ltımin edilece""iniDahiliye raat kongres ne guo erı ece er· ı er ara ın an es r e ı mıştır, 

Kurmay, mum u P 1A 8 e a " 1 dl -Sonu lkioclde-
Sonu ikincide Vekfıletiue bilJirilocektir. r. 
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Fikir meseleleri: "Kurun,. 

Profesör Af etin ~ir 
Te

1

~lif i münasebetile 
,...... ...... ~ ..... 

Yazan: Sadri Ertem 

\ Adanada kurulacak muazzam bir eser 

Parti sarayı 
Parti ve Halkevi binasının 

inşasına başlandı 

Oemiryollann~a 
Kullanılmıyan bilet 

paraları 
Devlet Demir1olları İşletme 

Umum Müdürlüı?ü her hangi bir 
sebeple kullanılmayan biletler· 
den hangilerinin bedellerinin 
iade edileceğini lesbit etmiştir. 

Sayfa: 2 

Nevyork sergisi 
. 
Türk pavyo,u için yapılan 

hazırlıklar ilt)rliyor 
Sergi komitesi Genelkurmay murahha· 
sırıın da iştirakile toplar.tılar yapıyor 

Profesör Afet, Cenevrede 
dikkate Ulyık ve tefekkür tari· 
hinde ıeıkh bir köşetaşı teskile· 
decek bir teklif ileri sürdü. Pro· 
fesör Af etin tedrisn t konferansı· 

ııa arzettiği teklif sadece bir şe· 
kil •e bir teknik meselesi değil· 
dir, Bir dünya görüşünün insan• 
lı~ı anlayıeın, ve bu anlayış i· 
çinde Türk inkilabının hüviyeti 
de tebarüz etmektedir. 

Vali 1 evfik Hadi Baysal, arkadaşımız 
Taha Toros birer söylev verdiler 

Bu muazzam saray için 150 bin lira sarf e~ilece~ 

Buna göre yolcunun iade etmek 
istediAi b:Jetin kullanılmadığına 

kanaat getirilecek, biletin satıl· 
Ankara 27 (Ilususı: 30 ni 1 de, Türk içkilerirıi satacuk bir 

san 1939 da açılacak ve O ay sü gazino, Türk yf\mekleri butuıı 

dığı günün akşamına kadar is- recek olan Nevyork dünya sergi duracak bir lokanta ve b:r Türk 
tasyon gişesine ibraz edilecek sinde memleketimizi• en iyi şe kahvesi tesisi düşünülmektedir 

Adana 27 (Hususi) Bu gün kadderıltı üzerinde kararlar ve· ve henüz hesaba geçmemio bu· kilde temsili yolundaki çalışma Bundan başka bir kütüphane de 
Adana münevverleri mesut bir ren, rejimi temelleştirmeğe çalı· lunacaktır. lar sıkı bir safhaya girmiştir. kurulacaktır. Site Türkte küçük 
gün 1aşamışlardır. Adana Hal· ean halkın hayat ve saadet dolu Bu şartlar tahakkuk etti~i Bu hazırlıklarla uğraşmak üzere sanat ve elişlerinirı teşhiri ve sa 

Profesör Afet sulh v& in kevi ve Parti binasının törenle mütevazi bir evidir ! • takdirde bilet sahiplerinden geri Genel Kurmay mümessilinin de tışları da yapılacnğındnn bU 
aanhk tohumlarını beşerin ro· 
huna, ilk itiyat, ilk tefekkür 
malzemesi olarak yerleetirmek 
te nesilleri gerçekten insan ola· 
rak retietirmek emelindedir. 

Vakıa daha evvelce de be· 
ıeri cemiyeti kurmak, insanı in· 
aanın parQHt saymak isteyenler 
zuhur etmişti. Fakat bunların 

tahakkuk imkAnları daima sakat 

temeli atılmıe ve inşaata başla· Taha Torosun etraflı ve A· alınacak ve iptal edilmiş bulu· iştirakile bir vekdletler arası ko mevzu üzerinde esaslı hazırlık 
mlmıştır. Asfalt cadde ~zerinde dananın dünü ile bu gücünü nan damga pulları hariç olmak misyonu kurulmuştur. !arda bulunulmaktadır. Sergide 
arsaya toplanan yüzlerce Adana mukayese eden ve atisi ıQm üzere bilet bedeli sahiplerine Her VekAlet, bu komisyo ki Türk pavyonllırı kıymetli ta 
lının huzurunda 120 bin liralık de temennilerde bulunan nutku iade edilecektir. Iı""otoğraflı ve nun kararları dairesinde ve ken rihi eserleri be ihtiva edecektir· 
son sistem muazzam binanın te çok :atkıelandı. Bu hitabe şu fotol}rafeız nama yazılı biletle· di sahasına ait faaliyete girişmiş Küllür Bakanlı~ı bu hususla nıO 
meli atılmıetır. Temel atma tö· cümlelerle nihayet buldu : rin bedelleri, ancak biletin üze· bulunuyor. Dün1a sergisindeki zeler idaresine emirler vermiş 
renine saat .17 de islikltU mar· c Qok iyi hatırlarsınız ki; rinde isimleri yazıh yolculara resmi 'Türk pavyonunun dahili tir. Türk Tarih Kurumu da bO 
eiyle başlanılmış bunu müteapip istiklAI aavaeının karanlık gün· iade edilebilecektir. dekorasyonları iQin sauatkArlar sahada harekete gtıçmiştir. J{U 
Adana gençliRi ve Halkavi adı· lerinda bu diynrda sapan kulla· arasıuda aQılmıe olan müsabuka romun muvaffak eseri olan Dol 
na Taha Toros kuvvetli bir hi· nan bilek ei!Ahı da eo iyi kulla Zı'rarıt Yeka" let'ın,ıe da bugünlerde neticelenecektir. mabahçe t:-erQ'isinden de Clzaoıt nan bilek oldu. Güneeiuden kes· n U 

kalmış, •e muvazaalı bir takım tabede bulunmuetur. Dakikalar· .Müsabaka'fa gönderilen eserleri istifade edilecektir. 
kinliğini alan zekAda en verimli 

emellerin üstüne bir siyah örtü le~ alkışla~an Taha .T?ros. söyle· en yaratıcı bir zekll olacaktır! • Ha"Van islah encÜ· tetkik etmekte olan jüri heyeti Sergideki Türk pavyonund• 
olmuştur. Beşeri bir sosyete kur vınde ezcumle demıetır kı : Taha Torosun hitabesinden .., lstanbulda toplantılarıca başla hilhassa ehemmiyet verilecek I>it 
mak. ins4nlar arasında rabıtayı c Maddi ve manevi güzelli sonra Seyhan Valisi ve Parti meni kuruldu mıetır. Nevyork dünya sergisin kısım da Turizm köşesidir' 
tesis etmek ıtiarları insanlık ef- ğini, kudretini her köe~sinde ya Baı:ıkanı B. Tevfı"k Hadi Bavsal de Türk komil:ieri Suat ı.:!akir 1939 Navyork dünya sergisi 

. . . . şatan Çukurova, bu gun varlığı "' 1 Ankara 27 (Hususi) - 8 ha '"' k ı 
kArıumumıyesını aldatmıya, mıl b" k d h -k it alkıı:ılar arasında kürsüye geldi . 9!)0 Ilı de bu maksadla lstanbula git Amerika isti !Alinin 160 inci yı 

. kl nı ır ere a a ru Re. en ve "' zıran o tar 9e1694 sayılı ka dönümü eenliklerine tesadılf e& 
letler arasında yem ayrılı ara t 11 ı· h k'k- b" . "'e dedı' kı' .. b m1·a bulunuvor • . . eme eş ıren a ı ı ır zengın- • nuna göre ir c hayvanatı ıslılh "' 1 

• tiQ'inden, muazzam tezııhürat .. 
haınce sebepler •e vasıtalar ıcat ı·~ k At t• k c h c Taha Torosu dinlediniz. Amerika hükumeti memleke 1 k 8 ü ı r . . . •ae avueu1or. a ur um u komisyonu• teekili icab etmek ' da sahne o aoa tır. on g ne 
etmelQe hızmbet e~mıştır. l .. d riyetinin yaratıcılı~ındaki geniıt Hitabesine ilhe edeceğim hiç teydi. Bugüne kadar teekiline timize resmen ayırdıl}ı pnyoo ide dünya turunu muvaffaklyetıe 

nsan eeerı pını ıçın e ff k ' h · · bir şey yoktur. Gerek Parti ve lardan başka, dahilinde satış yapmıe olan tayya1reci HugheS. . d d' 1 b f"k muva a ıyet, er an mılletı saa b · k" b 1 b•t• 1 ~ır parQa ır: . •_ren er, u ı • dete kavueturmakta, !yurdu cen· gerek geaçlik bakımından u ım ıın u unmu1an ve u un yapacak olan a1rı bir sahayı dünya havacılarını bu şenlıklere 
rın tahakkuku ıçın ancak ya as· nete çevirmektedir. mesut günü çok kuvvetle tahlil ileri memleketlerde yüksek hara tahsiıı etmek suratile de memle ı ve Nevyork dünya sergisine çs 
keri, yahut diplomatik bir ta· Asırlık hildiseleri yılların v!3 izah ettiler. Bu kı~metli gen komisyonu namı altındaki teşek ketlmize bir cemile eseri göster ~ıran davetiyeleri de laşımaktal 
kım zıırureUeri ileri sürmüşler· dar çerçivesine sı~dıran Kema cımlze hkukz_urunuz~a bır kere da küllerin a1ni olan bu komisyon mişlir. Bu sahada evelce başka 1 dı . Meşhur tayyarecinin yolı1 
· ı· t • k k b'l ha teee ur ederım · d z· V kj\I 1 mı k t' · de gP.Qti~indePı dır. ızm u enme ı me1en ener· Bu vesile ile size kurulacak a ıraat e u eti tarafından tee bir memlekete kiralandığı halde me e e ımız n · 15 

·· · t 'h ki b ( k'I d"ldl K · v · . . - Türk Hava Kurumu üyelerill6 
Avrupa medeniyetinin isti· l 181 arı rapra arının, eşer olan bu muazzam eserin hesa· 1 e 1 • omısyon, etermer muamelesı ıptal olunmuş ve Tur k' d d . . p . b~ 

IA hedeflerı· te bir kartala ben· I, kafalarının istiap edemiyeceAi bını .. ermek ı'ster'ım. Bu bı'nava ieleri Genel Direktörü Sah k' ·ı . l' ıtap e en avetıyeyı arıs 
n. • ı ıyeye yerı mıe ır. . yük elçiliğimize tevdi etmieti~· 

zeyea diplomasi faaliyetleri bir ı kadar hudutsuz, göz kamaştırı 120-150 bin lira sarfedilecektir ri, Askeri Veteriner dairesi rei 2500 metre murabbaı genıe Bu davetiye eelırimize gönderıl 
takım adamları yeeil masnların cı, ölmez eserler yaratmıştır. Bunun . 40 bin lirasını Hususi si Tümgeneral Kil mil, Sümer lığinde olan lıu sahaya bir Türk 1 mie ve alllkadarlara blldirilıniO 
baeına toplnmıe ve onlara beşe· 1 Bu gün, Adana gibi iukiliip Muhasebe 30 bin lirasını Genel I bank Umum Müdür muavini Ha sitesi kurulacaktır. TJrk siteslu 1 tir. 
riyet hakkında sözler söyletmie· tarihinde rol 01na1an, toprağı Sekreterlik ve 13bin lirasını da lid, Isldh encümenı Genel Sekre 
tir. nın verimiyle bir semtin timsah fabrikatörlerimiz vermiştir. Bu teri Atıf, Urfa meb'usu General 

Bu kongreleri teşkil eden ve remzi olan, güneşle en çok kıymetli vatandaşlarımızın ör· Ah~ot, Sıvas meb'usu General 
diplomatların ruhları beşeri bir baş baea bulunup arkadaşlık et nek yardımlarına da teşekkür· Akıf, Orta Anadolu hayvanatı is 
kQltQrün temeli olan müşterek tig-i için, toprağiyle, havasiyle, in terimi tekrarlarım. Adana genç· Ulh müfettişi Ali Rıza, doçent 
tarih, ıani müşterek sevgi kay· 

1 
sanl~riyle birlikte hara:.etli. ve liğini 300 kieilik ~bir Halkevi Selahattindeu ve komisyon ra 

n.-ıklarından mahrumdu. Diplo ateşın olan bu yurd koşesı de salonundan 1500 kişilik modren portörü Haralar ve Atçılık eübe 
matlar kafalarım. beşeriyeti par ' -bu do~erleriyle ölçülü olarak- bir salona nakledeceğiz . Bu bi· si müdürü İhsandan müte11ekkil 

_ böyle muazzam bir Halkevine na bu günün bünyesini de~il dir. 
çalara bölecek bin bir eeytanı Al 'k b l ki 'dd t A - kb l il d Komisvoıı, hara, ı'nekhane• . mu ı u onma a cı en mesu dananın musta e yı arını a ~ 

macerayı arka arka1a dızm~k ve b4htiyardır. kareılamağa kAfi gelecektir. nümune ağılları, tecrübe istas 
'8 ~askelemek_le meşgul et.mıe~ 1 Millete birlik '.s00'gisini ve· Bu mesut hadisenin huzuru yanları ve aygır depoları tesis 
lerdı. Bazan bır muahedenın e . ren, halkın temiz duygu ve dü- nuzun verdiği eerefle ilk harcı· mahallerini ve bunlarda teksir 
bedileemesini istiyorlardı. Bazen 

1 
eüncelerini yükYelterek rejime nı atıyorum . , edilecek damızlık hayvanatın ve 

bir mıntaka~ın işgalini ~u. i~e· j bağlayaıı bu saray, içerisinde Vali alkışlar arasında ilk harcı a1gır depolarında bulundurula 
ale uygun bır harek~t. (.gıbı go~: l liizumsuz zinetlerin, mecnun'lne attıktan sonra halka so~uk cak aygırların adedile ııe?i, ırk 
termekle mabaretlerını ısbat edı 1 maceraların dolostığı bir impa· aerbet ikram edildi ~e merasime 9e cinslerinin te ıslAh ve teksir 
1orlardı. ratorluk sarayı değil, kendi mu saat 18,30 da nihayet verildi . usulüaüa tayini, kanun ve tali 

Siyasi tertiplerle diplomasi matnamelerıu ve bunlar için 1 a 
roıu,ıe beeeri bir sulh kurmak Mersin hastanesinde bir pııacak büdceıerin izhari mahi 
hayali ve düşündüklerinin iza· yete tanziminde müteleasını be 

Kuduz kliniği aQılıyor yan etmek vazife ve seliihiyetini hı deA'il, maskesi olan (diplo
matların elinde nihayet hakika· 
ten can Qekisen, bol}uean hasta 
bir insanlık ortada kaldı. 

Toplayıcı, 1aratıcı, beeert 

Sıhhiye Vekaletince kuduz tedavisi 
lazım olan malze•ne gönderildi 

• • 
ıcın , 

A vropa medeniyeti, tahrip edici . 
... . kurdu "'ap 1 Kuduz ve kuduzdan eüpheh Bundan sonra kuduz tedui 

~e ınaanı ınsanın • J an , hayvanlar tarafından ısırılanla teri ıehrimizde rapılacak bu su 
· ıhtlraaın kurbanı oldu. rın Elhığ ve Konya [hastaneleri retle hBl!ltalar uzun masraf, zah 

Tfirkiye beseriyetçi, medeni ne gönderilmeyip eehrimiz mem met te külf6tlerden kurtulmuş 
retio bugün tek varisidir dene· leket hastanesioda tedavileri için 1 ola~akt~r_. . 
bilir. Oüukü tarihi kaynakları 14zım gelen alat, edavat ve ae Şımdılık bu vaııfe _ H~stahane 
ile rönesansa memba olan tefek 1 rumların Sıhhat VekAletioce eeh bae dok~oru B~y Ruşdu tarafın 

rimiıe gönderileceğini ve burada dan görulecektır, Haber aldığı 
kür tarzını kehdi hayalında bu tedavilerinin rapılaca~ını evvel mıza göre beledi1e e&ki köpek 
lan millet, bugün gene bütün cede yazmııttık. Mezkur tıbbi mOeahade mahalline yeniden fen 
beıeri kıymetleri1le, ilme gidieiy malzeme vekillet tarafından şeb ni ve kullanıeh bir müşahede 
le. müsbete inanıei1le, insanlığı rimiz sıhhat mt1dürlül}üna gön yeri yaptırmıştır. Yapılacak mü 
bir kül olarak te!Akki edieiyle derilmiş ve Hastanede lilzım ge şahede ve tedavilerde bundan 
rönesaus kültürünün devamcısı len tertibat aıınmıetır. çok istifade edilecektir. 

oldulunu isbat etmektedir. olması beeeriret hesabına saA'· l 
Etrafımızda ilmin inklir e· lam bir hamlenin başlangıcı, te 

den, beeeri kıymetleri Ereddeden meli olabilir. 

Tarsus suyu 
Tabii tazyıklı arte

ziyenle temin 
edilecek 

ve inaanhıtı rönesanstan önceki Her millet çocuklarını insan 
rubun ıeıksız gecelerine sürük· olarak yetiştirirse ve insanlığın 
Jemek isteyenlerin karsısında hakiki tarihi ibretle anlatılacak 
Türkire müsbet ilmin tabii va· olursa o zaman beeeri tocrübe· 

· k - Tarsus içme suyu tesisatın 
taaıdır. lerdon, acıırlardanberı te errur da ieletmesi çok pahalı olan filt 

. Nitekim tarih tezimiz ruha· . eden facialardan hiQ olmazsa re y~rine reraltı sularından isti 
ninin hillyalara değil, müsbet kurtulmak imkAnı oluyor. fade edinmek üzere sondaj yap 
eıa-1ara da.,anan becıeri bir bil· insan yetiştirmek içi9 ancak tırılmıs ve snodaj neticesinde 

.. ı v 210 metre derinlikle arteziyeo 
ıinin moatalarına istinat etmek· insanın tecrıibelerinden istifade bulunmue ve su kendi tazyiki 
tedir. Müsbet ilimden ilhamını edilebilir. ! ile zemin üzerine fışkırmıştır. 
al110 bir tarih duası, bu tarihin Cumhuriyet Turkiyesi böyle Bu suretle tabii ve tazyikli 
ne propaganda, ne de politika bir tezi hazırla1an vatandaııile bi~ eekilde top.rak. altında elde 

edıh n su az hır ışletme masra 
maksadını takip etmiyerek insan insanlık hesabına fahr duymoıı- 1 file Tarsus kasabasına isale ve 
ları dahil küçük 7aştan sarmıe dır. tevzi olunacaktır. 

haiz olacaktır. 

Haf ta tatilin~e 

cek olan tatil müddeti 35 saat 
ten ibaret bulunduğuna göre 
her tatil haftası bir buçuk gün 
sayılacaktır. 

Bu gibi müeaseseler, 7alnız 
cumartesi günleri !öğleden sonra 
ya tesadüf eden tatil günleri 
ö~leden sonraya tesadüf eden 
müddetlerinde işçi çalıştırdıkları 

takdirde kanunun bu hükmün 
den yalnız 45 cumartesi istifade 
edilebilecek lir. 

[ğitmenler kursuna 
2000 Eğitmen 

vam edecek 
de· 

Ankara, 57 ( Husust ) - Bu 
y>l, Manisa, Trllkya, Erzincan, 
Kara, Kastamonu. Malatya, Eskl 
şeblr ve Arlfiye eğitmen kursla
rında boluoan 1500 e yakın eğit· 
men, teşrlnlevvel sonunda kursu 
bitirmiş olacaklar ve derhal tayin 
lerl yapılııcaktır. 

Kurslardttn çok iyi netice a 
lıodığı için bu işe devam edile· 
cek ve öoOmUzdekl sene 20000 
eğitmen, kursa almacaktır. 

Doktor Nihal Bayat 
Adanaya tayin 

edildi 

Çinde harp vazi
yeti 

Birinciden artan 

Ayrıca iki grup halinde u· 
çan 18 düeman tayyaresi ha\18 
karargAhını bombardımana te· 
şebbüs etmişlerdir. Qio avcı ta1 
yareleri derhal taarruza geçe· 
rek iki japon tayyaresi düşüt 
müşlerdir. 

Japonlar Yuanşu'yu 
boşalttılar 

Ilankov, 28 <Radyo) - Şır 
kiayi Ajansı: Japonlar Şansi 9İ 
lilyetinin cenubunda ve Serıneb 
rin üzerinde kdin, sevkü ceyŞ 
ehemmiyeti haiz Yuanşu şehrioi 
tahliye etmiş ve şarka doğru ri 
cat etmişlerdir. Çin kuvvetleri 
düıtmanı takip etmektedir. 

Taprak ma~sulleri ofisi 

büyiJk Ziraat ~ilistinde galeyatı 
kongreai 

Birinciden artan gittikçe artıyor 
tohumlarla de4ietirilmek için çih -Birinciden artan-
Qilere münasip bir bedelle satıla terin miktarı 5 dir. Diğer tarsf 
caktır. Bu sene icln dört bin tan dün sabahki infilak esoasıJJ 
ton biralık arpa ve bee biu toıı da ölülerin miklakrı son mal&I 
i7i cins buğday tohumluğu sa mata göre, 60 kişldir. Bu soıı 
tın alınacak ve köy türe ucuzca I malumat ilk endişeleri te1id ,ı 
verilecektir. mittir. 
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SAYFA 3 YENIMERSIN 28 Temnmz 1938 

~Ü nyada ~ ::::· g :~~or 
1

1 Mer_sin Teci~_ ~e ~Jü~tri odasından: ~lad~~~si; .r~i~~ı~~!!e~i~~!~!j ı~~Jiav;,1,~~,~~ı~sid~isı 111 

• Mersının Uray .caddes!n~a. :>9_ n~maıalı mazcıda toptan gerek lur·ıncı hıs:ııetlarlardarı ve gerek mezkur 
una 11 } fl sa Il la r ve perakende ma_nıfatura !Ş erıle ıştıgal eden ~· C. taba~ı~ . hisseJeı·j devl'eU lrkalJIJiiJ edenlerden Ve Sa j r ~U -

y dan Hakkı Demır, Zekerıya Tavman ve Ruhı Ôzdemırın l 1 f ' · · . 
------------.- . . Mersin Noterliğinden l'l Temmuz 938 T. ve 4H78 sayı ile reli~ ve •at' ıyel tarıkıle sahıp olarıhndan lalt•p 

Italyada Fıumede h~r~ kola! ko_luy ıner hava ıçersın musaddak mukaveleleri gcreğınce (Hakkı Demir ve kardeş oluuabi.lir.aııcak hi~sesini d~vretmiş olan lıiS3t-!-
rnaıuıu Lükati isimli emedı de ıstenılen tarafa uçması !arı) unvanı altı11da kurduklHı Kollektif şirketinin tıcardt dar lcırihi df'vf'İrıdrn İlılwrt•u iki seı e ·oura l>u 
bir italyan yüzbaşısı insanla çok kolaydır. 1 kanuunnun hükümlerine tevflkım ıescil muamelesi ifa vf' ~ . , . ·. 

1 
' s 

ra uçma imlr.aıımı verecek bir Bu icaddan bahseden Po sicilli ticaretin '1110 uncu numarasına va odamızın ikincil nıe~ulıyt•lltıll kurwlur. sf:'f uıayesı şır ~t'ICr Ht)JU 
:'tlet icad etmiştir. Bu alet yal polo di Rona şunldl'l yazıyor.sınıfına :7-7-938tarihinde kayıt ve tescil edildiği il:'tn olunur ohu~~ıı mi~ddel .. zaıfmda lt•di~· e (Jlmt')tıll şerike 
~ız pilotun adele kuvvetiyle Tecrübe dev~rlerini ik~ Şırket ffi ukaveieı1amesi 1 yenıdt•rı bır ~ıuded. tay111 .t>dt1ıerek yine lt•diyal 
ışliyen motliısllz bir tuyyare mal eden bu tıas~t fakat dahı . . vukubuluıadıgı rnktır·de şırkellt•n alakası k:tt Pdi _ 
dir. Tıpkı bir bisiklette oldu yane alet askerlik tatbikatı 

23 
Bde'r mt•uukfı.tm•ot:t .. ıstandbuldHA kBkahç

0
e k~P1?1• Adt~- bey thınfNt'fo. lecrğirıe dair lt-blioJUa hulu11ulahilir. bu vatfp Lıa-

ğu "b" ki · ı b b h · ccar •n a ı emır ı e ıger ıra an . , ., . . . · gı ı aya arıy e peteıa a _akımımınd_an çok e emn~yet Mersinde mukim tüccardan Zekeriya Tavman ve Ruhi Uz· kal hır ay Ol<.icak~ır. ışbu vadPlllll hııam111da lea_ 
sar. Pedalın bu hareketi bir lı olan ferdı uçuşu hakıkat demir aralarında aşağıdaki şartlar dairesinde bir ortaklık 1 hhiidüııii .ifa f-'llUe'-' t'U .;:prikin hissesi ve OZ~Hllaua 
takım zincirler vasıtasiyle per sahasına çıkaracaktır. Motör akdolunmuştur k ı. 1 J " • • • 

vaneyi dakikada 1400 defa sUz uçma ve inme meydanı Ortakhğm0 
mevzuu: kadar \ 'U u uıı ru~ı~ olan tedıyl.lt şırkPt mt>rıfauıırıe 

döndOrUr. na ihtiyaç görmeden hava ta 1- Bilumum manifatura alım ve satımıdır. kar kasıt olurıahılır. bu husus diğ~r şirlu .. le tah. 
Şeklen basit olan bu a rikiyle ver degiştirehilecek ~rt~keğ~n nev',i_; . . rireıı teblig olunnwk lazımdır lrnr 11P.st1rtılle olur-

let hiçbir yardımcıya muhtaç asker bütün labıye telakkileri 20-tŞ•ıkrl ~tın .~ev 1 kollektıfbr. sa olsun Şıtrt>kadau birisinin vaz elmis ohhıü:u ser-
oı . . . . . . r ıgın unvanı; . . . . . ~ , .• ._, . 

maden yUkselıı'. Heryeı·e nı alt Ust edecek bır amıldıı· 3-llakki Demir ve kardaşları mayenın ıslılısalırw ıru~au lwsrl olmadığı v•~ zaru-

nazik l1ırsız 
Ortaklığan merkezi: r~ti karıuUİ)' e ve tiiccarh·e lmlurHlu~u tHkliı·tle 
4 -Merkezi Mersin şubesi İstanbuldur - l ı. ı . • · ı · ... ., · ı ı · • · · ' ort"klığın müddeti: · n.ıu eua" •. serrua y~~ ı oı_g~r ŞP,rı r. er.ıu ıııs lwl dau e. 

Sayın hekimler, bu deli,gitmiş bir bardak su almış Aşadaki .. tarih!en i~ibar.en 1~39 ıe?e.si nihayetine ka· sınde tt>dı)· e edfrt>k hıssf'lt't't> suhıp olmalara la. 
kenhy1 mahkum etMeyiniz. kadının şakaklarını oğmuş ı ~ardır. Mezkur ~üd.detıo bıt~esındeo ıkı ay evv~~ or~~kl~- zımd ır· 
O 

. . , . . . . . . 1 gı uzatmamak nıyetınde oldugunu ortaklardan bırı dıgerı· M· dd • 7 M ı l , .· k · d J · 1 · 
çok terbıyelı ve çok mer hır ıkı damla su ıçırmış bujne resmen bildirmezse ortaklık daha iki sene için ayni şe- . a ..... -~ ur.arrrralla w.r ~P.ı.ı in a e ı US-

hametli bir adamdıı:- l sur~\!~ ayıl~asma ya.rdım r~itle ken.dil~~i?.deu uzamı~ .~~ur. Her defa_ müddetin bitme· ı s~sıne gore ff'YI var~~ır arıca k bırhıssdar umum 
Madam Ceymış Remu etmıştır. Şahıt kadın bu ıfade sınde ayna hukumler kendılıgınden tekerrur eder. hıssler nııkcfarının sulusu11derı fazla l't'\·e mHllk 

bir ingiliz mahkemest hu1.u 1sini şöy(~ bitiriyor. ''çantam Ortaklığın ida.resi; ~ . . . . 
1
olmaz İt; ı yı f'P\'P. vrk~lt·t icin Dlf zuııİ\'f-'li lalaririn~ 

runda Hftkimlerc yukarıdaki ı da Uç şilin vardı. bu deli kan .6-Merk.ezdek.ı ortaklıga aı~ ıtle~ı ~ek~rıya Tavman v.e 1 lazımdır - • ., .. 
sö 1 · ö l · r M hk l 1 

0 
la. b'J I d Rubı Ôzdemır ve ıstunbul şubesındekı ışlerı Hakkı Dem 1r~ • 

.ı H 1 s Y e~ış .ır. ,8 en e 1 ı 
0 11 'e 8 _ma ~· idare ederler, MaddP- 8 - llisseler şirk" l rwzarında tecrzzi 

Rışal Roklu ıı;mınde bır suHll I Fakat ötekı şahıdler ma Şirkete ait hususlarda merkezde Zekeriya Tavman ve k l 1 . · . . . . . 
nun davasını görOyor. 23 ya dam Remu kadar merhameıli 1 Rubi Ôzdemir müştereken, şube~e Hakkı Demir miioferi- a 'U .etnu~z. şı~kd her hı~se _ıçın bı~. sahıp tanır 
şında olan bu suçlu bahr;eldeğildirler. Mösyö Redmon ifa den imzaya aalabiyettardırlar, Bir ikit üçüncü şahıslara kar.ancakırs gıl.>1 hır surellP- hır hıs.-e muleaddit üliı
citlerini kırmak suretiyıe ev!desincie hırsızın kendesini:şı ortaklığı. ilzinı .. edebilmekh iç~n behemehal ort~klağın ü~·lkatlarları arasında gayrı gahili taksim kaldığı SU· 
le re girerek birkaç husızlik bağladığını ve yazı masasının l vanıTnı havı mühru ~eöbu m_u?run !anında Mer1Jn~e Zekerı- retlP. bu ııla r lıa ~ l:J rı 111 nı İİŞlPre kPn isti mal r derlPr 

· d d - b . ya avman ve Rııhı zdemırın muştereken ve ıstanbulda .. ' • 
Yapmıştır. . çekmecesın_ e sakfa ıg~ _utunjmüoferiden Hakkı Demirin imzasını muhtevi bulunmak li- muşterek alakadarlarırı nıiinıessil vflya Vf'kil,~ı·i 

Madam Remunun evıde parılrı sldıgını söy_Iemış~ı . - zımdı_r. olm~dığı laktirtle şirkP.Lİrı muamelatı Vf>levki hun-
bu hırsız tarafından Ziyaret Mahkeme ötekı şahıdlerı, imzaya stlabiyettar ortaklara şirket umurundan başka lar ta ·al b' ·~· k· l 1 I · 1 · 
edilmiştir. Fakat madamın 

1 
de dinledi ten sonra delikaı lı . her hangi bir iş için imza salahiyeti verilmemiştir. Ve şirket ~ 11 

) trııı ırı~ıııt~ arşı H e o ~a Cll IH esı 
rnahkemede anlaltıkJerına gö beş ay hapse mahkO.m etmiş kaS1sından hiç kimseye ödünç para veremezler. şirket umu- hakkmda nıutelıerdır. 
re kendisi hırsızı görünceltir Ru kararı işiten madam Re 'rundan başk~ herhangi bi.r iş içi~ imza ver~rlerse ve ~·~- - So,.nVar--
k k d b 1 r dil t1 tü. b ReferdC galiba fazla merbe 1 dan ,, •. ra verırlerse mesuhyet dogıudan dogruya kendıfen· 
or u an ayı ıp ., şm Ş 1 ·1 u . . ne aıttır. -----------------------

bu vaziyet karşısında hırsız 
1 
metı sebebıle mahkeme buzu t Ortaklığın sermayesi: 

bUyUk bir nezakette mulfaa runda bayılmıştır. 7- Ortaklığın sermayesi 26,000 Yirmi alta bin lira olup 
15COO on beş bin lirası Hakk! demir 8000 sekiıbin lirası 

500 Sene Sonra çiçek Yanm saati~, ÜÇ sene Zekeriya T•vman ve 3000 üçbin lirası da Ruhi Özdemir ta Mersin Belediye Riyasetinden 
'I rafından vazedılmiştir. 938 Yıla iciu t•.dıaLkuk • · Uirileıı Le\'ha sacak 

t h 1 b la a Kir ve zarar: • • açan Q Um 8f Ç8 3 m 1 8-Kir ve zarar ve her nevi hak ve mesuliyet yüz se- ve rf-'klaın rt~suıi ve mükelltıfle.rin isiuıl~rirıi "ÖS-
Mencuride asırlarca ev· Amer;kalılar HUdson neh.him it~b~rile kırk beş s~hm.i .H.akkı de~ire otuı. ü_ç seh.mi terir tcıhakkuk cdvrlleri Uray caddrsindtki ·Eğ~ 

veı kuruımuş bir g61Un yerin rinin 32 metre derinliğinde;Z.ek.erıya Ta~man• ve ~ır!11ı ı.kı .sehmı de Ruhı oı~emıre palas alt111ılaki ılfııı tahtasına as_ılnııştır. TalıtJk~ hk 
de ara şh rma la r yapan Liı· 1 ı.e_n ~of 0 ı il nelin• ben~ i Yen. i ~ i ~~~l~rı~::~~: ;!!~çeo ;İ;::•::m~:e~~~~kkuk edecek kar or- I' dı> 11 lı 11 r 11z11 m a l 111 1 . , 1 ğ 11stos-9 3 8 ı a r i lı i 11 ti~ ı a lı . 
htyet Uç tane Lotllş tohum~ 1 n~ı ır_tunel eçmago gırış Ortakların faaliyeti: sildarına makbuz mukal>ilirıde l«•dİ)'tıSİ ical>elmt>k 
bulmuştur. Bu tohumlar fosıllmışlerJır_. . . . _9-0rtaklar bütün vakıtlarmı ve faaliyetlerini ort•klık ledir. ~ltızkiir gliııii takip eden on giiıı ic.'İnde trdi-
leşmiş bir toprak parçası i Ne hır ıçersınde bu Hme 

1 
ışlerıne hasır ve tahsis etmişlerdir. Y almz işleri sekteye uğ· l 

çersinde kalmış olduğundan liyatı yapmak için içinde otuz, ratmam11k üzre. ortaklardan Hakkı demir istanbulda ve Ad• ~e .ec il UH~di~i la~ ~i r.de brle.'.li Y~ ka nu ııu nu fi l l ~ 
filizlenme kabiliyetlerini muha'amcle çalışan bır boru kulla pazarın~a kendı ?•m ~ehesabma dilediği !icare~i ~apm.aktB ıncı medtlesı nıucıhırıcr. )UZde on zamla ıahsıl 
faza etmişlerdir Etrafları te 1 1111ıyor Nehir sularının ve sett1 ·bed~~~ır .. fzı-~~e~ıya lıvm:.~ndda !a.rskustakı1 o.r~agı ~le. ıdare olunacaktır. Diik~am ohıpıa lrn tcthakkuk Ct>lv•~-

• .. 1 • • • e ır ıgı çı ıgının umur ve ı Hresını ontro ıçm musaıt va· 1. d . . I · l .. 
rniı'enpikten sonra toprağa . dipteki çamurun boruya gır kıtlarında Tarsusa gidebilir. Mersindeki ortaklardan ikisi ge ın e ısım erı O nın ya ııla r veya hu l sonradan d uk-
ekil~n tohuml_ar sekiz gUn son l memesi için borunun her sao r~k .ortaklığın m;vzu~~a dahil veya ondaı. hariç ticari hiç ku.!ı açma~ v~ rd..Jaııı asma~ isli ~·enler heledi ye) e 
re çımenlcşmış, 31 gOn sonra I ti metre murabbaı Uzerine nor hır ış ve ortakh~a gmşemezler. muracaa t ıle ıca beden resmı lt dı v~ ederek ruhsat 
d 3 r ot. z nluğunda . . Ortaklara ıkraz: 1 1 I J y 1 • l ~ o sanım .'~ u u • mal hRva tazzikının yukarısın ıo- Sene ~onu plançosundaki kılr hisselerine mahsup a ma ara azınu ır. apı acak yo~ amada ruhsat 
~ı~ nebat halını almıştaı dı~ j da 25 kilogramlık bir tazzik edilmek üzre her ay ortaklardan Hakkı demir yOzelli Ze· alındığı ve r e~i m ltıdi ye t·dil nıPdiği göriild ii~li 
lu s~ne sonra kemal~ geleC€' veriliyor. Bn tazzik içersende keriya Tavman yüz Ruhi özdemir elli lira çekmeye mezun- taktirde belediye k<ıınırıuııurı 113 ürıcii uıadcf;si 

ve çı ı;ek açacakla rdıı . . dnr'a r · ı. · · k · ı, · 1 · ı 1 .... 'I" _ ~ ...,..,....._ hiç bır amele yarım saattao "ttAKE~: mucıuırıce ı ı Aal rtısım l•ı ısı o unacagı ı an 
fazla çalışamıyor. Her yarım 11 -Ortaklar arasında bu mukaveleden dolayı ~rt_ak~ olunur. 
S!l&tte boru yukarıya çıkarı~ lık esnasında veya ondan ı:;onra çıkabilecek her tur~il ıhtı ---------,--l l H 
lıyor. Yeni otuz amele mchrin ltlf ortakların seçecekleri hakemin vicdani ktmeatlarıle ve· 

dibine indiriliyor. 1520 met receklt>ı'İ hUkUm ile halledilir. Mersı'n Tecı'm ve EnJu·sırı' oJasınJan 
• _ 

0 
b Onbir maddeden ibaret olan işbu mukavelename ortak U U U 

Budapeştede Andrds Pın re uzunlugunca lan n tune lar tarafından iki nusha olarak yazıldı ve imzalandı. 1-7-938 
ter adında bir amötnr var. Bu lin yapılabilmesi için H~kkı demir vekili Zekeriya Tavman Ruhi özdemir Mersin Nlizlıetiye mahallesinde kışla cadJesin-
zat yerynzunun en ufak piye s sene ~alışmak Jazımgelecek ~aci Arman imzası imzası imzası de 8 No lu evtle oturan T C tal>asırıdan olup Mer-

B · t No. 4378 
nosunu yaptı. u pıy~nonu_n !r. Yazılıp dairemize getirilen ve okunup anlatılan bu muke sinin Nusraliye mahallrsiodr. k·sla daddesirıtle 
bUyilk piyanolırdan bıç bı r ve·e ıame alıındaki imzalar dairem et.. kendilerini tanıdığım - I . · k. · · .~ o.-
eksiği yoktnr, oncak boyu 7 Elektirikle balık Hakkı_ demir vekili Raci _A~.man. ~e Mersi~de tu~cerdan 8 ~o. u )tırı . <rnuııı lıc ır~lgah ~dırwrt~k 28 7 ... 08 
santimdir. Sesi çok nettir, an Z~kerıya Tavman !e Ruhı ?zdemırın olup bılkab~l ımzala·ı tanhwdPnlu~rı topt<Hı Vt~ p.ırakerıdP- kri'flSl~ v~ 

. . . . avı dıklarını ve mumaıleyh Recı Armanın Hakkı demır namına . . ... 
ca_k o kadar. hafıftırkı bır HH şeyi değiştiren fen bu yolda~i ~~zuoiyet ve s..ı.lihiyeti lstanbul Altıncı noterin hububat ışl~rıle ugraşau Ba~· Uamazatı Tnşkın 
mıkrofonla hır oparlörUn yar niha et balık ıhğada karıştı d.en tasdıkh 2<='-Nı~an-193~ gU.n ve 6164 sayılı ~ekaletname (l\amazan T<i~krn )lit~arel lakc.tbını Nülerden lastik. 
dımı olmassa duyulmaz. Y ç sıode:ı a'ınan ve bır suretı daıremdo saklı surotınden anla- . .. . . . 

Bu kUçUk piyanonun kla Şimdi elektirik vasıtasiyle be şılmakla Noter kanununun 67 inci madcıesine göre tasdik lı gel!r·m~sı uzerıııe 28 7 -38 tarıhrnde l 111 nu-
visiyesi ikı oktavhdır. Siyah hk avlanıyol'. Balık dalyanla kılınd81: d . u t k" . T maralı sicile ticaret kanunonun 42 maddesine .. . ın o.rnz y z o uz se ız scnesı emmuz ayıı1ın on .. 
ve beyazları va~·dır. Fakat ~O rınm bulundugu yerlerın ya ikinci günüdür. göre ka~ t ve t~~cil edildiğı bildırılır. 
c;Uk parmakla hlle çalmak ım kınına akar su istikamEti Mersin Noteri Hakkı Başman -----

k:lnsızdır. Bunun için iğne ı.e b:rset yapıyorlar bu sed Resmi milhUr ve imza Satılıl{ cı"ı1s inekler 
dar ince iki çubukla çalıyor den hafıf voltajlı bır elektirik -

lar. cerey~nı geç_ir~liyor. Su elek K. ' ı k d . . l Devletziraat işletmeleri kurumu Tekir çifligi müdürlüğünden 
Bay Pinter bu piyanoyu liriği gayet ıyı nakleder. Ouu ıra ı aıre er Cıftiuiu dikkat ve itina ile yetiştirdı;;i HalPJ) 

4 ayda yaptı. Bir ll{oleksiyon için sed civarına gelen balık .. ~ " d ··ı ı·r l . ki ol meraklısı da satın aldı. Bu . . h. d Uç odalı iki daire tam konforu ve yeni belediye suyu ırkı weldt~r en mu •lfl ı yaşa Haf t>r salı acaktır 
ıare'cktırık ceryaoını ısse er . .. l 1 ·· · • kUçOcUk piyano ye;yUzUoiln ıle yakında bazırlanacakbr. iıw~ler cok guıel ve •O suL v~ren cınslerd~ndir 

en me
•hur pı"yanosunun deg"e etmez şaşırıyorlar. Oradan kal Yoğurt p•z•n civaranda olan bu daireleri kiralamak I k • 1 l · 'fl'k ··d·· 1 .. ·· .. "' · · · ı · · d'd 8 D kt A y k A 1 - • ıa ı11H arzu e< erı erın çı ı mu ur uguue mlırac<i 

rioden birkaç mish paraya çıyorlar doğru dalyanın ıccrt ıstıyen erın ıım ı en • o o~ . a up sana mur - I · 
8·ıae. caatları. 8-10 al arı. 8- 15 

aatııdı. 

Dünyanın en küçü~ 
1 

pıyanosu 

i 1 in 



SAYFA 4 YENi MERSt~ 

~-------~~~-~-~~·····--~ i Altın rüya : 
3ai 1 ~ ii Kolonya ve Esans arı ~ 

Remington 
Her Dairecle 1 Yaz gel~i, her zaman size lazım olan kolonyaları-~ 1 1: 

!nızı AL TIN ROYA Kolonyaları satışevinden temin edinizi 
İIAolonyalarımız en güzel, temiz esans:" 
• lordan yapılır, derecesi kuvvetlidir. jl il Fiyallarıımz her kiseye elverişlidir. F.sans !I 

Her ticarethanede 
Her Yerde 
r . ... 

~ 

i
larımız ise l~minatlHhr. 1 • 

Toptan satış yapılır. Sipariş kabul edilir. 

Lütfen bir defa tecrübe ediniz. ı 
• 

1 Mersin Uray caddeıi No. 2 ............. ~ .......... .. 
~ımmı1111ımımm1ımımrmımımım-I rtlazot yakan yeni 1 Daima R [ M 1 H 6 T O N yazı ma~inalan • 

ve Şeritleri ~ullamhyor 

Mutfak ocaklan · 
HEIDENIA 

Sizde bir REMİNGTON almalı-ffi 
ıınız. Satış yeri fil 

Vılyam Rıka::dl 

~ı=i:!:B!Ee=a•~WİJlll!lsaı!55iiiiii9&::a=s Dünyanın en iktisatlı ocaklarıdır. 

1 • a , ...................... , 
1 :Nisaiye Opratoru ve Doğum MütahasRısı: 

• DOK.TOR. • 

Borusuz 

Sessiz Ko~usuz ! A.-VakupAslan i 
i1

J Pompasız fn1'e~törsuz : Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı : : + Almanyada tahsilini ikmal etmiş • 

• Hastalarını her gün 8-12 15 - ıs o • 
. .. .. .. .. . : kadar kabul muayene ve tedavi eder. : 

Mavı alev, buyuk kucnk hır alt>Ş vermek ~ • ADRES· M . 8 k rt dd • • .. . • . . · ersın oz u ca eaı • uzre derhal 0)'3r edılrbılır. § • y v t N 
1 • ~~ ~un ~ • 

7 dakikada bir teneke su kaynatan '9. , 
ocaklarımızın saatte 1 kuruş 1

1
. S ·~;-·~~·.•••j•••••1jz.••• I 

masrafı vardır aym ersm 1 enn ' . . .... 
•Satıt yer'ı· Hik~et ı.~rman - P~sta Kutusu No. 71 Nazarı dikkatine As~erh~ şu~esı reıshgm~ en 
il y , Mersın Zıya Paşa cıvarı No. 8 ~luvazzHf tıesHp ve 
1111UlmMllllimiRDlmlfiUlllfmlmRU'4 Sıcaklar başladı, kışın muamele memuru oku-

yiyeceğiniz yağ ve peynirle· 
DOK.!J:"OR. OPR.ATÖR. rinizle bunlara benzer gıda luna bu sen~ yetlrk su-

SA~.,A BORBOR maddeleriniziSoğuk hava baylardaraistekliaranıuak 

1 hastalarını her gün 1 Sden sonra 
deposuna vererek muha- ladır· Tc.lip olaularm ŞU
faza ettiriniz, l.u~mize müracaat etme. 

1 
kabul, muayene ve tedavi eder. 

ADRES: Camişerif mahallesi 
sabık Müftü evi yanında 

Adres: Sellm Şemsi leri ilAn olunur. 24·29 3 1 
ltb•t•ran 1 ... _ _ ... _ 

Soğuk hava deposu j 
28- 30 1 Zayi diploma 

lk-=--==-===-=~:===ııo=r==x 

lf. lf. ~ .. llllllll•BUllllBllllllBllDBllBllllllllBBll8m "'* * *.. Adana öğrt>lmerı oku-* : !undan almış olduğum 
.. SIHHATİNİZİ KOR.UYUNUZ! * 468 S3\'I ve 10-8-936 .. * - J:''l ASIL MI * 
: KAY ADELEN . 1 SULARINI IÇMEkLE 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekiletiain 672 numaralı raporu 

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

mikdarı,, O.z sm3. 
Renk : Renksiz ~Jecmu sertlik derecesi "Fransız,, 1.5 
Koku ; Kokusuz Uzvi maddeler için sarfolunan müvelli-

dülhumuza lilrede o.4o mgr. 
Sülfat "SO 4,, lilred~ 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Nitrat "No 3,, ,, 0.0040 

Tadı ; ı.JaLif 

Teamül; Mutedil 

Nitrat "No 2,, }'Ok 
Amonyak ''Nff3,, Yok. 

' 
' 
1 

F~nnin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden iliba-
ren istasyona kadar içi kalayh kAl va nizli borularla içi mermer döşeli 1 

bellurhavuzlara dökülmektedir. Oradan d~ l>iitün Fiziki ve kimyevi 1 
evsafını muhafaza ederek ve hiçbir suretle f!I değmeden l~usust kim- 1 

· yagerimize ve Adana Sıhhat Bakanhğmın tayin ettiği· Sıhhıye memu-
ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile -tc 

! yıkandıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhhat memuru tarafm- * 
* dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir. * 
~ * 
*~ .......................... - ..... ~*·· 
Merain: Yeni Menin Baumevinde Basılllllfbr 

tarihli diplomanu zayi 
ellim. V ~ııisini ahmağım 
dan eskisinin lıiik m li yok 

A'.ğn öğr~tmeni 
Fahri Gölgeli 

f f Ni MERSIH 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ~ Türkiye Hariç 

Şerait ( için için ~ 

Senelik 1200 Kr., 2000 Kr 

Albaylık ~ 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir aylık 100 Yoktur. 

Reımi ilinabn ıatırı 10 
Kuruıtur. 

Mürettip 
istiyoruz 
Matbaamızda gazete ve 

cehe) iılerinde çalaımak öz. 
re iki mürettibe ihtiyacı. 
mız vardır. Çalıımak arzu 
edenlerin mlldüriyete mü
racaatlan. 

29 Temmo7. 1938 

i ı i n 

Tarsus icra memurluğundan 
N() • 938 

,1081 

Tapu No. Tarihi Cınsi H. MM. Mevkii 
24 Temmuz 938 tarlanın 31 2460 Batras K. 

-

384 de 133 sehmi ' 
Hududu; Şarkım tariki em şi malen ve garben keza cenube• 
hatiee ve fatma hisselerine \'Orilcn, 
95 ,. ,, 9190 Simit hacılı k. 

Hududu; Şarkan sahibi senet garben hacı beşe verese· 
si şimalen Yahibi senet cenuben tarikiam 
Alacakh. Kadir kız• Ayş~ vekili Da rn vekili Ce

mal Erdc>ğan 
Borçlu; Simit hacılı köyünden Ali kızı Kıymet 
Birinci artırmanın yapılacağı yer; gün, aaat .111-8-938 

~arşamba gi.:nü saat 9 dan 10 a kadar Tarsus icra D. 
ikinci artırm.:.ı:ın yapılcağı yer gün saat 15- 9 - 938 
perşembe günii saat 9 dan 10 kadar Tarsus İcra O. 

1 - .. fbu glyrl menkulQn artırma fartnameai 80-7-938 ıarihİO 
den Uibaren 938 - 1ca1 No . ile ıarauı icra daireıfnln muayyen ııumar• 
aında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yasılı olanlardaO 
tasla maltımaı almak isteyenler, ifbu tartnameye ve 938 • 1o81 doıy• 
numaraıile memuriyeıimize mQracaaı etmelidir. 

2 - Artırmaya iftiralı:. lçin yukarıda yuıh lı:.iymeıin yOzde 1,6 
niabeıinde pey veya milli bir bankanın teminaı mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

3- İpotek ıahibi alacaklılarla diğer allkadarların irtifa~ 
halı:.lı:.ı uhiplerinin gayri menkul Ozerindeki haklarını huıuaile taı• 

.,.,. masrafa dt.ir olan iddialarını itbu ilan tarihinden itibaren ylroıl 
san içinde evrakı mOıbitelerile birlikte memuriyetimiae blldirmeler: 
ıcap eder. Akli halde hakları tapu ıicilile ubit olmadılı:ça utıf bede 
uin pa7latmaaından hariç kalırlar • 

4 - Göııerilen gGnde artırma7a ittirak edenler artırm a faı'* 
namesini olı:.umuf Te lQsumlu malumat almıt Te bunları temamtll 
kabul etmit ad ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen ı:aman4la gayri menkul tlç def• batınldık&a• 
sonra en çok artırlna ihale edilir. Anoak artıma bedeli muh•nımeD 
lı:.iymeıin yQzde yetmft betini bulmaz Teya aatıf isteyenin alacağın• 
rüchani olan dign alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri meıı· 
kul ile teminedilmit alaoaldarının mecmuundan fazlaya çılı:mana en ço1' 
artıranın taahhOdO btlı:.i kalmak Qzre artııma on bet gQn daha temdit 
Te on betinci gtınQ ayni aaıta yapılacak artırmada 
bedeli aaıı9 iıteyenin alacağına rOchaoi olan rliğer alacalı:hların o ga1ri 
menkul ile temin edilmif alacakları mecwuundau !ulaya çıkma~ 
şartile en çok artırana ihale edilir Böyle bir bedel elde edilmezse 
ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendlıine ıhale olıınan kimse lerhal Tef• 
verilen mOhlet içinde parayı vermene ihale kararı feaholunarall 
kendhiııden evvel en yokaek teklifte bulunan kimae arzetmit oldut• 
bedeJle almata raıt olursa ona, raaı olmaz, Teya bulanmuıa hemeo 
on bet gan mOddeıle artırma7a çıkarıll p eo çok artırana ihale edilir 
iki ihale"&r&aındalı:.i lark ve geçen günler için yüzde 5 den hesap 
olunacak faiz Te difer zararlar a7rıca hQkme hacet kalmaluıaın me· 
muriyetimizce alıcufan tahsil olunur. "183,, 

2004 uuruat«Jlı ıcra ve iftas kanunuuun ı~ 
iııci maddesinin 4 iincü fıkrasrna le\fikuu bu .. 
gayri merıktil sahiplerinin hu haklariua ve husu 
sile faiz ve masarifo dair olan iddfalaruıı ilan 
tarilıirıd~n İliharrrı 2o icinde f-'Vrakı uıiishitelt-rile 
bildirmrl~ri aksi halile ıiakları tapu sicillcriJe sa
hil olmadıkça salış bed.-liniıı paylaşmasuıdan ha .. 
ric kfllac.•kları cih~tı~ alakadarların j,lJu madde-• • 
nin meıktır fıkrasına ~öre harf\ket elm~leri ve da-
ha fazla malumat alnıak istiyt-1rıler 938-ıosı üos~ a 
numarasile Tarsus icra memurluğuna miirıtcaal
ları ilAn olunur. 

*0000000000000000000000009 
: Türk Hava Kurumu • 

1 büyük Piyangosu 1 
O 4 üncü keşide: 11 Ağustos 938 dedir O 
o Büyük ikramiye 50,000 liradır O 
! Bundan haşka 15.0()0 12.000 10.000 liralık ikramiyeler 1 
W (10 000 Ve 20 000) liraık iki adet mllkllfcat vardır• 1 Şlmdlye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu plyaogo7a O 
O iştirak etmek suretile siz de taılbiolzl deneyiniz O 
•••••000000000000•••••000, 

(ö;;:~;;~~~ 
~ Ahmed Kayaselçuk ~ 
~J KURUŞ KEBAPLAR , , KURUŞ KEBAPI.AR ~ 
~~ 16 Merılo kababı koyun ! j 20 Yumurtalı salçalı ke. ~ 
ı tıe eti ile 

1

1 
1 20 Kirazlı kebbp 

al YoturUu kebap sade l 20 Keme kebaln 
~') yağ ba~lama et suylJe 1 20 Patatlsll kebap ~ 
l ~ Kuş batı kebap j 20 Baharlı kebap ~ J 
<ıı 1 DomatlsU kebap · 16 Sade maydanıızJu ke. · ~ 
rrJ Patlıcanlı Uda usıılQ 20 Yağlı hamurlu et le ~ 

~ 
Sulu kebap Adana • slöe 

il I Sarımsaklı Antep ke. 20 Çiğ korte 
~ KQlbaatı 5 Salata, C11cık, Turşu ~~ 

~ Şakarya lokantası karşısında 37 f!..ıo. ~ 
~~ ORNEK KEBABEVI VE Lokantasında~ 
r~ Yukarıda y•zıla kebaplar ile daha birçok yazıl· l~ 
~ mıyan kebaplar sırf koyun etile yapılır ve muhtPlif ~I 
~J YEMEKLER bulunur. '" 
(J Sayrn müşterilerimizi memnun elmek için ~~ 
~~ yapılan bu laahhiiuen urnek keharcısı Ah - (J 
f~ mel çekinmez. DIR TECHÜBE KAFiDlll l!j 
~~~~~~~~~~~ 
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