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_ Cumhuriyet Bayramı Hazırhkları Kazanç vergisi 
Veni Türkiye 

- ,. w 

Eskiden ne idi. Bu 
gün nedir? 

lngılteıede Stroud News ga· 
le1esinden: 

lngilteı ede 'dili eller Cemiyeti 
Gnyonuııun Stonehouse eubesi· 
'1in gecen hafla akdettıği bir iQ· 
tiınada B Donald Fowler son 
ıamanlarda Türkiyede yaptığı 
bir seyahat hokkındn konfe 
rans vermıştir H ıtıp koııferaııs 
ta hüldsaten şunları söylernişıir. 

"Türkıye eskiden ııe ıdi, bu 
tün nedir? size kısaca buulnrı 
•nlatmak istiyorum. Eğer Türki· 
hyi kırk veya elli sene evvel zi 
hret etmiş olsaydınız bir dPvlo 
lln geJek dıni, geıokırn ıdaı i re· 
İsı olıın Lir ıınpaı ntorun ıdare
tesiııde ç0k geıi bır ırkın ) nşa· 
ctıQı her bııkımclaıı za) ıf bır 
llıemlı>ket göı üı düııuı 

lTmurui harpten sonra hu 
ltıemleke\lr pek buyük dı ğış k-
11kler oldu Fmumi h·ırp Tü .. k 
1eri ınualf'ser nıuk<ıdderallıırını 
-'lınan>•a ılo hıı it şuı nı ğı-ı t;tJV· 

ketti ve Türklt>r h'çdo hazır ol 
ltıadıkları halde harbe sürüklen 
diler. Harp sonrası Tüı kıye içıu 
Pek feııa şekılde lt>Celli elli, işte 
bu aralık sahııe)'O çıkan hıı 
•dam pek hü>·ük işler buşarmıya 
llıuvnrfak oldu. 1923 de Kemal 
.\ıaıürk cumhuriyetı ıldn Nti O 
Sıralarda TUrkiye her tarafında 
dGenıauln kuşAtılmıştı. 
Bir çok momleketlr-rin Türkiye 
de meııfaatleri tardı, çOnkü dirı 
bahsindf ki müb::ıyenetlerı Tür 
ki1eyi sorbost rekabete girışmek 
len meııediyordu. Loznn mun 
bedesindeıı itıbarcn memlekette 
büyük lerakkiler gl}rülmeye baş 
landı M oınleketiıı ku 1. \'eli nrt ık 
ÇQ komşulara karşı bosloueıı kor 
kurar da azaldı. 

Türkiyede Kemalist rejıını 
baeıadı~mdanbPri bir çok mua 
~edelor yopıldı. 1926 do Türkiye 
ile Irak aresındakı hudud ihtıla 
tına nıhayet veren lııgılıı • Türk 
1'1uahedesi ynpılıtı. 1929 da lııgıl 
~renin Akdeııızde fılosundaıı hır 

Kutlama yüksek komitesi 
dün He:tlkevinde toplandı 

Y opılan hazırlıklar gözden geçirildi 

Cumhuriyetin on beşinci yıl 

dönümünü kutlamak üzore ha 
zırlıkla n ehemmiyetle devam 
edilmektcdır . 

Düu de Halkevinde kı.tla 
m.ı yüksek komitesi Vali ve Par 
tı Başkanımız B. Rüknüddin 
Nasuhıoğluııun rAislitti altında 

toplanmış çe muhtelif tali komi 
telerin lıu günt kadar faptıkları 
işler gözden geçirilmiş ve yapıl 

ması muktezi meseleler etrafın 

da görüşülmüştür . 
Bu sene Cumhuriyet barra 

mımızm çok parlak törenlerle 
kareılaııması iı;ın hiQ bir fodakAr 
lıktan çekinilmemektedir • 

Bütün halkımızın lam bir 
surette bayramı neşe ve şatara\ 
ıçindc gecirmeJeri temin edilecek 
\"e şehrin lemamen ışıklandırıl 

masına ehemmiyet ferilecektir. 

lngiltere Kral ve Kraliçesi Kanadaya gi~ece~ler 

Seyahat programının bugün
lerde neşri beKleniyor 

Nevyork gazeteleri: bu ziyaret iki 
/eti birbirine bağ/ıyan dostluğun 

güzel sembolüdür. diyorlar 

mil-
en 

Londr .ı 11 (Rartyo) Haber c Bu Zl)'Sl'tH ılıı ıııılleti bıri 

alındıA-rnı. pöre Krı.t ve Kr ıliçe bir ne baı;thyan dcıstluğun en 
rıiu KaııaıiO)'O yapa<'akları ~Pya gür.el semholü \'0 Hıtlore gön
hat progr ınıı bu günlMde nı ş deıd•~i mesajdan drlayı Londra 
redılerekt ı r Krnl Vl'lfraliçeııirı bu nııı HulVfdto kaışı beslı<c1ıği de 
.:eyJhı t <" n ısınıiR Bırloşilc \me rın n inııetin bir ıfı d .. si oıııca{!i 

rıkayı da ı yer(•tler• uınulı•ıak- şüph ~siıdir . • · 
tadır . Konudaya son soy ıh at Ne\ york Herııld gazeteı;i 

~den Krnl Yedinci Edvard'< ır . diyor kı : 
Nevyork cA A• - İngilıı. hü c Müşahitler, beynelmilel va 

kümdarlarrnın gelecek sene Ka- ziretle nldkadaı· l>eaı sebPpler

ıındayn yapacakları ziya etin deu dolıtyı, aynı zamanda Amc· 

Ne~york gazeteleri tarafı darı ril a ıle Büyük Britnnya arasın 
.,ansn yonel bir şekilde lı thıır I da daha samimi münasebet!Ar 
veııldı~ı bildırılmektedir . Bu te.,is etını•k üzere hüküındar·la

guzeteler, Kral \'O l\ıaliç"niıı Be mı Amerıka)J ziyaret etmeleri 
\OZ snra)'a geleceklerıııi talım•n kuvvotlt-ı muhtemel olduğunu be 
etmekte \'e şöylA ya7.mııktaclırlıır yan etmektedirler . 

Alman kıtaatı 
Südet mıntakasını tama

men işgal ettiler 
18rnının lstanbulu ziyareti la· 

tiltere ile Türkiya arasındakı 
~Oataııe hislerin bir işareti oldu 

aha sonra 1932 do Türkıyeniıı Ç k h k l • '- ·ı • d 
lıııtıP.tıer cemiyetine girmesıni lu e ava UıJVet erı teş1ıı atına Vazıye 
tiltere ile birlıkıe daha bır çok edildi. işsizler 4 senelik planda çalış· 
detletıer menınuıııyetle karşıla f l k 
dılar. Muahedelere rıoyot etmek lTI aca lngiliz i~tiv"at kuvvetleri 
~811Ben Türkiyenııı aıı'aue't va ıf BHrlin 11 (Radvo)Ayın onun J 
llrıudan bırıdır. Turkıy~. tunuğu cu güııü Qekoslovakyadaki Sü- 18 fırkaya iblağ 

Kan ve ahş bel~esi f ilistin Kar ve zarar hesaplarının 
tanzimi iniilizler 1 

' eşbin kişilik takvi- 1 Bu hususta 
ye kıtosı göndere- 1 

yeni hükümler konuluyor. 
Hük{u!let bir kanun projesi hazırladı 

cekler 
Londra 11 (Radyo) Filisline 

5 biu kişilik bir tak~iye kılası 

gönderilmesi istenmiştir . Müs
temlekll.t nazırının bu talebini 
meuu bahseden Taymis l{aze-

Hükumet ticari ve sıuai ka c - Ticarete ve mesleıte ait 
zanQ vergisinin tayininde, en ieler için yapıla~k seyahat mas 
esaslı mikyas olan kdr ve zarar rafları: 

hesaplarının na~ıl tanzim edilcıce 1 3 - Meşkfık alacaklar; 
ği hakkıııdaki hükiimleri gösle j b - 1ıam veya borç öden 
ren bir proje hazırlanmıştır. Bu mesiııden aciz vesikasına müste 

lesi, Fılistinde hükümetin şid- . . ctd 
1 

• ö kfı 
detle hareket etmeye karar \'er proJenın ma 0 Elrıııe g re,. r uit olarağ l hsili kabil olmıyan 

. . . . . \'e zarar hesaplnrıııın tnıızımın · alacaklar; 
dığım fe baramn yenıden ışgal ı d 

1 0 
ö - d b 1 

edilmesi zarureti olduğunu yaz- de eal eskas ar g z c nun e u un 5 - Sigorta eirketlerlnce 
k" d uru aca hr, ayrılmakta olan riyaziye ihllyad ma ,.a ır . l 1 d ~ 

1
. . 

Karpallar Partisi 
Yeniden teşekkül 

etti 
Prag 11 (Radyo) Yugoslav

yada evvelce lağvedilmiş olau 
Karpatlar partisi yenmen teşkil 
edilmiş ve fRalivAtA hAşlamıştır 

Mareşal ~an-Kay-Şe~in 
Hitabesi 

e etme en muteve ıd gayrı lorla ödeıımesi yakın muallAk 
safi karlarla, t ilanQoda gösterilen hasarlara mahsus tazminat (hep 
gayrimenkul mallar iradı sene si ertesi sene karına uynen nak 
dal cüzdanında mevcut tıcari se. ledılmek vs alAkalı tioarı rıl 

: netlerin, esham ve tatl\•iHltın zarfında bu kısımdan alınan 
( Türkiye cünıhuri)·oti hazine bo primlsr yekO.uuııu aazamt yüz 
no \'e tahvilleri \'O faiıler hariç) do otuzunu ve di~er sigorınlar 
ve temettüler, müessesenin işti dn ) uz:ie 37,3 ünü geçmemek 
gol etliği işler haricinde iştirnk şaı tile) 

edilen diğer ticari işlerinden alı 6 - Ticar1 sınai vasıtalarla 
nan kazançlar ve diğer mali ka m liyet kıymetinden; binalarda 
zançlar kdr he ·abına qeçirilecek yjzde iki, fabrika binalarında 

tir. yüzde 6 makineler aliit ve ede 
Şu masraflar, zarar sütunu vat, nakil tesisatı, vagon vago 

l na geçlrilecekıir. net lokomotif ve dem iryolların 
11san Ve toprak ZCl• 1 - lşletme masrafları, ma da dekovilerde, denizaltı ve h.:ı 

• t ğ aşlar, ücretler, kiralık bina mü vai kablolarda vfizde sekiz·. de 
yıa ımıza ra men J 

kellefinmalı ise vergisi ile amorts niz ııakliye vasıtalarından üo 
raihai zafer bizimdir mauı ( muhabere, iltiu, tamir, si yüz tondan yukarı olanlarda 

Londra 11 •Hadyo• Çin gorta, borç faizı) sermaye icin yüzde 5 ve bundan aıağı ton 
de~letiuln > ıldönümü münasebe faiz kabul edilmiyeceı?i gibi kol da olanlardan yüzde on demir 
tıyle Çan -Kay-Şek bır hitabe lektif _şirk,.,tlerde Azaııın i ko· ı baş eşya Ve mobilyalarda yüz 
de bulunmue ve Çinlilerin insan mandıt şırkeılerde komırndıte de 15. ticaret kanununun 328 ın 
ve toprakQa zayiata uğramasına A.zaların '!bu şirke_tlere sair t!ca 1 ci maddesi mucıbınde aııonim 
rağmen vaziyelin hi olduğunu rı_ ve sı~a~ _ıeşebbuslerde, teşe.b I şirketlerin umumi heyet karari 
ve uıhat zafere Çmlııerın mu ·buı:: ı::ııbıbının veya usul \'e fu le kabul olunan munzam mas 
har olacağını hildrrmiştir . ruu ile karı veya kocauın işbu·! raflarından ) uzae rırnıt, urnmo· 

tE1şebbüslere ikraz edecekleri pa bil otobüs kamyon kamyonet 
ra sermaye sayılac ıktır.) Mü · 1 

araba ve hayvanlarda yüzde yir 
sesenin çalışması içın yapılnu mı beş ııi betiacle: sınema fılim· 
umumi ve m{Heferrik masraflar; !erinde bıriuoi sene mübayaa \'8 

Kral Kostantinin a~idesi 
Atinada parlak me· 

rasimle acıldı 
' Atina 11 (Radyo) PolitikR 

1 mektelıiuclt> Kral, hükümet erkd 
: nı ve kalabalık bir halk kütlesi 

1 öııüııde Kral Ko lan tin fibidesinı 
1J ı. lak merasimle açmıştır. l{ral 
ş ddetle alkışlanmıştır . Başvekil 
Meınksas bır nutuk irat etmiş 

1 

hayalını milletinin saadeti uğru 
na bahşeden Kostantin hakkın· 

da eitayiekarane bir lisan kullan 
mışlır • Buııdan soııra bilyük 

1 bir askeri geoit r.esıni yl!pılmJş-
tır . GPÇ;t rf'sminda harp nıa
hlllerı, ıhuynt zabitleri de Kra-
lıu önünden goçınışlerdir , 

Merasimden sonra Kral meç 
bul asker Abidesine bir çelenk 
koymuştur . 

Ana merkezleri yabancı yn irar bedelinin yüde 50 si: 
memleketlerde bulunan şirk ot ıkıucı sene iQiıı ) Ode 25 i, üçün 

eti etıomez hanı harekellerıyle mıl det mıııtakası Alman askeri kı-
18ller c2mıyetınin en sadık aza taatı tarafı ıdan tamamen işgal h 
;~1ndan biri olmuştur 1934 de edilmiştir Buralarda bulanan l.1ondra 11 cRadyo• fngiliz Bir Romen ticaret eyeti edilecek ------

ve müesseselerin yiilnızca Tür· cü sene için yüzde on beşi \'8 

kiyede çalışan şube ve teştıkkül müteakıp seııeler için yüzde 10 
IHri içiu bu şube ve teşekkülle u ııısbeliııde nnortisman ( dört 
tescil edilmiş (Bankalarda Türki· seneden evel bayiıne ıadc si mee 
yeye tahsis edilmiş) sermayelerı rut fılimlerin inde edllecegi se 
nin iki misline kadar istıkraz ve neye nit amortısm an mıktarı o 
nakden Türkiyeye ithal edccl'k fıiın içın mükellef tarafından da 
leri paraııııı foiz ve komiayoan ha evel yapılan amarlismanlar 
(eller istikraz ana merkez tara balığı ile baliğ feya icar bedeli 
fındau Türkiyeye voya Türkiye arasıııda kalan fark itibar edile· 
dıeında bulunan bülün şube \"e cektir. İmtiyazlı anonim eırkelin 
IHşekküller iQin yapılmış ise. bu do tesisat ile yenileme paraları 

ıslikruza ait faizden nncnk nak nın imtiyaz müddetinin sonunda 
dea l'ürkiyeye ıthal olunan kıs bedelsız olarak de\'lete veya 
ma isabet edecek mıktur kabul devletçe tensip olunan bir teeek 
olunacaktır Bu suretle kobul küle veya belediyeye intikali im 
edilecek faız miktarı yüzde boşi tıyazruıııamesi icabında bulundu 
komisyon mıkıarı yüzde ık iyi te ğu inıtıyez veyaesas mukavelena 
cavüz etnıiyeoektır) mesinde sermayenin itfası için 

Urkiye Yunnnıetan, Romaııya Çek hava kuvvetleri teşkilAtına harbiye nazırı bir nutuk söyle- ı • b / k 
te y B Almaıı ha\a kuvvetleri tarafın- ıslan u ve An ara-k ugoslavyA ıle bırlıkıe il- mittir . ~\azır bu ııuıkunda ihti 
an antantını kurdu. dan vazıyet edilmiş ve yeniden yat ordusu kadrosunun 18 fırka ya gelivor 

Türkiye bılh s a Avrupa l"ŞkılAt yapılmıştır • Hususi kı- ya iblAg edıleceğini \'e bu fırka 'J' 

llıeınlekelleıiyle müııRsebeıltırİnı talar da dııınir yollarım ele al
ctoz .. ıııı Mıllf'tlAr cı>m ) .., 11110 l>'r mışlıırdır Rumlarda yeniden 
9ok Avrupa devletlı•ı ıııdon dııh ı tesiırnl ynpılncuktır . 

ların muvazzaf orduya yardım· 
da bulunacağına bıldırmışıir Bu 
fırkalardan üçü temamen moıör 
leştırilecek, biri seyyar olacaktır 
beş fırka dn hava muhafazasına 
tahsi!'l edılecektir . 

9ok tHır1ul<ııl llö"'ı ... ıd llHlı• ş•ıHnıı Mn PŞı&I Görıııg iş<ıizlerin 
IQ~ııaJ.,81 çıklıltı \' .h Tu kı 01 dörı s••ııı·I k p Aı du ç ıl•şıırılma 
ledhhüıı~tıııe rıtı)el tııH!)•• hu ısını vekull<1111lııı t ·ını uııııfıtm•ştır 
lır 1 -----------------
! ııııuıırıul,!u ıı d d u z ç k ı• • f • d 
b~r, reıııdeıı ınlıkım ıaıumuuu 1 e mec l~I ispanya a 

"•euııti zaman ınılletler camı- - -·-
hti " - d · H .. k ... t d h l Ilı k Onie)'lllden mustıa e ısta· u ııme er a 
he ııureıiyle ııünıuue olacak 

....-.... __ 
1 Harl• eden J abancı· 

lar meı•zil erı'ni 
terhedıyorlar 

ır harı:ıkette bulundu 

tııAr 1akendeı uu meselesındeki ıh 
l'1 1 t.ıır f<'ı aıısız fürk anlnş 

1 
11

" 1 ııe dostane Lir ıekılde hal 
eıtı T 1 ıı. · urkler skenderan Saııca 

"
111d1tk' f .. d l • -k eı ı nn us ıçm e eıı >Uyu 

111t-nıa11ı eekıl ediyorlorJı Yapı 
l{ 1) 8111 ~ma muı·ıbıııc.·e rurklere 

ctlıayda kısm'i ıdııre hakkı ve· 
Sonu İkincide 

fes hini istedi 
Prag l 1 (Hl dyo) Hükürnet, 

ınflrlisıu jorhal feshedilmesini 
ve yeni in ilıehatın ıl lu1ou·ıev·ı Lordra 11 (Ra 1yo) H 1\'fl& 

vel 938 de > apılmas1111 ııiy:.bet n~a.ıs nın V~la ısiy ctau al:iı~ı 
ıneclisıııe tl- klıf otıne}'l k rar rbır .h<tbe.re ı?Ore f sı: any ıda !Ulll 

,ermıştır. Bu zamııu ıarf11d~ıhurı~eıı,1IHe hırp den ynlııı
meclısin vı..ııftııtiııi ayan m .. ,;J Si ıl ır dEıt h ıl mt \: kılt11 ını terllı, -
yapacaktır . mele ıçin emir almıelarıhr. 

Türk - Romeıı tıcaret oda 
sı raisı M. Sıovesko ve Romen 
iktis11tçılarından müre.kkep heye 
tin bu günlerde lstauhula gel 
mesi muhıemeldlr. 

Romo•ı iktısad heyeti 1stan 
hulda birkaç giin kaldıktan son 
re Aııkarıtya gıdtıcek orada 
Tüı k - Romen ıkli adi münase 
batının artırıının ı hususuuda 
aU'lkadarlarJ teması rdA buluna 
caklır. 

Cum~uriyet bayrammda 
Cirit oynanacak 

CıımhııriybL bayraınında is 
ıuyon civa ~nd tki çayırlıkta ili 
ınııe bağlı köylerden gelecek 
l<Ö) lüler ta. afıııdan mühım bır 

cirit oyunu oynanacaktır • 

Ana merkezleri yabancı muayyen bir miktar ayrılması 
memleketlerde bulunan şırket gösterilmiş oldu~u lakdirde bu 
ve müesseselerin Türkiyede çalı dahi kabul olunmıyacaklır.) 
şun şube \'eya teşekkülleılnin 7 - Umumi mentııallere ba. 
aua merkeılrri umumi masrafla dlm cemiyetlere makbuz muka
rına iştirak içiu kiralnrıudan er l>lllnde y11pılao iane \'e teberrular 
racakları miktar ( Türkiyedeki 8 - MUstobdemler gibi ver
şube veya teşekküle ist\bet eden giye tabi tutuımak vıırllyle mues 
hısselerin şubesinin idare mas sesenln eski memurlarına verilen 
rafının yüzde onunu geçmeme lek~ut maaş ve Ucrellerl; 
si ve ana merkezin tediyo edil 9 - Bir şirketin, mOstabdem • 

i sermayesi yekunü ile Türki ler . gibi vergiye tabi tutulmak 
m ~ b t kk •

1
• _ ŞHrhyJe, mUstuhdemler için verdi 

ye eu. e . \'eya eşe . u unun tes ği sigorta bedelleri; 
cil adılmış sermayes1 arasıudn' ıo _ TicHret ştrkellerloln geç 
mütenasi~en tsyrı~mış olduğu mlş senelere alt zıır,Jarıodan ka 
nan tetkik edılmesı şar\ile) ka patılmıyan kısmı: 
bul edilecektir. Masrııfların tesvlkl faturalar 

Türkı)'ede Qalışen ecnebi mubttbere ve sıılr evr11k ile ola· 
şube veya teşekküllerin ·ona · CHktır. 'l'esvıkl mutad olmıyan 
merkeı.leri zararını kapatmak mUttferrlk mttsruflar için vesika 
üzere kArlarından hisse ayrıma 6ranmıyttCHktır. 
ları ve bunlarla umumi mesra Bırnktı ve şirketlerde ayrılan 

fı aı asıuda 11ösıerm~lerı kabul ibtlyttl tıkçelerlnden, zıtrara mttb 
olunmıyacaktır, -Sonu ikincide -
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Günün Politik meseleleri 
--~~------------------------~ 

Yeni bir Avrupa 
muvazenesi 

1 Şehir Ve Memleket Haberleri 1 ~~~s~~= 
------------------..-·----------------------------= 

Lö Tanın başyazısından 

Oişandan getirilecek 
Gemi parçalarının 

muafiyeti 
Ankara - Ekonomi Bakan 

Roınanyalılar nıemleketitı1iz
clen tü t.ii.11 alacaklar 

Mübayaa heyeti istanbula geldi Münih anlaşması bugün ma· ı lngilterenin tesanüdlü aksiyonu 
hallinde tatbik sahasına konul · daha geçen hafta umulmıyan 

lıgı dış ülkelerinden satın alınan ı 1 ı R 1 muş bulunuyor, südet alman bir neticeyi elde etmiş, harbe stnıı ııı - omnnya tütüg reşe kadar sigortalı olarak ve 
buharlı ve motörlü geınılorle · 1 · 1 mıntakasmıo bazı kısımlarının mdni olarak Avrupa milletleri ın 11sar idaresi tarafından Türk C. • F. Köstence teslimi şart o· 

ı k T k memlekette yapılacak benzerle 
a man > ıtnları ve eşen mıota n ı" riu ..,eni bir atmosfer yaratmışır 1 tütünü mübayaa etmek üzere larak konulmuştur • 

f 
... , ri iQin gel rilecel: eşyanın güm 

Mısırda I\ahirenin yanıba • 
şında hazırlanan stüdyo faaliy e 
te geçmiştir . Burada sinema) f 
merakı günden güue artan MI' 
sır halkının büyük bir işliyakl9 
beklediği Arapça filimler çevri• 
liyor . Mısır stüdyosu garip te· 
zatlal'la doludur . Stüdyonuıı 

binaları ve fı letleri en moderıı 

aletler olduğu halde teknisyel1' 
!erin ekserisi ecdatlarıuın elui· sm ın I olonya kıtaları tara ın Şimdi günu· 1.1 1 . şehrim ize bır komisyon gönde- Düuden itibaren Romanya 

d 
· 

1
. p 

1 
- n rea ı e erı rük eşyasıuın gümrük resmin 

~n ıega. ınden sonra, rag ıu- 0··nu· ne cesaretle çıkmık ..,0 h"r rılmiştir . Şehrimizde bir haha heyetine teklifler yapılma~a bae 1 • • k 
k

- w .., nen muafiyeti hakkıııda kabul se arını sırtından QI armamıe o' 
umetının macnr azlıklarının mu şeyden önce d b • t . bl kadar kalacak heyet ilk partı anmıştır . Bu teklifler yarın laıı Mısırlılardır • 

kadderatmı tayin için Budapeş devlel çe ~ ~ _mdu ecanıs.d r ed!len kanuııuıı tatbik şı>kli hak 
- k rçevesı ıçın e yenı en kında bir talimatname hazırlan IO bin kilo 1937 senesi mahsulü ıkşamn kadar kabul edilecek ve Bu stüdyoda çevrilen filin1· 

leyle do~~udan. doğruya mu_za ·e orşauize edilecek bir Qekoslo mıştır. Talı"mtttname get"ırılecek Samsun-Doremaden malı tüıün varından sonra nümunelerin ev 1 d k t c 
relere gırışmeyı kabul etmış ol· vak..,ay . t v h . er e a t"r ve a urislerin durth 
ması keyfıyeti orta Avrupa'da ti~ b"a em;;~e e kassusı eşyanın bakanlıkta deniz ticaret alacaktır • Bu mahsul birinci ' 'e .;at ve muayenesi yapılacakltr. ları ve dekorun güzelliği Avro' 
reni vaziyetin, gözetilen müddeı ye ı ır 1 şekı . e k;alşama ve direktörlüğünde ve gümrüklerde beeinci neviler araıııııdau seçi- Romen heyetinin eksperleri palıların da nazarı dikkatirı' 

• - mesut oma ım an arını ver 1 - ı kt. bütün se\• kiyatın evı-:afQa mua}'e 
ler zarfında kalı surEıtte teessus k 

1
A d A 

1 
d tabi olacağı muame elerı ayrı ay ece ır • celbetmişlir • Bu fılimlerin me(' ~ 

. _ 'd" . k d' me azım ır. ya zaman a "s• ·ı kt dir Rnmany · h' .d · bu nesini lt-ıtanbulda yapacaklardır ~ 
edeceğı umı mı verme \e ır. M- 'h k f d d h rı go .erı m~ • e · , a m ısar ı aresı zuu şarkın ebedi ve esrarlı aŞ' 'tt 

Şimdi, bu QOk mühim hadisenin _uaı do~ eran~ın _anbi a n ~e Yen'ı Lap'ıs"ane L'ınalarımız malların bedelini maim J{östen Fakat malın miktarca tesellümü maceralarından alınıyor . .... 

t 1 v ı ·s on mu nıe ve a n musmır r en er il il U ceye \'llsıl olmasından sonra bir Kösteııcede olacaktır . d 
c~ ~rnn~y~n:. e ~ ~ ~ . un_ u 

1 
uasyonal işbirliği için lüzumlu Romen tütün inhisar idare 

Dil uzerın e 1 tesır erını muta en dereleri çıkarmak da icap eder Mevcutları is/ah, is- ay zarfında klering yolu ile ve !iİnin bundan sonra diıter pnr- Kazan~ vergisi nı 

ic etmek Uizımdır. Bu eııteroasyo· Avrupa saha!u üzerinde domok Türk lirası olarak ödemek karR ıiler nıübayaa edecelti haber V 
nal ovolüsyon, alakalı devletler· ratik devletıerle otoriter devle\ lahı kabil olmıyan· rındadır . Yalnız malların Biık- alınmıştır . Kar ve zarar hesap- is 
den her birinin iç siyaseti üze· ler arasında iQ rejimlerinin esas / 
rinde hor zamankinden ziyade lı farklarına rağmen işbirliği ların yerine yenileri ı'zm'ır,le yapılacak C!eh'ır otel'ı 'ızm"ır '·or'onunJa ar(BllnrlnlcnldefnQarnta.Zn);mi İC 
müessir olmak icabedecektir. imklinı sabit olmuştur ve işte l k U 'I ft U U A 

Münih anlaşması, son dere· bu parlar tezahür yeni bir siya yapı aca Pl k B. k h sup edilenler hariç, her ne sure
1 ~ 

CP.de hürmete H\yık bazı pren- seı için l{aaeket noklası vazıfe Ankara (Hususi) - Adliye an Ve ma taın ır ÇİÇe meş eri la olursa olsun, mOessese sahlplt 
s p l erın feda edilmesini en bü stni görmelidir. Bakanlı~ı mev~uı hapsanelerimi· gelmesi bek/enivor ac, ılacak rine veyıı hissedarlara da"ıtı111 rrı 
yuk harbin sonundanberi-gerQi 19 ztn ıslfıhı, kaoıl olmıyanların ye J 

6 tı 
tehlikeli surette-islinat edilmiş 19 da Büyük harp mütte· rine yeuilerinın yapılması etra fzmir (Hususi) - Güzel sa- fzrnlr, - Belediye rel~i Dr veya sermayeye ilave edilir ve}' 

fiklerinin galel•esi neticesinde 1 olan bazı doktrinlerin revizyo· fındaki p_roğramınııı tatbikine 
1
· nallar akademisi profesörlerin- Behçet Uz, düo sııbab belediyenin ldsfıyeye tabi uıtulurso bu par8' 1·., 

orta Avrupada yarahlmıe olan 1 " nuou icap ettirmiş olsa da, ha· devam edılmektedlr. Bakanlık 
1 
den B. Arif Hıkmeı tarafından park mütehtıssıslarlyle şehrimiz· lardan vergi alınucaklır. l 

ynti bir ihtiyaca cevap vermek· muvazene bu gün yıkılmıetır. ıarafındau Bergama'da inşa hazırlanmakta olan şehir oteli- deki parklardH bir tetkik yapmış Bir mubıtlde muhtelif vert ıı.a 
ten hali kalmamı~tır. Bülün Av Şu hAlde buna yeni bir muva edilmekte olan yeni hapishane nı·ıı pllinı tamamlanmıotır • Ote- ve yapılacnk ilaveleri gözden ge ıeı 

zene ile tebdil etmek lazımdır. b' · lk ~ ulsbetlerlne tllbi iş ,-e teşebbOs "" rupa'nın sürükleneceği bir harbe ınasının ıneaatı mut edilmiş· çtrmlştlr. .,, 
mani olmak. Qekoslovak:vanıo Çünkü burada siyasi muvazene tir. Yalova ve Artviu 'de yapıl liu plan ve maketi yakındı-ı ge- Reis fzmlrde, bark arasında y1ıpıld ığı tak<llrde ber işe tah~ıı rrı 
dünyanın selAmeti uğrunda cö kurulmadıkça Avrupa devsaılı makta olan hapishane binaları leceklir • bııbçell evlerin tanmmümll ve çl- •olunan mttballer, bölme. camek40 he 
mertçe ve acı bir şekilde kendi bir sulha kavuşamaz. Bu Avru ıııo iıışaeı da öuOmüzdeki gün· Belediye reisi, Hal s ıntralın çek sevgislaia yerleşmesi liçln bıı ve saire aibl şeylerle ayrılı:ııı; lU 
ni feda ederek, eüdet alman böl pa devamlı bir sulha kavu~a lerde bitecektir. Nazilli, Malnlya hetonarme hesaplarını ve çocuk! zı tedbirler alıamıısıoa ve çiçek ise, her lştlgBl nevi kendi nisbel' 
geleriuın Almanya'ya iadesi hak maz. Bu hedefe hangi Aasılalar·ıKızılhamam ve Keskin haııısha hastaıı~eine diı .i~ş.aat. hesapla- , s~vıtisi bab ı;lnde halkn azaıui :;u· lerl llz€>rindea; dt'ğllse en yQkse~ na 

k d k
. . ·ı·z frantız tekli· lıt hangi metodlarla varılabilir~ ne ~iııalarının temelleri atılmış rın_ı etud .otmesı ı_c;ıı_ı ınşaat baş 

1 
rette yardım edılmeslne themiyet 11 ·ısbete t"bl 0ı8uıurdun bir dorec' ~i 

·ın a ı ıngı ı - Her hükfımotln keedİ meHulivet ve ınşa.ata başlanmıştır. Bakan u .. .. " fini kabul ettikten sanra tabak ' 1 k Ed d k ı k muheııdısı B Cuhıdı Almaııyaya .vt>recl'ktlr Sırf bu gı:ıyP,yi temin ıışıığı nlsbet nzerinden vergiye ıJ 
lerı'ni tartması va ı·mkAıılarını sı 1 11 ne e uru aca çocuk • A t k 

k k t · b ıunan bir uzlaı::ma a 1 göndermeğe karar vermiştir. ıçın ttı Or cııddesinde (Birluci 
u e mış u .... hatle öl,.mesi lazımdır. Fak 0 t hapsanes nin bir ayrıının! da 

t lb.k ekı"ller·ını· tesbit el " " k B. Cnhit Avuaturva ve Al- Kordon) belediyece bir çiçek mı:ı 
nın a ı ş İngiliz ve alman baş vekilleri şar ta tesisi etrafında. etüdle~ J ı 
mekten başka yapacak bir şey . _ . yapılmaktadır. Bu hııpıshaue bı manyada bazı müesseselerde ğıtzıt ve meşheri ttçılacttktır. 
kalmamışken umum! bir harbe nıa muşterek bayanatla~ı ta_kıbe nasının ivşasına 1938 fin ns yı tetkikler yaptıktan sonra lzmire 1 Bu muğazada, bul kın evinde 
me}·dan verilmesi m~aasıı bır decek yolu sal'ahatıe goslerıyor. lı içinde başlanacaktır. lmralı dönecektir . ıme_ydana gellrecPğl çiçek bttbçı:ı 
gey olurdu Münib müzakerecile Bu Çemberlayıı - Hitler beyana hap•shnncsiııden alınan müslıet 1 . d • 1 k 1 . lerı için her tnrlıl tohumlar ve 
"' ·ı k · 1 ·ı · ı · zmır e mşa o unaca ee ur rınin hepsini, dönüşlerinde, bü tma verı me ıs enı mış o ım netıceler üzerine Adliye Bakan· . • ser çiçekleri salllHcıtktır. Ayrıcıı 
tün memleketlerde seldmlamış mübala~alı manaları ihtiyatla lıQ'ı yurdun muhtelif mıntakala otelı ve halsantral, merkezı A~-1 isllyenlere çiçek bllketlPri de stı 

"kr. teUikki etmek lüzumunu derhal rrnda bukabil hapishaueler tesisi rupada mevcut otel ve halsan_- tıhıcııklır. Maksat çiçek sevolslo'ın 
olan heyecanlı tezahürler aşı ur '"' hır suretle iRpAt Atmivtir ki bor karll9rimizo ihta.ı otmitlik. Bu elnıCıuda ela aynca tedkikler trallar arasıııda eıı moctern mu-lhıılk arıısmda luıımuıüm etmesidir 
nıılliyetın halk yığınlarının sulh beyanat iki laraflı bir saldır yapmaktadır. esseselerden biri olBc:ak ve şeb- KOllOrpttrk bıtbçe işlerini \do 
nrzusu bütün diğer mülahazala mazlık paktı olmadıgı ve son ı·dman Yurd U rin ihtiyacına cevap vereck ma- re eden B Bedri bu husustu tet-
ra galehe çalmaktadır, \'e bu, bü hadlselerde müessir surette rol hiyette buluııacdklır . klkl~rde bulunmak üzere beledi· 
tün bükümctlerin, bağlı oldukla .oyuamış olan fransız-ingiliz an · •a• · Belçdiye. her teknik branşı yece Avrupayıı gönderilecektir. 
rı iç rejımio şekli ne olursa ol laemasıoın pratik şumulüne asla ı• idare heyeti top- ıım başıuda bulunan mühendis 1 Bu s~ne ~ebrio ağöçlımnıa vo çi · 
sun, dıe politikalarının )'eni veç zarar vermty0ceğini ne kadar ve müdürü sıra ile Almaııyada- çek ışletıode de bıızı llAveler ya 
helerini tayin e derken nazarı tekrarlasak azdır. landı ki fabrika ve müesseselerde sta pıltıcıtklır. 
itıbara almaları liizım gelen bir Qemberlliynin başvekil Dala· idman Yurdu idare h~yeti ja göndermektedir . Geçenlerde p lıf • L' 
vakıadır. 29-30 eylül gecesi Mü ldi.yedye lgöndŞermi! 11 ol~uğuk vd~ oiin öğleden sonra toplanmış ve hava gazı müdürü, lıeledı)'e ına y8ft enn Uff müracaatı 
ıııh'te akdedilmiı:: otan anlaı::ma· çın e a mon adso yesıe en ı ------

l>I tutulııcııklardır. Bu suretle ıı 

rılmomış olHn yerlerde yapıtıı 
işler mQletıddlt ŞHhlSlar İ8f8flll' 

gi 
dtın ortak olmttksııın yapıldığı tıı~ 
rlirde lşgıtl edilen mah11ldeki tıe 

ŞHhsuı blı:;sesine isabet eden kıs 
mıo resen tııkdir komisyonu ııı 11 

rifell} le tayin olunacak, ber Ş 
sın vergisi, lşgıtl edlleu mtıbulll 

~I 
gayri stıfı inıdınd11n, kendi biS~ he 
sine ayrılım mikdar üzerinde' 
ayrı uyrı ltırholunac11ktır. Koo1f 

Ya yonun bu husustu vereceği kar~ 
kuti ohıctıklır. de 

GOndelik gayri safi kaztı M 
llzerinden vergiye Ulbl mükell• f 
lerden: lır 

... "" · f d · 1 l öııümüzdeki pazar" güııü Adann kine mühendisi de staj görnıüe - Denizde, nehirde, ıu1111 

nın ışığmda son haftaların hadi 81 tara ın an ımza anmış 0 an Çek otelcı"/ert" T.. ve göllerde ve kurudu mııl s0 ı111J 
t bl· 1ı.·1 n 2 mıllet·10 ç kab"l cek bu· Torosspor kulübü ile bir maç ve bundan iyi neticeler almmıetı Ur• .. u .. .. b~ 

seleri mütalaa edildi"'i zaman ı:ı 16 1 1 0 c h · 6 "h ı fi b yapma~a vo um urı)'fH trn~·rn Halen Almuııyada oelıir plan k • d l k k veya mUstecir sıftHI le he nt ka 
son derecede müokül ve elim lün ı tı § arın dostane ir suret ~ ıye e ote ur ma y r lJ "" - k t k lh mı için de gerekli buluııaıı spor ıarı üzerınde etüdlor yapan mü 

1 

nııkll ve C"r vasıtıısı isletenl 
bir fili vaziyetten, en esaslı şeyi te muza ere eme ve su arzu malzeme ve eşyasının satın aı 111 • [ • 

Sul 'ıun ıdamesini kurtarmak için sonda birlesik olduklarrnu delt\ hendis B Sadettin on güne ka- lSfİyOT ar seyyar sanat ~rln1bı, simsarlar. df 
ı . · masına karar vermiştir • 1 • mantıkac mümkün olanı çıkar· leı ettiğini taqrıh eıugi mesaı dar zmire dönecektir • İstanbul, _ Jçeri:iinde Ma· Jallıır, kabzımullar mutrabazlar, 

mak için elde gelen her şeyin da bunu isbat eder. Bu beyauaı Bele~iye encümeni lımir eelıriniu imar planı 1 riııbat , Korl sbad gibi ci hnnşu- caab&zlaıı celepler ve bıılık m01
1 

~apılmıo oldutru itiraf edilmek harbi önlemek ve sulhun idame en kısa bir zamaııda yapılacak zimleriı gOnılelik g ı:ı yrl s11fi ı;I 
11 "' & • • • t l J ıık T mül şöhreti o l aıı müesseseler de 
lazımdır. Manevi ve siyasi saha sını emnıye 8 tına a n ıçın 1 enbihafa riavef ef • ve yeni inşaat \'aziyeti bundan Zt11tÇIBr1nın 7 misil Ozerioden \ 

d
" katlanılmak l"'zım gelmı'ş olan bülün ihtılAflaaın hallinde danış 'J dahıl olmak üzer", müesseseleri 1 ki dl 
u a sonra daha salim bir yoldan yü -d t . . . Al , .1 g verece er r. 

fedakarlikları elim bir şekilde mak metodunu kabul etmek sa miyen 41 esnafı rüyecekıir . BU e arazıs•.11111 maııya yıı 1 
B - loşııat ve lmallltta ç 

hissetmiren kimse yoktur, fakat mimi arzusundan başka bir şey l Boslanlıdau fuciraltına kn· bakı dolayısıyla alman toprakla· t şan ustalı;r, seyyar bullnde çııl 
hio olmazsa, bu sefer, tam ve ifade etmez. lngıliz başvekıli ceza andırdı rında kalmış bulunan çek olel·. 1 . tkll l .al 

C
- h · t b k·t· f n- k- dar devam eden sahanm plaoı . . _ şan ıer nevı sttnıı r ar, paz,, 

kusursuz kalmaktan asla geri um nrıye aeve ı ıue ve rau un u Belediye oııcümeııi yapıldıktan sonra, buralarda cılerı, muesseseler.ni Türkiye'de lar, satıcılar, tivatrocular, canlı 
durmamıe olan fransız - ingiliz saya hitap ederek ilave ediyor. içtimaında caddeyi işgal suQun k k o{ 

{•111 ti ı · · k ı l · k d dan 35 sıhhi muayenei yaplır in'-'aata müsaade edilecektir . urma arzusunu göstermişler la ve sair bDlOn işçilerden goııJ 
anldcıması savesinde Avrupa'vı l"I ı e er mızın a p erı o a ar "" ti w , J k d 6 • • K 1 k ~ ve bu arzularını fiil sahasına ilk gayri stıfi kııztıoçl"rının ı 
veni bir emrivaki karşısıoa ko sıkı müttehiltir ki bu hislerin mama suçun an satıcı ceza ızmır u· ıu·r par ın a " ' b · k ll ı d ı Ik" h f çıkarmak için meşhur otelciler i 11 0 1 d 1 faCak bir kuvvet darbesine ma enım i kadar eizln mi etinizin an ırı mıetır . ı a ta tatilin m s zer o en verg tılınac .ptır 

d ld " bil · ·k· den ayrı tutulma ruhsatı veril den Lııffeı 'ı mümessil olarak Is · Y 
Dl olunabilmiştir. Ne Varsay mu e o UısUnu mıyoruru. 1 ı lk L en •. 
ahedest hükümleri asikdr bir su memleketin arasında mevcut mü· mis ve müteferrik evraklar tet i ARVOryom yapı· taııbul'a göndermişlerdir. 
rette çiğoiyerek Aımanyada mec nasebetleri bu kadar mesut kik edilmAiştir ı 1 lacak Çek otelcileri mümessili bir 'lı u·· ı·kı" ye 
lmi askeri hizmet tesis ettiği bır şekilde ilham eden hllsnU g .. ustos içmde fzmir koç gün iç • ııde Polenez köyü ile 
zaman ne Lakarno muahedesi ni.<et ve itimadın İnkişafı sa· - Kültürpark müP.s- Yalova ve ls taabul'un otel ku· Birinciden artan 

t k t fi b. tt f h d' ~ h seseleriuin tamamlaıımosı için ı 0 
e ara ı. ır s~re e es .. e ı yesinde, istikbalde sizinle, Av 21 çı· tı•n nı•k.-e 1 n.ı.lma_srna müscıit diğer yerlerini rildi. buııa nıukauıl Türkler k 

1 k k R b ır. u belediye ve fuar komitesi şimdi er~ gay~ı ~8 • en en ° 150 rupR ıuthUnü sağlamlaştırmak gordukten soııra Deııizbaıık \'e loni tesis etmek niyetindf\ oıııı' 
sı ıegal edıldığı zaman ne de . . . . yapıldı den faaliyet göstermektedir . T- k f , • 0 ı ıçm yem gayretlerle ıfade olu ur o 1!! le temas etmiş ve bir dı.klermı ıemın ettıler. Bu tıli 
Avusturyonın ani bir şekilde al A"' t . . . d h 939 fuarının en mükemmel eser d' 

k nacak taze Ve devamlı bl·r ı'ş· l'!ius os ayı ıçerısın e şe ı k _ proJ'e 1·ı0 yakıııda tekr"r Tu-rkı· selerin Türklerin sulh lehiıı 
manraıa ilhakı hakkında vu ua rim'ı N"kAh M 1 "' d 21 'leri aras111da yer alaca muesse " 

1 
. 1 k . k 1 b' 1·"· ö U ,. E sı'ı z ı emur U15Un a ye'"e gel"Co...,.iııı· so"vlı" .,erek nıem ne kadaı· ıleri diişüncelere e' 

ge memış o an rea sıyon oe os o ır ıgı g r yorum n n. "ft' " kAtı k 1 selerin başında Denizbaıık'ın ' " ıs , , .,. . .
1 

. cı ırı ııı u ı ıyı mıştır • . leketiııe dönmüşlür bip olduklarını ıspat elmiştir· 
vaı.yaya karşı tahrık edı rnemış bir fransız .. inğiliz tesanüdü ÔlJ.. l k ki yaptıracağı akvaryum ve denız · 
bir tecavüz tehdidi karsısında nUn devamı bundan d~ha iyi 1 UrÜ en 6pe er müzesi vardır . Bu müze mem-1 Laffer Polonez köyünde daA' I / 

Bır Rica fevkalAde dohru devamlı ka):ma .d d' d. E . A ı Son on beş gün içinde 80 leketimizde ilk kurulacak olan 
1 

otelleri kurulabilecf'ğioi, Yalovıı 
yı durdurabilecek bütün diplo tayı e .'le~ez. 1' •• n genış . v kaklarda dolaşan sahipsiz 16 kö müzedir . 1 nın muvaffakıyetle Karlt>ba ı'ıı 
matlk vasıtaların harekete getl rupa zıhnıyetı ıçınde tatbık , pek ölnürülmitsıür . Bu··ıu·n tatlı su b"lıklarıııı rf>kabet edebill'CeQ'İni ve ''fürk ı· Pek yakıııda <Yeui Mel'' 

1 t 1 d·ı k t k · t• b .. sın• gazetesin ıe Mersiniıı cılie 
ri mesi surs iy s tezahür etmiş e ı ece men ı sıyas" ı ura •

1
;. 1 b . t kh 1 · 1 "~'de otel ücrelleıinin mevc·u e B A d d- h b' . .

1 
azım ge en ır ısı ~ e aı bir araya top ayacak olan bu ' rnaıılar tarufıııdarı işgalı ıt 

tır. u ruz ke~ b unybaütüşu1ukru dadır, Der al tel ıkıne gPÇI e . her tUrtU tehlıkeli tulOaHım ç• ıkvaryum Deııizbankııı vhıtıı· koııfora göre pahalı olduğunu kunulue savaeına aıt )' azıl' 
U)'umamıştır ı unu n • 1f cek geniş plfmler hakkında az . . , l· · . . . ·· ı ı rıına başlnynca~ım . Eıh~rııııle 
metirle takdir etmemek haksız klnroelı. fllkBt ıea .st bır kııJ -ııyle meydana getırılecektır De- =80=v~o=m=ış=ır====~===~ lıunuııhı iıgılı vesil«ı ve foıcıP 
Jık olur. Gerçi fedakArJıkta bu çok s~nsyoael. bUtün.!~a~er~ere şılıklı anlayış ve anlaşma zih niz mahsulleri müzesi deniz ta- Zıraat Vekiileııııın bınasıııı raf olaıılarııı klişolori nJıncJı1' 
lunmak icap etmietir. ehemıy~t verılmemelıdır, . d.e· !niyeti içinde, t-izi yeni bir dünlrihimizde ün almış kahranıaııhı· inea ettirdiği ziraat müzesi de tan sonra f.{eri verilmek üzeıe 

Çünkü hlldiseler kadar vemlı bır eser vOcuda getırıl· ya hıırhine silrU1<lenmesine rın t::ıblolariyle siislenecek ve eimdiden lınzırlnnacaktır . Ziraat bu yazılarıma yardımları 11 

' 1 h sayııı ark ndnşlarımdan dilerııtl 
mnntık da bunu mutlak sureıte mek isienıldıği takdirde ihti· ramakkalan bUtUn ideo ojHt i dHniz mahsullerimiz geniş ölçü- nıüzesiııde, lTürkıyede yetişen r. Mersin-Şeref Ger1Y 
emrediyordu; fakat Fransa ile yatlı bir şekilde ioşa edilmeHi tirasları silmelidir. do leşhir edilccektır • ınnhsullerin hepsıde buluııacaktır ------------
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SAYFA 3 YENlMERSIN 

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
J\1ERSiN 
Pi YASASI 

·rir~yal<:ileri 

En cek Kübalılar tütün 
J 

içiyorlar 

1 
11- 10 - 938 

Mazarı~ ve Südetler , Kı:~=~uklar K;[, s IK.~1080 
Amerikanın en çok oku- Dagmah 28 

31 

12 Birinci Teşrin ı ~:.Hs 

i l A H 
içei Orman mü~endisliöin~en 

Gayri mamul Muhammen vahit fiyata 
M 3. 03. kental Cinsi Lira K. 
897 00 O çam ağacı 5 03 

10764 » odunu O 13 nan bir gazetesi mütareke- / KKapı malı 2
5
7, 50 

d 1 V 
. oza , 

te· , • 'l.l"L 'k' • ,. en sonra top anan aşıng- K k 
~ uıt Bil umumi ıstı11 ade on 1 mcı ge ıyoruz ton konferansına ait bazı te- K~z:~ parlağı 2~~ 

1 - İÇt>I vil3.) tıt•rıin Giilrrnr kaı.1sı dalıilindP. 
haskı orıııaıııııdarı 8~7 n f'lr.• rnı~ap çam ~ğacı \'e 
10761 ktıııtal çam 0111111• satışa çıkarılmıştır, erıt Aceba hiç merak ettiniz ,on ikincı ve .adambaşına isa ferruat ve. hususiyetleri neş· Buğday- Çavdar 

13
1
b
1
:: mi? DUııyada ne kadar tutun bet eden mikdardu da beşinci t retmektedır. Sert anadol 5, 

• • • • 1 kt · l Bu konferasta Çekoslo y m ak 4 50 
0 ıçıhyor vu bunun yüzd kaçı· ge me cyız. , • u uş " 

nı bız Ti\rkler ıçıvoruz? Muhtelıf memleketlf~rin v_~_K1 yarı yaratan Tomas Maza Yerli buğdayı yok 

2 - Mu lıa m uıPıı lwdPli kPrPSlt-ılik tışça rın be_ 
her gayri uı:uuııl kt-ınlalı 505 ve çaıu odununun 
brlıt-ır kPııliJlı J3 kt rt şlur 

· üt· · t "' • d 11K e ttlzı Olga da hazu bu- ç d 3 
iOl' Her srrıe dünyada a lı t lin ıstı ıtc.ıkı ve o am boşı-

1 
• . av ar ,, 

ruf Yüz bir milyon yüz se,.ı:ıen Oç rıa isalıet eden istihlaklf:ıri: 1 unuylorl_ar~r •. H.~~utlarrn tayı~ı · Anadol yulaf yok 
3-- Ş rt na nıe ve mu k a' ... ırna mP pr o}·l~ri para

~ıı olarn~ Giilııar miilıerı<lı"'lı~irul.-n ~1t·rsiudc or_ 
nıau h. ş 111iilw11disliğirıth·rı :\ 11k.ıı ada orman u
nı 11 nı nı ii d ii r 1 ii ğ ij rı d .. ıı a 1 ırı ı r. 

b. . . . . mese t>Sı goruşulurken Maıarık Arp 
u· in kilo tUliln ıçılrnPktedır. Bırleşlk Amerıka 141.827 1,035 S"d t k . d a 

li fli Bu hesaba göı c adam başına Çin 70,0000 159 1 ut· e hmdmtal ası_n~n yeni ı ev- Anadol 3.62,5 
3/5, 
5,15 

\"' . . . e ın u ut arı ıçıne a ınması y e-rli le .~34 gram tülün dllşrnektedır. Sovyet Rusya 54'426 324 ·r d' .1 ' d 
1 6 J 4 ~ :ı l ı ş ~ 4 ı O 9 :~ s p · • ı a r l .. ~ i ~ ii ı ii s :ı a t ı 5 , 

16 ;jQ da ll•·rsııı orman h iŞ111ÜhP11dı~lıği dairesinde 
):tpılacakıır. 

ş• l'litUn içmiyenlcrle çocukları· lnglltere 43 575 946 j na 
1

1 
ıraz ~ ıyor ;ekı ~rı ~Ak Nohut eksb'a 

da yüzde 30 kabul ederek Lu .JHponyn 35.~68 512 :;:parın d ~·ı mı~t .a. ~ a 1 fasulye 6,9,:'ıO 

rtıikdarden çıkaracak olursak Almanya 32417 5671b 1 eke 
1 e.~et ~rınıd efse-,Yulaf yerli 

. . 22 O 5 O ep o ara gos erıyor u. a- Mercimek şark 
~cılen llllilnlln odam uaı;ıına Berezilya .o o o 'ı kat kııı Ol a birdenbire ile 

, isabeti 1,'2 kiloya c1kar. FA!emonk Hlndistanı 19 000 313 • g.. 'Sahlep 
. 1 . Fransa 17,220 412lrı atılarak soz aldı ve baba- Tatlı çoğen 

Dünyada en faza sıgara d"' .. 1 • · · 'd 1 i · · k d ltalya 13.050 301 ·sınan uşunce nanın varı o • ı Balmumu 
c;ılen rnemlehet Amerı a ıı·. d - ç k ı k 
Ameri kada her SP.ne 141,8 ''7 Meksika 12,140 240 :.~ ~g~nıtl t> osS~'vda yadni!11 ta 1 Cebri 
ı.· • · d' B TOrkl)'e 12.000 666 11 u 11 arının u et ıg arı Susam 
"' 1 ~0 tütün ıçılmPkle ır, u ile tayin edilmiş oldug· unu id 
111lkdar dUnya istıhsalfttınm al Çekoslovakya 10,769 731 d' tt' Yapağı 

26 ıa e •. s· h lıda biridir. Hindistan 9,000 . . . ıya 

A · k dA {' f b Arjantin s 453 703 Vaşmgtonda Maıarıkın Şark 
merı a u n ı us aşına k h ki .. "ld" F~k t b is b d . ı · ı ıı.ı. 'kd lspanya 8.180 370 1 ızı a ı goru u. a a a- Anadol a et e en 1s ı ı <t11. mı urı . 

l 035 ·ı d F k t Uf - Diinyanın en az tütün basman kızından daha çok ıle Aydın 
. kı o ur. o a n usu · · .. b" d ld -

ııa · k tülU ı'çe n ı·çen memleketi de Çindir 439 rıyı goren ır 8 •m 0 ugunu Yıkanmıı yapak 
nazeı ar. en ço n ' b .. k · • · 

ı 
.1,25 
4, 

11 12 
ln,75 16 

5 - TtJl'plt>r ltıklif 'Hf'~ lupl..u·ı ile vPsikalarını 
... ı~. gt>Ç saat ı4;:iı 1 a katl.ır satış komi ~onu reıs. 
lıgıue vt>ruwlf'ri ~ar llır. hu saattan sonra gPLıri
leu ve rıoksau ohın lt>kltf ıııPklupları kahul edil
miyrc.-ktir, 

yok 
47 
46,50 
51 
80 

6- Satış uurnnıi olup kap~lı zarf usulılP- ~·a 
pılacak lır. 

48 7-- ı\lıJ\alkal tvnıirıaıı 44-i liratlır. 
8 Talipltırin şartnamt'dt> vaıılı \'flSİ kaları gelir 

nwleri l:izımdıİ'. • 25 2- 6-1~ 
65 lllenıleket Kübadır. Nüfusu 4 milycıı insanın yaşadığı bur 

1 
u gun va ayı ıspat rtmış 0 • Güz yunu · 

rtıilyon olen bu memlekette bUyUk memlekette ancak 70 uyor. Konya malı tiftik l 10 
i l A H 

her sene dört milyon kilo tü· milyon kiloluk tütün sarredil- Cam mö~leler Yozgat 
et lUn içilmektedir. Adam boş1· rnektedir. Bu mikdor adam C d k ld Keçi kılı 

9 159 . L t t . _. am an ev ve a ırım 

1 

e• na isahHl eden [mikdar 1,03 başına gram ısa(·e e tı g ı ld - d d k . d' 

47 
Mersin as~erli~ şu~esi ~aş~anllğm~an 

48 
ı-- Bir lPŞrirı 9ijS Ct'llıiııde hir huçuk serıe-

1 i k 1 fl r i ç i il r ıl i lı i 1. n iP 1 i il i ~· (1 p ıu a u il ş o J a il 1 a r d a it ii c 
23 yiiz on ahı ila iiçvliz otuz doğumlular alınacaktır" 

2 - ikı SP.nelıkltıl' içirı Jİllf-} fıli hizm~lirai y:ıp 
nHuuış olarılardarı iiçyiiz oıwltı iia üc, tiz otuz bir 
\'t~ kifctytıt etmezse iic\ iiz otuz ıki d~;,uıulular a-

cf ~ilodur Aiz umumi istihlakte ni gösterir. ı ~apAı ıgını uyuytolr ? d şım ı Pirinçler 
t• · e vrupa gaze e erın en ca- Birinci nevi mal 22 

Maverayı Erdün ~ükümdanna ~ediye i mm bina ve mobilye inşaatın ikinci nevi mal il. 
, da büyük yer işgal etmeye Çay 260 280 

Eski zamanlarda olduğo f yoktur. Şu &!adar ver ki bu başlayacağını öğreniyoruz. Biz Kahve )10 

giLi şimdi de sayıları hayli toplar atılırken müthiş gürültü camı inşaatttl yalnız pencere Badem, çekirdek 
lllalmış olmasına rağmen hU c. ıkarmı:ıktadır. Bunun içi.n de lerde ve diğer bazı yerinde içleri 
k u k 1 ı ı k A A 95 . 3 - il a va , ~ ii m rii k , oı· m a n ha r Jl sa na ~· i ve rndarlaı arasında hediyeler lngillerede hOyUk merasımde _u anı ır en vr~pa v.e me Tatlı badem içi 90 ~ -' 
teati edilmektedır. Bu cOmle· bu gıhi ıopıar ile seH\m top rıkalılar çok genış mıkyasta Acı » » 55 0 flndarma ~111ıfları ic'n \ iıw fıli hiınwtini )'apma 
den ingilftre kralı tarafından ları atılmaktnd1r. kulf>.nmak üzre tecrübeler Acı çekirdek 35 ~6 J mı~ olaolarcfarı fü.;\ iiz oıı altı il3 İİÇ~ iiz otuz iki 
Mavf'ray1 ErdUn hUı iımdarı 

1 
Envr Abdullah Kral 5 ci yapmaktadır. Urfa Yağı 1 90 ıoo cloguuılul ır :ılıııacı.k VP ııoksuru iic\ iiz otuz üclü 

Ernıı· Ahduilaha dört aded top, Corc zamanında Londraya gel ~esela o~urm~ odaların- fçel ,, 70 lel'le İ kuta 1 Pcl ilt•CP l\lİ r. • · • 
hedıye edıtmişıır, id•ğ• vakit ynptıan merasimde da doşemelerıo knstal~en ya ----·------- 4- Nak•ii lwdel ve toplarıtı guııu sonradan 

4J o 
lınaccıktır. 

Bu toplar vapuı·la Hıtyfa· · atıları bu toplardan cok mem pılması muşamba ynıne be- ilau flttilect' ktir. 
' Ya gönderilmiştır. Ruradan da~ nuu olmuş ve Ammanda bu ton dö~emelerin bir kristal sa Sath~ 'OepO 

deınıryolu ile g.izli bir su~et.te'ı gıbı topların bnlunmam~sın- tıhla kaplanması bu tecrübe 
Mavnayı Erdün f nlfll't>lllllll dun dolayı tePSSUfUnU söyle· ler arasmdadar lstas)'On karşısında Ford Zayi menşe şa~a~etnamesi 
O'lt-rkezi Ammana na dedılmiş 'mışti. Banyo dairelerindeki do- garajı ittisaliodeki çifte divar ~1f' rı.:ı' ıı 'r 
lır. E::;ki kral dPrhal bu top· lapların ve bütün etajer ve .::ı ıc.ırt>t \'P f" Hl:t) İ oda~111clan 6 eylül 

lı ve zemini beton Depo sat· \'~ 9 4 u 6 r ti r ı 1 l · k 1 l '> 7 4 Gizli nakledılme inin 8 cı. ıardan dfüdüııün hediye edil- raf aksamının camdan yapıl- ' ., 1 illa a P HH'l)'f. sr.v O an -' l . 
be~j Fıtistiıılı Arap çet .. ıer nın ı mesini emretmişti Fukat vef8 masına başlHmışlar bile.. lıktır, isteyenlerin Mustafa kilo IUPr'Cİ f!lf'k Vfl 5834 ~ ılo N olrn la ait mPnşe şa. 

' haber alarak topları ZApt•·tme tının ~ulrnu az .. r!nA göndP.rıl- Doktorlar temizlık bakı· Nuri elbise deposuna müra- ı ~ıadflllla nrn~i za) i olduğu nıla" bunu il ) '1l'İ ne ka-
lerıne meydan hıraknıamak mesi gt>cikmışti. H..,r biri hrş mandan bu cam aksamın çok caatları. 11-19 ifil olnıak ıızrt~ SIH't>l al11111ıış olrıwkla ashrun lıli-
du Uncesidir. Hakiktıll~ bu ton sikfetinde bulunan toplar· faydalı Olacağını ileri sürmek - kümsliz olduğu iJ:irı oluı ur. 
loplar şimdiki harplerde kula dan dördü gilçlUkle Londraclan tedirln. Bir mutfakta alt al- • , 
'•ılmıyan toplardır. H r biri Ammana kadar g5türUlmUştUr ta sıralanmış kalın kristal raf 5 mılyon kıtap 
0n Ucer tıbrı:ıliK eski yuv1rlak Bu toplHl' Fılislinli çetelPrın larm çok güzel ve temiz bir .•... kış geldi g.uııe atmaktadır. Ru gUllele-j eline düşse bile işlerine yara 

1 
manzara arzedeceği inkar edil .s.ov~e.~ler bırl~gı ılım .dk~ 

tın şimdi bır tutrp kıymeti mıyacaktı. mez bir hakikattir değilmi? demısı h.utupha.nesı son yırmı 
ı l sene zarfında kıtaplarının mec 1 K Ol{ 

T k L 1 ze muhafaza etmek. 1 Puldan anlıya"n l.ırsızlar muunu iki misline çıkarmıştır köınl1r1erinizi şimdiden 
tPdarik: ediniz 8 ma UUfUn 8f Bunun için büyük küçük U Bu gün Sovyetler birliği ilim 1 

h Londıada var .. Doktorlar kavanozlar yflpıldı. Kavanoza! kıymetli pul kol/ek- akademisi kütüphanesinde 
asta lığın örıürıü alım [a çalı su clolduruyorsunuı; demeti • J -d J ilim tekniğin edebiyatın ve 

Şıyorıar. Tophrnı~·oı hır, ~onu· kavanozun ağzını kapıyacak sıyon arını aşır 1 ar sanatın her sahasına ait olmak 
ŞuYorlar ve vebaıım önüne ge kadar büyük olan kauçuk bir Paristeki bir vak'a pul üzre toplanmış 5 milyondan 
~bilmek için bir tek ç 1re bil tapaya raptedip kavanoza dal- merakıyla yapılan bir bırSJz · fazla muhtelif kitap vardır. 

Toptan ve perakende satış yeri : 
Mersin Soğuk bava deposu bitişiğinde 

Necmi Genç 
7-15 

UYorıar; Takma burun. ' dırıyorsunuz. Çiçekler bir kaç lığı veya puldan anlayan hırsız ilim akademisinin küıüp 1 
. . Doktorlara göre sıhhati' hafta taza taze duruyormuş. ,ların bir teşebbüsünü gösteri hanesi Sovyetler birliğinde bu , 
hrınde olanlar vebalı hava Bir defa tecrübe ediniz. yor. tuzdaki müesseselerin en bü '=-:r,========:-=====-:--=-======= 
~enefius ediyorlnr. bu yüzden y " · 'l.t' Meşhur bir pulcu dükkanı yüklerinden biri haline gel ·' 

1 Hastalık oıılaro da gPçiyor.1 aya ~uruye~ 111 ıyar nın kapıs.ınd~ki. camı elmasla miştir. o.~rek rusc.a ~er_ek ya 
Olbu ki içine gUıel kokulu Geçenlerde bır gün Var keserek ıçerı gıren barsızlarıo bancı dıllf'rde bıblıyografya 1 

tıebat doldurulmuş birH tak- şovada Cumhurreisinin sarByı puldan aoladıkları muhakkak neşriyatı ile müracaat kitap
~a burun takarlarsa hastalık 1 

na. i.htiyar bir adam g?ldi, çünkü kolleksiyonlar arasında Jarı ba~ımından _ı;en güzel ve 
tı korunacaklar. Reısıcumhurla görfJşmek 1ste· en kıymetlilerini seçmişler ve en zengın kolleksıyonlara ma· 

Ve Londrada heı kes koca· dığıni söyledı. Bu adamın adı yalnız ool m almışlardır Hal- liktir. 
ttıan bir hurun tııkıp geziyor. Janns Stt•plistUr. 118 yaşında buki dükkanda daha bir çok Kütüphanenin okuyucu· 
d Hadise bugüne ait de~il·ldır. Rodnikten Varşovaya ya pul kolleksiyonlın vardı. ları adedi de pek çok artmış 
~r. Bu lfi ırıcı asırda oldu ya gP-lmiş. . Çalman pulların kıymeti bi- tır. Bu kütüphanede tanınmış 1 
0 tn~k ki hugUnkU zeh'rli StPPils ylrrnı yaşında Rus • 1 9 b' 1. k ilimlujn yanıbıışında genç 1 gald · _ . ıım paramız • o ın ıra a. 

trıe ""~ ~oruııma maskeleriuin ordıısuııda ttskerlı~ıııı . ~apm~ş dar tutmaktadır. Hırsıılarin ilim adamlarma talebelere ve 
trı nşr·H 16 ıı1 cı asırdaki tak 1875 le Polonya ıhtılahrıe ış kim olduğu henüz anlaşılama bilgisini fazlalaştıran işçilere 

8 burunlerdır. tırak etmiş, doksan yaşınday mıştır. rastlanmaktad11, 191 li senesin 
~I, fi keıı bUyUk harpte Polonyaya de bu kütübhane 22.ooo kitap 

l\U8 oryum yararlıklar göstermiştir. BU. yüzlerce kilome~e) i yaya aşa vermışti, halbuki l!J36 Sene-
ley· Amerika naıiK hır mese tün ömrünce çalışan bu ihtiya rak Reisicumhurdan yardım sinde arayanlara V\>rilen kitap 

1 
halletti, ÇiçeKleri taze ta- 1 rın arlık ellori titrediği içiu istemeğe gelmiş. lann adedi 500,000 e yakındır 

Cumlıuı-i)1etin1izin 15 inci 
Y ıidöı1 iiı11 ü şeı1likleri için 
Her boyda kanuna uygun ay yıldızı 
kendinden bayraklar, Parti bayrağı, 
şali ve hô:ğıt ve saplı süs bayrakları 
süsiçin krepon gırlandlar,kağıt fener 
ler, çut pat v.s. geldi acele ediniz 

S[OAD SAHJR S[YMEN 
Uray Caddesi No. 41 Mersin 

\ 



~_;AY F.\ 4 

Yeni mersin 

Cenubun en cok , 
okunan ve tutunan 
gazetebidir. 

Yen· 
VE İMER 

G 

ersın 
içten ve Dıştan 

günün en mühiın ve 
en tnze haberlerini 

Yeni ]Vletrsin 
de bulur~unuz. Gündelik Siyasi Gazete 

.. • 11 Y ~llıh fosılc sız intişarında mucoffahiyetini 
halktan gördı ğü rağbete borçludur. 

N : Sizin Gazeteniz~ir. Dertlerinize ~ileUerinize y [ H i r, [ R si N sütun lan açıktu. 

12 Birinci Tflşrin 1938 

G•• Riaorıa 

UVeD Soı-.syetesi 
Sümerbank Emlak ve ~ytam 

bankalarının kurumudur 

l"A ,_ 'ÜRl" 

VE 1 ERSi i=~~~~~~~ 

Ve en güvenilen sigorta şirketidir 
H )Hl, ):t ııgır ı , ıı:ı~lı.\.ıl, kuz,ı, Ofoı11ohıl sı~or 

ıalanmzı ••n uı~~Hİl şarılar VP lr.cli~·e ~ol.ı ~· 
' ı~l .ıı·il~ yapar. 

Mersinde Mümessili 

VASFI ORGUN ~~ . ı 
~~ 

'~ Ta at bütün şer 
(~ ve süratle yapar. 

ucuz Kelepir Uir Mül~ 

(~ En yeni ve çok çeşitli harfleri Yeni Mersin 
(~ ~.atbaasında bulabilirsiniz: · 

l\ıle11tt•ş 1IPğİr11tt•11i hahçı•!ı'ilM hir-JiktP saıJıkıır 
l\eı'PSlt> kutu fahrika. ı masara )apılıııcn ·ı çok ~ı 

Vf1 rişlidır· Ltdıp olaui<ınu dt>ğınıı~ııt> rııiirctCaalları 

9 ı 5 

~~ Her boyda · stenilen harflerle K 1 T A P 
~ G A Z E T E ve MECMUA Tabı yapıhr. 

. Sağhk Eczanesi 
Mersin Gümrü~ ~arşısmdad1r 

# Resmi Daire ve Müesseselere ticaret
* hanelere ai h r çeşit Defterler Evrakı 

her nevi Avrupa, Yerlir eczayı · 

ve tıbbiye müstahzaratı bulunur. 

t~ b F . t· b. l mat ua a u a ve saıre en ne ıs ır 
rd d .... d. k t·ı rrJ ~~ tarz a ve egen ırme şar ı e yapıllr. ~~ 

Vurtdaş 
Kızllaya aza (r.; ~· Haricten yapılaca ıt siparişler kabul ve tez elden gönderilir. 3, 

~~a0::~::.ro~:!fi~~~~:.~~-~~~~~~~~=*=~~~~~~~- "2~~~9 

olunuz 

.... 

iHTiVA IK 

. *. ~ ~ mnııeuıntt1Bl~R!BWtll1l91ii001Wi1ttılllalHl\UltE588 * * ~ lf ! 
• ~ • 'r 
lt4A~ ·~ 
MtA.vS•, • SIHHATİNİZİ KOR.UYUNUZ! "' 
~ * ~ : ... ~ .• ~ - :t''I ASIL ~I -il 
~~ * 

KA ·Y ADELEN ı 
~ SULARINI 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve ı:aletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görüııliş: Bt·rrak Kc.tl~\'İyt-ı; •' 1110 "lllK ~ıı\. ı "fi' fcıl • ıı r ı N to 

il 1 ~ ıl it, ı,' l t 2 ;' 1113. 

HPiık : HPuk~iz 
1 

~ı. cmn ~c·rtlı~ dt r.-c•·~ı 0'Fnı 111"ız., l .ô 
Koku ; Kokusuz Uz,j madclPlt> r içirı sar foluıı,t11 uıüvt-lli-

ciiillrnmuza lıtr P-clt> o.4o uıw·. 
Siilfal "~0 4,, f ıtr ••<I•· o 00.1 3 gr 
Klor ''Cf ,, •• 0.0074 
Nitrıt ··No ö,, ,, ooo.ı• 

Taclı ; Laıif 
'f;.:ıuıfil; . t.lPclil 

.l\ilr~t "~o 1,, ,oı 

Anıorı\ak '·Nll3,, y,,~ 
Ft11ınin .. n son usulleriı; .. riayt-ı t•dt>r..-k kcı~ll;tttığ ~t>r-ı11ıi .. u hılıa

ren istas~oı ı a ~adar içi ~aht)lt k~lvauızli horulaıla ıçı nwrnwr döş .. li 
lwllurhavuzlara dökiilmPkh•dir. Oradan cl·-ı hiil1111 Fızı ~i v .. 1 ını\'t•\İ 
eviiittfıru muh<if<ıza Pdt>rf>k ve hiçhir !iiuretl~ ... ı d• ğm•·tt .. 11 luııı>u~i ~iuı. 
yagflrİmİZP. YP Adana Sılıhal Hak()ıılığ111ın tayrn f-'llı~ı Sılıtıl\ ... nwum 

il nı lınznrhırmda dam:ıcaııalur ve v: goıılar 1\ AYA DEl..11..N sıı yu il,.. 
-tı. yıkauchkhuı ~011r·a dolchırulnıaklH ve Hğızları Sıhha uwıuuru ıarafırı
Jf. dan nıiilıiirlPrwrP · Şt>hıimiıtı gt'llllP!\ledir. 
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Peşinizden Geliyor 

G>NA KARŞI 

Hazır-hkh Davranın• 

Y[ NiM(RS N 
Nüshası 5 Kuruştur 

Abone , Türkiye Hariç 

~ •• ~···~··· ** -~-~-·~ •••• ···~· •.••••..• . -, 
'J ' ç,; ıyH Opratoru V'-· o. ğ rn tüt h ssısı., 

• DOKTOR. ~ 

A. -Va kup Aslan : Şerait ) lçın ıçı 
Senelik 1200 Kr , 2000 K 
Altıaylık 600 1000 
Oç aylık 300 500 
Bir avlık 100 Yoktur. 

Resmi ilana tan satırı 1 O 
Kurustur. 

Mersin: Yeni Mersin Basım 1 
eTinde Basılmı•hr 

' Türkiye ve RuGya Tıp fakültelerinden diplomalı I 
Almaoyad tahsilini ıkmal etmiş I 

H •stıl.•rını her gün 8- ı 2 ı n - ı 8 e j 
k:ıd r k bul ınu yene ve terl vi •"der . ; 

A ORES: ı\1usin Bozkurt ca,.jcJ. sı I 
Yoğurt pdZan No, 1 ~ 

·····················"J 

"' , ... 
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