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Halayda geniş idari değişiklik yapıldı 
iş başına halkın tam itimadını kazanmış şahsiyetler geçti 

Garonun Avenesi Kaçıyor 
Tedhiş altında yapılan kayıtlar hükümsüz 

sayılarak yeniden kayıt başhyacak 

ingiltere asabiyet içinde 
Franko ispanyasına ·mukabelei bilmisil yapıl

ması, Franko gemilerinin zaptı isteniyor 

Garon ııı1 dağıttığı silal1 lar taına men topiatı ldı 
Tahrikçi Elliva ve Elurube gazeteleri kapatıldı Hataylı diye 

Suriyeden s~vkedilen Ermeniler Araplar cezalandırılacak 

Bir vagon zehirli gaz 
infilak etti 

Pirene civarında 
müthiş bir panik 

ol da Antakya 8 (Hususi muhabi· 
rimizden) - Halayda aükünet 
tamamen teessüs etti denebilir 
Doktor Abdurrahman Melek'm 
Hatay dahiliye müdürlüAüne ta 
Jininden sonra idare amirlikle 
rine halkın tem mllnasiyle sevgi 
•o itimadını kazanmış olan eah 
siyetler getirildi. Tahrikçilerin 
Garouun avenesi haydutların 
&imdiye kadar çetirdikleri ma 
ne•ralar ifllis etli. 

)'eller işleyen adamlar Garonuıi rnlandaşı diye nüfus muamele
atıfetine (!) uğrayarak şimdiye leri ikmal edilip defterlere yazı Paris 9 (Radyo) Pirene cita 
kadar hiç bir takibA uğramam ıs J ın adamların vaziyeti tetkik 

1 rında bir vagonda balunau ze 
tardı. Yeni idare teessüs edince edilmektedir. Hataylı olmayıpda hirli gazlar faıltt tazyik yüzün 
cinayetlerinin hesabı sorulacağı• flatay vatandaşı diye yazılan den infilnk etmiştir. istasyonu 
ııı anlayan şerirler Hatay hudut adamlal'la yazan memnrlar hak· kaplayan zehirJi gazlar önünde 
tarından dışarı knçmıelardır. kında Cenevre aıılaşmasınm ce· istasyon memurları ~çe halk ka 
Suriyeden•gelen Ermeniler zai hükümleri tatbik edilecek ve çışmnya başlamıılar ve 72 yaşın 
Araplar intihaba fesat karıştırmak suçile da kaçamayan bir ihtiyar ölmüş 

Suriyeden kamyonlarla Ha husufii mahkemeye verilecekler· tür. 

taya sevkedilerek hemen Hatay dir. Polonya. Çekoslo1akya 

İngiliz harp gen1ileri 

T ah ki kat için dün Alikanta 
limanına geldi 

/ngilizler protesto devrinin geçtiğini söy 
lüyor hühumetten şiddet istiyorlar 
Paris 9 ( Havas bildiriyor ) Mukabelei bilmisif mi 

Alikanta limanında bombardıman yapılacak ? 
edilım iki lngıliz ticaret gemisi Bilhassa muknbelei bilmisil· 
nin tahkikat souuııa kadar etra- ler yapılarak Frankist gemilerin 
fı muhafaza edilmiş bulunuyor zaptı ileri sürülmekte ve son ha 
du. Bu sabah bir fngiliz destor diselcrden büyük asabiyot du 
yeri limana .girerek yaralı iki yan İngiliz cfkllrı umumiyesi de 
geminin arasına demirlemiştir. mukabelei bilmisil teklifini tas
Destoryer kumandanı burada vip etmektedir. Diğer tarfıftıın 

tahkikat yapacaktır. Kumandan limanlardaki lııgiliz gemileri ta Tahrikçiler Halayın artık 
entrikalara sahne olamıracağını 

anladılar. Hepsi de birer ikişer 
Garonun akıbetine u~rayarak 
RükOna susayan bu güzel diyar 
dau uzaklaşıyor. Yeni delege 
•e askeri kumandan Kole Garo 
nun istihbarat zabiti, daire mü 
dihü hususi sekreterini ve zabı 
ta ser.is ıefini de isıifa)'a mec· 
bur tuttur. Bu adamlar dün 
aksam Halaydan ayrıldılar. 

En büyük davalarımızdan birisi 

Orman işlerimiz 
Kanun köylü ve milli ekono

mi lehine değiştirildi 

Hudutta vahim kav- İspanyol maknmlariylo temasa rafından mutaarrızlara ateş açıl 
başlamıştır. Tahkikattan sonra ması da ileri sürülmektedir. 

ga/ar oldu destorror cesetleri ve yaralıları Bu ana kadar Frllnkoya ta 
Varşova 9 cRadyo• Polonya lngillereye g<Hürcceklir,' raflar olan Deyli Meyil gazetesi 

-Çek hududunda Oeklerle po 
1 Protesto devri geçti de ayni maelde nceriyat yapa-

lonyalılar arasıuda yeni bir hd Londra : (Radyo) Bütün. ga Irak mutaarrızlara şiddetle mu 
dise olmuştur. Başlarında öğret zeteler tecaruzlere karşı dıplo kabele edilmesini hükiimtite tav 
men bulunan Çekler:Polonya hu masi protesto devrinin geçmiş! siye etmektedir. 

Yeni kaymakamlar ve 
belediye reisleri 

Muhtelit encümende devlet ve millet men 
f aatler ini telif eden yeni projenin metni 

duduna tecavüz ederek tarlala olduğunda ve bayrağa hürmet Hükumet takip edeceği hat 
rıuda çalışmakta olan köylüleri 1 ettirmek için çok şiddetli tedbir tı hareketi hfidiso mahallinde ya 
dövmüşlerdir. HAdise diplomatik ler almak lüzumunda müttefik pıl"n tahkikat raporu geld1kteıı 

toşebbilslere intikal etmiştir. bulunmaktadırlıır. 1 sonra tayin edecektir. 

Ankara, 8 ( Hususi} - Ot· 311~ sayılı ka~unun . ıs inci Sudet meselesı' ve Almanya Fransa Japonyaya ateş püskürüyor 
Antakya kaymakamlığına B. man kanunu üzerinde yapılması maddesı aşa4ıdakı şekıldo de· 1 

Süreyya Halef, Antakya beledi· kararlaşmış olnn tadillere aid ı:t;şıirilmiştir· Ç k h • 1 ...,, • t tmı· 1 • 
ye reiE-liğine nvukat Vedi Münir kanun projesinin Knmutny muh· Ormanl~rın iç.~nde veya or . e ükumeti ınsan ıga rıaye e yen erı 
Karabay, Kırıkhan kaymakamlı- lelil encümeninde tetkik edime· man sınırlarına koy ortasından - b ...,, d k 1 ki '"' 
Qına Vedi Bilgin tayin edildiler si bitmiştir. 1 ufki hallı müstakim üıerinde 10 s d t t I l . . ogazı n an ya a ama azım 
•e d- d "tibaren yeni vazife· Muhtelit encümen, hükume- kilometre uzaklığa kadar bulu- U e ~ ep erını ı - --------------
lerin~n b::ıa~arak id~royi ele al· tin köylü ve mılli ekomomi le· n_nn ~ö~~ülere zati ~hıiya?Jarı i kabul etmiyecek mi Japon tebliğlerine göre Çinliler gerile-

ı . · ·ııı t kl'f çın dıkılı aQaçlara aıd tarıfe be· ( ) 1 dılar. llttber aldıA-ıma göre bu Jııne yaptırdıA'ı yeıti ı uve e ı . . . . . Berlin, 9 Rttdyo - f avas· ç· ı·ı d k • • b "/d• • 
" . - - . lerini bü ük bir memnuniyetle dalının onda bırını ve ayrıca lan· Alman si asi mebı.ıflll Çekos- yor• tn l er e a Sini l ırıyor 

8unJerde nahıyemudurlcrı ve za ' Y .. k 1 · d kesme ve taşıma masraflarını · Y 
bıtadeda geniş değieiklik yapıla karşılamış ve muza ere erın. e - k . l . , 1 . ·ı lpvakyada Slldetlerle bUkllmet a· Paris 9 cRııdyo•Qinde Frnn testolar neticesiz ve gülün,.tfır 

b tadillerin esas tutulmnsını ıt· ademe şartıy e oı ınaıı arın ıstı \ d k" n k ı · dlkk ti .. 
cak te Garonun adamlarının va uf 

1 
t B edilmiş ,-erlerinden veya orman rdSIU 8 1 m za ere erı 8 e ı sıı hastahanesinin bombıır<lıma Mütecaviz Japorıu boğazmdau 

tifeleriııe nihayet ·,erilerek hal· tı a~la ~arar aş~tr~ış ır. u _m~v .. t . x.· 1 ,,.1 .. takib etmektedir. Yarı resmt ga-
1 
nı münasebetiyle Fraıısıı matbu yaknlamak çe ezmek gerektir.• 

l zu uzorınde belırmış olan bulun memurunun gos eıAce"ı ma 111 • • • • • • k 
kın ~timadıııı kazanmıe şahsiyet i.htiynçları kökünden halleden lerden kerrstclik, kaplık, tomruk 

1 
zeteler Çeklerın dahıh sulh ıçın ı alı umumı!etle J.aponyaya nr Harp vaziyeti: 

ler tayin edilecektir. ve Türkiyenin en büyük dav!lla· ve mahrukat verilir. SUdet melaleblltım suıetl htlye· şı . şldde~lı _ neşrıyatın~. devam Loudra 9 cRadyo• Royter 
S"I" . . . . d k"bul etmek lstemedi"'ini ya. adıyor. Hukumet mehafılıne men 1 ahlar toplatıldı rından hırı olan ağaç mevzuu Aynı mesafe dahılınde bulu· e 0 6 . • bildiriyor: Çin resmi r.tebliğlerin 

Yeni delege sıkı :ıedoirlerle üzerinde devlet ve millet meufa- nup da geçimleri, öteden beri, zarak Çek olmayan topraklar nze .!-IUP gazeteler Çının JAp?n 
1E~a de harekAtın gittikçe Çinliler le 

&aaylşi iade etlikten sonrn ilk a~larin! ç?k güzel leli.f .eden ye· kendi vasıtalariyle pazarl:ıra ge·l Jinde her suretle bir h'\k iddia 9Üzüne karşı nıücadelesıııe bur hine inkişaf ettilti bilclirilmesine 
icı olarak Garo tarafındaıı Erme nı proıenın tam metnıaı yazıyo· tirip sattıkları kereste, odun kap edllewlyeceğlnln sştkar olduğunu met etmek ıazım olduğunu ve 
v ruz: rağmen Tokyodan verilen haber 
. lık ve kömüre bağlı olan köylü ve SOdetlere istenilen geniş muh Çine yardımın bir iıııurnlık bor 

nılere ve Araplara da~ıtılan si· Projenin metni iare tam tarife bedeli alınarak t11riyet verllmedlkçe Çekoslovak· cu olacağını yaımııkladırlar. lerde .Japonların I.ungaide iler 
lAhları toplatmış ve milis adı Madde ı. - (3116 sayılı or izin verilebilir. yada sul~Un teessUsUoe imkan lıt t Matbuat kati bir lisanla ya !edikleri, (Pekin-Hankeu demir 
altında geceleri haydutluk gün· man kanununun ek kanun layi- Bu izin ne hadler dahilinde savvur edilemlyeC(\ğ\nl yazmakta pılan protestolara karşı şunları yoluna yaklaştıkları, motörlü .Ja 
düzleri tedhiııçilik yapan adamla bası:) Sonu ikincide d l pon kıtalarlııın rcenubu garb'ide 

" ır ar. yazmaktadır : . · · · 
rın vazifesine nihayet vermiştir Af kanunu projesi c- Japonlar en iptid ı in :30 kılom~tro ılerlodıklerı, Hopa 
Kayıtlara yeniden mi FİIİS!İn d~ sanlık kaidelerine riayet etme~ yin cenubu garbisine Yeniden 

başlanacak? K tayda mal"ı kanunlar yorlar. Böyle bir davala knrşıı2? .tabur [e~ker çıkardıkları bil 
Bilindiği gibi Kırıkhanda am u - Tank müfrezeleri diplomasi yoliyle yapılacnk pro dırılmektedır. 

lıkenderunda .tedl~iş ve :tazyiklaf dan sonra müzakere edilecek tenkil hareketine 
halkın Türk lıstesme yazılması · 
na ıntıni olunmuş bilhassa Eti ----;-- l/ '"ki • d h geçti 
Türkleri 1ırup grup Milletler Ce .150 Jik/erı teme U errn en ma rum Kudüs 9 cRadyo• Şimali 
llıiJeti komia7onuna müracat e· tutan kanun maddesi muhafaza edilecek Filisıinde başlayan tedhiş hare 
derek vaziyeti aulatmışlardı He keti genitılemiştir, Hayfa yakinin 
0üıkati7etle teenüd etmeyen bir Ankara 8 ( Hususi ) Büyük yel kesbedscektir. Kanunun 19 de Bestelonoyu kasabasına da 
habere göre şimdiye kadar ya· Millet Meclisi Adliye encümeni mayıstan itibaren meri tütulaca dün çeteler taarruz etmiş biryer 
l>ılan kayıtlar hOkümsüz addedi lfiO liklerin affı hakkındaki ka ğı hakındaki haberler do~ru de de yangı .. çılıtrmışlar iki kişiyi 
1ecek ve t b" b ıA ı"çinde · · t 'b"nden öldürmüQlerdir, AtJ eri makamnt 

Kazanç, buhran, müoazene vergileri 

Maliye Vekaleti izahh bir 
tebliğ neşretti 

20, 30 liralık maaş muafiyetleri ve ver .. 
gilerin nasıl kesileceği izah ediliyor 

ı. am ır ser es 1 nun projesinin esbabı mucıbe ğildir. Kanun neşrı arı 1 "' 
llaJıtlar "d b ı ktır ' kt K çetelerin tenkili için iki tanklı ( ) · J 
,. a 1enı en ıtŞ anara mazbatasını haznlameğa başla itibaren muteber oıaca ır. a Ankara, 8 Hususi - Malı hizmet erbabı istihkaklarından 
ahrı'k · t 1 k tıldı d · öre 110 müfreze sevketmietir, Bunlardan ÇI gaze e er apa . mıııl1r. Eencümen, hükumetçe nunun bir mad esı_ue g • ye Vekllleti iktisadt buhran ve kesilecek vergiler, bu mükellef· 

t k "' ı birisi Akkll, diğeri Hayra istika 
s enderunda Garonun naşır müstacelan umumi heyete sevki Iikler sekiz sene muddel e amme muvazene çergileri kanununda lere her ay bilfiil ödenen para. 

efk~rı olan ve Cmülemadiyen en istenen bazı mali kanan ltıyiha hiınıetinde kullanılmaktan malı mf'tine gitmektedir, yazılı elan 20 ve 30 liralık ma· illi' üzeriuden hesap ed\lmek ve 

çlrkın bir sakilde tahrikçi yazı· larınııı mJzakeresile meşguldur 1 rum olacaklardır. lzmir Enternasyonal aşlara ait muafiyetlerin biraydan muafiyet ve mükellefiye hüküm 
~: yazan cEl~iu~ .gazetesiyle Bu itibarba af kanununun esba • Projeye konulan bir maddede (FlYJfA[RıO~[Q)fA noksan çalışım hizmet erbabı leri kendilerine bir ay içinde 
, lakyada ayın ş?kılde çıkan bı mucibe mazbatasın~u tamam 

150 
liklerin tabiyetlon iskaları istihkaklarına, ne suretle tatbik ödenen paralarıu yekununa gö-

Elurube• gazetesı kumandan lanması ancak bu malı kanunla . k ı. ı te 1 MİL YON edileceı?ine dair umumi bir tcb re tayin olunmak lüzım gelı'rkoıı 
l<oı . · ı . . 'k hakkınc!akı anurıun, uun arı 

e tarafından bılftmüddet talı rııı müzakeresı bıttı ten sonra " t U-k haklarından Müc::.teri sizinle ah~ veriş lig neşretmiştir. Bu tebliği hüll\· bazı yerlerde 18 seri ııumnrnlı 
9dildi, mümkün olabiltıc~ktir. urus ve eme u ~ ~ 
C 1 tutan ikiııci mad etmek istiyor satan bildiriyorum; ve "25 - 2 - 933 tarihli iktisadi 

aniler kaçtı Bu kanunla beraber proje ıııa ııum ,. .. 
l . 1 -k- ler"ııin mahfuz tutu 20 A"ustoa • 20 Eyl"I. "'38 Kazanç, iktisadi buhran ve lrnhran vergısi umumi tebJill>"ı 

Antnkvada lskenderunda ve onelce de yazıldığı gibi Mec i desı ıu ur~ 1 
• • w u ~ ıs 

h. 1 

1 1 ı-.. l h edılmektodır ~------ 1 muvazene vergileriııo tiibi olan -sonu lklncıde -
ır çok köylerde sayısız cina· sin yaz tatilinden evve kanuni aca.ı asrı • 

' 
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Poletik Bahisler: 

japonların 
Bugüne kadar Çinde kazan· 

dığı şey ııedir? 

Dötüş eden yumruk ve lögat okuyan 
kelimeler iyi değildir 

Dünya ııüfusuoun onda biri 
ıon a1lar içinde bir müstevli or 
dunun kılıcı altına ctüştü Yer 
yüzündeki ucuz işcilerin son bü 
yilk bloku olan 200,000,000 Qiııli 

Yena-ce deltasının münbit ova 
larında yaşamaktadır. 

Dut aQ-açları ipek böcekleri 
ne gıda olan parlak yeşil yap 
raklarını şubat ayında açarlar 
Nisan yaQ"murlarının vücude ge 
ıirdiii seller, tarlaları pirinç eki 
mi iQin hazırlar. Ağustosda, son 
teşrinde hasadları yapılmak üze 
re arpa, buğ'day ve darı ekilir. 
Buralard:ı pamuk da para geıi 

rerı ürünlerdir ve yüzlerce ka 
nallardan pazara sevkoluııur. 

Yapılan harbin bütün mükô 
fah 7alnız bu mümbit topraklar 
la ucuz i&cilik deglldir. Nankin 
Susov, Hangşov, Vuhu yalnız 

kendi servetleri dolayı11ile değil, 

temin edecekleri vergiler dolayı 

sile de birer kazanç kaynağıdır 
lar. Nankiu, daha lsanın dol}du 
auudan uzun zaman önce, yer 
7Qzünün en büJük şehirlerin 

den biri olarak meşhurdu. Bura 
sı sehir defa Çinin idare marke 
~i olmuıtur. Mlng'lerin ve dok 
tor Sun·Yat Sen'ni mezarları 

oradadir. Ç!nin bu kımında mo 
dern saQ'lık, bU, şosa tesisatı 

mevcuddur. 
" Yukarıda gök, aşaAıda 

Suşov ve Haugşov11 eski bir Çin 
sözüdilr ki Çinlilerin bu iki şeb 
re karşı olan rabıta ve itibarla 
rım gösterir. Çin kollejlerinden 
yarısı, şimdi Japonlar .tarafın 

dan işgal edilmiş olan bölgede 

Yazan; Horvey Vetz 
ailesi için bir feldket olur. O za 
man, ya bu böceklerin açlıktan 
birer birer öldüğünü görmek, 
yahud da elinde, avucunda ne 
~arsa harcayıp yüksek fiatla dut 
yaprakları satın almak )Azım ge 
lir. 

tık bahar yağmurları başla 
yınca da pirinç mevsimi girmiş 

olur. Çinli çirçinin ziraat Aletleri 
basittir ve bütün nakliyatı da 
fiküz ve mandalara yaptırılır. 

Çifıçlnin bütün yedil}i gün 
de üç defa pirinç ve pancar tur 
şusudu. Aile büyük ve Hçtır; fa 
kat gayet cüzi Jiyecekle besle 
nir. fşte Japonların istila ettikle 
ri arazide ilk kazançları bu çift 
çileri ele geçirmek olmuştur. 

Her ne kadar dünyada Nan 
kinin porsele11leri, damseleri ışle 
mel eri meşhur ise de · buranııı 
başlıca ihracat maddesi tuzlan 
mış ördektir. 

Nankinde !2 mil uzuııluğuıı 

da bir surun arkasında yaşayan 
bir milyon erkek, çocuk \'e ka 
dm' tatar hücumlarını durdurma 
ğa muvaffık oldukları halde J a 
pon topçusurıun ateşi karşısında 
aciz kalmış, teslim olmuşlardır. 

Durası üçünce, dördüncü \'e 
beşinci asırlarda milletin paytah 
tı idi. Ming'ler eski azamet ve 
haşmeti horaya yenden getirmiş 
ler ve 1911 senesinde Dr. Sun 
Yat Fen bunun surları içinde 
milli hükümeli kurmuştur. 

Oı: yıl önce burada 20 nıil 
yon dolarlık bir inşa proğramı 

nın tatbıkine girişilmişti. Bu ara 
da şos.::lar, parklar ve bir stad 
yom kuruldu. Şarktaki eo bü 
yük rasad dürbünü buradadır. 

Japonların harpten kazan 
dir. dıkları daha ufak mükAfatlar da 

Bu 0'8da yetiştirılen ipek. daha küçük şehirler, limanlsr 75 
böcekleri dünyanın en beyaz ve 1 pamuk fabrikası, 45 ipek ima 
en ince ipelerici verirler. Y ıllur l Jüthanesi ve bir düzüe bü1ük 
ca vaktini seyahatlerle geçirmiş · fabrikalardır. 
ve 7orulmue olan meşhur sey 1 Yerliler bu müstevlileri yıl 
J&h Marko Poı'l, Naııkin şehri lanmış bir felsefe ıle kabul et 
Jakınlarıııda isfüahate çekilmiş 1 mekte ve gemileriui, e\'lerini on 
ve burada mustantıklık nevin 1 lara ~erirlerken şu sözü söyle 

den bir vazife almıştı. Buraııııı 1 nıektedi~le!: 
4 . " Doğuş eden yumruk ve la 

halkı Qok sabırlı ınsanlardır ve uet okuyan kelimeler iyi dea}il 
çocukluktan başlayıp ihtiyar yas 

dir." 
larma kadar durup dinıenmeden 

Kazanç, buhran, mü 
vazene vergileri 

(Birinciden artan) 

hükümlerine muhalif olarak 7ev 

çalışırlar. Bura halkının mizacı 

da ıu atalar sözünden anlaşılır= 
"AQ sürünmek ufak bir şeydir; 

vdhim olan bir kimsenin fazileti 
ni ka7betmesidi.. 

Bu arazinin yüzde 011 beşl miye ile çalışanların vergi1e 
bataklık, nehir ve kunnllardan matrah olacak aylık istihkakla 
ibarettir. Duralarda çıçilerm ba rının hesabına. bilfiil kendileri 
ıit kulübeleri, tuğladan vücuda ne ödenen paralar nazarı dikka 

ıetirilmiş ipek lıoceği ocakları \e ~lı.nmayıp, :evm.iyel~rini~ bir 
om etrafına kurulmuştur. Çin ay ıçınde resmı tatıl gunlerı ha· 

·ı 1 · k 1 k k" 1 • ·1 1 ricinde kalan gün adedine darbı 
aı e erı u uç a ma ıue erın ı . 

d 1 B d suretıle bulunan itibari ücret 
yanın a yaşayor ar. ura a yı . 
5 1 t 1 'lk kr. d 'mık tarmın esasa tntuldugu ha· 
.ı an yumur a ar, ı unun a 

' 
l ı. tt d k t 1 ber ahndığıııdan yeniden, ehem uz u suya, şuua a a ayna ı . 

d t ki miyetle malıye memurlarının ııa 
mış u yapra arının suyuııa . . . 
k B 'k" · · . d b zarı dikkallerının celbıne lüzum onur. u ı ınıının arasın a u 
1umurtalar, kdğıda sarılarak tas görülmüştür. . . t h 

. . · Bu üç vargının ma ra ı cıa 
lan Qömlokler içınde muhafııza b" · ı·hk kl 

l bu vergiye til ı ıs ı a arın 
o unur. b' 1 k 

bir aylık tutarıdır. Bu ır ay ı 
1''ırınlar, ilk kilnunda dut tutardan maksat, mükeJlefleıe 

odunlar! ve tezek ile dold
1
urulur hizmetleri mukabilinde bir ay 

Mart aymda bunlar tutuşturulur içinde fiilen tediye olunan para· 
ve ilk dumanları savrutlduktan. d 

ır. 
sanra t>lr ay müddetle dumanız Binaenaleyh yevmiye ile ça 
ateş yanar. lışenların vergi matrahları be· 

Ondan sonra uu yumurtalar eap edilirken yevmiyelerinin bir 
toplanır ve bunları muhafazası AY içindeki iş günü adedine dar 
içini tedbirler alınır. bedilmek suretile bulunacak iti· 

-.- . -

VENi MERSiN 

T ari~ sergisini En biJyük davalarımızdan birisi 

Orman işlerimiz Ne kadar ziyaretçi 
gördü 

Ankara, (A. A) - TUrk Tıt· •• •• .. .... 

rlh Kurumundıın bize verllen ma' Kanun koylu ve mı Ilı ekono-
ıamatıı göre. mayıs 1938 ayı lçlo 

de Do\malııtbçe sarayındaki lar\h mi lehine degv iştirildi 
ı;;er~lslnl 4852 sl talebe 15.143 U 

1 halkhın olmak Uzere 19995 klşl h ı· l • 
ztyaret etmt~tır. 1 Mu te ıt encümende dev et ve mıllet men 

Serginin açıldığı tarihten bu r f • • ı ·f d • • • • 
gune kadar ziyaret edenlerin ye- raat eıını te ı e en yenı proıenın metnı 
kOnu ise 141.135 kişidir. / 

N 
, k • • • • - Birinciden artan- çürüyecek veya bozulacak olan evyor sergısı ıçm 1 ve ne ş~rtlarla .verileceği, tel.imal hırla muhafazası herhangi yüz 

name ıle tesbıt olunur. Zıraat den mümkünsOz veya müşkül 
Dekorasyon müsaba V~k~~et~ b~ iznini, bul vazi) ette· veya masraflı olanlar, sulh ha 

1 kı koy!ul.erın refah ve kalkınma- kimi iznile en yakın pazar ma 
kası açılıyor 1 larını ıstıhdaf eder tarzda yapa halline götOrülerek idarenin sa 

caQı p14ıılara uymaları ve · arala ı k · ·f ı· l Ankara 1939 da Nevyork d b . - t dd't b' l'k ış omısyonu . marı e ıJ e ve 
, - 1 rın a ır veya mu ea ı ır ı k t .

1 1 
M f 

ta açılacuk beynelmilel sergide ler kurmaları ve işleme yerleri· açı ar ırma ı e satı ır.. asra 
'fUrk pavll o:ıu lçln iktisat ,Vck4· l ni ve Qalışma tarzlarını göstere lar Qıktıktan sonra gen kalan 
!etinde teşekkUl eden sergi komi 

1 
ceği şekillerde ıslAh etmeleri şar para, emanet ola~ak baukaya ~a 

il 1 d bil. te tına ba~laeabı"lir tırıhr. Suclu lehıne karar balın ser ğ . pavlyonumuzuo u ı z ! • ı · 
11 yinat ve dekorasyonu için bir mu, 

36 
Madded2d. -:- Aynı kanunudn de, müsadere edilmiş ma ar 

· ıncı ma eeı sonuna aşağı a mevcudsa derhal, satılmışsa be 
aabaka açmıştır. ki fıkra eklenmiştir. deli iade olunur ve nakil mas 

MUsabakadtt blrioc\liğ\ kaza· Orman idaresi nakliye tez raflarıodan başka hiQ bir şey 
nacak olana bin lira ikramiye ve- kerelerine müsteniden müruriye aıınmaz. Karar suQlu aleyhine 
rilecektlr. tezkeresi verir. Orman malları olduQ'u halde takdirde ise müsa 

Buoduo başka proJelerindeD aded, cins, nevi itibariyle ibra1. dere edilmiş maddeler satılma 
istifade edilecek olanlara da ayrı olunan nakliye veya müruriye mış ise satılarak, satılmışsa be 
ca, teşekklll edecek }Urlnin kara tezkeresine tevafuk ettiği ve deli, hazineye irad kaydolunur. 
ıile ikramiyeler dağıtılıteaktr. damğalı olduğu takdirde, heyeti Madde G- Ziraat VekAteti, 

İstanbul ve izmirde 
içki f abrikalari ku· 

rulacak 
Ankara, - KarşılıQı, 1939 

inhisarlar umum müdürlüğü büt 
çesine konulacak para ile öden 
mek üzere, fzmir ve İE.tanbulda 
kurulacak olan rakı ve şarap 
fabrikaları için 750 bin liralık 
taahhüde girişilmesi hakkında 
lnhisaılar VekAletine salahiyet 
terilmesine dair olan kanun lft· 
yilıası meclise gelmiştir. 

ln~isar maddelerinden 
••••• 

Tütün yeniden ucuz 
latılacak 

umumiyesi üzerinde hat'men lüzum göreceği ahval ve mınta 

% 10 ve veznen % 15 e kadar kalarda, icra Vekilleri Heyetin 
zuhur edecek fazlalık, nakliye ce de tasdik edilecek esaslar da 
veya müruriye tezkeresinde ya· bilinde, fabrika sahibi orman 
zıh satıe bedeli üzerinden or- imalntcılarına aşal}ıdaki eartların 
man resmi alınarak serbest bıra 1 tamamı veya bir kısmı mukabi 
kılır. linde tayin edeceai bedellerle, 

Yukardaki halleri aşan mik· arlımasız aaaç, tomruk, ve or 
dar, bütün fazlalıQ-a şamil olmak man koreste imalinden kalmış 
üzere kaçak addiyle musadere ve kalacak parçaları verebilir: 
olunur. ~akliye veya müruriye a) lmaHHçı tarafından vekil 
tezkeresine muvafık olup da Jetin tesbit ettiği imalAt plAuının 
damgasız olan emvalden cezaen tatlıik ve takibinin teahhüd edil 
ayrıca iki kat satış bedeli alınır. miş olması. 

OrmAıı sayılmıynn mahaller b) Maliye vo isletme şartla 
den nakiller, ihtiyar heyetlerin rıııın vekaletçe koııturol edilme 
den hiQ bir resim ve ücrete tllbi sinin kabul edilmiş olması. 
tutulmnksızıu verilecek mazbata c) Vekaletçe tayin endilecek 
larla yapılır. esasa ve hadde uygun satış fiya 

Madde 3. - 37 inci madde tınıu stok tesisi Vft sevk plAoı 
aşağıdRki ıekilde tadil edilmiş· nın kabul edilmiş olması. 
tir. d) Çalışılan ormanda mev 

Ormandan çıkan hasılıltın cud veya tohassül ejerek enkaz 
bedel tarifeleri mıntakelar [itiba ve parçaların kıymetlendirme ve 

İnhisarlar ida~esi mamull\tı . riyle ve piyasa icablarına göre sevk şartlarının kabul ve teah 
nın ucuzlatılmaeı nakkıı d 1 proğ orman Umum Müdürlüğü "tara· hüd edilmiş olması. 
rama konulmuş olan maddelerin fından tanzim edilerek Ziraat 1 e) Bir veya müteaddid bir 
tatbikatı önümüzdeki a1lar için VekAletince tasdik olunur. Jik teşkil şartlarmın kabul edil 
de bitirilmiş olacaktır. Madde 4. - 39 uncu mad· mesi. 

idare bu işe piyasaya ucuz 
de sonuna ıışaQ'ıdaki fıkra ek· I Madde 7- Dotrudan doğru 

ciQ'ralar çıkarmakla başlamıştır. lenmiştir: ya devlet tarafından işletilecek 
Yeni bazı ciğaralar daha hazır Aynı şartla ve keza bir be- ormanlarla, milli sermayeli Türk 
!anmaktadır. Harman tecrübeler del tesviyesine Ulbi tutulmaksı· şirketleri veya millt bankalarla 
biter bilmez imrll\~ına başlana zın Ziraat Vekaleti ormanlarda müotereken işletilecek ormanlar 
<:ak olan bu siQ'aralardan her ki kuru dRI, kuru çah çırpılarıu ve devlet orman işletmesi müte 
keseye 61verişli olacaktır. Bun orman tahrib etmiyecek tarzda davil sermayesine aid muamele 
dan başka, barut ve av malzeme toplamp ormandan dıe11rı çıka· ler muhasebei umumiye, artırma 
si fiyatları da 1üıde 00 beı nis rılması için köylülere izin verile 

1 
eksiltme ve ihale kanunları hü 

betinde ucuzlatılmak tadır. bilir. 1 kumleriue tabi olmayıp lcra Ve 
inhisarlar idaresinin şarap, ı 

Madde 5 - 127 inci madde killeri heyetince tanzim oluna 
vermut te likör fiyatlarında da aıaaıdaki ıekilde tadil edilmiş 1 cak kararnamelere göre 9e hu 
yakında ehemmiıetli nisbetlerde tir: 1 
tenzilAt JapacaA'ı anlaıımakta susi ticare& lcablarına ıöre ya 

Orman suQlarından dolayı pıtır. 
dır. Hafif alkollu iQkiler üzerin ı 

tutulan ntaQ, tomruk, kereste, Bu işletmelere aid hesap 
de 7apılacak olan bu tenzilat pi mahrukat ve sair mahsulat ile devresi ılkteşrin bidayetinden 
easada rekabeti mucib olacak k 1 
' na il vaeıtaları bokçl ve hekçiba eylül sonuna kadar devam eder. 
tır. Çünkü, bua karşi hususi şilar tarafından zaptedilerek mu 1 Bihinçolar, ilktesriıı bida7e 
amiller de fiyatlarını indirme7e bafaza edilmek Ozere en 1akın tinden itibaren dört ay içinde 
kalkacaktır. belediJeye v~ya köy muhtarına 1 Divanı Muhasebata tevdi olunur. 

Diğer taraftan hükfımet, veya muhtarın vekilinne, bu da Divauı Muhasebat, bu billlnçola 
memleketimizde imal aluıımuyan bulunmazsa, ihtiyar he1eti aza j rı, bu idarenin aıevzul!tına ve li 
bazı iÇkileriu gümrük resinlerini sından birine makbuz mukal.,i cari ioletmeoin icablarına göre 
indirmeğe karar vermiştir. Bun linde teslim olunur. Bunlardan tetkik ve muhakeme eder. 

Sayfa: 2 

Mersinde ekonomik vaziyet 

Geçen hafta 
Yapılan ihracat 

mikdarı 
BUÔDAY 

Bu hafta piyasamıza 315too 
lıu#day gelm!ştir. Borsada 76 
ton yerli kısa vadeli olarak mlJ 

amele görmüetür. Fiyatlar 3,40-
3,875 kuruştnr ihracat yoktur. 

ARPA 
Yedi güu içinde piyasaya 

435 ton mal gelmiştir. Borsada 
hazır ve vadeli olarak 190 too 
yerli ve 30 ton Anadolu muame 
le görmüetür, Fiyat Anadolu4,20 
yerli iee 3,25-3,325 kuruştur, 

140 ton harice ve 6 ton da 
hile ihracat yapılmıştır.

ÇAVDAR 
Bu hafta eehrimize 75 toP 

çavdar gelmiştir, Borsada 120 
toıı muJ\mele görmüştür, 200.toa 
d11 ihracat yapılmıştır, Fiya& 
4,625-4,70 kuruştur, 

KUMDARf 
·Muvaridat yoktur borsada 

vadeli olarak 4 kuruetan otuı 

ton muamele görmüştür, 

ilk okullar sergisi 
ilk okllarda açılan sergi de 

vam etmektedir, Bu seneki ı.er 
giyi ziyaret edenlerin adedi ge 
çen sen< don fazladır, Isıyuvadı 

dil ayrıca bir sergiaçılmıetır,Yaf 
rular tarafından burada yapılan 
işler görülmeye değer, 

Bir istifa 
Antalyanın Manavgat kazası 

orman mühendis muavinligine 
tayin edildiQ'ini evvelce yazdı#• 

mız villiyetimiz eski ve emektar 
mühendis muavinlerinden Hakkı 
Çetin sıhhi mazeretine 
istifa etmiştir, 

Tarsusta 

binaen 

Yarın bir Garden 
parti oerilecek 

Tarsus cllusuei• Haziranıo 

l 1 inci cumartesi günü akşamı 

idman Yurdu menfaatine Tarsuı 
parkında bir gardenparti verile 
ceQ'i haber alınmıı.ttır, Gardenpat 
ti Tarsus kaymakamı B. M. Ali 
Oranın himayelerinde olacaktır 

Bunun çok güze) ve eğlenceli 
geçmesi için ldm .ın Yurdu idare 
heyeti fevkalade mesai sarfe& 
mektedir, Gardenpartiye şalırl 
mizden do bir çok ailelerin iıd 
rak edecekleri ö{trenilmietir, 

........... ""'"-# 

Tunus ta 
Telgraf ve ıimendi· 

fer hatları tahrip 
edildi 

Paris 9 (Radyo) Havastan: 
Tunu1:1ta dün yeniden bazı karı· 
şıklıklar olmuştur. Bazı yerlerde 
tedhişQiler telefon hatlarını ke• 
mişler şimendüfer hatlarını tab· 
rip etmişlerdir. Tunusta oimeo· 
düfer hattını tahrip suQiyle ıs 

yerli tevkif edilmiştir. ların yeni tarifeleri ğümrüler ve 
inhisarlar vekAletinde hazırlan 
maktadır. 

Denizlide zelzele 
l lngiliz gemileri Amerika 
Cebelüttarıktan Mal Gankaterlerle şiddet 

Cınu~i Amerita 
iki devlet 

Denizli 9 «A.A• Dün gece 
Denizlide 20,20 geçe kuvvetli ve 
devamlı bir zelzele olmuıtur. Ha 
sar yoktur. 

harbe mi 
tutuştu 

Riyodejenero 9 (Rad70) Ek 

vatürden gelen gelen haberJeriıı 
tutulması 14zım gelir. heyecanı henüz teskin edilmiş 

Hu miktarların hesabında 

bir ay içinde çalıştığı muhtelıf 

müesseselerden fiilen aldığı üc· 

deQ"ildir. Pero ve Ekvatür elçi· 

leri bu gün beyanatlarında bu· 

retlerin yekunu esJs tutulur. dut hftdieelerinin diplomasi yo 

Ha'8 kuvvetlerine yllrdım liyle halledildigini bildirmişler 
vergisi kanunuuda aylık isıih· dir. Diğer taraftan Holtudan b 1 

kak üııı:erine mevzu bir 1!1uafi· dirildiğine a-öre iki memleket se 
yet hükmü mevcut olmadığın 

taya geliyor li mücadeleye 
Londra ~9 (Radyo) Royter giriş ece~ 

CebelüUarıktan bildiriyor : Vaıington 9 (RadJo) Ameri 
Havi, Hotay ve dijer ÜQ in ka hOkü . . k ' bA 

giJiz gemisi bu sabah Maltayaı metı ınsan açırma 
gitmek üıere Cebelüttarıktan diselerioe karşı şiddetli bir. m_il 
hareket etmişlerdir. Bu gemiler cadele açmaya karar vermıetır 

deniz kontrolüne ,ietirllk etmek Mebusan meclisi inst\n kaçıruıa 
te idiler. meselelerini tetkik ve tahkik lciP 

Fran Sada 
150 bin dolar tahsisat kabul et· 
miştir. 

niu üç seneye çıkarılmasına ka 
Askerlik müddeti 3 rar ve• ildiQ'i ve bu kararın ıaı 

Zamanı gelince binlerce ipek baı i ücretleri değil, o ay içinde 
bC:ceQ'inin beslenmesi icab eder. fıilen çalıştıkları gün adedine 
O Mman bütOn aile efradı dut veya çalışmasalar dahi kanunerı 
Japrakhm devşirmekle uğraıır veya mukavele hükmüne göre 
lar. kendılerine ödenen paraların na 

. .1 1 1 · ferberlik ildn etmiştir. Hudutta 
dan yevmıye ı e QR ııao arın ay ld bik edilect>ği hakkında verdikle 

aane mı o u ı ri haberin mevsimsiz olduaunu, 
Paris 9 (Radyo} Bu gilnkü 1 böyle bir tasavvur mevcut eada 

sabah gazeteleri dünkü akşam 1 henüz tatbik kararı verilmediği 
aazetelerinin askerlik müddeti ni yazmaktadırlar. 

Eter ipek böcakleri yumurt zarı dikkate alııımaea muafiyel 
ladıQı ıaman kAfi miktarda dut veya mükelhıfiyet hükümlerinin 
yapratı bulunmaıea bu, çiflçi taLbikine bu miktarların esas 

lık istihkaklal'l ne olursa olsun büyük tahşidat yapılmıştır. Har 

istihkakın aslı üzerinden bu \'er bin başlamış olduğu da bildiri 

ainin kesilmeei l~zımdır. li1or. 



SAYFA 3 YENi MERSiN 

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
Mersin 

Piyasası 
Lehistandaki Yahudiler 9 - 6 938 

Pamuklar 

Kıevlant 
Dağmah 
Kapı mah 

K. S. 
40 
28, 
27-28 

Yalıudi kızını almadığı için bir Prense 
boykot ilan f'ttilor Koza 5,50 

Kırma fl 
7o yaşındaki prensin ma bulumm matmazel Janet Su-

1 
Prens Mişel Radzivilden Kozacı parlağı 2f>-50 

cerasını biliyorsunuz; şestof da prensle derhal oh- bir milddet hiçbir haber alın butday • çavdar 
v. ~vveıa, . hayattan elini e- bab oluyor. ! mıyor. Fransız polisi de 0 Sert şark 5 

tegını çakmış olera k yaşadığı Nihayet prens, matmazele zıman hftdise ile alakadar Yumuşak .. 5 

bildirilen prensin, sonra. Lond izdivaç teklif ediyor. Janft l 1 y . t hk"k t . . . Yerli buğdayı 3,50·3,~5 
. . . d" , o u oı ve a ı a a gırışıyor, 

1 
Çavdar 4,50 

rada evlendığı haber verıl ı. derhal razı oluyor. Kendiı:li 25 I Bunun Uzerirıe, ihtiyar pren Anadol yulaf 3,.10 
Fakat, prens, Londrada evle· yasında, Mişel 70 yaşındadı,.· · 1 d d ld ğ ı ı . . . 1 • ·, sın .10n re 8 o u u an aşı ı- arpa 
nırken Pariıte de bır nışan ı Yani aralarında 45 y11ş ft1rk · 
bırakıyordu. vardır ama, adam ne de olsa yor. . Anadol 4 

M. ı R d · ·ı b' ı hl ' Çok geçmeden prensın Yerli alivre yeni M 3 25-3.n,5 
ışe a zıvı ır "'~ 1 prenstir ve L .. histanda bı" rçok · . . ' 1 • ' 

L d d d 1 b A t 1 1 Nohut ekstre 5.50 
prenstir ve eski Alman impa malı mülkü, malİkftne'eri çift on ra a u .'!. vus ra ye ı ' fasulye 7 8 
reloru ikinci Vilhelm ile kar- likleri vardır, kadın~a ev~en~ıg~ . haber alını ı Yulaf yerli .~,25 
deş çocug'" udur. lnzi veya çekil J ti · 1 yor. rensın "! lı matmAz9 le 1 Mercimek yoıgat ane e prens, nışan ı va . . ... . 
diğini bildiren habere göre, . r d A t k k Jk 1 . lercıh ettıgı kedan, Avustralya 

1 

Sahlep 
prens L~histanın uzak bir kö ııyel ın e. Mr 

1 
t ko 

1
°d

8 g~~ı -, lı bil' tilccıırın lıar1Hıdır ve ko Tatla çoğen 
yor oı · ve on e ar o an K a . 1 B ı 

şesindeki şatosuna çekilmiş k p . 1. 1 1 casından bır mllddet evve bo a mumu 

120 1~0 
20 
75, 

ıp arıse ge ıyor ar er. Cebri 
ve orada kimse ile görllşme· . . şenmıştır, Susam 
den yaşıyormuş. Hııtta, kendi . Parıı;te de bı rkaç ıtylık Prenste kadının dliğilnle· 

yapağı 

11 
t.'1/ 0 16 

1 O Haziran 1938 

i L A N 
Nafıa Vekaleti: 

Mersin Su işleri on birinci şube Mü~en~isliöinden 
ı - ~tersinin garp tarafından gflçen Hfrenk de

resiutle keşif bedtıli (2773) lira 84 kuruş olun sa
hil lalıkiruatı ameliyatı lo-6.938 den 24-6-938 

ltarihirıe kadar ıö giin müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2- ihale işine 24-6-938 cuma günii saaı 16 
dan itibaren ~lersinde Kışla caddesinde Su işler 
on birinci şube mühendisliği dairesinde başlana 
caktır. 

Taliplerin nıezkıir glin ve saaue resnı i vesaik 
ile beraber müracaat eylemeleri. 

3 -~luvakkaı teminat bedeli 210 liradır Bu 
nun için ya banka itibar mektubunun veyahut 
bu miktarın yatırıldığuıa dair ~Jal sanıiığından al 
nan makbuzun ibrazı lazımdır. 

4--Taliplerin ya Nafıa VekAlelinden ahnnuş 
müteahhitlik vesikası v~yalıut bu gibi işleri mu 
vurfakiyetle ikmal etmiş bulunduğuna dair resnıi 
vesaiki getirmeleri ~arttır. 

Talipltır kendileri fen adamı değillerse işin 
devamı miiddelirıce bir fen memuru kullanıuayı 
leahhiid edeceklerdir. 

sine telefon edAnlere bile ce- bır nışanlılık hayalı yaşanı ri geçen hafla oldu, Şimdi j . 
vep vermiyol', ancak pek eskı yor. Artık evlenmek hazıı• Londrada yaşıyorlar. Matma 1 Sıyah 
arkadaşları ile görUşUyormuş. lıkların.a da başlamışler~ı.r. J E~ zel Jımet ise Pariste tali ine ı Şarkd 

Bu yetmişlik « münzevi fazla bır ay sonrft dUgün en kUskUn bir halde bulunmttkla 1 !;dın°1 

5- r ;IAn, arzam maktalar, mesaha cedveli, 
lıülAsai kt şfiyt>; tahlil fiat, fenııi şartname ve Ba 

~~ yuıdarhk işlt · ri genel şar toauıesioden ibar~t olan 
45-46 keşif dosyasını görm~l ve sair tafsilat almak isti 
70-75 yenler on birinci şube mühendislığine miiracaat 
70 edebilirler 10- lf> - 19- 23 

b. 0 F 0 olacak. J y k k prens» ı r g n ransenın c • . . dır. ı anmıı yapa 
nup sahillf'l'iode görUnllyor. Bır gUn prens Mışel ; K b · b L . Güz yunu 

· - Lehistana gideyim de ızın alına utUn ehıs K il t'ft'k 
Burası, bılhassa kışın, orada . . tanda ki Yahudiler cok acımış . onya ma ara ı ı 100·1 ~o · 
havalar daima gUzel gitlig-i pare alıp geleyım dıyor ve . Yozgat 
. ·d· 8. d h d .. lor ve prense kızarak, boykot Ke"i kıh 
ıcin Aristokratların eski hll· gı ıyor. ı r a a a goı Un . . . T 

.. ' n Çil kU 1 h' ıUln etmışlerdır. » dabağ kumet adamlarının toplantı m yor. n prens, ~q ıs . . . 

Y .d. M I;\ • • tene diye yola çıkmış, fakat Prens M• şel radzıvıhn ge pirinçler 
erı ır. ese u, geçen )az , r · · ·rtl'kl · d k. · ·h IAt 

eski ingiHz kralı, Loyd Corc İngiltereye gitmiştir. ırın.ı çı .ı ... . arın. e ı bıstı seli ' Birinci nevi mal 20 

Ed "b' k" · ·ı · 1 Matmazel Janet evveltı teşkıl ettıgıne göre, uma ar ; İkinci nevi mal en gı ı es ı ıngı ız nazır arı , 1 ç 285 
biribirlerile orada görüşmüş· Fransız poli~ine müracaat edi satı maymca prens parasız ka' K:lve 104. 105 
lerdi yor. bir netice alamıyor. Son lacaktır. 

.Prens Miş.,l Radzivil, bu re Paristeki Lehistan sefere Fakat acaba, Lehistandal badem Ve çekirdek 
sıcak sahillerde dolaşıyor, eğ tine beş vuruyor, oradan da ki yahudilerin bu malları al· içleri 
leniyor ve bu arada Montekar bir şey temin edemiyor. Lehli mamaları ile, prensin çiftlik , Tatlı badem içi 
loya da gidiyor. Yahudi kızı, prensle beraber mamuHltı satılmıyacak mıdır? Acı · ,. • 

Montekarlode bir kadınla yışıyacağı hayat hakkında Yalnız, bu boykota Lehlilerin 1 Acı çekirdek 
ı Urfa Yağı 

tanışıyor. Aslen Yahudi olan kurduğu hayallerle yapayalnız de ~ştirek edeceği Urnit olu·, f ı çe ,, 
ve bugUn Fransız tabiiyetinde kalmıştır . nuyor. Deriler 

50 

35 

90 

Şimal fecrini sön~ürmek 1 ooo Şahit 1 Oç milyon Ameriblı 
. , 

1 
it 1 ' Varşovadan bildirildigine 1 1 ~30 . d A 'k 

Keçi derisi çifti 
Koyun derisi kilosu 
Sığır derisi iuzlu 
Sığır hava kurusu 
Manda derisi 

ISİIY80 tu UIDu8Cl ar göre 23 martta Vistül neh- . d .. f senesın e ldmerı a-
l • d b' k d d' k a nu us sayımı yapı ı. 

Son birkaç oy içerisinde , rın en ır 1 ın c.eae 1 çı ~rı-ı Bunun Leticesi Amerika- ===~===~==-
şarki Prusyada birçok şimaı , Iı.r· yapılan tedkıkat D~tıce- 'nın nüfusu ne kadardır anla Mersin Meyve ve Se~ze 
fecirleri oimuş ve sema sık sınde bu kadının ° tanhten ld 4 250 000 k. · · · • 

1 • k d şı l ama, ' , ışının pıyasası sık gec3leri kızıl ışı klorla dol ~:b ay evvelv hır çocu o- ı de okuması yazmaai olmadığı 
muştur Avrupada şimdiye ka gurmuş oldugu anlaşılır. Kat d kt 9 Haziran 938 · • . ·-· .. . mey ana çı ı. 
dar görü imi yen bu hftdieeler ledıldıgıne fuphe olmıyan bu 1 1 b d Kuruş 
Prusyalılar arasında çok heye kadının hüviyetini teıbit et- . Bay. Ruzve t eşi ıenl e en 

k · · v d · ben bu ışle meşgu o uyor. '15 Domates 
can uyandırmıştır. Divilten me ıçın arşova a ve cıva-, . - ' - b 40 BUber 
tulumbttcıları b~yle tabii bir r1nda bulunan bütiln ebe ka- ~~c~ı~anın dort ~ucagı~a eş 05 Ayşe fasulye 
hftdiseoin var olduğunu bilmi dınlırla o tarihten alta ay ev yuz ogretmen gondeıdı. 2,5 Barbonya 

yorlardı. Onlar, civar şehirlt-1' ' vel çocuk doğurmuı kadınlar: Bu une bi~ ?1ilyon ki~i 05 Çalı fasulye sırığı 
den birisinde müthiş bir yan z~~ıta tarafından sorguya çe · okuma yazma ımtihanı verdı. 2,5 Yer çalı 
gın olduğunu ve bu yangının kdır, 1 Bütün Amerikada okuma 1 a Sarı fasulye 
kızıllıg"' ının gökyUıUne aksetti- ! Onun i~in yedi bin k. adar , sı yazması olmıyanlana sayısı 3 Kabak 

k d h d ı k d ı - ·ı · f 1 1,5 Hıyar adedi ğini sanmışlardır 1 a ının şa ı o ara ıo en· uç mı yon Kişiden biraz az ı .; Sarmısal( 

D• · ıt t 1 ' b 1 ye mesi icabeder. Nihayet bu ka 1 dır. 10 Erı' k 
ıvı en u um acı arı , 1 d b' . 'T' ü b r 

ğit ve başkalarına yardım et i dın ar ank 111 0 uy .' dıne ta Bir Amerikalının Yok Yeni dUnya 
. . kılı olan emer sayesın e ta· 5 20 Kay · rneyı seven ınsanlardır. Bele . . . _ _ • • - sı 

diyeye mUrecaat ederek ken nar. Hızmetçısı olduguou soy- Vasıyetı ----z-------
dilerinin derhal yangıa yeri. ler, Tahkikata devam edilir, (Con Devis) Kanadade ö ayi Mühür 
ne gönderilmelerini rica et· Nihayet hizmetçi kuın sabı· ı ıen zengin bir milyonerin is· Zati mübilrümü kaybettim. 
mişlerdir. kılı bir hırsız tarAfmdan met 1 midir. Bu adem, dul kalan ke Mukur mühilrla hiç kimseye 
... Orada kendilerine bu ışı ruk bir kayığa bindirildiği, rısına bir şartla 20 milyon: borcum yoktur, Hundın sonra 
g_ ın ta bit bir hadise olduğunu 1 orada bog-ularak öldürüldüğü frank para bırakmıştır. Vas·ı imza kullanacağımdan kaybo· 

1an mübrümün hükmll olmadı 
ııab etmişlerd~r. Bu _s~retle ve cesedinin nehre ahldı~ı yetnemede yuzılı olan bu şart · ğını ilin ederim. 

i l A N 
Vilayet Makamından -

1 -- 938 senesi naldi ~·ol parası 6 liradır. Bir 
Ağustos diğeı·i ikinci tflşrin olmak üzre iki taksit 
le tahsil edilfceklir. 

/ 2- Bedeııi mü kt> l,lflfiyel 8 gündür. Çalışma za 
n:anları Ağustos, Eylül, Birirıci, ikinci teşrin ve 
birinci, ikinci kArıun, Şubat, &lal'l ke Nisan ayla 
rıdır. 

Şosa ve löpriiler kanunu mucibince ilan olu 
nur. 

1 L A H 

Mersin Orman Mü~en~isliğinden; 
Muhammen vahit fialı 

Kanlal Cinsi Li. Ku. 
6592 Karışlık odun O 08 

ı - içel vih\yetinin ~tersin kazasınm demirışık kö 
yü civarında vakı yaprakh devlet orma 
rundan 6592 kental karışık odun satışa çıka 
rılnuştır. ' 

2 Beher kentalmm muhammen bedeli 8 kuruştur 
3 -Şartname ve mukavelename projelerini gör 

mek isteyeıılerln Mersin Orman mühendis
liği ne miiracaal etmeleri. 

4 - Salış ı ı-6 - 938 C. ~rtesi günü sa~l 9 da ller
sin orman başmühendisliği dairesinde yapı
lacaktır. 

5- Satış demir ışık kö~ ii halkı arasmda açık art
urnıa usuJile yapıliic:ıklır. 

6-Muvakkal lemimılı 40 liradır. 
7-Taliplel'in şartrıamede yazıh "·r-sikah.u·ı getir_ 

meleri lazımdır. ı. 4- 1-ı o 
tulumbacılar şımal fecrıoı sön meydana çıkarılır. Cesedın karısının derhal bir erkek bu ı Tarsus Çiflik ILöyünden 
dUremedikleri için Uılllmuş midesinde bulunan konserve lup evlenm~sidir, Evlenmediği 1 Abdullah Apak ----------~------·-----
Jer, . fa ~at beledi re . r.ei si de vişnelerle katilin evinde elde takdirde ban kedaki paraların: ·----------. 
~en~:lerıne gUv~nıl~~ılır l~ı- edilen bir vişne konservesi de sadece faizlerini alacaktır. Ev I Y [ H ~j M [ B S J H 
u~r ncıları oldugu ıçın savın katile cürmünü itiraf ettirme· lenme kftğıdını ibraz ettiği 
rn'ış ır,. ğe sebep ol~r. zaman de :10 milyon frangı N üshasl -5 KuruŞtur 

M~lyoner heybltraş Nezle tutmıyan çamaşırlar bankadan c•kebilec•k~ _ I Abone ! TJlrkiye Hariç 

.k ~ılyon~r beykeltraş Van: Londrada bir fabrika ye ilaçlı kumaşlara •'Vigien,, adı Şerait için için 
vı. guzel bır kızla evlendı. . b' ili ke fetti. Bu ilaç veriliyor. Senelik 1200 Kı ' 2000 K' 
Rır ay sonra lnı ayrıhk dava· nı ır ç ş ' · b · d 
1 t K b b

' . k gömleklere sürülüyor ve lu Londra tıb al('mt, u ıca Altıaylık 000 1000 
ı aç ı. ocası sa a ıarı arı j v. • 1 . b. - - 'l v • • 

1 b. d d'b' d d suretle bu gömlegı gıyen er la gn ın onuoe geçı tceganı Q,. aylık 300 500 
ını ır uvarın ı ın e ur. _ . . ... 

duruyor, bı,ına elma koyup katiycn gripe yakalınmıyorlu umıd etmektedır, . 
okla nişan alıyor ve günde üç 1 Hacın lavanta .kadar~~- :~~ zamanlar?• bu ılAç 
dört kere karısına ıöğüp sa- zel kokusu vardır. Gömlegın mablulunden mendıUer de y•-ı Resmi ilanatın satıra 10 

1 b ı Kuruştur. yıyormuı. kumaıını biç boımıyor. Bu pı m•i• •t aıımııtır. , ____ ._.. ____ _. 

Bir avlık 100 Yoktur. 

i L A H 

Mırşin Bele~iye Reisliğinden : 
Belediye meclisi üyelerine 

Belediye m.eclisinin:9-6 . 938 tarihindeki top
lc ntısrnda ekserıyel h&sıl olanıadığından t3 ·6. 938 
Pazartesi giinü saat 16 Ja toplamlması tensip edil
miş olduğundan muayyen giin ve s;.aue sayrn 
üyelt>rin toplantıya iştirak etmelerini rica ede. . 
rım. 
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ııı Remington 
~ .! ________ ,.. ··--------!· 

Güven 
nı Her Dairecle 

Her ticaretlıanede 
Her Yerde 

• 

Sigorta 
sosyetesi 

10 llaziran 1938 

fi"Lira;; Fotograf Makine;jl 
Haftada bir lira vererek bir fotoğraf ku 
tu makinesinesahip olabilirsiniz. 

Haftada iki lira vırirsıniz size son model bir körüklü (KO 
DAK) molunesi tatdim ederiz. Sınıf terfi eden ve iyi not alan 
altbtye veriltcek tn kıymttli htdiye Fotct~of Mokimsidir 

Fofogıafrılarla AmatlJrltrt ait Jzer cins malzeme, cam, kar 
1011, paspartu ve il4rtar bütün cenup vllb.yetlerindeki satıcılardan 
dalla ucuz ve tazedir. 

Kodak, Oıvart, Foglandtr, Mimoza, Lto11aİd, LonıbtrE, Ka 
ptlli, Agf a markalı malzeme, fılm ve sinema film/erile Rontken 
filmleri bulunur, 

L SEDAD SAHiR SEYMEN .. 1 
Uray caddesi No. 41 - Mer!!:J Mersin mümessillifi Burosunun 

Azak han 4 numaraya taşındığını 
@~~~~~~~~00000000~~00~00~~0000~~~ 

saygı değer müşterilerine saygtla- \8 8 
rıyle bildirir. ~ :o O K. T O R.. 8 

s Mazhar Cemil Esen 6 

•--....------------mlllli---· . 8 8 Sinir hastalıkları mütehas~ısı 
~ Adana Reşat bey mahallesi ordu evi 8 

Daima R E M f H G T O H yazı makinalan • 
ve Şeri ti eri kullamhyor 

• Sizde bir REMİNGTON alma/ı .. nı 
aınız. Satl ş yeri nı 

~ c:w :ilyam Rıkar~ 

*~*'~~~~*~*~~*-~~~~~ .. *~*~*-* 
: SAYIN :rv.IER.SİNLİLER.. ; 
~ ! az g~celerin~zi . ~ 
~ ıstasyon Aıle sınemasında = 
~ . _ GEÇiRiNiZ *: 

gl civarı Savatlı Bay Halil evi 8 

~:>OOO~~OOOO~OOOO~()()OOoLC)OOOOO~Oô&~~~UQCX~ 

............................... 
:Fabrika ve Sınai miiessese: • • • Sahiplerininnazarı dikkat·ine • • • 
: Mersinde şimdiye kadar bir dökümhane bulunma-: 
if dığandan dökllm işi olanlar uzuo m11raf ve külfetler. 

•ihtiyar etmekte Tarsus, Adana ve sair mahallere gide-W 
:ıek iıf ,.rini yaptırmakta idiler. Bu ihtiyacı nazarı dik·: 
.. kate alarak Mersinde Ata Çelebi Basımevi civarındait 

•at numaralı sokakta yeni bir Dökümhane açtım, • 

iDökümhanemde her nevi döküm işleri yapılmaktadır.= 

~ lyı bır hava almış olur aynı zaman- ~ 
: da mevsimin en güzel filmlerini seyret- it! 
~miş bulunursunuz. ın 
*E~**-~*-~~*~~~*~~~~*°~°**~-·~ 

.. ~ 

1 Sağlık Eczanesi 
' ~~~!~i v .~ı~m!.ük Avru~1!11!!~~~~ır ı:bbiy• 
~ müstabıeratı bulunur, 

~~~--.. &~ -.Fiyal çok mutedil ve tenzilatlıdır. : 
:.1Jökii1u işi olaıı fa lH'İk••, sırı~ı i uıİİt>SSt'Se sahip • 
.. leriuin menuıurı t>dilı · c• · ğirıi şinulitlPn arzede-: 

0 

.. riıt' r it • •• • 
~Çürük t;ıkan ve beğonil ıni yen parçalnr~ 
:geri iade edilebilir. Jşlerimizde sürat ve: 
jitemizliğe itina olunur • 

: Hariçten sipariş kabul edilir. : 
• Akın dökümhanesi sahibi • 
! iBRAHlM ôZBELLf • .,. . .............................. 

DOKTOR.. OPR..ATÖR.. 

SAl~,A BORBOR 
hastalarını hergün 15 den sonra 

1 
kabul, muayene ve tedavi eder. ~ 

ADRES: Camiıerif mahallesi 
sabık Müftü evi yanında 

. () 

Vurtdaş 
Kızllaya 
ıaza olunuz 

..................................... 
1 kayadelen suyu 
1 Saym Halkıu11zın Sıhhaunı göz öuiınde tutarak taşı buluumıyan KAYA 

DELEN SUYUNU gayet sıhhi bir şekilde men bağdaki tesisatında eksil
i fillerini tamamlamış r~ranin trn son usullerini y~plırnrnlda bulundiığu
.mzu arz ederiz. 

1 KAY ADELEN SUYU 
1 laynalhğı yer~en itibaren istasyon yanma kadar cam borularla billur h;ıurlırı• 

Portakal bahçe sahiplerinin 

NAZARI DiKKA'l,iNE 
Porla~al cığaçlarıum kiruyP-\İ giil>reltı!lt 

ıırşviioenıaı;rnı tenııu etmek arzu edeult>rt' 
gfthrelerue tlyııun Haziran aJı olduğurıu hatır 
la lırız. 

Kimyevi gii ure, fidan Vt~ ağ~çlara k tJ v veı 
verir, çabuk yetiştirir, zaman k~zarnhrır. 

1 1 icarethanemizde ağaçlara mahaua 
halis İngiliz kimyevi gübreleri vardır 
FİATLAR.I MUTEDİLDIR. 

Mersin: Azak zade Han No. 2 

·vıKTOR BOTROS 
1-7 

---------------------------------~ 

; 

J ' 
IHTİVARLIK 

Peşinizden Geliyor. . 1 indirilmiş orıdında ~ütün fiziki ve kimyevi emfını muhafaza ederek el deyınadanİ 

I• ~ususi kimyakerimiz ~uzurunda damacanlara dol~urulmakda va R1untazaman ı' 
1 

ONA KARŞI t 

• ıahrimize gelmektı~ir . · 
Hazırllkll Davranuhı 

1 KAY ADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkalldellQ'ine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızınS 
gösterdiği ra~bet ve teveccühü karşısında fazla söz söyleme~i zait görllyoruz. Sıhhat Bakılnlıgı 2'1 ı ~ 

1 ve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU ya!r ız Türkiyenin • i C/ ~ 
en iyi . suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında balundui}unu isbat • j 

•etmiştir . . &I 1 lştahsızlııl'a, haıımsızlı~ bir çok midP. batırsak hastalıklarına kareı KA y lı ')ELEN şifalı bir • I 
• hıJat kaynaQ-ıdır. M 
• Supu TJtlt temiz 11e berrakdtr. Tecrübe eden saym halkımı: ltttıdindt bulduttu ıııı lndtllj ~,· sıhhatm • ı J /) 
il Hrdl/I farliltula suyumuzun müşterisi (o~almalıtadır. • ~ 

ı. Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi : 1 
, 

1181111 .. llllllllnBJRnMMtlftl ft1ftlllltlllBlftrıtltllBll•llB!I•• Mersin: Yeni Mersin B11ımeviade Buılmııtar 


