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erlayn dün sabah tay,aFe ile Alma y 
w 

pa Dehşetli Bir Heyec 
....... 

liraat VeKaletinin 
~ir tamimi mDnase~etile 

Zıraat Vekdlcıtiııin vılll) otlo 
re göndoı·diği vo Anadolu Ajan· 

sı vasıınsıylo de yaydığı bir ta· 
llliındo çok mühim bir ınevzua 

lenıas edılın şıır. Son orman ka 
tıuııu, ornınnlanmııı koı umak 
1<;in ağaç kesimini bazı tahoidata 
1fibi tutmuştu. 

Knnun daha tatbik mevkii 
ile girmeden çıkarılan Şayialar 

ltıemloketin her tarafında odun 
te kömür lıulırnnını doğurdu. 

Vekillet bunu önleyebilmek 
1Çin hayli mesai sarfettı. Fakat 
leşkılfıt noksnnlığı, formaliıele· 
tın ağırlığı, buna munzam ola· 
tak köylülerimizin bilgisizlıği 
llıüşkülatı yenmek imkanını ve· 
temedi. 

Kanun tatbik mevkiiııe gir 
dıkten eıonra dn büyük sıkıntı· 
lara maruz kalındı. Halla birçok 
köylülerimizin geçim vasıtan 
Olan hayvanları müsadere edildi 
"e satıldı! 

Bu hadiseler vekfiletlı1 de 
tıazarı d kkatini celbedeCek bir 
\'aııHte ı!Almiş olacak ki yeni 
tedbırlor alınıııasıun lüzum gö· 
rüldü. 

Koylordo keıestec l'ği geçim 
Vasıtası yt1pan köylülerımıze ko 
!aylıklar gösterılmesi içıu yonı 
bir talimatname t e nizamname 
Yapıldı. 

Şimdi de vekalet bu tali · 
tnatname ve nizamnamelerin 
Sür'atle tntbiki, köylülerin ke 
reste ve mahı·ukat ilıti:raçlarıııın 

kış golmeden tem111 edehılmeleri 
için munmelfilta sür'at teminini 

aziyetin Vehameti Artınca 
Çemberlayn Hitlerden telgrafla mülakat is

tedi. Hitler kendisini beklediğini bildireti 
' 

vaziyet bugün aylınlanacak 
~em~erlaynin ~areketin~en evvel İngiliz kabinesi akşain~an sa~a~a Ka~ar toplan~1. İngiliz 

parlmentosunun da f evkela~e içtimaa çağınlması 1nu~te111el 
Dün öğle üzeri Münihe varan Çemberlayn Bretiskada giderek 

Hitlere mülaki oldu. Görüşmeler bugün ele devam eilecek 

Londra 15 (Aadyo) İngiliz başvekili tir. Çemberlayn bu sabah nazırlarla tek 

Çemberlayn dün bütün gece devam rar bir görüşmeyi müteakip tayyare ile 

eden kabine toplantısından sonra Hit- Almanyaya Hareket etmiştir. Çember-

lere gönderdiği bir telgrafta kendisiyle !ayn öğle üzari MOnihe varacak ondan 

istediği zaman istediği yerde görüş - sonra Hitlere mülaki olmak üzere Bre-

mek istediğini bildirmiştir. tiskadene gidecektir • 

Hitler Çemberla>'ne verdiği cevapta 0ğrenildiğirıe göre Çemberlayn cu-

Çemberlayni perşembe günü Bretiska ma gOnü de oratfa kalacak ve gene 

Herlinin Südet ler hakkındahi görüşleri 

çek 
~~~~~~~~~~~ 

İktioar mevkiinden çekilme-
dikçe anlaşma yapılamaz 

Hükumet mutediller eline gecmeli , ve 
aahili harici sivaseti değişmeli 

Bertin 15 c.Radyoı. Ha\·~ s \ ıçiııde lı·ılledilecoği beklenınek

muhabiri bildiı iyor : Berlinın ı tedır . lktıdarda müfritler kııl-
Südet meselesi hakkıııdııki gii · d x. ··dd 1 .\1 d t ı _ . . . , ı r; ı ın u o çe .-1 ıırn n ya a ıı 1-
r u ş l er ı bır k:ıç Ayrianherı takıp ' k. t lı ı kt ı> n a a nı o ruz u uııaca ır. :>ıııu 
eriilen vııziyeı ııetice,.,i iııkı:.;af (lt 1 1 1 · 1 k • 1 ona ey ı >1r an ıışınnyn varma 
mı ş L u 1 u n m ak ta d ı r . i · · l - k - l' ,. ı -k - · ıç111 ıu guıı ·u rn6 ıu unıetı· 

Qekosloçnkyada dahili v.azi . . . 
nııı muılak de~•şınesı 1:1zımdır. 

yelin bu günkü ıktidnrda hulu- . . . . 
t d ·ıı 1· d 1 · t. BP.rl•ucie pcıleuısıt bır snrC1t1 nan mu e ı er tı ın e va 11ın ıır 

b h d - ,... 1 kk k .. tırıl olı:ırnk derµiQ edilmiyor Su u rana uşeC'e 115 ı mu ıa ·a go 
·ı kt "k ·d d·ıı df'tler keııdı mukadderatlarına ru me e ı tı ara mute ı er ge 

lirse dahili ve harici siyasetin hfikiıniyet haklarını elde c\Lik-

değieeceği te bununla da Süueı 1 ten sonra pelebisitA müracaat 
meHelesinin adalet preıısiplı>ri «>dilebilir . 

Milletler Cemiyeti koridorlarında 
dende beklemekte olduğunu bildirmiş· tayyare ile Parise gelecektir. 

Çember/aynin hareketin3en evel vııziyet Daladyenin müracaatı Hariciye nazırları harp olmı-
Parıs 15 (Radyo) Başvekil \J k • b ı 

Paris - Londra 
---·------

Daimi temas halinde askeri 
hazırhğa başladılar 

İngiliz ~a~inesi içtima ~alin~e i~en ~inlerce ~al~ Başveka
letin önün~e enerjik ~are~et isteriz ~iye ~ağu~llar 

Daladre dün kabine içtimaını yacagına anı U unuyor 
müteakip vaziye tin ,fevkaldde · C n . ır- (R d ) "l ı 

ı f e evı e u a yo -- ,, ı R • • 
güçleşti~ı.ni nazara .. alarak - şah- perler cemiyetiııiu koridoılarında oman yanın vazıyetı 
sen lııgılız başvekılıne muraca· bu sabah Hi lerin nutku b.l 
ut etmiş Avrapı:ı sulliuuu &foru- hassa muhaçor<'lerin movıuuııu Almanya Romanya
mak için Alma y:a ıle temaslıır- leşkıl e tmiştir. Nutuktan sonrn 
da bulunulmaemı istemiştir. vaziyetin ne irileştiği ne de re nın fikrini öğren· 
Londrada heyecan nalaştığı müttefikan ınüşalıe<le meğe c, alışıyor 

Loııdra 15 (Radyo) Çember ve Loı·d Runsimanın himayesi 
altında bııştıyan müzakerelere NurenbArg 15 (Hadro) - Al 

laynin ani olarak Almanyaya 1 · ı 
devrm edildiğı ünıid ectılmekte rııan uırıc ye nazırı Fon Ribeııt 

hareketi siyasi mehafilde büyük d" rop Hoıııun)·a se fırini da,·elle 
ır, 

heyecan husule getirmiştir Bu· Cenevre toplaı.tısrnda 
011 

üç sna t kndar görüşmüştür. N o· 

istemektedir. Loııdra 15 (Radyo) Royter 
1 

Siyasi mehafilde beyan o· 
Ziraat vekUloti, teşkilutı ku bildiriyor : İngiliz kabinasi dun Junduğuna göre vaziyet ciddiye· 

fi olmıyan bölgelere Y<'llİ me- iki defa toplanmış ve gece ya-! tini muhafaza etmekle beraber 
ırıurlar göndermeğı kabul etm k pılau top laııtı geç \'sıkta kadar eııdı~elar biraz azalmıştır . 

nunla beraber beyan olunduQ'u- uzak memleketleri lem::;il odeu zır buııdan sonra Lelı sefirini 
na gÖre bu ziyaretle Çekoslo- yirmiden fazla hariciye oaz•rı, kıılıul ederek onunla üç saat 
vaklara daha fazla bir fedakar- Çekoslovak mesr.leslnin sulhnn kadar görüşmüştür. Znıınedildi· 
lık tahmil edilmiyoce~i rle tııh- J' ve hukukudü\·ele urgıın bir ee gine göre nazır Almanya ilo Qe 
mın enilmektf!dir • kılde lıailı ıçıu Qıdduılı Lir &ld koblovak} u arasında bir hadı e 
lngiliz parlAmentosu fevka ka goı::ıtt•ı ınekleriırler. Bu rıJü çıkar n hu iki hükumetin ala 
iade içtimaaml çag .. rnacak ın~S~illeri~, ~eselenin hallinde Ca.kl~l'I Vaziyeti Öğreumek İsle 

le ve lın ka kolaylık gösterıııi- ı-ur•nüş üı· Paııs ~e Loııdrn riaimi le-
)'en memurların da derhal \'eka Qemberlayıı bu abah kabi- mas halinde bulunmaktadır . 

let emride alıunıasını bildirmek ne arkadaşları da hazır olduğu l Paris 15 (Radyo) Başvekil 
10dir. halde erklioıharhiye reisi ve or-

1 
Dalarlye bu gün iki defa İngili z 

Bizım bu la mimden çıkardı- du teknik şefleriyle görüşmüş- elçisiyle görüemüetür . Daladye 

~ımız en büyük mana mesuli tür . Bu görüşmeler sırasında 2 akşama doğru harbiye nezare
l'et mefhumuna verilen değerdir 1 bin kişilik bir halk kütlesi baş· tinde ordu şefleriyle uzun bir 

Bugüne kndal' on bü) ük şi vekdlet hiııasınııı öııünde toplan görüeme daha yapmıştır • Gaze
küyotiıııiz mosuliyet mefhumu- mıe polı>ı ihtiya t tedbirleri ala- teler iki gündenberi vaziyette 

tıun hakıki manasiyle kullanıla rak halkın başvekAle te girmesi-: deQ'işiklik olmadığını yalnız Qe
lllamnsıııdondır. Her hangi bir ne mfrni olmuştur . Bina önün-, kosloukyada dahili vaziyetin 
lllemur, bir işi intaç için cezri ha do toplanan halk : örfi idare ilan edilen mıntkalar
teket eder, o iş üzerinde müs-

- Enerjik hareket istiyoruz da salAha yüz tuttuAunu kay· 
bet hir karar alırsa, notayici şi diye bağırmıştır • ı detmektedirler . 
kuyeti mucip olunca o memura 
sual teveccüh olunmakta, hatifi 
lllesuliyot yı1kleıım~ktodir l•'nknt 

Qekoslovahyada dün hadise olmadı 

l.ıir memur mesuli}'{jt eııdışesi k hu·· ku·· metı• 
ile eliııo geçeıı ie için kot'i ka- çe 
rar alnrnl, meseleyi bir mütalaa! _ __ _ ___ _ 

ile başından atar, o işi kırtasiye H ı - •• k" t • • d .. ·~ 
Cili~ııı kurLaııı kılar. aylarca ve a Ki su une ıçın e mucıa-
l'ıllaıca sürüıwomede bırakırsa 

' Otıa ııe)'O vazıfeııi yapmadın di. 
Yeıı yoktur. 

faaya davet ediyor 
1 

Çarpışmaların plançosu: 13 Ü Çek 
mak üzre 21ölü61 i Çek 118 yaralı 

ol-
var 

muhım bır amıl olacaklarınddıı mıştır. 
Londra 15 (Radyo) Çember süpbe edilmemektedir. Sonu ikinciôe-

layn Almanyaya hareketinden ı 
eveı muhııleret liderlt!rirle gö- f ilistinde dehşet yeniden başladı 
rüşmüştür • fşoi ve libs ral par· 

tinin parlAmento grubu bu gün Treni er devrildi. Bo bah 
müşterek bir toplantı yapacak· 

tır. Sel4hiyetli mahfeller lugi- suykastler yaplliyor 
liz parldmentosunun fevkalAde 

l 

içtimaa çağrılacaıtını beyan et- 1 TAth • • G 
;e~~=~r ~tedbirferi u iŞÇi rup 

Loncara 15 (RaHyo) ı>ar A- H ~ ıJ b k ~- b C'akat 
manto ·grubunun bu gün !'laat ayı-aua Arap an asını astı. r, 

1 

ıı de yaptı~ı topl~nt!da Çember· zarar vermeden kacmaya mecbur kaldı. 
!aynin Hitlerle mülakatı mevzu l ' 
bah olmuş ve sarfedilen gayret . Ku.düd 15 «Raı:yo• _T~dlıış- F nsa 
1 ı ;• k ld x. t l !ii' d .d çıler bır haftalık bu· sukuııdan ra er aıı.ım a ı~ı aıı. ır e mu a 1 
fı >t db" 1 · 1 1 d sonra dün akşamdan ıtıbaren ----
aa e ır erı a ınması yo un a • · · S / • •k l 

- - 1 10 .1 • ~,' tekrar ve dnhıı eıddetlı faalıyote e anı an aşması-
hukumet liararı tasvıp edılmıştır geçmişlerdir . Harem civarında 

bir tren bomba konulmlık sure- ı nı tanıdı 
tiyle berhava edilmiş ayni za-! Sofya 15 (Radyo) Fransız 
manda Hayfada Kudüsta bomba elçisi başvekil Köse lvanofu zi
lar atılmış 6 Arap öldürülmüşıur yaret ederek Seli\uik anlaşması 

l • ·~ Safedde tedhişçiler bır oto· hükümlet'i üzerinde Fransanın a acaR M 

büee hucum ederek l'Olculardaıı cevabıuı tovdi etmi tir • Bu ce-

Zomaıırnda yapılmıyan vo· 
tifeler içın tealıhüre uğratılmış 
ıneseleler için mesul edilmiş bir 
tnemur tanıını}oruz. 

Yani omuzlardan silkilen iş 
lı:ır ınesuliyet endişesini taşımaz. 

Tokyo 15 (Radyo) Royter· _ y 
1 

d .
1 

v . d. 1 00 vapta; Fransn Cumhuriyeti Bul-
. • • • , UQ a ıu l ı e .ı ıınu ı o an " -

Prag 15 _<Radyo) c. ek r.ad-ı rının heyecan uyandırıcı haber den : Harıcı:ve nezaretınm beya 
1 

.. _ ··ıd- 1 d. T d'n'ıaoı· ~adstana karşı Nöyyi muahede 
_ ı oru o urmue er ır • El " -

yosu bu gun umumı vazıyet leri mubalfıR'ahdır . Gerek da- nalının manası bu aıuo resmen 
1 

ı ' 
1 

d bulunan sinin Bulgaristaıın karşı askeri, 
.. . . . er yo cu ar arasın a 

hakkında bir izahııame neşret- hilde ve gerek hariçte sükun şoylece tesrıh edıl.mektedır : iki Amerıkalıyı tedarik ettikleri bahri, hn\a alıkfiınl ,.e Trakya 
işte Zıraat vekftleti bu defa 

l'aptığı tnoıiminde bu noktaya 
da ehemmiyet \•ermie, muamelıi 
tı sür·'ntlo intaç eylomiyen, ko· 
lay)ık göstermiy(ln memurları 
H~kalot emrıııe alnıuk sureliyle 
Cezaluııdıı mağu karar vermiştir. 

Sonu lklnçlde 

nıişıir . Bu izahnanıede ezcümle hasıl olmuııtur . ı Al a ı G dev hududuun nıütııullik hükümlerı 
v - many 

1 
e arp • hususi hir otomolıille eehir civa tatbiktoıı feragat ettiğini bıldir-

ş 5~~sı::ıi~~~~~~diiJa~e mıntaka· 'Radyo;. ha~kı sü~uiieıe d~- letleri ar..asında illlilaf devam et rınıl gefüip bırakmışlardır • mekledir. Başvekil Fransız elçi-

1 k 
. _k. h.kü vet ederek ızahını bıtırmektedır tiği müddetçe Japonya Avrupa sino teşekkürlerini bo)'Dn etmıı;tir 

ılrında ınutla bır su un u m işlerine karıemayaoaktır • ıu kieideıı mürekkep bir ted ·-- --
ıirnıektedir . Bu sabahtan iti· Baş Papazın halka hitabı 2 _ Almanya bir harp tali- hişQi grubu ögle üzeri Hayfa Nablusta müfrezolerlo ted-
bnreıı hıç bır hftdi~ ı:ı olmamıştır Prng 15 (Radyo) Pcaga ge- dirinde Sovyetl erle karoııaeırsı:ı Ar:ap bankasına hücum etmişler hişçiler arasında gene çar pı~ma 
[fodat mıntukalnrıı:ıdakı va •. ıyet leıı oa~ pup<iz radyoda halka karar serbestieini muhafa ede· fakat hiç bir zarar vermeden olmuş, bir İngiliz nı;kori ölmuş, 
hakkında bazı telsiz istasyonla- . -Sonu lkloclde - ~ cek\ir • kaçmaya m~cbur olmu§laı-dır . bir zabiL yaralanmıetır • 
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Bina vergisi 1 Şehir Ve Memleket Haberleri 1 Fiı~;:;/}.,:h::ı:/" 
Tı·caret fı"lomu· •tı·k- k ı· • M · · i Kızll kölge 

I r.ısıtosız vergiler kanunu· projesinde 

Sahibinin oturduğu yerlerden .Yüzde 12 
sair binalardan yüzde 16 vergi alınacak 

___ M_g_ı ı çe uvvet enıyor ersm ıçme suyu Kara el 
Büyük küçük sekiz gemi :ıımdiye kadar 300 (Kudus • Eyll11) 

-Dünden arlan

Bi na ların tahriri 
sis edildi~i, daha yapt 1 cak eve SU Verildi Filistinde sukOn bir tUrlll it' , 

Q - Daimi muafiyeti haiz 1 rı a sis edilmiyor, Araplar sonu gel!P' 
Belediye su işleri müdürü A-

Talırır konıiRyonu vergiye binalarda muafiyetin suku ettiği, t t b . . l . . . yen tedhiş hareketlerile mote"' 
t l. olsun olmasın bütün binala 1 D - ifraz ve7a taksim edi 11 s a.n, utl -. Denı~b.an ADlenız runun inşaatı bıtmıştır. Vapuru 1 B. A_sl~n T~rdo~a~ Ankaradan diyen karışıklık çıkarıyorlar. 

l 1 b" 1 d b 1 . JO arı ıe e me ıdaresınm man getirecek olıtn Türk kaptan ve eehrımıze donmuştur . . . . 1 r f n ı mu tasarrıfının veya şagili 1 en ına ar a u muame enın 7aya siparie ettiği vapurrar pey denizcileri de AlmanyHya gitmiş İçme suyu etrafında kendi- . . GOn geçmıy~r kı llJtt:s 8 d· 

ısmini , hududunu kopıları yapıldı~ı, 1 derpey gelmektedir. İlk partide !erdir. Bir ay sonra gelecek olan siyle görüşen bir arkadaşımıza 1 ıbılstınden kanılı lbır sokbHı~ suaı~:S. 
n ve odnlarıııın adedini, müş E .- Mevcut bin~lara vuk~ ısmarlanan ve önce gelen vapur . .. . . , r soyguncu u' veya r 
t 11la tını, içindeki avlu veya bulan ılliteler dolayısıyle yenı· lardan Trak ve Sus vapurları Marakas, Sus va Trak vapurları mumaıleyh şunları soylemıştır: ; haberi vermesinler. 
b hçenin genişli~ini ve sair va den takdir olunan irsdlardan evvelce gelmia ve Marmara hat· om tipindedir. Marakaınn hacmi - Mersin içme suyu tesis~ 1 Le Petlt Pllrlsien g11zetcsiııl 

k . "' 1800 gayri safi ton, sürati 18 tınm temamlanmıa ve 1 Hazı ' 
sıfl rın ı uzun yazacaktır. inşaatın bittiği seneyi tıı ıp tına tahsis olunmuştur. "' Filistin muhabiri, Filistlnln iç J 

mildir. Gemide yalnız birinci ve randanberi aehre su verilme~e d rt 
Bır bınanıu senelik gayrisa· eden mali seneden itibaren ver Mersin hattı için 7aptırılan "' J zU ve tedhiş h.1reketlerini 1 a ikinci mevkiler vardır. 86,135 li· b ı Jd ,,. l. d ı dl 

fi rıdatı. o "-' erin bulundu"'u gi tahakkuk ettirilecektir. ve bir kaç gün evvel limanımıza aş anmış 0 u,;u ma um ıır · eden teşekkUller hakkında orll 
, J ., raya mal olan bu vapurun istiab C!" d ' k d - - ı ~ 

mah ılde cari olen iratlara nis Tadilat komisyonunca tak ~elen orta hacimdeki Etrüsk va hacmi 500 kieidir" ..,ım ıye a ar uç-yuı eve su ve k\ bir lngiliz polisi nmlrile şsy& 
beti€ getirebileceiti senelik kira 
bedelınden ibarettir. Binanın ve 
yn bu bükfımde olan ' yerlerin 
kır mukavelesi, sııhibi veya 
yerıno k ai m olanlar tarafından 

komisyonu. gösterilir ve bunda 
yazılı mıklarların do~ruluğuna 

k 11 yonda kanaat getir\Jirse bu 
mu vele iral takdirinde esas tu 

dir olunan iradlar üzerinden 
vergi alınabilmek için: Yapılan 
tebliQ'e kareı itiraz edilmemesi. 
sebebiyle yeni iradın kati1et 

puronun da gümrük muamelesi rilmiştir . Su almak için müra dikkat bir mUIAkı:ıt yapmıştır. 
Akay idaresi için Adalar ve d l · d d" ·· d - r bir hafta içinde bitirilecektir. Va caat e en erın a c 1 gun en gu Muharrir bir gice Kuduste 

Yalova hattı seferlerine tahsis ~ıo 
pur Deniz Ticareti Müdürlüğü ne çoğalmaktadır . bir barda ahbap olduğu lag!llJJ 

olunmak üzere ısmarl..:nan Su· · fı ti~ 
fen heyeti tarafından muayene lstaS!"On şe ı· Filistin bakkındl\ sorduğu sus vat ve Ülev vapurları da önü· 'J J 
edildikten ve limanımızdaki tec Uzerine kendisine şn iıahlilı veıv 

kesbetmiş olması, veya vaki iti 
razın tetkiki itiraz komisyonuuca 

rübesı yapıldıktan sonra Mersin cmeükzledredkı.ir.teşrin aylarında gele· Mersin istasyon eefliğine ta ğini bildiriyor: 

k yin tdilen Turgut Gerba İzmir .ı 
battı seferlerine baelıyaca tır. - cAraplar Filistinde tah" 

bir karara baıtlanmıe olması 
şarttır. TahsilQt komisyonunca 
takdir olunan iradına i\iraz edi· 

Bu vapurlar 16 mil süratin d h · ı· e geım ·ış .,e yenı· Gene Mudanya ve Bandırma hat en şe rım z • kuk ettirmeğe çalışlıklurı M 1 

tı iQin ısmarlanan küçük hacim de ve hacim i&ibarile şimdikile · vazifesine baelamıştır . ittihadı fikrinin iki hllyUk duşııı 

tu o.ktır· Mukavelenamede su, 
c ktri k ve hava gazı sarfiyatı 

n n bi na sahibine aid olduğu ve 

deki vapurlardan Marakas vapo rinden daha büyük konforlüdür Nafıa direktörü nı addettikleri lngillz ve YHbll 
Iere karşı mocadelelerlne dev'd len ve itirazı tetkik komisyo 

nunca ikinci kanun iptidasından 
Kontrplak formları hakında nizamname 

evvel bir karara bnğlanmıyan 1 H } · •• .. l Vilayet nafıa müdürüB.Hıfzı . . . b 
. . . . edıyorlRr Fllıstınde vukuagelen 

Rılığın rahatsızlığı dolayısıyle d 1 ' lk d d'Jebı·ıe 
ıs·~ er ı nazıır a z ınııe ı 

y mefruşat kirasıudaa ve bi· 
n ıcarındnn gayrı masraflar ya 
zıtı bulunduğu takdirde bu nevi 

bınaların vergisi varsa eski iraıl azır anan nızamname onu- mezuai~etin_in . b~r buçuk ay da- cegi gibi başıboş grupların çı!t•1 

ha temdıt edıldığı haber alınmıştır dıkları vakblar değildir. Billl~· 

mııı:ır fhır lenzil olunarak hakiki 
~:~tir~zerinden tahakkuk ettiri1e m üzdeki ay ıneriyete girecAk 8. Mehmet Karamane1 

icar bedeli tayin olunacaktır. Verginin nisbeti Ankara, 16 ( Hususi ) - ı Kontrplaklar, yalnız dış ktı· 

polisin bir tflrlU ele geçlremcd" 
gizli teşekküll er tararından b 

Bir buçuk aydanberi Avru- program dablllnde idare edilIJJ 
1 

J(iraya t erilmiyen veya kira Sııhlbinio bizzat otıırduQ'u bi Kontrplak formları hakkıoda bir ıpak tsbtahm cin~lnlo tasribile ıra pttnın muhtelif büyük şehirlerin tedir. 
Nıldıği halde kira mukavele nal ardan safi iradın yüzde ıı si ! nizamname hazırlandı. önUmUzde de edllecektlr. lelenme esnasında de tetkik seyaha\inde bulunan Flllstinde ledhlş hııreketıeri 

genQ tüccarlarımızdan Mehmet idare eden gizli cemiyetlerden ~ 
Karamancı evelki gün eehrimize hassli UçU Ozerlnde ehemmiyeti 

sı ibraz ed ilmiyen veyahut gös· . b' 1 d b . d 1 ki ayın 00 UçUnde mer !yete gire ve yttbut işlendikten sonra tutgal 
ve ssır ına ar an u ıra ın ! ' k k terılen mukavelenamedeki miktar _ . . . cek olan nizamnameye nazaran blitaları zuhnr eden ontrpla ları 

tarın h akikate u7gun olmadığı her ontrp a , en az Oç a~aç a yuzde 16 sı msbetınde vergı alı ı k l k t batalı parça göstertımek şarUyle 
neticesine varılanların iradları nacaktır. bakasıodan mUrekkeb ve en az 3 satıcı değlştlrmeğe mecburdur. 

dönmüelerdir . durmuk fcıtp eder. 

t hınini olarak tayin ve takdir Her seneye aid bina tergisi •milimetre kalınlığında olacaktır. Bu nizamnamenin neşri tarl· Amerikaya 
nln tahakkuk muamemelerine Tabakalar elyaflı yekdl~erine binden Ulbaren bir ay zarfında 

o unur. . . t l·"k tt· ""· 1• t d i' tt 1 k Ozere blr fabrika ve hbalatçılarlıt satıcılar N l .h 
Mevsiml ik olarak kiraya ve vergıuın aa u e. ı~ı ma l se a?1u vaz ye e oma b l • ellerinde bulUDttn kontrpl4kların e er ı rac 

n veya ikamet edilen yerle neden evvel gelen ıkıncl kAnun 1 bıri Uıerlne 7apıştırılm1ş u una· mevcudunu bir beyannıtme ile bll J , 

Bunlardan biri •Kızıl göl!!'' 
diğeri "Kııra el,,, OçUncOsU ı1 
"x le cemiyeti,, dir. 

edebi· Kızıl gölge teşkiH\tı mütebd 
did şubelAr halinde çı:ılışır. uı 
şube biri şef ye ullısı şefin eııı~ mutat ikamet müddeti içeri ayı iptid ;ısında başlanarak nhıan 1 caktır. dlrmege mecburdurlar. Bu kontr· ı eceğİz 

ayı sonuna kadar ikmal edile ' Kontrpl4kların her iki harici plaklar sanayi morettişlerl ı~rafın 1 . 
de getir ebilecekleri kiralar cektir. İkinci kanun iptidasında İ kapakları soyulmuş ve bıçaklan· dan damgttlantıcıskur. Bu suretle ı Muhtelıf memlekellfıre yapı 
elik gayrisafi iradı addolu iradı katiteşmiyen veya itiraz mış olacaktır. iç tabakalar b.aşka damgalanmış kootrplAkJarın btr lacak ihraca\ ve idhalat hakkın 

n ak tır. 
1 

t tk"k k . t . 1 cins ağacdan ve hızarla blçılmiş sene nibııyetlne kadar satılmasına daki kararnamenin sureli tatbiki 
Fabrika, i maH'ıthnne veya de arı e 1 ~mısyonunca ayın olabilir. mUsaade edilecektir. ne dair olan talima t ııameye bıızı 

rmenleri ıı gayri safi iratlarının olunmıyan bınalar hakkında itAveler yapılmıştır. B irleşik Ame 

irinde içerlerinde buluuan yukarıki maddeler ıatbik oluna Uzakşarkta Çekoslovakyada rikaya ihraç olunacak mttllar 

sabit mal vasıtaları dahi dikkate caktır. dün hadise olmadı meyaııına bilumum deriler ila 
alınacnk tır. Senenin muayyen Hususi muhasebe varidat S r ve edilmiştir. 
erırinde işJiyen fabrika, imalAt idarelerince hazırlanan tekAlif OVyef•Japon CQSUS• -Birinciden artan- Mısıra ihraç olunacak tülü-

. ı"aleme f cedvellerİ mali seneden evel ma lArl nasıl çarpışıyor hitap ederek söylediği nutukta; ne aid (yalnız ayni tacir tarfın 
hane ve değirmeolerın "' 1 u Çekoslovak milletinin daima Al- ld 
müddeti zarfında temin edecek JIR ayının on beş.inci günü _ak manlarla teşriki mesai etmek is· dan ve bu teblığin yapı ığı la 

1 
Entransijan gazetesinin yaz . . . .. 1 . Ç k 1 k rlhten itibaren bir sene zarfın 

leri gayr i sofi iradlar senelik ad mına kadar tahsılAt da resıne tectığını soy emış ve e os ova dı~ına göre Sovyet, Japon bu h. ı d ,, da ihraç rdilmek şartiyle F, O. 
dolnnacaktır. verilecektir. TekAlif eedvelleri- dut mıntakaeında her iki tarafça yanın va ım zaman ar yaea ısı· nı kaydettikten sonra eunları B. kıyme\i 500 000 lirayı geçe 

Bir ça tı altında bulunup da nln muhtevi7atının doğruluQ'un gayet mükemmel bir eekilde or ilAve etmiatir : rek ihracat faslas1 içiu) kaydı 
h kk k l ·ı h ganize edilmiş casus teşkilatı fa w i timal tarzı 'e kapıları ayrı dan ta a u memur arı e u - Praglılar sizden vatana şu şekilde değiştirilmiştir: 

1 b. l ı t" th 1 susı· ı·darenin allikah tahakkuk aliyettedir • h bb t. · · · b t t e ı"zı· is a)t'ı o aıı ına ara ıcnre ane e Mareeal Blüber on yedi se mu a e mızı ıs a em n - ( Bu tebliğin yapıldığı ta 
r n h or odası ayrı ayrı t ahrir memurları mesut tutulacaktır. nelik tecrübeden sonra istihba tiyorum . Vatan müdafaası için rihleo ıtibaren ihraç olunacak 
v iradları takdir olunacaktır. Tahrı·r ve tadı"l komisyonla sarfedeceıtioiı gayret ve verece- tütünün F . o. B. Kıymetini yüz rat teekilAhnın ehemiyetini ga ,,. · ı ke d . i e 

IJ h . , _. _k 11 f k "ınız para ,ırı gene n ın z de r.o sı· 1. "-.ın) ıer angı uır mu e o en rınca bir bina iradh arsaeınm yet güzel anlamıştır • vermie olacaksınız . Çekoslovak u " 

disıue ald binaın iradının en mutasarrıf ve1a iŞtigalinin tesbi Japon casus teşkilAtı casus ya ancak bu muhabbetle ebedi Diğer tarfıan, ihraca ltan ön-
1 .... üzde 15 nisbetinde ·azal k 11 f · · t · ları satın almakta para sayesin olacaktır . ce i\hnlalta bulunmak istenil· 

J ti ve ver&ıi mü e a lerını a7ın 
dı mdan bahisle tadili talebinde içindir. Bu muamelelere isti· de iş görmekteyken Sovyet ajan Müzakerelerin inkitaı diği takdirde idhalii\ ve ihracat 
bulunabilecektir. Me,zii tdditııt naden tasarruf hakkı iddia ların vatanperverliğinden istifa Prag 15 (Radyo) Hinlayn ayni tacir tarafından yapılmak 
talebinde bulunabilecektir. Mev· olunmıyacaktır. de ediyorlar : Çin ve Mançur karllrgilhını Praga nakletmiştir 1 şart ile idhal malinıo C. l F. 
zıi tad ila t talebinde bulunanlar, Saf iradı malum olan bir bi yalı vatanperverler Japonlar hak Hinlayn dün akşam başvekile 1 kıymetine müsat'i bir banka 
şehir ve kasabalarda beled!rele nanın kıymetin bilinmesini icap kında en gizli m11liimatı Mare bir ~~btı;a göndererek môz~k.e teminat mektubu idhalat ve ih 
re köylerde ihtiyar heyetlerine ettiren hususlar da binanın saf eaJ Blübere parasız olarak ver relerı ınkıtaa uğramıe addettığı· racalın ayrı tacirler tarafındnn 

1 , 1 k·"'\ me~i vatani bir hizmet telAk ni bildirmiştir . h 1• d "dh 1 ı 
müracaı edeceklerd r. ı• eı ur he iradının on misli kıymet ad Ye • Hadiselerin plancosu ! yapılması a ın e ı _ a ~a ı 
yotlerce yapılacak tetkikat neti itibar olunacaktır. ki ediyorlar · k So · tih p 1 (R d ) ç ki 1 nın C. 1. F. tutarı Cumhurıyet 
Oesinde vakıe iddianın dogru Cezalar Uzak Şarkta i vyet 

15 
Süd tlrsg 

5 
d a byo - e er ~1 Merkez Bankasına aak::ien yalı 

barat teşkilatı G. P. U. teşkilatın e er arasın a u gua yen 
ılduğu anlaşılırsa keyfiyet bir Sahib oldukları veya ikamet dan ayrıdır. Vladivostoğa yapıla bir hAdise olmamıştır . Bundan rılacaktır. 
maıbata ilo tilfiyetıerde valiye, ettikleri binayı tahrir ve tAdil cak bir hücumun plinıarını Sov evelki hAdiseler hakkında yapı- H 1 k J ' 
kazalard n kaymakama bildirile komisyonunun gezmesine müsa yet ajanları ele geçirmiş ve bu ı Jan tahkikat neticelenmistir. Bu- avacı 1 U8fSI 

kti r. Bu mazbatalar, mahhalli ade etmiyen bina sahibi ve müs pıan Şanghayda çıkan bir gazet~de na göre 13 ü Çek olmak üzere 
ı re h eyetinde de tetkik edile 1 tacirleri ile bu ko. misyonlar tara basılmıştır. Pıanı yapan Amıral 21 ölü v~ 61 i Çek olmak üzere Bu der•yılında prog 

Suetsugu hazırladığı bu planı Ja 118 yaralı vardır , o 
rck doğruluğu tasdik edilecek fından talebedılen malUmatı 

- 1 ' pon harbiye nazırı Mikadoya he 
0 ursa heyetce verilecek karar vermlyen muessese erin ,müdür nüz göstermeden bir gazetede neş olarak onların ih&iyaçlarına veri 
vnli tnrafıııdno Dahiliye VekAleti veya Amirleri hakkında sulh ce d" dix.; · - - h ti ·çin len değerdir. 

za mahkemesi kararile 5 lira re 11 5.nı gorunce ayre er 1 Köylülerin kışlık lhtiyaoları .. .... ............... 
ııe bıld ı r ilecektir. Ve alınacak pe kalmıştar, _ , ti t ... t . ünümüzdeki ders yılı ba 

.• t"d·ı dan 50 liraya kadrr ceza hükmo 

1 
nın sura e emını ıs enı1or. 

nezuniyet üzerine mevzıı u lunacaktır. z· y k 1 • • SeylAp te kuraklıktan zarar şından itlbaren Lise ve Orta 
Hlt1 baelacacaktır. Umumi tahrir ıraat 8 a" atının .. lere kıatao evvel 7ardım ders Tahrirde unktuJarak yazıl gorea "' 'mekteplerde haftada bir 
y pılan ~ ı;rlerde tahrir netice b' edilmesi hususunda ihtiyaçların olmak u· zere havacılık dersi 

mamıe olan binanın vergisini ver lf tam'ım' • ISILBtl'le sınde la tbiki tarihinden itiba mekle mükelld olanlar tahririn ( mun U tesbiti bildiriliyor. okutması Kültür t·akanlığı • ta 
r n U- r sene ueçmedlkre mevziı- Tnrki0 e devletinin temelini 

" '"' .. tatbikine başladıll'ı mali sene -Blrloclden artan- köJlü~lerimiz teekil eyledill'i ci rafındırn uygun görülmüetür. 
tadil talebinde bulunamıyacaktır nihayetine kadar keyfi7eti bir Alınan karar müeJJidesiz betle Ziraa\ VekAletinin göster- Havacılık dersinin ne suret 

T adilen takdir olunan irat b b beyanname ile ih Ara mec ur daQ'ildir. lelerin fazlalığından diği bu hassasiyeti memnuni· ıe okutulacağı yakında bir' müf 
bulunmaktadırlar. Bu mecburi7e teahhtiratı önlemek için mun 7etle kareılamamağa imkAn yok redat proğramile tesblt edilerek 
te riayet etmiyenlerin vergisine zam memurlar tarinini te bu ta tur, bütün okullara bildirilecektir. 

rama aliruyor 

lar üzerinden= 

yetti udıımı olmuk Ozt-!re yedi ~ 
şiden mUrekkeblir. Muhtelif ını1~ 
tııktılıırda çıılışııo vedl şubenin ~ 
fi ııyrıcıt bir hirllk teşkil eder11'1 

Bu takslmııt sttyesinde K1ı11• 
gölge adını alan bu korkunç ııı 
k\llltıa başındıt bulunan ada(l)10 

kim olduğunu yalnız birlik şeW' 
rlndcn olıtn yedi kişi tenır. Bıtll' 
!ardan başka kimse, teşkıtat ıO 
içinde çalıştıkları belde, emırıeriO 
nereden geldiğini bilmeı;, 

Polis, Kızıl gölge cemlyetırı!O 
bir şubesini meydana çıkurdı~1 

zaınsn sadecff tıu tt>şkil9.tın sırrı' 

na vakıf bir kişiyle ele geçirrrıl: 
demE!ktir. Ç ıl nkn şubenin allı nı' 
sı değı l şubelerin tlzıılarıoı tunı(l)' 
dıkları gibi şef ıerlnl de bilmezleC' 
Ele geçen şef ise debşetll kett1IJI 

bir üdıtmdır. Sırrı vermt•mek ıçıO 
ölmeye yemin elmlşlir, Her turlO 
tazyik fttydasızdır. 

Kızıl gölge cerniye&i büLı1° 
gayretile Arap ittihadı fıkrini ıl 
hakkuk ettirmeğe ve buna msııl 
olanları ortadan kaldırmak içiO 

icap eden tedbirleri mevkii icr• 
ya koymağa çalışırken Kara el 
ismini taeıyan dığer bir gizlı cıf 
miyetin menaupları sistematı~ 
bir ~urelle baukalara kredi mii' 
essesolerine ve Arap ittihadı fı~ 
rine keselerin i açmıyan zeogiO 
araplnra musallat olurlar Çünl\~ 
bu cemiyetin gayesi ihtilal tıar~ 
keti için icap eden parayı ıemill 
etmektir. 

Kara el cemiyeti azalarınıı1 
para koparmak için takip ettilt' 
teri usul intihap ettikleri rnüe~::e .. ., 
... e veya uahıslara imzasız leild1 

mektupları göndererek muayyeO 
yerlere külliyetli para getirnı0' 
!erini emretmekten ibarettir. 

Romanyanm f ibi 
Birine iden erten 

A - Yeniden inea edilen 
ve beyannamesi vaktinde veri 
lorJ yerler için muafiyet müdde 
tının bittiği, 

rüzde Jirmi zam oluncaaktır. leplerio telgrafla yapılması ta· AIAkadar memurların bu 
Vergi kayıtları ranan veya mimi'De iHlte olunmuetur. mevıu üzerinde gösterecekleri 

Ders bu fee ehliyet kesbet Londra 15 (Radys) - Çek09 

herhangi bir suretle kaJbolan Bir memura tahammülü ka- hassasiyet ve gayret te keııdile mte olan kimseler tarafından ve loyakya sefiri lngiltereye verd1R 
mahallerde derhal tahrire .,baela dar vazife verilirse ondan .iele· rine yalnız vazifelerini iyi yap rilecektlr. ~a.vacılık müfreda\ı notada hükümetiniıı plespitl rcd 

T h · ü - t·" · · k - . 1 . ııın en muhım kısmı havacılık Je caktır. a rirın J rur uğe gır· rin zamanında bitirilmesini ıste ma tan muıevellıt b r Vll'dan hu i 1 . d 1 dettlğlni çüııkü buııuıı Südel 
mecıi tarihine kadar terglniu he mek en haklı bir talep olur. · zuru vermekle kalmıyacak, dev l sevg 8 nın talebede uyan ırı 1 • iOl 

B · d '" b" h 1 · t 11 · · k ti d" k ması hakkıııdaki prensıp ve rın Almıınya ıle l>lı l eşıneslııe sap sureti bir eizamname1le ta u tamimın t&er ır e em· etın eme arını uvve en ırme 
rin olunacaktır. mi1eti de körlü davasının icabı eerefini bahee1li1e<'ektir. hedefleridir. l kAn vereceğini bildirmietir. 

B - Beyannamesi verilmi 
., n inenat için binanın biltiği. 

C - Beyannamesi verilml· 
n ve kısmen istimale dahil 

olunan ~erler için istimale tah 
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- SAYFA 3 YENIMERSIN 

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
~1ERSiN 
PiY ~\.SASI 

16 Eyh)I IH:~t) 

i l A N 
T. C. Ziraat Ban~ası Mersin şuoesin~en 

Hevyorkta ~ir ka~m ~irliginin ayıp ve ~atall ~ir teşe~büsü 
Yakışıklı bir delikanlı piyangoya kontılclu, 

yaşlı bir kıza isabet etti 

14- g -938 1 ~1iiıılıal olaıı şulwnıi ·t d a ktiloµra fl ı ğ ı i çirı 19-
1, Pamuklar ,=K=u=s==·ı ~ 9- 938 p:na rlt>sİ gii 11 ii ş : bP ruizdt' m usı· hak a ı rıı -
Kıevlant 36 37 Lihaııt yupılacaktır. 
Dağma:h 28 i ruti h<wa laa ka 1 orta nıt~k L•· ı> m.-1.11 rı u ola rıl ar 
Kapı malı 27 

ı; 5o ._girebih·cek tir. Koza • , 
Kırma yok Muaabahaya gı·rebilec :r:! olanlar 
Kozacı parlağı 26 

28 yaşındaki Henri, Arkrayt, kaçtı, 52 yaşındaki Mod Bed- 1 ~e~~~:~do?avdar 5 

ford peşini bırakmadı; mahkemede hakim işi halletti 
1
· Yumuşak 5 
Yerli buğdayı ."1,50 

. Nevyorkun bUyilk kadın cesi piroğı·amı okunsun. ora• testolarla kıyametleri kopar- ' Çavdar 3,62,5 
bırli klerinden biri, geçen haf· da kadın birliğinin, piyango mış, kendisinin yaşı ne kadar~ Anadol yulaf yok 
ta i_çerisin_de bir yaı eğlencesi bir izdi_vaçla neticelenirse pa• ilerlemiş olurs• olsun, bir de· ı Arpa 
tartıp etmış ve gece yapılan rayı ödıyeceği matbudur; sa· likanlıya eş olabilecek vaziyet. Anadol 3.62,5 
bu vuz Pğlencesi, çok rağbet rahaten y11zılıdır. Halbuki he· te bir kız bulunduğundan ba-IYerlialivreyeni M . 3,3:-,!> 
görmUştur· Eğlence, mevzu la· n~z ni kfthları kıyı\madı. Eğer hisle, ~vlenmek husunda ayak\ Nohut ekstra 5,fıO 
tarının en alAka uyandıranı Mıster Henri Arkrayt sözünde diremiş, m•hkemenin adoletin fasulye 7,t ':1,5 
da, mutat şekilden bambaşka durursa, biz de teahUdUmüzU tecellisine hükmetmesi istedi· Yulaf yerli ·1,3o 
bir piyanko olmuştur Pıyanko yerina getirmekten çekinmi· ğini ileri sürmüştür. Mercimek ıark 4,25 
Ya konulan ve kazanılan gO· yeceğiz, her şey onun sözüne Mahkemenin adeleti ne Sahlep 130 
zeı, yakısıkh bir delikanlı idi; bağlı! ıuretle tecelli etm!ıtir? Hakim Tatlı çoğen 18 
28 yaşında Henri Aryraytl Avukat gUIUmsuyerek ye kararında, bir delikanlının pi· Balmumu 73 

Pıyonkoya konulan deli - rine oturunca, söz sıraıı piya yangoya konulmasını, kadın Cehri ıo 
kanlı. kendisini kazanacak ngoda yaşlı bir kız tarafından birligi nllmJDa ayıp ve bıta ı Susam l:>,50 
Olana, kddın veya kız. yaşlı kazanılan delikanlıya geliyor 'ı saydığını tebarüı ettirerek de 1 Yapağı 
~eya ~ene gUzcl veya çirkin Herıri, ayağa kakıyor, dek öy· likaalınıa biyaagoya konulm•· ı Siyah :>2 
har kım olursa olsun, vefakar. le hu\rnki ifAde ilo değil de ıını kabul~ bu ayıbı ve hatayı Şark 46 
rıazik, sever ve hUUlsa tam daha ziyade beşeri ve ·cinsi l geniı ölçüde pıylıştığını ilave 1 Anadol 46,50 
tl:ıanasile bağlıltk gösterir bir temftyUllerden demvurarak şöy den ıonra. mahkemenin bira·IAydın ıiyab 51 
koca olmağı vaadediyordu" le dıyor: j yıp ve hatayı tasvip yollu ka· ı Yıkanmıf yapak 180 j 
Radmlar birliği de, eçlilik _ Bu ihtiyar teyıe, yaz rar veremiyeceği bildirmiş ve Güz yunu 65 
esnasını, verec~ği kil ili yeti' ce geceleri geç umanlara kadar 1 Misı Mod Bedfordua ;ıteği, bu ' Konya malı tiftik SS 

11 

47 

Para ile tersin etmeği taabhot süren eglenceler yapılırken, er 
1 noktadı.o redde u;ramııtır. 1 Yozgat 1110 

etmiş bulunuyordu. Böyle bir kenden yatağına girip mışıl Diğer tarafan, böyle ayıp ve ' Keçi kılı 47 48 
Piyangonun dehşetli bir a laka mışıl uykuya dalmış, uyur hal hata mahi1etinde bir piyango•! » dabağ 25 

ı - Tiirk olması 
Yaşırıırı ı 8 dt•u ı ı ş ğı \ ' f' 30 d:ıu •) .... 
uı a~ı 

3- ttarıkaıuızcla 111• · ıı11ır lnk i~ I P \ t'tılt• rt· 1 11a l ıs 11 s 
nıalbu htı,· arı11anı ... , i doJdu ,; ıa ... ı . . . 

4 -- Kaz'a rı dığı t a~ıırıl•· B~nıl, .. rnız ırı :ı, {b lt n ('t i!:i 
~ • ~I 

h~kiuıdt• u ıııınıtlllf')f' 11~ g 11 11 ~ıhhal ra poru 
Hf lll ;f ~I 

5 - \1t>"-tPp ş a h a ıl t> t ııaıııt· ~ ı . ııüfu-.ı l Pı.l,Prt)~i . a~kt>r 
Jı~ \t• s ı k a ~ı Vt> I J İİ~rıii lwl '<tı·a k asrn ın asıl ve 
)'H ~uretl~rirı i ihraz tı l mP~i 

6- ffarık:ınıızca ~·a ıııl il ca k H.\ ru·ct bir· t a h ~ i k il~ 
ist ! l11laıaııırn m arı ı hir hali gö ·ii lm~mtısı 
şr<itlır. 

ll li Le nı mi ıu nı a it) 111 , l HI nı a ı, is l t• y .. n it• r i n ha ; ! _ 

kamı za m ii r :ı ca a ı I arı l ıi z ıı 11111 i 13 n olu n 11 r. 
16 11 - i8 

i l l N 
Me;sin asliye ~ukuk ma~~emesi riyasetinden 
~lersıniu malrnıudi ) e mah :. llP!"i tı de uıiik inı i lı . 

san kızı aliyt'tıİrı Ada na lı .ı yv;ırı pazarırıd.ı uıiik 11 1 

\'e istasyonda ~· apı usta s ı merzifonlu koe:ı . ı .\ılil 
usla ale)hiu~ ikdıut• .-.d .. diği lJ şa n nıa ,f a, ~ı ıı ı ile karşılanması' artık şaşıla· de bulunmalıydı delikanlılann 1 nun mürettibi olduğu, ıikayet! Pirinçler 

CRk şey değili hürriyetini tehdit, serbestisini ! çi kadını bot• çıkan Omide kap 
1 
Birinci nevi maJ 21 

Yaz eğlencelerinin şimdi takyit hevesine kapılmamalıdı. 1 tırdığı için, kadın birliğini, iz· I İkinci ne.vi m•I 20 

22 ya pılnıa ~ta ohuı 11111 hak a nw ~ı l'a~ııı d if 

e? hararetli safhası gelip çattı! 1 Rica ederim, ihtiyar teyze ken divaç vukuunda ödeyeceii pa· Çay 260 280 
~llidd~i :.tlt>\ lı aduıa cı~arıl a rı dav f' th·en i rı 111:1-

lıalli azinıel v~· ikanıı ı~a·lıı uıt• çhul 0İdug1111dıu1 
da veı iye11i n bila lehliA iaıit>si iiz.- ri ne LP lı. P•y•ngon?n çekilmesine ba~la~ diliğ~aden bu sevd.adan vaz· I ra!ı bır misli ile, ik~ k~t taz• 1 K~hve . 1 tO 

rnyort İk1 saat sUrllyor. ıkı geçsın. Ben kendimı, kıtamızın mıaat olmak üzere, ızdıvaçaız Badem, çekırdek 
saat sonra da netice anlaşılıyor kaşifi Kriıtof Kolombun bu ödemeğe zorlayıcı karar verip ' içleri 
Herkes nefesini tutup nettce- gençlik arkadaşile evlenmeğe cezalandırmııtır. Tatlı badem içi 
nin bildirilmesini l'eklerken zorlıyarak cehennem azabın• D•va ıeklini alan bu mel Acı · ,. » 

Henri. Arkrayt ?e sabırsızl?oı· ~·~lan~~ktanaa, Hulson neh· se~e, Nevyorkta herare~li bir Acı çek.i~dek 
Yor, kıme lkramıye olarak ısa- rının dıbınde uykuya dalmağı alaka uyandırmıı. süreklıcesob Urfa Yagı 
bet ettiğini bir an evvel öğ· tercih ederim, söıUn doğru- bellere mevzu olarak, bir çok · İçel ,, 

90 
55 
36 
90 
70 

liğ !~tın il311Prı ic r:ı sı ıı a k a raı· v+•:·il•' rPk nı a lıkt>111e 

95 21·9-~38 çarş .u11ha günii saa ı 9 a ta l i k in~ k'1 rar 
60 verilıliğindt!ıı yHvmi nıf•zkiırc l ~ uıa hk t>nı t1 yP. g . lnıt~ 
3 7 si v t> y a b i r v ,. k i 1 g ö n d P r nı esi a J, si l a h. l i r ti ~ m n -
100 Jıakemtıuirı gıy:abrnda icra t•dil.-cPğ i tebli ğ uıa _ 

renmek hususunda ölcüzUz su ı kişiyi bir kaç gün için eğlen· -----------
derecede merakla kıvranıyor Mis Bedfort, .şiddetli pro· dirmiştir. 

Ke~ilere zulüm e~en Eyvahı Dehşeti Piyongo 

talihlisi Mis Mod Bfldford:. Me~met Ali ehramlan yı~mak istemiC!ti a"am "apı·s yatacak 
Resmen kız daha, ama.. öm· V U il 
rUnUn 52 inci bahnrmı idrak Kahiı e evrak mahzenindf'I vurmak için Mehmet Ali eh lngilterede adamın birı 
etmişi hatta belki de daha faz- garip bir vesika bulunmuş ve ramlarda bulunan taşlardan bir kediyi, ilk önce ıuya bı
l~sınıl ya.~ı~ı do~~u ~öyle~i.p naşredilmıştir. Bu vesikıı Meh istifade etmeği dUşunmuş• ve tırarak .. b~ tekilde on dakika 
Söyle~edıgı kestırılemıyecPgt· ~et A~i zamanına aittir v" Ka 

1 

ehramları yıkmak için hir tut~p oldurm~k, ~onr~ m•haı
ne gorel b:re cıvarıoda bulunan üç bU phln hazırlamasını başmUhen lenın tenha hır koıeıınde ka· 

28 yaşındaki delikanlı yUk ehramı yıkma planıdır' dise emretmiştir. fasını taşlı ezmek suretile mah 
gözlerini açıyor. gözlerini ka· Bu pH\nların üzerinde, Mehmet Ehramların tarihi kıymeti kemeye verilmiı ve bir ay•· 
P_ıyor, bütün vadini bir an. içe Alinin emri Uzerine Linan dö ni bilen başmuhendisi, Meh ğır hapis cezaı~ ~c~it.tir... . 
rısinde unutarak sendelıyor Belfor isminde bir Fransız mil met Alınin srzusuna bayır .. Adam, .kedıyı nıçın oldiir 
ve kurtuluş yolu arıyor, tav- hendisi tarafından yapıldıaı d" d' w· • h'l ı· b' 1 dun ? sualıne karıı: ., ıyeme ıgı ıçın ıeı ır yoa 
Şan gibi suretle oradan kaçı- yazılıdır' . h" . Yavrularana bakmıyordu, 
Y A 1• b 1 b"l' b 1 M h . K . müracaat atmış. ve 1levı bu k d . • "ld" dil or. rlı11. u a ı ırsc u sun e met Alı paşa ahıre . . . ız ım. Onun ıçın o ur m. 
piyango talihlisi' bir bakıma civarıoda Nilin sularını tanzim arzusundan vazgeçebilmek 1çın dem!ştir. 
talihsizini! etmek Uzere büyük bir barHj ~ıkma_ mas,·~fını çok . mllba.ıa 

Mis Mod Bedford. bu fi· yaptırmağı dUşllnUyordu Bu galı göster~ış, M_ısır ıçerlerın Or. Sa~ı kansmdan 
aynhyor rarı hakaret sayarak ikremi· maksatla Mısırda bulunan den taş getırmenıo ehramları 

Yeyi reddect.k yerde, hiç de Fransız mühendislerinden isti yıaımaldao daha masrafsız ola 
Oralı değil, 5 dolar vererek fade etmiş mükemmel plAolar cağını isb9 t etmiştir. . .. Alman R~iai~bbank direk 
bir numara alan yaşlı kız,, yaptırmıştı. inşaata başlamak . Ehramların bu hıle saye töru meıhur ıktiıadcı do~tor 
delikanlıdan, evlenmeden ve için her şey hayır ..• fakat çek sıode yıkılmıtktan yakayı kur Şaht karısından ayrılmak uze· 
birliğin vereceği paradan vaz- mOhım bir eksik var: teş yek tarmış oldukları bugiln anlaşıl re mabkem"'ye müracaat et . 
geçmiyor. Bazı tavsiyelere hiç Maksadına bir 80 evvel mış oluyor. miıtir. Doktor Şaht. otuz beş 
kulak.asmıyor, derhal Nevyork senedir evli idi. Bir oglu, bir 

mahkemelerinden birine baş Amerikada Sakız çiğneme l Bir orgun için~en de kızı vardır. 
"urarak, Henriciğınin kocalık ı k p 1. f f I' 1 
\razifelerini tam manasile ifa· Modası nı er ÇI ar anama ıana mm aa IJB. 
Ya davet edilmeı:ıini, kadın Amerikan ticaret odaları fngilterede fi4 yaıdanberi 1936 yılında' Pdnama ka 
birliğinin de taahhüt elliği birliği tarafından hazırlanan bir kilisede bulunan org tc· nalından mecmuu 28 milyon 
Parayı ödemeğe zorlamasını bir istatistik geçen sene 6 mil mizlenirken içinde lizumıüz lonili\to tutan 5383 gemi geç 
b• • t' 
ır hak olmak Uzere istiyor· yar paket skız serfolunduğunu kağıdlar, fındık, fııtık, porte- mış ır. 1 
. - -~adın birliği~i~ avu~~t gösteriyor' kal kabu~ları, çikolata yıldı~a ~unlarda~ .alıı~~n rUı~mda 

bırlıgıne karşı vakı, ısteğe ıtı· Amerikada çiğnenilen 83 n çıkmııtır. Org'un bnynk bu S mılyon lngılız hıasıdır 
tazsız şöyle dıyo~= . kız değildir. ~a.ı ve şekerle iş kı•m• d• i~eri•in_dea_, •İçi~ kor Tren Nakliyatmda Bir Rekor 

- Para hazır, ısdıvaç res ba haline getırılen kauçnktan dall ve fotın baıı ıle baglı ol . . . 
men tescil edilir ed1Jmez, he· yapılır. Amerikada sakız çiğne larak bulunmuıtur. Şı_md~ye kadar tirenle 
trıen ödemek Uzere taahhUdU· menin bu suretle çoğalışı Su Kiliseye gidenlerin nezir nakle~ılmış ol~n e_~ bUyU_k şey 
trıUzde duruyoruz. Yeter ki tün ~arfiyatının azalmasına için bu bağları bağladıkları ve Amerıkanın MtR~rı , eyeletınden 
P.tis ROdford, Misıs Arkrayt SP.heb olmuştur. ÇtınkU Hkız org'u da bir n~vi ç6p teneke TeksaHa gönderılen 245 ton 
Sif·.ıtile karşımıza çıksın Hele çi ğniyerıler bıJhassa az cika si a'ibi kullandıkları aaln9ılmıı· ağırlığında ve 3o metre uzun 
bir nikah kıyılsın! Yaz eğlen· ra içmiye çalışan Jiryakilerdir tar, luğunda bir çelik kuledir. 

karııına k:ıiuı olmak iizre ke) fı~'fll ı h"ı ıı olu11ur 

Zayi şa~a~etname 
~ e r si 11 c u nı lı u r i ~· ,~ t . i l k o k u l u 11 d a 11 a l d ı ğ ı uı 

şaha ıiel11anwnıi za)' İ .-uiuı, Y .-11 isi11i ala cağ ı nıda rı 
esk İSİllİ U Jı lİ k IJI Ü Ol111ad1ğl11I İl ait ecltıl'İ Hl . 

Mı· r~inin kara d ıvilr kö \ ii r dP n 
Mt•lınıt>l s~ vim oğl u Alauwt 

Isı yuva ol{ulu 
di ı·el{törl fığüııdeı1 

Okulumuzun Ana ve ilk kısmın birin
ci sınıflarına talebe kayd ve kabulüne 
20 eylul tarihinde başlanacaktır. 

1 - 6 

f l A N 
iktisat VekalPtiııiu f) .S .. 93 sı tarifıiııd~ irıt iş a r 

eden fiyat lislt~ ~ i mucip ~alı~lttrımı'l.: 
Eh'ath 

Tıp il Se) harı bezi 7f>X3G 
,, VI Hor uzlu b111z 7 ôX:i 6 

VI S k 1 7f>X t:ı 6 ,. \ap · aı l) 

ı Satış ıwşin hedellt·d ir . 

Fi 
6,öU 
6, 1 o 
6,70 

~ --· Hir balyadan aş:J ğı ~a tışlar içiu 010 2 

3 
zam yapılır. 
Sıf ıuasraflcu-ilP- haha ambalaj hed l"l
leri m iişteriy~ ai ufr. 

Tarsus.ta M Rasim beyF. 
müsteciri 

Salih Bosna 
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s uvarna dikiş M kin 
Dünyanın en sağlam en kuilanışlı e . n UCUZ 

~~~~~~~~~~~~ 

H J S K U VARN A: DİKİŞ MAKİNALARıDIR. 
El , Ayak , Dikiş ve Nakış , salon 

E lektrik ve hulasa dikiş makinalarının 

her çeşidi ve istenilen yedek parç<ıları 

mevcuttur. 

Hnskuvarna ; lsvec celig"inden mamul 
' ' 

butün aletleri garantili dünyanıu en ta-

nınmış ve en eski mar kasıdı. 

h U S K U V t\. R N A Nakış makinaları ayni şekilde ve ayni büyüklükteki diğer Dikiş 
makinalarından yüzde elli ucuzdur. 

T e d i y a t t a B ü y ü k K o 1 aylı ki ar G ö s t e r i l!m e k t e d i r. 
Mersinde satış yeri Gümrük meydanında No. 12 Da (M fA lQ) O ~ Türkiyenin belli baş!ı merkezlerinde şubeleri vardır 

74-30 

ı:==============================================--------------~--ıns:m::a:ma:m... .......... ~llllılılc~-

i Mersin; 
Cenubun en cok 

~ 

-----------------~ 1 r=c.._E3ee aır "'• "'? 

Yeni Mersl•n gün~~ıe~n v~ü~~t~~ Remington 
en taze haberlerini 

okunan ve tutunan 
gazetesidir. Gündelik Siyasi Gazete -

:Yeni lVletısin Her Dairede 
de· bulursunuz. I-I er ticare thar1 ed e · 

ı Her Yerde ~ eni Mersin . 11 Yıllık fasılasız intişarında muva'ffahiyetini 
. • halktan g6rdüğü rağbete borçludur. 

N i M ER si N : Sizin Gazetenizdir. Dertlerinize dileklerinize n N rM ER si N sütunları açıktır. 
• 
1 ERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmıya çalışınız . 

~ 

. 
nı 

1 
Daima RE M 1 N G T O N yazı makinaları ~ 

1 
YB Şeritleri ~ullamhyor ffi 

l ~~ ~·ı <izde bir RE İNG T O N almalı '. 

Taba Ait bütün İ$1er.i ucuz 
ve süratle rapar. 

n yeni ve çok çeşitli Aarf~eri Yeni Mersirı 
l\~atbaasında bulabilir:siniz. 

er boyda istenilen harflerle K i T A P 
GAZETE ve MECMUA Tabı yapıhr. 

=-~ 

esmi Daire ve Müesseseterıe tica~et
anelere ait her çeşit Defterler Evrakı 
matbua Fatura ve saire en nefis bir 

tarzda ve beğendirmek şartile y.apıl1r. 

r;J sınız. Saüş yeri 

~J ~~====~ ,:-_~......,._.,..,.._Vıl~a~.::r~J 
!1 
(~ 1Liray-;. Fotograf makınesil 
~ J Bütün Dünyaca lanmrn ış {KO DA K) markalı kutu 
!~ ve körüklü makinelerimizin son modelJeri g eldi. 
aı J Haftada 1 lir .o ile kutu 

ı~.J 
~j 
r~I 
~~ . 
{t 
{f 
# 
* ?J 
~~ 
(J 
~' rJ 
~~ 
r~ 
~~ 

(~ 
~~ 

» 2 » » körüklü 
bir makine tide edebilirsiniz. 

Foıoi!rafu l :ır ! ti aıııatörlt> f' ie ıı lu-• r ı unıi fılı•ı 
cı • .. 

nu· Jz,. nu~ ve ilaçlar her ) Pr ti e rı uc ıı z v~ hıl 
hası-;a t(jz.-dir. 

Saat ve Gözlük 
Htr cins cıp, kol, masa ve duvar saatltrimizi tavslyt tdtriz, 

fi1atları mutedildir, Fenni Ztiss maıkalı numrolu ve ayrıca l!Ü
ntş ve toz gözlükltri de gtldi. 

SEDAD SAHİR SEYMEN 
Uray caddesi No. 41 - Mers·n 

Taşra siparişleri acele olarak gönderilir. 

G•• Si O'orta ı 
UVeD So:yetes ı 

• 
Sümerbank Emlak ve Eytam 

bankalarının kurumudur 

~ ~ 
' Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tez elden g6nderilir. ~~~ 

Ve en güvenilen sigorta şiı ketidir 
Hayat, y:;ııgırı, r•ak lıyH I, k uıa, ot o ıuobıl sigc) r 
talarınızı eu uıksait ~arıl a r ,.~ tedi \'e kolav-. ~ . 
hlda rile y :ı par. 

, ~~~~~~~~~::tei~=*=~~~~~*~*~~~~~~~~~~tP' Mersinde Mümessili 

VASFİ ORGUN 
Menin: Yelli Mırıin Baıımeviade Buılmııtır 


