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-Ordumuz Bugün Hataya Girecek--
Türk - Fransız Ask~ri Anlaşması Dün imzalandı 

~~~a~~~t Hatay Sevinç içinde Eez;;;;;~gsei;; dahdtiiredi 

Adamı Ordumuzu karşılamak için geniş hazırlıklar S a am 
Spor leekllQtı kanunu mün•\ görüldü Taklar kuruldu \Aşiretleri ayaklandırıp Efga-

sebetile Dahiliye Vekili ve C. H. nistana yürüyecekm•ış 
Partisi Geııel sekretori B. Şük Dün akşam Antakya belediyesi tarafından Türk ve Fransız 
rdü Kburka Büyiik Mill~t ı.tıecflisdin 1 askeri heyetleri şerefine parlak bir ziyafet verildi Serserinin ma~sadı ~ugün~ü hanedanı devirmek Hindı"stanın 

e u anun ga7csı e ra m a 

~~z~o~~amkaodn8:ş~ş:~,::~m~!~~~ \ Antakya 1(Hususi muhabirimizden) Hatay taşkın sevinç içinde. Ordumu şimali garM hudu~unda mütemadi tahri~at yapıyormuş 
" " Askeri müzakereler itilafla neticelen- zu karşılamak için geniş hazırltklar gö 

Jı alıyoruz: \ · t' A 1 d.. k · rüldu-. Bu akşam Antakya Beledı"yesı· I ondra ı (R d ) G t 1 ı · ' ·i ı d d d mış ır. n aşmanın un a şam ımza •. . a yo aze e· ı garu ıu u un a yeniden ka 
Beden terbiyesi, spor '\""e d'J ğ' ki . d F k f tarafından Türk-Fransız asker~ı heyet ler Hınd st . ı· b~ . · e ı ece ı be enıyor u. a at bazı or . ' an~n eıma ı gar ısın rışıklıklar çıkmasındarı endişe 

ooa mülhak oları diRer hareket malitenin yerine getirilmesi için bu gQ leri şerefine bir ziyafet verilecektir. de yenıden lıır takım hareketler ~dilmektedir. 
leri, biz milli terbi1enin esaslı 1 b k I S k . k . . . Anlaşma dün imzalandı müşahede edildi4ini yazıyorlar Bu esrarengiz adam Vez.iris 
bt·r rüknu· olaruk telakki edivo ne ıra ı mıştır. ı ı bır etumıyet ıçın D 1. T .. 1 1 k ey ı elgr:ıf gazetesinin tana bu sene gelmio ötedenberi 
ruı. Her terbiyenin olduğu g:bi, t de devam eden anlaşma esas art a Londra 1 (Radyo) Royterin Berut 

1
. • • yaıdı~ına .. göre; Veziristanda din karışıkhQ'ı Qıkarmak için 

beden terbiyrsinin gayesi de tiyetle malum değildir. mza merasımı muhabiri Antakyada ceryan eden Türk ş ami Pir adında esrarengiz bir çalıeanların baerna geçmiştir. 
ferdlerin milletlerle beraber bil bu gQn yapıldığı takdirde yarın « bu ı Fransız askeri müzakerelerinin netice adam türemiş ve şarkla emsali Şami Pir uu '?Ün Veziristan 

tün beıeri1ete • ha1ırlı bir ele 
1 

gün» Fransa ile müştereken asayişi te 'ı lendiğini ve anlaşmanın bu gün mera adamlarda olduıtu gibi az za. daki aşiretleri kıyam ettirerek 
mao olarak fetiştirmek gayasini 

1 
min için ordumuz Hataya girecektir. simle imzalandığını bildiriliyor. 1 manda büyük şöhret kazanarak Afganistana yürüyeceğini \'e bu 

istihdaf eder. Beden terbiyesi mukaddes tanınmıştır. Bu ada· günkü hanedanı devirece{tini 

::~::.~~::~~k:iii:~;~~;~:ı:.,;~ intihap yeniden başllyacak mm tahr~~~n;~;;t:;~ b~:~;u;aziyeti 
tirmek iıtiyoruı. Beden terbiyesi: B • p . El . . .. 1 B A il 
ni düeiinürken fikir terbiyesini one, arıs çımıu e ve . veno e Japonlar müthiş bir hezime-
:~e i~l~~k~~~:~ı;~!ced:ıir~abe::: · uzun müddet görüştü te daha uğradllar 
terbiyesine hasrı kuvvet ederek 

1 

~:~~~;.:!~'~:~ ~~~'~. ~~. ı~::: Hatay i n ti ha b 1 o rgenera h- 1 Japon ~üUmeti seler~erliktanunun~a mü, im tdilit yaptı 
d• g;~:::: d:;;:~:::· dim•e• .. i .. • mız şerefine Cin~eki Alman askeri ~eyeti çekilecek mi? 
kudreti baekelarının elinde bin Turkıye ve Fransanın kont-
bir eekil alncak bir knlıp gibi le 
H\.kki ediyoruz. ~nu~ i.çin ~e va , rolu altında yapılacak 
kıt beden teruıyesını JuşJne 

cek 01u_rsak onunıa. mosavi 01a Hatay için Milletler Cemiyetile ancak 
rak fikır ıerbiyeslnı de derhal 

Verilen ziyafet ve 
Hataylıların teza

hürleri 
Antakya - Anadolu Ajansı 

mni)·etiııdc•ki zevat dün öğle ye· 
moğiııi Loolodiyoııiıı misafiri ola· 
rak Soğukolukta yemişler ve dö 
nüşlfl Deylanda bir müddet te· 
vakkuf etmielerdir. 

derpiş etmekteyiz. Fikir terbiye 
1 sembolik bir alaka muhafaza edilecek 
l 

nın hnsusi muhabiri bilairiyor : 
s1, kudretli bir fikir terbiyesi, Orgeııernl Asım Gündüz ve 
ıüphesiz ki Ra~lnm vücudda bu Paris 1 (Radyo) Fran kontrolü altında yeniden 

lunur. Sa~lam vücud elde ede 
bilmek için yalnız milleıin verdi 
Ai tabii elemnn kAfi de~ildir. 

Onu zamıtnımızın bilgilerile ve 
lecrü belerile techiz ederek JOliş 

tirmek 11\zımdır. Türk mılleti 
esasen kunetlidir. Cihanda 

"Türk gibi ku9yetll. denmenin 
1 

elbette bir sebebi vardır. TOrk 
mtlleU kunetlul yalnız kendi ır 

kmdan almış değildir, kuvvetini 1 

yalnız ırki hususiyetine de i 
borçlu değildir. Türkler bütün 
ıporları yapmış ve onlarla vücu 

ransız Hariciye Nazırı başlanacak Milletler Ce 
Jorj Bone dün Milletler miyeti ile sembolik alAka 
Cemiyeti Genel Sekrete muhafaza edilecektir. 
ri Avenol ve Türkiye bO Gazetelerin Hataydan 
yük elçisi Suat Davazla aldıkları malumata rgöre 
uzun müddet görüşmüş Türkiye ile Fransa arasın 
tor. Avenol ile yapılan da Antakyada ceryan et 
mülakatta Hatay mesele mekte olan müzakereler 
sinin Milletler Cemiyeti de neticelenmiştir, Son 
bakımından haf tarzı mü nokta hataya girecek olan 
talea edilmiştir. Türk askerlerinin miktan 

Paris mehafilinde me meselesi bulunuyordu • 
sele bilkuvve halledil oon akşam bu ihtilaf da 
miş addedilmektedir. Ha iki tarafın hüsnü niyetle 
tayda intihaba Türkiye hareketi sayesinde neti 

Beylan halkı bu müuasebet 
le de Alatürk'e karşı olan son 
euz merbuliyel ve minnetlerini 
izhar etmişlerdir. 

Yüzlerce hnlk yarım saat 
kadar bir zaman hudutsuz bir 
sevinç içinde misafirleriyle bir· 

• likte bulunmuşlardır. l Türkiyeli bir muallimin bu 

I sırada okudu~u cMehme.tri~>ad· 
lı kendi şiiri çok beAenılmış ve 

·alkışlanmıştır. 

Nevyork, 30 (Radyo) - U göre hükumet yeui seferberlik 
zak eark hnrbine dair alınan en kanununda mühimmat snnnyiine 

1 Ron haberlere göre, .Japonların ait hükümleri tntbikn karar ver· 
2000 bahriyelisi, cenubi Çinde miştir. 
açık bir liman olan Svato'ya çık Hankovdan bildirildi~ine gö 
mışlarrhr. re Alman hükumeti Qiııdeki bü-

Qin kaynakları Yangtsi neh· tün Alman askeri heyetinin geri 
ri kıyısında iki taraf arasında dönmesi üzerinde ısrar olmekte
şiddelli bir muharebe vuku bul· dir. Mareenl Çang • Kny · Şek 
dugunu, muharebe neticesinde altı kişi müstesna diğer askeri 
Japonların ricale mecbur edildik müşavirlerin gitmesine tnraftar 
!erini bildiriyor. Yaııgtei nehri olduğunu Berline bildirmişlir. 

üıezinde bir Japon harp gemisi Istisııa olunan müşavirler arasın 
nin batırıldığı ve bir japon nak da general Kalke11ha1ıı bulun. 
liyesinin de battıQı haber veril· maktadır. Fakat Alman hüktime 
mektedir. tı bu generalin avdeti iizerinde 

Tokyodan gelen haberlere ısrar etmektedir. 

Türk sporculutunun dönüm · noktası 

Gençler klüplere girmeye 
spor yapmaya mecburdur 

Her vilayet bir beden terbiyesi bölgesidir 
Valiler bölgelerin başkanı dunu kuvvetlendirmiş bir millet 

tir. Tarihte bu kadar şanlı znfer 
ler verebilmek için onu, o zafer ve Fransanın müşterek celenrniştir. 

leri ~ide edenlerin herhalde çok H t ı ... ı d l ı d ı 

Heyet Baylandan alkışlar 
ve cıaeasın Atatürk> sesleri ara 
sın da nyrılmıetır. Bütün kaeaba Kamu tayda kabul edilen f bağlı hükmi şahsiyeti haiz bir 
baştan aşa~ı Türk bayraklariyle spor teekiliitı kanununun ana beden terbiyesi genel direklör· 

kuvvetli olması l!izım gelirdi. Di aya ucuz ugu yo un a 8 1 an 8 ım ar donatılmıştır. hatları şunlardır: lü~ü kurulmuştur. Genel direk 
Maliye umum madara Yurttaşların fizik ve normal törlüğün merkezi Ankaradadır ler milletlere üslfin kuvvetleri 

ve daima ıuurıu karaları sa1esin Şimdiye Kadarki tedbirlerden kabilivetleriuin ulusal ve inki· Genel direktörlük_ heyne1m'ılel' 
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nın hususi muhabiri bildiriyor: IApçı amaçlara göre geliemesiııi spor te~as e munasebetlerin· 
de de bu aün medeni1et Ole 
ininde l•ile ifıihar eUiti, birçok iyi neticeler ahndı A k b 

1 
M 

1
. U Mü saAlıyao, oyun, jimnaalik ve d~ m_ercı olan resmi bir toıek-

çı u unan a ıye mum f 1. 1 . . vk ve idare kuldur. 
dürlüQ"üne Cemil Baki ta1in e· spor aa 17el erıııı se 1 

me1dan muharebeıiude zaferler l 
kaıaomııtır. Dahiliye Vekili ve C. il. Partisi Genel d

·1 · t.. •etmek makeadile Baevekillete Sonu ikincide 1 mıe il. ı _____ ~-_:.-------::-:-----:. __ _ 

Kabotaj bayramı dün Mer
sinde törenle kutlandı 

Beden terbl7eei ve spor 
Tilrklerde milli bir anine olmak aekreteri B. Şükrü Kayanın beyanatı Hükumet dairelerin~e .................. ,., 
la beraber her şeyde olduğu gi Tiyaıro ve sinemalardan' serisinden biri olmaktır. Şimdi· f eni mesai acıat/erİ 
bi bunu dı nlzenıa almak icab deolet ve beledi1elerce alınmak- ye kadar gıda maddeleri üzerin 
ederdi. Cümhuriyet, sporu, pek ta olan damga, tan are ve bele· de alınan tedbirler çok iyi neti tatbik ediliyor 
z.a11f ve perişan olarak buldu. diye ' resimlerinin mikdarına ve coler \'ermiştir . Bakan.lnr ~Ie1eti11ce kabul 
Onu nizam ahma ko1mak için tıhnma suretlerine dair olan ka . . olunan, daırelerın çalışma saatle· 
bir takım kararlar aldı ve son k b 1• d D . . En çok barız mısal olarak 1• lıakkındnki kararname yüksek 

nunun a u un en evvel ahıh· . . . . r •· . 
Oç sene zarfında bunu kendi V k "l' • p . G 

8 
eıle şekerı arzedebılırım, $eker tasdika iktiran stnıiş 90 evvelkı 

ye e ı ımız te artı enel ok - . d 1 b" 1 k . "b b- 1- i da · tırkasına balladı. Fırka fiQ ay . . _ _ uzerm e a ınan lEıd ır, mnm e et günden ılı aren u un resm 

d 
reterımız B. Şukru Kaya, dMle· k . . ·ı ı:ık· . Sonu ikincide-an beri aramızdan seçtiQi sa le şe erın ıstı ı :.ı ıııı aruırmış 

. tin hayalı ucuzlatma hakkında . 
Jın arkadaeların devamlı hızmet . k k- _ tır. Şeker esaslı bır gıda oldu '1.1 1. M •tt • 
leri sayesinde spor sahasında aldıQ'ı tedbırler ha kında ursu ğun:ı naıran, neticenin hayırlı Ya ı uta gı ı 
da muurtakiyetlM gösrerdi ve den eu izahatın bulunmuştur : oldu~uııa şüphe yoktur. Et de Vali ve Parti Başknnımız 
bir çok fedakllrlıklar yaptı. Bu c Bir çok maddeleri yüksek böyle olmuştur Et için İstanbul B. Rüknüddiıı NnsuhioQ'lu tel· 
rOo vilAıetlerimizin bir çoğun ıesvibiııize ikfüaneden bu kanu· da alınan tedbir, etin yüzde 30 kik ve teftişlerde bulunmak Ü· 

da spor 1&haları 1apılmııtır ve nun hedefi, hükumetin hayatı fazla istihlAkini mucip olmuştur zere otomobille MuL'a gitmişler· 
hazırlanmaktadır.. ucuılalmak için aldıAı tedbirler Sonu ikincide dir. 

Deniz kolunda muhtelif şenlikler yapıldı 
Kabotej ba1ramı dün Mer rihimizde mühim bir yer tutan 

sin idman yurdu deniz kolunda 1 ~u!llmuzun mnna ve ehemmi 
Parti ve Halkevlilerin, denizcile y~tmı anl~ta~, Ka;hotaj hakkı 
rin, sporcuların te kesif halk Turk g.a~ı~e~ın~ verıldikLen sou 
kütlesinin lıuzurile kutlulaodı. ra deııııcı~ı~ımı~de görülen inki 

E 1 il lk . . t f şah tebaruı etlıren söylevler ve 
ve ce a avımız ara ın rildi ve muateı· f d . 

d.~n hazırlanan proğrama. göre yapıldı. 1 enız yarışları 
torene saat 17 de llalkevı bun Liman şirketi tar r d l 
dosunun çaldıQ-ı lstikliıl marşile zırlanar büf d a 

11
•
1 

un .'
8 

başladı. Denizciler marşı söylen fj e dnveılılere ık 
. _ ramlar 1apıldı. 

dıkten sonra; Turk sularında KabotaJ· b . 
T - k ı . 1 kı · t• · ayrnmı şerofrne 

ur . u.asr~ğ.ının ıa . ım_ıye ını bu a~şam da Belodire bahç.oqiu 
ıemın aıbi tB\ıklf\l ve ıukılAp ta de bır gardenparıi verileceklir· 
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Yolculara bilgi Berlinde 1 iş kanununa yeni hükümler eklendi 

Her Yolcu Türl{iyeye bera· 
berinde ne getirebilir 

Türk 1icaret od~-ı Yeni hükümler 
sında . kabul resmı .1 . . . . 

Berltn 30 a. a. - D.N 8• A 1 iş alanla ış verenlerın münaaebetlerını 
jansı bildiriyor: Almanya'dak.i I 

Gümrükler umum müc/ürlüfü yolculara 
Bilgi adlı bir bülten neşretti 

TOrk Ticaret Odası. H11lzehot ote daha yakından tesis etnıektedir 

lllnde boynk bir kabul resmi ter· • ·l=--

tlb ei~!:~';~ BOyQk ~lçlsl Hamdi iş kanununun bazi hüküm• 
Gümrükler Umum Müdürlü ı yeden ecnebiye giden yolcular 

tü, yurdumuza gelecek ecnebile Türkiyeye girmesi veya Türki 
rin diAer bir çok hususlarda ol yeden çıkması yasak eefslarını 

dutu iibi gOmrük bakımından gümrük memurlarına doğru ola 
da kolaylık görmelerini tayin rak beyan edecaklerdir. 

Arpağ, astı Alman milletlnln mi· leri geri bırakıldı 
s.arı r,!)erverliğlne bir delil teşkil 

iQin yolculara bllQI adlı bir bro 
ıDr bastırmıetır. Broeiir Türkçe, 
İngilizce, ltalyanca. Almanca ve 
Fransızca olmak üzere bes lisan 
Qıerioe hRzırlanmıe ve güzel fo 
totraflarla süılenmiıttir· 

Aksi takdirde üzerlerinde 
ve baıtajlarında meydana çıka 

cak bu türlü yasak eşya müsade 
re edilmekle beraber kı7metinin 
beı misli ağır para cezası da 
btlkmolunacnktır. 

eden ticaret odasının inkişafında le kanunununa ek olmak 
gösterdiği yarc!ımdan dolayı Al· üzere hazırlanarak hükumetçe 
man Tlcart-t Nazırı B, Funk'a te- Kamulaya ıevkolunan ve son 
şekkUrlerlnl bildirmiş ve 1933 toplantıda kabul edilen kanun 
den 1938 tarihine kadar Tllrk - projesi, ie verenleri ve io ,yapan 
Alman eşya mObadeleF-1 umumi lArı alAkadar eben yeni ve esas 
kıymetinin 75 milyondan 209 mil lı hükümleri ihtiva etmektedir. 
yona çık.mış olması keytlyetloi Memleketimizde tı ha7atıuı 
bilhassa tebarUz ettirmiştir. ilk defa bir nizam altına alan i& 

altışar ayn çıkararak proje7l ba 
zı kelime deaielklikleri ile ay 
nen kabul etmietir. 

Bu projaye göre iş kanunu· 
nun ,muhtelif maddelerine göre 

Brooürde TDrki1e1e girmesi 
7asak olau maddelerin baılıcala 

Broıür 1urdumuza gelen ve 
JCkdumuzdan giden 70Jcuların 

ıümrülerimizde aümrük muame rı: 

lelerini kola7lıkla 7aphrmalerını 
temin için 7olculara gümrük ve 
ren, yasak olan. reaimden muaf 
Olan eualar ile Türk parası, dö 
tialer 98 transit, 1olcular hak 
kıoda menuatımızdaki hüküm 
lerin esaalı oekilde bulasalarını 

muhtevi bulunmaktadır. 

BOyOk Elçl Atatork.'Un polo . kanununun, taıbikinde istenilen 
tlk formlllOnUn "dahilde sulh, ha: faideniu elde edilmemesi için, ie 
rlçte sulh~. tezini teşkll eyledlAln' sabasına giren türlii işler hak 

Uyüeturucu maddeler, . silnb ve FOhrer ın de bu sulh bAmisl kında hazırlanacak nizamname 
lar, kambiyo idaresinden müsa olduğunu ııave etmiştir. teri milli iktisadımızda gü91ükler 
desiz 25 liradan fazla Türk ki\ Alman Ticaret Nazırı B. Fuok 1 ve sarsıntılar doturmamaeını te 
gı\ ve gümüe parası ve tahav BQyQk Elçinin samimi sözlerine min maksadile kanunun bazı hü 
vülden kaldırılmış eski gümüş teşekkOr etmiş ve frUrk • Alman kumlerinin bir müddet geri bıra 
paralar, kambiyo idareslndeıı mQnasebetlerlnln loldş11fı temlnni- kılması hükümetçe faydalı görül 
izinsiz Türk ve ecnebi esham ve terini iZl.ıar eyledikten sonra de· müştür. Bu sebeble hükümet bu 
tahvilAl te kuponlar, piyango bi mlştlr ki: proje7i bazırlamıı ve it kana 
!etleridir. 11

- Harp esoesıoda sll4b ar· oanda )'azılı meselelerden bazı 

hazırlanması lAzımgelen nizam· 
namelerin hazırlama müddetleri 
uzahlmaktadır. Uzaklaehrma te 
tahkim usullorinio tatbiki mtlh· 
Jetleri de bir yıldan ikieer 11Ja 
isçi siaortaaı kurulması ioin tes· 
bit edilen mühlet bir ııldan iki 
yıla, yüz yedinci maddedeki ıi 

gc.rtalara ait kanunların isdarı 

için konulmuı alan altı ttylık 

mühlet ÜQ 71la çıkarılmaktadır. 

iş verenler tarafından hazır· 
1anacak dahili talimatnameler 
hakkındaki projenin muvakat 
maddeıini yazıroruı: 

Yurdumuza gelen 7olcular, 
6ıerlerinde 98 bagajlarında bu 
lanın muaf zati eeyalarile bera 
ber, aOmrük resmine veya inhi 
tarı t4bi bütün eualarını gQm 
rük memurlaruıa dogru olarak 
beıan edeceklerdir. 

Yolcnların beyanları hilüfı 
na aıerlerinde tefa bagajlarıu 

da oıkan ıOmrük resmine veya 
infıisara tAbi e11a müsad:re olu 
nacaktır. 

inhisara tabi enalarıo baelı 
caları brooOrde eöyle sıralan 

maktadır. 

İspirto, ıspirtolu içkiler, tü 
ıcııı, sigar ve siaara. sofiye, tön 
Wki, kibrit, çokmak ve çıkmak 

taıı, tuz ve 01un, sigara Ye kop 
ıe kAgıtları, fiıek, saçma ve av 
malzemesi. 

. . . kadaşlıtı yapmış olan Almanya !arma aid mühletlerin büsbütün 
Yolcular kamoıyoudan ızm t d ,. ld ı ı bd ıları 

· · - ve Tnrklye sulbun tesisi arzusu or a an -,a ırı masın • z 

•Bu kanunun neıri tarihine 
kadar iş kauununun 29 uncu 
maddesi mucibince dahili tali· sız !5 lıradan fazla .. Turk kaQ'ıt ' . nın da ihtiJaQ his olunan zaman 

• - h · Ue hareket etmektedır. " t ı · ı· saJAhı· ettar m" ve gumuo parası ve er nevı ec • tara 1ıore uzatılmasını Kamuta7 ma name erın a 1 a· 

nebi parası ve tahvili\' ve kupon B. :uok, sözlerini b_ltlrlrkeo dan istemiştir. kana henüz tevdi etmemiı bulu· 
ıarı, Türk ve ecnebi altın para Alatllık Un şerefine ve TOrkiye tı tereuler tarafından dahili nan io verenlere bu muamelele 

81 asarı atika11 7urd dış10a çı BQyQk Elçlsl ile Bayan Hamdi talimatoamelerinln hıtıırlanması rinin ikmali için bir defaya mah· 
k~rmııacaklar, gelen yolcular da Apag•ıo sıhatlne kadehin\ kaldır· ve ilgili makamlarda tetkik ve sus olmak iizere 7eniden altı 
gidenler gibi beraberlerindeki maştır. tasdik. edilme~i içiu kanunu~ aylık bir mühlet verilmiştir. 
Türk parası ve ecnebi dövizleri verdlgı mühletın kAfi gelmedlQ'ı Bu kanunun neırindeo evel 
ni dotru olarak gümrüge hildi fransaJa yakalanın casuslar adnflaeıJdığmdhan, bu 1mühkleti~ bir salAhiy.ettar makama verilmie bu . U e aya ma sus o ma uıere lunup da henüz muamelEıleri ik 
receklerd~r. üçer af daha uzatılması ayni mal edilmemie olan da~ili tali· 

Türkı1eden traıri, ıeçen_ yol istihbarat şifreleri proje ile Kamuta7dan istemietir. 
cular da bu maddelere tAbı ola Dahili talimatnamanin red 
caklardır. ç6zülmeğe UğfıGfl• dedilmesi ııebebleri kendisine 

Tereddüd edilen eeya ile lıyor bildirilen i& verenlerin de tali 
girmesi veya çıkması 1asak ve matnamelerioi istenilen şekilde 
ya inhlaara tabi brosürde 7azılı • Fransada Fraoko heıabına tadil ve islAh edebilmeleri lçin 
olmıyan maddeler hakkında güm casuRluk eden bir şebekenin bu 

1 
on bee güulQk bir milhletin ka 

rüklerde muayene rapılmadan lunduğu yazılmıştı. 1 bul edtlmesr muvafık görülmüı 
önce izahat iRtenecektir. Yüz bin Fransız polisi, bu eebekeyle, v~ proje ile Kamutaydan isten 
aded baeılan broşürler yurdumu alakadar olıirak tevkif ettiği kim mıştlr. . . . . 
za gelen 7olculara ıefareı Te seler hakkındaki tahkikatına de 1 Proıe1ı ıedkık _eden. ıo ka~u 

. nu muvakkat encumenı, preıe 
konsoloslukiarımızca dağıtılacak vam etmektedır. Son gelen ha- I .

1 
. t .1 lAh" ti · t 

ı e ıs eDl en se ıye erı ama 

matnameler ~ahi altı sy iQinde 
ya tasdik edilir veya bunların 

ret sebepleri ie verene bildirilir. 
Ret set sebepleri bildirilen da· 
bili talimatnameyi iş veren en 
geç on beo gün iQinde, keııdiıi· 

ne vakit tebligat dairesinde ta· 
dil ve ısliih ederek, aynı maka· 
ma yeniden \evdi e7lemekle mü 
kelleftir. 

Yukarıda yazılı hükümlere 
muhalif hareket eden io Teren 
veya iş veren vekili. tı kanunu-
nun 108 inci maddesinin •s. nu tır. berlere 1ıöre casuı.ların ~vrakı I men Jerinde görmüş, ie 'feri da 

arasında çok mühım veııkalar, hili talimatnameleri ioin konul maralı fıkrasına göre cezalandı· 1 ürk aporculuğu· 
nun d6nüm noktası 

elde edilmietir. 1 muş olan üçer aylık mühletleri rılır .• 

(Birinciden utan) 
Cemiyetler kanunun~a Çimento •••• 

Sayfa: 2 

Yahudi işçiler 
Viyanada bir hafta 
ya kadar işlerinden 

çıkarılacak 
"Deyli Herald,, gazetesi bil 

diriyor: 
Vi1anadaki bütün fabrika 

ve imalıUhane sahibferi, önümüz 
deki cumaya kadar, ari ırktan 
olmu1an bütün ieçi ve memurla 
rına yol vereceklerdir. Bu hük 
me, sahibi Yahudi olan fabrika 
lar da dahildir. 

Almanyada Yahudi aleyhtar 
lı~ını tekrar eiddetlendi~i bu sı 
rada, Alman hariciye nazırı Fon 
Ribbentropun kızı bir Yahudi 
doktor tarttfından tedui edilmek 
tedlr. 

Fon Ribbentropun kızı bun 
dan bir müddet e"el bir otomo 
mobil kazatsıuda baoıodan yara 
lanmıotı. Almanyada tedavisi 
mumkün olmamıo ve bu iee ihti 
sası olan bir Yahudi dokturun 
dan istifade etmek İQiu Alman 
hariciye nazırınıo kızı Hollanda 
gitmektedir. 

.. Kaput Bezlerinin 
Tip ve evıalı nizam 

• 
nameaı 

Ankara 1 (Hususi) iktisat 
Vekaleti kaput bezlerinin tip te 
vasıfları hakkında 7eni Lir oi· 
zamname projesi hazırlamakta· 

dır. Bu nizamname ile memleke 
timizde kaput bezlerinin gerek 
yapılış ve gerekse fiyatları da· 
ha iyi kontrol edilebilecektir. 

Hayat ucuzluğu yolunda 
atllın adımlar 
Birinciden artan 

Demek ki et girmeyen evlerimi· 
ze ve 7abul et gıdası az olan 
ailelerimize et vermek imkAnı 
temin edilmiştir. Şüphesiz ki bu 
nun neticeleri çok iJi olmuı te 

iJi olacaktır. 
Bu kanun da manevi gıdarı 

istihdaf etmektedir. Sinema, ti 
yatro bu gün enstüriktif bir mü 
essese halini almıetır. Halkımı· 

mızın büyük kitlesinin hiQ ol· 
mazsa haftada bir defa ti1atro• 
ya, sinemaya gitmelerini temin 
etmek, bizim iQin yapılması JA· 
zım bir vazife ve bir borçtur.O· 

Bu enadan JOlou beraber 
lerinde 1urda sokulabilecek olan 
lerı 50 sigara, 20 sigar. 50 pipo, 
atız UUfinü ve 100 gram enfiye 
60 1aprak sıgara kAtıdı ve 2 
kutu kibrittir. Bu miktarlardan 
fazlası için bir kiloyR kadar 
olanlardan inhisar reEmi ile güm 
rük reımi alınacaktır. Bir kilo 
dan fazla olanlar 7urda sokulmı 
racaktır. 

Gençler için klüplere girmek 
ve boı zamanlarında spor 7ap 
mak mecburidir. Beden terbi7e 
si genel direktörlüQ-ü merkezin 
de bir genel direktör ile genel 

Başlıca casus olarak tevkif 
edilmio olan Marki de Revalso 
nun çantasından Fransız Harici 

7e Nazırı ile Paristeki Alman 
elçisi arasındaki bir görüımenin 

Hariçten getirile• nun için aldıeımu bu tedbirler, 
l d• ? t b ·ı k gerek maliyenin, gerek beledi· 

Yeni hükümler 

Kullanılmıı ve kullanılma 

mıı zati aualar elbiseler, oama 
ıır. gömlek çorab, mendil, kıra 

tat, 7akalık, ıapka kundura gi 
hi vücuda taalluk eden hazır di 

sekreterden, federas7oolar he· 
yellerinden ve teftiş, hesap, sat 
hk, dairelerinden ve neıri7at ve 

kilmio analardır. Bu eşyalar propaganda, "muhaberat, ruua· 
mık&ar re ke7fi1et~ yolünun iQ !!leliU ve aroiv, "ıicil, liaans,, !e 
Umat vaziyetine uJıun olmak müze ve kfitüphane. eubelerın 
•rtile ıiimrlikteo muanfe geçe den &effkkül eder. Beden terbi 

b'-11
11 k•' resi genel direktör! Banekil ta 

ece .ır. f d . .h CA h . ra ıo an ıntı ap ve um urreı· 
Diaer maaf enalar brooür ıinin taadiki1le ta7in ohlnur. 

de eöyle 11ralanmaktadır. Genel direktör bu kanunun 
Yolculuk eanaıında knulla hükümleri dahilinde kurulan te 

nılmata mahsus kapları açılmıe şekküllerin mercii ve Amiri olup 
ıeker ve ıekerlemell maddeler bu teeekkfillerin çahemalarından 
ile bir kilo1u geçmi7en ve kap mesüldür. . . 
ları açık olan içkiler; . ~er _vılAJ.et. bır ~eden ter· 

Tuvallet suları te kolonya bı~esı bolgesıdır. Valıler, bölge-
. lerın baekaoıdır. 

lardaıı ıgııları ıoıtmıı olarak bı Gençlerin beden terbi7esi 
rer kiloıa kadarı, ıtrıyaUan baş ve sporu bu kanunla kurulacak 
kı baıka cinslerde üç eitesi; ve bu kanun hükümlerine inli· 

notları da Qıkmıştır. ne er ''. ı ece yelerin 7aptıkları fedakkrlıklar· 
Dahiliye Vekllletince hazırla AnkarA ı (Hususi muhabi· la bu ueticeden hasıl olacak far 

Marki 8iarritz de bir otel· 1 
nan ekalli1eUere ait dini mües rimizden) Hükumet memleketin daları muhtasaran arzetmek iı· 

de tevkif edildiği zaman klUiple 1 
. . . . . seselerin idaresi ve cemiyeller dıthilden tamamen temin edile· terim. Badema, sinema müesae· 
rıoden bm bır meıın çantayı b. 1 · ·ı k · ı 1 

kanunu ır eetırı ere cemıyet er I mi~en Aimento ihtiJacının kar seleri sahiplerinin iştirakiyle.mu saklamaya çalışmıştı. J " 

. . . kanunu adı altında Kamutayın şılanması maksadiJle dıeardan vafakatile ve hattll yardımile fi· 
Ele geçırılmış olan bu çan 1 t d k b ı d"I · ı o ü AO . 

1 

son top an ısın a a u e ı mıe - çimento getirilmesi için Jeni bir atlardan yüzde 3 ile f zde .. 
tada ispanya hududundakı Fran tir Kanun cemiyetlerin kuruluşu 1 · • B arasında tenıilat 7apılacaktır. . . .. . .. · . . · proıe hazırlamıı te proıe aı 
sız aekerlerınıo mevkııoı aoste· hakkında umumi hükümlerı ıh· bakanlığa verilmiotir. Haftada bir gün Maarif Veklleti 
ren topografıa hari,aları ve di· ı •ita etmekte ve bunu memnu ile mutabık kalınarak ölleden 
l}er milli müdafaa sırlarıoı muh bükümler takibetmektedir. İ~IİSIİ Yaklf&Iİ sonra Türk çocuklarına enstrük 
tevi evrak bulunmuıtur. Memnu htikiimler 9 uncu ıif filimler gösterilecektir. lstih• 

Bu ailn Marki ile iki katibi maddede 11ö1le anlatılmaktadır: M 'l.. k • 
1 
daf ettiQimiz asıl büyük kütle· 

bir askeri hapishanede bolun· •Mevzu ve ga1eleri ıeaQ"ıda anru at nızamna· nin bu enstrüktif filimlerden 
maktadırlar. yazılı hususlara aid olan cemi· mesini hazırlıyor rumartesi ve pazar günleri halk 

Yapılan tahkikata göre Mar Jellerin tetkili 7asaktır. • . iQin ikişer . matine açılacak ve 
Ankara 1 (Huıusı muhabı· bunun duhuli7e ücreti pek ucuz 

ki ve adamları \evkiflerinden A) Devletin mülki bütünlü· 
,, rimizden) İktisat VekAJe\i Kamu olacaktır. Bütün hafta çahıan 

enel her giln Biarrltzden lapan llünü bozmaya ~ııeao, 
T k'JA - ... ta7da kabul edilen mahrukat halkımız bu tatil gılnlerinde az rol naa1onalistlerinin 'elinde bu B) eo ı h esasıye -.anunu 

lunan Sın Sebastiana motoslk nan ikinci maddesinde razıh det kanonunun tatbik eekliııi göste· para ile ellenmek fırsatını bu· 
1 t ·· · 11- m kud ... aa labilecsekıir. Bandın baıka çal· letle aidip gelmiılerdir. e reıımme ayaın • ,.. • ren bir ,nizamname projeıi ha· 

(hanlardan fazlısı ispirto derece bak ettirilecek olan klüp1er ve CasusJarm evrakı ıraııında 
.)'e güden, gıh babQeler t8 ettenoe rırleri 

C) Emniıet te aaaılıe te ıırlamara baılamııtır • Preje 
ioin de 17rı tedbiri ıldık. Bun· 

ıiı.ıe aöre inhisar resmi ve tarife ıırup1ar vaşıtasile yartırılır. bazı eifreli kt\tıllar da Hulun· 
ıi -.ucibiace gümrDk resmi ah Mektep ve kıela ~ıeın<l~ 5~ mutıur ki bunların okunması 
narak f19irilir.) ve daha çok spor mukellefıy?.' 1 henüz kabil olamamıotır. Askeri 

Kullanılan kilofik tipte iki çatında yurUae bulunan koy aizli iı\ihbarat dairolli bu 11ifre bo1&0. 
k b b" • f ., mahal • E) Din, mezheb ve tarikat fototr•f makinası ve 701 esna asa a !e ıe ır mun erı ı d leri çözm17e çahemak\adır. 
lerde ~lup, 50 den az yer er e esaslarına da7anan, 

umumi "Adaba ve ahlAka ve gaıe Devlet Sftrasına verilecek tetkik dan da halkımızın 1akında isti· 
si kanunlara uymııan, J te taedikinden aonra ta&bika&ını fadıe edeceklerini ook ümid ederiz 

D) Si7asal ve uluaal birli'i geoilecektir. • 

Yeni mesai saatleri 
- Birinciden artan-

Yüksek Ticaret Mıktıhi 
itada 'uUanılmeıa mıbsuı filim spor grupları kurulur. Bu eifreli evrak okunduk· F) Yerlilik ve 7abıncılık gi· 
,. camları, bir kullanılmış porta Memur ve ieçi aayısı 500 tan sonra Fransanıu diQer oehir bi yurddaolar arasında a7kırılık iıtanbuldan Ankara ibreleı r sabkahıAsaat ks dde çafhem, ı1a 
•if raıı makı'naıı ve ~"zeriudekı' d.en fazla olan müe.sseeeler .• fab ao ıyara ' e a ar :ısı asız ,, u terindeki casusların da ortaya d an ki J ·ı · t·ı teridi, kulJıoJlmlf bir aramafon rıkalar, tlcare. t evleri 98 l~lr. k~ UJan ır ' ya na e 1 ıyor qalışmıelar ve ondan sonra til 1 

. • . ) rumlar kendı memur te ııçılerı Qıkacağı umuluyor. GJ Her ne &ekil ve nam al· Jllpmışlardır. 
makınaaı (Rad7olar harıç vr ne beden terbiJHi )'aptırmak -------------,tında olursa olsun mıntakavi Ankara 1 (Hususi) Verilen Yıni kararname ile 15 haıi· 
baıka baıka plAkları, ıpor ena için genel direktörlfitiın teklifi lzmir• Enternasyonal . maksad aüden veya unvan taıı · haberlere göre KiiltOr Bakanlı · randan 15 e7lüle kad.:r re.aai 
11 bolcunun kendi istimaline ve ietioare he7etinin kararı Oze 1.., (pl\J).fA~OfM[Q)JA l)an, ğıııa devredilen Yüksek Tica~et 1 daireler sabah saat 8 de ~oe baı 
mahsuıus olmalıdır.) rine icra tekilleri heyeti tArafıo 1 H) Aile, cemaat, ırk, cins ve Mektebi öniimüzdeki ders yılı tııacak ve saat 14 de tAtıl 1apa 

Fen ve sana' erbabı ila işçi dan .verilecek karara göre_iim· j_ MİLYON iaınıf esasına veya adına da7a · baıında Ankaraya nakledilecek!oaklardır. 15 eylülden 15 haıira 
lerin sanatlarını icra için 7aola nastık salonu: spor alan~, yuzme Ma~teri sizinle alış veriş ı nan na kadar ise sabah 9 dao 12 re 

. l . havuzu ve s81re gibi tesırler yap ~ 1 't) Gizli tutulan, gafesini sak tir. Mektep için bina temini ve kadar, öQledeu sonra da 13,30 
rıoda ıehrd klerı kullanılmıe mıya 98 mütehassıı beden ıer etmek istiyor 
tletler. bifesi muallimi 'utmıfa mecbur 

20 
AGustos • 20 EylOI. 038 hyan. diater hazırlıklara bu günlerde dan 17,30 a kadar c;alııacaklar-

TQrkiJe1e gelen Y•J• Türki darlar. Cemi7etlorin teşkili yasaktır. baelanacaktır, dır. 



SAYFA 3 YENi MERSiN 

Dünyada Neler oldtı Neler oluyor 
l\1ERSiN 
Pi YASASI 

2 Temmuz 1938 

1 l j H 

Mersin Asterli~ şu~esi Baş~anhğmdan 
Ü · · l kk d \ .. . . 1 - 7- 939 334 doğumlular ve bu doğumlularla muame-

to] 1 ro ar tera i e i yor Tuney ta~mımnde yamlmamış Kıe~:~uklar K~o S. K:ıs_:_ leye tabi eratın ilk ve son yoklamaları 12 Tem-
Otojiro yani pervanesi tel mil ile cihan rekorunu kır· Bundan takriben ou iki DaK"malı 28 29 muz 938 de başlıyarak 26 Ttımmuz 938 glioün. 

pesinde olup amudi olarak 1 mışbr, sene evvel dilnya boks şam- , Kapı malı 2 7 d b. . . . . , • . ha al · t 
8 

d Ik" "b piyonu Dempsey'i m·1iilup ede Koza 5 50 e ılt>cek lır · Ru larıhten sonraya kalanl~r yok la -
v anan ve yere ınen ay- uu an evve ı cı an re • " , . k , ... ... . 

yareler diğer tayyareler ka· korunu kadın tayyareci kap· rek dOnya şampiyonu o an Kırma .. • fl 26 ma aç.ıgı Sa)ılaeagandan yt>rlı ve yabancı eratın 
dar terakki etmektedir. Bu tan Haun• Reitsh yapmış ve TUney 936 senesi eylQIUnde 9Kozğadcı parçlagı d 

25 
Askerlik şubesinde toplanan askerlik m 

1c1isine 
ı · t · ı 1 ö 1 • r u ay - av ar tayyare er ~~e yapı~_an ~iha.n doğru ~la~ak 67 mil mesafe gaze :cı ere ~u~ arı~ Y emış ı. Sert anadol 5 nüfus hüviyet cüzdanlarile müracaat e~lemeleri 

rekorları gunden gune ılerb- katetmıştı. Zencıleı spoı sahaların . J 
yor. Yeni cihan rekoru ya~n da ileride daha bUyUk muaf- Yum.uşa~ 5 ılan olunur. 2-5-8-11 

Son rekoru Alman ilim tayyare çifte pervaneli olup fakiyetler elde edeceklerdir.! Yerh bugdayı 3,82,5 
1 · d f k · d" Bilhassa Jo3 Louis' ki Çavdar 4,6

216 

erın en pro esör Toc enıo amu ı olarak havaya çıkmak- ·~h ı· . la d _ ~n ~s ı Aaadol yulaf 
plinını düşünmüş olduğu tay ta ve buradan inmektedir ve Şu fd ını e e e eCf' g' tnC ma-
y~re. ya ~mııtır '. IJode is~_i?de- çok k~ll anış!ıdır. . ı 60 beygir nı yorum. • AnadolArpa 9 ,S? ,5 

tkı bır pılotulnk.ıdare ettıg_ı bl~ kuvvetlınde_k •. makıoesi orta ÇI Yazm kış sporlan Yuli alivre yeni M. 3,12,5 
ayyare evve ı pazar şıma ı bda o up ıkı tarafında üçer F N h t k tr 5 75 

Almanyadaki Bremen limanın kollu bir pervane vardır. ransada 10 temmuıda 35411 F o ~ e s a 
dan hareket edip Berlin civa. Bu tayyare ayai zamanda ~etr~ ~Uk~e~liğin:e Egviy1per ı ya~ule r 

5 

rındaki Rangsdorf hava limi- ıeriye doğru hareket edebil eposı) zkerın Fe ış sporharı l Mu a. yekr 
1 

k ·','lS 

i L A H 

Mersin Bele~İJB RiJasetinden 
6 

1 
· · 4

3 
·1 f k n· d b yapı aca ve ransıı cum ur 1 ercıme ıar 4 

nına ge mııhr. 1 mı mesa e mc te ve ava a ir noktada reisi de bu sporlarda hazır s hl t20 ıEO 
katetmiş ve avdete aid 50 daimi olarak durmaktadır. bul unacaktır. 1 r:tl~~oiea 20 

Bdediye dairesinin ihtiyacı ıçrn on ton Su ifa t 
Da1omin ve fıç tiip klor gazı açık eks:hme sur~
lile satın alınacaktır. Muhammen bedeli 32o0 lira 
olan bu maddelere ~il şartname Mersin Su işleri 

lnuilteraııin en güzel kadın- Evlendiklerinin 7 5 inci yıldö- ~:~:~mu Ig 
lan nerededir? nÜmÜilÜ kutlulayorlar Susa;apaA;ı 

15 

togilterenin en gUzel ka- . . . . . Siyah 96 
32 

dıoları Bı oomfiel'de bulunmak . . Evlendıkl~rı~ın yırm~ be· ı makla uğraııyormuf. Şark 
tad Yu U ell 

_. şıncı batti ellıncı yıldönumü- Muharrir karı kocıyı",.ok A d ı 
ır. z g z gı ve saç .. . . • 7 na o 

. . •t"b " l B f" 1 k d nu kutlulıyan aılelu nadır de dinç görmüı ve ihtiyar ada- A d 52 ıtmgı ı ı aıı o room ıe a ın -·ıd· F k t dli-n 1 . . 75 1 Y ın gı ır a a g n erının f f · · t" w • 7 ları blltlln lngiliz kadınlarına • . · . mın osur osur pıpo ıç ıgıne Yıkanmıı yapak ~ 

miidiirliiğünden parasız alwabilir. Eksiltmeye gir. 
1~ ruek isti yenler bu bedelin yüzde 7 ,5 nisbetinde 

mu vak kal teminat ıııa kbuzile 15-7 -938 cuma gü. 
nü saat 1 n da ~lersin Belediye dairesinde teşekkül 

38 edecek daimi encümene ınüracaat eyleıneleri 
35 ilan olunur. 28-2-s- l 4 53 
75 

1 

f 
. kt" 1 • H ti .. l · ı· b" ıncı yılını teaıd etmek her ku de hayretle ıahit olmu•tur. G.. 70 aı ır eı. a ,l ngı ız ır 1 'b 1 . b" b h . ... uz yunu 

ltadını methetmek için «Boom- 1 nası 0 mayan ır • tıyar· ihtiyar, gazeteciye haftadı 1 Konya malı tiftik 110 1~0 
hktır "k" k t tüt" · t" w • • .. I fiel li kadar gUzel» tabirini Ö .. .. . w ı ı pa e un ıç ıgını soy e, Yozgat 

1 l A N 
Devlet Demlryolları 

MdclürlutiJnden: 
işletme Umum 

kullın la numuzdekı Agustosun miştir. Karı koca bütün tarih K • k 1 ır r . . - .. .. .. F d 1 eçı ı ı 
Broomfiel kadmların gUzelliği- . yırmı uçun_cü. g~nu . ranaa .. a sayfalannda okunan birçok ,. dabai 
ni ruUdafaa cemiyeti adlı bir 1 S~n · Remı ısmı~dek~ kllçuk eski maceraları, meseli lMarİ· Pirinçler 
cemiyet de varfür. Geçende bir ~&by" bal.kıl ' _koy7l«:_rı~d~ kya- Antuvaneti ve Napolyonu mil Birinci aevi mal 20 

. . . şıyan ır aı enın :> ıncı u- k 1 h 1 k d t belodıye meclısı şehra su ge-
1 1 

fi b k emme en atır ama ta ır. ikinci aeYi mal 
ra uş yı ı ~ere n~ üyü me- . w 

2ı 1- Devlet Demiryolları iHtasyon sınıfında istihdam 
edilmek üzre mUsa baka ile hareket memur namıedl alı-
nacakhr. 

50 

ti ı·mek teşebbOsllnde bulundu . - k . Karı kocanın bır ogulları I Çay 285 _ . rasım yıpmaga arar vermış· d · 10 
gu zaman cernıyet şehre ge-

1 
d' M"t .1 . . d 1 k vardır, Bugün 70 yaşın a olan I Kahve 4 105 . . er ır. ı rı ısmın e o an o . . tırıleeek ıuyht yıkanacak ka-
96 

A t • . d , bu evlid, devlet demıryolları Badem, çekırdek 

.A> MUsabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili bitir· 
mıt olmak; 

B) Türk olmak, 
ca ve men ısmın e oaan ı .. 

dıolaı·ın gUzellikleri nin bozula kad d B4 d ... d memurlugundan tekaüd olmuş içleri 
ın a yaşın a ır. . k cağını, aüze11ig"i idama etmek 8 "ht" .1 .1 .. .. ve tekaüd maaşıle yaıama - Tatlı badem içi .. • u ı ıyar aı e ı e goruş- dı Acı 

i · k" · · b" d b 1 ta r ,. ,. çın es ısı ~· ı ora a u unan mek üzre giden bir gar.ete · 
kuyu su1arıle yıkanmaların muharriri, erkeği blhçesinin 1 -~ ~,...;- Acı çekirdek 
elzem olduğunu ileri silrmOş, eskiyen parmaklıklarını tamir' Takma dışh gehnler Urfa yağı 

1 

90 

C) Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan (dahil) yukarı olmamak 
D) Asgaıi bir sene için askrlikten muaf ofme&r, 
E). İdaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muye· 

nelermde faal ve servisde çalışmağa meni bir arıza ve has
talığı olmımalr, 

2- Müsabakada kazananlar 61 lira ile tayin edilecek
lerdir Ecnebi lisanlardan bir ine vakıf olanlar ö7 lira Uc· 

ve bu yüzden teşebbils akim ile meşgul bulmuştur. Karısı· İçel " 
kalmıştır. d• bu sırada çamaşır yıka- fsvi Çrede Appençel kan· 

~~~ .. ~~~I!!""=~~-- retle ahnacakaJrdır. 

M 
• M S b Müsabaka imtiham 9 Temmuz 938 cumartesi gUnll saat 

A." ffiL)fikada Portakal sarfiyatı tonunda dünyanın hiçbir ye-
ersm ı BYYB ve B ze 14 de Haydarpaşa, Sirke~i, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Ma 

• Jatya, Adana, Afyon, fzmır ve Erzurum işletme merkezle-
J-}. ~ rinde görillmiyen bir adet 

k 
vardır. Bu ildet Viyanada diş PIJ811SI rinde yapılacaktır. 

4- En son müracat 8 Temmuz 938 Cuma gUnüne 
kadardır. Geçen otuz sene içinde 25,0QQ.QOO dolar masraf oy· çiler kongresi toplandiğı za-

Amerika Mnttehid hükO.mel· muşlardır. . . . Amerikada portakal bu men kongrede de mevzubahıs Kuruş 
lerinde portakal sarfıyatı bı r 1 k ı· "h t· de olmu· stur 

ı 08 
• d 

1 
mcm e e ın garp cı e ın , • 2 Domates 

misli artm_ıştır. 9 ~enesın e Bil Uk Okyanus sahilindeki Bu kantonda bir genç 8 BOber 
her Amerıkah vasatı olarık y . . . · · 02 5 A f 

d 
~ıı t k 

1 
kt Kahfornıya havalısınde ye- kız evtenecp ır ı zaman cıhazı , yşe asulya 

1 Temmuz 938 
S- Talipler i.ş~etmelere ve istasyonlara istida ile mU

racaıt edeceklerdır, 
6-Kabul şerait VP evsafı hakkında daha fazla malu

mat almak istiyenler işletme merkezlerine ve istasyonlara 
müracaat edebilirler. 17-22-~8- 2 

ıene e " por a • yeme e t "ı şt"ıı"ılmekted"ı · Po takaltarı· n ° · 5 Barbonya . . . . . . ı. r arasında ağzına göre yapılmış 
ıdı. Şımdı ıse her Amerıkall cinsini ıslah için her tUrlU . . b 02 rıh fasulyı sırığı bır de takma dış ulunurmuş. ~ "ll U ha · b } 
senede 79 pot'takıl yemekte fedakarlık yapılmışııı·. yok Yer çalı ll"J. 81 8f8Y8ll ara 
dir. Bazı taraflarda sarfıyat Yafa portakalları derece- l k 1 J yok Sırı fasulya Ciddi ve lecrübeli lJir cuuhasib iş aramaklaclır 
bunun bir iki mislidir. sinde iyi poı·takel yetiştişmek 0 8018 U8fSn UğUnu80 4 Kabak 

P takal arfiyatının art iç!n _buyuk gayretler sarfe~it • k I ı Hıyar adedi Muamelau tüccariy~ye vakıf bulunduğundan hini 
or s:: • h mıştır. Dunyanm meyve ıle 810111 8 ıo·r u·g"u·ne 7-lo Erik tıacett ı· 1 " 1 "bl . kA maaı yalnıs hılkıo kendı eı • iştiğal eden en mııhur ziraat 10 _ 15Kaysi e ıearl'I ıane ve muessese sa ıı erme ve ., 

halini ve bu meyvanın bOyUk mühendisleri ve ilmi mutahas - ........... . 7 Patlıc•n l!et edebilir_, icap ederse kefıl g_ öste~_ir. Gaz~temiz 
faydalarını düşOom~sinden sızla r bOyUk maaşlar ııe Ka· Fı~n~ıı_aktOr ve müellıfi 7-8 Sarmısak ıdarehanesme muhasib rumuzıle muracaat. 
dolayı değildir. Ame~ıka~ıla liformiyaya celbedilmiştir. Bura Saşa ~ıtrı bır lokantada ye· ....-----------. 
ı ·ıo malum reklrtm faalıyetı en lar her giln yeni bir ctns por· mek yıyordu. fstedifi yeme· Mürettip 
bnyük <\mil olmuştur· Porta ... taksi y~tiştirmektedirlcr. - ğin bir tUrlO gelmediiini gö· 
lıal yetiştiren bUyUll şirketler Cinslerin tenevvUU propa rUnce garsonu yanını çağırmış İStİyOfllZ 
den bir kaçı geçen otuz sene ganda gayretine çok yardım ve ona damdan düşer gib; Matbaamızda gazete ve 
zarfand biHçelerine reklam için etmektedir. şu suali sormuştur. ceheJ iılerinde çalıımak ilı:-

d 1 1 
.
1
. k ki , k - Filim çevirmek ister re iki mirettibe ihtiyacı. 

Büyük Britanya a 8 an ngı iZ ar 8 ın 18 il misin? IDIZ vardır. Çahfmak anu 

1 
• ı G d h ı t .. edenlerin m6diirivete mil-

BUyUk Brltaoya ada arı yamıvı 881m8Z lf arso~ er a «~ve " et racıatlan. ı 
aeµed(i 25 santim suya gömUl :J vabıoı verancc mOelhf: 

. tngilterede şakerci dükkit ô .. 
... 

Satıhk Ev 
Mersinde Mahmudi~e mahallesinde Küçük Ha

mam civarında 151 rıunıar~h ~okakta J 5 numa .. 
rah ev salıh~tır Burası i 92 nıf>tr~ mur~IJbamda 
dört oda bir oıutbıt htaıı ibarellir Evin bahçf si su 
tulumbası 'e çı·şmesi, tılektrik l<'sisatı vardır ' 

Almak istf>yeulerin Yt·ni Mersin idare memu
runa nıüraca&lan 

me"tedir. Fakat bu hıçte . - yleyse hımarladıgım .----------• 
. 

1 
. hl"k d nı her yerdekınden daha çok• . b gözle görU Ur bır te ı _c e· tur. yemelderı ça uk getir, yeme J ( N • M ( R S ı H -1rOOOOOeOOOO .. OOOOOOOOOOOO* 

ğildir. ÇUnkU bUtUn Brıtany~ Böyle olmakla beraber ği bitirince seni t-ir sinama 1 Türk Hava Kurumu 1 
adalarının suya gömlllmesı logiliz erkekleri şekerden! 1 şiı·ketine götnreceğiml demiş· Nüshası 5 Kuruştur B .. k p. 
i~io beş yUz otuz bin sene pek hoşlenmaz'ar. Şekeri ka- tir. Abone ı Türkiye Hariç üytl ıyangOSU ltl 
lazımdır. O ıama~a. kadar da dınlar ve çocuklar yerler. Şaşa ıözOnde durmuş, Şerail için için 1 d:ny~~·~ ~? şe~~ını m;h~!""" Fı-ansada ise erkekler kadın-lyemekten sonra garaonla ıı.ı·a 3 

OncO keşide: 11 
Temmuz 938 dedir 

e ccegını ıç ımse es ıre lardan daha çok şek.er yerler. ber studyoya gitmişlerdir Senelik ı200 Kr. , 2000 Kı ·ı Bdylik ikramiye 50,000 li>-adır 
mez 

1 
k t Altıaylık 600 ıooo · Cuplerinde şeker eme pe etle· Garson tecrübe filminde mu- Bundan b!\şka 15 ooo. 12 000. 10.000 ltrahk lkramtyelerıe O 

DUnyanın dörtte UçU su .1 d 1 öt de beride ağız Oç ayhlC 300 ~ O ( otdui1una ve bu nisbeti mu· rı e o a_!i'P ~ 1 vaffak olmuş ve o sırada çey Bir avlık ıoo Yoktur. O 10.000 ve 20.000 ) liralık tkt adet mOkllfat vardır. O 
hala;. edeeğ\ne nazaran acaba lal'ına bır.r şekerleme alan çevrilmekle o'an bir filimde O Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya O 
baıka bir tarıllı da keralaı· erkeklere ~er ıaman tesadurı ~en~iaine old~kç.a. .ehemniyet· Reımi iliııatın ıabrı 10 O iştirak eımek suretli• siz de lalihinlzi deneyiniz O 
denizlerden yer alıyoJ'mu? edılmektedır, h bır rol varılmıştır. ._K.u.ru-'t•ur··-----·• OOOIOOOOOOOOOOOOOOOOOO•OO ı 



SAYFA 4 2 T,emmu7. 1938 
~ımımımmımıımrmmııınnnmırm. lS! p~~~~~'iS~*~~~~~~~~~ 

l\lazot yakan yeni 1 r uya ~ ~ oRNEK Kg BAP EVi ~ 
Mutfak Ocakları § Kolonya ve Esansları ~~ Ahmed Kayaselçuk ~ 

I Yaz geldi, her zaman size lizım olan kolonyaları-! r~ KEBAPLAR ~ 
H E 1 O E N 1 A =ı : ·nızı ALTIH ROYAKolonyaları satışevinUen temin ediniz;..i ~ e~b1ba:b;ııça1ı ke. ~ 
Dünyanın en iktisatlı ocaklarıdır. ~ . m aıı r,; 

D ,. /\ olonyalarımız en güzel, temiz esans~ :l kebap ~l g = ,: /ardan yapılır, derecesi kuvvetlidir. t ~ kebıtp .~ • 
• # 1 at l ydanuzlu ke. ~ Borusuz = . Fiyat ararrıız hflr ~isrye t lverişlidir. Esans • r~ murtu f' t tep ~~ 
:= ilların11z ise t~nıinatluiır. " ~~ (~ = Topta11 sa t ış )3palar. Sipari~ ~abul edilir. ~ 1 e ı te 

ıoumansız 

1 Sessiz 

1 Pompasız 

K 
ı, D r tb' Cııcık, Turşu ~ 1 

OıUSUZ ~ Lütfen bir defa tecrübe ediniz. ~J ~~ 1 Mersin Uray caddesi No. ~ ~ ~~ Şakarya lokantası karşısında 37 ~O. ~~ 
r 'k • • ı ' Billt&&•BılB&iUI• ~~ ORNEK KEBABEVI V:tı~ Lokantasında~~ 
l0)8 İOBSUZ •:••:••:o:•+•!••: .. :••!•+•!••:••!•<••)•)•••••>•!••:••:•••:••:••!• ~d Yukarıda y•zılı kebaplar ile daha birçok yazıl· 1 ~ •!• •!• ~ ~ mıyan kebaplar sırf koyun etile yapılır ve mubt .. lif ~ 

i Methi Bayar i l.,~ v;~~~L~~i:ı~~~~~iıuizi !.nemnıııı eııııek için~ 
~?Yazma, TOfbent ve bilcümle mauifatura tecimevi~i.• ~~ yapılan hu taalılıiillen Orn~k k~b~!rcısı Alı rJ 

i Mavi alev, biiyük kftçfık bir att>Ş vermek 
üzre derimi ayar edilt'bilir. 

::: URAY Caddesi No. 43 Posta K. 166 ::: (J mel çt· kinnıPz. BiR TECHVBE KAFIOıH } 
:rv.tER.SIN •!• ~ 

+ + ~~~~~~~~~~~~~~~ 
•:• Sayın müşterilerime •!• ~*~**-**-* 'ff.m<·~*->f.ife-.)f.•*.~-ME~~~--:. 

7 dakikada bir teneke su kaynatan 
t ocaklarımızın saatte 1 kuruş 1 
~ • . m~srofı vardır ~ 1 
~S&tl' yerı· Hık~et 1.!.rman - P?sta Kutusu No. ıt ~ 
~ y , Mersın Zıya Paşa cıvarı No 8 5-1511! 
~ımımm1mumımımımımımımım,. 

~~ Şimdiye kadar Uray caddesi 74 numarala mağa-~!• ~ SAYIN ~.~RSİNLİLER.. ~ 
:; zada icrayi ticaret etmekte iken 1 Haziran 938 tari· ::: ~ Yaz gecelerınızı ...,. 
·!· hinden itibuen yine Uray caddesinde 43 No. lu ma· .:. ~ istasyon Aile sinemasında! 
~=ğ•zaya naklettiiimi saygılanmla bildiririm, •!• ~ ~ 
C. Sayın mi4ttrlltrimden ~6rmtktt o/dutum ro/ bet ve ltvtccühe •!• ~ GEÇiRiNiZ ~ . 
•!•binaen mdlazama en iyi maldan, bol ve yeni çeşitler Ettirdim,·:· * Iyi bir hava almış olur aynı zaman- ~ 
<• KAx. d · · r • •:• .z ~ 
.. ~. c:ı5I ışı yazma ar; ~. ~da mevsimin en güzel filmlerini seyret• .:le. 

.. ~. 32, J4, 36, 38 ve 42 tam de /lrml ve 6rtültrl, lıas damEa 6 ~ . b ) m 

.. ~. lı kaltm, solmaz mavi Vt salcı yazmaları .. ~. ~mJŞ U UllUfSUnUZ. ftt 
~ ~ * .. ~*~***~*~***~~~~el-~~~~ •!• Kalın mallar •) 

Portakal ağaçlannm sıhhatı nastl temin e~ilir1 

VOLK ile, çünkü: 
1- Porlakallara tırız olan lrnşeral ve hasta 

1 hUarla eu kolay ve pratik şekilde mücadele 
eınıek aıwak VOLK ile kabildir. 

A ~ @~~~~~~~~~oooooooooo~~~oooooooooocx@ 
.. :. K11r• kalem; Tokat, Kayseri, ftl/ıler/, Ştltll Vt' lıuriytl yaz ·: 1 D o K. T o R sı 
.. ~.maları, Mermerşahi, salaşpur, 20 n•mara, lskorya, Hint, ve Al~ 
~. tmbaş tülbtntltrl,japon ve Amerikan astarları, Kasktt, iplik·:.· Mazhar Cemil Esen 

• hır/talar ve Kazakları, Abaniye vt şallar, KADIKÖY dokama ~= 8 
Volk ilacına yardımcı l ı ir madde karıştı . 

rılma~ma liizunı yoktur. 
<• Jarı vt çarıafları, Bursa krep Vt ktfiytleri mauaıamda mevcut·> Sinir hastalıkları mütehaB61SI 
A ~~ ~ 
(. Methi Savar •i• 
+ + 

Adana Reşat bey mahallesi ordu_evi 
civarı Savatlı Bay Halil evi volk ~Jevcul ilA.çlartlau en emniyetlisidir. 

volk Resmi mü~sseseler t a rafırı<lau her 
ilaca tercihan tatbik ve tavsiye edilmektedir 
volk Ve Volkun kullanılmasına yarayan 

PliskiirgPçler her zaman bahçecilerin emir
lerine aıuade bıılundurulmakıatlır. 

o•+)+OOAO+++o++vt+++++++++ aoooo~~oooo~oooooooooo~oooooo~~~~~00090l 

volk ile ilaçlama işl~ri e11 elıven şartlar· 
la ticarelhauemiz larafrnd:ı u deruhte edil
mektedir. 

Mersin: Azak zade Han No. 20 

VIKTOR BOTROS 

Vurtdaş 

Kızı laya 
aza olunuz 

••~~ftllllB•BU~a•SCtmNHHli8~8~8•111111it811ft8BB•--~***~ 
* ~ °" SIHHATİNİZİ K.ORUYUNU-Zı * 

- :r'f ASIL MI 

: KAYADELEN 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletinio 672 numaralı raporu 

• TAHLiL RAPORU i Görüniiş: Berrak Kaleviyet; "loo sm3 suya sarfulunan N. lo 
ruikdarı,, 0.2 sm3. 

Mfcmu sertlik derecfsi "Fransız,, 1.5 Renk 
Koku 

: Renksiz 
; Kokusuz Uz\İ maddeler için sarfolunan müvelli-

dülhumuza litrede o.4o mgr. 

* * .. 

1 
Sülfat "SÜ 4,, litred~ 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 1 
Nitraı ''No i$,, ,, 0.0040 

Nitrat "No 2,, lOk 

Tadı ; LaLir 
Teamül; ıtltJtedil 

Anıonvak ''Nll3,, Yok 

I 
.' 

(lenni ıı en son usu ileri ı:e ria y eı ede re k lı.a y nad ığı yerimlen i Li lıa- ı. 
ren istasyona ~adar içi kalaylı krıl va nizli borularla içi mermer döşeli 
bellurlıavuzlara dökülru .. ktedir. Oradan d"l büttin Fiziki ve kimyevi 8 
evsafına muhafaza ederek ve hiçbir suretle f-1 dPğmeden hususi kim- il ~ 
yagerimize ve Adana Sıhhat Bakanlığmın tayin elliği Sıhhiye memu· 1 ( / ~ 
rn huzurlarında damac~rnalar ve v:ıgonlar KA ~ ADELEN ·suyu ile . -tt .._/ 

yıkandıktan sonra doldnrulmakıa ve ağızları Sıhhat memuru tarafın- * 
dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir. * 

~ * 
*~••Döllltitilft.C aa•B•USM .. 8 ........... *~* 
Meraisı; Yeni Merain Basımevinde Basılmıtbr 

J ,, ;f 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 

Hazırhkh Davranını 
I 

: 


