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Slıhlbl ve umum N•tr•r•• SALI MQdQrU . 
FUAD AKBAŞ 11 - 1 ci TEŞRiN idare yeri : ' 

Ynl Menlı Buımnf • lıl111fı ,. 1 9 3 8 ---
lecektir. 

Sayısı 5 kuruş Yılı;' Sayı 
Telefon No. 82 11 3114 

GAZETF.S t muntazaman devam edi 

. 

Sivas • Erzincan. hattı açılışı m.Jina
•ebetile çek.ilen telgraflar /Resmi tebliğ'İVasıtasız Vergiler 

Ankara (A.A) Alman ikti-

Çin · Japon· isinde . 
Hitlerin tavaşautu Büyük Şefimiz 

Nafıa Vekili Ali Çetinkayaya 
cevap verdiler 

Baıvekil Celal Bayar, Genelkurmay 
baılıa nı Fevzi Çakmak da tebrik ettiler 

sat nazırı Dr. Funk'un Anka 
rayı ziyareti münasebetiyle 
aşağıdaki resmi tebliQ' neıre
dilmiştir : 

c Son günler zarfında 

Törkiye iktisat vekiliyle Al
man ıktisat nazırı arasında 

J apılan konuşmalar neticesin 
de Alman)'a tarafından Tür
kiyeye verilecek .150 milyon 
Ranmarklık krediye Ait esas 

Ankara JO (Radyo) Sıvas -ı A k 0 R B hır tesbit edilmietir. Bu kredi 
E ı d E . n ara J ( ııdyo) aeve- •

1 
A k A • • 1 1 rzurum ıauın a rzıucan k·ı· . C srnaı ve as erı sıparış er e 

_ ı ımız elAI Bayar tarafından ı . . . 
tren hatıınm aoılması munase- . 1 • • • • l nııfıa ve saır ışlere müteallık 
betiyle Reisicumhur Aıatürk Nafıa \ ekııımıze çekılen telgraf: k dl b d 11 • • t d" . oman ar e e erıoın e ı-

Baevekil CelAl Ha1ar,Genel kur-, 1 _Enurum ~ .s~vas Y_oıunu~ 1 yesinde istimal edilecektir Rör 
ınay baekam Mareşal Fevzi Çak Erımcana yetıetığıoe daır oekı· ı ıe bir anlaımanm tatbiki için 
lllak Nafıa Vekili Ali Çetinkara len telgrafı aldım. teşekkür ede icap eden müteferri hüküm
larafmdan gönderilen telgraflara rim · Büyük Şef Atatürk'ün di· IHİ müteakiben iki hükümet 
aşaQ'ıdak i cevapları vermielerdir: rektifleri ahında yapılan demir~ anlaşarak tesbit edeceklerdir• 
ALt ÇETiN KA y A yollarımızdaki azimli ve dirayatli 

NAFIA VEKİLi yeui nıuvaffakiyetten dolayı sizi 
ANKARA tebrik eder •e muvaffakiyeUer 

Erzurum - Sivas haltının ı dilerim · 
Erzincana ulaıtığı haberiııi bü- Genel Kurmay Başkanımız 
Jük memnuniyetle aldım . Du Mareşal Fevıi Çakmak da Ali 
tüzel mOn&1ebetle halkın bana Çetinkayaya aıağıctaki telgrafı 

kareı ıöılerdikleri muhabbetteıı göndermielerdir : 
ınütalıassis oldum . Kendilerine Yüksek eserlerinjzden biri 
&elAm ve sevgilerimle iyi dilek- olan Sivas - Erzurum hattının 
lerimi lıildirmeniıi diler, muhab- . . . 
belle gözlerinden öperim . 1 Erzın<·ana ula~tıQ'ını lııldıren &el 

REiSiCUMHUR grafınızı aldım • Muvaffakiyeti· 
ATATÜRK nizi tebrik ederim • 

Vilayetler Nafıa teıkilatı 

Bayındırhk bakanhğı yeni 
kadroyu tesbit etti 

Kadro dört kısma ayrıldı 

Mül~iye memurlan 
Kaymakamlar ara
sında yeni tayin 

ve nakiller yapılacak 

Ankara, (Hususi) - Kayma
kamlar araınnd11 yeni bazı tayin 
ve nasklller yapılacaktır. Bu bu 
susta Dıshlllye vekaletince hazır
lanmakta olan liste bugOolerde 
kıttl şeklini alacaktır. 

Diğer taraftan terfi müddeti· 
ni doldurmuş olan vali, kayma-J 
kam ve nahiye mOdQrlerloin lis· ı 
tell>rl de bazırldnmış ve tasdik 
edilmek Dıere Vekalet m11kamına 
verilmiştir. LtstE.lt>r her sene oldu 
ğu gibi bu sene de Cumhuriyet 
bayramında nan edilecektir. 

T ebliğat ve zaman müruru 
için ne gibi hükümler 

esas tutulacak 
Hükumet yeni bir proje. hazırladı 

1 habis mevznu mu? 
Tokyo, a.a. -· Hitıerin Jn. 

giltere'oin ve belki de Amerlka'
uın yardımiyle Çin - Japon· ihti· 
IAfında bir tuaseulta bufanaca. 
Q'ına dair ecnebi memleketlerde 
dolaşan haberler hakkında )et-

Hük·'\ 1 sirlerde bulunan japı:m hariCiJe 
. umetin kaU eeklini ver· Zaman mürur~. tahakkuk 

mııt olduğ? ~asıta~ız ver~iler ka:ı ve tahsil ne7.areti namına ıöz ıörlemete 
nunu pro1esı, merırettekı tergı \1 . . . l . d solAhiyettar bir zat demiıtir ki: 
k 

1 
• • er~ının tar u ıcap e en ma &_ Hariciye nezareti Hit· 

. a~un arıyle m~htelıf hükümler it 1ıhn sonundan itibaren her ler'in bu mevhum taaavvurların· 
ıhtıva eden teblıa}at H müddet h · b" b 1 1 ı d h b . anıcı ır ee ep e o ursa o sun an a erdar değildir. Bundan 
lerı, za~ao mür~ru, tahkakkuk hakiki tahakkuklarda üç ve hük mdda nezaret, Almaoya'01n .Ta· 
ve tahsıl, sırları ıfea edenler, va mr t b kk ki d d .. t 1 · · d 1 f 'k · . . . a a u ar a or yı ıçın e ponya oın ı rıoi anlamadan ln-
zıfelerını rap~ıyao memurlar tarh edilmirrn ve tarh edilip de giltere ile bu meseleyi mtııakere 
deflerler ve ıaır hususlar hak· katileıtiği mali yılı takip eden etti~ini zannetmemektedir,, 
kında reni hükümler koymuıtar 

. . malt rıldan itibaren bee sene Bu zat şu sözleri ılAte et· 
. . ProJede y~zıh tebhtle~d_e, içinde tahsil olunamıyan vergi- mielir: 
ıtıraz ve temyız müddetlerının ler zaman müruruna "'uğrıyacak " E ee H k ' 
hesabında hukuk muhakemeleri t r R h t t k 1 ~ . , - sa 

0 811 ~u oun su· 
_ . ı · u sa ez ere erı ve vargı kutundan sonra dahı tasanut 

usulu kanununda kabul edılen karn(.'leri harçları da bu Jıu·ku·m · kA ·· kt · H . ım anını gormeme eııı. an· 
hükümler cereyan edecektır. Pro tere tAbidir k • k t• · d . \.. . • eu nun su tu ne ıcesıo e Qan 
ıede ıazılı aıter mQdde\lerıo Yabancı memleketlerde bu· K . ~ k'" .. 1- h ili b" 
son günü re ı b" t fi ü - ay ....,e ın ro u ma a ır ıef 

_, sm ır a 1 g n~~ lunan mükellefler için tahsil mü rolüne inhisar edecekUr .• Japon 
ne tesaduf ederse, müddet, tatıh ruru zamanı on seneJir ı Vergi ı 16 k d k" b 

k. _ . · • - ya son Anuo a ı erana&a 
ta ıp eden gunfin akıamıoa ka oıu taalluk etıiQ"i mali yılın so mucibince kendisiyle hio bir m(l 

dar uzatılacaktır. -Sonu ikincide - 'naıııebet tesis etmirecektir.,, 

Filistinde 
Kanlı çarpıımalar 

devam ediyer 

Pazar günü kırk kişi öldü 

Jlatay lı Anonim Şirketi 

Muvakkat idare heyeti ilk 
toplantısın' yaptı 

Bazı maddeleri karar altına aldı 
Kudüs 10 (Radyo) Filistinde Antakya (Hususi) - derundan gerek ' müess'is hısaası 

pazar günü mühim hAdiseler ol- Hatay iş anonim şirketi umumi almak istiyenler ve gerek ekli 
muetur • Bu gün silAhh taar· vakkat idare he1eti, cuma günü yon hıssesile şirkete ietirak ede 

Ankara - Ha1ındırlık Ba- lira t1cretli bir daktilo, 101 ver- Yını' Radyomuz 18 prnnıaan- ruzlar, kıtaller, suikastlarla geç- saat onda Autakyada Baovekil cek olantardan birer taahGtne 
kaqhl}ı, vilAJet naf,ıalarının mu JCisi tahakkuku 175 ooı _ 3~ ooo ~I mietir . Asiler bazı rerleri atıı- aalonuodıt iollma ederek aeaQıda me alınacaktır. 
•111e1At teekilAtına ait kadroyu lira arnsında olan vilAyetlere dl 1'1lar·ı lemielerdir . Bir m11rıandiz treni ki maddeleri karar allına almıe istihbaratımıza göre Hatay 
h 30 5 1 l b. lAt •oldan çıkarılmııtır . Muhtelif t•r: azırlamıııır . Kadro; yapı iele- -;j ıra maaı 1 ır muame a. 1 ie anonim ıirketi bir teırjniıani 
rinin kesafeti göz önünde tutul- , şefi 25 lira maaeh bir muhasip. Devrimizin propahnda va• mıotakalarda mühim mikdarda 1 - Hata)' ie anonim eirke 938 tarihinde muameleye bqh 
inak eartiyle, bedeni ve nakdi 20 eer lira maaelı bir amele kı\- sıtaları arasında radyonun aldı- ölen ve yaralananlar vardır . 40 tinin müessis hisseleri tamamile yacaktır. Diğer taraftan iktisad 
1ol vergisi tahakkuk yekununa tibi ve bir anbar memuru, 14 ğı büyük yer malO.mdur • Bunu ölü tesbit erlilmielir • Hatay tabiiyetinde olanldra mün müs•eearlığma Türkiyenin mah 

Röre döıt kısma ayrılmıştır • lira maaeh bir ~osya ve . kay.ıt göz önüne alan Bakanlık halen S/ovu/lva hükumeti hası2rdır. Şirket telif şehirlerinden ve billıaısa 
Yol vergisi tahakkuku yeku- mem_uru ve 50 lı~a. ücreUı bır muvakkat kabul muarene ve '-' aksiyonlarının fsıanbuldaki büyük sermayedar 

nu 500.001 liradan fazla olan daktılo. yol vargısı tahakkuku tecrübeleri yapılmakta olan An- t,f,k'Jıül elfİ yüde 60 1 Hatarlılara ve nttme firmalardan &imdiden ~milraoaat· 
'ilAyetlere 40 - 45 lira maaşlı 175·700 li~adan a.z olan vilAye~- kara radrosunuo neıtriyat pro- muharrerdir. rüzde kırkı hamili ler vaki olmuetur. Bu müracaat 
b· lere de 2<> - 30 lıra maaelı bır Prag 10 (Radyo) Çekoslovak ne ahlir. 
ır muamelAl eefi, 25 lira ma- muamelat şefi ve muhasip, 16şar gramlarında propaganda neeri- kabinesi Slovakya işlerinin yeni 3 - ficaret kanununuu ler Hatay le ananim eirketinin 

•eh bir muamelat memuru, 85 ıı·ra m~ aalı bir amele kA.ıibi ve yatına da geniı J6r arrılmasıoı teaekkül eden Slotak kabinesine yapaca~ı ieler hakkıoda muhte 
ıı· · v k l t t " maddei mahsusasıoa tevfikan ra maaeh bir muhasip, 25 lira arar aş ırmıe ır . lif sualler ihtiva etmekte ve tca bir anhar memuru, 12 lira ma- derhal devredilmesini k4rar al- o · h" · ·ı k · hi 
ltlaaaı b" b 25 m eBBıs ıssesı ı e a sıyon s .. bı halı"nde ·aeoı·a serma1elerJe te • v ı ır an ar memuru, aşlı bir kayıt ve dosya memuru Bakanlık bu yazıların ibza- tına almıetır • Bu suretle yeni • v 
lıra 1 b" 1 kA "b 14 k k selerioe talip olanlar tahriri bır Hata" 1-1 anooı·m aı"rketı"Je Ha•·r . meae ı ır ama e tı ı, er ve 40 l ra ücretli bir dakııto ve- rında yeni Türkirenin al ınma kabinenin işlerinin hafiflemesine 1 v .. 
lıra maaelı birer kayıt ve dosea rı"lecek 1·r . programının tatbiki (lzerine al- taahhütname vereceklerdir. dahilinde muhtelif aotnrizlere 

J hizmet etmielerdir • 4 M· · h' ı · b ' 
:llıemuru ve 60 ıar lira ücretli Be Jeni mükellefler miktarı mıe olan bütün devlet dairele- - uessıs ısse erı ee giriellmek istenildiği bildirilmek 

İki doktilo, yol vergisi tahakku- on beş binden fazla olan 7erler rinden razı göndermelerini iste ispanyadaki gönü_ llülır ::a~ :~a:::~~:.olar beeer Türk li &edir. 
ku 350 001- 500 000 lira arasm- de ineeat nevsimlerinde amele mistir. Daireler Cumhuriret ida Adana ve. Mersin Uiccarların 
da olan vilAyetlerd 3 3S-40 lira kAtibina 40 lira ücretli bir yar- resinin teessQsünden beri bütt1n y; • b. /ı • 6 - 10,10,928 pazartesi gü- dan alınan mektuplarda Balar 
lbaaeıı bir muameliH şefi, 30 lira dımcı memur da alınahilecektlr sahalarda :başarılmıe olan te enı ır omıayorı nü aaat onda İRkenderunda Tica ie anonim eirli:etloe h1ısedar 
lbaaeıı bir muhasip, 22 ıer lira Vilıiyetlere verilen bu kad- dü ıyaya duyurulmasında fayda teıekJ,.ül etti. GiJn'iil· 1 ret odasında bir iotima akdfldile kardolunmak için ne aibl ıerait 
lbaaeıı bir ambar memuru ve rolardaki memur adedi ve maııı J mülAbaza edilen büyük eserlerin l l • l /ı ~e~ ve Kırıkhaıı. tacirl~ri de bu mevcut oldulu sorulmuı •e lıer 
bi derecesi Azami olarak hazırlan· her biri iQin ayrı ayrı razılar ı1 er geri a lnQCQ ıotımaa davel edılecektır. türlü yardımların esiraenmlreoe 

r amele kAtibi, 14 lira ma,.elı mıetır . VJIAJeller bu kadroları •aıacaklardır . t t 
bir k ı Roma 10 (Rad70) Sekiz ay· Qtimada Kırıkhan te eken Q'I beyan edilmietir. arı\ memuru, 12 lira ma· ihtiyaçlarına göre azal\abile- ~------.___.. ___ ....; ____ _ 
~bir dos1a memuru ve 60 cıklerdır. CumLurı'yat bayramına danberi ispanyada hizmet elmie ., l M b l ı· . 1 J•IJ• - il olan ltalyao gönOllülerinin mem ı a l)'an e UB ar mec ısı ıtitveuıcuı 

L k il 
1 ise ve Od&O U ar hazırlık · ::;!~:~~.~·~;! ,~n·~~,'~~~:r:: Yerine Korporasyonlar v.e 

Ders saatlerinde değişik
liKler yapıldı 

·su yıl yeni müfredat programı 
tatbik ediliyor 

D'ii J.. l/ı V. Jı bü- lahassıslar ve tanareciler de b k f ı· i n ya e ,,. e dahildir • Gönüllülerin nakli İt· üyü aşist mec IS 
yük bir toplantı 1 leri ile meegul olmak ilzere en k . I 

ld ternaııyonal bir komlSJOD teekll aım o uyor 
yapı 1 edilmiıtir • Komiıroua Finl andi 

Dıln halketinde baekan Bay rıh General Jalandya riyaset Roma a.a. - Büyük faeitl AyAn mecliıi ile bu miht 
Mausur Bozdo~anın reisliA'i al etmektedir , meollıl Musoltnln riyasetinde meclis kanonların rapılmasında 

mıe ve bu toplantı c6mhnriret "kd bl ki 'd f 1 d lıca harici sıyaset meselelennın Milli mDehJrler namına 
tında bürfik bır tuplantı rapıl ! ispanyada bulanan gönftllO 

1 
l~inci lotima~m akdetm1etir. ~a.ı hükQmet iıblrliti edeceklerdir. 

bayramında rapılacak neırlrat mı arı 00 n eı en az a ır müzakeresine tahsis edilen bir alacak olan reni meclia -Aaaıı 
Ankara - Kultür Bakanlı$• j tik dersleri son sımflarda sekiz ve halk kQrsüsOnde verilecek /ngiliz • litalyan toplantı saat 22 de başlamıı •e mebusların biUOn lmtiıulwın 

~ıı talih mevsiminde An karada ı saate oıkarılm1etır. söylevlerin tesbi\i gôrüııllmüeıOr • na& bire doğrq bitmieıir. dan apüsıefit olacaklardır •. 
da~aLn~o bir komisyon tarafın Yino orta okulların 800 81 

Cümhuri7e& ba1ramında g6ı'/Jımelerı S&efani ajan.sı ıeblıa ediror: B~ baptaki kapun llribaıı 
,_ ııe ve Orta okul müfredat nıflarında geçen yıl tatbik edi Halkavi dergisi7le mahalli gaze Roma ıo (Radyo) Gazeteler B010k faıiıı meclısi dOn ak yedi bırlnci teoriode kıbioa ta 
"('otram d ti · ü telerln fevkalade oushalar çıkar 1 .1. l• 1 _ ü 1 . şamki ıoplanıısında millt meclıs rafından tetkik olunacaktır 
rı."'de ı ve e_ ra saa erı ze· len fen b11gı· .. ; "'e kı"m•a derslerı· naı ız, .a 1an gor 11me erınio IAh k l · M • 

.. .... • 
1 ması ve cümhuriretin on bet rıl ; 1 . • . is at an ununu kabu eımııur. eclis a7ni zamada aıilH 

r . bAzı detıemeler tücude ge d bu .,ıl fizik ve kimya olarak . . l husnü surete halledılmıı olda B k ö b aünkü korpo l k . i fil 1rın11t· y ı b d a-· 1 e 1 ıoinde baeardıtı muazzam ıo e . u anuna a re, u • rasyon ar onı~rın n a 
hGuı ır. apı an u eaıı~e ~r iki1e ayrıh.nıe her bir derı haf rio canlı bir ıekilde ifade ecül aonu ve hQkümetın evvelce Ja mebusan meclisi ri~mi do~u· hına dair kanon IAyihHını da 
tir, 0 okul idarelerine bildlrımıı lada Qç saat olarak kabul edil mesi tekerrür e&mlttir. pılan anlaımanın biran evvel zuncu içtimaı devreeıodeo luba tasvip et~ietir. . • 

miıtir. . H lk kfi 01 . d •ö 0 ı · meriret mevkiine geomeainl is&e ren laavedılmekte ve yerine bu Teblığ harıct 11raeel hak 

1 Tılrk~e dersleri birinci sınıf 
~tda 5 eaaten 6 saııte, Lise ede 
• ht kolunuu felsefe dersleri 6 
•ttteıı red i sal\tf.', Liso ma tema 1 

Bu karar b"tAo Okullarda c kı' . . ~8 1 er1ın 
8 1

. 
1 1

1 ı· mektedirler . rOk f•eisı meolfıi faelt partisi kında hio bir imada bula._1 
u u ye e erıo ısım er de tesbıt o un . milli meclisi ve korparasyonlar maktadıl' 

tatbik mevbıne kooıuetar. 
Bundan baeka bOtün dersle 

Sonu lkl"cld• 

muı ve toplantı aeo vekte kadar lnaıhere, hal1anıo Babeılı 111ilU mecliıi Azalarından mQ Mecliıio ikinci io&lmaı bu ak 
sürmOetOr. Bu toplantılara ıık tan imparatorluıunu kabul ve rekkep bir meclıs ikame olun· eam ıaat rirmi iklcı. ak4edi~lr 
sık devam edilecektir. 'tHdik edecektir , maktadır. tir, 



11 Birinci Teşrin 1938 SALI 

Su elet mıntakasinın A /manyaya 
ve Alman matbuatı 

Matbuat: 

ilhakı 

Hararetli yazdır yazmaUa ve B. Hitlerin banş taraf tan 
alduğunu. Alman İngiliz ~ostluğunun eskisin~en ~a~a kur· 
vetli bir sı~il~e teza~ür ettiğini tebarüz ettirmekte~irler 

YENi MERSiN 

Ziraat 
Kongresi 

'Vasıtasız Vergiler 
Hazırlıklar ikmal 

edilmek üzre 

T ebliğat ve zaman müruru 
için ne gibi hükümler 

esas tutulacak Anknra- Önümüzdeki ayııı I 
ıkieiude Ankarada toplanması 

mukarrer olan büyük ıiraaı kon 
1 

aır ı nclden art.n olmaksızın birbiri ardınca ÜÇ iç 
gresi için yapılan hazırlıklar ık uuna knrl ar tahakkuk ettirilm\· tiınaa gelmedikleri takdirde istifa 

ı mal edilmietır • Ziraat Vt>kı'Ueti h . . t kk k etmiş sayılacdklardır. Belediye 

1 
muh\elif istihsal maddelerımizın yen SJ'\'anlar vargısı ta Hl u . 

Slldet mıntakasının MUoihde · "hirat etmek IAzımdır ki, 1 . 1 . 1 1 k zaman müruruna ' uğrıyacaktır. 1 ve meslekı teeekküller taratın · . su ama ış erıue, meyvacı ı ı ve t • • • • 
elde edJleo anlasıma mucibince Londra, Prag tarafından lrtikAb . ıı·. 

1 
k 

0 35 
k Maliyo vekili göreceği fevka dan secılen ilza ıcınde aynı hü· 

v • saıreye cıı. o ma zere a·' 1 • . 
Alman askerleri tarafından tşgnl\ edılen b\Hün hatalara, SüdeUere d b n. 1 1 

k b IAde lüzum ve zaruretler dolayı· kumler tatbık olunacaktır. . ar roşur ıaıır ama ta v., u • • • 
mllnasebetlyJe Alman matbuatı ta yapılan ışkencelere ve Moskova b ü ü d b 1 b ld siyle, tahsili vacip bir bale gel· Umu mı, mülhak veya rMmı 

b f • - - roı r n e ıa ı stan u a ya ı b-d ı d h · ı b "'I d · rafından yapılan neşriyat pf'k a tara ından ıdare olunan butuo miı olau vergileri taksite bnğla u ce ere 8 ı veya 0115 1 aıre 
' b hA . k pılmaktadır . ' - 1 f d kd raretlldlr. BUUln gs2eteler, u ıı· entrıkalara raemen, Qekoslova • . • mak saUHıiyetini haiz olacaktır. ve muessese er tara ın an n e 

dlse mDoAsebetiyte yHzdıkları ya· ya iltizam edi7ordu. Bundan baş ~ongre1e verılmek üz.ere Bu takdirde tahakkuk edilmiş dilen mukavelelerde vergi \'e re 
zılarda bllb:ıesc şu tkt noktayı te· ka normal zamanlarda demokrat kendı brantlarında mütehassısı v . b c "kd b. b sim muııfiyetlne teya verıti ve 

olan ki 1 d b. t h ergı or u mı arınca ır an . 1 . d. 1 1 d . barllz ettirmektedirler: - pı&rlamenter devletlerin ma· mse er en ırer ez azır . resım erın tc ı1es u n aıre ve 

Sayfa : 2 

Suriye baş ve~iri 

8. Mürdüm 
Pari•te tekrar mü

zakereye başladı 
Peris - Suı iye bı:ışveı.ir i 

Cemil Mürdüm be1nelmilel '87i 

yetin iyileşmesi azerine memJe 
keline dönmekten vaz geçmiş 

ve Cenevredt}n Poriee dönmüe 
\ür . Cemil Mürdüm Suriye mu 
ahedesine eklenecek maddeler 
üzerinde .Fransız hariciye erki\ 
niyle müzakerelere başlıımıetır. 

Şam gazetelerine 
Yalan haberİer hak 
kında ihtar yapıldı. 

H l b t ft l ild la ı ...ı • t fi • t• B. ka temınat mektubu alınması I - I d h d'I "". ı - it er arış ara arı o k>tnizmaeı ıilr'atli n kat'l m a ma arı ua ıs en mıe ır . ır . . . . . . muessese erce eru to e ı ece,,ıne 

duQunu bir defa daha ve bu sefer halelere kadir deQildir. Onların kısım mütahassıslar da memle· gecı~me gün!erı ıçın faız ısten · dair hüküm konmı1acaktır. An Sam - Suriyo istihbarnt 
ber z11mandao daha parlak bir harekete gelmeleri için bü1ük ket ürünlerimiz için hazırladık· mesı mecburı olacaktır. •cak bu daire mJesse~elere alt reisi Kolonel Bono Şam gazete 
şekilde ispat etmittir. Ayol zıı· buhranlar, haUA vahim harp ve tarı kitapları ziraat kongresine Vergi tarhı hususunda vazi mukavelelf;rdo kareı taraf muka cilerini nezdine davet ederek 
maoda Alman mllletlne verdiği fellket tehli.keleri'lle kare! ~areı· I göndereceklerdir . fesi olanlarla hesap mütehassıs· valeye mevzu olan ieten dolayı kendilerine ~bazı ihtarda bulun 
söıD lnmameo tutmuş, yıınl 1 teş ya gelmelerı lbımdır. Butun bu Ziraat kongresine hor vilA· ları resAn takdir heyetleri itiı·az akdin icrası altında mevcut olmı muetur • Kolonel Bono Suriye 
rlnlevvP.l tarihinde Sadet mınta· sa1dığımız sebepler, belki kabul yetten olduCu gibi ı ta b ld ve temyiz komisyon reiE ve aza yan vergi ve rrsimlerle müke\ gazetelerinin son günlerde ve 
kasının Almanyanıo eline geçme· ve tasdiki güç olan eeylerdir, da bir h ı . t" "ks rtn uk ~n tarı yaptıkları vazife dolayısiyle '"'f tutulamıracaktır. bilhassa Hata1 devleti hakkın 
1 l t l t t t. k' ı k"k b" l d" eyo ıe ıra e ece tır 

sn em n e m ş ır. ama ne çare ı 1a ·ı at oy e ır 8 h 1 z· B k · öğrendikleri sırları ifea edemiye Şubeleılnin yıllık hesapları da yalan yanlış haberler neerf1l 
2 - Alman - lnglllz dostluğu Almnn1a cebir ve şiddet istimal O~as:yeve .. ı~~f~itk :~h~;:· ~ir;at ceklerdir. Aksine hareket eden· 111 bir merkezde topluyan ka mekte olduklarıııı, bu asılsız h3 

eskisinden daha kuvvetli bir şe· etmemiş olsaydı. daha uzun müd 1 erın en ter türk cer.a kanununun 198 zanç vergilerinde beynımame1e berlerin neerinden ictinRp ed ıl 
kilde tezahUr ettiği gibi bundan det "'aoesine eriaemezdi. Dünya mah.sus olan ıevat teekil ede· 

5 ' "' k inci maddesine göre ceza göre tabi mükellefler kazançlarının m9si lüzumunu gazetecilere ta\' 
sonra da her iki memleket birhi· böole aeoleri itilmeyi pek arzu ce lir · 

' "' ' • ••• . ceklerdir. Bunlardan suçları her şubeye dilşen miktarını be si1e eylemiş çe 1'ürk, Fransı1. 
rlyle harp etmemeye k4t'I surette etmez, Fakat, ne 1epaın?" M• ·~ 

1 

yannamelerinde aorıca göstere 
ı I it İ tekrarlananlar, bir daha maliye 1 münasebatını bozacak neşriy:ıııı 

azmeylemlşlerd r. A1ni gazeteler, Almanya - ya 8 pe fO ceklerdir. Şubelerin bulunrtuk1a ·ı 
G8 zelelere göre, bu bOyllk lngihere dostluğunun bu son te· i hizmetindo kullanılmıyacaklar· aslı1 müsaade edilmiyeceğioi b• 
rr k t. t · d d t bU 1 v ôır. rı yerlerin mahalli idarelerine dirmi~tir . 

muva il ıye l emın e en ör zabürüne i91tretle bunun haiz O ı apı/an sondo'.]·/ar 1 ait vergi hisseleri bu miktarla -------
yUk devlet adnmı, bugQn bu ne· da"'u ehemmioeti tebarüz euir· Verilen vazifeleri yapmıyaıı 

,. ı • • • d 1 1 h - 1 h ı ra göre hesap ve tahsilini mü 8 /t k J / ti • ticeyi elde etlikten soara her ne mektedirler. ıvı netıce ver i . memur .ara esnp. m.u.e assıs 8· a ı ev e erı 
.., kd h l a teekip teni olunacaktır. kadar blrblrlerlnden ayrılmışlarsa Deutsch Alegemienle Zeltug Ankaru, G (Hıısust) _ Mld· rı ta ır eyet erı reısı \'e za· . . . f / f 

da, vllcuda getlrdlklsrl bQyQk ba· Südet mıntakasının Alman1aya, yatta yapılmakta olan petrol son ları hakkında inzibati cezalar . Proıede. yazılı varıdat daıre Op an lll 
rış eseri, onları birbirlerine bağla ilhakından dolayı Çekoslovakya dajı ameliyesi esnasında kuvvetli tatbik olunacak, ayrıca haklarını lerı ve ~arı~at tahkkuk memur· Kovno a a. - Siyasi mab 
maktadır. Sadet Almanlarının kur nın e'onomik bakımdan urara petrol emareleri ızörOldOğD lktı- da memurlar muhakemat kanu· lıtrı . t~bırlerı; tahakkuk ıube felde beyan olunduğuna a,ıöre 
tarılmacıı sulh yollyle mDmkUo ugramıyacagını biUikls ekonomi sad VekAletioe gelen haberlerden nuna tilbi olmaksır.ın takibat ya ı teşkılill~ ~lan yerlerde tahakkuk üç Baltık devleti hariciye na1. ır 
olmuş ve Almanyanın Avrupada sioın daha fayda göreceQinl, zi anlaşılmaktadır. Bu hayırlı netice pılncakhr. şuheleıını; şube teşkllll.tı olma tarının önümüzdeki toplantısı 
ki son terrltorlal talebi, Adolf HU ra bu havaliııln işsizlikten bil· I Uzerine Midytttta bugDo sondaj Yanmak, su basmak gibi ; yan y~rlerde v~ridal ~a~allerini Kovno'da beş kAnunu evetde 
ler'in azmi sayesinde hıhııkkuk hassa mus\arip olduğunu iddia yapılmakta otao yerin B5 kilo· mücbir sebepler 1üzünden mah j ve proıede tosrıh edılmıe olan toplanacaktır. 
edebilmiştir. Bu suretle Avrııpıa eden bir makalesinde bu iddiası metre llerlslode yeni bir sondaj volan sigortasız ticaretaııelerin , hallerde bina ve arazi vergileri Konferansın bl>yle tehirolunması 
politikası içto ;,yepyeni bir devir nı şu şekilde sebelendiriyor: ameliyesi yapılması karnrlaştırıl · buna takaddüm eden takvim t le alakalı husularda eu bü1ük alilkadar ü.ç devlete son Avrupa 
açılmıştır. BugOoler içinde sade ı - Sürlet mmtakası, bütün mıştır. 1 yılına göre tahakkuk ettirilmie mali memuru varidat 11_1ü_dür. v!3 vaziyetinde hasıl olnn değiıiklik 
SUdet Almanlttrı kurtulmamış, fa· Çekoslovakoanm en az verimli 1 .1 .. 110 lı"dı·senı·n k ı meurlu~u H\hakkuk şef l ı ğı gıbı· lere karşı vaziyet almak ve hfl 

il S'l'fk M k k 1 o nn verKı erı n vu ·u . . - t ü d 1 1 h ttl kal bQllln Avrupa mllşterek bir iş olan sanayiile, yeni lüks sanayi 11 e ut ayma am arı . . . . tahırler huımsı muhasebe mu rici siyaee te ç ev et n a 
blrllğl siyasetini glltmek için ken- ile meşguldür. Makine \'e sllAh ' t:ırıhme _kadar . ola~ ver~ılerın· ı dür ve memuriyeti ve talt!kuk 1 hareketini telif etmek imkilıııııı 
dlslni bağlıyan baığlnrdan halas endüetrieile, yant atır ve verilJ! ~ehr'ımı'ze gel,lı'ler den henuz tah~ıl edılm~m~Q bul~ şefligini ifade edecektir. lemin edecekllr. 
olmuştur. Zira son buhran herkes li sanayiile meşgul olan mınta Y U naıılar, mahallııı en buyuk malı 1 Hususi kanunlarda veya bu -----

için bUyQk bir imtihan olmuş, her· katar, temamile çekoslovakyanın Silifke kar.ı:ı kaymakamı B ye ~emurunun tahriri emri1le prOjenirı nflşri tarihine kadar CumLur'ıyet Layramın~a 
kes blr~ey öğrenmiştir. Eğer MD· elinde kalmaktadır. Vasfi Gerğer, Mut kaymakam terkın olunncaklarrlır. 'devletçe akdedilmemiş olan ve1a il U 
nlb gOrOşmelerl muvaffakıyetsiz- 2 - Filvaki Süde\ mıutakı:ı vekili B. Cemal Tüzün Valimizle Kara, deniz nakliye vngıta· akd sırasıııda merı lıükiimlere 20 Y l b 
ilkle oetlceJenmlş olsaydı o zaman eınııı orruaııları, çekoslovakyanın kaza ieleri etrafında görüeınek ları için helediyeler ve liman göre muteber hulunnıı mukave ugos ov me il" 
bu, Avrupa insanlığının iflas etti· kereste ve odun ihtiyacını ehem idareleri seyrüsefer ruhsatire~i 1 ıeler müsteniden bu kanunda SU gelecek 

l 1 
' 

dl O üzere eehrimize gelmielerdir . 1 
in göster r · zaman Avrupa 

1 

miyetli bir eekilde karşılam:tkta veya pliiıı verirken lıu vasıtaları I yazıh Vergilerden birinden birin . 
medeniyet aıemlnde oyosmıya idi. Ancak çekoslovakyaya, en Kil kaçnan ve ölüme şebebi- işletenlerin vergi kanıelerini arı de muafıyeti kabul edılenler ka Ankara (Hususi) Ou beeiıır• 
mecbur olduğu rolden vazı;~eçmak bü7ük kısmı Slovak1adan ol yacaktır. Vergi karnesi olmıyan ! nunlarıuda ve mukavelelerde ya J Cumhuriyet ba1ramımızda lı.IJ 
zorunda kalacaktı. mak ür.ere, bü0 ük orman sahala yet verenler ' ı .. 1 de t t' - 1 k • y l .. dııtl ı tara vergi karnesi göeteıiııCiye, zı ı .ergı er n ve eme .u ver uama uzere ugos a.ya 

2 tarihli Frankfurter Zeltung rı kalmaktedır. mıntakalar kadar ruh ,atiye ve pll\n vıril·lglsindon is~isnahg. ı k.ahul eden ı 20 saylav ee_hrim_ iıe gelecek• .'~ 
Hltler'ln vattd etttğt glbl t teşrini · S - DiQ"er zirai h --- l - 1 1 .. 
evvel tarihinde Alman askerleri da da vazi1eı ayni eekildedir. Ma "'-emeye veri • mi1ecek\ir. Bu şekilde hareket ıter de sınaı ve tıcarı kazanç ver Dost ve multefık Yugos U\' ~. 
oln SOdet mıntakasmı işgal etlik Dünyanın en mühim ıeker imlll dı.ler eımiyen memurlar haklarında gilerınden m.uııf olacuklardır. . saylavları Büyük Millet Merl•

91 

k l ı·nzıbati cezalar tatbık edı· ıecekı"ır Fazıa tahsıı, noksan tahsıl mizin misafiri olacaklardır . lerlnl hatırlatarak diyor ki: 1 ve ihrao eden memle etler nden 
b Mersinin Kayrakkeelik kö· O ft 1 Kanun yollarını teşkil eden 

"Tabliye mUddeUnln 1 teşrini biri olan çekostovak7a, undan e er er itiraz mercilerinden verilip kati· 
evvel olarak tesptt edll~esloden l sonra da ayni mevkii işgalde )'Ünden Mustafa· oğlu Erdemin Mükellefler, vasıtasız vergi k 

l C k 1 k evini basarak kızını kaçırmak 1 k • . 1 yet esb0den kararın mükellef• 1 dolayı aı kalsın bir berpkopacek· devam edecekı r. e os ova ya· er ununu pro1esı ıilkümlerine ıer~ tet ı li~i tarihinden evel teh· 
ta. Yahut hiç olmazsa hakikaten nın son seneler 1çinde cenubi ve bu kaQırma hndısesi esnasıo- göre &utacakları defterleri, sil edilmia olen vergilerin bu Ad ~ ..... -

5
-:-·•h· 0~ 

"k da beıikle bulunaıı on aylık v n ev ansp p 

barp kopacak imiş gibi her taraf ıarki Avrupasından mühim mı ikinci nüshalardan terekküp karara göre fazla nlı•Jmadığı D Q ._, 
tan lazım gelen askerl

1 

tedbirler tarda hububat ilhal ~!tiQ'i doA' Mustafa ismindeki çocuğu tepea eden ve yıl sonunda ciltlenmie 2 3 ı · 
allDdl. Bu tarih Ve mohlet Deden rudua. Ancak bu, ya sı1ast sea leyerek öldürmek ile suçlu ayni I k f miktarı sahiplerine red veya ver ra · ga ip 

h d d k T o an opya de terleri hariç - gi horcıarıle mahsup·, eksik olan beplerden ya u a çe en· kö0 den ahir o"'lu Ahmet ve p R •• 1 · · td e.11 
bu kadar ciddi telakki foluodu? ü l 

1 
t .h d b · ı ' e; lürkçe tulmıyan ve ticari yılı kısmı ise ıahsil olunacaktır. azar gunu ee ırımız ın 

ÇllokQ evvela.: Alman mllletlolo d etr mamu a ını 1 raç ~ ~ ı arkadaeları Molla Mustafa o~lu girmezden veya )'aniden işe bae Yurdu sahasında Adana İdnı 1111 

önderi, 1 tetrint evvel tarihini mek kayguıandan mOıevel.lııtır. Nazif, Mehmet ve Durmue hak· lamazdan e9el ba~lı bulundukla· Hizmet erbabı istihkakları Yurdu ile Seyhan Spor araeııı' 
Bü Q b ı k b l Al fi üzerinden 2888 numaralı kanun 

dlQ"er dtvletlere sormsdao kendi 1 0 un ara mu a 
1 

• larında tahkikata haelanmıetır • rı mal oıüd0rlü6lüne veya vari· mucibince ıılınmakta olan hava da futbol maçı yapılmıştır . ,po 
k dl l t ı l t S man1a, ilhaktan sonra ıayanı z ~ h k d ı O en 8 ne ay DS etm şt, aniyen dikkat ekonomik istifadeler te 8 ıtaya a aret e en er dat tahakkuk eubesi eefliğine kuVetleriae yardım vergisi için defa ki maç geçen pazar güıt ~ 
bazı kimseler, Odet topraklarıu min edemiyecekıir. E.alA, bir tasdik eltirmiye ve bunlııra ge· de bordro vereceklerdir. yapılan maçtan daha kalabalı 
da yaşıyan nasyooal soeyallzm aı önce de iZah olunduQu gibi tevk'ıf ed'ıl.lı'ler çirilecek kayıtlara ait müspet 09 Hua kuvetlerine yardım ver bir halk kütlesi tarafından ser' 
aleybdarlıırıoın vaktinde hicret dü t . b k d Al U rakı tahakkuk zaman müruru gisiniıı kanun hükümleri daire .1 . . en s rı a ımın an man1a· redı mıetır . 
edemlyl'Ceklerlodeo ko~~~~orla1~ nın kazancı ehemmiyetli delil Vazife esnasında zabıta1a mü~detince saklamıya, istendiği Rinde tevkif ve tediye edilip Maç çok heyecanlı olmuş ,, 
dı. Bundan başka Prag me dlr. SQdet mınıAkasındakı ma· hakaret, mukavemet, karakolda zaman da ibraz oylemiye mec· edilmediğini tayin için alftkalı 1 y S h"" 
kendisine verilen mOhJetl, yeni den kömürlerine gelince, bu At cam kırmak, sarhoetuk ile suçlu bur olacaklardır, daire ve müesseselerle hakiki Adana dmaıı u;~: m:~ılıP 
b8dlseler hazırlamak ve tabklma man•anın fazlaca 1·.,1•0 e Defterlerini, gelecek vıllerda ve hükmt şahısların defter ve Sporu 2 ıe kAreı ~ 

, v yaramı Adanalı Mustafa oğlu Kahveci ' k · 
tını artırmak için karı göremiyor oaoaktır. Z!ra bizzat Almanoa da kullanmak isti1enler, her ti · kayıtlarının tet iki bordroların etmıetir . 

, ı Ali ve arkadeeları Şoför Abdul· .. aktiııde verilme · b. ·~ y d J 
du. Saydığımız lık iki moıahaza daki ocaklar, memleketin lhtiya lah OQ'ID CelAI, Kasap Mehmet cari yılın birin<:i ayı içinde son .. mesı ve1a ır 1 man ur u. orosspor 
bUhuaa lnglltE're efkarı umumiye oını kareılamaya kafidir, muameJerini yukardaki makam· kısım islihkAkların bordroda 

meehut suçlar kanunuua göre · hiç gösterilmemesi veya noksan 
sinde taraftar kazanıoışh. Bu esna Ayni tekilde ilhak edilen yakalanarak haklarında taoıim lara iearet ve tasdik ettirecekler gösterilmesi kesilen vergilerin Pazar günü karşı' 
da Almanlar tarafındlln tıerl snro mıotakalardaki ormanların vüe' edilen iddianame ile birlikte t.lir. Bu mecburi1ete riayet eımi· zumanında vaplırılmaması halle 
len bir •dikkat. a kartı duyu hm 1 atı da Almanyadaki Ol'manlarla Asliye Ceza mahkemesine veril· 1eıılerden mahkeme karariyle rinde yapılacak muamelelorle ce /aşacak 
nefret, bOtQn diğer hislere hakim muka7ese edildiQ'i zaman kalem mie ve sorguları .,apılarak tev· 100 liradan JOOO liraya kadaı· ıa za kısımları hakkıııda hizmet er Mersin idman Yurdu ile /.' 
dl ve Jooııtere, prestlJhıln kaybol• le ifade edilemlyecek derecede ra cezası alınacaktır. bıı hının kazanç vergisi hakkın I' 

a kit edilmiolordir . Duruşmaları d ı 1 d To 08 or Ji.ulübQ futl.JO 
masından korkan asıl soğuk kan- ehemml1eııizdir. Bu suretle At Vasıtasız vergiler kanunu aıci hükümler n ayni tatbik ana r sp ·r 

çarşamba 0 i1n0ne talik edilmi•tir d .l kt· c 1 ı •nn.mu-zdekı· hafta 1 ı 
ııııaını kaıbedı1ordu" Hakikat manys, bundan sonra da ke a "' projesindeki koınisyonhır ve he e 1 ece ır. u ar u "' 

halde lngiltere, Oekoalovakya.de reste ıtb aline mecbur kalacaktır Askerlik şubesi reisi yeller, projede yazılı adetleriyle / futbol maçı yapacaklardır . .. 

nilen aun'i detletin akibeti ile Velhasıl SQdet mıntıkasının İfe başladı toplanfl.Cak ve ekseriyetle karar Bir Rica Liman Haberleri 
taıla alakadar deQildi. Fransaya Qekoılovakyadan ayrılmaaı, çe· Terfi vereceklerdir. İçtimada bulunmı Alman baııllıralı MakedO~, 
gelince o de, bir bayii zaman· k?ılovakyacın ~a7atiyeıtni hiç ederek DiY4rbakıra yan Azaya yedek ha vekAlet Pek yakında cYeni' Mer· 1 

danberi Çekoslovakya kartının bır sureue teblıke1e sokamttz, tayin edilen Askerlik Şubesi odecekıir. Re.,ıer müsavi olursa sin> gnzetesln1e Mersinin düş ya vapuru get!rdiği yükü tcıı 1 
Reisi Albaf Mustafa Sevaneric . · ld h t f h mantar tarafından işgalı ile men boşaltmıştır . Limaoıı11 '.1 debraizliıliği tevekkOile kabule l' o 1 k il reısın o uftu arn terçi olunaa kur\uluş savaşma ılıı yazıla· ııv 

baılamııtı. Halbuki Afmanva bu JSB ve f 80 U ar yerine Yarbay Necati Altınl.ıulak caktır. Komisyon fe heyeı1erin dan çekirdek, kuru kaysi v~ 
ı taym edilmie ve eehrimize gele A rıma beelayacaQ'ım . Ellerinde b b t 1 kt d 

eınada sadece bir tek dOeünıl· (Birinciden artan) reis ve nzal&rı ı.lçüucü derecede bununla ilgili vesika ve fotoğ u a 11 rna · 0 ır · ~ 
rek yeni vazifelerine baalamıetır h 1 ı k ü T • k ı, d J s b t v ıP rordu. 21 maııs tarihlndenberi ri miltredat proQ'ramları kısmın· "' cta i oma zere akrabalariyle raf olanların klişeleri alındık ur aı ıra ı e a ··~' 

SQdet mıotakasıoın sOr'atle inki Mut ceza hakimi alAkah i~lerde bu\unamıyncak· tan sonra ~eri verilmek üzere ru Ergani bakır madeni fabl 1 
" 

da renillkler )'apılmııtır, Bu re b ı :f ı do" 
l.f eden hAdiaata, kan a,,.la1an · ıardır. u yazı arıına yarı ım arını sına Ait kömür yükü ile ı 

• nlliklre muhtelif bahislerin ge· Mut kıııası ceza hAkimı B. sayın arkadaşlarımden dilerim e11 
inaanlreı namına bir niha1et rek tedrisine gerekse taksimatı Ali Rıza Ôzdemir mezunen eeh Komisyon \'0 ho;etlerde bu Limanımıza gtlmi ş \'C tıılıliY · 
•ırmek. na ait\ir. rimiıe gelmiftir , luoan müutebip Qza, maıeretıeri Mersin-Şeref Genç_ ne lıaşlamııtıı . 

Pazar gün~ü maçlar 

c 
t 
f 
1 
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___ S_A_VF_A_3 _________________ Y_E_N_IM_E_RS_l_N _______________ l I Birinci Tt'şrio ı 9a8 

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
MERSiN 
Pi YASASI 

i L A H 
içel Oefterdarhğın~an 

1 ıo- ıo - 938 680 lira bedeli s~lııkh Mersin sevahili sa)·· 
Hayvanlan mahkOm e~en ı A\1 rupa memleketlerinde 'Kıe~=~uklar K;r. s._~ diye rüstıruıı B-10 938 ıarih . nden İtibaren 15 gür1. 

h
l. 1 D ""' o·· ı .. D•ğmalı 28 miidtielle tekrar acıl\ artırma\'3 konmustnr, 

ma ıeme er 1 ogt1m VA um Kapı mah 2~,öo Su YP. kara Av \'tıJgileri"amumi laİimalname 
Geçe~ gün ~ir Amerikan .. - .. . . ı ~~:.:. y~k siuin 5 inci madd..-sine te\·fıkan deniz, göl n~hir 

mahkemeıı kUçUk çocukları Avrupa memleketlerınınj katarı 19.17 senesı ılk yarısına K 1 ğ 2? f I I ·· 1. b' · · . l · 1 ı d 
korkutmak suçundan dolayı doğum ve ölüm v6kelarına nazaran 83600 fazladır. halya · ozacı par• 1 

' ve~ c er~ t!rt t!. tt_ır~ la 11yetını aaız ae.r lf~r .. el ve 
bir köpeii idama mıhknm et aid 1937 senesi istatistik he· hUkümetinin nUfusu ço~alt · Buiday- Çavdar ) aglarıudan ısllfade oluuan Balaklar ıh~ mukaşşe. 

1 • • • Sertanadol 4,75 r..ııı l)oıfırı'ı · . · · "1 l. k ..J ' rniştir. Bir hayvanın mabke- sap arının arkası şıcndı alın· mak maksadı le tuttuğu husu- y k u 
0 

.;r tının sa) ısı ıçın ta f! H vu uunua n V 
me huzuruna sevk ve mahkum mıştıl'. Bu malQmata göre Av st siyaset bu teıayUde mUhim v U~Uı• wd 

4.,so tt~zkeresi 'erilir. ve bu teıken~yi hamil hulunan-
edilmesi yeni bir şe! değildir rupa.01~ ~im.al memlek~tlerin· bir Amil olmuştur. . ç=~~ar ug ayı ;,'~~ lar n.'.ezktir lal.imatııamerıirı ı 2 {rıci UH1tld.-sine gö• 
tarih sayfalarında bır çok de· de )anı ıng'.ltere. Danımarka Vefiyat vaziyetınegelince Anadol yulaf yok re muza~·fcle ıle ahara ferağ ,i8\3 icar edilmiş 
falar böyle vakalara r1&tge- İsveç ve Norv.eçte doğum va· sıhhi korunma tedbirlerine Arpa olan dalyan lıuduıJan tfalailirıde • Vf\a haricindeki 
linmiştir. kaları evvelkı senelere naza- son derece riayet eden laveç A d ı 3 62 5 · 1• . • 

12:ıO de J.,aon ıehri mah ran bir mikdar artmıştır. Norveç. Danimarka ve Holltın yna. o ' ' de\lflte all vo 1 .ıualıallfzınıfen veya memnu mm. 
kemesi tartıllann memleket-

1 
Fakat son senelerde izdi dada 19.'17 senesinde vefiyat N:~~t ekstra :;;· 6 jlakbalardaı'dl gkalyrt ~ erlt>rcle ha11ı~ 1''cılığı ~·apnrnk1ta tea nefyedilmelerine karar v~r vaç arın ı;oğalması ile doğum 

1 
nisbeti bir kat daha azalmış· Faıul e lb,75 16 se1 P.St o. U arı şarlrıaurn :.ı ık<ımmdarıdır. la ip 

miıtir. ı~96 da F•!ezde bır v~k:al~rının artması mUte~a· 1tır. Bu lş!mal memleketlerin· Yula/ yerli ,,,25 olanların 20 1 O 938 pt>rşemhe giinii saat ı5 de 
çocuğu .. öldüren bır b~ombuz ~P1 o m;yıp cok geridedır1 • den sonra Alman) a geliyor. Mercimek ınk 4, ihale ~{lpıla ağından arttırma Ş~rtlarım görmek 
mahkeme tarafından ır a- 8 nız ransada. nurus aza· ı Şu kadar var ki bu he- Sahlep üzre varidat kalrruirae miiracaatlara ilfln olunur. 
cağı kesildikten sonra asılarak makta devam edıyor. 1937 se T w 8 . 
. d · hı J'I. d'I • t' nes·ı d F a sade .,3 . 1 sap Almanyanın umumi heye atlı çoıen - l 1-15- J 8 
1 ama ma aum e ı mıı ır. n e r •1 HAnesı· . " d" y k At 8 ı • ı 

1474 de Bal şehrinde bir ne nazaran doğum vukuatı ıtıne gure .·~· o Bil manya ca .:~mu 11 1 l H 
boros yum orta yumurtladığı yazda dokuz nisbe!inde azal· ı n~n her hırı lsve~, yahut Da· e rı ~~ ı • 11. • h 1. •J• ı· .... .1 
. . 'h. b z telakki edilerek m1ştır. Bu müddet zarfında Al nımarkaya muadıl baıı mınta Susam 

15
'
75 ıçe nUSUSI mu aseue muuur ugunuen 

ıçın ıı ır a Yapalı 
nıahkemeye verilmiş ve mab· manyada doğum vukuatı yllz· kalarında vefiyatın nisbeti bu . 
keme tarafından idım edil· de .~ı nis~etindA artmıştır, mAmleketlerden fazla değildir. :•y~h 
nıiştir. Habeş harbi esnasında Bilha1:1sa yeni doğanla~ arasın Aar d 1 

Fakat bu dav•ların en ltalynda tevellUdat ehemmiyet daki vefiyatın azhğı ıtibarile A 
0

: 
0 

garibi 1587 de çekirgelu aley li derece le azalmıştır. Ancak Almanya A vustralyadan sonra Yyk ın k 
b.iae ikame edilen davadır 19.?7 senesi ortalarına dogru dünyanın birinci memleketi G~zanmıı yapa 
bu tarihte Sen • jan dö Mari doğum vukuatının çoğalması bulunuyor ki berhayat doğan K yuou 1 if 'k 
Yon şerinde oturan bağcılu 1 eski tenakus fazlAsile teIMt tier yUz çocuktan bir yaşına y onyat ma 

1 
t ü 

nıahkemeye milracaat !ederek edilmıştir. 1938 senesi ilk ya varmadan vefat edenlerin Al· K ozr•k I 
bağlarını fuzuli olarak iıgaI 1 rısında ltalyadaki doğum va- maoyada 6,4 bulunuyor. eç 

11 

47 
47, 
51 
80 
65 
110 

47 

eden çekirgeler derhal bağ· S ,1., h · b t Pirinçler 
ları boıaltması lüzumuna kt1· l tmaillil 3 fi 3 l Birinci nevi mal 22 

48 iç~I "ilayfti hususi idartısiıw Hizum olan ı 2 14 

48 lira muhammen lwdelli 50 kalflrn defatir ve evra. 
kı matbua ihtiyacı 21. i~irıci teşrin 938 tarihine 
rastlayan cunıa giiuii sattı on 15 de ilrnle edilmek 
iizre içfll rlainıi enciinlf'ni11c~ açık· eksiltmeye
k~Hıulmuşhır 

isteklil~rin sözü gfÇP.ll dPfatir YP Pvrakı malhu. 

r~r v~rmiş ve üç dekfa mliba. Sıtmo yani malarya hftla \ malaryaya karşı mucadele için ikinci nevi mal 
f•.r gonderer~~ bu . a.rarı çe bUtUrı beşeriyetin başında en~ 80 milyon İngiliz lirası sarfe· Çay 260 280 

48 a niimunelflrmi görmPk ve şrraili anlamak iizre 
her giin hususi idartı mlidiirliiğiinn vtı ilrnl~ ~ii
nii belli saatte ~ 1 lira 5 kuruşluk teminatı nnı
''akkate ma~ buzu vHya banka mfktuhunu hami
len euciimene baş\'urmaları ilan olunur. 

kıriel~~~ t~bhg et~.ışbr. ' ! bUyUlc afet bulunuyor. Bu has dilmektedir. P?rtekizli dokto Kahve 110 

Yedıgımız ekmegın tevht ılttlık dahfi ziyade Afrlkada ve 1ır? ~ör~ · ~aleıyar~ nak~e~~n Badem, çekirdek 1 L A N ... " • ·ı "I l , Asyaınn bircok taraflarında ~ıvr~=~~~ltl~~ Iu~~~lea~~re':ne~ içleri 
ettıuı enerııyı o çen a B l tahriuat yopmakhıdır, ı t~n olması mllcadeloyi son dere Tatlı badem içi 90 95 İçel ziraat mOdCrlüğünden 

6. l l · 15-19 

Filadelfıyadı . Franklen 1 s_~tm_~?ın şiddetle hilkmll· ce güçleştirmektedir. Acı ~ ,. 
55 6° K ük iir l 1 o Ton 

lhUesseseıiode şehır fırıncılar nü surdugU yerlerden Porte· Afrikamn geniş stthıtlarin Acı çekırdek 35 36 ~luhammen bPdPli 1296 Lira 70 k 
Cemiyeti Panometre adında kiz mOstemJekesidir. Burası· da mUcade(AYİ yepma~a ikti· Urfa Yatı 90 100 uruş 
bir •let tethir etmektedirler. nın merkezi Lorensomarkeste sadi imkan bulunmadığından fçel ,, 70 Narlı isıasyouurıda lf'Sliru edilmek şarlile 

Bu aletle bir insanın ye· ki mıukozi hastane mUdUrn mUcadele şehırlere ve bunla- on ton kflÇİ bor!u toz kiildirdii miilHl)'alt edih cek 
diği ekmeğin vücudunda tev· doktor Soerio cenubi Afrika rın voroşlanna ve iska edilen lİ r • 
lit ettiği kuvvet ölçlilebilmek- beynelmilel tıp kongresine yerlere ve Avrupalıların iskAn Salhk OepO 11 10-9ii8 larihindtın İlibarf'n on beş glin 
teymiş Bol yemek ve ekmek dikkate şayan bir rapor gön edihlikleri mıotakalara hasre· miiddet!e açık eksillmeye konulmuştur 26 ıo-938 
Yiyen bir çok dev. clisseli a· dermiştir. . . . dilmiştir. . fstaıyon karıısında Ford tarihinde saat t5 de ihalesi icra kılmacağmdan 
damların kuvvetlerı. her .. gün ı Sıtma her sene ıkı mıl- ~n ucuz ve mUessır mUca ı1rajı ittisalindeki çifte divar talip olanlaran yüzde 7 ,5 teminat akçalarmı \'3-
bu pano~etre iletiyle ol~ül- yon insanın ölU~Une ~e~ep _ol dele vasıtası göllerde ha~u~la~ 1ı ve zem' · b • tırara k ziraa l miid ii rliig-iinde mfiteşek kil miih3· 
llıekteymış bu ilet yenılen maktadır. KUrreıarzın ıkı mıl· de ve durgun sularda sıvrı sı ını eton Depo sat . .. . 
tkmeğin tevlit ettiği kuvveti yar yuı milyon tutan umumi neklerin sllrfelerile beslenen lıktır. lıteyenlerin Muıtafa yaa koruısyonuua muracaatları ılArı olunur. 
Ölçmekle bf'raber bir adamın· 1 

nüfusunun Uçte biri bu hasta ~alıklar bulundurmaktadır. Ba Nuri elbiıe deposuna mlira· l l- l :3 - 15 - 18 
da ne kadar kuvve~i ?'.duğu . 'lıktaıı muztariptir •. H.er sen' taklık yerlerde deh~ öka~ip· caatlsn. 10-19 Zayi menC!e C!aha~etnamesi 
llu nıeydana çıkardıgı ıçın ken yalnız ingiliz Hındıstanında tils ağaçlarını yetıştırmektır. V V 
dine güvenen bir çok kimıe· j . Mersin Ticarel ve ~ana) i odasmdarı 6 eyHil 
•er uzak yerlerden gelip bu 

1 
Ne hır Y o I u Ham imı'r 1.8m mamur ve 94, 95 numara ile hari ye sevk oıan 12114 

ilet vasıtasiJe kuvvetlerini tu . . il k · ı · k 8 •· · ı N 1 · bit ettiriyorl1r ve müeHeıe-l Şım3l denızıle Bal~anltır yolu ile harice gönderilecek· ı O mercıme ve 5 34 l\I o o ıula nıl menşe şa. 
a d T e M t . BrUkıelde na•·ıiyat ne·a hadetname~i za .. Yi oldug"'undan bunun .. verine ka· 

den b' 'k ı ak icdban I rasıo a una v aın ve ır. • .. _, 
da 

1
1r veıkıl 8 a arlere bu ve Nfser nehirleri ve ikisi ara· Balkan memleketlerinin retine vaki bir ihbar Ozerioe im olmak iizre suret alınmış olmakla ashnın hli-

ça ışaca an yer · L .. ·· 11 · ıA 1 ai'-a .
1 

.. t dı' orl•r sında açılmakta olan bUyUk zirai mahsulatı bu kanal vası turizm ve otelcilik yüksek aumsuz ot uuu ı <tll o uuur. 
" ı e muncaı e y • . • " 

traı kanal vasıtastle bOyUk gemı · tasile Almanyaya ve dUnya meclisi Alfred Tono isminde 
1· . .. lere mahsus bir yol açılacağı . B Bu iletın spor ve ıımn••· 

1 
t AUlk d . pıyasasına çıkarılacaktır. u bir memurun tevkifine karar 

Kelepir Dir Mül~ 
~ik ldlibleriode kullanılmağı Yf 

8.zı ~ışk ıt. 
1 

• e a a~ Neyrıs1 e· yeni yolun başlıca merhaleleri vermiştir. 
Qaıı d w . . b aın şır e erı v m essese er Menteş değirmeni bahçP.sile birlikle satlıkllr 
d,n ·~ ıgı?ı yıne aynı men a şimdiden hazırlıklarım yap·, Vıyana ile Main nehrindeki Bu memur BrUkselde tu· Kereste kulu fabrikası masara yapılmaya çok el-

ögrenıyoruz. , maktadırlar. , Verra olacaıttır. rizm dairesinin başmüfettişi 
Sovyel gazetelerı Vesıfaly• v_• Lipp• ikli~, . M~zkOr ~··•• 1945 _sen~· idi. Ciddt ve namuslu bir me· verişlidir · ta lir ola rıları n deği rıııeııe ıııiiracaatları 

. R d lsad odasında reıs Dr. Hug sınde bıtecektır. Fakat şımdı- mur olarak tanınmıştı Teftig 8 15 
1913 seaesınde usya a b h t b. k · hat ver · • "' Urnurnt 2 729 o tirlfı·ıı ssgl ~ _usus a ırço. ızıt. den yeni Balkan. şimal detıl' ettiği memurların hiçbir kusu 

• ,o ıJ mıştı r. Bal karılar ıle şımal de . . . - ·b 
kaıete mevcuttu 1937 senesin i i . . bU zı yclu ıcın her tUrlu tert1 at runa g~z yummaz en ufak hata 
ele · • n z arasındakı ıç sular • 1 kt d 
Pr Sovyetıer B~rliği?de yalnız ;ilk seyrisAfain yolunun At· a ınma a ·~·....... yı aftetmez sert bir amir., Ara 
ti a~da gazetesın hır ğlJnlUk manyada~i mahreci Bremen 1 , l il d f sıra tutun Belçika şehirlerini 
t ra11 2,ooo,ooo niishayı bulmuş limanı olacaktır ı ..- O ga a ın a pe • teftlte çıkar ve aylarca Belçi 
1~;· Batü~ meml:kette ise 3.6. Bu suretle .mezkOr lima· ı rol boruau kada dolaşır. 
u, •OOo \ırajıı s, .ı21 g8 zete m na Zfmgin bir hinterland te ı Aıtr1kan'da Volıa neh Bu memurun meığer Namur 

ar et kt a· · · · me e 1:· mın edılecek ve garbt TUrin· rinin iki sahili arasında petrol da ikinci bf r vazifesi varmıt 
1913 senesındP, Rusça ga sa eyi ha · · b' · • teteler ba iç Çarlık Rus''asın gen ° vnsı ıçın ır nalıliyatı için su alta ferııy•b Namur mıntıkası turızm mil· 

q r , J malır eç bulunmuş ol'.Jcaktır. ba l f · · 11 24 milli dilde ancak 84 ga . . na ş anmııtır. ettışlığı. Bu suretle Alfred 
ıet Bu merkezdelu lıstıhsal~t ı Ek • b k d bü 8 . ~ e çıkmaktaydı. BugUn ise h. ı onomı a ımın an rükselde ~mır, Namurda me 
~0~ çok ııcuz otan ne ır ve kanal ._ h · · l b b · r· Yetler birfiginde, Rusçn ha yll~ e emmıyetı o an u oru mur olarak çalışmıştır. Tabıi 
'c 68 milli dilde 2,965 .. g&zetfl çok revaçtır. Fabrikalarda, ' nun ilk iki Parç111 muvnffa- her ikisinde yıllarca mA11ş al· 

Cnmlıuriyetimizin 15 inci 
Yıidönümü şenlikleri iQin 
Her boyda kanuna uygun ay yıldıaı 
!kendinden bayraklıklar parti bayrafı 
'ali ve kalıt ve aaplı •ti:s bayrakları 
~üaiçin krepon gırlandlar1kafıt fener 
iler çat pat v.ı. geldi acele ediniz. 

SEDAD SAHiR SEYMEN ~'krnaktadır. Arndaki furk 35 Sovkboılarda traktör ve ıirot klyetle Volıa nehrinin dtbine mış. Eğer bu ihbar vaki olma 
eradan fazladır. makine istasyonlarında, halen 

1 yerleıtirilmittir Bu yerleıtiri· saydı, belki gllnUn birinde iki Uray Caddesi No. 41 Mersin 
~ So~yetler Birliğindo ~abri ~,fi05Jmıı!bu gaı:ete intişar ey le~ boruluın her ~irinin uzun yerden. teka~t edilecek, ayrı _. __ ıs;:;::;======-==~-=--;m;;;;;-==-=-ıı=ı-.. 

'e ıırıat bölge &aıelelerı de · lemelda1.1u-. hııu 1300 metredır. ayrı i~ı tekaUd maaşı alacaklı, . 



SA l'. F.\ 4 1 t Birinci Teşrin 1938. 

Yeni mersin • M O içten ve Dıştan Yeni ersin günün en mühiın ve 
Cenubun en çok · . en t.nze .haberlerini 

olıunan ve tutunan y · 
G•• Siaorla 

UVell Sonsvetesi 
· · Gündelik Siyasi Gazete en1 )Vletısin 

gazeteiıdır. de bulursunuz. 

.., 

Sümerbank Emlak ve Eytam 
bankalarının kurumudur Yeni mersin • 11 Yıl/ıh fasılasız intişarında muı:~!_fakiyetini 

. . • . • • halktan gördüğü rağbete borçludur. · TAJ\1 'I'ÜRI{ 
VEN 1 M ER S 1 N : Sizin Gazetenizdir. Dertlerinize dileUerinize YE H 1 M ER SiH sütunları açıktır. Ve en güvenilen sigorta şirketidir 

ll ı yal, )' aııguı, ı ı a~lıJ a l, kuza, otonıobil sigor 
lalanı~ızı t•n nıksait şarllar ve lecli~· e ~ola~· -. VENi MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmıya çahşınız. 1 

l
tı.klarile y ~·ı.•.ar. 

Mersinde Mümessili 

j;~ ·YENi E iN MA BAASI ~ 
~~ Taba ait ~.ütün işleri ucuz · ~ 

t a 
VASFİ ORGUN 

•••••••• •0000(§ o ~ il i 
li 

(~ · ve suratle yapar. ~~ 
~ En yeni ve çok çeşitli harfleri Veni Mersin ~J 

'Türk Hava Kurumu! 
.§ büyük Piyangosu 1 

za 
bi 
ra 
t ıı 

O AJhncı keşide 11 Birinci teşrin 9.~8 dedir· C: 

~~ Mat~aasında bulabilirsiniz: ~ 
~ Her boyda ıstenilen harflerle K 1 T A P ~ 
i GAZ ETE ve M.ECM UA Tabı yapllır. 

1 Büyük ikramiye 20'0,000 liradır S 
:Bundan başka 40,0001 25000, 20000, 15000; 10000 1 
@lirahk ikramiyelerle fio,ooo ve 200,000 liralik iki adet@ 

Omük•fat vardır. ' 1 O 
1 ()ikkat: B i ltıt alan herktıs 7 birinci lt· şrir ı~ 
:938 gii 11 ii a ~ ~ illltı ııa kadar hi lt'll~r i rıi dtığişlir 1 
onı iş lıulunma lıd ı r. 6: 

ICG 

t a 
lin 

re 
dı 

tıı 

OODOOOOOOOOO•OOOOOeoooooo• 

4t hanelere ait her çeşit Defterler Evrakı ~ Sağlık Eczanesi 
~~ matbua Fatura ve saire en nefis bir ~ ın Mersin Gümrük karıısındadır ~1 

• 

~~ tarzda Ve begendirmek Şartile yapıllr. ~~ her nevi Avrupa, Yerlir eczayı ~: 
~ ıt:rC Haricten yapılacak siparişler kabul ve · tez elden g6nderilir. 3, ve tıbbiye müstahzaratı bulunur. ~: 
~~~;:ft~~~!J;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ifi- -OC::Z: E CJ ~- d(j 

Il ı 

.. · •. 

· ... 
.· 

* • ~ ~ 11811• ammBifilB * * ~ * ~ cı0 * ~ 
• SIHHATİNİZİ KOR.UYUNUZ! • ~~ 
: - :tiJ ASIL J.v.[I : te 

i KAY ADELEN i ~~ 
: Sıbbat~e~~~!.~~JVeUl~t~~7~~~!roporu 1 ~:ı 
1 TAHLiL RAPORU ı 
1 Göriiııüş: Renak Kaleviyeı; "ıoo 81111! suya sarfulııııaıı N. lo 1 
81 ıuikde:trı,, 0.2 sm3. l 
! Uenk : Henksiz Mflcmu ~ertlik drrecesi "Fransız,, 1.5 1 ~~: 
- Koku ; Kokusuz Cz~i ıııadıMer iciıı sarfolııııaıı ınüvt\lli- 1 ~11 

ı 1 · d ülhu muza lilred~ o. 4o mgr. i do 

lll Tadı ; Uıif Sülfaı "SO 4,, liıı·Pd•· o oa3 gr J o, 
1 ! ,-r ·· 

1 
• d·ı Klor "CI ,, ,, o.no7 4 !4tJ llı ıı • eamu ,· ,M•;le ı ~ ıııı &I Nitr~t "No ö,, ,, 0 .0040 da 

il l\itral "No 2,, ~ ok J d ıı 
1 F . ı A1ı1uo.nyak. '' 

1

lJ3,,i k L d Y'l,k . l ,~ ~s; 
il ~nnın en soıa usu r..rme rıay~l tH r.r.t- r.ayna ığ · yerıruıt>n Ilı •a- <le 

•. ren istas~· orıa L adar içi kala) il kAI vauiıli borularla içi nı~rmr.r döş .. li ıau 
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m y~gf>rinaize ve ı\clana Sıhhat H;;tkarılağwııı tayin eltı ~i Sıhhiye 11w111n - ' 
~ ru huzurla randa darnac: nahı r ve vagorılar KAY ADELEN suyu il~ ~ 
-tıt yık andıktan sorıra doldu rulnıa k lu ve · ı ğız l arı Sıhha mPmu ru tarafm· f 
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Peşinizden Ciellyor 
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Y [ N i r ER S H Jı••••••••••••••••••••• ı ~: 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ) Tiirkiye Hariç 

Şerait için için 
• Senel ik 1200 Kr., 2000 K 

:Nisaiye Opratoru ve Doğum Mfıtahttssısl,f ~ır 
• D 0 K. T 0 R ~ ~~~ı 

i A.-Vakup Aslan 1 ~~ 
• Türkiye ve Ruıya Tıp fakUlteleriuden diplomalı 'ı bır 
• Almanynda tahsilini ikmal etmiı I 
: Ha~t•darını · her gün 8-12 15 - ı 8 e j 

•=;...o...:.==..::....:...-=~~=~=• +• . k·ıd :• r k &bul. mu~yene ve teduvi eder. 'ı (ı~. 
Resmi ilinatın satırı 10 Kuruştur. •• . ADRESY: ~ertsin Bozkı.ıNrt c1add,J~P I lıı lı 

Altıaylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 

ogur pazarı o, li~ 
Menin: Yeni Merıisı Bt1ıım 1 · 
~vinde 8a~ıh~ıfbr • · ••••••••.•••••••••••• 


