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- C. H. Partisi Genyönku
rulu Belediyeler ve umu· 
mi meclis azala; ı secimi 

Sahibi ve Umum Neşriyat 
OlrekHSrU 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 

Cun1arte~i 

3o 
Temmuz 

1 9 3 8 t ı col ıler!ID Ilı ı;:ıetl • Sler lı 

G-ü~pEL tK. SİY ASİ E:AE J"-:JR 
işlerini görüştü. Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 
Yılı;j Sayı 
11 3052 FİKİR GAZETESİ 

~~--~----~--~~--~ . 
Avrupada 
Bir değişiklik 

Yazan: Albert Bayat 
Hukuku Sefer Cemiyeti 

ikinci reisi 
Zaınnnımızın siyasi pora· 

doksları içinde bazı Ortn Avru· 
Pa vo Balkan devletlerini Al· 
nıaııynyn doğru çeken hareket 
kndnr gıırilıiue az rastgelinir. 

Evvelce Polonya, Yugoslnv 
l'n, Macaristan, Roınnııya ve Yu 
ııaııistnıı lıükümotleri lJrafındaıı 

Beı line knreı yapılan avanslar 
herk11sçe malfıındur. Fakat nz 
Qok tarih bileıılorce 1\şikürdır ki 
Orta Avrupa milletlori daima 
Alnınu emperyalizminin bütün 
teşebbüslerine karşı gelmiştir.Bu 
do\'lctlorc.len bir kısmı mercudi 
Yellerini, İngiltere ve .Fransnnın 
kendilerini Almanyaya karşı 
rıtüdufaa elmiş olmasına borçluy 
dular. 13unların tekrar Almanya 
l'n bel bağlaınıslarr, kurdun ar· 
kasından gitmeleri demektir. 

Bu gün değişmiş bir şey 

\'ar mıdır? Hadisat oııu gösteri· 
Yor. Bu değişikliğin sebepleri 
do göze hntnc.ık kndar ıişikfır· 
dır, Evvelü 11 tlorin halyaya 
kıırşı olaıı munmolcsi, sonra do 
A\·usturynya karşı tatbik edilen 
siyaset. 

Cumhuriyetin 15 inci yıldönümü 

Büyi1k: ba.vraı11 için 

Hazırhk başladı 

ı Pazarlık yasağı hanrh~lan 
Gıda 
Maddeleri 
Eylülden itibaren 

maktu fiatla 
satılacak 

C. H. Partisi Genyönkurulun
da bir toplantı yapıldı · 

_ _ ~ Ankara 29 (Hususi) Dün de 

Arzı mevud ateşler icinde , 

Tethiş arttı 
Bombalarla kamyonlar dev

riliyor. Köptüler atıhyor 
.. 

Bütün 'tedbirlere rağmen günün hicbir , 
saati hadisesiz geçmiyor 

Memle~ette ~ayranı geni~ teza~ürlerle kutlanacak bildirdi~iın gibi tktisat vekftleti 
___ Y_ 1 Eyl(ılde tatbikine başlanacak Kudüs 29 (Radyo) İııg ı lız ·ı Dün Fıl i stin yollarrnda gene 

A k 28 (Il • c 1 - · b olan maktu satıe kanunu hnzır · makarnalı Be .. ·tulluh polis mer bı"r çok lıı1dı"seler olıııus ı'kı' oto il ara, USUSI) - llm · ehemmiyotle tnUleııasıp ir fJ0· J 

huriyet bayramının on beşinci kilde kutlulanınk için Cumhuri- lıklarına başlamış bulunmakta· kezinin taarruza uğradı6lı bina mobil bomba ile berlıaça edıl 
, ıldöııümü pBrlak ve manalı bir yet Halk Partisi "çalışmalarıııa dır. Aldığım malfımata gö:e; ve· nın tahrip polisleriıı öldürüldü miş Nablus Tulkerim yolunda 

lo .. renl 0 kutlamak için dün Parti d t kt d" killet maktu Hatışın muhtelif 
1 ğü hakkındaki haberleri tekzip üç köprü berhau edilmietir, " evıım e me e ır. . . . 1 

merkezinde t "ren 1'e bayramları Kutlam: işlerini tahakkuk maddelere tedrıcen teıımılıııe ka etmietir, Yalaıı Beytullahın ya Beynelmilel demiryolu ra> la 

kutlama bu-rosu aefı' lznıı'r rno .. u· . k . · · ır.. b 1 d' rar vermiş ve ilk olnrak kanun k" . d b" 1. d . . .1 rıoın Qivileri sökülmiiştür,fngiliz 
'i u ellırme · ıçın vı uy et ve e e ıye 

1 
~ k-

1 
. . . ının e ır po ıs enıyesı ı e 

Y . . . . ı ıu um erının {)'ıda maddelerıııde - moto"rlu- devriye kııaları takvı'ye su B. Hnsnn Ali ücel'in de iş ler şımdıdon fonlı3 ete sevkedıl ı. k' . d ."' . . K ç6teler arasında müsademeleı 
tirfıkiyle bir toplantı ynpılmış· . l d' y 1 1 l bl' t latuı mı erpış etmıştır. anu· ed.lmiştir, Buna rağmen hemen 

ınış er ır. apı mış o un e ıga d b- - k 1 olmuş ıki polis memuru ölmü!l her ıaıafıa hiç bir saat JıAdiı;e 
B d ı> k"I t - t . •1• k 1. nun yur un ulun ınınta a a- _ ' ıı 

tır. un a :>aŞ\'e ·u e mus eşarı ıle vı ayet, aza çe ns 11ye mer tur, s iz geçmiyor, 
rında birden tatbike geçilmesi 

B. Kemal Gedeleç, \'~kületleriui kezleriyle köylerxl.e birer koınis 
t nin her hangi bir yolsuzluğa ve 

temsilen bülün vokAletler müs e yon teşkil edilmiş, lıu k0ınisyon 
kargnşalıaa meydan ,vermesi ih· 

şarları ve AnkAra Vali çe bele lar şimdidon çnlışmıya başlamış· 
timalini de göz önüne alan te· 

niye roisi B. Nevzat 1'aııdoğun lnrdır, 

lmlııııınuşlarctır. Parti cumtıuriyol umdeloriııi 
Oııbeeiıwi yıldilnümünün, ifade adeıı müteaddit vecizeleri 

katet ilk defa büyük şehirlerde 

baenrılmasına karar verm iştir. , 
Bu husu~ içiıı büyük şehirler 

Belediyeleri ve ,'l'icarnt Odaları 
yurdun her köşesinde milli so· tertip etmiş ve hunları tnbeııtirip 

vinç \'e gururumuzu ifade ede· uütün teşkiHita dağıtmak üzere 
nın mütaloaları sorulmuştur.Alı· bilecek bir tnrzdn kutlanmnsıııı bulunmuştur. Ayrıra bu vecize· 

lemin için ovolce ynpılmış olnn !erin muntrızam bir şekilde yap nacak cevaplardan sonra bu şe 
toplantıda, bahsedilen işler göz tırılmasını temin için mııjlıskül hirlerde gıda maddelerinin mak 

k tu satış fiyatları hakkında lıir 
den geçirilmiş, yeni ıılıııaca ted ve ınüniskül hndlet'i ihtiva eden 
birl('r kararlaştırılmıstır. nümuneler de bastırmıştır. 1 knrarname projesi hazırlanacak 

On beşinci yılrlöııümünü - sonu lklncıde - 1 ve Vekiller Heyetinin tnsvibine 
------ - ' arzolunncaktır. 

C. H. P. Genyönkurulunda ________ __, -- - -
Sanat hayatımız için müsbet 

kararlar ahndı 

ingiltere 
Cebe liitta r ı kta ki 

İsprınyada harp safhası değişti 

Cumhuriyetçiler Frankistle
re ağır darbeler indiriyor 

:!)ark cephesinde Frankist kıtalar bircok 
' mevzileri terke mecbur haldılar 

Barselon 29 (Radyo) Resmi 
tebli~deıı : Cumhuriyetçiler earkJ 
cephesinde ıaarruzlarıua devam 
ediyorlar, Cumhuriyet kıtaları 

dün 6 kilometre derinliğinde 

ilerlemişlerdir. 

Almanya 
İngiliz-Fransız iş 

birliğini inhilal 
ettirmek mi istiyor 

Paris 29 (Hadyo) Paris siya 

Kıtalar Duşe ve Sulimara 
yollarının telfiki ııoktasını ole 
geçirmişlerdir. Düeman dün nldı si nıolıafili bu giııı de Almanya 
ğı yeni tahiye kıtalariyle Kan ile lngiltere arasıııdn yapılan te 

Almanynya ilk teslim olan 
ltalyadır. Musoliııi Almnnyamn 
halyaya müsavi muamele edece 
~İııi umuyordu. Faknt bu gün 
Musolini nlclaııdığını görmüştür 
llit1Pr A\'usıuryoyı ilhnk ederek 
Hreııer hududuıın dayamakla 
kalınamış, buııu hul)·nnın nıU\·a· 
fakatı)'lo ynptığıın ııfin elmiş.bir 
iki huftn soura da Hamuda Mu· Resöamlarımız memleketi dolaşarak gü-

toplardan endişe 
ediyor 

desa üzerine taarruzlar icra et maslarla çok yakından meşgul 
mişlerse de Cumhuriyet kıtaları • olmaktadır. 
nın· çetin mukavemeti ve nıuka 1 Gazeteler; Alınanynnın lııgil 
Lil tnarruzlariyle püskürtülmüş tere ile müzakereye girişmesiııin 
tür. Frankist kıtalar bu cephede Fransada hafif bir endişe tevlit 
ağır za:riat vererek Kaııdt sanın ettiğini gizlememektedir. 

Solini lor ıfından muht('ŞClll me• z.el eserler meydana getirecekler ı' 
ı·asimlo misııfır <!dılm şur. Bu 1 Londra 29 (Radyo} - Aum 

\'nziyet Orta A\'rupı de\lotleri 1 Anknra 28 Hu-usi) - Cüm,cukıor<lır. Seyehnt q·lülün biriu l\amarasında işçi muhalefet par . . ı 

nı düşünce) e SO\ ketmiştir, I huriyet Halk Puı tisi Genyönlrn 'de lıaelıynoak te sununda niha lişiuden Heuderson, Cebelitarık 
A vusturyn dürsı dnha az rulu dün öğlod1111 eçel toplaııa yet bulacaktır. f ve Septe civarında, Cebelitarıkı 

kuv\·otıi değ.ildi~·· Herke~. lıilır ki il rak lrnzı karulı:ır vermiştir. Bu 
1 Sanalkfırl~.rı~uzın. ya.r~t.acak 1 ve boğazı tehdit eder mahiyette 

1husturyn rıcnlıudı:ın bıı çoğu arada rncmloket s •ııHt lıuyntını 1 ıarı (ISerlor, donuşte bır 1urı he ycrlf~şti.rilen toplnr meselesini 
Aııeelus taraftarı idıler. Çünkü 1 nlükadar eden mühim ıncn·zulor 1 yoliııin tC'lkikiııo uı zoluııacak ve 

1 mevzuu b~ıhs utmiştlr. 
LuııJar Nazilerin kendilerine mü üzerinden ınüslıet kar.ırhı.ru \'a ı' kıymetli göı üloııloı o partice sa 1 Covnh veren Harbiye Nazır; 
sııvi muamele edcı.'eğiııi hayr.I 

1 rıımıştır. tın alınacaktır. Rossnmların yol Hörbilaşo · demietir ki: 

~d'.yorln~dı. /~u hayale . ka~ılan· Dünkü ıoplantmın ka rarla/ para.tarı .. vo zar~ri masrafları/ , _ Cebelilarık yanındaki 
~'· lıutta \ ıyaıın Nnzılerınct\}n rıııdnn biri olartık partimiz )'Ur partıce odenocektır. toplar, eğer oldukça kuvvetli 

lı 11• çokları bu gün temerküz dun güzellıklerini yerinde tes Bu yıl gezilecek vildyetler, 1 ıse, Celıelitarıkı bombardıman 
~aınplarınd:ı mahpus bulunU)'Or bil etLirmek ve sanıı.tkılrlnrıını Edirne, Bursn, J\onya, Antalya, edebilir. Fakat bunlara karşı mü 

evlerine kadar geri çekilmişler Epoh gazetasi Almnııyanın 
dir. müstemleke işloriui kurcalama 

Daha coııuptnki Cuıııhuri)·ot dan lıir itilAf akdi suretiyle Qek 
kıtaları M ııtabuko >olunu geç 1 meselesinin hallinde Londra ka 
mielerdir, lıiııesi üzerinde bir tazyik icrası 

Şark cephesinin sol cenahın tasavvurunda olduğunu yazıyor 
da Barrafanın <·eııubuııduki düş Pütijurnal ise; Hi lerirı bir 
man mevzileri zapledilmiş Sala 1 1."ransız-lııgiliz iebirligini inhi 
danın cenubuııda şiddetli biı· mu lal ellirmek istediğini unutma 
harebeden sonra düşmnıı \'aran yalım d iyor. 
ko mıntakasıua kadar ileri sü ÖH gazetesinde bu günkü 
rülmüştür, -Sonu lktncide-ar. Bu misnl de Orta Avrupa zııı memleket mevzulıırı üzerin lzmir, Atılep, Malatya, Trabzon, essir surette hareket olunabile 

\'? Balkan dedot adamları içiu de çalışmnlnrını kola> lnştırmak 1 Rize \'e Erzurum olarak tayin cektir. Sopte civarındaki toplar 
Lır·ıt r · · "d- A t 1 1 l nr VıtZI o ~ııı gor ll • mnksadilo bu bCll0 bir yurd edilmiştir. da, bütün loplar gibi, muhtemel cen a ar ordino bedelle-• * içinde sanat tetkik seyahati ter Yerli Ressamların bir lelıl\kodir. Fakat elimizde 

Hu gün ha\'8 değişmiştir.Ar vrut vasıtalarla be t f j·ı • d • i t• ı ı 
lık Ortı1 AHupa ve Bnlknıı dov tibotıniştir. GJzcl sanatlar aka Sergileri =~y;cek bir tehlike d;~~r;i r. e 

1 j rın e SUf 5 ıma yapıyor ar 
luııeriyle lııgiliz--ltal)•nn mihveri ılemisince aynlacak resssımlar (foııe diınkü lopl:ıntulıı yer 

bu yıl tesbit edilen on viliicotte ı· ı - d t. k s k ~ ~· ı Güm ük k ·ı d. l /r l 8rasıııda bir yaklaşma başlamış J ı reSilanı.SaornuuJ VlkUICnUcldee ge ırece u•veyş mınta asın a 1 r anunı e OT ıno arın 1yme • 
1 dolaşıırak, eserler vü.'ıude getire 
ır. l>ünyn sullıü nnmıııa bu yak ıizliti tasrih edilmi11 olmaıına raımen 
laemnnın l>ir huklknt olması Hi. Tı.. k • J h d d k • k l l T 
~•mdır. ur ıye • ran u u omısyonu İngiliz ış a arının yabancı acentalar 50-75 kuruıa satıyor. 

Znten eurnsı uir hakikattir • 1 • f • 
k• ı ıran heyetı• du·· n Trabzondan vazıye ı Bize verilen malOmata göre • • v k·ı· 1

, ııgiltoro ve Pransa Ortıı Av ıkt sat e 1 1 
tupn ,.e Balkan dotletleriııdoıı . _ iıhaliil emtoasııııu sahiplerine 1 

E d 1 Kahire 29 (Radyo) · Oğrenil teslimi içiıı aceııtnlar tarafnıdaıı 
~•küyeto kcudıleriııi haklı gör rzuruma var 1 ldiğine göre, Muhammet Muh mut mal sahipleriııe verilen ordino İsfanbu/don 

Üklori zamanlar bile, Orta Av· ı pııaa, S'üveya kanalı m 111 takasın ı Anka
Jöndü r 1 " "' ücretleri üzerinde ynbnMı acen 

tıpa ve Balkan milletleri daima / k l d b da ingiliz askerleri için ynptırı 
o 1 Trab•onda yapı an A'nÜZQ ere er e Ü• talar suiistimal yapnıııktadırlar. ıı nrn teveccüh \'O muhabbet l i .., 1 lacak kışlalar meselesinde Loııd 
o·· l d b L L I d Yal111z Mersinde do~ıl lzmit ~ostermekten geri kalmamıştır tün nokta ar a muta IR Ra ın I Irada mali bir anlnşmnya varını~ 
lfatkııı gösterdiği bu sevgi dola · tır. lugihere ile Mısır, bu kışla ve fstııııl.ıulda da yapılıın 1'0 alA 
" • J ) • • I'· t • kalı makamlara ihbar (ıdilerı bu "ısı la ııgiltere ve Fransa, Ort::ı Jı~rznrunı29(A A - Radyodan heyet reıın a uay şu beyanatta lsrın ınşaat masrafını, yarıya .. . . . 
.\vrupa ve Balkanlarla bnşlıyan ıı kişiden mürekkep olan lran !bulundu : j paylaşacaktır. Şimdiye kadar in suııstım::ılııı eeklı şudur : 
bu yaklaşmayı kuvvetlendirme- h d ı k . t 18 d c-'l'ürk yurdUtlda gi)rdüğü 1 gibıro inş:ıaı mnsrafınıu ancak Orılinolıır alakalı dairelerce u u omısyonu son e _ . . . . . . .. 
le mecburdurlar İngiltere ve ı" 1 · · 1 . ı · \l 1. K muz memleket ve eehıl'ler çok 4 le bırmı kal.ıul etmekte ıdı. lıı tab ve aceııtalara meccanen verıı 
L~ ' , .,.,e trlffilZe ge mlŞ lr. a 11 OmU· 'l" • • • 

~ransa Çekoslovnkyamıı işgali · . . .. _ . güzeldir. Her taraftn coşkun sa şaatın umumı masrnfı 12 mılyoıı 1 mektedir. Deniz Yolları acente· 
' tan, Emnıyet Dırektoru komıs· . _ j · "l" r d 1 • • • ·J· k 

tıe ınüsnndo elmiyecekloriııi ilıin ' mimiyetle karşılnndık Bız Tur ıngı ız ırası ır j lığı bır kuruş olan oı ıno ıy · 
ı yonu Arda ılıcalarrndn karşıla k . . . k · ı 

fltrnekle bu siyasetin ilk adımı·. . K . E k ki yeden muhabbet be lıyordnk v· d b' b'd IJ matını ve damga nııunıy e yn. 
tıı atmış uulunuyorlnr. Fnkntjdılar. ~mıs~:on rzurnma "R fAkaı bu derecesi bizi üınitlimiz 1 ıyana a lr a 1 e uçuru uU pıştırılmnıh ic'ııp ellen 10 kuruş 
lJu kufi gelmez. Si)·.ısi olduğu dar g~çtı~leı ı her yerde halkı.ıı deu fazla sevindirdi. Bunu kıy , luk damgn pulunu kendisi öde 
kacı ' kt' dt f l' ll 1 d teznlıuratıyle karşılandılar. Ştıhır metli bir hatıra olarak saklaya Viyana 28 ( Radyo ) - Na& . mekte konşimento mukabilinde 

c ar 1 ısa aa 1)'0 er e e p r J d ' . • 1 . . 
llalkan ve Orta Avrupa devletle k~ısında . o ıs . ve an arma cakız. Trabzondaki müzakerele yonel sosyalısller, .L,ı.uz .- Salz ı mal sahıplerıne verilen ordino· 
tini Paris ve Loııdrnya ba~la· mufrezelerı komısyonu seldnıla Tihıizin her nokl"lsında mutabık burg yolunda Ş.uş~ıg ııı ılk k.arı lara yapıştırdığı 25 kuruş tay · 
ltınk lfizımdır. dı hnlk misafirleri şiddetle alkış kaldık . • sıuın adına dıkıhnış olnıı fihıde yare pulu bedelini almaktadır. 

Bir znmnnlor bütün dünya ladı. Türkiye - Iran milli marş Heyet yarıu fılabah hareket 1 Yi dinamitle atmışlardır. Yabancı acentalar ise yaban 
llorlin Roma - Tokyo :mih\'orin !arı dinlendikten sonra mi:: afır edecek va Hasankaleye kadar/ ~alum olduğu Ü.zere, l~ayan 

1 
cı. vapurlarla ~eleıı malların or· 

~t1ıı korkmaya ~nşlaınıştı. Faknt lor hazırlannıı konnklnrınn git lC'şyi odilocok \'O Ilasankaledel Şuenıg, bu .y~l uzorı~ıde l3 - ! tdmolarıııı . 50 .ıle 75 kuruş ara 
\1 güu bu müsellesin dılılnrı tiler. şereflerine bir • öğle ziynfeti ve - 1935 tn~.ılrn~do bır olomobıl sı.nda _rah ıs bır bedellr. mal sa· 

Sonu ikincide Beni ordu efiııde kabul edeıı rilecektir. kazasında olmuştü. hıplerıue sAtmukı~ ve l>u para 

raya 
Aııraka 28 · Bir kaç günden 

beri fı;;taııb01da bulunmakta 
olan lkıisat \'akili B Şakir Ka 
sel>ir cJün sabahki tirenle eehri 
mize Jöumüş ve islaRyoııda lıü 
kfımot, ı:nrti ve vekalet erkanı 
tarafından kareılnnmıetıa. B. Şa 
kir l\e13ebir kendisiui karşılı 
r anlara teşekkür ettıkten soııra 
otomobille evvel8 evine gıderek 
bir ır.üddet istiraha t elmiş ve sa 

- Sonu ikincide-

temameu kendıJerine kalmakta· 
dır. 

Halbuki gümrük kanuniyle 
ordinoların kıymetsizliği tasrih 
edil.mis l>uluunıaktadır. Bu haliıı 
soııelerdeuhori devam ettiği clü· 
şüııülürse yabancı acentalar ho · 
sabına ehemmiyetli Lir yekün 
tuttuğu tahmiıı edilelJilir, 
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hazırlıkları 939 Nevyork sergisi italyadan +iSifr"W** '** 
\ 

Bir Amerikalı ga-ı iktisat Vekileti 
zeteci koğuldu \ . . . 
nama ~9. <_Rad~~> Eene_bi Sergı lıakkında fıcaret Oda· 

matbuat bırlı~ı reısı ml'avını 1 

Propaganda Afişlerinden 
1 

Karasinek 
Sıhhat ve İçtimai Muııvenet kabı ve bizzat hastaların tızerler\ Amerik_aı~ gazeteci ~n. yedi sene 1 lafJlla direktifler Verdi 

Vek&letinio çok nefis bir şekilde ne konarak oradan aldıkları p!slik deu berı ı kamet attığı ltal1adan1 
l l . h . . çıkarıldı vo bu gün fraıısaya Jh d--' / • • l • hestırıp dııe-ıtlığı renkli &fişler n erı ve nstalık mıkroplarını yl · . - . . . racat ma ae erımız fll) e sanayı eşya-

sağlık propagandası bakımından yecek ve içeceklere, sağlum in· 1 mutevecoıhen · Uomadan ayı ıldı • • 

yaptığı tesir ve intibalar ciddenlsaoların tığız, burun, göz Ae yüz Alman ~ududun~a Si ve mamullerımız hazırlanacak 
çok yllksek ve derin. Bu lııblo· terine taşımıık suretile lrtıbom 
!ardan her haugi birine dikkatll çiçek, dizanteri, karabumm ı, .ve· iki Südeti öldüren 30 Nisan 1939da açılacak ve 6 eserleri ihitva edecek bir kütüp 
bir gözle bir kaç dıtkika bılkmak rem, şarbon ve kolera gibi çok ay sürecek olan Nevyork dünya lıaueyı Türk yiyecek ve içecek 
tablonun telkin etmek istediği bll 

1
ı vahim ve öldürO~U hastalıkların polislerin trıUha• sergisi ve Türkiyeniıı bu sergi leriniu bulunacağı bir gazinoyu 

gllerl kavramak için kati gelir. bulaşmasına sebebiyet verdikleri kemesi ye iştirak hazırlıkları hakkında\ denizcilik kısmını, ve madencili 
Uzun uzun kltaplur okuyarak, sa afışte ctınh bir şekilde görUlmek dünkü gazetemizde malümat ğimizin propo~andasma ayrıla 
atlerce konferanslar dinleyerek tedlr. lnsanlua bir çok salğınlar Piezen, 28 (Radyo) - Alman B k 1 "' cak bir kısmı ıhlioa edt caktir 

r h .~ d vermiştik. Ekonomi a an ı 15 ı, ı 
dl ll l la t b r. ı dan zı'yade zarar verdiren ve e- uuu u civarında Frankesbah vı· ı ··ıyoller mu·., ı rdekı· es"rlerı·rı e n em yen ıno mtt 1 u a ış er . . - . . sergi hazırlıkları etrafında Tıca ' ' .. o 0 

" • 
pek canlı ve pek bariz bir tarzda lllkel getiren kıuasinekler sağlık yolunda ıkı alman sudetını mo-

1 
fotoğraflarını, müı.'3, kütüphane, 

Sayfa: 2 

A~liye Vekaletinin 
Harclar hakkinda • 

bir tamimi 
Harç ve para cezalarmm ne 

suretle alınacağı hakkıııda Ad· 
liye Vekaleti al:'.ikadarlara şu ta· 
mimi göndermiştir: 

"Hürriyeti bağlayMı c ~za ile 
birlikte hükmedilen pura cezası 

ve harc.n tahsiline başlamak i· 
çln hürriyeti bağlayıcı cezanm 
infaz edilmesini beklemek meC· 
buriyeti hakkında mevzuı\tımız· 
da hususi bir hüküm '.me\·Cut ol 
mamasına binaen bu gibi ceza 
mahkumiyetleri katileşliği tak· 
dirde hürriyeti bağlayıcı cezanın 
infazına başlanmakla bnauer 
para cezösı ıle harca ait olan 
kısmının da derhal iııfazt içiıı 

ilıimın iki suretinin maliye dai· 
relerine tevdi edilmesi Hizımdır. 

adeta lnsı:ının kıifıısına btıberl ol dOşmırnlnrının başıodu gelir, Her tosikletinde ateş ecierek öldüren ret ve Sanayi odalarıld Vilayet kapalı türbs ve cau.ilerdekl eser 
mtsksızın sokuyor ve yerleştlri· memlekette bu muzır mahluklaıı ı· polis memurunun bu.rada malın· tere direktifler vermiştir. terin fotoğraflarını, ihrRcat, el 

yok etmek için kuvvetli savaşlar keınesine başlanmakta ve bu mu Bakanlık bu direktiffrriııde 
yor ve ev sanatlarını, büyük tarilıi J'ft'k • t' ·ıı·-· d 

• Okuyueularımıza bu ttfişlerin yapılmaktadır. Her rert elinden 1 hakeme, gerek Çekoslovak mah· ı 60 milyon ziyaretçinin ziyaret il bide ve haral·elerln resimlerini l 1 ' cemıye 1 ÇI ıgm e 
geldiği kadar sinek öldürmek su l fillerin de gerek südet alman edeceği tahmin olunan bu sergi 

konusu hakkında mulOmatk veur· retila bunlarıo milyonlıırcıı üreme mahfillerinde büyük alüka uyan 1 d k" 1 d zirai, iktisadi ve diğer sahalar 
ı " sinın önllne geçmiş ve bu suretle dtrmaktadır. . . . . '- _ _ _ : a ı aaııye ve numune erı ser mek Ve 8onı zurnanda ço m . j e ı pavyonumuz a .,ur umuzu d k" f ·· t - l · 

hlm bayati meselelere dair hepi· gerek keodisinln, gerek memlcke hlıamname, hftcJisenin cere· tarıh_ımızı, snnut_ v? ~ulıuru~uzu gi komiserliğine gönderilecektir 
mlzln bilmesi gereken marfdelerl tinin sağlığını korumuş olur. Bu yan ettiği şeraili yon iden bildir . ve dı&1er eserlerımızı ocnebılere Ticaret ve sanny! odalarına 
bUlOsa etmek emelile bu afişle· ı bakıma karasinekle suvıış milli mektodir, Polis memuru, moto 

1 
tanıtmak ve çok güzel bir pro verilen direk lifle de ihracat mad 

rin her birinden kısaca bı hsede- ve çok önemll bir v8 zitedlr. sikletlere gerek çokça, gerek al pağanda vasıtası olmasından is deleri, el ve ev sanalları ve bir 
ce~lz. Karasineklerin Oremesioe ma manca durmalarını emretmiştir., tifade etmek i~in Vılayotlerin de kısım sanayi ııümuneleri ve sa 

Afişlerin biri karasinl'k belası 1 1 k 1 1 b 1 l t 1 Hadise gece yarısından sonra dikkat ve alilka göştermelerlni tılmaQ'a elverişli muhsül ve mah ,. n o ma ç n un arın v ımur a a r. • . . 
ve teUlketl nzerloedir. P~k maz ıç nnı bıraktıkları gObre. · çöp gibi saat 3!1v de cerey~n eylemıetır. 1 ıstemektedir. sütlerim izin büyük mikyasta sa 
ve 0 kadar da pis olan bu hayvan mOlevves şeyleri açıkttl bırakmı l Mo_tosıkletler ~mre ıtaat edecek· j Bakanlık, siyasi, içtimai tışı için stoklar hazırhyacaklar 
larıo gübrelik, çöplUk ve ahırlar yarak kapamak, evleri ve yiyecek , ıerı_ yerde, polıs m~murunu? ~- propağanda, her bakımdan Tür dır. Ticaret ve Sanayi odaları 
da yumurtlayarak üredikleri, bir ve içecekleri telle korumak ve 

1 
ze~ıne ~o~ru makıoeyle yur~· klyedeki yeniliğin ve ahengi ifa bu hazırhrlardan üzüm, incir. af 

\'lrt karasineğin blr yazda beş bu nihayet çeşidi p ~k çok olan i- ~uşlerdır. Memur >da ateş atmış de, ticari propağanda, sermaye yon, tütün, inhisar iQkileri, tuz, 
çuk m\lyar döl yetiştird\ği, sılp· 11dçlı sular ve sinek kağıllurı ile tır. lıhambn~mbe,I fi dolıs me~furu· bakımından memlekettoki istik madenler, deniz mahsülleri ile 

-k · k k kl" ı nun mer ur u uu u~u mu reze 
rllotUlUk, leş, apteshane, tııkru sınPklerl ırma gere ır. niıı, FJunkesbad yolunu kontrol r.m ifade etmek üzere sergiye me~gul olmıyacaktır. bunlar ala 

C. ff. Partisi Gen· altında bulundurmak, nakil va iştirakimizi dört esasa göre ayır kalı daireler tarafından hazırla 
sıtalarını durdurmak ve emre maktadır. cı:.ktır, 

yönkuru/unda itaat olunmadığı takdirde silah ' Esas pavyonumuz rejim Henüz tetkik safhasında 
Birinciden artan istimal etmek emrini almış oldu eserlerine tahsis edilec~k ve bu olan ve ihraç maddesi olmıyaıı 

~ok çocuklu nnneler 

leri eserler için keııdileriııe bir ğuuu tasrih eylemektedir. pavyonda, devlet köşesi buluna sınıli m .mül1it icin de şimdilik 
"Cümhuriyet Halk Partisi Pirisi,, Müddeiumumi, maznunun, cak, bu köşede milli tarih, milli bir hazırlık yapılmıyacııktır. An 

Çok çoçukhı annelere verile· verilmesi karar atlına alınmış bütüu ihtiyat tedbirlerini alma kültür ve tarihi nefis saııatları tik mahiyetinde olmıyan ol ve 
cek para mllkllfatı hakkında Sıh · vfl bu hususta tetkiklere başlan dan hareket atlihi kanaatindedir mıza tahsis edilecek hir tarı"h 

Para mükafatı nasıl 
verilecek 

k 1 • l"k d l ·· d 6 ev işleri malllmatı stokları ıçıu hat Ve fi etı n u a ar artt gon er- mı_şıır_. Saııatkfı_ırlar.ımızn daha Mulıakeıne saftıalarını' trıkı·p k 1 k t' ·ı. b. 
k k l 1 .. ısını, m~m e o ın tarın a ıde de henüz esash bir karar veril diğl bir tzahnamede şöyle deme musaıt çalışma ım anları ıazır ı t k - p· b' k 1 . . e me uzere ıeztıne ır ço a lerini ve tabii güzelliklerini tanı · · 

ledir: d f 1 yacak fe onların emeklerını kar man gazetecileri gelmiştir. tacek turizm kısmı, ekonomik in msmışlır. 
"Altı veya eıtı an aza sağ şılıyacak olan bu pırisin nasıl~ Öğleden son rakı' celse Ticaret ve Sanayi odaları 
~ ı ı ·1 ek kişafımızı, zirai endüstrimizı ve çocu5 u o an anne ere verı m • na şeki~de ve kimlero veı ilcccği Şelı'de iki alman motosik· bakanlığın direktiflerinde işaret 

tlzere Vekaletçe v!Ulyellere gOn· ayrıca ılan olunacaktır. 1 tr . . ·· ıd- 1. münakalAtıııı muhtelif cepheler edilen işlerin başarılması için bi 
d il kt 1 " muk·ratmıo E · ı · · · · · d- 0 ısıuı 0 uren po 16 memuru den toplu bir halde go··tu·rceek 

er me e o nn pııru a ılış erı sargısı ıçın de un Korandan'ın muhakemesine öğ· reı· mahalli komite teşkil edecek 
alakadarlarh tesviyesinde bazı vl kü toplantıda bazı kararlar veril leden sonra devam olunmuştur. ve ihracat maddelerimizin nümu !erdir, Komitalar sergiye gönde 
Jayetlere lazım gelen süratln gös · t" T- k t - ı munelerini ihtiva edecek bir ti mış ır. ur Rana ınrn en guze }(oranda, vardiği if ıdes nde, recekleri eser ve eşya için bir 
terllmlyerek istihkak sshlplerlne hususiyetlerini taşıyan Türk kureunlarııı kazaen motosikletli· cari kısmı bulunacaktı·ı. liste ile eşya fıatını ve miktarı 
vaktinde lıtbllğat yapılmadığı ve elişloınelerinin bu ser~ide teş lere geldı· "'·ıuı· ı. ·ııdı"rmı·şt"ır. 1 Bundan bAşka Türk sitesi d · k · l"h ' d b"ld" 
bu suretle sene n\hayeti eriştiğin ı . 1 k 1 1 e; u nı a sargı omıser ı6ın e ı ı 

ıır 0 unmnsı orar aştırı mıştır. Muhakeme, hadisenin mahal adıyla Türk mimari üslubunda recektler ve bir de Hdres kitabı 
deo dolayı bazı annelerin parala S 

ergi hu yıl için Beyoğlu Ak !inde keşfı için talik olunmuşlur. inşa edilmiş bir pa~yon da y ıpacaklardı. llu kitap sorula 
rını alamıyarak o sene için l>Utçe 

bı şanı kız sanat mektobincte :açıla Yugaslavya 1 
yapılacaktır. _Tü.rk sitesi ayni za cak her şeye cevap verecek bir ıe vazedilmiş olan paradun r 

kısmının sarfedilmedlği görlllmek cakLır. manda harf ınkılftt>ından sonra şekilde hazırlanacaktır. Ayrıca 

100 bine yakın 
ağaç yandı 

Ankara - Türkiye tiftik ce 
miyeti Lalahan istnsyonundaki çif 
liğinin civarında ve Demiryolu gii 
zergahında bulunan bir tepeyi, ba 
dem ağaçlarıle teşcir ettirmiştir, 
Bir marşandiz treninin bacasından 
çıkan kıvılcımlar buradaki kuru 
otları tutuşturmuş, ateş rüzgarın 

da tesirile büyüyerek 4 yüz bine 
yakın badem ağaçlarından bir kıs 
mı yanmağa başlamıştır, 

Lalahan istasyon memuru ha 
diseyi derhal demiryolları idaresi 
ne haber vermiş ve idare ateşi 
önlemek için amele ile bir de he 
yet göndermiştir, Diğer taraftan 
vaziyetten haberdar edilen Tiftik 
cemiyeti reisi ve Yozgat mebusu 
B. Süleyman Sırrı lcöz, Vali B. 
Nevzat Tarıdoğana müracaat et 
miştir, B. Nevzat Tandoğan derhal 
lazımgelen emirleıi vererek hadise 
yerine belediye muavinlerinden B· 
Halille bir subay kumandasında 
bir jandarma müfrezesi ve bir kam 
yanla yangın söndürme aliit ve 
edevatı göndermiştir, Anc k yerin 
uzakliğı dolayısile ıı teş tesirini 
yapmış ve ancak eğı. çlı rın dörtte 
biri yandıktrın sonra söndürülebil 
ıniştir. 

Avrupada 
Bir değişiklik 

Birinciden artan 
tedlr. Devletin içlımRi yardım va · Ôğledn Sonrakı toplantı M,. k .

1 
b. d basılmış Türkçe eserler ile Tür prspağırnda broşürleri de bastı Usta ı ır lş ' hayli :ıuyıflamışlır: Japonya Çiu 

zifeslne ve nUfus siyasetine taal- ı Genyönlkurul müsteşarlar kiye hakkında basılmıs ecnelıi rılacaktır. 

k b d 
! bataklığında saplanıp kalmıştır 

IQku <.lolayıslyle ehemmiyeti göz toplantısından sonra da b:r içti siyaset ta i e iyor Yapağılar nasıl ihrac edilecek İtalya, Almanya nazarında bile 
onnne alnrak bu vakoda ihmııl ve ma yapmış ve bu içtima geç 1 • 

Belgrat, 28 (Radyo) - Slit arlık bir sıfırdır. Almanya ise, 
teseyyClbU görUlen memuı lar hak vakte kadar sürmüştür. Öğleden 
kında kanuni takibatın Yapıracahı iskeıesiııde yapılan muazzam biri Yapa ("'~ı standardı· zasy on n ı· ne kadar kuvvetli olursa oısun 

s sonraki toplantıda bilhassa nmu kabul resn1inden sonra llaş9ekil ~ • 
t bil b l 1 kl b '-.J arlık İngiltere, Fransa ve Sov· 
a u unmuş oma 8 una mey mi meclis ve belediye encümeni B. Stoyadinavic, berabarinde lıir • d h } d 

dan verllmlyarek bu işe azami üyelerinin seçimleri etrafında çok uazırlnr ve diğer bir takım 1 za ffi ll a ffi t~Sl 0 azl f a 11 1 yetlere karşı tek başına hubet· 
ehemmiyet verilmesi.,, 1 görüemeler yapılmıstır. zevat bulunduğu halde .belediye 1 mek deliliğini yapamıyacaktır.Bi 

Esk'ı hartlı' 1 c h . dairesin? gitm.iş_v~ ?rad_a Yugos ı Nümuneler lstanbul izmir Versin tica- naeııaleylı artık harp şantııjıua Um Urİyetİn J 5 Cl lav Radıkal bırlığının bır koufe·; ' ' yer kalmamıştır. Du sebeple gar 

Banknotlarin teda- ı yıldönümü ransıuda hazır buıumuştur. !ret odalarile istanbul Borsasındasecilecek 
Bu münasebetle B. Stoyodi· - ' 

Ü' .. ddet• -Biriuciden artan- k" . 1 . V mu ı t noviç, mühim bir nutuk irat ede Istanbul 28 (Hususi) - - Ya YapaQ'ıların ırli cıns erı 
ııhisarlar bayram günlerine k J A 

Ankara a .a. • Türkiye Cüm mahsus olmak uzere hususi si· rek bilhassa şöyle demiştir: pağı ihracat maddelerimizin slan Trakya, Tip Tra ya, zmir, Y 

k B ka da · 1 - On beş milyon nüfusa dardizee-i iı:in bir haftadanberi dınlı, ince Anadolu, Anadolu, 
huriyet Mer ez a?. sın ıı· . garalar çıkaracak ve kutular ve ş K k E 

ı Mart 938 tarıhınde temm . sahip büyük ve kuvvetli bir dev Odada yapılmakta olan toplantı ark yapağı, ar~yu a, rzu 
edildi~i veçhllo yeni harfli ban il :ıe~ıe_r ~ib! bütün inhisar mad· let olan Yugoslavya, bu gün e· lar dün bitirilmiş, haıırlanan ni mm Kızılı olmak uzere on kıs 
kanatlarla tebdilen tedavülden n~~~n~stu~et ~11 l.ıoşinci r,ıldö· linden bulunan ve bütün dünyay ma ayrılmıştır. 
çekilmekte olan rüz liralık esi ıa ır atacak resımler la doğrudan doQruya irtibatını zamname projosi bütün tüccar Projede her cins karakteris 
ki harfli bankoların terl'1VÜI mec rocpakctak ve bandr.oller yapıştı· temin etmekte olan genicı sahil· ların muvafakiyetile ve imzala tik vasıfları tesbit edilmiş, alna 

b•t ra a ır. . "' 1 buriyeti 1 Ağustas 938 de ı e • ter sayesinde h
0

arpten enelki rı alınmak suretlle aynen kabu cak nümunelerin ne suretle ve 
cektir. Bu tarihten sonra eski Yenı bayraklar zamandan daha ziyade müstakil olunmuştur. nerelerde alınabileceği tasrih 

bin büyük dcmokrasilerile Bal· 
kan ve Orta Avrupa devletleri· 
nin devamlı ve r samimi lıir SU· 

retle yaklaemaları için ) ol açık· 
tır. 

Şimdi ıiıra sulh isteyNı dev 
letlerindir. Rol onlara geçmiştir 
Siyaset Aleminde :onlar oynaya 
cak ve onlar kazanacaktır. On
lar için Orta Avrupa ve Balkan 
tarda geuiş l.ıir faaliyet sahası 

açılmıştır. Burada dünyaya sulh harfli yüzlükler 9 sene 6 ay Türk Bayrağının rengi şek · bir harici siyaset takip edebilir. Yakında meriyet mevkiine edılmişlir. Buna göre: "'nümune 
müddetle yalnız Türkiye Cüm 1 li ve nisbetlorini gÖ!ıteren 1'anu B. Stoyadinoviç, ftalya'yla korıulacak olan bu nizamname ler, partilerin ihzarında ihracat getirAcek unsurları ne kadar 
hurlyet Merkez Bankası gişole na uygun olarak Süınerbank ye aktedilmiş olan itilAfın ehemmi projesine göre memleketimizden llQ' i~e ko~trol ~ai~eleri arasında kuvvetle müdafaa ederlene o ka 
riııde tebdile kabul olunacağını ni bayraklar yaptırmağa başla· yetine işaret ve bu itilAfın Adri badema ancak ielenmie yapağı vakı olabılecek ıhtılAfın hallinde dar sempati kazanacaklardır. 
Sayın yurddaşlara tekrar bildiri mıştır. Bu kanuna uygun ol mı ya tik merkezinde sulhu : temin !arın ihracına müsaade edilecek, esas olacaktır. 
riz. yan bayrakların asılmasına mü etmekte olduğunu beyanı :etmiş işlenmemiş bir halde olan malı Nümuneler Istanbul, l:r.mir, 

'L , y L •
1
• saade edilmiyece~i için geniş tir. Bu sebepten dolayı halya kı tarın ihracı kaıi şekilde monedi Mersin ficaret Od al.arı ile lstan 

lıİISHI 8111 mikyasta bayrak ihtiyacını temin rallığiyle yapılan anl 11 şma ve 
1 

kr 
1 
b!ll Borsasında eeçıleoek, hıra 

etmek üzere Sümerbank'ın fab· dostluk geçen senenin mart a· ece ır. Qı ve İktisat Vekilletin1n memur 
(Birinciden artan) l ·ı k il d b 

130 
d lk . V k· tef • rikaları şimdiden büyük bir faa yından beri harici siyasotimizin hrnQ edı ece part er e. u 1 edeceği zat ile yedi kişilik bir 

at 1. ·. 8 tısat e a ıne liyele ~eçmişlordir. müstakar ve devamlı llmillerin luabilecek rutubet derecesıne heyet tarafından meydana getiri 
gelmlıet_ır. V k'l" . d- kA Yurd dışında kutlama den biri olmuştur. son derece ehem°:1iye . vderilecek, : lecektir, ı 

ktısat e ı ımız un ve u 0 b . . s·· - d 1 ıı· 1 1 yabaııcı madde nısbetı e tayın 
1 kti b 1 11 •• - n eşıncı yıldörıümü bay· oıu a ı ı mese e ere nak Kabul edilmiş olan nizam 
e~ e~ k:ı'ntın -.8~\ ar eh :~ru:e' rammın yurd dışında ev\·elki 'leden B. Stoyadinoviç, B, Maçek' edilen eekilden aykırı olmıyacak ııamede amballja son derece 
~e h te l e et aı ıe er a ııı a yıllardan daha üstün bir cıekilde in etrafında toplanmış olan hır bir nlsbette bulunacaktır. ehemmiyet verilmektedir. Amba 
ıza a a mış ır. "' . 1 Öğrendiğimize göre B. Şa kutlanması için Hariciye Vekd· vat gfoplarıyle yapı acak . her 2 - Milli l.ıirlik, lajtarın mutlak surette iyi malze 
kir kesebir Ankaradan bir hafta leli eimdiden aUikadarlara Hizım türlü anlaşmayı memnunıyetle 3 - Bu dakikada ana yasa me ile yapılması ve her ciuelni 
kadar kalarak ~ekulote ait meş gelen talimatı vermiştir. Etçilik· · seldmlıyacağı, ancak bunu iki nın değietirilmesinin mümkün ol bildirir birer marka konulması 
gul olduktan eonra ağusLosuıı 3 lorda uüyük resmi kabuller ya · şurta muallak bulunduğunu sö1 madığı. esas itibarile kabul olunmuştur. 
•er~ 4. ünde tekrar lııtnııbula pılacak ve yurd dışındaki \•atan !emiştir. Bu mühim nutkuna nihayet Nizamname maddelerine ay 
•e ızmır enternasyonal fuarınıu daşlarımızın bu büyük günümü 1 - Maçok taraftarlarının veriken B. Stoyadinoviç, teşrii kırı eekilde haı·eket edenler hak 
açılış töreninde bulunmak üzere ı ze neşe vo eevinçleriui katmaları kral henadınmın saltanat hakkı intihabatın on nihayet bir sene 1 kında şıddetli cezaların tatbiki 
lzm!re hareket edec< ktir. temin olunacaktır. nı tanımaları, sönra yapılacağını ililve etmiştir. de takarrür otmietir. 

Almanya, inuiliz-f LBnsız iş 
l~irliğini in~ilil ettirme~ mi 

istiyor 
Dlriııcideıı artan 

vaziyeti tahlil eden Madam Ta 
bui de Çernberlaynin Südet Al 
ınanları meselesinde Almanya 
ile yflniden müzakereleı e giriş 

miyeceğini tebarüz eltirmtıktedir 

Bugüd son olan tiftik ul 
zamnamesino de kati şekliııt ter 
mek üzere bir toplantı yapıla 
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...___ ~.I.\ Y B'A 3 YENIMERSIN 
" Mersiıı 1~arın1 Ijiı11ited şirl{eti 

111 tı l{a ,1el ena nı esi 
Stırıei lıesahi) e vP. dt>fatir ı f l A N 

Madde 19- Şirketin senei maliyesi kaouosani iptidasın- M • k A t / k • J 
dau bed ile kanun evvelin Sonuncu günü hitam bulur. fa- ı eTSl n QS erı SQ ına m 3 OmlSyOnUn an 
kat ilk senesi maliye müstesna olarak şirketin sureti kat, o (j ll il al ı nacak: 
iyt:de teşekkülü tarihile 1938 senesi kanun evvelinin sonun- . . . . 

.... b · dk' "dd t' .1 1 kt 1- ~]t'l'Sırı ~·tr11ızonurıcfa~ı kıt:ı:ıtıu hır ~tırı .. lık ~ i I' keli n l 1' m ili ,. •~ u n ı u r u i da r P ~ i cu guou eynın e ı mu e ı şamı o aca ır. .
1 

. 
1 

•• r:..->Oü ı 1 i 
Madde 20 -Şirketin muamelatı hesabiyesi içi:ı mevcudat ı ıtıyacı O itil •~.f.,_ 1\1 O Oc ını ,.çık t·~silluıt• ilt> 

M-ıddo 9- Şirketin umur ve muamelatının şüreka ve muvazene defteri ve yevmiye defteri ve kopya defteri :ıfm()Ca~lır. 
lıdelJi beşi tecavüz etınedığı taktiı·de şnı·ekanııı ittifakilc\namile üç defter tutula~~~ muamelatı tuccariyeye dair re 2-Ek~iltıııe lf> ı\A.-.-9ö8 p:ız.•rlısi gıııın s;•at 
\'e tcıcavüz eyledııij taklırdc sermayei şirketin lnakal Uç sen. ve cevaben ahzettıgı mektuplar ve teJgrafna~elerle 6 I u 

1 
•• • • S . .. ,. ~. 

1 
J, \ • • • 

ı·ub . "' . . ,· . " jtedıyah mutazammın evrak muntazaman muhafaza edıleçek· 1 < 3 •"' r~ırı .\s. \ nııı 11. l .H llUt\ • · As. gaıı 
bi unu tem~ıl cde.n şiır.dh~rıın muvafakalıle tu)ı~ı e~ıkce~ tir" defteri mezkure usule-o katibi adle tastik ettirilecektir. ııosurıda A. S.ı. .\l. ~-O t:ır: 1 fırıdarı y;..pılaco.ıktu·. 

r veya müle:ıddıt müJırdıı tarafından da ıdaıc edı Madde 21· - Ş ·rketio safi temettüü vukubulan her nev 3 u l l 1 1 ı:;. ı 78 lır ı ı 
lir . . • • . · - .n U ı d uı lll 1' il H~ l t' ;ı a V c--. nı u Va 1\ " ~ l 

· . . . . . mesarafm teozılındeo sonra kt lan mtktardan ibarettir' bun· • . ~ c ". .. • 
Müdiran hısscJurlardan veya harıcen ıntıhap ve tayın dan her sene evvda 0/0delo ihtiyat ayrıldıktan sonra bak! · l~uıırrnlı ö8.l lır .ıdır. 

Olunabilir. İlk Uç s~ne içın şUrekft.Jan Sıtk1 Tuncel Tarım si bilaistisna hissderin cümlesine bedeli tesviye edilmis ser- 4 -- Fa1.I a hi lgi t'd i rı lllt>k. İ~li \ t' n istrk 1 ilPr .\. ~a. 
lırnitet müdürü şir~ct tayın edilmiştir. hiııanaleyh umur ve , m~ye üz~. ioddn birinci hissei ~emetı~ olarak tesvi~e edil.ir. al. ko lUP vcıı l oları ş .ı rlrı , UH Jer- j Jıer zı.uııa 11 g(L 
ıtıuanrnlatı şirketi devir şirkı t1'1 namına her nevi evrakıfmutebakı kalan mıktarm tevkıf ve bıssedarana tevzı tenmı-j L ·ı· I .~() 3 7 l l 
r , 1 . b' k . h . 'k . 1 r~ >ı ı r .. r. . " esrniye ve gayn resmiye ve seneJat ve nıuknvelat ve yesı ve ır ısınmın memurın musta temıne ı ramıye o a- ------------------------
leahhOdata mUctcınian vazı imzn ve ah7.ikabz ve sulhu ırak tahsisi gıbi bususat se~mayenin ~~akal üç rubu~u temı~l 
ib . . eden şurekaoın muvafakatıle hal edıhr' şu kadarkı masarı· • 

1 L A N ra ve huzuı·u mah'-\emedc şirketi bızzat \lC)'ıt bılvasıta ol- · fi fevkalade ve g~yrı melhuz~ye karşılık tutulacak olan ih 
s'ur:tıe müct:mia.n ~emsıl hususlarında selahiyet ve mezuni . tiyat abçesi?~D mıktara şirket sermayesi~in ?ısfına. müsavi Türkiye Kılllay Cemiyeti umumi merkezinoen 
~e\ı laınmeyı haızdı ... 1 mıktara bahg olduktan sonra ondan sarfı yat ıcrası ıle mık-

Ş rketin hnkuk ve vezoifi şi rkctin unvaniyle vazı im 
1 
~arı nisbeti .. ~ezküredı:.n aşağı düşerse tem.ettuatt•n. te~kıfan ı A(yoıı ~H rcı hıstı r lfaderı Sil.\ u 1111 n bir litrelik ı.,.,~ 

ıa Pden müdüı·ün ıcahhlldatile teayyün eder. Teahhüdu.ıcrasına muoaşer·.~ olu~aca~tırzarar v~ ııyan -~·hı şurek~- şişeleri saman "fılahıle hı.ırabl'I' (9> VP. sanıiıklan 
Vek •• •• h b J - 'h ct·ı· :nıo ~azının teahbut ettıklerı ıermayeyı tecavuz etmemek ' . nyıın şııket nam ve esa ıııa y11pıluıgınm ıeşrı e ı ıp.. b' 1 .. t k. d·ı·, 50 kuruştan .,.,,.1 alınaca~lır. edıl . . d M" d' . . h' 1 • t uz ere ısse ere gore a aım e ı ır :-, 
lfl·I memesı ~~savı ır u •ran ısmı ve sela ıyet crı gaze e,. Madde 2~ -J)issesarlardan biç biri veya halefleri her Af)Oııkaralıisar matlt>ıı SU\ una uwhsı: s lıoş 

· e ıla.? cdılır. . . . . . , . . . n_~ sebep ve sur~tle olursa. olsun ~bis~elerinden vey~ ~ena: ş·ş ... lerin llCUZ fwll ı S İ ŞfCİlt~r~ ~tıriluıt'lllP1'İ \'P ce-
Mndüranııı keyfıyeh tayınının veya bunlarda ıı bıı·ının fıınden dolayı şırket aleyhıne ıkameı dava emvalı şırkeb . . . . . . • _ . 

Se!ahiyeti hı tama erJığıııi de sicilli ticarete haydı hızımdır '. haczedemtııler. Hissedaran şüreka heyetinin mukarrratını j mı ~t'll Ullll ~· ha~ ıl .. rı fH' ~ '~ ka rııla ~·etzı~ı ılı·gt' f' fı al 
~Udiranden h<'r biri nu'rkezi ş i rketten g1ybubeli taktirinde kabüle mecb~rdur1a,~. . .. . .. .. . la ıade tıdılmr.sı sayııı fıa kımızdaıı rıca olunur 
~endi nıcsuliyeli tuhlında olmek Ozere dığer biı' kimseyi) !lac~de 23 - ~ı_rk~ll.rı nıuıldf'lı lt•şe~ku_ ~ı. ı~tı:al Mersin Bayii: Mustafa Yunu~ 
ve~il tayin ed r. ive~alt-!tıııe~ sun•tı kalı)yPd~ ıaslık t•thldıgı tarıh. 1-3 

Maadc lo- Şırkct ınUJilrlHi şliıekttdan olduklan müd'.len İlibarP.u 1 ~ St>nedir. ıniidd~lin hılarıanua ve. 
detçe_ r_eye iştirak etm.emek ?zere. 9 zuncu ~naddede . ~uay!ya daha evvdıJen f. slı vp, iııfısHlımıla şfrkP-lİn 
Y~n iltıfak veya ekscrıyelle tnde\ıcap. _t~b~ıl ~lunabıhrl~r: 

1 
ta~fiyf•SİııP. nıüıliirler meu urdur. bunlar ~mri l:ıs. 

_ş•~ket mUdUr:erinin vcyabunlardan b~rısının ~zıt_ ve tebdılı ft\'ede sal.ılıiyt'li tauırııt\İ lıaiz olarak uıiişterek~n 
ıStıfaları vefatları gibi ahvalde şüreka derhal ıçtıma ederek! l" k · I · 1. • • k 
ittı'ha ı. t d , ırrr t>l \'P. tınıvt:t \'e f'Ş\'ri\'J şırıd~lı llcarel ·anu · ( zı muKarrera ( er.er . . · .. . . 

Madde ıı - Şirket müdürleri vazifelerinin devamı müd ııurılırıurı lasfıyt>ye daır <tlıkaıuı daır·f'srnde rıakte 
delince işbu şiı·ketin mevzuuna göre doğrudan do~ruya tahvil \'t' ıııatl ı ihalı lalısil v~ diiyun ve lt!ahhiiatı 
\'e gerek dolayısile tcalluk eden umuı· ve hususatla ayrıca \ıi ; ktıti lt>ciİ~e t>dPrltır. lUSVİ)'P. memuru ol<HI nıii 
Ş~hsen iştigal e1emez~er. . . . !d,1rlt>r sair şiire~anın nıuvafokalile şiık•~l me\·cu. 

Madde 1 :>- MUdırandarı olmıyan şUreka . ? 1 led~ kler~ · <l u nıı n lwvt'li u nıu mi yPSile lrnşka ş:ı hsi maddi 
Z<lttıa nda bizzat veya bilvelrnle evrak ve defatırı şırketı ., · I · d b'I. 1 U J 
tetk· , . "tt·ı d bT 1 ! V~V<t marıevıvt~ \'e t evre •~ ı ır er. nıur vtı mua-

ık ile ve muamelatı şıl'kete ı ı a e e ı ırer ·1A •• ı.-: •. · · 1 l · k.. k· I· k 
Madde 13- Hıssedaran reylerini tahril'~n verirlf:'l'. 1 nıt> t.1l~ şırıd_llrı. lasv_ı~esını e11 )f-t l)e a arı mı 
İttihazı kaı·nr için heyeti umumiyenin içtimaı mutlaka tar laıssPlerı nıshelındP. şun•kaya dt-vrolurıur. 

!;ı~ımdır. Mnlrnrrfl'at şOıekfmm ictınailc hasıl olan heyetıe
1 

lladde 24--ŞurPkarıııı birirıi11 Vtlfaıı vrya; 
~1 lıhaz edileceği gibi muhabHe ile de istihsal olunnbilir bu 1 ıflt1sı \'Ukuunıl.t şirket münfesih olmaz diğer hisse 

8
°n Ş~kilde şırlwt müdUr!eri mevzu! ahs _husL·su v"y~ ?1~ta darlar ht•yrıiııclr. işbu muka velenanıtıcle umukarer 

i L A H 

Mersin Gümrük mü~ürlüğün~en 
K. G. 
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Pamuk nıensııcal 
.\1 iisla ı ııt·d t• I his~ 
Cıfr kahvg 
• <, 

İJ>t'k 111t·u~ucat 
Boş çuval 
i pt· k l>aş Ürl ii' ça rş}J r, lıohç ı' k u -
ş a k , uı ~neti 1, çora p 
ipekli pamu~lu rııerısuc~l 
llanuıgoz alt'L ve edevatı 
IJ u·da vat 
Mt>~İ11 ÇJ:~La - a~·akkabı 
Tulıafı) P 

avvı•r kHarı teahhlHlll mektupla şürekad&n her bırısıne . .. t I :· , ,. . . , .. · I· ·, .· f, l ·ı. kk 
lebı·- 1 . . t h . .. d 1 Ş" •·"d ımuı ı d ıcırı \t. .nrıı ~t ıaıl l aıre~ırıc L u ı.ı ınl 10 ııoo Cam •~\a 

ı~ ve onlar rey erını a rırı 1cra e er er. ureıt.l an • · • •. 
1nnrkezi şirkette bulunanlaı·ttrihi tebliğden itibaren 8 taş 1 dt>V<~mP.dt·ı·; .,. .. . . 10 ooo K111a 
ı·aJa bulunanlar· 15 gün ve memali~i ccnebiyede bulunan-j ,t~add~ 25 ~ırkt'L umurırna nıtıLPfo~rı 1.ıer 7 ooo Pamuk iplik 
8

1' 2o giln zarfında cevap vcrmedıkleritnktirdo mcvznl•ahs ıııtısaılıie ışhu nıııkavrlu ah~apıı ve ahkaını kafıyp, 4 ooo Yün uwıısucal 
leklifı kabul etmiş addolunurbr· ancak her ne suretle olurjnıiiııdt>ric oluıa lı 0ı laklirıle ticttrd k:ıntırı111111rı Yııkarıd:ı cin~ \ ' f' nıi~darı y:ızılı eşya 2 Ağus 
~olsun şüıekfrnın adedi yirmiyi tecavüz ~tt ği. taktiıde .sP.rala:ıt ~~ chd:ıl~ile HUH 1 olunur. tos salı glirık öğl• · cf.,11 t•\'VPI nıüıaytjde ıle satıla-
lııssed·ıra heveli urnumiyesi içtirrıaı aııonım şırkctlerde' M 11 26 'ı. ~· 1 1 1 - 1 1· 1 ı , .. 1 .. .. -c . ' rı .ı • b'd. B t k.. ill t t~ -.""'l\slnH sP.ra ıaı o mı\·iııı ıu~us·tla cctgırıc arı la ıp oliJrı arın lllf>Zıdır guru e µunırııg~ 
daı·ı olan merasim v~ k~y~du kanunıyey1e5 ı~. 1 11

1
'·deu ~ ~ı~~jişhu nıııkavelPıı:um•nirı t:ıdıJi cıclt·di • şurt>k:\ lwşi nıüracaall;trı i'a•ı olıırıur. 16-2o-2(L:~o 

e heyeti umumıyerıın ıçtımnı nıhayet gıın at m 8 .1 .. ·-· . . . . 1------------------------
ıen iktisat velHi•etine ih' ar olunacak ve bunu mütezamı n lııca vuz P) lı'nlf'clıgı taklıı·ıle l•·knııl şı rkt'llttrın .. 
0~an istıdanemeye içtima. t-decek hcy~t~. umumiyeye arze· illifakih~ vr lt'caviiz f'll.ği laklirde St>rmayf•11i11l • 1 L A N_ 
~1 lrnek üzere ihzar edılınış olan ~eclısı ıda.re ve murakıp ~İli iisa 111111 lenısil f~clt>n ş ii rt'k3 ıırn n;u v.ıfa kal ıle J Devlet Denııryolla rı 6 cı lşletrne kom is-
8Porları senelik pilanconun bıı·er surctı mus~ddakalar~ ·. · . . yonundan: 

"8Ptedilccek gerek adi ve gFrek fevkalade heyetı umumı ıcra olunahılır. Mersin istasyon tfüvetı ile Fevzipaşa istasyon büfesi 
~elerde iktisat vekfileti tarafından tayin edilen bir ~e~uı: Macide 27 __ .\clt•di ~urtıkü ) irmıyı h1 Ct1Vllz ikişer yıl müddetle ~iraya ~eril?1ek ü~ere pazarlığa konul-
~ornsPr s:fatile hazır bulunacaktır. Şürekanın ndcdl yırmıyı . ·kdl 1 hakkırıdaki alık~) muştur. pazarlık aşagıda gosterılen gun ve ~a•tl~rde Ada-
tecı\VUz etsin etmesin meclisi idare Vtj murakıp raporlıırile t'ltiğ laktirılt-! arıo : ıiıu şır t>I . nada işletme Müdürlüğü binasında yapılacak ve ayrı, ayrı 
Senelik pilançodan ve heyeti umumiye ıahıtnemderinden ma ltH fı ka 11 hi I' veya Ul iİ leacloı l Hl il ra k 1 p ta )'111 ihale edilecektir. isteklilerin 9.Y8 yıla ticaret odası veıik1S1 
\'e heyeti mcıkurede hazır bulunan hit;sedaranm esamısı Hdil .. c~~lir. büf.e veya büfe .. ti .işletmeye. eh!l old.uğun~ dair .bele~iye 
~i \lC mıktan hisselerini mUbeyyin cetvelden musaddak İki 

1
. 1 t'ısa l \'f' ~ a I~ l j nİ n ebhyet,nufuz buvıyet ve eyı ~hlak vesıkalarıl~ katı t~mınat 

Şer . . . , . son içtima gününden itiba Madıfe ~8 - işbu şirk.-ıl r. - akcası veyaBanka mektubu ıle pazarlık saatıuden bır saat 
t- nüshası heyetı uınumt)emn. • . . • lasti~irıden ve lfscil ve il~\ndan snnra S ·ırdi kal tvveline kadar komisyon reisliğine müracaatla muvakkat 
cen .nihayet biı· ay zarfında ıktısat vekaletıne gönderıle- teminatlarını yatırmaları ve mali iktidarlarını gösterir kana-
ektır, . l)ede lrşekktıl etnıiş adcloluııMcaklır. işhu mu. atbabş vesaiki de beraberlerinde bulundurmaları. 
~ Madde 14- Mukarretı tescıl ve kayda mahsus olm~k "avt'lµnamecle icra etlilf•cPk her nevi ıadil~lın Bu iki işe ait şartname ve mukaveleler mezkür istas-
t Z~ı·e bir mukarrerat defteri tutulur bu def~ere karttr·ar yonlar şefliklerine v~ komisyonumuza müracaat halinde 
fttıh sırasıyla derç ve ziri şilrdkô tarafındıın ımzd olunur lt'ken~uHi iklİStıl VP.kaleliniıı tastikiıw Veil>f>Sledir. bedelsiz olerak görülür. 
lfaıır bulunamayan ve fakat tahriıen reyvf>ren ~Orak~ya So"u Var-- Muhammen Muvakkat Kati Pazarlık gnnn 
llıUdimn tarafından göndcrilan me'ctupların tarıhlerı kaydo Bedel teminat teminat ve tnrlhl Sısat 
ltınu A k 1ı k k •• Lira Lira Lira 

~adde 15- İşbu mukavelc .. ıamede ve ticaret kanunun ÇJ eşe ll f F. Paşa BOfe~i 240 18 ;~ :~ ~ ::~ ~:~:::~: !! 
~ft aksine sera hat olmadığı talı tirde laakal nısıf sermaye ı Mersin BOvetı 200 15 

26 .. u0
_
4

_
6 t Sihf_ke_ . R.eklrevi sahibi törü E. Giriciye bildirdim. _ •> 6tnsil edıl,n şürekftnın mUzııkere eli len hususu lehine karar ~ 

~ 1 Enver Gırıcıye. Utel direktörü bu müra• •ırrniş olması lazımdır. Aksi taktirde mukarrerdt keen en 1 
~ekundur. ' 29 T~mmuz ~38 .t~rihinde caate binaeL 660 türk lirasını 

Madde 16- Mukarreratı müdürnnt şirket lttrafınden bul~o~~gumMerAsıo S~lıfke cad tamamen teslim etti. Bundan 1 İ l A N 
tııUctemian veya mUnferidc.1 mm;addak asıl veya hulasa la j desı Sılıfke Bekar evı, 6 n~ma ötürü otel sahibine ve yanın· 

-----

tı ŞUrekfıya ve va Uçüncü şahıslarj verileb; lir. Aıı asıl veya 1 r.ılı dairede . ya~m~kta k ~k.en da çalıştırdığı müstahdemleri· Tarsus Bele~iye Riyasetin~en 
huıa.salar şirket hakkında her nevi muamelatta muteber-ldalganbk netıcesı o ara ıçın- 'l'·,tr·~ıı.: llt'l·•dİ.\'t'!'Iİr ı c•·, k.-ışif ve 1>roj·~.:1·1,u. ~(··,ru. 
dj1• de 660 türk lirası ve bazı kıy nin temi:ı karakter ve asil se- ...., ., "' '· ..., ,, 
. · Madde ı 7- Şirketin mUdUrleri veya onlardan yalı_nız metli evraklarımı havi p~ra ciyderini takdir eder. Silifke hi r u nı u ıııi lıal.ı 11111 ) i pıl ması açı~ t' ksihnıw\·e ko. 

Lırisi !Uzum gördllkleri taktirde hissedarcı~ın davetle ~-ttıhıı ı cüzd~oımı yattığım yatagm Bekar evinin dürüst hareke· rıuluıuşl r işin nıuhamnıPn Kt>Şİf htıılt·li • 2983 
~lııı şirket nıenafıi için muvafık gürdilklcrı hususu muza kel yıistıgının altında unutmuş sa- tinden dolayı bütüo mevcudi li rtt 7 8 kuruş olup nnı vak~ at teminat H kcPSİ :22 3 
'eve bir karara rapteddil'el>ilirler. bah saat yedide otelden çık- yetimle otel direktörlüğüne lira 78 kuruştur fhaltısi ! ,Ağustos 938 İ'azurlt si 

Madde 18- Şırket sermayesinin nısfınm ziyaı halinde mıştım. alenen teşekkür etmeyi bir g "'ınü saa l 1 O di:1 lır.ledi ye eııcli meninde yapılaca-
ttıudur vev"' nliidlll'ler hissedaran heyetini davete mecbur/ Aradan sekiz saat geçti. borç bilirim. ~ I ·,...l 'l'I · . . ı. I ı· · I 
d J" Rinli fırıncı gırH an ı:s er. ı rrın şatnanwsını ue ec ıyt>mııı t•n 
urı11l'. H•ssedaran mUddotindevamınaveya feshine karJr ği halde parayı yastığıman al 11afı'tog-1u Murat'aramaları ilan olunur 16 21-~6 30 

~eı· a. .
1
. t tında unuttuğumu otel direk- 1 

o;1uı ıı·. 
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!B!•llD!l!lll!ll8!!f.!Sil!!S!!il&!li!Bl!lilllll8Ell!HU8i r=m •e ·ro> -E-=nze::::::=::==::3~ 

j A 1 t ı n r ü Ya E ~ Remington 
;i Kolonya ve Esansları 1 
• • Her Dairede 
18! Yaz geldi, her zaman size lizım olan kolonyaları·ıaı ı ı Her 1 i ca reth an ede 
lnızı AlTIN RÜYA Kolonyaları satışevinden temin edinizi Her y erd 0 
lt!Kolonyalarımız en güzel, temiz esans~ 
l lardan yapılır, derecesi kuvvetlidir. 1 
ij Fiyallarırııız lıer k istıye elverişlidir. Esans R 
iilarımız ise tP.nıiuaıltdır. B • 
~ Toptaıı satış yapılır. Sipari~ kabul edilir. 1 

• 

ilan 
İçel Hususi Muhase~e ınü-

dürlüğün~en 
MiJhuıucli~•~ 

CarııişP-rif 

N u "lra li y•~ 
Bc.ıJıcH 

• 
Uanıitfiyt> 

ihsaniyH 
~uzhptiye 

Osmarıive 
"' 

30 Temmu1. 1938 

ilan 
içel Defteroarlığınoan: 

~1iikt1 ll ... r: El'lognıl S ;ııi 
ve l\tıuıal Salıir Vt! ad.a 
daşları 
~ · ırıalı: 1 B3G Tiirk .\~a 
'd ı~mi tiy~tro"u 
.\lalıalJP~i, t\lalırntıdiyt~ 

V., rgi ııi rı nıi kda n 

" 1\. 
5 

75 1 Lütfen bir defa tec~übe edini~. , m i lısau i ~· ~ 
G 

1 fJ 

9o ~ Mersın Uray caddesı No. ~ !I KinmıiLhaııP-
mitlHBHIOii!ii~il!SHSBl!IB8SIOIB•B&B-•ı 11 YııkarıdH gii~ı,...rilt~rı 011 .\ıh vn ~,·safı scıin1si 
.ımımmıımımımımımımınıımım~ Daima R [ M 1 N 6 T o H yazı ma~inalan • ııı:ıhaıı.rnin anı z : tahrir yukarıda yazııı 111iikı · ııe-
m 1 .. 1 t k • ti iliruıları idare heyeti ~ a fın nıalı:ı~li i~~nıt'li rııt ç-= IY azO ya an yeni 1 YB Şeritleri kullamhyor rurile tamanıeu netice- ırnı ~a.ıc~ıgı ıçın k.azarıç 
il M tf k ki · il Sizde bir REMİNG TON almalı-~ lenmiş ve bu ililrnrla ka- ~:rgıs! ıhuan.ıamPsı .... tt>b· 

1 U a Oca arı 1 • . . _ lıg edllemPnaış olılug~ıu 
H E 1 D E N 1 A 

sınız. Satış. yeri lt)Pt kt>Shf!lnıış olcluguıı- diJn lıukuk usul m~ıha--

til 

Vllyam Rıka .. :) dan al:ikadarların ıııahi- kı:ıııt>lı'ri kaııuııu ıııuci· 

1 1 
_ urn olmak üzre kf'~fıyd biııce ilfiıınrı Lt>lJliğ olu-

Dünyanın en iktisatlı ocaklarıdır. ilan oluııur. nur. 

*•••0000000000000000000@0• 
Borusuz 1 ,••••••••••••••••••••••, 1 !ür~ Hava. Kurumu 1 

1 :Nisaiyeüpratoru ve Doğum Mütahassısıı 1 buyuk Pıyangosu 1 Dumansız 

Sessiz Kokusuz 
D • D o K T O R.. • ! 4 üncü keşide: 11 Ağustos 938 dedir eJ 
111 + • 0 Büyük ikramiye 50,000 liradır 11 

•• A. -Vak u p As 1 an •• u Bundan başka 15.000 12.000 10.0GO liralık lkramiJ elor 1 
@ (10 000 vo 20 OQO) llraık iki adet mOktır.,.t vardır· @ + TUrkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı • @ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya O 

• Almanyada tahsilini ikmal etmiş : O lştirnk etmek suretile siz de tnıibinlzl deneyiniz O 
Hastalarını her gün 8-12 lf> - ıs e • ooa@OOOROOOOOOOOOOOOOGOOO@ 

~ • • d k b ı t ct · ı • Kiralık daireler ~ .. 1 · 1 L" ··k k" .. k ı.· k ~ • ka ar a u muayene ve e avı ec er. + a lf avı a ev, Hl)'ll' nçu uır att>Ş vernw = • . . . Üç odalı iki daire tam konforu ve yeni belediye suyu 
~ iizre derhal ayar (idilt·hilir. rı= '• ADRES. Mersıo Bozkurt caddesı • ile yakında hazıtlanacaktar. 
=:I = 1. Yoğurt pazarı No, 1 Yoğurt pıızatı civarında olan bu daireleri kiralamak 
il 7 dakikada bir teneke SU kaynatan =1 iL..._ istiyenlerin şimdiden B. Doktor A Yakup Aslana müra-

~ ocaklarımızın saatte 1 kuruş i ~•••••••··~~·-•-•_•_•_•_•_•_•_•_• __ ·_c_a_at_ıa_rı_. ____________ 9_-_ıo_ 
~ masrafı vardır 1 · Sayın Mersinlilerin ı 1 

§Satış yeri; ~~~::t zlf;:i>n.; ~~vs::. N~ut:su No. 
71 ~ Nazarı dikkatine 

-BlmlmMIRUmlmllmtmlmtmmllmt• Sıcaklar başladı, kışın 
yiyeceğiniz yağ ve peyoirle
rinizle bunlara benzer gıda 

maddelerinizi Soğuk hava 
, deposuna verer~k muha
faza ettiriniz, 

Adres: Sellm Şemsi 

l9bataran 

Soiuk hava deposu 
29- 30 

•~~•BDBB•BURBBBBBBllllllllBllllllllBBB8• .. ~*••: 
* • SIHHATİNİZİ K.OR..UYUNUZı : 

* - ::r'1.ASIL ~I * .,.. 

~ uKA Y ADELEN i 
Sıbbat~e~~~M~~~~ekil~~D~~~~!raporu 1 

TAHLiL RAPORU 1 
Güriirıiiş: Bt•rr a~ Kale~iyel; "loo sm3 suya sarfolunan N. lo • 

mikdarı,, 0.2 sm3. 
tteuk : Htıuksiz ~lt>coui sertlik derecesi "Fransız,, 1.5 · 
Koku ; Kokusuz Uzvi maddeler için sarfolunan müvelli-

diillıumuza lilrede o.4o mgr. 
Siilrat "SÜ 4,, Jitred~ 0.0033 gr 1 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Nitrat "No 3,, ,, 0.0040 
Nitrat "No 2,, vok 

Tadı ; LaLif 
Teamül; Mutedil 

Amonyak ''NH3,, Yok 1 
Fennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden iliba- 1 

ren istasyona ~adar içi kala)'lı kAI vanizli borularla içi mr.rnıer döşeli 
8 bellurhavuzlara dökülmektedir. Oradan d~ biitiin Fiziki ve kimyevi 11 

1• evsa(uu mulıafaza ederek ve hiçbir suretle el drğmeden hususi kim- • r . 
•

. Yagerimize ve Adana Sılıhal nakanhğrnın tayin elliği .Sıhhiye nrnmu- 1 ( / 
ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile -tt '..._/' 

! yık andıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sılılıat memuru tarafm- * 
• dan miihiirlenerek şehrimize gelmektedir. * 
~ * 
*~~ ................................. *~· 
Mersıa: Yeni Mersin Baaımeviade BaıaJmııtır 

Hazırllkh Davranın• 

... ~;ı·~ .,4 ,, .. ,.,,.. .. ..., . 
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