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Sahibi ve Umum Neşriyat SALI DlrektlSrU 

FUAD AKBAŞ 5 
idare yeri Temmuz 

Tıal Merslı Basımnl • Mersin 1 9 3 8 - --
Sayısı 5 kuruş 

GÜNDELtK. SİYASİ H.AB"RR. FİKİR.. GAZETESt 
-...;;._-=----------------............... ---............. ~---

Ankara 4 (Radyo) - Hariciye 
vekili Tevfik Rüştü Arasla Fran 
sanın Ankara elçisi Ponso arasın 
da dün aralarında mutabakat 
hasıl olan anlaşmalar imzalan 
mış ve protokolun ilanı kararlaş 
mıştır. Telefon No. 82 

Yılı;' Sayı 
10 3030 

Ordumuz dün gece 21 de Hataya girdi 
Ankara 4 (Gece yarısı alındı) Antakyada yapılan genel kurmay anlaşmalarına tevfikan Türk kuvvetlerinin llatayda 

yerlerini intihap etmek üzre ilk müfrezeler bu akşam saat 21 de Hataya gird;. Diğer hıtalar yarın sabah gireceklerdir 

Efsİz 1ürk ordusunun kahraman Mehmetcifine kavuşan Ha-" Mareşalimız' 
taylılar 18 yıllık yetinıliklerini bir anda unuttular 

Askeri heyetimizi 

Uzun ve cetin müzakerelerden sonra 
• :t 

Mesut Netice 
Halayda fevkalide heyecan 
Askeri 1 

Heyetimiz 
1 ••• 1 

Halaydan coşkun 
tezahürlerle ayrıldı 

Hatay~a Türk-fransız Askeri is~irliği 

Askeri anlaşma 

Ordumuz şerefine her ta 
raf sQslendi taklar l<uruldu ı · 

An,ak1a 3 (Anadolu ajansı· 
nın hususi muhabirinden) Aske· 
ri he1etimizin öğleden enel ha 
relret edeoetini öğrenen hatk, 

mektepler daha günee doğma · 

dan Antakya kOkaklarını doldur 

I)azar sabahı imzalandı 

iki tarafın asker mevcudu 
müsavi 5 bin kişi olacak 

muelardı. 

Orgenera!ımız Asım Gündüz 
hareketinden evvel General Hot 
ıinıeri ıi1aret ve vedA elmie 
beş on dakika sonra da Hotzin 
ıer Antak7adan ayrılmııtır. 
Heyetimiz ayralırken 

Saat ona doğru Anlakynde 
bütün sokaklar tıklım tıklım 
dolmue ve yaya olarak geçmek 
bile imkı1neızlaşmıetı. Başta vali 

beledi7e reisi memurlar Türk 
mümessilleri Rum ve ormeni ru 
hant reisleri Türkler ve bütün 
unsurlar Jerlerini almışlardı. 

Saat 10,25 de önde Orgene· 
ral Asım Oündüz olduğu halde 
heyetimiz ikamet ettikleri köşk 
ten çıktılar. Bir kıta asker sel 
lam resmiııi ifa elli. Orgenera· 
ayrı ayrı bütün unsurlat• reisle 

riyle vedalaştıktan sonra otomo 

billerine bindiler. 15 otomobil 

Yasa Atatürk yaea Orgener11J, 

Varol, bravo sesleri .hiç ardı ke 

silmeyen alkıe tufanı arasında 
ilerledi. 

18 yıllık yetimlik unutuldu 
Halkııı ~ 18 ıseııedir çektiği 

Jetimlik ve ız tıralıın biranda 
Unutulduğu heyeti teşyi eden 
bOtün Antakyalıların gözlerin· 
den :okunuyor ve halk eimdi 
Türk ordusunun kahraman Meh 

Ordu mümessilimiz ~ntakyada 
Antakya 3 (Anadolu ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Üç haftadanberi devam eden Türk-Fransız askeri müzakere· 

teri neticelenmiş anlaşma bu sabah saat sekizde imza edilmiş 
tir. Askeri anlaşmanın imzasiyle beraber Pariste yapılan mü 
zakernlerin de neticelendiğini radyoda haber alan Antakyalı· 

tarın heyecanı en yüksek haddini bulmuştur . 

Anlaşmanın esasları 
Anlaşmll eeasaeları Hatay istikH\li,toprak statükosu ve Türk 

- l<'ransız işbirliğine matuftur. Anlaşmada bir de Türk-Fran 

sız kılalarının işbirliği mevcuttur. 

Ordu mümessiliz Antakyada 
Askeri heyetimiz bu sabah saat 10,!lO da Antakyadan ay· 

rılmış hoyc>t ilznsından albay Fevzi Menküç ordu mümessili 
olarak Lurada kalmıştır. Kıtatımız pek yakında Hataya gire· 
cektir. Halayda bulunacak iki tarafın a~keri mevzudu müsavi 

olacak \'e beş bine baliğ olacaktır. -----
1 ürkiye - Fransa anlaşmasının akisleri 

Londra ve Cenevre netice
den fevkalade memnun 

Fransız Hariciye Nazıri Bone: "Fevka
lade sevinç içindeyim,, diyor 

Paris 4 (Anadolu ajansının 1 bir kat daha kuvv~llendirec~ği· 
hususi muhnbiri bildiriyor) Bu ni, pek yakmdn Turk askerıyle 
gün :Novilde yapılan bir içtima Fransız askerinin Halayda işbir 
da bir nutuk söyleyen Hariciye liği tesis edeceklerini, muahede· 
Nazırı B. Bone nutkunda Halay yi bütün diğer unsurların sükfı 
meselesine temas ederek ezcüın · netle karşıladığını kaydediyorlar 
le demiştir ki : Londra 4 cRadyoı. Royter 

c - Uzun müzakerelerden den: Türk - Fransız anlaşması 
ınetclQ'İDi eelllmlamak için çırpı· soura Türkiye ile bir dostluk 
n1 .. 0

r. 1 ngilterede fev kalllde sevinçle 
ı muahedesine varılmasından do 

Arabalarımız bütün Antak karşılanmış ve B. Bone tebrik 
layı fevkaH\de·seviııç içindeyimı. edilmi•tlr. 

Paris 3 (Anadolu ajansının v 

hususi muhabirinden) Akşam ga Cenetre 4 cRadyoı. Hatay 

tebrik etti 
Payas 3 (Anadolu ajansı· 

nın hususi muhabirinden) Ge 
nel Kurmay Başkanı Mareşal ı 
Fevzi Çakmak askeri heyeti· 
ıniz Ueisi Orgeneral Asım 

Gündüze bir telgraf göndere · 
rek üç haftandanberi gece 
gündüz devam eden müzake· 
relerden sonra yapılan anlaş· 

madaki muvaffakiyetlerinden 
dolayı teşekkür ve heyet üza 
sıııı tebrik Ptmişlerdir. 

Erzurum da 
A tatiirk günü 

kutlandı 
·Erzurum 4 (AA) Alatürkün 

1 
Erıuruma ayak baslıkları gü· 

1 
nün 7ıldönümü parlak törenle 

~ kullandı . Geçit resmi yapıldı . U· 
1 
mumi Müfettiş Tahsin Uzer Er· 
zarum valisi, Ağrı valisi, subay· 
tar memurlar ve kesif bir halk 
törene ietirilk etti. 

Bükrreşte 

Türk-Fransız muahedesi Ey
IQlda Ankarada imzaedilecek 
f ransız gazeteleri anlaşmalan i~i devlet ve dünya sul~ü 

ba~ımm~an mesut netice olarak tavsif e~iyor 
Parie, 3 a, a. - Havas ajan Türkiye, Atatürk'ün dehdsiy 

sı tebliğ ediyor: le asrileştirilmiş büyük bir dev 
Gazetelel', Franıız · Türk !ettir. Nüfuzu, bülün vasati As· 

itilAfınm imzagı dolayısiyle müt· ya'da hissedilmekle olan bu dev 

tefikan memnuniyetlerini beyan let, Karadeniz ile Akdeniz ara· 
etmektedirler. sında bir anahtar vaziyetinde· 

Pöti Parizien gazatesinde dir. Fransa için daima büyük 

Burg, diyor ki: bir kıymeti olan bu devletin 

•Fransa ile Türkiye'nin şar- dostluğu bugün Almanya'nın 
ki Akdeniz havzasındaki müşte mevzilerini şarka do~ru ilerletti 
rek menfaatleri tolif edilmeme· ği ve yeni bir Bağdad demiryo 
!eri yüzünden mutazarrır olmak lu tahayyül ettiği bir sırada da· 
ta idi. Şimdi bu menfaatlerin te· ha büyük bir kıymeti haizdir.,, 
lif edilmesi her uoktadaıı mem· Ekselsior gazetesinde Mar· 
nuniyeti muciptir,, Sonu ikincide 

ispanyadaki harp vaziyeti 

Frankist gemiler bir Sovyet 
vapurunu çevirdiler Müthiş . sıcaklardan 

üç cephane. 'deposu' 
infilak etti Valansiya gene bombardıman 

Bükreş 4 (Radyo) Öğle za · Tahkikat yapacak heyet işi suya 
edildi. 
düştü 

manı Uükreş citnrıncta bulunan. 
cephane depolarından birisinde 
müthiş bir iııfilük olmuş ve bu 
infiUik diğer iki depoya daha 

Roma 3 (Radyo) - Gazelci 'I kistler Cümhuriyolçilerin anuda 
terin Saragos'dan öğren<liklerine ııe mukııvometiue rağmen Deş'i 

göre, Frankoya aid Kanaryas Solaş ve Lagoreta'yı ışgol etmiş 
kroyezörü Sovyetlero aid Çernof !erdir. 

tesir yapmış ve o depolar da in 1 rr k . . adındaki petrol gemisini Malaga Kont Ciano - Lord Pört 
ı a etııııetır. lufılAka sebep Ro limanına gclirmişıir. Bu gemide 1 "1 ~ k t 
mnııyada on güııdeıılıeri devam 60 bin hektolitrelik hükıimetçile 1 mu a a 1 •• 

· d "dd ı · . ''I d u·· . / Roma 3 a.a. - Harıcıye Na e eıı ~ı oı ı sıcaa ar ır. C cep re aıd petrol buluhuyordu. Ka 1 · -
h rk t 1 zırı Kont Cıyano bu gun fspan 

ane ı . emameıı ıarap olmue· naryas kravazörü bu petrol ge yol meselesi hakkında İngiliz 
tur. Facıa kurbanlarının ~dedi misini Valansiya civarında yaka Büyük Elçislle yarım t k 
h " 1 ~ d ·ı . 1 saa a 

enuz ma um oğı ctır. amıştır. dar görüşmüştür. Bu mülakat 
Gene bombardımanlar Kont Ciyanonun talebi üzerine 

İtalya [r~im Har~iye reisi Valans 2 a.a. - Fraakist ha vuku bulmuştur. 
va kuvvetleri dün sabah Sagar ispanyada da tahkikat 
be'ı bombardıman <;tmiştir. Sivil yapacak heyet Tetkikat icin dün , 

Berline gitti 
Roma 4 (Radyo) ltalya erkli 

nıharbiye reisi Alman er kllnıhtır 
biye reisinin daveti üzerine bu 

gün Berliııe hareket etmiştir. 

General Berlinda askeri tel 
kikatta bulunacak ve seyahati 
011 gün sürecektir. 

ahaliden 8 kişi ölmüş, 14 kişi ya Londra 3 a.a. • ispanyada 

ralanmışlır. bombardımanlar hakkıuda tah· 
Madrid 3 a.a. - Radia· Nor kikat yapacak olan heyete işli 

te'un bildirildiğine göre lı'ran Sonu ikincide 

Ya sokaklarını dolduran on bin

lerce halkın alkıı turanı ve süs 
leomiı taklar altından geçerek 

Javaı ya uı ilerliyor caddeler 
kenarında yer alan askeri müf 

zelleri bu sabah Antııkyada im· meselesi üzerinde Anlakyada 
znlanan ililüfı hararetle alkışla Türk-Fraıısız aulaeması ve po· 
makta bu itilAfın Ankarada pa lelik anlatma Ceneorede en iyi 

Çinlilerin büyük müdafaa silahları 

Çinliler Vangçe nehrinin şi
mal barajını da yıktılar 

rafo edilen dostluk muahedesini intibalar tevlit etmiştir, ~e~oslova~ya~a 
~:~e~:fa;~ıtiram vaziyelinde du· K ültiir Bakanlığının aldıfı tedbirler Japon harb gemileri ilerliyemiyor arazi 
kııaaA~:~:1~~18° ~; :~a:;~~~ :~~I Sudetlerle hükümetl baştanbaşa sular altında 
ıe çarpıyor. Biltün diQer unsur· Serkeş talebe araaın Jakı· ı·hıı·ı..cf 

"
1 u Tokvo, 3 (Radvo) - Bu sa- 1 Fransa Çin'e silah ve 

lar da merasime iştirdk etmie 1 1 f 
lerdi. Prag 3 «Radyo• Çekoslotak bah fecir vakti Çinlilerin Ynng cephane satmıyor 
Topbolazından geçerken I k . hükumeti ile Alman Süi!et par· Qe'nin eimal barajını yıklıkları Tokyo, 8 n. a . _ Domei a· 

lakenderun 3 (Anadolu ajan Kauseride kuru aca ıslah tısı arasındaki müzakerelerde ög"renilmietir, Bu baraj Matung· jan~n bildiriyor: Franea,ııın Tok 
aınıo hususi muhabirinden) Saat fi halen ÜQ muhtelif unsur mevcut da Çinliler [tarafından tahkim yo aıçisi Arsen Hanri, bu sabah 
10,30 da Antak1adan ayrılan o ev·ıne go•• nderilecek bulunmaktadır : edilmie olan baraja, nehrin men· Hariciyo nezaretine giderek Fran 

1- Diller hakkındaki reni baına doğru, 20 kilametrelik tıir sa hükümetince yapılan tahkika· 
tomobilleriaıiz bu ıcennet diye · = • · H · 
r ı ü ı ki • l l b kanun projesi bııevekil Hodzıt mesafede bulunmaktadır. ta mü,st~nıden arıci~e nazırı 
ıo ru l açan ııg ıel i erı arasın Orta okullarda auvi hali gôrü en ta e e f d K d R 1 Ugakı nın hur.urunda ı··ransa'nııı 

da ilerliyor. Saat 11 de Topbo '.T tara ın an un 1 ve oşe ye Tahkim edilen bu barsiın • K _ s k' · ı 
L • l l k d" d"I · · S" . . Qao ay t! e sı fih ve ceb· 

laıınd&)'IZ Burada Kırıkhan ve ıse ere a ınmıvaca . ıev l e 1 mıe.tır,_ u~et parlısı şimfüye kadar Japon harb gemi l .. d rdi""" ı kk d k" 1 
'J baleıı bu proJeyı tetkık eylemek . . , . ıane gon e e.ı ıa ın a ı şa-

Reyhanlyeden \'e civar köyler . . t d" lerının Hanken e doğru ılerleme yiayı kati surelte tekzib etmiş· 
den a&h 1aya gelmie olan binler Ankara 3 ( Hususi ) - Soıı Ka1seride ~encı~erede~ı e ır2- Milliyetler statüsünde terine m~ni ~lduğu söylenmek· tir. . 
ce insan bekliyor. Orgeneralımız zama~larda m:kt~~lerde t~ocala· mekteb bu işe tah~~s 1~dıle~e~:ır. milliyetlerin kendi kendilerini tedir. Japonlar bır şehri zabtet-
liddetti alkı•lar te 7a•a varoJ rına arsı ser eşlı fe hurmet· Mekteplerde snyı a 1 g ru en idarelerine 1!lit olmıynn kısım Ta7 .... areciler, müthiş su küt tı"ler 

• " v • sizlik gösteren t!llebe hakkında talebeler velilerinin müsaadelerı 1 ı aeaıerıyle karşılandJ. Az bır te tedbirler olmak iQin hazırlıklara alınarak bu mektebe gönderile Honlayi:ı partisi delegelerine ve Jelerinin Pehou v~ Hunnghu. gö Tokyo, 3 a. a. - [Domei n· 
•akknflan sonra tekrar hareket baılanmıetır cektir' Bundan baeka mektepten rilmietir, Bu delegeler bunu keıı lerine _aktıtm~ •_soylemekteCiırle.r jansı bildiriyor: .Tapoular, Şan· 
edildi. " Aldığım· malumata göre bazı firar edenler mektep çağın~ ge di talepleri ilo karşılaştırmakta· Aııhueı eyil.letının cenubu tlnrbı· Lung eyaleLiniu cenubu earkisiıı 
Amık golO yayla manzarası Avrupa memleketlerinde olduğu lip de mektebe devam etmıyen dır, sindeki nehirle tepeler Jarasınıla de kain l~u~gai.sien şehrini rnp 

Şimdi eteklerinde enrininde gibi memleketimizde de bir ço· talebe de yakalanıtrak bu mek 3- Nihayet statünün milli· mühim bir sevkülceyş ınıııtakası tederek çınlılerı cenuba, Tungpoi 
Jltıetinde birbirinden daha cuk ıalahevi kurulması mevzuu· ıebe sevkedileceklerdir. yetlerin kendi kendilerini idare olan ova, suların istilasına ma göliinüıı şark sahiline doğru püs 

-Sonu lldnclde- bahiıtlr. Sonu ikincide- Sonu ikincide ruz bulunmaktadır. kürtmüelerdir. 
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5 TEMMUZ 1938 SALI 

Ceza Evleri 
Birer iş ve terbi:ye 

si olacak 
müesse-

Umum direktörlüğün vazife ve teşkilatı-

1 

VENi MERSiN 

Şehir ·Ve Memleket Haberleri 
Hariçten 

20 bin ton kömür 
idhal edilecek 

1 
-

Arazi Vergisi 

Sayfa: 2 

1 
Çemberlayn 

ispanya İspanyolla
ra kalmalı diyor 

na ait kanun meriyete giriyor Bu sene orman kanununtın 

1 
tatbik edilmesi mUnasebetiyle kQ 

Yeııi arazi tahririnE' göre 
tarhedilecek 

Londra 3 (A.A.) - Baeveki 
Çemberl111n Kettering'de miUi 
hükümet taraftarlarmm bir top 
lantısmda ~öylediği nutukta, 
şimdiye kadar hükumeti tutama 

1 mıe olan liberaller kısmına hi 
tab ederek bareketlerlui tadil 
edip etmlyeceklerlnl tetklka dR 
vet etmiş ve demtetir ki: 

Bizim rejimde ceza evi iki senedenLeri bu maksaclla fi mikdarda odan katlyatı yapıln-
eski adıyla hapishane -- bir taz üzerinde çolışmakta olan Adliye mıımış olduğundan odun ısatışı a · Bakanlık arazi tahririnin kısa bir za
yik müessesesi olmaktan çıkmış, 9ekilleti ceza evleri umum mü zalmış, buna karşı kok kömOrO d b •t • ·ı • • • direktifler Verdi Muhafazakarlarla liberııllllr 

d 1 ,,- ı-x - b K 1 d "I sarfiyatı geçen S"neye nazaran man a ı ırı mesı ıçın arasında eski vergiler ihlili\fı ar terbiye ve islôh yur u o muş uur u..,u u sene amu ay an v _ .., 

tur. kan bir kanunla tahakuk ettiril yeril fabrikaların istihsal kabili· 1939 Fio:ı ns yılından itiea kın bir zamandu tekAmill etmesi tık kalruamıeiır. ~Hükümetin dış 
Anıerikada ve Avrupanın miş ve mükemmel bir teekitat kvektlekrl Ostone çıkmıştır. HOkOmet ren )'Urdun her tarafında ttrazi ne, tahrir komisyonları tarafm politikasma mümkün mertebe ge 

bir çok memlekellerinde henüz kurulmuş bnlunmaktadır. d 1 lihlak . dil . 
1 

vergılerl yenı arazı tahrırıne gö den teE.bıt edlten yenı araz ıy arzu edilir. Benim baalıca vazi 
o Omuru mevcud stoklarının 1 . . . . . . . 

1 
k nie bir milli müzaharet temini 

. ı t929 az zaman a s , e eceğın . . . . . w 
erieilmemiş olan bu seviye Hapishanelerin ıdares g"'z "'nDne al k 1 re tnrh ve tahakkuk ettirilmeA'e metlerine arazı sahıblerınm takı fem büvük harbin tekerrürüne 
Türk adliyesinin bir kaç sene senesine kAdar a 1 ye e doğru yurdda bir kömUr buhra· baelauacaklır. Finans bakalığı olacak itirazlarının tedkık mua mani olmaktır. İngiliz plAnına D h·ıı v kl\le u u mış ve ış son arına 1 . , 

denberi takib etti2i siyasetle tine aiddi. O sene, dahiliyeden nıoın meydana gelmesini önlemek arazi tahrir netidelerinin bütün melelerine çalıeacaklardır. kabulü sayesinde yakında lspan 
kendili~inden husul bulmuetur. alınarak Adliye Vekllletine baA- için dışarıdan 20 btn lon kOmQr 1 vilayet ve kazalarda 1938 finans Kabul edilen esaslara göre 1a:rı yalnız lepanyollara bırak 
Bugün, ıu veya bu sebeble cemi landı . 9 seneden beri Adli1e Ve ithal edllmeşlni kararlaştırmıştır.' yılı iQinde katfleucrek ilAn edil yeni arazi tahrir kı:rmetleri hak mak imk4nı haaıl olaca~ını ümid 
1etin nizam te sükıirıu ihldl et k4letiode bulunmakta idi ve da HOktlmetln bu hususu temin için 1 meelni kararlaetırmıt 9e bu hu kında vaki olacak itirazlar idre edi1orum lspan7ol limanlar:ında 
miş olan bu vatanda& ceza evi 1 ha ilk senelerinden itibar1:ın bir hazırlamış olduğu kanun projesi 1 suıu valiliklere tebi~ etmiştir. heyetleri tarafından milmkün bombardıman edilen gemilere 
ne girdikten sonra, takib edılen 1 teekilAt ihtiyac_ı duymuya başla Kamutayın son toplantılarında ka. l Bakanlık arazi tahririnin en oları süratle tedkik ve karana gelince buıılartn sahipleri dört 
bu terbiye siyasetile hüviyetini 1 mıetı. Fakat bılhassa gecen se bul edtlmişttr. Buna göre Ankara il kısa bir zamanda biıirtımeslni te bağ-la nacaktır. Arazi tahrir ko bes mlell fa_zı~ ücret ahyorlar, bl 
de "'"ıatı'rmakte ve oradan Qıkar 1 ne_ çıkarılan bir kanunla tildlJ memurlar koopeıatıfl yalnız bu . . . h . -r . 1 . k 1 ·kellef naenaley hukumell bir harbe sil "v min ıçın arazı ta rır mu ettıe e mıeyonu arar arına, mu ru-kllvebilecek tadblrlerl tuthaza 
k . t k . lediA'i suç edılen czea kanununumazun 13 seneye mahsus olmak ozere ylr· . . . h t "d 'd 

1 
ı 

en cemıy~ e are~. ıe b" hüvi 1 üncü maddesi ceza evlerine yeni ml bin ton kok kömorn ithal ede rın~n. yapacakları teftıe mnamele ve ueos ı are varı a memur a sevkedemezler. .Maamaflh bu il 
tan tamamıyla na ım ı~ ve mühim vazifeler yüklemie bu bilecek ve ltbal edilen kömnrler lerını kolaylastıran ve çabukl~e rı kanunen muayyen olan müd mantarın havadan ablokasını ta 
yet kazanmıe olmakt_adı.r lunmaktadır. Bu maddeuin, yeni den ton başına alınan 7 5 l'ru tıran bazı esaslar kabul etmıe ded içinde itiraz etmemie bulu nıdığımıza delalet etmez. 

Okuma !azma bılmıyen, ora 1 z!hniyete göre cezayı infaz siste gOmrOk resml bu kömOrl~re ~n · tir. . . . nurlarsa, tahriri yapılan arazi 
da bunları o~renmekte te na, minde ceza evlerine tahmil etmiş hisar etmek Ozere iki Jlraya indi Aarazı tahrır müfettlşlerı, kıymetleri~io &edklk ve kararına ispanyadaki ~arp vaziyeti 
muslu bir insan gibi ça. ıı_uıp ha oldahu vazife ve mükellt'fivetler. rllecekttr. ı bu esaslar dahilinde tahririn ya rabtı suretıle en kısa bir zamaıı > 

v 
1 

• • (Birinciden artan 7atını kazananın zevkını tattı mevcud teskllatla temin edilemt da lıste. halında te~bh olu.naca~ Irak İQin H'>llouda tanfından ile 
ran bir meslek ve sanat sahil>ijyecek kadar geniş ve o nisbetle Roqos ve iskenderuna ug""' ra- tır. Katıleeen tahr~r ~etıcelerıı· ri sürülen earllıı be komisyonun 
olmaktadır. Edirne 9e lmralı ce ehemmiyetlidir. en kısa zamanda munasıb vasıta vücud bulmasını tamamiJle suya 
ıa etleriyle, bir çok vilhatleri DiQ'er taraftan şimdiye ka yacak gemilerimiz ıarıa il4n olunacaktır. düşürmemie olsa bile her halde 
mizde kurulmuo olan modern ce dar hapishaneler idaresinin tes Müfettieler, arazi tahrir ko çok geciktirece~ı sanılmaktad:r. 
za Hlerindende taklb edilen bu kil At ve vazifelerini gösteren bir 8 ı · l k L ı l • • misyonlArının 1anlıe te noksanı Filhakika Holanda, bu ko 
metod ne kadar isabetli bir fi kanun v~ya nizamname ae me·ı U ıman ara fi QCQR yoıCU ar IÇln muamelelerini kanun 10 talimat mis1ona i9tiraki için bu komi& 
kir (izerinde çalıeıldığmı pek kı cud olmaması bu bosluğu dol yeni bir karar alındı namelere u:reun ıekilde duzelte yonun her iki ispanya tarafın 
ea zamanda is bat etmietir. durmak lüzumu kanunun bir an cekter 98 kerfiyetten bakanh~ı 1 dan istenmesini taleb etmekte 

E~kiden hapishaneler, Adli euel hazırlanmasını icah ettiren Gümrükler Umum müdürlü· J ya ile bu iki limandan alınacak l haberdar edeceklerdir. dir, Va.lansiyanın bu _ş~rtı ~H~bul 
ıe Veklletinin bir müdürlüğü sebeblerlerden biri olmuştur. ğü Rodos te lskenderun'a uğra· eşya ayrı anbarlara konulacak edeceğı muhtemel gıbı guruoü 
tarafından idare olunurdu. Fa Yeni kanun ve Adliye Vekil yan milli gemilerle yapılacak tır. Ayrı anbar bulunmadığı tak f' L [ ' k yorsa da Burgos iQin vaziyet Öf 
kat yeni zihniyet hakim olmu Jetine bağlı bulunan ceza ve nakliyat hakkında :veni kararlar dirde bn eeyalar di~er analarla yOCUI\ sırgeme urumu ! le d~A'lldir. Burgos, böyl~ bir 
ya baeladtktan sonra bir müdür tevkif evleri umum müdürlüQ"ü almıştır, Bu kararlara göre Ro· karıutmlmıyarak anbarın ayrı Ç k b k k / • komısyonu kabul etse dalıı bu 
lük teşkildtlle bu lelerin çeerilme nürı vazifeleri tayin te tesbit dos te lskenderun'dan binen yol bir köşesine istif edilecektir. Yol OCU a ıcı O U U ,raya aba olacak devletlerin nas 
sindeki güçlük kendiliğinden or edilmiş ve bu arada ceza evleri cular ile geımek için bu liman· cuJardaıı Rodos ve Jekenderun'a na talebe alınacak 'ı yonalist hük~meli hukukan tanı 
taya çıktı ve bunun üzerine ve ne tealh1k eden bazı muamelele lara çıkarak vapura dönen yol inecek olanlar muvakkaten diğer . masa bile fılen tanımı&lar ara 
kAlet·ın merkez teakı" IA tında veni rin süratle cereyan ve ifasını te , Çocuk lEsırgeme Kurumu 1 d · ı s· ı ı"steyecektı"r 

v ıa 1 cular tapurda muayene adiler.ek limanlara çıkmak .istedikleri tak e n an seçı me m · 
bir organizasyon vücude gelir min edecek olan hıikümler de )erdir. Muayene netioesinde güm dirde Üzerlerinde ve enaları nun Ankaradaki Çocuk Bakıcı 
mek lüzumu kendini gösterdi, iltıve olunumuştur. rük resmine ve diğer resimlere arasında ihracı memnu veya mü 1 Temmuz 938den itibaren lale Çekoslovak yada Uzun ve cetin müzakerelerclen sonra • 

meıat netice 
-Birinciden artan- J d_a büyük bir faaliyet göstermie· 

sel Peyi, şöyJe yezıyor: tır. 

"Bu itilAfla müziç tsken~e- t Şimdi y.apılacak. ie, ~~riye 
ruo SanoaQ'ı ihtilAfı .sulhun ıda I ve Lu~nan ıle aktedılen ıtılAfla 
mesi ve earki Akdenıı.'de terfik rı tasdık etmekten ibarettir. Bu 
ki ve refahın inkieafiyle aynı su il çok arzuya eaynndır. Çünkü 
retle alükadar olan Türkiye ile Fransa bu suretle Türkiye file 
Fransa orasında Eıiyasi 9e aske· arasındaki dostluQ'un Araplarla 
ri teşriki mesai, doslluk ve t6sa· teeriki mesai siyasetinde mlhıi 

nüt tezahüratı eekline inkil4b jolmadı~ını isbat imkanını elde 
etmietir. edecektır,, 

Bu hadisenin (ehemmiyetini Mesud bir haber 
ölçmek için Türkiye'yi 1914 de Türk - Fransız anlaeması 

Orta Auupa imparatorluklariy· 01 mevzuubahe eden Repüblik 
le ittifak etmeye sevkeden feci gazetesi "bugün mesud bir ha 
halayı hatırlatmak lüzımdır.,, beri tebşir edece~iı. diye baslı 

Epok gazetesinde Douadiö ~ı bae makalesinde Fransanın 
şöyle yazıyor: yakın &ı!rkta emnıyeti için esas 

"Birkao asırlık Fransız - tanıdıılı asırlar görmüı Türk -
Tdrk dostlalo İskenderun ieinin Fransız Dostlu~unun ihya et 
halledilmesi dalayısiyle kunet- mis olmasından dolayı memnu 
lenecektir. lngiltere'nin iktisadi ni1et l•eyan ediyor. Buna muka 
te mali sahalarda gec;enlerde bil Fransız - Furiye muahede 
Türkiye ile aktettiQ'i itilAflardan sinin tasdiki aJeyhiOde bir ook 
sonra gelen bu itilAf yerıi bir deliller ileri eürQyor. 

sulh unsuru mesabesindedir. Al · Şarki Akdenizde sulh 
manya'nın bundan sonra diğer Jurnal gazelosi, anlaemanın 
garb devlellerinin Avrupa'nın yalnız esasları kararlaotırılmış 

cenubu earkisindeki menfaatle· olmakla beraber T~rk - Fran 
rini nazar itibara alması liizım· sız müaasebatının ılk merhale 
dır.. sinin de büyük bir tautana ile 

Ordu gazetesinde Givet şöy· teside değer mahiyette bulundu 
lo yazıyor: ğunu, çünkü bu suretle Şarki 

"Muahede eurki Akdenizde Akdenizde aulhun emniyet altı 
statünün muhafaza edilecealine na alındığını kaydediyor. 
dair katt bir taahhüdü ihtiva et Jur gazetesi. Hataya gitmiş 
mektedir. Avrupa'da cereyan e· olan Milletler Cemiyeti komisyo 
denlhAdiseler ve imparatorluQu nunun hareketini tenkil ederek 
muzun etrafında dolaean ihtiras bu komisyona nazikl\ne bir tarz 
lar karşında bu itilnfın yalnız da yol verilir verilmez müekülli 
ıimdiki değil ileride her ihtima tın bertaraf edilmie olduQ-u hu 
le kftreı koymak hususundaki SUBUnU ea7an1 dikkat görülüyor 
kıymeti de kolayca nnlaeılabilir.,, ve diyor ki: 

·Nihayet Popüler gazetesin· "Bu mesele de göstermietir 
de Loru şöyle diyor: ki Milletler Cemiyeti komisyon 

"Türkiye ile yapılan itiUH ları gizlice arzu edilen bir faali 
Fransız • İngiliz işbirlil(ini de yetsizliği örtmek ioin ortaya atıl 
tnkviye etmektedir. Çünkü in· 1 mıe behanelerden baeka bir eey 
giltero son zamanlarda Ankara·\ değildir. :J'ürk - li'ransız dost 

tabi eşya görüldüğü takdirde saadesi alınmamış eşya ve döviz be kaydına baelanmıetır,- Kayıt 
derhal vergi 9e resimleri tahak bulunursa bunlar makbuz muka muamelesine Temmuz 938 niba Birinciden artan 

kuk ettirilerek tahsil edildikten bilinde ahkonular.:.k gümrük me yetinde son verilecektir, Okul terine dit olan kısmı halen Be· 
sonra ena serbest bırakılacak· ,,uraoun mensub olduA'a iskele yatılı te paraaızdır, Tedrisat iki neş'in ri7asetinde bir heyet ta 
tır. nin gümrük idaresine teslim edi rafından tetkik edilmektedir, 

B ·k· ı· · d" · ı k lecektı"r. senedir, Dereler nazari te pra u ı ı ımana m ırı ece ee Umumiyetle sanıldığına gö· 
tiktir, Okulu mutaffoki1etle bili re ilk iki :tesika 20 Temmuza 

Mersinde 
Kuduz tedavi evi 

açılıyor 

Orman idaresinde 
yeni tayinler 

Mersin Orman mUbendlsl B. 
Ömer BOyOkağa Karasu orman 
mUhendhıliğlne, Knrasu orman 
mOhendlsl lB. Selahlddfn Mersln 
ormım mOhendlsllğine tayin edil · 

rerek diploma alan Bayanlar doğru mebusım meclisinin tasvi· 
Çocuk ~~sirgeme Kurumunun t>ine arzedilebilecektir, Üçünci1 
gösterdilli yerlerde iki sene ma kısım hakkında eksperlerin °ka 
aslı olarak çalıemayı derubde uaati bunun bu tarihe kadar ha 
edeceklerdir. 

zır olamıyacağı merkezindedir, 
Okul JRlnız Bayanlar için 

dir, 

Okula yazılma ve alınma 

Kuduz veya kuduzdan şUphe-
11 hayvanlar tarafından ısmlun 
şimdiye kadar Konya ve Elazığ 
glbl kuzuz tedavi maesseseleri o 
lan şehirlere gönderilmekte, bu mlştlr. 1 şartları eunlardır : 
bal hem kOlfetl hemde masraf Adana :orman başkAtlpllğlne 1- 18 1seından aşaQ'ı olma 
mucip olmakta idi. Sıhhat ve iç- Çorum başkatibi B. Haydar Ar· mak, 

tlmat ~uavenet. Vekaleti bu ke~e kon tayin edilmiştir. 2- lık mektenten diploma 
verdlğt bir emırde bu tedavloın :r 

Mersin bestanesinde yapılabilmesi Nişan töreni almıe olmak •orta mektep ile li 
için gerekli levazımı göndereceği se talebeler tercih ed·lir• 
nl bildirmiş ve sıhhat mlldOrlDQ'Oo Mersin kereste tDccarların· 3- Sıhati yerinde nhlAkı 
ce lazım gelen tedblrlt-1r alınma dan B. Enis Turanın kerimeleri iyi olmak, 
ğa başlanmıedır. 

Bayan Nebahıst ile Tunceli nafta .. M kt b 1 k ·ste Mesai saatleri ~ - e 0 0 yazıma 1 

köprlller fen bey'etl teknisyenle- yenler cAnkarada Çocuk Esirge 
Vilayet dıshlliode yaz mesaı rlnden Şakir Aksanın nişan tören 

saatıarı tekrar denlşmlştir. Resmt Jerl geçen pazar gıınn akşam B me Kurumu markezi Baekıınlı 
daireler satbableyln saat yedide • A?ına• adresine istida ile müra 
açılacak ve saat on nçe kadar Enle Turanın evlerinde bir çok caat etmelidirler, 
mesaiye devam edilecektir. davetliler huzurlle yapılmışdır. 

loA'unun Lir an için tehllkeye ti sırasında Hene tarafından im 
düşmesi, Suriyelileri tatmin et za edileceA-ini hatırlatarak diyor 
mek istiyeu ve Türk ahaliyi hiç ki: c Bugün neticelenen müza 
hesaba katmı1an 193G Fransız relerin aeıl mühim kısmı iete 
- Suri1e muahedesi yürüuden bu mualıadedir. Çünkü mezkür 

di,,. muahedenin earki Akdenizda 

5- Kayıt için gerekli olan 
etrak: mektep diploması, [nüfus 
hüti1et cüzdanı, sıhhat ve aeı 

raporu, hüsnfihal ilmühaberi, üç 
fotoğraf 

Belediye Fen işleri 
müdür vekili Ôtr gazetesi de Türk - İn TürkiJe ve Fransanın kiti bir 

giliz dostluğunun tarihte emsali menfaat birli~ini müeahede et 
görülmemle bir ahenk te sami mesi ve Fransaile ile Türkiye Belediye Fen leleri Müdür 
mi.,et arzetti"'i bir sırada Fran tekili Şemsi Yurdakulun maaşı 1 

• nin bu denizde statükoyu müte 
ıa Türkiye ile yaptı~ı ililAftan eseir edebilecek ihltmailer halin 150 liradan 200 liraya çıkartıla 
doJavı sevinmekte tamamile hak d . 1. d b 1 1 1 d rak terfi ettirilmiotir, Tebrik e· 

ı e ıs ıeare e u unma arın er . . . . . 
Ild ır. Türk Amilinin birinci dere . 1 . A Ih . . der muvaffakıyetlermı dılerız, 

pıı ey emesı umumı su ıoın 1e G ..J • 
dede rol oynadığı bu günkü ya ni bir granti daha teekil eder.. araen partı 
kın eark f8Zi7etinde bu anlaema ı Deba gazetesı diyorki= Düo Spor Kurumu lçel Bölgesi 

dan dolayı Puris ne kadar mem yanın bu günkü halinde lngiliz ve Mersin idman Yurdu menfa 
aunsa Londra da o derecede se - Türk mukarenetının de takvi 

atine enelki akeam Belediye vinç duymuştur. ye etttiği Fransız - Türk mu 
Tan gazetesi de baemakale karoneti Çok hayırlı tesirler ya 

sinde, esasları .eimdi lıazırlanaİı pacaktır. Bu mukarenet earki 
Türk - Fransız dosluk muahe Akdenizde eimdiki muvazeııeyi 
desinin eylülde Ankaraıı ıiyare tersin edecektir. 

bahoesinde bir gardenparti ve · 
rilmietir, Gardenparti sabaha ka 

dar devam etmie te duetliler 
QOk İf İ bir gece J8famı9lard1r, 

Askeri heyetimiz 
- Birinciden artnn-

güzel manzaraları mezceden yaf 
layı asıyoruz Aeaaıda Amık gö 
lü ovaya renkli bir deniz gibi 
serilmie. Bu manzaradan uzak· 
taştıkça lskenderuna yaklaeıyor. 

lskenderunda 
Saat 13 de )lskenderundayiı 

Yolların kenarı caddeler bir gün 
önceden he1eti selamlamak iQiD 

uzak kö1lerden kasabalardan 
gelen halkla dolu. Dakikalarca 
7olun iki kenarını çetrele1en 
halkın alkıeları jyaea varol bra· 
vo sesleri arasında ilerledik. 

Öğle 7emeği İskenderun 
konsolosh1'nemizde yenildi. 

lskenderundan ayrllış 
Payas 3 (Anadolu ajansının 

hususi muhabirinden) Saat 14,30 
da halkın coekun lteıahüratı ara 
smda heyetimiz hu81lsi trenle 
lskendernnden hareket etti ve 
saat 15 de Payasa geldi. Bir 
kıta asker rasmi selAmı ifa etti. 

Kültür bakanlığının 
aldıfı tedbirler 

Birinciden artan 

Maarif VekAleti bundan bı& 
ka lise te orta okulların talime* 
namesinde bir değisiklik y.ıpma 

yı da düşünmektedir. Bu arada 
liseye girecek orta okul talebe· 
sinin bir imtihandan geçirilmesi 
esasının kabulfi de muhtemel· 
dir. 
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SAYFA 3 

i L A N 
Mersin Tecim ve [ndüstn odasından; 
Mersinde Ahıolye banıodukl daireyi mBhsusasında ikametgahı 

ticari ittihaz ve vapur ecenhılığı, nakliyat, komisyon ve :momessil· 
ilk işleriyle iştigal eden T. C. T:ıbasıodon Beşir Antakt ve Bazil 
Şıtşati Mersin Noterliğinden 27 - 5 - 938 T, ve 3224 saylle ı mt.· 
sadd11k Şirket mukt1velesl geregioce ve ll.tlıs11d Vekaletinin 22 ha 
zlrtıo 938 tarihli iznile (Umum Deniz işleri TOrk Limited Ştı keti) 
Unvanı Altında kurdukları Limited Şirketinin Ticaret kanunu bO· 
kllmlerloe tevfikan tescil muamelesi ifa ve slcllll ticaretin 1103 
Qı,cn numarasıoa ve UçOnln sımra 2 - 7 - 9w8 tarihinde kayıt 
ve tesctı edildiği uao olunur. 

Umum Deniz işleri Türk ltJ. şirketi 
mukavelenamesidir 

YENi MERSiN 5 Temmuz 1938 
tereken istimal ederler. \Ye zablllerinden ve heyeti mez. rm halli hakem yoluna 

ı müşterek alalıadarlar mümess_il I meskuı·cıle hazır bulunan his Madde 27 - Ktlr veya müracaat imkanı m iinse-
. veya vekilleri o'madıiı takdır se :lıırıının esamisi v~ miktarı zarar, şilreka arasında tediye 1 • .... • • 

ldP şiı· ketin muamel~t~ yeıevkijhiSSelerini mübeyyin ce ivcl edilmiş sermayeleri nisbetinde j bıb oldugu. l~kdırde şır .. 
j bunlardan yalınız bırısıne kar.den musaddak ikiŞCI' nüshası tevzi edilecektir. Mamafih şu- 1 ket merkezının hulundu-
şı bile ol~a cümlesi hakkındajheyeti umrımiyenin son içtima rekfı tevzi edilecek karın ta· ~u ıuahallrn ticaret mah 
muteberdır. il ü J "t"b . "h t b" b" k 1 
Ş. k t· t msili ve idaresi 1 g 0 0 en 1 1 81 an nı eye ır mamının vey:ı ıı· ısmının kemesi ne aı·tlı' r ır e ın e r d ikt· V •. , . t· J . . Madde 13 _ Şirketin u ay zal' ın a ısat eK:t e ıne fevkalade ihtiyat akt;ası olaı·ak ·\lak d· I . . .. 

lmur ve muamelatını şUrdka gönderilccektiı·. tahsisini veya senei atiyeyel"- a ar ar, Lıu ıhtılafla-
aded~ beşi tecavüz . e~me?iği Madde 18 - Mukarrera devrini karara alabilirler. rm tarafından tayin edile 
takdırde şurekan!~. ıttıfak_ıyle tı tescil ve kayda mahsus ol- Madde 28 - Hissedaran 

1 
cek licar i hakemler ma 

ve tecavüz eyledıgı takdırde . . · h ·r ·ı · ' 
sermayeyi sirkatin ıaakal üç ma~ ilzre hır mukarrerat def- hiç biri veya haleflerı er ne rı elı e hallıni ve lıakem 
rubunu temsil eden şürek ~\nın 

1 

tf'rı tutulur. Hu deftere kaıar sebep ve suretle olursa olsun, marift>tiltı arıl· ş . kA 
· h · d · · f r , a m a ı m <•. ~uvafakstıyle tayin edi!edcek lar tarı sırasıle . HC ve zı rı hisselerinde!'\ veya me~ aa .ıkn· m nıiirıseJip olmadıkı~a 

bır müdür tarafından ı are şüreka tarafından ımza oluııur. den dolayı şirke t aleyhıne ı a •. " 
Madde l - Zirde imzaları receklerdir. edilir. Hazır bulunmıyan ve fakat mei dava ve emvali şirketi mahkeme~'e muracaat et 

yazılı k~nd.i namlarına ~ar~ketj M•dde 8 - Şirketin serma- Mildilr hissedarlardan vc!a tahriren rey veren şur~k :"mın haczedemezler, Hissedaran, menıeği kabul etmişler_ 
bdtn JurkıyM Cu.m~urıyetık.te yeıi şürekanın ittifakiyle tu. lıaricden intitisp yeya ıayın tahriri cevaplarının ve balftda şüreka heyetinin mukan'Cratı- Jir Hakemler arasında 
B as~r Şan f ersın e mu ım yid edilebilir. Ancak vefat ve olun~bili_r. Şi.rketin h~kuk ve ki müddetler zaı'fmda cevap nı kabule mecburdur. l .~ vii ara VU k J• rr· 
•zı aşa.' • . Hİre gibi suretlerle hisse- vezaıfi şırketın unvanıyla vaz . r klo . d d )'a ka- T f' . ş· k t es U U IH a ı 
2-Türluye ~umburıy~tı ta- daratı adedi beşi tecavüz i imza eden mUdilrUn tE>ahhO veıme< ı __ rın en .c yı • as ıyeı .'.r e . . carel odası reisinin jflj_ 

b11ından Mersınde mulum Be eyledıği htkdirde s :·rmayenin datiyle teayyUn eder. Taahhll rarı vakıı kabul etmış addolu Madde 29 - Muddetı şır- ..... . 
şir Antaki arasında. işbu esas ilç rub'unu temsil ed~n şnıe· dü vakiin şirket namı hesabı nan şOı·ek:ly~ mudur tarafın- ketin hita nımda veya da h&k. edectlgı tarafın re~· ı 
mukavelcna~4: ve ~ıcaret k~- kanın muvafakatiyle sermaye na yapılabildğinin tasrih edilip dan gönderılen moktupların .. . . tercıh olunur. Bervechi 
nununun bu~u~lerın~ te~fı- nin tezyidi caizdir. . edilmemesi müsavidir. Müdil- tarihleri kaydolunur. ha evvel feshu mfısahıu. b 1 adir olac· k 1 k. 
k_an be~vecbıbadtı şeraıt d1.aırtel: Bu takdirde şilrekı veya riln eHami ve selahiyeti geze Madde 19- Kanunda ve· da, şirketin tasfiyesi: ser ka a S t &.)·~· 

1
13 . 1e~n sınde bar ma ut m~su ıye 1 halofJeri hisseleri nisbetinde I I ·ı d·ı· Mildil iln • b '- I d d• ararımrı eu ıgı arı HU . . d · k · t k"I d"I · ı te ere ı an e ı ır. · r ya ış u muKave eoame e • 1• ş'rket· ısf le U Lımıte şır etı eş 1 

e 
1 mış yeni hisselere sahip olur ve . . . . 1 h.. b b " b' k · · ·· maye 1 ın n mı 1 den ·ti\>aren itiraz V"' le tir TUrk tabiyetini haiz bulu b d 11 • . t i .. t b keyfıyetı tayını veya sa a ıse a üyü ır e serıyetın vucu .

1 
I \ kA . ı . ,.. m 

• kO • k t T" 1c· e e arının esv yesmı aa - ti hitama crdig"inde sicili tica duna lüzum gösterilen ahval sı e( en şııre · üUIO rey ve ~ize müracaaL edilmeksı· nan mez r ıır e ' ur ıye hat ederler. · .; 
cumhuriyeti ka~ai:ıini . hazıra Madde 9 _ Şu re kanın his retc kaydı. lazıı~dır. MOd~~ müstesna olmak üzre, şüreka mu vafakatları bırltışmesı zin, on beş gün zarfında 
ve müstakbeleııne tabı bulu· hisseleri nama mubarrer ola mUstabdemın tayın ve tavz tarafından verilecek hiltün şartile hi;;seda rların ekse 1 · f 1 as k Lı 1 · 
nicakhr. caktır. Hissedaı·Jar adedi beşi fioe ve icabında bir müddeti kararların büküm ifade etme- . • ~ . . m az. o. uum ı a U e-

Madde 2 Şirketin unvanı tf'cavUz etmediği müddetçe muvakkate için namına imza si için, bu kararların sermaye rıyelı arasıyle tayın ve dilmıştır. 
~·umum deniz işleri Tilrk Li· hissolerin ahara devro fOruhtu salahiyet ve veldletini haiz Jİ ıirketin laakal nısfından intihap edilf'cek tasfiye ~Ja<ldd 35 - Tıcaret 
mited tirketidir şUrekanın ittifaklarıyla yapılır. tay·nine de mezun · · · • k .. 1 f · · 

. . " k H seda i adedi beşi tecavüz mcmua ı zıyadeaını temsıl etme uzre memur arı tara rndan ve kanununun suretı tatbıki Şırketm mer ezl 
18 . ~.r n . t-ulunacaktır. k · r .. ·ı k ·ı . . · d k" k 

Madde 3- Şirketin merke eyled!gı .takd!rde, ancakbbser· Madde 14 _Şirketin mc e s~rıye 1 ara 1 e •.rarkvd~rdı · yıne hıssedarların layın·hakkın a ı ·anunun on 
zi Me inde Ziya paşa soka- mayeı şırketın Uç ru unu mesı meşruttur, Aksı ta ır e d ~· k"I d .. .. " d·ı . r· 
w d HAi H d k •. d. temsil edan şilrekftnın ekse- muru tOrk olacaktır. mukarrerat keemlemye:kôndur e eeegı şe 1 ve tarz a uçuncu ma uesıne tev ı. gın a anya ın a aın ır. . .. ş· . k 'kl° l kal · · 
ilerde Türkiye dahilinde ve riyeti ar~sı 1}~ a~ara devr~ Mad~e ~5• - ırket mn Madde 20- Mukarretatın yapılır. Şüreka ekserıye. an .. ı ~sa ve elı şır-
haıiçte şubeler kOşad edebil~ frOht edıle~ılır: ~şbu ~evru dllrD vazıfesının devamı mild ıirket müdilri tarafından mu· yeli arasiyJe tasfiye me- ket nzerınde murakabeye 
ce~tir. Bu takd!rde. keyfiyet frllht. keyfı.y~tı hısselerı mü detincc bu şi rketin ~evzuunu saddak asıl veya hiilisalan muru tayin edilmedig ... i lüzum oördiıkçe hissP-da-
lktısad VekiletıLe ıbbar ve bayyın vosaıkın ıahrına derç gt•rek dog"rudan dovruya ve Ü k o n n b 1 l' • 

'l ·ıı d"I h k d " ' re aya veya çunc ta ıs• kd" d r· ··d" ran he"·eıı tııı · · · alelusul tescı ve ı n e ı e ve defteri me uusuna ay ge ~k dnlayısiylu taalluk eden . . . 
8 1 

La ır e, tas ıye mu ur J ıumıyesını 
cektir ve laekal Uç rubu sermayeyi ' ' · · ra verılebıbr. 0 ası veya f d l d . l k · b 

Şirketin maksadı temsil eden şUrekA umur ve hususatfa ayrıca ıştı bülualar şirket hakkında her lara in ao yapı ır. ltVe ' . anuna Ve 1Ş U 
Madde 4 - Şirket sureti nıo muvafakatları hasıl oldu· gal edemez. . nevi muamelatta muteberdir. Madde 30 Tasfiye esas nızamname alıkfımı-

umumiyede Kabot~j kanunu ğun~ mUbeyyi!1 şirket mUdO· Madde 16 :-- .~~dUr ol Madde 21- Şirketin mü- memurları şirket borçla. na mugayir hareket Vil• 
hlikümleriltı umumı mevzuat rUnun şerh ve ımzasıyle tekem mıyan şDrekc dıledıgı zeman d" .. .. k .. d b. . • . . . . 
d•iresinde vapur acenteliği mül eder. Bu vcçhile hisseler.P bizzat veya bilvek:ile evrak .. uru ve!a .. wş~re a .an h~nsı rı ve lasfiye masrafının kuu lakdırm<le fesin şır .. 
nakliyat, -komisyon ve her tür tesahup edenlere, veya h~lefı· ve dcfatiri şirketi tetkik ite luıum gordulgü. t~bkdırde. ık1Se tediyesinden sonra baki- ket hakkında ikamei dava 
in temsil İ§lerile iştigal ede- yed tariki Be ellerinde şırket 1 t · k te daranı davete ıttı ızını şır et , . . _ 
cektir. Şirket, yukarıda tlsrib hissesi bulunanlar, aynen ve ~~ur ve .. muame akı ştr e menafii için muvafık gördüğü ye kalan safı mevcudatı hakkını haızd;r. Her malı 

l k l Ü b t b. · k dil t . b k ıttıla edebılır. Anca umuru b .. k b' k . . I 1 ·ı · d · o onan m• sata m nasc e tar ıla ay şer ış u mu ave 1 • ususu muza ere ve ır ara sahıp oldukları hısse er yı nı ıayetıra e tarızım ve 
bulunAn malt, ticari sınai, ne le ahkamını kabul etmiş ad şirkete müdahale etme erı su ra raptedebilir. . . .. . . . . 
vi ve mahiyeti itibarile işbu · otunurlar· reli kat'iycde memnudur. M .dd 

22 
ş· k t m~betrnde şurekaya tevzı hıssedarlar lıeyetı llllHl-

dd d "k d·ı 1 1 . . 7 . d a e - ır e ser· . . d. k 1 mı e e 11 re ı en muame·f Madde o - Hısselerın Medde ı - Hısse aran rey . . f . h I' ederler mıy~sınce tas ı o una-
littao gayri her hangi bir mu şirkete tediye olunmamış kıs · lerini tahriren verirlel'. fttiha maye~.ıo~n n.ıs ının zıyaı • .•~ • . k '· .

1
. l A , • 

a elen·10 ifası şirket için nafi 1 mı g··re~ birinci hissedarlar- k . . u •. . . ti de mudur hıssedaraa heyetını Madde 31 - Şırket ca uı a nço, ur ve zarar m • ı zı arar ıçırı ş re"anın ıç maı d b . . 
ıörüldüğü takdirde, şeriklerin dan ve gerek mezkür hisscıe t 1 d şo el n içti avete mec urdur. Hısıedaran umuruna müteferri Lil- hesaplariyfe ıdare heyeti 
muvafakatile karar ittihaz e · I ri devren tekabbtll Pdenlerdeo şar . azım ır. r canı . şirketin devamına veya fesb .. . J • k .. 
d·ı · t d"l h. t• ve saı·r suretle halef.yet tariki maı ıle hasıl oıan heyet mukaı t f' . k b' cuıuı_, ornsaılde bu mu· rapor arrnuı ve şır elce ı mesıne ve a ı ma ıye ın • . h . . ğ" . b" veya aa ıyellıne arar vt:re ı· • 
d 1 · b · h .. k. 1 ile sal ip olanlardan talep olu· rerat ıttı az edıledılece 1 gı 1 lirl"r ka vele ahkamı ve ahla- cah~tırılan memur ve 

e o an ış u 1'ararın u u-ı bT A cak hisselerini dev muhabera ilede istihsal oluna S e . - h b' d f t• . . - . • .. 1 d . . . 
metce tasdik olunmasına va- 1 na 

1 .ır. h" n d 1 • tarihi de· .1. 8 eki ide Şirket eneı d:s~. ıye Şv_ek ~ a ır mı kafıye mundermç olma musla ı emlerın ısım la • 
biıtedir. Şirket hükmü ıahsi- , r~tmış . ı~se ar aı' - bı ır. u son ş . . Ma e 3 - ır etın se· ...., k . . . . '· .. . k • 
yeti haiz olup, maksadı ve mu vırden ıkı sene sonra b~ me_ mlldürU veya vekılı mcvzuta nei maliyeıi kanunusani ipti- dıgı la dırd~, lıcaret ka uııyet ve mı &arı maaşla 
amelatının tedviri zımnında suliyett~n. kurtulur.. Hıssesı his husus veya mutasavver dasından bad ile kinunuevve· nununun sara hal ve de- rım gösterir cetvellerin 
k h t fik bedelinı şırketce tayın olunan ı kt ı· n .. b"t b ı anu~u ma suıuna ev an r d d" t i· karıırı taahilt il mc up ve şu ın son~ncu g ~u 1• am ~ur. laletile amel olunur. pullu ve tasdikli ik ·s 
gayrı menkul emval da tasar- mtlddet .ıar ın ~ dte ıh~ e rı:ıd k. da her birisine tebliir ye Fakat ılk seneı malıye mustes 1 •~er 
ruf edebilir. . ae~ 1:;~ıke d1~~·~:;in: t~di- re 1 a. ~r:yıerini tahriren iblağ na olmak üzre, şirketin sureti ~adde 3 2 - Aksine kopyasının mali senenin 

Şirketin mQddetı y:t vu~~ ~ulmad,trı takdirde odn eıı Ş . k11dan merkezi katiyedc tfşekkülil tarihi ile sarahat olmıyau hususal hitamından itibaren en M dd 5 ş· k ti - d . " e er er. uı e il • • k . . 
d •. a e • -h kır ~ n mu . . şirketten alakas~nın kat edile şirkette bulunanlar tarihi teb aynı sene-~ın .. ilnu~u ev~Alı~_ın la işbu mukavelenin ladi gf>c bir av zarfında ikli· 
etı. kanunı ü üm ere ve 11 ceğioe dair lebhgatta bulunu- . . . 8 ta rad:ı bu sonuncu gunu beynındekı mud • ... 

bu mukavelenamede münde- labi}iı!,. Bu vflde ıaekat bi.I ay hğden ıtıbaıcn 1 ş r'k. deti şamil olacaktır le şiirekA adedi beşi te-, sal vekAletıoe gönderile. 

r;ç halakt vb~ şkriklerce ~tt~!:t ohıc.~ktn'. yede hi.tamında. ta ~~~~;~~~ ı~ı:!an~a~~~~ 1g~~ Madde 24- Şi;ketin mu- c;viiz etmediği ~takdirde cektir. Otuz beş m~dde 
o anaca ar •r•ra mus ahhudUaO ıra etmıyen şerıkın d" 1 .. amelatı hesabiyesi için mevcu· . . · d ·b 1 · b 
den feıib veya temdid halle. hissesi ve 0 zamana kadar zarfında cevap verme ık eıı d f . tekmil "t)rekanın ıUıfakıy en ı &ret o arı ış u Li-. ı k ü t · · t kd" ·d b h" t ki" fi at ve muvAzene de terı ve " • . rı mllste~na ? ma zre ~es - vuku bulmuş tedlyeeı şırk~t a n e ~evzu a ıs e ı evmi defteri ko a defteri 1 t avüz elliği tak- mıted şırket mukavele. 
•6sn tkı lktısad vekiletınce menfaatine kar lıayt olunabı- kabul etmış ad olunurlar. An- Y ~ ~ ve ec . .. . . 
t•ıdikini müteakip tescil lir. Bu husus diğ~r ŞHiklere cak her ne suretle olursa ol n•mı altında uç defter dırde sermayenıu uç rn- namesı alıkAmma tama-
•e il~ı ~arihindea itiba~en' tahriren tebliğ olunmak lazim sun şUrekamn adedi yirmiyi ~utu~acak ~e muımelatı bunu temsil eden şerik- mtHl bütiiu şüreka riayet 
ıuretı katıyede bet senedır j dır. HH ne sur~t!e. ~tursa tecavüz ettiği taktirde hisse tıcarıyeye daır resen ve ceva- . • .

1 
. elmek üzre iki I 

Madde 6 :- .tıbu esas m~- olsu'! şürckadan tnrısın.ın ~a- daran hcy'eti umumiyesi 800 ben aldığı mektuplar, telgraf lerın muvafakall 1e ıcra . nus ıa 
lc•velename ıktısad veknletın zetmış olduğu sermayeoın ıs· . i k ti d 1 la lar ve faturalarla tediyatı mu·/oıunabilir. olarak tanzını ve okuna-
ce badik ve usulü vecbile teı· tibsaline imkAn basıl olmadı- nım ş r 8 er c car 0 n mf . ' . k . I 
çil ve ilin edildikten sonra, ğı ve zarureti kanuniye ve rasi~ ve kuyudu. kanuniy~y~ tazammın o~rak ~untazaman Madde 33 - Ru şırket ra ımza. O unmuşlur. 
titket ıureti katiyede teıck· tilccariye bulunduğu takdird~ labldır. B~. t~kd~rde he1 eh muhafa1ı1 edılecekhr, lfo d~f lktisad vekaletinin lasdi ~mza: Bazıl şaşati 
lciil etmit bulunacaktır. . 1 mUtabaki s 9rmayeyi di~er umumiyenınıçtımaı. nıba.yc~ on ter~e~ uıu~en Notere tasdık .. k. .

1 
imza: Beşir ANTAKI 

Şirketin s~rm~yesı 1
11'3riklerln nisbet dairesin~e beş gOn evvel tahrıreo ıktısa• ettırılecektır. w • ~1111 mule~. 'P Lescı v~ (Umum deniz i I r· 

Madde 7- Şırketın ıerma- 1 tediye ederek hisselere sahıP Vekaletine ihbar olunacak ve Madde 2n - Bılanço ve ılAmndan ıtı baren su retı .. .. .. . . . . Ş e. 1 
Yeıi 2000 iki bin Türk lir~11 olmaları lazımdır. bunu mntazammın istidaname kArı zarar hesabı her senenin kati yede teşekkül elmiş t;ıı k hmıted ş_ırketı) nıu 
olup bundan; 1500 liralık hıs· I Madd~ ~ 1 - Mukarre~at· içtima edecek hey'eti umumi gaycsind~n itibaren nihayet üç B (J5)maddeden ıbaret olan 
~esi Bazil Şaşıti . 1 ta her re.rıkın hısse addedı~e yeye arz edilmek ÜZf'l'C ihzar ey zarfında müdür vı~ya Vl! kilİ addolunacaktır. u moka bu esas mukavelename . 5
0o liralık hissesi Be111 An gh~re dre yı vardırh •. A~cak .kır edilmiş olan meclisi idare ve tarafından tanzim edilecek ve velenamede icra edilecek rııuvaf ı. .. ·· ı .. I . skı 

taki t f d b ve taah· ısse ar umum ısse er mı ., h b. . t h . e I• goru muş o ma 
hiit ecfil'a. •~. an • "ki isim· j tarının sOlllsOnden fazla re'ye mOraıdp ıaporları senelik bi şllrekaDID erk ınne 8 rır n her nevi tadilAtm lekem t la tica r t k ı . ~·ı ır. Şerı er, t .1 malik olamaz. ltayi reye lançonun birer sureti musadda tebliğ edilece tir. .. .. • . . • i e anununun 
en ~zalan~d• .• gas en ~o vekftlet için tahriri mezuniyet dakaları raptedi'ecek ve gerek Madde 26 - Bu sOrdtle mulu, ıkusad vekAletınrn : 505 inci maddesine tevfı' 

llleblla1n tedıyesını taahbud · • ' · · d' l k b" I d d · ı. · b '""1 d ' •e e· • • . .. lt\zımdir. adi gerek fevkalade hey etı hmzım e ı ece ı anço a mas tas l•llle ag ı ır. r kan tasdik kılındı. 
ol nıİı~OObfıelerıbın Yb~un~ Medde 12 - Hi~eler şir umumiye içtimalarında İktisat l'dfJarla memurin ve mOstahde- Madde 34 - Sirketin 22 H . 
ıi:n kd ır~yı . e"ecdı Pk ket nazarında tecezzı kAbul Ve11Aleti tarafından tayin edi min maaşatı tenıil edildikten d d ~ ' azıran 1938 
derdnat· etn keak .. ~ıyel e erke t' etmez. Şirket her hitfse için len bir memur komiser sıra sonra tahakkuk edecek kt'li'ln evarmn an ve veya tas- iktisat Vekaleti Ticaret 

es 1 Cfe Uı O tn Şlr C 
1 

. · · · · · (" • d ."I. kA 
llaınına Mersinde iş bankası- bir sahip tanır. An~ak ırs gı· tıyle hazıl' bulunacaktir. şüre ytlzde en az 5 lı.ıttef~ık, ıh.tı· ıy~sm en ve şure itilin Umum Müdürlüğü 
na tevdi edilecek ve mukabi.I bi bir suretle bir hısse mllte- kanın adedi yirmiyi tecavüz yat. akcasına tahsıs cd~l~ce.ktır. yekdığerile ve gerek mii R • ·· ı .. . , 
lind ı k kt ı addit al"'tkadarları arasında . etsin etmesi meclisi idare ve İhtıyat akçası sermayeı ş ı rke- f ·· I ı11. . k esmı mu ıur ve ımza 

e a ınaca me up veya ( L ' ı .k . .... < ur e muame ~tı şır et- "k · V k·ı· . -•kbuıu mukavelenameye rap gayri kabili taksim kaldığı murakip raporıarıyıc scnelı tın nısfma balıg olduktan son- •. . . . ı tı sat e ı 1 N. 1 mza 
len Jktiıad vekiletiDe gönde' surette, bunlar haklarıoı mDft blancodao ve hcy'eti umumiye re ihtiyat akçası tefrik edil· len ıuutevelhd ılılılACla. Sonu 4 üncü eaJfada 
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SAYFA 4 5 - Tıemmuz 1938 
9000000000000000000000000• ••• ' • şf !ft~!:i~~~~~~~~~~~~~~ 

ı ~ür~. Hav~ Kurumu i f Ü ya ! 
1 Buyuk Pıyangosu 1 Kolonya ve Esansları 1 ~~ Ahmed Kayaselçuk ~ 
: 3 üncü keşide: 11 Temmuz 938 dedir ı ·ı Yaz geldi, her zaman size lazım olan kolonyalan-m r~ KURUŞ KEBAPLAR i KURUŞ KEBAPLAR d 
_. Büvük ikramive 50,000 liradır a ıte ! 1 ~ 
iM' ._, 'J , .. ALTIN RÜYA K 1 ( • .1 • .I' • ~ J 15 Mersi o kebabı koyun ; 20 Yumurtalı salçalı ke. ~ ! Bundan bflşka 15 ooo. 12.000. 10.000 liralık ikramiyelerle o. !RIZI o on ya an satışevmuen temm eumız.• ! le eti ile l ~ 20 Kirazlı kebb? 
'MI ( 10.000 ve 20.000 ) liralık iki adet mukatat vardır. ~ Ci'ı) 25 Yoğurtlu kebtlp sade j' ll 20 Kt>me kebabı 
ö Şlmdlye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya • ~Aolonyalarımız en güzel, temiz esansiei ~~ yağ başlama et suyllo : 20 Patatlsll kebap ~~ 
! iştirak etmek suretlle siz de tallblnlzl deneyiniz 2 ~ /ardan yapılır, derecesi kuvvetlidir . • • tle 15 Kuş başı kebap ,1 .• ·.: 2

15
0 Baharlı kebap ."ı ._ ~ ~ F. 1 Ciı J 20 Domatlsll kebap Sade maydanuzlu ke. ~ 

00000000000000000000000000 ~ ıyat arırmz her kisPye elverişlidir. Esans il fJ 20 Pllthcanh Uda usuın f ,I· 20 Yağlı hamurlu et te.P ~ 
ijlarımız ise t~minatlıdır. it ile 20 Sulu kebap Adana. ı· slde " 

!Si Toptan saıış yapılır. Sipariş kabul edilir. B 'aıl 20 Sarımsaklı Antep ke. ! 20 Çiğ korte it 
--.-ı..ı------------~, r~ 20 KOibastı l j 5 Salata, Cacık, Turşu ~~ T E R M O S · .. lütfen bir defa tecrübe ediniz. ! (;J 

i>l Mersin Uray caddesi No. 2 a ~~ Şakarya lokantası karşısında 37 ~O. ~~ 
Sıcaktan bunalmaınak için !1 !Si li&i&€ .... 118 BW. ıae ORNEK KEBABEVI V.t~ Lokantasında '" 

Bir (termos) a ~ahi{) olmak ldzımdır, Bu sme termos/arın Alt (•~ ................... ••!••!•~•6• .. • .. •.u ...................... ~~ •!.• .. ••'•• .. ••'!•+.............. ~~~) Yukarıda y•zılı kebaplar ile dah• birçok yazıl· ~, .. ~ vılnium, kmlmaz cam, beş dıf a kuvvetli kırıl.TZaz cam ve çelik ~ • • • • ~ ...... ...., • • • • • • • • ., • • .. • .,... • • • 
cinsleri ile tereyalfı, dondurma ve yemekleri uzun miJddtt oldu/u ~... •) ( ~ mıyan kebaplar sırf koyun etile yapılır ve mubt"lif ~~ 
/ib/ muhafaza eden yeni modellerimiz geldi. •) M th • B ..... ~ 1 (J ,J 

Saat ve Gözlük çeşitleri ı e 1 ayar i ~~ y~~;~,L~~i~t:;u:~iıııizi !.ııeııınıııı eııııek için ~ 
Ntktr, Arlon ve diler tanınmış lsviçrt mamuldlı ctp, kol, ma ..... ~ 1 le 1 b l 11 ·· lt O k k 1. Af ,ı~ 

sa ve duvar saatlerimizi bi/lıassa tavsiye ederiz, Zeiss ve her ne .:. Yazma, Tülbent ve bilcümle mauifatura tecimevi:.~: al yapı an u aa l Hl en rn~ eu~rcısı J lf 
vı num,olv, rtl{kli ve şoförlerin kullandıJı l!ôzlüklerimizl e~rüp <• URAY Caddesi No. 43 Posta K. 166 .!. ~J mel c.•ekinmez. BİR TECRUBE KAFf DıH il 
fiyatlarım IJUrtnmtdtn glJzlük a/ma.vıntz, Son modtl gQnt!j V6 toz - f ~ (iı 
eözlülıltrl de eeldi '? ıv.ı:ER.SIN •!• ~ Jj 

~tzE TA"'l'7'"I"'I\. 8 LAR.:t .... .... ~~~~~~~~fiil~~~~~~~ ~ ..o.... •v• •!• S•yın müşterilerime .. ~ 
15 zün sonra yeni modeller gelectktir, her J'trdtn ucuz, sa/ 

lam 11e zari/ olup;.(Riu) de huiust surette ihzar olunmuştur, Is 
tanbulda yaplanlara her suretle f alktir, şimdiden sipariş kabul 

b Ş kdU =-~~~~~~~~~~~~ : imdiye a ar ray caddesi 74 numuala m•ia-~ ... ffi SAYIN ]Y.[ER.S!NL!LER. ifl 

ol unnr, fiyrıtlfı rı çok ucuzdur 

=~ ıada icrayi ticaret etmekte iken 1 Haıirmn 938 tari- :~: ! .Yaz gecelerini_zi . :. 
.,.,. hinden itibaren yine Uray caddesinde 43 No, lu ma- .. ~. ?95 t A } d ~ 

Sedad Sahir Seymen C•:ğazaya naklettiğimi uygılarımla bildiririm, +!• if 18 8SJ0Il 1 0 Slll0ffi88lll a * 
Uray caddesi No. 41-Mersin (• ~avın müşterilerimden e~rmekte oldulfum ratbet 11e tevtccQhl (• ~ GEÇiRiNiZ * 

•:•binaen mdtazama en iyi maldan, bol ve yeni çeşitler Ettirdim, •:• * Jyi bir bava almış olur aynı zaman- * 

Portakal ağaçlannın sı~hatı nasıl temin e~ilir? 

VOLK ile, çünkü: 
1- Portakallara ftrız olan lrnşeratve hasta 

lıklarla en kolay ve pratik şekilde mücadele 
etmek ancak VOLK ile kabildir. 
Volk ilacına yardımcı lıir madde karıştı

rılmasına lüzum ~·oktur. 

~= K6ğıd işi yazmalar; ~i· ~d ~ .ı. 32, ~4. 36, 38 ve 42 tam dt tlrmi ve 6rtülerl, has damea ~= ~ a mevsimin en güzel filmlerini seyret· ~ 
.) lı kalem, solmaz mavi ve salcı yaımaları : ~miş bulunursunuz. M 
.. .... ~9';t6-.fe:tt-~i81ı~~~~~~~~·* .... Kalın mallar •!• 
~ ~ 
~. Kartı kalem; Tokat, KaJ•strl, tv4ltrl, Şıltll ve huriyet yaz ~t .. 
~: moları, Mtrmerşahi, salaşpur, 20 numara, lskocya, Hint, vı Al ~· 
•:,.. tmbaş tülbentleri, Japon ve Amerikan astarlar1, K.asktt, iplik •; .. 
~f hırkalar ve Kazakları, Abaniye ve şallar, KADIKÖY dokuma ~: .. 
9 ~ .. ~. ları ve çarşafları, Bursa krtp ve luf iytltri moJ azamda mtvcut =., 
• t ,. ... ..... u. .. . ~ •!• Methi Bayar ..... 
~ . 
y • 

~~+)++••···~·············· 

~oooowoorg~ooooooOC>OôôôôôOôw~~~~· 

§ DOK.TOR. 81 

1 Mazhar Cemil Esen ~ 
8 Sinir haıtalıkları mütehaaaıaı 1 
§ Adana Reşat bey mahallesi ordu evi ~ 
§ civarı Savatlı Bay Halil evi g 
~oooooo~oooe>ooOC>OOQOOOOOoc:oooo~~~~2000000000· 

- ·-------------------·-- -
Saym Mersinlilerin 

Nazarı dikkatine 
Umum deniz işleri Tür~ ltd. 
şirketi mukavelenamesidir 

3 cU sayfadan artan 

Damga kanununun 

i L A N 

Mersin inhisarlar Mü~ürlüğünden 

volk ftlevcut illıçlardan rn emniyellisidir. 
volk Resmi uıiiesstıseler tarafındaa her 

ilaca tercihan tatbik ve la \'Siye edilmektedir 
volk Ve Volkun kullanılmasına yarayan 

PüskürgPçler her zaman bahçecilerin emir
lerine amade bıılundurulnıakladır. 

1 volk ile ilaçlama işleri ere ehven şartlar· 
la licarethanemiz tarafından deruhte edil
mektedir. 

Sıcaklar başladı, kış ıo 
yiyeceğiniz yağ ve peynirle· 
rinizle bunlara benzer gıda 

maddelerinizi Soğuk hava 
deposuna vererek muha
faza ettiriniz, 

Adres: Sellm Şemsi 

ltb•t•ren 
Soğuk hava deposu 

26ıncı maddPsi delalelile inhisarlar idarf!sinin Mersin v~ taşra an barla . 
1 ~in~i _macJdtısine .te-.~fi · rı için deniz ve kara yolile bir sene zarfmda Mer 
kan. ı~t · f~sı ~muk.lazı bın- sine gelfcek tuzdan gayri &ahmiııera J 4,000 tou 
de ıkı msln resım veka · yaprak ve mamul Lütün, içki, i"pirlo vesair ma. 
lette mahfuz asas muka- mul ve gayri mamul emtia v~ eşyanın isk.-lede Mersin: Azak zade Han No. 20 

VIKTOR BOTROS 
Q - 30 

... • ... -4t n1mı11•1111Httm•ttm11twtnta111BB1111mn•mm ~ * * • ~ 
* ~ 
_. SIHHATİNİZİ KOR.UYUNUZ! * 
* - J>~ ASIL ıv.tI : .. 
~ KAY ADELEN . ,. 
• • &I 

SULARINI iÇMEKLE 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletinin 672 numarala raporu 

1 yeleye 400. kuruşl_uk p_ul mavunalardan lagonlara ve idare anbarlarına ve 
1 ıls_a k_ su~etıle ~ahsıl edıl- idare an barlarından ve istasyondaki vagorılarda n 
1 mıştır. 22 lloııran 1938 iskt>ledt!ki mavurıalara nakil ve istif araba ve ham 

~o; 3224: maliyesi 22-6 938 d~n itibaren 2490 sayıh kaımna 
ışbu. _mukavele~ame göre 15 gün miiddetle açık eksihmeye konulmuş 

allıudakı _ım~a~ar daırem tur. Tahmini kıymeti 14 700,00 lira olan bu iş i
ce ~e~ı~.ılerını .tanıdığım çin alınacak muvakkat teminat 1102,50 liradır . 
ve bıldı~ı ıuersande otu- Şartnamesi lrahisarlar dairesindedir. Eksiltme 
ran. ve T. ~· Tal~asmdan 7. 7-938 perş.-mbe ğünü saat onda yapılacaktır. 
~azıl Şaş:\tı ve yme me,r Taliplerin nıu vakkat lt'mİmıtla rile beraber la-
sınde oturan ~e T. (.: yin olunan gün ve saatte Mersin inhisarlar mii
T~abasından Beşır Ant~kı dürliiğünde bulunmaları ilAn olunur. 

TAHLiL RAPORU • il Göriiniiş: Berrak Kaleviyet; "loo sm3 suya sarfolunan N. lo 

uın olup yanımda ellerıle 22-ı6-30 5 
il imzaladıklarından Noter 
• kanununun 67 allmış ------------------......... -

i
m mikdarı,, 0.2 sm3. 

: ,eu . SIZ 
• 

Renk n k · Mt cmu sertlik derecesi "Fransız,, 1.5 
Koku . Kokusuz Cz~i ruadd~ler için sarfolunan müvelli-1 ' dülhumuza litrede o.4o mgr. 

1 Tadı ., LAtif Sülfat "SÜ 4,, litredr. 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 

• Teamül; Mutedil Nitrat ''No 3,, ,, o.0040 

Nitrat "No 2,, yok il 
. Amonyak ''NH3,, Yok • 

Fennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itiba· ft 
ren istasyona kadar ici kalaylı kAlvanizli borularla içi mermer döşeli 1 
bellurhavuzlara dökül~uektedir. Oradan d3 bütiiu Fiziki ve kimyevi 1 
evsafını muhafaza ederek ve hicbir suretle el dt>ğmeden hususi kim- g 1 yagerimize ve Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettiği' Sıhhiye mem~- 1 

• ru huzurlarında damacanalar ve vagoular KAY ADELEN suyu ıle 
! yıkandıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhhat memuru tarafm- : 
• dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir. * 
~ * 
*~~···-·--·······--·· ........... *~* Mersin: Yeni Merıin Ba1ımevinde Baıılmııtır 

yedinci maddesine göre 
tasdik kılındı. 

Din dok uz ~·üz otuz 
sekiz senesi mayıs ayı· 

L A H 
• 
1 

Vilayet Encümeninden 
run yirmi yedinci günü- Aşağıda ins mevki ve muhammen bedelleri 
dür.. l ~7 .ö-~38 .. yazılı akaratı hususiyeye talih ıut.ur Plinediğin .. 
me~sıı~ Noterı r~srnı mu- den VilAyet enciimeuioce ayllk pazarlığa bırakıl-

hur ımıa H. Başman ouştır. lsteklilf rin 7 Tf'nımuz 938 tarihine ka-
No: 3224 d u·ıA .. . - 1 ·ıA 1 
işbu sur~tin dairem ar 'ı ilyet encumeome muracaat arı ı an o unur .. 

d ki • MuhanımPn 
dosyasın a sa anan aslı c· . Mevkı··ı b d ı· ı· ld ğ ınsı e e ı ıra 
'11~k uydguı~ 0 u

8
. unud tkas- Dopo Eski postane illis:tlinde 90 

, '.. e erım. ın o · u~ De 0 90 
yuz otuz sekiz senesı 0 p " " " 90 
mayıs ayınm yirmi ye- 0 ~po " '' '' 90 
dinci günüdür. o:p~ ,, " " 90 

mersin Noteri Resmi P .,, '' " ı-'5 
mühür v., imzası 


