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Sovyetferle Japonlar arasında 
gene çok şiddetli harp oldu. 
Sovyet tayyareleri demiryollarını 
tahrip ettiler, 
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Tepeter kimin elinde? 1 Şeker 
yeniden 
ucuzhyacak 

İspanya harbinde son safha 

Vaziyet değişti Japonlar şiddetli harpten sonra tepelerin 
kendilerinde kaldığında ısrar ediyorlar Vekalet bu mevzuda 

tetkikat yaptırıyor 

Frankist kıtalar müthiş hezi
mete uğradı Jal?C?n-Sovyet Son harpte 

lhtılafı Sovyet tayyareleri demiryol-
Jstnnbuı cHu u h Memleket 

te şeker if't'tısaliitınm artırılma 

sı için yapılan tfJtkikler bitmiş 

lir, l'ancar ekıminin daha ziya 

Franko karargahına göre de hükümet
çiler ağır zayiat verdiler 

~Japonyanın elc;apıklığı ile 

Çankufeng tepeleırhıi ivgal etme· tarını da tahrip etti 
ıi üıerine me)'d&ft gelen had 
ibtilAf, Uzakeark·f"e dünya sul· 
hu bakımından vehameLiııi hali\ 
muhafaza el~ttdir. HAdisanin 
mahi1e\i malu,ıdur : Uukşark· 
ta Sov1et, Mançurya ve Kora sı 
nırlarıoın birleetiAi noktada stra 
tejik ehemmi1eti hAiz Çankufeng 
tepeleri vardır. Sovyeı Rusya, 
bu tepelerin Sov1eı arazisi için 
de bulunduğunu iddia etmekte 
ve bu iddia7ı da Çin ile Rusya 
arasrnda 1886 senesinde imzala· 

nan Khuçuna anlaşması ve bu 
anlaemaya ballı harita1la tev
sik etmektedir. Sovyetler, kendi 

hudutları içinde bulunan bu te· 
pelere Temmuzun on birinci gü 

nü asker eevketmielerdir • 

da genişlettırilıncsi knrarlaştırıl Barsolon. 9 (H ıdyo) - Haı·· ı edilınielir. 
mıştır, Önümüzdeki yıldan itiba biye nozıirotiuin bu günkü teb .M d J O ( H 

Bunun Ozerine Japonya, te· 
pelerin Mançurya arazisi içinde 
bulunduklarını ileri sfirerek as· 
kerlerin oradan çekilmelerini ta 

lep etmişler. Tokyodan gelen ha 
berlerde Japon7anın bu iddiayı 
neye istinat ettirdiği bildirilme· 
mektedir • Binaenaleyh Japon 
iddiası, hiç bir tıesikaya dasım· 

mıyan milcerret sözden ibaret 
kalıyor . 

Buna ratmen, Japon asker· 
leri, 29 Temmuz .. gecesi, müna 

zaalı olan tepeler üzerine top· 

lar ve tanklarla hücum ederek 

bunları iegal etmlelcrdir. O gün 
denberi de bir takım resmi teb 
ligler neşretmektediı ler. Bu teb· 
liflere bakılacak olurse, .Japon 
askerleri Mançurya hududunda 

iıtatükoyu htde etmişler ve Man 
çur1a arazisini Sotıyetlere karşı 

IDOdafaa edi:vorlarmış Hangi is· 
tatflkoy u ? Sovyet - Mançury~ 
hududunu çizen ve bu güne ka 
dar meri olan Kbuçung anlaş· 
ınaıı ve buna baQlı olan harita, 
münaıaah olan tepeleri Sovyet 
hudutları içiode göatermektedir 
Bu taaiyette Japon asktırleri 29 
Terıunuıda ietatfikoyu iade et 
mieıer durup .dururken Sovyet 

tOPraklarma teoavüz etmitılerdir. 
O Rftndenberl de füıuli olarak 

bu toprakları iegal etmektedirler 

Sovyet ağır topçusu sol cenahı döverken 
tayyareler de bomba yağdırıyordu 

liğinde cumhuriyetçi kıtaların ( k 
1 

a rıc' adyo ) - Ali· 
ren köylüden pancarın kilosu eark cephesinde 15~ 4 ve 1555 an o. cumhuriyet makamlara 
35 para yerine 4o parada'l alına • i.> • Frankıst esirlerin kurşuna dizil-
cak, şeker fabrikıılarının i tihsa ~-1ikımlı tep. lerı ışgal etmışler- iliği hakkında J.i"rankist rall)·ola• 

Tokyo 9 (Royter muhabirin Öğleden sonra Sovyet a~ır. top· lAtı 7o bin tona çıkarılacııktır, .. ır. rın verdıkleri haberleri yalanla 
den) Japon resmi mehafili Şan- 1 çusu Japon sol cenahını eiddelle Ayrıca §eker fiatlarınıu da ucuz Salomanka, 9 (Radyo ) - maktadır. Alikantonin bombordı 
kofeuk tepelerine karşı Sovyet· dövmeye başladı. Bunu mütea· lat>lmast içiu tetkikler yapıl'mak Umumi karargah tebli~ ı,.ediyor: manı sırasında bombalardan iki 
ferin şiddetli taarruzundan son· kıp Sovyet piyadesi tankların tadır, Tolon mıntakaeıııda düşman ağır tanesi esirlerin mahpus buJundu 
re tepelerin kendi ellerinde kal· himayesiııde şimal tepesine ıaar Yeııi fabrikaların tesisi etra zayiat vererek geri çekilmiştir. ~u kaleye düşmüş ve üç esir öl 

f d k. t tk'kl ·ı J • t' B Burda 2 bin tüfoıık 150 m kıuuıı -dığında ısrar etmekte ve eidde& ruza kalktı. Bu Rırada So?yet ın 8 ı e ı er 1 er emış ır, un M • muştür. Dunun üzerine cumhu· 
li Qarpıtıma hakkında eu tafsilaL keşif Layy:ıreleri keşif uçuşları lar da kuLulduktau sonra menıle tufenk gnıı nm oldo edılmışlir. riyet hükumeti kalede bulunan 

. k k ti k ·· k · Kastellondn cepheyi yarma tnar ooo esı·rı· d l I f b" •erılme tedir : yapıyorlıu dı. Harbin en şiddetli e n şe ·er sanayıı co geııııı <> a ıa ma ı uz ır yere 
Ayın yedinci günü yapılan zamanıııda bombardıman tayya· bir faaliyet sahıısı işgal etmiş -,r•:-ız_u __ ya_p_a_n_k_a_r_s_ı _k_u_rv_e_ıı_e __ r_in_ı_ıı_a..;n;,:.;n~k~l.:.;et:..:;m::i:.:şt:.:.;ir:.:.· _________ _ 

muharebe muhasamat başladığı releri de göründü ve Japon mev olacak, bundan k<.>ylümüz de çok J" ·ı · M 
b fayda go .. rece'·tı·r ngı rz üster-leka""t A1azırı Mak -'onald g6nden eri yapılan h lrplerin zUerine yaklaşarak bomba ve x • •• lYı aı ----

en şiddetlisi olmuştur. Japonlar mitralyoz ateşi açtılar. Sovyel o K 1 K 1 F·ı ı ı·sıı· ne ge ld ,. 
ö~leden evvel -ki muharebeden tayyareleri yolları da bombala· oğu Ü tür ongresı 
evvel - bütün hatlarını yeni mak suretiyle J.apou harekl\trna 

kuvvetlerle takviye etmiş Sovyet mani oldular ve demir yolunu Dün 1 rabzonda Nazır tayyare ı·ıe Fı·ıı·stı·n u··ze
hücumlarm3 intizar ediyordu. bombalarla tahrip elliler • 

toplandı • d d I 
Muhasematın Avrupada akisleri 

Tokyo-Moskova 
Dünya sul~ünD üç Rus Al~ayı ~ört Japon generalmm 

tehlikeye koymasma müsaade edecekler mi? 
Cidalın karışık mahiyeti karşısında 

devlete bu sual soruluyor 
ihi 

Paris 9 (Radyo) Sovyet-Ja detılet adamlarının anlaşamazlı· 

ı}ından de~il kendi kafalarından 

Trabzon 9 (A.A) Dogu kill·ı rın e o aştı 
tür kongresi bu gün Umumi Makdonald bir beyanname n J k 

-ı . ı·k kMıt- - . . . eşreaere mu ettıe ı u ur mueavırınm t k . 
bir nutkiyle açılmıştır. Kongre e rar tayyare ıle Maltaya gitti 
de Tırabzon valisi kültür icapla· 

rın,a tebarüz ettiren bir nutuk 

söylemiştir. K6ngro kültür müşa· 

virinin riyasetinde dovam ediyor 

japonyadan 
Amerikaya hülliyet

li altın geliyor 

Kudüs 8 a a. - lııgiltere 
müstemlekfıt nazırı B Malkolm 
Mak Donald, dün müteucıkkireıı 
Filistine ~elınlştir. Mumaileyh, 
dün bütün gun Kudüste fıli ko 
nıiserle, askeri kıtaat kumanda 
ııı ve polis umum müfotlişile 
görümüştür. 

ŞÖ)'le denilmektedir: 
(Bizler, diger bir çokları gi 

bi, yurdJarı F'ılisliııdo bulunan 
iki ınıllet için de adilane ola 
cak bır esasa istinat etmek sura 
tile FılisHnde sulhu yeıııden te 
sis etmekten ibaret bulunan va 
Zifemizi ifa ile meşgul olarak, 
istikbaldeki müt( ma'ii g:ıyreti 
miz de bu şekilde olacaktır). 

pon rnulıasametı siyasi mebafili 
ciddi surette meşgul etmektedir 
Hlldiselerden bahseden Püli Pa· 
riziyen Şanknfeıık tepelerine hll 

kim olmak için iki tarafın yaptı 

ğı harbin iııkieafının iyi bir ne 

ticeye varmasından bedbinlik 
duyarak cidalın çok karıeık bır 

mabi1et aldığını ve anlaşmnzJı. 

ğın Moskou ve Tokyoyu ayni 

geçenleri yayan ae;kerlJrin haro ı Nevyoı k 9 (Radyo) Federal 
ketiyle çıkmıştır. Şimdi bu hal f . _ 

Nazır geceyi Kudüste gnçiı 
miş ve, bu ğün gündüz tayyare 
ile Kudüs civarıle nşAğt Galile 
ve Sıımari uzeriııden uçmuştur. 

J\endisl ö~lc.·,ien sonra hal 
ka hitaben bir beyanname ucş 

rederek Filistiııdeki kısa ikame 
tinden makı;al moınfoketin hali 
hazırdaki vaıiyetı hakkında mn 

B. M lkolm Afak Donald tay 
yare ile Mnllaya hareket etmi& 
tir. 

karaısıılda A baııkanııı ııcşrettığı buheuden .., vrupı.ınııı soracağı Royıor ajansı B: Makdonald 
ın Fılistini ziyı\retiıiin siyasi hiç 
bir amili olmadığını vo aıii buh 
rnnn ve siyasette herhanği bir 
değişikliğo dellllct otmemokte bu 
luııduğunu istihbratın:l atfen yaz 
maktadır. 

sual şudur ; öğreııildiğiııe göre son, günlerde 

Tokyo ve Moskova zimam Japonyadan Amorikaya mühim 

derecede memnun edece~ bir 
.neticeye batlannıaeı ihtimaliııiıı 

zayıf olduA"unu yazıyor . 
Ô~r gazetl·si ayni mevzuda 

yaıdı'fı makalede diyor ki : 
Uzakşarkta kopan yangın 

darları dünya ı.ulhunuu ÜQ Rus 

albayı ile dört Japon generali 

nin tehlikeye koymasına müsa 

ade edecekler midir ? Eğer iki 

tarafta sulhu korumak ve siya 
setlerine hAkim bulunduklarını 

isLal etmek istiyorlıırırn dünyn 

sulhunuıı <'ııtıırın kasteden iki 

kumaudandan hll RelAhiyeli al 
mHları IAzımdır . • 

Japonlar Çinde fena vaziyette 

çin taarruzu 
Bütün cephelerde mühim 
muvaffakiyetle neticelendi 

Japonlar ancak ganiı tayyare faaliyeti göatıriyor. Hon
ııngdı ricat hallan tesildi 

mikdarda ahın gelmektedir. 8 
lumat toplamak olduğunu bildir 

Mart. 938 deuberi Japonyadnn mistir. 

bu güne kadar Amerikaya gelen Bu beya11name de ezcümle 

altın mikdarı 852,Soo,ooodolardır -----------------------------
Runsiman temaslarına devam ediyor 

Çukurovada ---
"u yılki pamuk 

111'lhsiılii 

Şehrimize gelen malumata 

Prağ içtimaında 
Südetlerle Hinlaynciler ara
sında kanh çarpışma oldu ğöre Çukurova mıntalrnsmde 

ekılen 195 38.il heklr.r p&ınuk tar 
iasından 40.400 ton yani ~ 

bin baı,a pumuk a1ınacaJt1 tah ~ir Hinldynci öldü. A iman gazeteleri 
min edilmek&edir. Adana vildye • • 
tinin bu 1ıl elde edeceği talı hadısenrn mürettep oldugunu ya~ıyorlar 
min ol onan pamuğu GS.865 bğl l 
yesi yerli 89620 balyesi klevl.ınd Prng 9 (Radyo) Qekatn ojen tekrar görüşmüştür . 
olmak üzere 158.485 l)alyedır. eı bildir-tyor : Hu goco umumi ı Berlin 9 (Radyo) Almnn ga. 

loel vilAyetinin 9B50 öalyesi yer pnrtilere 1neıısup ftzanııı ve Lort zeteleri dün gece Prağdaki bil· 
li 33565 balyesi kletıland olmak R unismanııı ietirt\kiyle ynpılan diso hakkında tefsirler k 
"' ld d x.· l . l yapara 
uzere e e e ece,.ı ta ımın o u bir taplanlıdarı sonra Südot Al· ı "d'. · L t J> · - . 

k ·kı 43 r::ır: b· 1 ıu ısenııı or "uuısmnn uzerın 
nan ~amu mı arı a u a manlari')'le Henla)·inci Almanlar · · . 
yedir4 Bu tahmine göre bütün M • • • de tesır yapmak ıçın mürettep 

. . aıasrnda çok muessıf bır ht\dıse 
Çukmoraııın yorlı pamuk ıstlh olduğunu kaydetmekte ~e Çek 

Japon1a, harici1e komiseri 
Lihinofdn Sov1et dateaıoı ıiati• 
.nat •ttlrdili veıikalın kuvı, 
ttoılrotacHki aloiei 8ipmitau ta 

ıa&lliJlı çok garip " hlq btr 
memleket kamo1unu tatmin et· 

mi1ecek cevaplar Hrmiftir : Şi
gemitıu, Japon1anıo eaki enter
na111onıı teahhftLIHl ' kabul et' 

mekle beraber, Çindeo a7rıldık 
tan sonra Mançor1anın da ken 
dine göre preosiplerl olduğunu 

ıö1leaıitUr. Sonra Japon hüktl 
IDeUoin 1886 Kbu9uug aolaıaıa, 
llna bath olan hıri\ayı asla 
tGrmeditini bildirmiıtir. Litvino 
t1ın sôyledili gibf, bunlar Sov· 
.,, davasını za1ıflatacak sözler 

\lildir. Rusıa ile Manourra 
~ındıki hudut 1arım asırdan 
~ bir zaman etel Qi&ilmi&tir. 

018 ll1anın bu ınlaemara bıtll 

lne~ari\111 gOrmemeai, bunan 

ı9i 'e muteber aa1ılmamaaı 
Qu: hl ıebep teıkil etmez.Man· 
tar 'tnı~ benftı hiç bir devlet 

Şaugha7 9 (Ro1terdeu) Çin 
mehafili Çin k1t11larının Yangse 
nin şimal ve cenubunda kazan 
dıkları muvaffakiyetleri memnu 
niyetle kaydet1nektedir. Japon 
mehafili kati bir süku& mubafa 

miyeti hiUı bulunmaktadır . 

Hoııgkongdaki Japon müfre 

zeleriıı rical hattı kesilmiştir. Şi 

mahearkide Yangşende Japonla 

rın taarruzu durdurutmuetur.Şan 

si vilayeti dahilinde Yesi eehrine 

Cinliler airmietlr, Japontar Eji 

teali 78 515 balye klevland pamu olmuştur. Toplantıdan çıkarken hükumetine id -
ğu istihsali ise 123.185 balyedir. 14 demokrat Almanla sayıları o kt d.. ş detle hucum e'· 
Toprak mahsulleri 

ofisi 

k . . 'dd , me e a adar olan Henlayıncıler şı eı 

lzmirli Ve 

fi bir arbedeye tutuşmuşlar •e ~----------
Henlayincilerden birisi yaralı\n r 170 QQQ " 
mış ve l.ıir saRt sonra blmütıtür . 

Ankara 9 (Hususi) - Eko iki taraftan dört kişi daha yaı alı lzmir Enternasyonal Fuarmm 
nomi Bakanlı~ı, teşkil olunan vardır. HAdiseuin sebebi henüz l ,000,000 ziyaretçisi sizi bekliyor. 

' •od._ &anlDmamıı olan is
'-" •klllelde 

A. Ş. Esmer 

ıa edi1or . 

Hankeu 9 cRoylerden> Ho 

,anko gölünün garbinde dün 

çok eiddeLli bir muharebe olmuş 
ve dört1k Japon oeir edilmietir 
Hopeu ıosa yolu Çinlilerin hAki 
miy6tine aecmietir. Bu yol sr:v 

ktllceJt bakımından bü7ük ebe 

toprak mahsüHeri ori!ıi kakkı~ anlaşılamamış polis hhdiseye iş· Yol ucuzluklarından istifade 
deki kanunun tatbik eek!lnı1 tUlrk edenle.ı:i tevkif etmiştir . ediniz; Yenilik, gOzeJllk, eğlence 

an eehrini tatıkim etmektedirler glSsterir bir nizamname proıes ucuzluk ve alış veriş yeri fzmlr 
haılrıa .. maktadır, Bu hadiseden sonra Alman E t 1 F d Japon. ta11areleri dün Yau .... a ernasyona uarmı eniz, gQ 

Projenin hazırlı~ı ~n kı9a tar arasındaki ikilik daha çok neş, yeşillik, meyve ve sa~lık 
e üzerinde geoio bir faali1et sa bir zamanda bifirilecek \le artmıştır • şehri gbzel fzmlrl ziyaret edloız. 
östermieler ve Ohana eehrine yüksek tasdike nned•lmek üze Prag 9 (Radyo) Lort Rnnis 

20 A!ustos - 20 EylQI 
•>o den fazla bomba atmıelardır re BaşbakaıılıQa verilecektir. man bu gün baetıekil Hotza il' 
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a sulü 
lülerden 
Arazı vergisi 
ahnmıyacak 

Mahsulleri hasara uğrıyaıı 

yerler hakkında nasıl muamele 
ynpılaca~ı Finans Bnkaulığınca 

tesbit olunmuştur. 
Yangın. sel, dolu, kuraklık 

sebeplerle hasar görenler ayrı 

ayrı veya birlikte mahallin en 
büyük mülkiye memuruna mü
racaat edeceklerdir. Müracaat ya 
pılmadan tetkike girişilmiyecek 

tir. Köy ihliyar heyeUeri köy 
halkının vekdletnamesini haiz ol 
madıkça köy ııamrna müracaatta 
bulu namı yacaklard ır. 

Bu müracaatlar teekil oluna 
cak idari tahkik heyetine tevdi 
olunacak ve bu heyette tahak
kuk memuru unvanını haiz olmı 
yan bir maliye memuru da bu· 
lunacaktır. Bu heyet hasar gö 
ren yerlerde tetkikler rapacak, 
hasarı is\ilzam eden hAdisenin 
mahiyet ve tarihini, hasarın köy 
kasaba, şehir arazisinin tamamı· 
na mı, yoksa muayyen mıntaka· 
larına taallük ettiğini ve bu köy 
kasaba ve şehrin veya muayyen 
mmtakaların isimlerini, hasarın 
köy, kasaba, şehir veya mıntaka 
dan o sene alınacağı _tahmin edi 
len hasılat miktal'ına göre ve 
yüzde hesabiyle nisbetini, hasar 
gören yerlerin icara verilmiş ve 
ya m::ıhsulleri sigorta edilmie o· 
lup olmadığını tesbit edecek tir 
idari tahkik heyeti tesbit eltiği 
vaziyeti bir raporla idare heye 
tine verecek ve idare heyeti 
hasarı kabul ettigi takdirde ara 
zi vergisinin terkini cihetine 
gidi~ecektir, müracaatta l.ıulun
ınnmış olanlar hasar dahi görse 
ler vergilerinin tahsili cihetine 
gidilecektir. 

Hasar vukuunda müracaat 
için bir müddet tayin edilmiş bu 
lunduğuna göre: mahsulleri ayni 
şehir, kasaba ve köy veya mın· 

toka içinde bulunan ve ayni 
nisbette hasar gördüğü halre 
müracaat etmediği için vergileri 
silinmemiş mükellefler tarafın· 

dan biHlhare müraıJaat vukuu 
halinde bu müracaatlar kabul 
ve tetkik olunacaktır. 

Japon - Sovyet 
ihtilafı 

Birinciden artan 
tikliilini ilfın ettikten, dnhn doğ· 
rusu Japonya tarafından ilhak 

edildıkten sonra kabul edeceği 

cprensipler• de elli sene evvel 

çizilmiş hududu doğietiremez. 

Eğer Sovyet 'Rusya, kendi 
topraklarına yapılan bu haksız 
tecavüze kareı daha şiddetli mu 
kabelede bulunmuş ise, Japon-

ya bunu Sovyet hükümetinin 
dünyaca malüm olan sulh siya· 
setine borçludur. Esasen Japon-

yanın da bundan cesaret Alarak 
bu iee teeebbüs eUiQi Aeik Ardır 
Fakat .Tapon7a bilmfflidir ki Sov 

yet Rbsya dünya sulhunu koru
maya taraftar olduğu kadar da 1 
tecavüze kareı topraklarını mü· 
dafaara azimkArdır . 

Japonya büyük harpten son 

ra Uznkşarkta rücüncü defe olu · 
) or ki büyük bir harp provoke 

etmektedir : 1931 seııesinde kü· 
çük bir hQdiseyi bahane ederek 
Mançuryayı istilA etti. Geçen ee 
ne tıpı Çankufeng ihtilMına ben 
ziyen bir hfldise yüzünden Çin 
ile muharebeye girişti. Şimdi de 
durup dururken yeni bir hAdise 
çıkarmasındaki maksat henüz 
ıyıce anlaşılmamakla beraber, 
Japooyaı:ıın, en hafif bir tAbirle 
bu kayıtsızlığı Uzakı;ıarktaki 

harbin sobasını genişletmezse, 

düara bunu Sovyot devlet adam 
Jarının itidaline ve Sovyet diplo 

mnsisinin sulhperverliğine borç 
lu olacokhr . 

•• zarar g ren 
Altın Ahın satımı için yeni kararlar 

Altıı1 zinet eşyası damgasız 
satılmıyacal{ 

Alınıp satılacak zinet altını üç ayar 
üzerinden tasnif edilecek 

Yahudiler başl{asınıı1 evinde 
yabancı olarak bulunuyor 

Dört bin sene evvel Yahudi idiler. Bugün 
de Yarın ela Yahudidirler. 

hal yan gazetelerini iegnl et ! ltalyaya zararlar verdiğini ileri 
mekte olan bir rneselede ırkQıl·k süren Makaleleri çok şedit bir 

ta vo şiddetli bir antisemitizm 
göstermektedir. Ellwipue müta 
lealar serdeden ve Yahudiliğin 

Adana 
Ticaret ve Zahire 
Borsası encümeni 

1 
Amerikanın eski Cumhurrei- Korkunç Avrupa' 

sinin gözile A vrupa 

Tehlike hastahğına müpteladır 
Eski Cumhur reisi Bay Hu· ANLATAN: Avrupa barpten yirmi sene 

ver, Avrupada yaptığı bir tetkik Huver. sonra on ay sonrakinden az fan 

seyahatinden Amerlka'ya dön· A 'k ' k' teziye maliktir. 
mOştOr. Bay Huver, ciben bıtrbi men a nm es 1 Avrupa umduğum kadar le 
esnasındıt bllyOk bir rol oyna h • • kamuı etmiş değildir. Httlbuki 
mış, işgal altındaki memleketle· cum ur reısı oraya son ziyaretimin tarihi 
rtn iaşesini temin etmek vazife· 1919 dur. 
slnt nzerine almıştır. Bay Huver 1919 dımberl AV· ,Çok hayırlı' yahut çok ağır 
rııpa'ya uğramamıştı. Avrupada devam eden anlaş· Avrupada çok ~eylerle alAkalanıyor. Çalışması 
mazhktar. kaygılar ve buhranhır hakkında Bay da bundan mnteeesir oluyor ve hazan da hundan 
Huver'in intibaları ne olabilirdi? fazla kaygılar doğuyor. 

Bay Huver diyor kL· Zannedilir ki Avrupa iki temayUl arHsında ya 
Avrupa muhörebeden korkuyor, fakat muba· nl lüzumundan fazla hızlı giden ve lüzumu~dan 

rebeye bıızıt~lanıy~r. b fazla ağır yQrQyeo mlJletler ar~sında ne yapaca 
Harp pa ıyaca mı? Hennz ayır. ğını şaşı mışlır 
Harbi lstiyenler, ~una karar verenler için ev· Avru; öoU~Qzdeki yıllarda: 

velce olduğu gibi şımdi de bir takım bahaneler 1 _ Ha bi önlemek içi 
vardır. Bunlar bu bahanelerden istifade etmiyor- 2 _ Su~h içinde mode~nleşmek için 
Iarsa bunun sebebi vardır. Bu s~be~i sezemiyorum 3 - Çetin bir gayrette bğlunmak ibti~acındadır 
Fakat tamir kabul etmek hı\dıseyı öolemek için 
bu sebebin - biç olmazsa bir muddet - kafi ol· Yeni adamlar, yeni fikirler 
duğunu tahmin ediyorum. Avrupa'nın yeni adamları, yeni ve avruptıi fi· 

Avrupa, harbe karşı gelmenin çaresini dalma kirleri vardır.Ond11kl noksan malı olan medeniyet 
bulacaktır. Ve onun keodioi kapıp koyuvereceğlnl eserine ctevtım edeellmek için sulhtur, huzurdur, 
sananlar çok yamlıyorlar. A vrupa'nın fevkAlede bir hakeme ihtiyacı bu 

Avrupa, zaman ilerledikçe, diğer kıtıslardısn Junmak gerektir. Parçalanmış, intisaba uğrhmış 
başka bir çehre alıyor. A vrapa'nın amerlkalılaş- olan Avrupa, tekrar lebimlenmiye çalışıyor fakat 
söylenmişti. Hence bu doğru değildir. Harp tehdidi bu "lebim,, Jerln E'kooomlk olmaktan zlyüde em 
altında bulunduğu halde teheyyüç göstermiyor. peryalist olduğmıdan şUpbe edilebilir. 

Avrupa, ı:;HAblanma için pek fazl<t 'kapital se-
ferber etmiştir. Bundan dolayı da ticaret kredisi Hem korkunç hem sevimli 
o nisbette mUteesslr olmuştur. Avrupa hem sevimli, bem de korkunçtua. Şlm 

Avrupa kendi kendini zehirliyor dilik hennz sevimlidir, fakat korkunç Avrupa'oın 
Avrupa buhran ve tehlike hastalığına mUptell\ •tekallUslerı; göte çarpmıYtt başlamıştır. 

dır. Fakat böylece kendi kendin! zeblrliyor. AV· Avrupa gllzel lll4ka uyandırıcıdır, ftıkat çok 
nıpada ~ıkkate lftyik ve cibarışUmul zihniyet sa· nsohldlr ve her vesile ile gazaba gelmektedir. 
bibi kimselern rnstgeldlm ki buhran kokuku bas SllkOnet bulması lktızıt ederdi. Bunun için de an 
talığıoo tutulmıışlardı. laşmnzlıklardan vazgeçmeli, bunlnrı unutoıalıd ır 

• 
Sayfa: 2 

Alman Faşizmi 
Çel{oslovak meselesinde tam 

serbesti istiyorlar 
Prağ hükumeti tazyık önünde boyun 

eğerse meselenin ilk safhası 
halledilmiş olacak 

tanımakla müsavi olur ve Çekos 

Hususi me~teplerin ~ina Amerikada 
vergisi yeni bir hastalık 

maliye Vekaleti türedi 
Avazo 9 (Rady) - Mişigan 

yeni kararlar aldı Slbhıye dairosi geçen haha 6 ÇO 

Finans Bakanlığı akalliyet, cuğun ölümüne sebebfyet ver 
miş olan esrarengiz lıaslahğın 

cenebi ve türk hususi mekteple 
rinin bina vergileri hakkında ne olduguou meydana çıkar 
yeni hir karar ittihaz etmietir. mıetır. Bu hastalık Şagd adında 
Bu karara göre akalliyellere ait ki vahim ve fakat nadir oları 
mekteplerle hususi mekteplerin bir eark dizantereeidir, Bu has 
ecnebi fertler ve cemiyetler, mü talığın Lieingaıı'da meydana ~ık 
eeseselerle, rahib ve rahibler ta ması endişe uyandırmıştır. 
rafmdan idare edilen mekteple -=====--==-·====-= 

lüm görülen dersleri türkQe ve 
rin bina vergileri aşağıdıt yazdı 

türk muallimleri vasıtasile okut 
ğımız eBBslara tabi olacaklır. 

Türk akalliyetıerine mensup tukları anlaıılmıetır. Bu mektep 
cemaat ~e müesseseler tarafın ler de kazanQ temini aıayesioi 
idare edilen mekteplerden türk takip etmediklerinden bina ver 
maarifiod hadim oldukları evvel gisine tabi olacaklar, kazano ga 
dOnberi tasdik olunanların icar resi güdmediklerini iddia eden 
ve isticar edilmiyen ve faaliyet mektepler hakkında Finans Ba 
)erinde kaıanç temini gayesi ol kanlığından alınacak direktife 
mıyanları bina vergisinden müa göre hareket olunacaktır. 
tesnn olacaktır, Ecnebi cemiyeller. müesse 

Türk hususi mekteplerile l sel13r rahip ve rahibler tarafın 
akalliyetlere mensup ferdler ta dan idare .edilmek_te olan mek 
rafından idare olunan hususi tenlerden ıcar ve ısflcar olunmu 
mektepler kazanç temini maksa yan \'e faaliyetlerinde kazanı; 
dile çalışmakta olduklarından bi verğisi olmıyan ve küllür idare 

lerinçe türk kültürüne bl\dim 
na vergisine tab\ olacaklardır oldukları bina vergisinden muaf 
Bu gibi mekteplerden kazanQ te 
mini gRyesile çalışmadığı ' sabit olacaklardı. 
olıınlar bina vergisinden istisna Bütün talepleri ücrele tabl 
r.dileoeklerdir. tutulmadan parasız kabul edeıl 

Ecnebi şahıslar, cemiyetler ve meccani tedrisle uulunaıl 
ve rahibler tarafından idare olu mektı plcr vergiden muaf o'' 
nan mektepler türk umumi ma caklardır. Tamamen paralı ve!~ 
arifine hadim bulunmAdıkları kısmen paralı talebe kal.Jıl 
için 1937 finans yılında bina eden mekteplerin hesapları tel 
vergisine tabi tutulmuelardır. kik edilecek, mektebin hasılA11 

Yabancı mekteblerin bugün. ~Asrafı~ıd~n az ise bina ver'! 
kü ıeftiglerinde bunların milli ı sınden ıslısna olunacak, masr8 i 
ülkümüze aykırı hareket etme 

1 
az lıasıH\Lt fUzla vergiye tııb 

dikl0JJ merkezinde olduf:u \'O tutulncnktir. 
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I 

i ı a n 
i'el Orman m ühendisliüinden 

1 o Ağıç;tos !938 

Muhammen vahit fiyah 
9 - 8 - 938 MB. D~. Cinsi Lira K. 

Tu 11 af bir bahis Sun'ı reç'ıne.len Kıepvıa.nmt u klar K4u0. s. K4u,ls. 314 x Çam ağacı 4 90 U 1 -iç~I v iJ ayetirı i u Tcı rsu s ilcf'Sİ da lJi linde G<1-
Yer yüzünde garip iddial yükseliyor, kadınlar bayılıyor· ~iş Oağmalı ~~ 28 vur in i devlt•l oruıaııında ıı 3 İ 4 ~)~. kertlStPIİ k 

lara girişen adamlu pek çok· erkekler alkışlıyorlar. Arabay Kapı malı 1 c.•a nı upacJ satışa çıkarı l mı .s. tır. 
tur. Alsasta Ron nehri kıyı· sa nehrin bulanık suları ara- geliyoı·. Belkide Amerikan va Kırma fi ~ ~ Çana t)ŞC<lf'llllll bt hrr ltli$ . gayri nıamlilü-

Haber tabii Amerikadan ·Koza 5,6 l :--, 
sında Pale şehrinde oturan sanda sahibiyle beraber kay- . b. b'J''f U F k t b. . l Kozacı parlağı ~6 nün mu lıammen bedeli 490 kuı·ustu r 
Emil Dübar isminde birisi bolmuştur. rı ır.., 1 0 t r. a a ız yıne 8 .. d ç dar ..., 1 I · · 

. . . . . . okudugumuz gibi anlatalım' ug ay- av D - ~a ı ın a ın tı \'P mtııd; H fi: n f J "ı.t't ı , r i ı j aör-
otomobılı ıle beraber şehrın Herkes bırkaç dakıka bek . . . . Sert anadol 5 10 · 
limınından nehre atılacağı lemiş, sonra memnun bir ta· . Ne.vyor~ d.ışcıl~rı sunı Yumuşak 5'5 ı :u f'k İS l İ)'t> lll t riıı ~~ .. rs i rı~rı~~a. ıı lrnşı.uülH di liği nt> , 
h kk d k d l d b. 1 l .. . d M ,reçınenın dış ımslınde çok 3,·3:;. rarsus ornrnn ıımhf n<lisl ıgrn r. \(> Aı kurada oı·-• ın a ar a aş arın an ır vır a su arın uzerın e yuzme· • . yerli buğdayı u -

kaçıyla bahsa girişmiştir. ğe çalışan Oübar görünmüştür. f~ydalı o lacagını keşfetmışler Çavdar 4,ıo man umum rrı lidiidüğiiııe ıııiira<•aut rtnıPleri. 
Bu iddiaya inanmamakla Dübar bahsi kazanmıştır.ldıır. ÇIUndkU bu Umtadd~ ucu

1
zdur Anadol yulaf 3,t fı 4 - Sa ıı r 19-8 g38 Cuma giinii s~•al 1 Jde 

. . ıamız ar an m eessı r o maz "" · 1 ·· ı d · ı · .... d · · d beraber, muayyen aaatte bır Havadıs veren gazete bu ada k 
1 

. 
1 

. • Ç ~ . k ti . Arpa tuersrn orman wşuı u Jtl D ı s ı gı a1rr-s111 e ya pı la . 
k ki 1 1. d h k k b h .. t' o ay ış en11. auu ser eşır d ~ 10 kt ço mera ı ar ıman a rı · mın aç uruşa a sa gırış ı· B t' 

1 
· d N Ana ol Fi, ca · ır. 

. . d 1 1 d - · . O 't d 1. k" u ne ıce carşısın a ev y 1. 1. . ., ... c . 
hm lizerın e top anmış ar ı. gını yazmıyor. mı e e ım ı • . .· .· 11t t>r ıa. ıvre yenı M. u,o 5-.:"a lı Ş umu mı olu p u çı k art ı rma usulile )3-
Kararlaştırılan saatten birkaç bu para Dübara sulara gömü- yoık dış.çıleıı bu maddeden Nohut ekstra 5 6 pılaca ktır . 
dakika evvel b;r otomobil gü len otomobilinin yerine yeni takma dışler yapmışlar ve bu fasulye 7 9 

d. b. . · 6- ~hı\'ak ka l lP nı i ırnt ı ı 16 lirad ı r . rültüsü ititildi. Ve Dübarıo bir otomobil almağa ve bele· ış•en t~ ıı dışlc r rcrıginde Yulaf yerli .fl,10 
otomobili göründü. Otomöbil diye tarafından mahkum edil boyamagıı muaffak olmuşlardır Mercimek tark 5,5 7 --: 'l'a lipl i l ~f'İ n şcı rtnamPde ya z ı lı vesai ki ge t İ r-
bütün hızıyla yürüdü ve neb. diği şüpbejiz olan para ceza· Eğer do~ru ise porselen dişler Sahlep 140 mt>l .. rı laıum,iır. 7-10- 12-14 
re yuvarlandı. ıını ödemeoğe kifi gelecek den sonı·a recine dişlerde gö Tatlı çoğen 20 

Her taraftan haykmılar bir miktarda olsun, receğiz demek oluyor. Balmumu 10 
Cehri 10 

i l A N 
11 

~ocuk üzerine haciz Hipnotizma edilen şantöz susa;apağı 
~Onamaz Budapeştede Liviya Ma- i şantöz halk karşısında birinci Siyah i nisj[ isminde genç kızın sesi konserini vermiştir. Şark 

Bir memuı· karısı olan bir mucize telakki ediliyor. Kızı tedavi eden 'doktor Anadol 
Eli is Bros Şi kago ha stao e teıi 1 

bu gUzel kadının sesinin ha· bu sure ile bir k ac konser ·ver 1 Aydın ıi yah 

lö,5 

fı2 

45 
40 
44 
80 
70 

Mersin Posta Telgraf mü~ürlüğün~en; 
J --ftforsin posta haıwsiJe li nı an a ge l (>ctı k ve 

gidecek Vil f1 Uılar ara s ı kt.) ıkla rws t :ı ıw kliya tı 
mütea hhil!ıği 30-7-938 de bir seue müddetle ya -

41 pılnıa k. iizre eksillmeJe çı karılmıştır. 

nin birisinde dUnyeya bir er- J kikate_n y~ryüzUnde _eşi yok· dikten so~ra ~~un bu huyundan Yı.~anmış yapak 
kek ço k tirmiştir . Çocu l tur. Şımdıye kadar üç oktav vazgeçebılecegı, art:k uyuma Guz yunu 

ğ b 
cbu ge h t f birden yükselen insan sesine den şarkı şöyliye biJ eceği ka· Konya malı tiftik !iS 

un a asının as une masıa ı . . . . . y 

1 

rasgelınmemışll . Normal ses naatındedı r. ozgat 110 
nı ödeyecek paarsı .yoktur. 18.14 nota ~arasında dolaşır. Keçi kılı 40 

2-- A} lık i cl'et 45 senelik 540 lirel olarak ta h 
m 1 rı · f. dil na i ş_l i r. 

3--ŞartuHuu> 3fers i ıı P. 1'. T. şt)fliğrnr! f' n pa. 
rasız olarak isti y cnlf' ı·e okulu l ur. 

Hastane bu para v~rılmeden , Halbuki I..ıiviyanın sesi 23 t4 Dünyada en çok » dabağ 125 
~ocuğu ebeveyine teslım etmek l nota arasında dolaşıyor. Fa· • Pirinçler 
istememiş ve "parayı verdik j kat bu çok gUzel sesli kızın kavun yenılen Birinci nevi mal 21 
ten sonra çocuğu alırsınız" de r şimdiye kadar hal~ karşısın· memleket ikinci nevi mal 20 

4 -Açık eksiltuw suretile i lı a l P- J 6 8 938 ~a
lı günii s:rnt 12 de Mersiıı P. T. T. nı ii d<i r 
lüğü odası uda ru iit t•şek kil k ouı İS) onca ya pılaca k t ı r 

22 5-Mu,·ak kat l<' nıi11al 40 li ru 5o k u nıştu r. 
21 ,.., 

6 - - ~art rı~nıenin 6 111cı nıaddes i ııde isteni lPn 
miştir. Çocuğun babası yavru 1 da şukı söyle~esı mUmkUn Bu sene Milonaya her Çay 28:7 
sunun iadesi ıçin hastane aley olmdm1ştı. Zıra kalabalık I glln ~aı:oolar dolusu kavun Kchve 102 

310 'k 
103 vesaı · i talip!(\ rin komisyona ibraz etmPsi nwc-

hine bir dava açmıştır. Hasta ! karşısına çıkar cıkmaz utanma geliyormuş ve kavunların Mi Badem, çekirdek 
ne idaresi hastaneye kadar ge dan doğan bir sinir buhranı- j ıfmo çarşılarında görUnmesiy içleri 
ıen polislere dahi NCuğu teH na tutuluyor ve ağız açamıyor ' le tukenmesi bir oluyormuş. Tatlı badem içi 
tim etmemiş ve mukabil bir muş. . Hakikaten yer yazUnde en Acı ~ » 

da t • Fakat hakel Bır doktor. bu utanmanın f"zla kavun sorft•ılilon memle Acı çekırdek va açmış ıı. mu .. .. . . . .. ' 1 _ 
. . . . . ·l lonune geçmek ıçın kızı hıpno ke tlerden birisi Milanodur. Urfa Yagı 

me ıkıncı bıı karaı a çocuk 1 tize etlikten vani suni surette 19'?6 · 15 t d İç 1 u · h · k 1 .. • J • 1 .... senesi cmmuzun an e ,, 

95 

35 
90 
70 

zcrıne acız onu amıyacagı uyuttuktan sonra şarkı söylet· '>- ı · ı ·· k d b h" d 
. . !"'::> ey il une a ar u şc ır e ----------------nokt•ımıda ısrar etmış bu su- mele imkanını aramış ve bun- 3 5 milyon kilo kavun yenmiş 

retle yavru ebe veyi ne teslim d~ tam.emen muaffek olmuştur 1 ti'r. 19.·17 Jc yenilen kavun İf8n 
ofunmuştur. Hıpnotızrna uykusuna dalan 

1 
miktan beş milyon kiloyu ı'çel DefterJarlıg"'ından 
geçmişti. Bu seneye bü mikta U 

ingiitere hapislıanelefİflİ rın çok daha yUks<ığe çıkaca lliikı~ ll r fın adı 

l h d ğ1 sanılıyor. 'I -ı KA O k } 8 3 e · iy Ü r 1 Kavunlar Milanoda hemen .~ 1 og U ilZlfU vacı . 
her köşcbaşmda huıulan sergi Sanalı s~,H~S i 

fngilterede tam manasıy· ; relerinin ışığı mahpusun uzun
1

lcr~c satılır. Yalnız halkın sıh Berber lHö8"ahmudiyP. 
ıe tezatltv memleketidir. Me zaman ve yorulmadan kitap h:ıtıyle çok fazla altıkarlar olan Tct r hı ihbarname 
sela orada bazı suçlar için ha okumasına k:lfi gelecek bir İtalyan belediyesi her sergi ba 173 

2
_ 7 6 

ıa dayak cezpsı vardır. Yine hıile konacaktır. şına bir memur tahsis etmiştir· 
fngilterede hapishanelerin is!a Mahpusların gıdayı sıcak Bu memurlar hem kavunlu 
h• için yeni yeni kararlar ve meşrubah soğuk olarak rın çUrUk ve bozuk olmaması Lira 
alınmış ve bir hepıshaneler muhafaza odebiJmeleri için hu na hemde fiatlarda ihtikar 8 
kanunu projesi hazırlanarak susi karavana ve matralar yapılmamasınadikkat eder. 

Vergisi 
Kr. 
17 KHzanç 
63 Buhran 

dahiliye vekili tarafından a· y.aptırılecaktır. Hapishane içer H l 
vam kamarasına verilmiş- sınde mevkufların kılık ve ava rapor arı 9 80 
tir. kıyafetlerine itina edilecek hastalıkları da Aıh ve evs&fı sairesi 

Bu kanun hOkUmlerine ~ümb_ko.o olduğu kkıdAr kmed~- haber Verecekler yukarıda yazılı mükelle · 
l)'e h . h h nı ır ıns!ma ya ışaca şekıl r· I 11 . "k . 

g 
1 apıs ane. küt~p anele~·ı de giyimldrine çıhşılacak Hastanede hava raporları ın m~ la 1 1 :ı metı meç-

f~vkalede zco~ı~Jeştırecek kı· tır. 010 lJe ite yaradıklarını hepi hul kaldığı için kazanc 
kıtaplarnı çeşıdı arttırılacak . . . . . . ·ı l . l . 
tır. Mahkumlar doğd~kJarı ~e mız bılır~z. Tayyreler uçmadan ~~rgı~~ 1 ı >a r!Ht nıo~ı Le L 

M h 1 ya ~alıştıkları şehirJerın hapıs evvel daıma hava raporlarına lıg e j ılemt>mış oldu X-nn· 
a pus arın uzun zaman . b } b ı. 1 G · · d · 6 

t k ba . k 1 1 . • , hanelerıne konulacak, u su a .. a r ar. emıcıler açık emz dan hukuk usul mu ha 
e şın.ı a mama arı ıçm ı d k d·l · • · retle akraba ve arkadaşlarının er e en ı erını bekhyen akı ı. I . k . 
muştcrek iş saatleri artırılacak . 1 . d h d' l 1 beti bu raporl d ö- ,eme erı · a rıurıu mucı-. . zıya re t erın en ma rum e ı er an grenme . . · . .. 
bazı h~p~Hharıe!ere ıınemalar miş olmıyacaj[ıır. Ziyaret t1e ğe çalışırlar Çitçi ekinini bıncp, ıh\nen te blıg olu-
Yerleştırıle\!ektır. etlerinde mahkOmlara mahsus dolunuu harmanını yağmurun nn 1' • 

M~hp.usların mun~azem ve elbiseyi sırtlarından çıkaracak tehdit edip etmediğini bu va --........ ~-~~~~,__.._ 
mecburı bır şekilde jımnasllk lar ve misafırlerini kendi el· sılayla arılamak ister. 
Yapmala rı için icab eden ted biseleriyle kabul edecekler· Hava raporları bu hizmet 
birler alınacı:ı k, haoisbaoe hile Jerdir. ten ürşka doktorların işi nede 

l 

fENi ·MERSİN 
yarıyecak diyorlar. Nushası 5 Kuruştur 

GUneş Uzerinde leke ler Abone \ Türkiye Hariç 
görUndUğU vakit hastalıkların < 
çoğaldığına öteden beri dikkat Şerait ( için için 
edilmiştir. Bu lelr.eJerle haste Senelik 1200 Kr ., 2000 k.r 

lıldar arasmdaki mUnaeebetle Altıaylık 600 ıooo 
ri rakamlarla tesbit için iste Oç aylık 300 500 
tistikler yapılmış usviyetimi 

100 Bir aylık 
zin bu lokeıerin de2'işmesiylt. 
çok alakadar olduğu arılaşılmiş Resmi ilanabn sabrı 10 
tir. 1 Kuruştur. 

·---------------

Yoktur. 

170 .000 1 Z M I R L 1 V E 
~trnir Enternasyonal Fuarının 1.000.000 ziyaretçisi ıizi 
tldiyeır J •• 

1 Yol :.:cuzluklarınd8o istifade edlnlz· Yenntk gOzelllk e"'· 
0h • ' e> 

F'U ~. u::uzluk ve alış veriş yeri IZMIR ENTERNASYONAL 
lı ~il.INl deutz, gOofiŞ, yeşillik, meyve ve sağlık şehri gllzeı 

rn rl ziyaret ediniz f •• 

<o AGUSTOS - 20 EYLÜL 

---------------------------·~------' 

bu rilli r. 3-7- lo 14 

i ı an 
f çel Orman Mü~ürlüğün~en 

Muhammen vahit fiyatı 
M3. 0 3. Cinsi Lira K. 
~ 29 X Çam ağacı 4 90 

l- -iç~ I v iJayt- l irıin Tarsus İICflS İ da hilinde kar
ga lık de' lfl l ormaııınd:uı 329 lİ 3. kerestelik cam 
ağa cı sa ıı şa çıkarı lm ışt ı r. • 

2- ÇHm • şcar111m bPlıe r ~13 . ga)· rı mam ulü n 
mu ha mnwıı bebeli 4 90 kuruştur. 3- Şd rluame 
ve mu ka yf1 1 erıa me pr oj ... l tH'İrıi görmek istiyenlerin 
~lersin orman başmü lıeııdisliği11e , Tarsus orman 
uı lihe ndi~ J iği ne ve Arık arada orman umu 111 mii
d lirliiğliııe •niir;ı ca a t fl lmeleri. 

4 - sa tış J 9 8-938 Cuma 
.\lersin orman başmühendisl i ği 
cak tır. 

günü saat l ı de 
dairrsinde yapıla. 

5 - Sutış umumi oluı. ucık artırma usu lilc ya· 
pılacaklr r. • 

6 -Mu vak kal leruinau 121 lira d ı r. 
7- Taliplilerin şartrı a med ~ yazıh vesaiki getir-

meleri l ti zımrlır · 7 - 10- 12-14 

ı L A N 

Devlet Demiryollsrı 6 işletme komisyonnndan 
Ceyhan istasyonumuz Büveti İki yıl müddetle kiraya 

verilme~ Uzere pazarlığa konmuştur . Pazarlık 22- 8 - 938 
pazartesı günil saat 2 de Adaııada i şletme mUdU rlUğii bina 
sında toplanacak komisyoucn yapılacaktır Muham men 
bedel 160, Muvak kat temi nat J2 kat i teminat 24 lira 
dır. fstekli Jer in 938 yılı ti caret odası vesikası, bU vcti i ş le t 
meye ehil olduğuna dAil' belcdıye ehl iyet nufus ve iyi ahlak 
vesikaları temina t akça l a rı veya banka mektubu ile pazar 
lık saatinden bir saa t evvel komisyon rei sliyine müracaatla 
muvakkat teminatla rın ı va ıırmaları 

Bcı i ş ait ş :.ı rt nameler ve muka\'efeler Adona Mersi n 
~· paşa, Mtımu r_e Hahçe, Osmaniye, Coyhan Ltasy~n şeflik!~· 
rıne veya Komısyonumuza müracaat halinde bedelsiz ohıra k 

1görülür. _ 5-10·14-19 

i l A- N 
~ocu~ Esirgeme ~urumu ~aş~anlığm~an 
Çocuk Esırgeme kıırllnıu Sineurn birıasile Co

cu k Y n vusmda yapıla en 3000 lira ktt~if lwdell i ·in
şaat işler i A ğu stosun on beşinci pazartesi gii uü 
saat 16 da ihale Pdilmek üzre kapah zarf us.ıl i le 
ek ~ i llnw ~ B k o ıı o ld oğuud rn i sltı k 1 i ltıri n şi nHl idP ıı 
kuru uıa müracaatları . 2· 2 



SAYFA 4 YENi MERSiN 

i lA N il AN 
Mersin Posta Telgraf mü~ürlüğünnen 

1-Mersin po tahanesilt! isla~)Ontta posta va. Silif~e ~azası [r~emli ~öyü mu~tmhğm~an 
goufan arası çifl alla ~ayh araba ile posta nal- . Erdemli ~öyü ı_ucılı olup Erıle_mli .. ~arako.lu iş-
lıyatı miıteahllitliği 30. 7-938 de bir serıe miid- lgHluıde lrnlurıan b!na ve bah~esı koy kararıle. ve 
detle yapılmak üzre eksiltnu1 ye çıkarılmıştır. açık a rtırnıa s.~ r~tıle s: lılaca ~ lı ~· ·~ rtırma ve ıha 

2-.A \'hk ücreti 5o se:~elik 600 lira olarak tah le 20-8-938 gunu ) apılacaktır. ralıp olanların) u 
min edil;uişlir. karıda yazılı günde Erdemli köyü ihtiJar lıeyeli-

3-Şartnanıe ~lersin P. T. T. ş~fliğinJen pa- nP. müracaatları ilAn olunur. ı- 2 
rasız istiyenlere okutulur. 

4-1\cık eksiltme suraLife ihale l6.8-9:i8 sa-
• 

lı günü saaL ı2 de ~lersin P. T. T. müdiir -
liiğü otfasında miiteşek kil komisyonca yapılacaktır 

5-~1uvakkat teminat 45 Jiı·adıL 
6 - Şartııarnenin 6 ırıcı maddesinde istenilen 

vesaikı Lali plerin komisyona ibraz elmesi nu chu -
l'idir. 3 -7-ıo . 14 

i l A N 
Mersin Posta Telgraf ve Telef on mü~ürlüğün~en: 
1-Aradaki Silifkf>, Gülnar, Gilindire mer

kezlerine uğrilmak şarLile Mersin ı\namur arasın
da lıaftad<l üç sefer gidip gelecek ola u posta sü. 
riicüliiğfı 30·7. 938 tarihinden itibareıı bir s~ııe 
müdd 3lle otomobille açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2- Bu süriicülüğün ayhk ücreli ikiyiizeJli li
ra seneliği 3000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

3- Şartnamesini okumak istiyerılere P. T. T. 
şefliğinde parasız okutulur. 

4 - A çık eksihme suretil~ ihe:tle 18· 9- 93 8 per. 
şen be günii saat 12 d~ ~1ersin P. T. T. miidiırl fi 
ğii oda. ıoı\a miit11şekkil komisyonca yapıhwaktır. 

5 - Muvakkc.t teminat 225 liradır, 
6 -. artnamP-nin 6 ırıcı maddesinde istenilen 

ve. aiki taliplerin komisy,uıa ibraz etmesi mec-
buridir. 7-10· 13-16 

i l A N 
içel Detter~arhğm~an 

ikinci ihbar· Tarh Mükellefin Bidayeten tarh 
namenin No. No. Senesi ısmı olunaa vergi 
5-254 252 931 Mahmut Nedim ve Mahmut 57'6 

Tetkik itirtz komisyonunca 
kabul edilen 
Lira Kr, 
46 21 

Tetliik itiraz komisyonunun 
Tarihi No. 

15-6·937 5~2 

Mal memurunun temyiz layihasının 
Tarihi No. 

3-7-937 l829·3219 

Adı ve evsafı sairesi yukarıda yazılı mükt-llt•fiu 
mahalli ikameli meçhul kaldığı için kazanç vergisi 
ihba rnamtısi tebliğ edilememi~ olduğu ndıuı lı u k u k 
usul muhakemeleri kanunu mucilJince ilanen ıeb 
liğ olunur. 

• ............... 000000000• 
1 Türk Hava Kurumu Z 
• o 
o büyilk Piyangosu o . ·~ O 4 üncü keşide: 11 Ağustos 938 dedir O 
O Büyük ikramiye 50,000 liradır O 
O Bundan başka 15.000 12.000 10.000 liralık ikramiyeler ! . '• O (10.000 ve 20.000) llraık iki adet mUkilfdl vardır· O 
O Şimdiye kadar binlerce lkişiyl zengin eden bu piyangoya @ 
O iştirak etmek suretle siz de tatibioizl deneyiniz @ 

...................... 0000 

ı o A YtJRlOS 1938 

f1 Liraya Fotograf makinesi 
. Bütün Dünyaca tanınmış (KODAK) markalı kutu 

ve körüklü m•kinelerimizio son modelleri geldi. 
Haftada 1 lira ile kutu 

» 2 » » körüklü 
bir makine elde edebilirsiniz. 

1 
Fotoğrafçılarla amalö ler için lıer nevi film 

melzeme ve ilaclar her verdeu ucuz ve hiL 
has~a tazedir. • • 

Saat ve Gözlük 
Her cins cep, kol, masa ve duvar saatlerimizi tavsiye ederiz, 

fiyatları mutedildir, Fenni Zeiss maıkalı numrolu ve ayrıca eii
ntş ve toz gözlükleri de geldi. 

SEDAD SAHİR SEYMEN 
Uray caddesi No. 41 - Mersin 

Taşra siparişleri acele olarak gönderilir. 

!Ji~~~~~~~~~~~~~ 

~1 O RNEk KE~ BAP EVi 
~~ 
~~ 

Ahmed Kayaselçuk 

?,d KURUŞ KEBAPLAR KURUŞ KEBAPLAR 

~~ 15 Mersin ktıb11bı koyun 20 
eti ile 20 

25 Yoğurtlu kehtı'p sade 20 
- yağ bıışlama et snyile = 

1 20 
~~ 
\ıı~ 
~~ 
(,J 
~~ 
rJ 

15 i{uş başı kebap . 20 
20 Domatisll kebap ı j 15 
20 Patlıcanlı Urfa usulll 20 
20 Sulu kebap Adana • 

. 20 Sarımsaklı Antep ke. 
1
! 20 

' 20 KOibastı 5 

Yumurtalı salçalı ke. 
Kirazlı kebb;> 
Keme kebabı 
Patallsli kebap 
Baharlı kebap 
Sade maydaouzlu ke. 
Yağlı hamurlu et tep 
s\de 
Çiğ köfte 
Salata, Cacık, Turşu 

ru Şakarya lokantası karşısında 37 l'ıo. 
~l ORNEK KEBABEVI VI:ı~ Lokantasında~ 
{f.f Yukarıda yazılı kebaplar ile daha birçok yazıl- l ıe.. 
;ıJ mıyan kebaplar sırf koyun ctile yapılır ve muht.ı-Jif ~j 
aaJ YEMEKLER bulunur, I~ 

(J Sayuı müşterilerimizi memnun etmek içi11 ~~ 
~~ yapıları bu laahhiilteu urnek kel>arcısı Ah- (~ 
~J uıel çekinmez. Bil\ TECRÜBE K..\FJDıK ~~ 

~~~~,~~m~~~~~~~~ 
i l A H ------------------------~--------------------------------------------------~ 

Mersin Bele~iye Reisliğin~en 
Belediye içme suyu bağlanan binalarda dahili 

su lPsisatı yapacak şaluslar·ın \>elediye su işleri 
miidürlüğlinden elıliyPLname almalar. l>elediye 
encü weni kararı iktiza ındarıdır. 

ElıliJ1etnam11siz ol<l uğu halde tesisat yapan 
. ahıslarrn cezalandırılacakları ve bu yüzden Şe
hir su tej atında vukua gelecek arızalardan do
layı abonema11lar hakkında abone senedi hiiküm· 
)erinin tatbik olunacağı alakadarların mahimu ol. 
mak üzre ilan olunur. 5- lo 

Saym Mersinlilerin 
Nazarı dikkatine 

Sıcaklar baıladı, kışın 
yiyeceiiniz yağ ve peynirle· 
rinizle bunlara benzer rıda 
maddelerinizi Soğuk hava 
deposuna vererek muha-

l faza ettiriniz, 
Adres: Stllm Şemsi 

ltb•tıren 

Soiuk hava deposu 

1 

~~~~8BBB .. UBBBB-BBBllB81111BBBBB• .. ~***~ 
* ~ 
-tt SIHHATİNİZİ KOR.UYUNUZ! * 

İ KA y ADELEN i1 

1 SULARINI IÇMEkLE 1 
1 Sıhhat ve içtimai;:~~;~ v:~~~~72 numaralı raporu 

1 Görünüş: Berrak Kaleviyel; "ıoo sm3 suya sarfölunan N. lo 
mikdarı,, 0.2 sm3. 

Renk : Ueoksiz Mflcmu sertlik derecesi "Fransız,, 1.5 
Koku ; Kokusuz Uzvi maddeler için sarfolunan müvelli-

g dülhumuz:.ı litrede o.4o mgr. 
1 Tadı ; Latif Siilfaı "SO 4,, litrede 0.0033 gr 1 
•
il Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
• Teamül; Mutedil Nitrat "No 3,, ,, o.0040 

81 Nitrat "No 2,, yok •. r· 
Amonyak ''Nll3,, Yok · 

.ı 
/ 

i?fHrnin erı son usullerine riavet ederek kaynadığı yerinden itiba- i 
ren istasyoııa kadar içi kalaylı k.:llvarıizli borularla içi mermer döşel! l11ıl ~ 

•. bellurhavuzlara dökülnrnktedir. Oradan d~ bütün Fiziki ve kimyevı ; I' / J 
evsafım muhafaza ederek ve hiçbir suretle el değmeden hususi kim- 1 ~/ * 

il yagerinıize ve Adana Sılılıat Bakanlığının tayin ettiği. Sıhhiye m<Hnu· • • 
• ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar KA YADELEN suyu ile ' 
! yıkandıktan sonra doldurulnrnkta ve ağızları Sıhhat memuru tarafın- : 
""· elan miihürlenerek şehrimize gelm~ktedir. *. 
• * 
*~··•Dil••--····· .................... *.* 

İHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 

Hazı~hkh Davranını 


