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N yon konferansı toplantıya çağrılıyor 
ingiliz gemilerinin batması Harf in~ıla~ı sergisi 

Yll sonunda 
Yapı ve yollar ~anunun~a yapılan ta~iller ilaveler 

Yeni Prensipler italya. ingiltere münasebetleri11i sarsacal{ mı 
Ankarada bir sergi 

ingiliz Başvekili Çemberıayn Frankoyu mu- acılacak imar planlarının tam tatbiki
ne istinad etmektedir tazarrır edecek tedbirlere muarız 

, 
Ankara, (Hususi) - Hı.ırf ln · 

kilabı sergisi 1938 sonlurında Ao· 
kara sergi evinde açılacı.ıktır. Ser 
glnin hazırlıklarına başlanmış ve 
programı tesblt edilmiştir. 

Politikacılar hükumetin bati hareketinden şikayetçi. Roma 
Faşist aleyhtarlarının sulhü bozmak için manevrası sayıyor. Se!'gide on yıl içinde TUrkiye 

de yapılmış olan bllllln neşriyat 

istimlak işleri plan tatbikatından doğan · 
şüyular basit usuller le hall~dilecek 

Londra 10 (Radyo) Hariciye 
Nazırı Lort Halifaks dün akşam 
alelacele buraya gelmiştir. lspan 

yol limanlarında İngiliz ticaret 

gemilerine yapılan tecavüzlerin 
doğurduQ'u heyecan devam edi· 
yor. Siyasi mehafilde lugillere 
nin tecavüzleri önlemek maksa

diyle Nyon anlaşmasını imza 
eden devletleri tekrar bir koııfe 
ransa çaQ'ıracağı söylenmektedir 

Gazeteler ne diyor ? 
Londra matbuatı umumiyet 

le lspanyol limanlarındaki bila 

raf ecnebi gemilerin korunması 

için taarruzlara karşı mukabehı 

edilmesini, Fraııkoya karşı ikli· 
Badi tedbir alınmasını, Burgosta 
ki lngiliz mümessilinin geri Q>

lhrılmaınnı istemektedirlflr. 

HOkümet bati hareket ıtilıHıaın tatbikinden ileri geldi tam bir koleksiyon baliode teşhir Beş sene evvel neşredilen tan kurtararak cemiyolo ve ferd 
ediyor ~i mütnleasındadır. lngiltere şim edilecek ve muhtelif neşir salıala 2290 numaralı Belediye 'yapı ve lere emniyet verici şekle sok-

Londra 10 (Radyo) Royter· dilik ispanyadaki gönüllüleri ge rıodtıkl tekamül tebarOz ettlrlle· yollar kanunu ile tesis edilmiş mak. 
den: Bıızı poletikacılar lııgiliı ti ri aldırmak için uğraşacaktır. cektir. hükümlerin maksadı tahakkuk 2 - PIAnların tatbikalını 
caret gemilerinin bombardımanı Faşist düşmanlarının Şerglde ayrıca ztyarelçilerln ettirmeğe kifayet et:niyeceği o ve şehirlerin düzelmesini temin 
hUdisesi karşısında lngiliz hüku manevrası neşriyatla yakından temaslarını te zamandanberi devam eden tat• için lılzım gelen maddi imktlnla 
matiniu betaetinden memnuni· R 8 ıo (Radyo) Gıızeleler min ede~ek blr okuma salonu v~ bikat neticeleriyle tee .... yu-t etmı·ı:ı rı lemı·n etmek, 

om . . arzu eltıklerl malOmatı kendlleıı J v 
yetsizlik izhar elmekte<lirler. fngiliz gemilerının bombardıma· k bl Bibi r bU olduğundan Jı.ı .Bakarılığımı.7. bu 3 - Pldn tatbikatından ido· 

Hariciye Nazırı Lort Httli· nı dolayısile lugilterenin İtalya ne verece r ogra ya ro kanunda bazı tadiller ve ilQve gaıı şuyuları, altikadarlara kül· 
faks hafta eoı unda Londraya ae k olan . siyasetinin de~i"· su bulunacı.ıklır. 

C · 1 d · •
1 
fa arşı 15 

il' BOtan oeşlr mUesseseleri1Jfn ıer icrası için Kamulaya bir ka· fet tahmil etmeden seri ve basit leo ~k olı n em berloyııı e aımı ~- . N on konferansı ı 
t ılefc n muhaveresi yapmakta ve mey~ce 

1
1111

• ve ~ vefnin d•er el birliğile bir de mllşterek satış nun Hlyi ıaeı vermiştir. usullerlo izale etmek, 
baevekilin A 9am kamarasında . n~n °~ ~n~~ya a 1 

• mağaz1:1sı açılacak ve sergide teş Bu kanuıı layihasında şu imar planları 
yapacağı beyanat hazırlanmakla pış edıldığını yazıyorlar. bir edileu eserler burada satışa prensipler hareket noktası ola Görülüyor ki belediye yapı 
dır. Bazı gazeteler bu hadieele · konulac1:1ktır. rak kabul edilmietir: ve yollar kanununun hareket 
Çemberlayn ne yapacak rin Faşist düşmanlı rının bir ma Sergi mOnasebellle memlekc ı - fmar planlarına otorite noktası olarak kabul ettiği bu 

iyi haber alan mahfellerden nevrası olduğunu yazmaktadır. limizdeki basım ve yayın faaliyet vermek plt'lnları şahısların va za pr'ensipler, "imnr plUnı,, esasına 
Jurnale d'hala diyorki : in· !erinin larlhl lokişafluını ve mem manın deQ'iemesiyla tebeddüle · · d k d" A 

beyan olunduğuna göre bıışvekil kelimlzdekl 00 yıllık neşir faali ıstına etme le ır. ncak Hiyıha 
gl.llere fe Frarısadaki Faşist maruz kalmaktan ve kararsızlık Sonu ikincide_ Frankoyu muttızarrır edecek ted t • ı ı ı ö t k b. 

birlere muarız bulunmaktadır . aleyhtarları Avrupa f.ulhunu boz yetin ° verım er 0 g 8 erece ır 
takım neşriyat ta yapılabbktır. Bn mahfeller Çemberlaynin bu mak için yeni bir tecrübeye gi· 

düşüncesinin ltalya ile dostluk rişmieleı·dir . • 
Kamulaya verilen yeni ~ir proje 

Dr. Aras Kati ticaret anlaşmaları akdı icin hiikü-
' mete salahiyet verilmesi istendi 

Almanya~a~i Polonyahlar Çekoslovakya işi gene alevlendi 

Sudetler Hotzaya yeni bir 
muhtıra verdiler 

Almanya Çekoslovakyada 'yapılan seçi
min doğurocağı hadiseleri bekliyor 

. lstanbuldan Anka· 
Haklarının genısle- J.1:. d" 

~ raya ·aun u 
tilmesini istediler Ankara ıo <Radyo) Bir kaç 

Beri in 10 (Radyo) 24 bin güııdenlrnri İtitanhulda bulunan 
lizaya mnlik olan Alınanyadaki Hariciye Vekili Doktor Tevfik 
Polonyalılar federasyonu, hukuk Rüştü Aras dün akşam Ankara · 

1 d.. - ı-larının genişletilmesi hakkında ya onınue ur. -----

Kanunla verilen müddet 
sene daha uzatıhyor 

iki 

Ankara 9 ( Hususi ) -· Top oacak afyonların imhası mecb 
rak mahsulleri ofisi kanunu pro riyeti hakkındaki kaydı da bu u 

- 1 h ' il jesioin lktis&d ve Ziraat encu ardan her angi bir . oekilde is 
menlerince tetkiki bılmiştir. Her tifnde edilece~i cüşünceei ·1 
iki encümen de li\yihade bazı la projeden çıkarmıştır. 1 

e 
diller y_apılmışt~r, . . . Z ıraat encümeninin yaptığı 

lktısad enc~meııı ofısın un
1 

tadiller bazı tashihlerden ibaret 
ve ekmek fabrıkalarının kuru tir. 
mnsı ve işletilmesi hakkındaki Encümen hazırladıkı mu-·b 
ııeluhiyetiııi kısmen tahdid etmiş sebebler rnazbatasıııda t h 01 

· · b d · 1 d 0 umun ve proıenın una aır o an ma dan ietifadeyo inhisar ett• ·ı 
· b l l · · lkt· d u ırı mek ciesıne u sa a ııyetın ısa 'e şartile haşhaş 7.ıt ııatinin . 

1 l · · f k ı· · ı · t" genış o ka atının muva a a ı ı e ıs ı tilmesi ve bu suretle ha l 
mal edilebileceğine dairbir fıkrıı {tını saı fa alışmış olan şk~:,Ji: 
ileve edBmi tir. rin ihtiyacının karşılanması te 

Bundan bagka müsadere olu meonisinde bulunmuştur. 
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Vasıtasız vergiler 
Proje üzt~rindeencümeıılerde 

yapılan tetkil{ier bitti 

VENi MERSiN Sayfa: 2 

~e~re geren sütler Yapı ve yollar kanunun~a yapılan ta~iller ilaveler As~eri ~astaneler için 
Mezbaha civarında Yenı· ı Prensı·pı-eL r Hemşire mektebi 
muayene edilecek l açı acak 

Şehrimiz Belediye \'eterin er • 1.- 1 · t t tb. k• 
liAince seyyar süt satanlar tes·. ımar p an arının a m a 1 I• Askeri hastaneler için yetiş 

Müteahhitlerin acentaların diğer müe•
sese ve mükelleflerin fabrika 

bit edilmiştir. \ ne ·ıst·ınad etmektedı· r tirilccek hastu bakıcı hemşireler 
Süt salanlar her gün sabah hakkındaki kanun projesi; Ka 

\ ları mezbaha civarmda kendilt1 . . I mutey sıhat, milli müdafaa ve 
rine trıhsis edilen mahalle hayvan - Blrlndden artan- verılmemesı hasebiyle kullanıl·! büdce encümenlerinden geçerek 

ve matbaaların vergi nisbetleri 
.Aakara ( Hususi muh biri sındoıı yüzde 30. 

mizden) - Mali mevzuatımız1111 2- Türkiyede yerleşmiş \'e 
en mühim inden birl sayılan va , ya yerleşmiş sayıl..:n ecnebi mü 
eılasız vergiler kanunu projesi' essesalerle umumi, mülhak ve 
Büyük Millet Meclisi ruznamesi ı' hususi büdçelerle temin edileıı 
ne alınmak üzeredir. sermayelerle kurulan ticari ma 

Projenin en Lüyük hususi hiyeıteki müesseseler; anonim, 
reti. kazanç vergisinin buhran ! Limited, sermaye üzerine kazanç 
ve muvazene vergileri ile birleş 1 dağıtan kooperatif tirketler ve 
tirilerek tek bir vergi haline ge 1

1 beynıınameye tabi olm~dıkla.rı 
tirilctikten sonra: 1 _ Ticari ve halde beyenname vermeğı tercıh 
sınai kazanç vergisı, 2_ Hizmet eden mükellefler de vergiye tabi 
e b b k 

1 
. 

3 
kazançlarının 5000 liraya kadar 

r n ının azanç verg sı, - 1 k d 11 d 16 b' . . . o an ısının an y z e , 5 ın 
Hırfet erbabının kazanç ve~gısı bir liradan 10 bin liraya kadar 
~a~ıle ~çe ayrılmasını teşkıl e~ Olan kısmından yüzde 18, ıo biıı 
tığı malumdur. Bunlardan ılcarı liradl\n 20 bin liraya kadar olan 
ve sınai kazanç vergisine aid o· kısmından yüzde 24 20 bin lira 
lan hükiimlerden bir kısmını ev ve daha fazlasında~ yüzde 30 

velce yazm.ıştık •. Proia_ni~ lı~ı nislıet.inde vergi vereceklerdir. 
kısmına aıd dıAer hukumler1 Gayri safi irad üzarınden 

eunlardır: ticari ve sınai kazanç vergisine 
Vergilerin nisbeti tabi tutulacak mükelleflerin ver 

Merkezleri Türkiyede bulu gl nisbetleri projeye bağlanan 
nan anonim şirketlerle eshamlı bir cedveı-ee gösterilmiıtir. Bu 
elrketler ve merkezleri ecnebi cedvele gQre bankalar ve banka 

cılık işlerilo işti1ıal eden müose 
memlekette bulunan bu gioi şir selerin idnrei merkeziyeleri :içlu 
ketlerin Türkiyede çalışan şube lstanbulclıı 500, Ankara ve İzmir 
veıa teeekkülleri; umumi, mfil de 400, nüfusu 50 binden yÜkarı 
hak ve hususi bütçelerden temin olan şehirlerde 200, 20 bin biı i 
edilen sermaye ile kurulan ve ne 50 bine kadar olan şehirler 

umumi bir hizmete mahsus olmı, de 100' 5 bin birden 20 b!ne kıl 
yarak münhasıran ticari bir dar olan yerlerde 25, 5 binden 
maksadı haiz olan müesseselerle daha aşağı yerlerde 10 lira mak 
meufeati umumiyeye hadim cemi tu ve bu müesseselerde çalışan 
yetlerin ticHri mahiyetteki teşeb beher müslahdim başına da ge 
büsleri sari kArı üzerinden yüz ne Lu müesıeselerin ticaret ettik 
do 1G nisbetinde vergiye tabi tu lori beldelerin nüfus miktarları 
tulacaktır. na göre 10 kuru~lan iki liraya 

kııdar mütedavil vergi alınacak 
Umumi, mülhak ve hususi tır. 

büclçeli dnire ve müesseselere, Bu resimlere ilaveten Türki 
menafii umumiyoye hadim cemi yedeki şubeleri mecmuu ona ka 
yellere ve imtiyazlı şirketlere dar (10 dahil) olanlar da beher 
karşı derece derece teahhüdalta ıube için lstanbulda 50, lzmirde 
bulunan müteahhidlerin vergi 40 üçJncü sınıf ıehirlerde 1 lira 
nisbetleri kendilerine ödenen pn maktu ve bu şubelerde çalışan 
ramn (avanslar da dahil) binde beher mfistnhdim baeına da 10 
on sekizi tesbit edilmiştir. l kuruş ilil 200 kuruşa kadar mü 
Şube veya acentelikle idare edi tehavvil vergi vereceklerdir. 
len beynelmilel ecnebi nakliyat 1 Cedvelde şubeleri adedi oıı 
şirket ve müesseseler; Türkiyede dan yüze kadar ve Yüzden fazla 
ve1a Tilrkiyeye aid olarak Tür olnn bu kabil müesseselerden 
kiye dışında yaptıkları munme 1 yukarıdakilorine _ iliheten alına 

. . . . cak maktu ve mutehavvil tergi 
leler (Transıt dahıl) dolayısıle 1 • • ı. ti . . . erın nısuu erı ayrıca gösteril 
bır ay zarfrnda yolcu ve eşya mlşlir. 

nakliyatı için tahakkuk eden la ı G b et 1 ·• b . . ene u ce ve e gore an 
şımıı ücreti ıle bu kumpanya ŞU k 1 r b k ı·k tıtt 'I . . . _ _ , or o ve an er ı mamu u ı ı e 
belerının (acenteler harıç) uçun' iştıgal eden sarraflar 10 - 100 
cü şahıs makamında diğer kum 1 borsa simsarlıırı 7,fi - 75, ikra 
pnnyaltlr hesabına ıaptıkları mu 1 zatçılar 5 - 60, S!ğorta kom is 
amelelerden uhdelerinde kalan 

1 
youcuları 7,0 50, itha!At ve ih 

komisyon ve ücretlerin her ay racnt ve beynelmilel nakliyat ko 
tahakkuk edecek kısmının bin misyoııcuları, fabrika mümessilJe 
de !4 ü nisbetmde sınai ve lica ri, ithaUlt ve ihracat tacirleri 
ri kaıanQ vergisi vermekle mü 25 - 200, ecza tacirleri merkez 
kellef olacaklardır. için 15 - 150 ve beher eutıeleri 

Gaıri menkul alıp satanla icin 5 -- 30, sinema filimleri 
rın verecekleri sınai ve ticari alım salım toya icar ve isticari 
kazanç vergisinin ııisbeti beyan le iştignl edenler 15 - 150 dev 
name ile bildirilen satıe kıymeti let d-0irelerioden gayri müessese 
ııln yfizde on ikisi, damga pulu veya eahıalarla taahhüde girişen 

inşaat müleAlıaidlerl ile orman 
ve kıymetli evrak satış aidatın işıetmesi deruhde edenler 10 _ 
dan ulınacak vergi de bu aids 100 lira maktu ver5i verecekler 
tın yllzde altısı nisbetindo ola d' ır. 
cakhr. 

Diğer mOesseseter ve 
mOkeHefler 

Beıanname tabi olan mükel 
leflorden bunların haricinde ka 
!anlardan: 

Yukarıda adı geçen müese 
sese ve eahıslur yanlarında calış 
tıkları müstahdemlerin beheri 
için beş kuruştan 200 kuruea ka 
dar mütehavvil ver~i vermekle 
mükellef tutulmuşlardır. 

Fabrika ve madbalar 1- Merkezleri Türkiyede 
bulunan °Adi komandit J...imted Fabrika te matbaa işleten 
ve Kolleklif şirketlerile merkez 50 - 100 lira mnktu vergi ve 
leri ecnebi memleketlerde bulu mfıstalıdim başına da yetmiş 
nan · bu gibi sirk ellerin Türkiye' boş kuruştan üç liraya kadar 
deki eube ve teşekküller eu nis mütehavvil vergi vereceklerdir. 
betler dahilinde vergiye tatıi ola 1'""'.abrıka .ve ~atbaaların vergi 
caktır. nısbetlerı tayın olunurken bulun 

duklBrı şehirlerin nüfuslari naza 
rı dikkate alınmanııştır. Vergiye tabi kazancın 10 

bin liraya kadar olan kısmıııdan 
füzdo 19, 10 liradan 20 bin lira 
ya kadar olan kısmındaıı yüzde 
24, 20 bin bir lira ve dohn fazla 

Nüfusla miküarı itibrile dör 
düncü ve beşinci sımfa dahil şe 
lıirlere sahilde bulundukları tak 
dırı'le keııdilcrinden bir evvelki 

larile birlikte gelerek Veteriner nüfusu ne kadar olursa olsun mağa müsaid bulnıımıyaıı bina- 1 ruznameye alınmıştır. Bu proje 
nezareti altında havvunlarını sa vilayet merkezleri hariç. yapı ve lar Belediyece istimlilk edilir. Ve . - - . .. 

1 pl""nda ö t · ı b ' 1 l nm hukumlerıne gore Kızılay 
ğacnklnr ve hususi bir surette yollar kanunu hükümlerine-be· " i s erı en arsa ve ına a 
yapılan ve altından musluklu lodiye büdcelerini göz önüne a· ra ilhak edilmek üzere istimlAk 1 hasta bakıcı hemeire okulunun 
olan bakrnQlara koyacaklar ve larak - 5005 ve 5000 den fazla bedeli ilhak olunacak arsa veya esasi.arına uygun olarak, Gülha 
kapakları mühürlenecektir. nüfuslu 9e kesf\baları tabi tut· bine S3hiblnden altı senede tak- ne tatbikat okulunda (Hasta be 

s·ı ~ 1 hh mu•tur. Bu aibi .,erlerı·o iç Be- sidle ve tahsili emval kanunu· kıcı hemşireler mektebi) açıla 
u çu er sı i muayeneden v • 1 nun hükümlerine göre tahsil o· caktır. Hükümet mucib sebebler 

geçirilecek temizliklerine dikkat kanhkça tayin olunacak müddet 1 
edilecek ve lıepsı· beyaz 

0
··111u·k zarfında hnli hazır planlarının unur. ldyihaeında, orduda hıtsta bakı g) Belediyeler imar hududu 

giyeceklerdir. yaptırılması mecburidir. Hali ha dahilinde bulunan yerlerde plA cı hemşlreliğinin müstakil bir 
·~ y ~ ıı t ı · ı ı ı · mNileli ve memuriyet olarak ka 

1 man Ur U 
zır ar a arı yap ırı an yer erın nı tatbik ederken, binaların yo· 
de gene Dahiliye VekalEıtince ta la giden arsalarından artan kı· bulünün, askeri hastnelerimizde 
yin olunacak müddet zarfında sımlımnda ve o mahallerde sa· iyi bakımnı temini ve fenni ca 
imilr pl9nları yaptırılır. lmar hibleri tarafından henüz bina hşma bakımıodan çok lüzumlu Genel sekreter ve 

muhasebeciliği 
işlerinin çoklu~u dolarısile 

İdman Yurdu idare heyetinden 
çekilen Hayri l:IakkakoQlunun 
yerine genel sokreterliQe Celili 
Abaç ve muhasipliğe de Hüse 

yirı Irmak seçilmielerdir, 

Karısını öldürmeye 
teşebbüs eden ada· 
mın mahhumiyeti 

tasdik edildi 

pldnları - biri ana pi An ve di . yapılmayan veya mcvcud binala olduğunu tebarüz ettirmektedir. 
ğeri bölge pllloları olmak üzere rı yanarak toya yıkılarak kal- Projenin hükumleri 
- iki kısımdır. mış olan arsalardan üzerlel'inde Projenin ilk maddesine göre 

Katiret kesbeden ana plan plana göre bina yapılması ttıüm ordu sıhat müesseselerinde has 
üzerinde hiç bir sebeb ve vesile kün olmıyanları yanındaki bina ta bakıcı hemşire yetiştirmek 
.
1 

ve a. rsalaı la euyul.audırarak. bir· ı üzere Milli Müdafaa .. ek·ııı ·1 ~·ınce 
ı e taı1i1At yapılamaz, yalnız. i • • 
mAr sahasının 3 - 4 ü dolduktan leşlırmeğe ve yenıden plAn ıcab· üç sınıflı bir ordu hasta bakıcı 

larına ve arsa sahihlerinin istih hemşire mektebi a"ılacak ve bu 
sonra tevsi znrurrti hasıl olursa k kl ·· v ~ aı:ına gor~ are~ ~e bina sa• mekteble Milli Müdafaa Vekilli 
bazı kayıdlarla icab eden tevsi hıblerıne tevzıe ealahıyettardır. Q'ince tesbit edılecek şartlar dai 
ler yapılabilir. h) Pliln tatbikı sırasında eu resince talebe kabul olunacak 

Mütehassıalarla ihtil4f zuhu yuların izaleıi için lü?.um göfü· tır. 
runda hakem Dahiliıe ve Nafia len şehirlerde Belediyeler nezdi· 
vekilleridir~ ne Adliye vekl'tletince bu işlere 
lstimlAkler bakmak üzere bir hlikim tayin 

Tnrsusun lncehark mahalle· olunur. 
a) Belediyeler imar planının Tevhid dolayısiyle şuyulan· 

Talebe tahsilde bulunduğu 

müddet ınrfında paraRız okutu 
lat>ak, gerek mektebte, gerek çık 
tıklan sonra askeri tıbbiye mek 
tebi talebeısi gibi iaşe olunacak 
ıır. Talebelere her ay beş lira 
V13rile~eklir. Talebelere talebe 
iken ve hizmet sırasında lüzuuı 
lu olan elbh;eler ve cihazlar pa 
resız verilecektir. Mektepten çı 

sinde oturan Ahmet oğlu Hıısan 
karısını kasden öldürmeye te· 
şebbüs suçundan Mersin ağır 

ceza mahkemesince altı sene se· 
kiz oy ağır hapse malıkiim edil 
mişti. Verilen bu karar temyiz 
mahkemesince tasdik edilmiş ve 
şehrimize iade olunmuştur. 

Erçel köyünde 
Bir çocuk kaye 

tında ezildi 
al-

Mersinin Erçel köyünden 
Mustafa oğlu Ali ÜQ arkadaşile 
köy meznrlığındeki büyük ağa 
cın dalma binip salıncak şaklin 

de sallanmaktalar iken ağacın 
istinat ettiği kaya parçalanarak 
kaymağa boşlamış bunu gören 
cocuklnr ağaçtan atlayıp kacmış 
ler ise do bunlardan Ali 7ovar· 
lanan kaya altında kalarak öl 
müetür . .Adliyece vaka mahallin 
de tetkikat yapılmış ve çocuğun 
defnine müsaade edilmiştir. 

Bele~iye gazinosu tesisatı 
Yeni yapılan Belediye gazi

nosunun dahili elektrik ıesisetı· 
nın son sislom uzun ampüller 
ve gizli tesisatla modren bir ee• 
kilde yapılmasına Belediyece ka 

rar verilmieLir. 

Bir ay~a evlenenler 
Mayıs ayı zarfında şehrimiz 

Belediye evlenme memurfoğun 

ca on beş çiftin nikuhları akto· 
lunmuştur. 

Bele~iye mühendisi istifa etti 
Mersin Belediye mühendisi 

Ruhi Betoncu sıcaklara tahem· 
mül edemeıliQ'inden bahsederek 
istifa etmiştir. İstifası beledi1e 
encümenine havale redildiA'inden 
kabul edilip edilmiyeceği henüz 
malum değildir. 

Çekoslovakya işi ge 
ne alevlendi 

(Birinciden artan) 
lovakya elc;isi Prağda on gün 
kaldıktan sonra Londraya dön 
müetür. Prağdan gehrn haberle 
re göre, Çeklerle Südeller ara 
sındaki müzakereler muvaffaki 
yelle i!oriemokledir. Almanyadu 
hiç bir siyasi görüeme yııpılnıa 
mıstır. 
- ===--
sınıflara idhal edeceklerdir. Şah 
rin ııüfusuııa bakılmadan gayri 
safi irad üzerinden alınacak ver 
gi, iegRI olunan mnhal gayri sa 
Ci iradının asgari yüzde 2 si Vl' 

azomi yüzdo 5 i nisbeliııde ola 
cakhr. 

tatbiki sırasında yeniden açıla dırılan arsaların sahibleri par· 
cak. v~y~ genişlettlrilecek birinci sellaeyen pldnının tasdiki tarihin 
ve ıkıncı sınıf caddelerle mey den itibaren ahı ay içinde 
d • b h ·ı l ara an, umamı a çe H yeş• sa ıa farında her ne ~urelle olursa ol· 
tara lazım olan yer!erden ~aşka• sun anlaşamad1kları takdirde ala 
bunların etrafında ımftr planına Ik d 1 d b' · · -·· 

1 
k b. 

1 
a ar ar an ırının murecaatı 

gore ıapı at~a ına arın arsa . . . 
derinliklerine kadar olan ma• veya beledıyelerın göstereceiı 
halleri istim. ldke saUlhiyetlidirlor. I' ~üzur~ üzerine ~ilkim, şuyuun 

Bu suretle ,. apılaoak islim· ızalesı zımnında ıcab eden mun· 
lllklerden kalac~k arsaları birleş meleyi en kısa zamanda ve ba
tirme~e ve plilna göre ifraz mu ı sil muhakeme usulü ile intaç e· 
amelesi ynpıldıktau sonra, plana der. Muhakemenin izalei şuyua 
uygun tesisat vücude getirilmek müteallik olarak yapacağı bilü· 
şaatiyle, lıuuları satmaQa Beledi mum muamelat Adliye hariç ve 
yeler salahiyetlidir. resimlerden ve hüküm neticesin 

b) lınAr pldnı yapılan veye de Tapu dairesinde yapılacak fe 
tanzimine başlanan yerlerde ar rağ ve tescil muamelelerl(a ka 
saların ifrazı ve bu yerler üze· yıd tashihleri de harç ve resim 
rinde irtifak hakkı teRisi veya den muaftır. 
bu hakkın kaldırılması moame Plıln mucibince bina yapıl 
lelerinin iplidaen Belediyeler tA ması memnu olan yerler on 
ratıııdan tasdiki meşruttur. Bu sene zarfında belediyeler tara 
muamele ifa edilmedikçe ifraz fındau istimlak veya sahibi razı 
ve irtifak hakkındaki sebebler olduğu takdirde Belediye elinde 
mahkemeler tarafından dinlenmi ki arsalardan biriyle mübadele 
yeceA'i gibi Tapu dairelerince de olunur. 
tescili yapılamaz . 

c) Belediyeler imOr plAnının 
tatbiki sırasında Arsaları tevhid 
ve persellasyoıı plllnları ica bları 
na ve arsa sahihlerinin istihkak 
larına göre müstakillen veya şa· 
yian ifraz te tevzie salahiyetli· 

dir. 

Macarishnda 
Nazilerle amele ara 
sında bir arbede 

Budapeete ıo:(Radyo) Buda 
peşte meydanında 30 Nazi ile 
bir o kadar amele kavga etmiş 
lerdir, Polis katgacıları sopa 
ile ayırmıştır, Beoi aQ'ır olmak 
üzere 12 yaralı vardır, 

Kamutaya verilen 
yeni bir proje 

d) Arsaların tevhid ve tevzii 
sırasında enelce mevcud yol ve 
meydanlarla yeşil şaha, park ve 
mekteb yerleri mesahai f sathiye· 
leri tutarı imt\r planında göste · 
rilen aynı mahiıetteki yerlerin 
meeahai salhiyelerile kareıleştırı 
lır, eekHerin mesnhai sathiıeıeri 
yetmediği takdirde tavziat o/o 25 
şe kadar noksanı ilo yapılabilir. - Birinciden artnn-
Zaziat nisbeti bu haddi geçerse • akdi iQin tnyin edilmiş olup 1 
fazlası Belediyelere istimlak edi· Temmuz 1938 de inkiza edecek 

lir. 

e) C ve D fıkralarında yazı· 
h hükümlere göre birleştirilen 
arasalıtrın Beledirelerce parsel· 

olen azami :müddetin iki seno 
daha yani l Temmuz 1940 a ka 
dar temdidi rüksek tasvip ve 
takdirlerine arzolonur , , 

Hariciye ve iktiset encüme 
ninin aynen kabul ettiği hükü 

lasyon plAnı rapılıp iJAn edilir. 

Pareellasyon p!Anlarıua yalnız 
meddi hatalara münhasır olmak met maddesi şudur : 
üzere alftkadarlar tarafından i· c- Kati ticaret muahedeleri 

. . . . . akdi için kendileriyle müzakere 
IAn tarıhı~~en ıl~bare!1 bır ay ye başlanmış veya başlanacak 
zarfında ıtıraz 'dılebllır. Plıinhır de9lellerle muvnkkat ticari itilaf 
vukubulacak itirazlarla birlikte lar akdine dair 10 HaziJan 19~0 
Belediye encamenleri tarafından tarih te 1G79 numaralı kanunla 
tetkik, aynen veya tadilen tat- verilen salahiyete binaen hükü 
dik edilir. Belediye encümenleri metçe r:aktedilecek muvakkat ti 
nin bu hususta verecekleri karar cari ililular için tayin te 8 bazl 
lar kali olup~ aıı~~k maddi hata ran 1935 tarihli vel2759aumaralı 
'Rra müstenıd ıtırazlar Devlet kanunla temdit edilen azami 
Şurnsrnca tetkik olunabilir. müddet ı Temmuz 1940 tarihine 

. f) imar pldnı~ tatbiki d~la· kadar uzatılmıştır • , 
yısıyle pliln ve ızahnamelerıııe Encümenler, projenin müst8 
göre bina ineasına müseid olmı celiyetle müzakeresini teklif el 
yan arsalarla methal ve mahreç mişlerdir, 

kanlar, Bakanlığın tayin edeceQi 
ordu sıhat müesseselerinde altı 
yıl mecburi hizmete tt\bi tutula 
caklardır. 

Sihhi sebeblerdı:;n gayri bir 
sebebten dolayı mektebi bitirnıi 

yenlerle meklobten çıktıktan son 
re mecburi bir.meli yapmıyanla 

ra veya inzibati sebeblerden do 
layi mektebton veya mecburi 

hizmet sırasında ordudan çıkarı 
!anların orduda bulundukları 

müddet zarfında vekillet tarafın 

dan yapılan masrafları kendile 
r!r.e veya kefillerine tazmin etti 
rilecektir. Hemşireler 20 Hene ça 

lıştırıdıktan sonra tekaüd olabi 

leceklerdir. Mekteb diğer proQ'rfl 
mı ve diğer husueatlar Milli Mü 
dafaa, Kültür ve Kültür ve sıh 

hat Vekl\letlerinre m üıterE>keP 

tesbi olunacaktır. 
._. ... --~ > 

A~emi mü~a~ale komitesi 
Toplantısinı gelecek 

haftaya bıraktı 
Londra 10 (Radyo) Bu gün 

toplanacak olen tl\li ademi mü· 
dahale komitesi murııhhaslarıJl 

hükfimE'tlerindeıı talimat 11lmala 
rı için toplantısını gelecek hafUı 
ya talik etmietir. 

••••• 
ispanya harbinde 

son vaziyet 
Birinciden artan 

bombardıman etmişlerdir. Şehirde 

kırk kadar ölll vardır. 

Fignera'da yıkılan· binalar 
Perptnyan, 10 (Radyo) - ff il 

duttan alınan haberlere göre, Ftg 
nera bombardımanı neticesinde oO 
beş kadar blna y ıkılmış!ır. Buotıı· 

rın artısında aske ı i kumandırnlı~ 
binası, bir mnhtnımat drposu -ve 
fabrikası, elektrik santralı ve tıas 
tane vardır. YRralıların Porpinyıı~ 
na gelmekte oldukları sOyleoınlŞ 
ise de, bfü\hare Oerooa götUrOl' 

mOşlerdir. Kar11blnyelerı Fransaya 

doğru muhaceretin öoUne geç· 

mek nzere kordon tesis etmişler· 

dlr. 



SAYFA 3 VENi MERSiN 

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
Mersin 

Piyasası 
Hayal dünyasında bir izdivaç 

iki kör se·vişerel{ evlendiler 1 
Kan verenler Kongresi 

-~ _..,.._ 

ıo- 6 938 

Pamuklar 
Cenubi Af.ikada «Kan ve Kıevlant ~ S. 

ilk :bakışta ilgık olmek işi tince aşık otuyor ve seviş- renJar milli kurumu» vardır. Dığmalı 28-28,50 
ta. biri, körler arasında ilk işi· meye başlıyorlar .• j Yohanesbueğda beş yUz Kapı malı 2 7 

Koza 5,50 
tışte sevmek şeklindedir. Ha Mis Alis, on iki seneden kan verici bir kongre topla · fi 
kikaten, dünyadaki butiln gll beri kcr kalmıştır Dilnya hak 1 dıh:ır. KKırma 1 ~ .,6 · ı ozacı par agı "' 
zel ş,,yler, onlarca, ~1, a.ğıı, kmdll, Frank~an daha faz'a Bugün tıb harikalar ya· buğda • cavdar 
burun ve kulakla hıssedılen malOmata sahıp bulunan ka- ratmaktedır. Cenubi Afrika lY ' 
Şe l td " · · bl ·b' ı · dın k d k. · · ·t ... · I Sert şark 5 yer o ugu ıçın, rı ır erı , arşısın a ının ışı tıgı imsanlarından kan "alıyorlar, y k 5 
n· U 11· .... . d k b U . . 1 umuşa 
ıo g ze ıgrnı e anca u ses zerıne, hayRhnde gUzel .bir profesöriin bulduğu metod Yerli bu-dayı 3,;-s 

suretle kabul ediyorlar. bir erkek tipi canlanlandırı daı· resinde bu k h f Çavdar g 4 50 Kö 
1 

· . . d ana mn a eze , r. 
. . r. erı~ ~ev.ış~esıne a •yor. l . ediyorlar ve IUzum gördükleri Anad'll yulaf 3,.lO 
ır en ıyı mısnlı ıkı kfir ara· , kı k0r genç, seviştikle- arpa 
s d k' k d b · · b' "b' . zaman, kansız veya kan kav · 
ın e ı aş macerasın a u · r ı nı ırı ırlerıne söylUyorltır . · Anadol 4 

luyoruz. l ve evlenmeye ti arar VE'l'iyor- betmış olan hastalara aşılıyor· Y ~rli alivre yeni M. 3,25-3.~7,5 
Frenk Tunk isminde bir lar,, lor. 1 Nohut ekstTa 5.50 

erk~k ~le Alis Cenkln~ i~~in j Dilğünleri olmuş ve be- C~nubi Afrikalılar yeryU fasulye . ; 8 
dekı bır kadın ama, ıkı sıde raber yaşamaya başlamışlardJl'tzUndekı hestelara en çok kan 1 Yula~ yerlı ,· •

25 

b' · b' ı · · · A k ı Mercımek şuk 4, ~5 
ırı ır arının sasrne uşı o a (allah mesut etsin) veren insanlardır. S hl ı·ıo !!Q 

r k · · 1 d. Y 1 b • ep ~ ı .... 
3 sevışmış er ır. a nız un F k Tatlı çoğen 20 

lardan evvelo aşık olan, er· f3nS3lllll en ÜQÜk Balmumu 75, 
kektil'. 1 Cet:rı' 

Frank, ao yaşında bir bflyük 3nll08İ Su:am 
adamdır. Çocukken, hep kUcUk j .. . . v • yapa fı 

16 

i l A H 
f ~tisat Ve~aleti iç ticaret umum müdürlüğünden: 
Tfırkiye<le yangın ve na~liyat sigorta işlerile 

meşgul olmak üzre kanuııi hlikiiruler dairesinde 
tescil e.dilerek bugün faali)·et halinde bulunan 

. ~lanhaym Sigorta Şirketinin Türkiye umuoıi ve-
1 kili haiz olduğu salahiyele Linae.n bu kere nıiha
' ca atla ~ı .. rsi n, ı\ dana ve Tarsus müllrnku tı ve ha 
t valisi acflrılf•liğirıe şi rk.-t na uıına yarıgın ve rıak-
liytt l si~orta işlerila meşgul olmak ve bı.ı . işlerdPrı 
ı!ogaeıık davalarda l>iiliin malıkemt'lerde müddei, 
miiddealr.) h \ie üçiiııcii şahıs ~ıfatilr. hazır bulun
mak üzr~ Ali Ergir ve Ol'lakları'm l<ıyin eylediği
ni l>ildirmişlir. Ke) fiyr.l sigorta şirketlerinin ttıf
tiş ve murakabPsi hcıkkıncfaki ~5 Hazir:-ın 19~7 
tarıhli kanun hiikünılPriııe mu\'afık gödilmiiş ol
makla il~n olunur. 

i l A H 
Tar sus Malmü~ürlüğünden 

Lira Kr. 
2 SfnPlik muhammen Lıynu~li 120 00 

Tarsusun Nehri berdan, Kocabucak, Baharlı 
ve Kulak gölleriudebulunan Sa)1diye mahallerinin 
1-6-938 lrırihirnlfn 31-5 940 tarihine kadar iki Y~şta kör kalmış imil mekte-

1 
F~ansanıa,. balkı. dUnyanın sa.ad~ ettım. Dogru~u ee~ı~ 1 Siyah 

bıııde okuyarak yetişmiştir, en küçUk hamınnes1 lvon 0dl mıştım. Bu yaşta gelın sahıln 1 Şark 
Amaların ~a 'ıştığı bir milesse port ismindE>, otuz ydşmda olacaktım, biraz sonrada toru 

1 
Anadol 

45 sene mliddPtl~ rusum ve avlanmak laakkrnı ı5-6-

sede iş alan Frak, burada er- bir genç kadındır. numu görec~klim. Bu sevinç Aydın 
1 · . · t a· "'I d b o d vl k b h t. · Yıkaumıt yapak erınan maharet• ve zeklisının ı r og u var ır ve ug n arasın a og umun a a a ını _ 

l5~46 938 tarihinde ihale olunmak üzere 1-6-938 ta-
70-?5 rilıinden itibaren 15 giin müddetle müzayedeye 
70 çıkarılmıştır. 

d. d b d ı · ı Guz yunu kuvveti ile kalem sapı. ağız- on ye 1 yaşın 8 olan u e ı· de affettim. K 11 t'ft'k 
b

. ~ k h. b" ı onya ma arı ı ı 
hk, döğme gibi eserler yapa- kanlı . 1.r ... çocu s.a ı 1 0 mu~, Annem de, hu hadiseden Yozgat 

ııo·l ?o Talip olcınlarrnrn yüzde 7 ,5 bucuk nisltelinde 
50 t~minat.~ muvakkala akçasile birlikl'e maliye daire 

sıne muracaat eylemtıleri ve şartnamesinin de ma 
rak hayatını kazanmaktadır. • enn_esını de bUyUk anne pe benim kadar mt1mnun olmuş· Keçi kılı • 

Bir gUo, tezgAhının başın yesıne çıklirmıştar. . tu. Çllnkü o da henüz pek ıj » dabag 
da, kendi~ini işine vermiş ça . lvora Delport, seyyar bır ihtiyar olmtıdığı haldP, toru pirinçler 
h.şmakta ıken, Frank birden tıyatr? ~umpanyasında çalışan nunun çocuğunu görecekti. {Birinci nevi mal 18 ·19 
bıre başmı kaldırıyor, kulak annesının yanında yaşamakta ı O"I . . 8 i ikinci nevi mal 
kab t • dır. Bugün 49 yaşında toru- g umuzu evlendırdık. u Ç 285 

ar ı)or. 1 b: k'" Jü k İd. b" f b ay 
Gü ı b. ff k d nuoun çocuğunu gören bu ka .r oy ızı 1 ve ır a Kahve 104 • 105 

ses· ze ır ses... ır a ın dın falcıhkla ve bazı ihtivar ı·ikada çalışıyordu. Evimize' b ..J k • d L 
' · •• ' J r ıd· h ' aaem ve çe ır eR 

y dl t tk" h kadın rollerinde cahşarak ge!geın ge ıkten sonra, lo usa • l • 
ara 1 ış 8 sana ur ru . . . . hazırlıoına başladık Oğlum 1 IC erı 

ruhlu olan Frnnk Tunk, IJu se çmmektedır. Kendılerıne hem 0 
• T tl b d ! . 

ıi duyunca hnyalınd bl o. araba, hem ve vazifesini gö· para biriktirdi, Bu mesut hll a 1 a em ıçı e r r )8 d. . . k. 1 .b. Acı ,. ,. 
dUnyası oçıhyor, Orada meH ren araba - kulübe içirnte en ıseyı zengı_n . Hnse er gı 1 Acı çekirdek 
ut bir hayat göıUyor ve bira genç bllyük anne, bu (hadide karşılamak ıstıyorduk. l Urfa Yağı 
anda kendisini başka bir illem y ) şu şekilde anlatmaktadır; Bugün. işte bu gördüğü lçel ,. 
de bulur gibi oluyor. «- Bir gUn oğlum, koşa nllz yavru dUnyaya gelmiş bu: Deriler 

GUzel ses devam etmekte koşa yanıma geldi ve ; lunuyor: Doğduğu anda öyle Keçi derisi çifti 
, d .. k'l 

ve büyük bir ahenkle konuş- - Anne ben evlenectığim, sevindim ki, öyle aklım başım K~yun ~~ısı 1 osu 
maktadır, Frank kalkıp oraya dedi. den gilti ki . Sıgır derısı iuılu 
d ... • · · d h A el "'I ? d ' Sığır hava l<urusu 

ogru gıdıyor ve sest o e . - c en . Dl', og um e - Otuz yaşında bUyllk Manda derisi 
)'akından dinliyor. dım .. On yedı yaşındasın .. Da anne oldum, diye avaz avaz ~===,~====~~= 

Sonra. arkadaşlarına söy ha gençsin. vaktin var.. bağırarak sokağa fırladı. Mersin Melve ve Se~ze 
lUyor ve (bu gUzel kedınls) Bunun Uz~rine oğlanı bir Ahali başıma toplanmış. • 
kendisini tamştırmalarını isti keder aldı. Somurttu bir ~e dAli olduğumu zannederek bi PIJBSISI 
yor. nara olurdu . O zaman a1118· raz korku .ile, birazda hayret 10 Haziran 938 

Tanıştırıyorlar. Mis Alis dırriki bunda bir iş ver. Sor le beni seyrediyorlardı. 1 Kuruş 
Cenkins dP, kendisine takdim 1 dum. Şöyledi., Birbirlerine ; }rJ Domates 
edilen kör [arka iıtşınm sesini 1 Ben de livlenmeeine mU - Burada! Buradel diye '0

20 BUbfr 6 Ayşe fasulya J • l k fi k sesleniyorlar, beni gösteriyor· 2 Barbonya 
neğın karnından a tın saat çı tı a a_t.. ıardı. 05 Çatı fasulya sırığı 

35 

90 

Hudapeşte mezbahasında rın sahibidir. B~n, mütemadiyen .z•.pla I l Yer çah 
garip bir ,-aka olmuştur, Ke-1 -Saati bulMo. mezbaha· m~kta ve ~a.~ı.rm.akta ıdım. 2 ~~~a~esulya 
•ilen bir ineğin karnından bir daki kesiciler değil, inektir. Nıhayet delıhgımın fark.an~ 2 Hıyar adedi 
ıltın ıaat çıkmıştır. Mezbaba· lHıyvan çayırımda otladığını vardım ve hemen kendımı i'S Sarmısak 
dıki ha van kesiciler derhal ı göre saati orada yutmuştur, ~oparladım. Eve koşup, çocu 10 Erik 

y s· l h aat b .. nı'mdı'r gu kucaklıyarak öptüm. 5 20 Kaysi ••ate el koymuşlar ve parası· ınaena er • s '" ..• . . . . . . . . . . 

li)·eden istenilmesi ihln olunur. 1-4 7- ı ı 

1 l A N 
Tarsus MalmüLürlüğün~en 

Lira Kr. 
2 SPnf-lik muhammen kı)· meli Boo oo 

Tarsusun Ağzı delik köyü civarmda bulunan 
Oip~iz gölü Saydiye mahalliııin 1-6 938 tarihin
den 3 L 5-940 turihin~ kadar iki srue müddtılle 
rusum ve avla11mak hakkı 15·6.9H8 tarihiııde 
ihale olunmak üzere ı.6.938 larilıinden itibaren 
15 . gfın müddetle rulizayedeye çıkarılmıştır. 
Tiillp ola11ların yüzde 7 ,5 yedi buçuk 11isbetin.Je 
teminatı nıuvak~ilta a~çasiyle birlikte maliye dai
resine nıiiracaal tıylPnıPleri ve şartraanrnsinin de 
maliyeden blenihııt>si ilan oluııur. l-4-7-1 l 

1 L A N 
Tarsus Belediye Riyasetinden 
Belediytını izce mu lıa nımen lwdeli ı 200 lira 

olan amplifik:.tör teQİs3lı şartnanwsi dairfsind~ bir 
ay za rfuıda pazarlıkla YH plırılacağmda n istek lile .. 
rin 23 llazir~u 938 pPrşembe gününe kadar bt>le 
diy~mize nıiiracaatları ilan olunur. 2 5 8-1 1 

i l A H 
lçel Va~ıflar Mü~ürlüğün~en ni aralarında paylaşmak üzre Şimdı ış Budapeıte ~ah Dıyebılırım a:ı ısrnıoı Ltl ·-,-[-H...lı' -M-[llİılllR•Sıııiiııııil•H-1 

1 
r _ kemesioe dütmilş . .. Herkes yan koyduğumuz bu kUçilk 

V~ı satıl~ga çıkarmıılar:ır. mahkemenin kararını bekli- kızı annesinden. bnbasmdan Aylık bedel teminat 
a ayı ba er alan kasap er daha fazla hen seviyorum. Nu""shası 5 v:uruştur mubemmlnl mlkdarı 

hal mezbahaya koımuş ve: yor, n: Lira ku. Lira ku. . 

onmarası c1osl vakfı 

Abone ) TGrkiye Hariç 125 o ı 12 00 9 / 6 k h A 

-Hayvan benimdir, kar- Tasarrufu seven Lırsızm hesabı carileri o 10 / 1 a ~:fme '· (yeni cami 
bından çıkan saat te bana il . Şerait için için 
•i.ttir. diye hayvan kesicilerin Budapeşte polisi. - uıun lm~vcudab vardı. Hınız, ç.a!·, Senelik 1200 Kr. 2000 Kr Gümrük biırnsı karşısında tamir olunan kal 

- - 1 B d 1- , 1 . I' ·ı. d .. JVe elınden saati almıştır. Fakat bir çabalamadan sonra çok dıgı para an ° apeşte vı a-, Alhaylık ooo ıooo _aan~nm les ı~u ları un .. P~! ınayıs 939 sonuna kadar 
iı bu kadarla bitmemiştir. Ka sabıkaları olan Yani Maşiko yet bankalarına yatarmağıJ Oç aylık 300 500 ıcarı 14- 6· ~38 salı gunu s-..al 15 de ihalei k. r 
saba ineği satan celep iti ba- isminde bir bırsııı yakahyı- idet etmişti. Bir aylık 100 y, oktur. yesi icra kıluıacağından ist~k li olanlarla fazla c . • •-
b . b' k 1 :\ !ı • k . m a -

er almış ve kasaba gidip; bilmiştir. Maşiko az faizle ırço Re='mi ilanabn satırt 10 t~.m~.l-~ulllm~. · arzusunda L>ulnrrnnlar va~ırlar nıii 
-Ben sana yalnız ineği _Hdırsızb. kyah.ılandığfı va~ıt adamlara ödünç para verdiği Kuru,tur. lhırlugune muracaatları iJan olunur. 

sattım, karnındaki saati sat· ı üzerın e ır ıç tasarru.. cuı· ni ve annesini beslemek ıçıo ~~=~=~==== 
madıml diyerek saati istemiş dam bulunmuştur Bu cuzdana . . f u·-· · de itiraf ıiaden örnekler istemiştir İ 1 S 0 
tir. j göre barıızın bankada bizim bın hra sar e ıgmı Funsadı toplanan böcekler • 1 o f J 1 d 

Kasap, saatin kendisinde paramızla OD beş bin liralık etmiştir. d ~n yapılan.. kolleksiyo.?lar ıçe e teruar ığm an 
olduğunu inkar etmemiş fa· A 'k A d 1.· k 1 ı· Neı;ork•. gonCl;rilmek uzre .. Gsü lira hedflli saluklı ~lersin sevahili saydi\' . 
kat celebio saati istemeğe bak men ·a, vrupa an uoce ıs ıyor ~:ek~!d!~~auın a vapur bek r llSU 'llU 8.6 .938 larifıinder~ İlİIJaren on n{iu ll1~ .. ~P. 
kı olmadığını ileri silrmüştür. Amerikada, çifçileri otlar yapılan tetkikat~ yar~·~ et: Bu böceklerin hepsi bir · tlelle n.»Üz.a. ye ... clesı L~ıudil .e<li1n ~ ve 18 ~ .938 UCU--

Kasap ile celep biribirini üzerinde yaşiyan böceklerin mck üzre Amcrıka hukumetı dir. Ve deniz yolculuğu esna l .ı 
iknaa çalışadursunlar, işe dör 1 vereceği zarardan korumak Avrup~daki ~ütü~ konso.losl• sında ölmemeleri için icap :~>at ~Si dgufnu S ıal 12 ue ıhalesi y~pı1 cağından ta 
dünr.ü bir adam kanşmıştar.'için birçok e.nstitu_·ıer vardır. rına. bı .. r tamım g .. o .. nderm .. •ş ve eden bütün tedbirler alanmış · ıp erın t> Lerdarlıkla miilt)Şekkil artırma ko .. 

1 d k d b b ki .. 1 'I A (l US-Bu adtlm ineğin otladığı çayı! Bu ~enış muesseseler e es ı unyanıo ulun oce e lir. )Onuna muracaal arı 1 öU olunur. 



SAYFA 4 

Mersin Tecim ve [ndüstri odasm~an 
lçef Va~lflar 

i l 1 N 
Müdürlüğünden 

muhammen Muvakkat Nevi numarası 
bedeli teminatı 

Lira ku. Lira ku . 

Me\'kii Vtıkfı 

200 00 15 Mağaza l ı 7.4 Gümrük binası (Yenicami 

Mersirıiu Uray cacltlesinde ı\zaklar hanında J 
numaralı yeri teciruel yer illihaz ve ithalal, ih . 
retcaı, komisyon, acantalık ve mümessillik işlerile 
iştigal eden T. C. tabasından n~şil Hasgeldi ve 
.c\nton ~lavridis "Urfa ticarfltharwsi Heşil Rasgel

11 
11 

15 
2 

karşısıuda 
25 • 1·2 \'akfa aid bina yanında ( ,, 
25 KaJafatane O .Nusrııtiyede (Bezmialem 

Dükkftn 9 22 Yoğurt pazarı (eski .cami 
70 • 5·10 Vakfa ait bina (Yeui cami 

civarında 
18 75 Fırın 15 60·G2 Miğri bi cami (Mi~riblcaml 

ltllsal ında 

di ve Şeriki,, unvanı ahrnda kurdukları KollPktif ~~g 
şirketinin ~lersiu Noterliğinden :i IJaziran t 938 T. 200 

ve 3520 raumarasında mukayyet şirket mukavelesi 36 

gerflğirıce ticaret kanunurıun 42 irıci ve ı4s inci 250 

maddelerine tevfikan tescil muamelesi ifa ve si . 
Yuk•rıda yazılı akarahn 9H8 senesi icarı pazarlıkla veri

lecektir. Talip olanlarla fazla malumat almak istiyenlcrin 
Vakıflar müdürlüğüne müracaatlara lüzumu ilin olunur. 

cilli ticaretin 1094 üncü numarasına ve ikinci 
smıfu 10-6-938 larihirıde kayıt ve tescil edildiği 
il:\n olunur. 

Kollektif Şirket mukavelenameai 
Mersinde, Urfa licarelhau.esi sahibi l\fşil Ras· 

geldi ih~ Andorı Mavridi arasında aşağıdaki şart· 
lar dairesinde bir kollektif şirketi kurulmuştur. 

Madde ı -Mersinde, UHFA TiCAHETIJANESI 
REŞiT RAŞGEt Di, namı ile miislekilen icrai li. 
caret eyliyen R(IŞİl Rasgeldi, bu d~fa diğer akıl 
Audon Ma,·ridisi dtı, ticarethanesine ortak olarak 
almış ve bu suretle taraflar arasmda bu mukave
le hükümleri dairesinde bir ko\lek lif şirk el kurul 
muşlur. 

Madde 2-Şirkelin unvana ticarisi URFA Ti
CARETHANESi REŞiT HASGELBi VE ŞERiKi 
dir. Merkezi Mersindedir. 

Madde 3- ŞirkP.lin sermayesi 20.000 liradır. 
Bundan ıo ooo lirasına Reşit Hasgeldi koyacak di
ğer ıo .ooo lirasını da Andon Mavridi koy~eaktar. 

Madde .ı: - Şirket, bilumum ihracat, ithaltu, 
komisyon, acentelik, mümtıssillik gibi bütün mu
a ıueh\lı ticari~·e ile v~ şurekanın mullefikan ka
rarlaştıracakları diğ11r işleri yapacaktır. 

Madde 5 Şirketin · tesis tarihi l Haziran >938 
olup 81 ~layıs 1939 tar·ihine kadar bir sene müd
detde devam edecektir. ~llitldelin hitamından en 
az on bPŞ gün evvt'l bir şt~ rik la rafından diğer şe 
rike senenin hitamı ile şirketin niha)'Pl bulacağı 
hakkmha Lahriı· i bir ihbar yapılmadığı takdirde 
şirket bir sene daha temdit edilmiş olacaktır, ve 
n~iiteakip seneler i~in dahi, ihbar vaki olmadıkça ı 
şirket daima t•~nu.lit edilmiş sayılacaktır . 

Madde 6 -- ller şerik hütün muamelatı şirk eli 
temsil hak ve salahiyetini ve şirket namına ilti
zam ve teahlıiide ve şirJuHin unvam ticarisi ile 
beraber ve münferiJen işbu muka velernune altın
da ve sirkülerde tesbit olunan şekil üzre vazı im. 
zaya mezun ve salahiyetli,lir. 

Madde 7 -- Şlirekadan her biri şahsi masraf 
r~fları için şirketten ayda azami yüz elli lira ala . 
bileceklerdir. Daha fazlası icin tarafların mu vaf a. 
kalı IAzımdır. 

• 

.---------------------------------... Portakal bahçe sahiplerinin 

NAZARI Di KKA'l1iNE 
Portakal Hğ .ı çlarının kimy•~'i giibreled .. 

neşvünemaswı lemıra etmek arzu edeıılerft 
gübreleme ayının llaziran 3)'1 olduğunu hatır 
lalırız. 

Kimyevi gii bre, fidan ve ~ğaçlcı ra k u VVfl 

verir, çabuk yf'tiştirir, zaman kazandırır. 

1 icarethanemizde afaçlara mahaus• 
halis İngiliz kimyevi gübreleri vardır 
FİA TLAR.I l.\4UTEDİLD.IR. 

Mersin: Azak zade Han No. 2 

VIKTOR BOTROS 
2-7 

~-~~~~ .. ~~*-~~~*-•*-~~~*-~~* 
~ SA. YIN l.\4ER.SİNLİLER. :'1 
: Yaz gecelerinizi % 
% istasyon Aile sinemasında: 
~ GEÇiRiNiZ ~ t iyi bir hava almış olur aynı zaman- = 
~da mevsimin en güzel filmlerini seyret• it! 
~ . b 1 ffi 
*mış u unursunuz. ~ 

*a.~~~~~~*'~**~~*-•*~~*~~·* 

Foto Amatör 
Cemil Erkal 

Her türlü fotograf, makine ve malzemesi satış yeri 

Amatör itleri, uğrandismanlar ucuz fiyatla yapılır 
Tarsus İstasyon caddesi No. 90 

Saym Mersin Hal~mm Hazan Di~~atine 
karyola - Sandalya- Otomobil lastikleri 
Otomobil boyaları • bisiklet parçaları 
'I'optan e prakende satılır 

f iyıtlar mutedildir. Saym müşterilerimize teshilitgösterilir 
ADRES: O. Enver özman 

ithalat - İhracat ve Komiıyon evi 
MersinBelediye Caddeıi 24-30 

----= 11 Haziran 1938 
---f3=====:385iiil~r'.E· -ee 

nı Remington 
nı Her Dairecle 

Her ticaretlıanede 
Ifer Yerde 

• 

• 

• 

Daima R E M 1 H G T O H yazı makinalan • 
ve Ş·eri ti eri kullanıhyor 
Sizde bir REMİNG TON almalı .. nı 
ıınız. Satış yeri fD 

Vilyam Rıka~ 
-- -- ----~~ .. s~=========ı 

DOK.TOR. OPR..ATÖR. 

SA~,A BORBOR 
hastalarını hergün 15 den sonra 

kabul, muayene ve tedavi eder. 
ADRES: Camişerif mahallesi 

sabık Müftü evi yanında 

~:>000~~~~00~~00~~0000~00~0000000000~~~ 
~ :O OK.TOR :g 

1 Mazhar Cemil Esen f 

1 
Sinir hastalıkları mütehas1.ısı § 

Adana Reşat bey mahallesi ordu evi g 
civarı Savatlı Bay Halil evi 8 

~oooooooooooo~oooo~~~~oooooo~~~~~~oooıs 

foto gün 
Fo·ro GÜNÜ arayan sayın 

müıterileri onu zafer caddesinde at el 
vesinde bulacaklardır. 

FOTO G ü ·N e fotograf çektirmek 
modern ve temiz ~atıralara malik olmak demektir. 

FOTO GuN d.., seve sevr. fotograf çtktirir 
a~randisruan y~ptırır amatör işlt·rinizi gör
dfir~hilirsi niz . 

FOtO GÜN fotografa ait her iı 
alır ve gece gündüz aile düğün ve gu
ruplara gider. 

FOTO GONn sürat güzellik ve cizibe yaratan bir 
yer olarak kabul ediniz. 

Madde s -- Şirketin bilançosu her sene kanun 
evvel ayının 31 inci gürıfı tanzim ve lesbit oluna
caktır. Hasıl olac~k kar ve zarar musavalen iki 
tarafa aiuir. Bilanço tanzimi ile tahakkuk eden 
kArın yarısı, şirket devam ettiği takdirde, bilAnço 
tarihinden altı ay sonra şerikler tarafından alma... ·-,--._-------------------------
bilecek, diğer yarısı da sermayeye ilave edilecektir o------ - 0 Bllllll•BllllBllS.B•llllllmll llBBllllllllB•••••••••• 

Madde 9 - Şirketin dahili işleri icabeden bü- 1 kayadelen suyu 
tün memur ve mnstahdt>mıerin ve bunıara veri. Türk Ha va 11 
lecek maaş ve ücretler şürekaca birlikte tayin Kul umu ı· Saym Halkuıuzın Sıhhalmı göz öniinde tutarak ~şi buluruıuyan KAYA 
olunacaktır. DELEN SUYUNU gayet sıhhi bir ~ekilde menbağdaki tesisatında eksik-

Madde ıo - Şirket hitamında veya feshinde şü · Piyangos U likleriui lamamlanuş r~ıınin en son usullerini yaplırınakda bulunduğu-
r~ka arasında bir anlcışamamazlık olduğu takdir- mzu arz ederiz. 
d.e tasfiye muamfllatını yapacak. ~in~seyi, tar8fla- Her ayın onbirin· 
rm ittifakla olmadığı takdirde bırıncı madde mu- de çekilir. heroca
dbince tayin edilt·cek hakemler tarafından lesbit 
olunacaltır. fı zengin eder. 

KA YADELEN SUYU 
Kaynadığı yardın itibaren istasyon yınma ~adar cam borularla billur h&vurlırı 

indirilmiş oradandı bütün fizi~ ve tiıyevi ıvsafmı muhafaza ederek al dıy~adenı• 
hususi kimyakerimiz huzurunda damacanlırı doldurulmakda va muntazaman 

Madde 11 - iş hu mukavelenameden dolayı Siz de bir tana ahmz 
taraflar arasmda zuhur edebilecek her hangi bir ·ı 
ihtilafta hakeme mürcaat olunacaktır. Hakem ta- rı================0 . 
rafların intihap edect>ği birer hakemle, bu iki ha 1 

kemin intihap edeceği liçiincii bir hakem heye- Yu rtdaş Jl~~~!eJ~'·!~~!u~ evsafı ve lovkalldelltine gelipce: Yıllar geçdikçe halkımızml tinden miHrşek kil olup hu lıakern lrnyt>tinin rk . 
seriyetle verecrği kararları hPr iki taraf kabul 
edecektir. 

~:~i~~:0y ..... p tasdik için d.ir•me getirilen v• okunup Kızı laya 
anlatılan bu mukavelename altındaki imzelar dairemce ken 
dilerini bildiğim ve tanıdığım Mersinde Urfa ticarethanesi 
sahibi Reşit Rastgeldi ve Mersinde tüccardan Andon Mav 
ridinin olup bilk•bul •llerile imzal•dıkl .. ı cihetle Noter ka aza olun uz 
nununun 67 inci maddesine göre tasdik kılındı. 

Bia dokuz yüz otuz sekiz senesi Haziran Ayınm üçüncü 
ıllnlidür. Merain Noteri resmi mühür ve imu 

gösterdiQ'i ra~bet ve teveccilhü kareısında fazla söz söylemeQ'l zail görOyoruz. Sıhhat Bak•rnlıgı 9 
il ve selahiyelll makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU ,aıoıı TQrkiyenin ı 
men iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulunduQ'unu isbat 
M etmiştir • 1 
MI lştahsızlıQ'a, hazımaızhta bir çok mtde batırsak haslalıklarına kareı KAYA.DELEN şifalı bir 
• hayat kaynaQ'ıdır. 1 ! Suyu pek tınılz vı btrraltd,,. Tterllbt ıdtn sayın halkımız lundindı buldutu ""lndllilı w ıl/ıhatuı _. a ,,,.dili f arlllarla ıuyamıuun müşterisi çoJalnıa/ıtadv. -

• Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 1 
• ............... ._ ................ 511. 
Mersin : Yeni Menin Baaımcviado Baıılmııtar 


