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Beynelmilel Ehemmiyet 

Yazan; Dr. M. 

Fransız Hariciye Nazırı diyor ki: 

Fransa hükUmeti Atatürk 
Savaronada 

Çekoslovakyada vaziyet gergin 

Hinlayn - Hotza 
Belgrad Pravda 

lskenderun eancoğındır zu 
bura gelen hadiseler o kodRr 

Türkiye - Fransa münasebet 
lerini idame azmindedir Başvekil ve Vekille- Anlaşmaya varırlarsa Alman 

ri kabul buyurdular · 1 
eiddet peyda etmektedir ki, vnzi 8 re S • 
ret ciddi telAkki aıunabilir. Bu one: r ransa - ur.ıye muahedesinin 

lstanbul 17 (Radyo) Atatürk ya ne vazıyet a acak 
bu gün Suarona yatında Bae 
tekil Cel~l Bayar, Hariciye teki 
Ji Doktor Tetfik Rüştü Aras, Da 
biliye Vekili Şükrü Kayayı te 
bu gün lstanbula gelmiş olan 
Maliye Vekili Fuat Atrahyı ka· 

ciddl1e.t •. bi.r ça~pıemonın toku~ yakında parlmentova geleceğini aövledi 
aelmesı ıhtımalınde melhuz değıl J J 

dir. Çünkü, bir çarpışma tukuu Pılris 17 (Radyo) Huas a· müzakeı·e te tasdiki arzusunda 
tamamen ihtimal haricindedir. 

Bu meselede alılkadar det 
jansından: ParlAmentoda Mısır dır. Hükumet; Fransa ile Türki 
kapitülasyonlarının ilgası hak· 
kındaki Montrö muahedesinin 
tasdiki için yapılan müzakereler 
sırasında sö~ alan HariciJe Na· 

letler, TürkiJe Fransa te f ngil 
tere blr oarpıemaya me1dan ve 
reoek kıdar sotuk kanlılıklarını 
ka1bedemezler. Bundan başka 
bu dHletler İskenderun mesele zırı Bone Montrö muahedesi hak 
~ini, genie bir hareketli icap etti kında izahat 9erdiktan sonra de 

ye arasındaki münasebetleri da 
ha doetane bir eekilde deum 
ettirmek azminde bulunuyor.Son 
haftalarda bu yolda müzakere· 
ler de başlamıştır (98 deum et 
mektedir. 

recek mt'lhim addetmekte değil miştir ki : Bütün yapılan ieler te mü· 
dirler. Yalnız zaten bulanık bir - Hükumet; Fransa- Suri· zakerelerde ' hükumetin daima 
halde bulunan 7akın şark kava ye te Fransa-Lübnan muahede' Fransanın menfaatlerini korudu 
•ını daha ziyade karJştıracak ve !erinin de yakında parlAmentoda ğundan parlilmento emin olabilir 
h61ük devletler için gaile teşkil 
eden Filistin meselesinin tesviye 
sini gücleetirecek olon dahili 
karışıklıklardan korkulmakta 
dır. 

Turklerin 'hatay diye adla 
dıkları İskenderun Sancağı Lo 
ııın muahedesi ahk4mında Fran 
•anın mandaaı ahında bulunan 
Suri:re1e aittir. Hatay sekenesi 
Din bO:rük bir kısmını Türkler 

Yugoslavya Bafvekili ltalyada 

Stoyadinoviç dün Romada 
Duçe ile görüştü 

Kont Ciyano bir ziyafet verdi. Bu seya· 
hata büyük ehemmiyet atfedilmektedir 

bul buyurmuşlardır. 

· Bn. Sa~i~a Gökçen 
Dün saat 13 de 
Selaniğe indi 

Ankara 17 (Rad10) Balkan 
turu yapmakta olan Atatürk 
kızı Bayan Sabiha Gökçen bu 
gün saat 14 de Seli\nik hua 
meydanına inmiştir. Kadın tay· 
yarecimiı SelAnikte çok parlak 
surette karşılanmıştır. 

Silah yarışı 
Ve 

teekil etmektedir. Bunun için Venedik 17 <Radyo) İtalya I diA'ine göre Ciyano-Stoyadino· Loııdra 17 (Radso) leçi par· 
IDesele akalli1etler meselesi çer Hariciye Nazırı Kont Ciyano viç müldkatında umumi dünya tisi mebuBu Hendereon Lu gün 
C:i•eei ioinde inkişaf etmektedir. y k H · · 

İngiliz A meri· 
kan temasları 

ugoslatya Başua aıı te arıcı taziyeti te ltalya ile Yugosln· Atam Kamarasında : 
Bu mesele 1937 ıeof'sine ka N D k M'Ul S d" 

dar pek ae:rrek te arazi meuu ye aıırı 0 tor ı 0 toya 1 ya arasında aktedilen Mart 937 lngilterenio silAhların tahdi 
9eroiteal içinde ileri sürülmekte noviçin Romayı ziyareti dolayı· tarihli Belgrat itilllfının mesai di işinin halli hususunda Ameri 
idi. TQrkler lı.in mul•'ellf haklar aile bu gün StoyadinotiQ şerefi· . . . -ı k ka ile teıırik mesai arzusunda " •• te tatbikı ıelerı görüeu ece tir, v 

Fransa bedbin 
kral taraf tari 

Hitler kraldan ziyade 
göriinmek istiyecek mi? 

Londra 17 (Hadyo) Çekosto 1 halli~in başka yollnr takip etti· 
Hkyanın Lonrfra elçisi bu gün ğini yazıyorlar. 
Hariciye N1ızırı Lort IJalifaksı Epoh gazetesi diyor ki : 
ziyaret ederek Pragda Hodza Almanya yalnız Cekoslotak 
ile Südetler arasında ceryan o· yaya değil Anupanın cenubu 
den müzakereler hakkında ma· earktsini tamamen zirai mahsul 
lumat vermietir. te iptidai maddelerine aöı dik· 

Paris 17 (Rad:ro) Siyasi me mietir .. Macaristan, Romanya ve 
h f·ı ç k 1 k . Bulgarıstan da bunlar arasında-

a ı e os ou ya meselesıne d 
bedbin bir gözle bakmaktadır. ır. Ö 

n gazetesi Qekoslo\'ak 
Gazeteler Henlayin mümessille· 

Cumhurreisi Beneein teferrüaı 
rile Baetekil :ırasmdaki müzake hariç umumiyet itibariyle Henta 
reler üzerine nıı1talealar yürüt· yiucilerle bir itilAf temin edece· 
mek ve Almanyanın 21 Mayıs· ğini te eğer Henlayinle bir iti· 
tanberi umumi harbe sebebiyet Hif hasıl olursa Afmanyaya kral 
termeden Cekoslovakyada müda dan ziyade kral taraftarı görül
halede bulunmayacatını fakat menin güç gelecefini yazmallta· 
Hitlerin (Qekoslotak meselesini dırlar. 

Zelzeleden zarar görenlere yardım 

Hükumetin tesbit ettiği esas
lar tatbik ediliyor 

Kızılay kurumu zarar gören köylere 
memurlarını göndernaeye başladı tanınması istenlıor te bunların ne bir ziyafet verm:ştir. R 

17 
(R d ) y 

1 
olup olmadığını te Qemberlay 

ekıerisi kabul olunuvordu. 937 Stovadinoticin ltalyayı ziya oma. a yo. . ugos at · b h ı k h-
ı ı B k 1 H N nın eyanatını atır atara oy Ank 16 (H s .) K 1 I' k 

ı~neıinden ıonra mesele bafka reti hususi mahiyette olmakla ya aş.ve ı_ 98 arıcı:re azırı le bir teklif alınıp alınmadıtını ara . u usı .ızı ay aca tır. 
bır 7A'1fıuuı...... :ıA.:, etirülm,AıiA -luar ıfrvası mehıHilde büvük lStoyadınovıç bu aüo Du9eyi zi B genel merkezi ıdare heyetı, An Kızılay genel merkezi bu 
b 1 d 1987 neaınde rarnna ırd'i "ti4\ -1 sormuştur. una cevap veren . . 3

0 a ı. ıe "' - · · · ·ı otntU1~"' hir Hat JrıiClar p ,..,_ h . f kara Kırşehır te ıozgad vılA:ret yard:mlardan başka köylünün Suriy-.ye genle bir muhtariyet SelAhi:retli mahfellerdan bıldır• • r · --- arJ,11•ın_ • 
~ l l L har etttKı ou~K""···- - . \terinde zelzeleden zarar görenle kereste ihtiyacını terqine Qttlıe 

baheeden bir muahede a~dolun D •'l t tahsilatında ~az a IR Teşriki mesaıye hazırdır demış de y11rdımlarına baeıamaK u1..o• ...... __ • • , ~- • -'-

du. Türkler bu muahede ıle yal ev e tir. f muhtelif mmtakalara memurlar inşası etrafında ç~lışmairacııt'. 
nız S'uriyede değıl, Sancakda ·ı At k A nu 259 d r ·ık G 1 k nlerı kısmen ha 

937 t h a Ye U Heııderson silAh yarıeını u 1 a d mişlir. Vapılacak bu ı E1ne mer ez e. 
dahn rn t>iltıassa 0 ııavalide ya a Si ' durmak için bir ıekli[ aıınmışmı g 

0
d.:lar tamamen harab oıan rap oıan köyıerı mıntaka itibari 

eavan Türk akalllyeli bakımın 1 ,. baı·ıgv oldu A 'k yar . . . b t k l 
J ı ı ldu 285 44 lf8Y8 dır demiı; Qemberl.ı1iu merı a kö ler dışında kalan ta etlerın ıe tesbıt etmış te u mın a a a 

dan yoni bir taziyet ıssı 0
• ı bu "'Old:ı bir teşebbfis arzusunu den' bı'r kısmı harah olan köylü ra memurla.rını göndermeğe baş 

kl\naatindedirler. Türkler ~urk ' • • • 'I 1 d J 

~~:~\::11·:.;;:::1·~~i~;.!"0~i~~ Tahsili\ fazlalıkları devlet varıdatının _hutun RIYI arın e izh•~.;~::!"~;. d~~!~'!:~ Çemb~·ı•ere ~:p~~;~::::~ 25 şer _kilo çiti ~ici:~· memurlar . 
h il d'l .. talep ettiler. Fran • b' ' 1 L 1 betlerJe dagılmaktadır lsyin Aum Kamarasında bugun ikişer kazma, dörder kurek ~e BU sırada Kıreehrın Keman 
a: : ı meaıt ·c aulaşma yoliyle ~l( 1( erme yal\\O ms U -=- - yaptığı beyanatın sonunda . l~a birer keser terilecekıir. Evleri nahiyesi ile Muc~r kazasına Kı 

u mese enı • . \ ~-=- - l günkü celsesının 1 k" 1-ı 1 uhasebesı memurundan 
halledilmesini istıyordu. 1938 1,639,407 liradır. maranın sa ı - k 1 . tamamen yıkılmış o an oy u e zı i{ ~ Gök gönderilmiştir. Ke 

Makalede bundan sonra Ha 1937 finans yılı, mayıs 
938

\ De .. let tahsilatı yalnız bu harici siyaset muza ere erme re altmışar lira, oturulmaz bir B. amız M k 
ıs 1 • b"ld' · fr aıı nahiyesi ile ucur azası 

\a7 hı\ihabı tarihçesi hakkın~~ sonunda bitmiş te·d~~!dan elde yıl deQil, daha enelki 7ıllarda hasredileceQini ı ırmış ı · hale gelen kOylülere 50 şer lira, ~'ode bulunan kabili iıkAn 131 
dotru izahat veriliyor n denı ı sonunda devlet tarı a r 1 d b' evvelki yıllara nazaran O h·ı· \&ş"'ıla"\lOB etleri düzelebilir olan köylülere ıçı Sofi" 1kıncıc1e 
Jor ki: . edilen hasılAt 161,77

9
,8

14 ıra~ı a ır B'lh sa son yıllar 1 1 IJB ıl 22ıo~e:er~li~r!a~n~a~k~~d~e~n_;y~a~r~d~ım~~y~a~p~ı-~;:--;:-::!jC=::;----
Halbuki Hatay meselesı, bulmuştur Bunun 248,672,075 h· artmaktadır. ı ~s h an mem :. f b •k mız 

•kalllyetler meıleaine taalluk raeı 1937 fiuans yılı tahakkukla da bu artıelar ~u: asıt~n gittik ... • yeni bir kimya a rı a 
•den meuii bir mesele de~ildir. r111den ve 14,101639 lirası da lekette ekonomı aya Dışarıdan memur f b . k 
Bü7(lk Avrupa polikaeı bu bava geomiş finans yıllarına ai~ la· çe inkişaf etmesinden ve det~e~ l k Yarın ı·zmı·t kimya a. rı ası-
li geuiı bir surette alAkadar~ır., hakkuk b•kiJelerinden \ahaıl e· varidat membalarının. da bu. ın i a ınmıyaca I k 
Gerek Fransa te gerek lngılle dilmietir. 1936 finans yılının ay· kieafı takip eylemesınden ıler iç Bakanlık, dahiliye büdce· nın da temeli atı aca 
renin bu havalide büyük ~addi, nı ayında "mayıs 1937,, detlel gelmektedir. sinden açlk maaşı alan memur· 
liJarıt 90 11&kert men!aatlerı var varidatından elde edilen hasılat Tahsilat yalnız geçen ların ı·s·ımleriııi teelıit etmiş ve 1 k Sudkoati L ve 
d.ır ve bu menfaatlerı terketmek bu yıl büdcesine dahil olup 1937 f'ınans yılıııa göre de~il. aynı za Yenı· Lı·mıva Labıi amız K . 
f Y k Şar 1 l bu memurların asii maaşları il_e R .., Tı k 
•krinda aatndırıer. a ın b-dcesine dahil 01mı1an de• e manda bn.dce tahminlerine göre · Klor ,·,ıı·hsal edece 
kın ka7naemı~a başladığı ve i u hususi ormanlar basılAtı ha· de bir fazlalık arzetmektedir. nereden &Qık maaoı almakta oı· 
Jeoi Amiller ıubur ettiQi zaman v~ olmak üzere 238,987,952 lira 1937 finans yılı büdcesinde dev duklarını bir liste halinde tilA· b'k' 'sellüloz ve tekstil sana1iinde be 
d, nl:>erl Franıa H ln.allteregerek ,~~t Her iki finans yılında umu· let taFidth 281 mil~on . lira ola yetlere bildirmişlir. Bu aç\k ma Ankara, (Hususi) - Tal ~· ı yaılatıcı madde olarak kullanı -
J~kın Şark detlellerı 98. ger~~ mi bfıdcede varidat arasıoda gö rak ıahmirı edilmieu. Fınans .1•· aşı alan dahiliye memurları açık detlet tarafından Süm~~ ~anb a lır. IQme sularındaki mikropla 
lllılletleri araaında otorıtelerını -k · 0 teberruat do nazarı lının sonunda detlet tahsılllt bulanan te açılacak olan mahal tetdi edilmie olan bırıncı ~ş rın iıuhasında istifade olunur. 
id · k istemektedirler 1.U mıye ü 1936 fi· 'kd b l haı·io olmak 1 klardır Bıın· - · ogramıoın mu· I'< 

1 1
. ame ettırme h k d'kkale alınmak zere mı arı te errua tere tayin o unaca ' yıllık endustrı pr . Kireç ka1mııfiı ıa ınde hastane 

HataJ meeelealnde mu a ı 1 1937 finans yılına üzere 259,285,441 liraya baliğ ol ların tamamen tayinleri 7spıhp . . d 0 biri de kımya en- . . . . 
kak olan bi.r o.ihel varsıl, o. ,~~ n~nes h.,aıkı.ııkıı_ın tahsilAt fazlası 25, duğuna göre muhammenata. na· bı'tmeden dıııardan dahiliye teş· hım i~l~dr~n ~u endüstri şubeain· terde dezeııfıyoksı~on ıolerıne ya 
F h b t serbestı"ını gor k d 28 1 v düstrıııı ır. 1 a olan birin rar. Bilhassa harp esnasıııda . rın1&nın. ıntı a a . 53 234 lira va baliğ olma ta. ı.r. zaran tahsilAt fa~lası mı yon kı'l-''ına memur alınmıyacaktır. i 1 eye bae amı,.. . k 
thlAI etmıye abdetmıe olmasıdır. 1 ' J ıs 1938 aJı ıçın lira1ı geçmektedır. ıu d.en ş ~m Gemlik Sunğipek fab muhntk gazlardan orunmak ba-

lı'ranaa bô7le bir halin Türkler Yal~ız :~!illit 23,152,506 li· TahsilA'l fazlalıkları de91et u " cl'ıs azalarının ~:~=~~·~~· kımrndpKol fe~kaldde lm'ükhim rol 
\arafnıdan kendi aleyhlerine ma de yapNı .an 1938 s~nunda l1937 ·d .. •ının bfitün neti1erinde mumı ft18 . 19 uncu pazar oynar. or ıse, mu ını gaz i· 
t f k l k telllkki radır. ısan .. e varı ... , l fi Hszıranın . r arar Dolay . 1 
U bir hare el O ara - f Dl yılının 1936 yıhn4 goı biribirlerine yakın niabe\Jerdo VOl maara arı ve • il 1 mh'te ikinci bir kmıya ma ıne 'f • ıSıJ e mem• 
e~ilmeıindeo k_orkmaktadır. Tur ıı:aaylık tabsiUU fazlası ~3.513 datılmaktadır. Detlet taridalı· • ı • • f::rikas~nıo temeli atılacaktır.. leket müdafaasında istifade olu 
kı1e .ründen gune kunet ve a~a 827 J'ıra oldu~una u bu ınıkdar bu artıeı yurd ekonomisi- -vevmıyelerı Fabrika iki esaslı madde ıs nur. 

b" devlettır " 3 ı· • a nın ' J r dd l rden Fabrika senede 2,100 ton IDBed pe7da edden T:ı.ırk . öyl~ 12 ay sonunda 25,153,2 4 ır-:_f nin inkieafını '° <;na muuzi ViJAyetlorin umumi mec ıs tihsal edecektir. Bu ma e e 
undan maa a ur 11 8 

• b luodatuna gore . . . . . . mantarında b' . ı;:udkoslik, di~eri de kolrdur sudkostik, 1,700 ton mayi klor 
bir cotrafi metki iegal etmakte yiikselmıı u mayıs olarak halkın tedıye kabılıyetı- adlarının, ıQLıma za . ırı ~ • ıin mü istihsal edecektir. Mayi klorun 
dir ki ne Fransa ve ne de lo yalnız mayıs 1938 ahy~l~ı.n ,fazlası nin artışını göstermektedir. "' io\ihab dairelfırinden tılaye~ md er Sudkoslik sabun aanarıı T k icab eden kısmı, kireç kaynax.ı-

. , . larında 1937 yo nnzaran ta &~- • e 98 vilAyet merkeıın en him btr ham maddesi~ir. c ~- g 

K•llere ile T6rkıye ara . il 1 ihet ünlerde tenlyesine çalııılaıı bu kezın . . vuku bulan til sanayiinde meraerızasyoıı ış na tahvil olunacaktır. Fabrika 
ınetcud doıtane münasebelle~ı maz. Çünkü bu petro er u:ran 1 ~nesele maballt mahiyeti haiz inlihab daıreJ, rıne. sıtası nis· !erinde yani pamuklu elyafının ayrıca senede bin ton hamııı 
kaliyen b'>zmak istememektedır re7e aid ~lll!akla bı rab:redlrler. bir ekalllyotler meeeleAl ~~lio seyahAllerinde nakıl va · ı esi ka parlatılmasında kullR_nı_ıır. Sud. · klorıı imal edecektir. Bu eu· 
ler. . ı · seya dahı hıımet etme ı den çıkmakla te dünya polılıka betinde yol ma1rıfı verı m . ı b t s na} ı düstrinin ham mnddesi tuzdur. 1 glliz menfa8'ıne ıe mce ı · ve Fransa ve n 1 y 1 srafları kılo kostik umumiyet e u un 8 

bunla~ uayyen te kaL'idiıler Suriye ~e~e :" Şark meselele aı çerçitesine girm~kt~d r. rarlaımıştır. 0 ma .
1 

. şubelerinde kimyevi yardımcı Fabrikanın imal edece~i madde· 
Muaul p~trollerini Akdenize isal gıherenı~ e ~n hareket etmeleri Hatay meselesı eıddet ;~~ metre hesabiyle na~lettırı mıye maddedir. ter, tuzdan elektroli1. ile elde e· 
ed k b 'ar F ransa mandası rinde muştere b bunda da etmle olmasına ratmeo of cektir Umumt meclıs azfılarının · kl e dilir. Senelik tuz sarfi"ah, 4 b'ın 

ece oru · · b tlireo se ep ı ·ıt r me a · - Klor, gerek mııyı or, g · J 

•hında belunan bu t~praklar nıüıc; mielir Bütün bu meselede kire, Frausa İe n~ı b11İıedilecek y8'mlyeleri ise 8000. ~uruş . uze· rekae kire" ka7maRı halinde tondur. 
dın aAl\mektediıler. Aynı sebeb m n e o l . havati bir ehem atıne uygun o ara rioden tahakkuk euırılecek\ır. 'il ...... . s · eye Hatay mese est J • 

4ola111ile Franaa dahı urıy 1 mi eıi haiıdir. euuuo IQıD bu tır. 
kırıı metoud allka11oı aıa ıa 1 
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Ptıl Ve Kı)1 n1etli Evrak 

Nasıl satılacak 
., 
=.. ........................... ıımı ...................... .... 
Şehir Ve Memleket Haberleri 1 

Sayfa: 2 

italya 
Adalarda müthiş 
tahkimat yapıyor 

Jsveçl·ı TurLolog 1 Vilayet bütçelerinin gecikmemesi için 
l d '-/" • /J h 1\ muhabiri yazıyor : Layiha encüınen er e son şeR ını a ı ıy kk k d · k · Müdafaa işlvri için haıyada 

Daily Telegraph'ıo deniz 

metli evrak boyiler vasıfaşi/e sotılcıcak Tetkikat için Mer- Taha n e f)rnıyece varı- hüküm süren eiddetli sansüre 

. ld. d d ı k raamen on iki adadan biri olan 
Pul ve kıymetli ki\"ıtların!şıııdan dolayı bayilere ve n~ter. .·ı~e ~ge ı dat ÜZ9fİfl 0 llfll mıyaca Leros adasının birinci sınıf bir 

ba 'le ve memurlar \'asılasiyle 1 ıere yüzde lıt>şi ieçmemek uzre l fnıçreh Fılezof Doktor ' deniz ve bua kuneUeri üssü 
t
1

t

1 

~ ve bunlara salış mahallin icabına göre Maliye Sund Üniversitesi Profesörlerin vı·111yet bUdC'elermden, bazı· şı r vuku lıuldukça tabdkkuku uekline sokuldu$tuna dair haber 88 ırı masına olunacak m'ik· rten Gunna Fosru\' evvelki ~ün a 
aidatı verilmesine dair kanun Vekftleliııce tayin larında bina, erazl ve iktısadi buh mDteakip munzam tahsisat lstibstt ler duyulmaktadır. Zannedildifi 

1 üz Ankaradan şehrimize gelmiştir. , Jll.ıihası meclis ruznamesiııe a narda ve mezun memur ara _'Y r"n vergllerlle dlher varidat ka- il mUmkUm bulDnduğuntl ~öre tn ne göre Leros adası Maltadanda 1 

k Profesör dün 'fnrsusa giderek .. e; 
lanmıştır. Bu lftyihanııı encü de iki snlış aidatı verilece tır. Tarsus hafriyatında bulunmuş, Jemleılnde iktisadi vaziyetteki in- bakkuk etmlyen. batta tahakkuk : müstahkemeir ve CebelüUarık 
meulerde aldığı son şekle gör~ Ruhsat tezkeresi almaksızın öğleden sonra dıı Pompipolisa klşöf ileri sUıUlerek muhammen lhtlrnall bile olmayan varidtlt hU tan sonra gelmektedir. 
Maliye Vektıletince bastırılan bi pul ve kıymolli kA{tıt s~tanlor kadar gidmiştir. varidatın kııbulU uzerinde ısrar kDmlerl nzerlnde ısnsrln tevakkuf j Leros adası pek uygun bir 
lumum pullarla kıymAtli kııgıtlar clırn on ve lekerrilrü _halınde 20 Dönüşde şehri, · bahçeleri, edilmekte olduğu anlaşılmış lç ba edllmeslolo ve karşılıksız hizmet stratejik mevkidir. Kıbrıstan 330 
ba1ilar vasıtasiyle saltırılacak liradan az olmama~ uzere alma veni mezaılıg1, su tesisatını ve kan ve C.H.P. Genel Sekreteri bn Jer açılmasmıo zarardan btışka hiç Irak petrollarmı nakleden boru 
fakat bayi llulunmayan rıeya lü ya mecbur olduğu -~u~sat tezke hastanede yeni yapılan pavyonu hususta valiliklere mDhlm bir ta· bir fafdeslol göremiyorum. 1 ların müntehası olan Hayfadan 
zum ııörülen yerlerde mezun me resi resminin lıeş mıslı c~zıt alı ve hatkevinde sergiyi gezmiştir mim yapmıştır. Bu tamimde bUd· BDdcelerlo sbmlmlyetl, bUdce 550 ve Portsailteu de 610 mil 
murlar vasılasiyle eattırılmalan nacaktır. Pul ve kıymetlı kağıt· Bu Türkiyeıci alime Halkevi öz ce muhıunmentılıoıo tttbsllntın sey blzmetlerloln tahakkuk ettlrllmesl: uzaktadır. 
da cAiz olacaktır Harç te hukuk ları kıymetinden fazla bedelle Türk manlları külliyatıııı ve rloe göre tanzim edilmesi ve mu teşkUat ve masraflann gellrlerlle lngiliz - halyan anlaeması 
mektebi iane pullarile noter kA satanlardan birinci defaınnda lçel dergisinin şimdiye ka~ar bammeo varidatın merkezce mu· mQtevazlo olması vekaletçe preo ı mucibince tarafeyn kuracakları 
ııııarı yalnız noter •esııosilo I feda bedelle sallığı pul •• kı~ çık~o _bütün formalarını hedıye hakkak kabuln nzerüıde, ısrar e- •ip olmak kabul edildiğinden bu j üısübahrller hakkında birbiri• 
&attırılacaktır. melli kağıt bedellerinin beş mıs etmı~ır.f .. d H lk . T- dllmemesl blldlrllmekte ve ezcUm esasa mugayir şu veya bu şekli rini hab,rdar ed6'!eklerdi.Halbu 

Fakat pasaport. nüflls hüvi ti ve tekerı urü halinde on misli kiyat r~:=~~e e ya;m~evın:ı:ıu~: le şöyle denilmektedir: de mUtale~tlarttl bUdcelerln gectk 1 ki Leros ad14sınıo tahkimatı bi& 
1 et cüzdanı, ecnebil~re ~it i~a· ceza alınaca.klır. Bu ceza ilk_ d~ heş eserini hediye etmişli,r. ..Gelirlerde ve tahsilata loki. tlrllmeslne sebebiyet verilmeme· 
mat tezkeresi ve inzıbat ışlerıne fasında 25 !ıradan (ve tekerruru sine aksi tBkdirde bu hareketler &i~i halde Kıbrıs için henüz çok 

Ait evrak gibi kıymetli kil~ıtlar halinde 50 lirP.d&n aeaa?ı ola mı Tıbbi müstahzerlerin isti hl ah vergisi den' matevellld neticelerin do~ru 1 bir şey 1apılmamışllr. Kıbrıs 
bayiler veya mezun memurlar yacaktır. Bu hnli tekerrü.r ~den dsn doğruya sebebiyet verenlere I ise earki Akdenizde lngilterenin 
tasıtasile sauırııamıyacaktır. bayilerin ruhsat tezkeresi ıptaı M üstahzerler 1 Hazirandan aıd olacağım ebemıyeue hatırlat- yegnne üssübahrisi .. ayılır. 

Harç pulları hariç olmak ü· ve bir daha kendilerine tezkere masğı mUnaslp gördllm,. halyanıo senelik istatistik 

zere pul ve kıymetli kiiğıt satı· verilmiyecektir. iti b af ell Vergi alin ffi 1 ya Ca k kitabına bakılacak olursa Lero 

5 ti d Zelz.eleden zarar Pamuk satışlan sun nüfusu 1933 denberi 6,429 ovye er e Kamutay l!,kenclyari ve tıbbi zar amillerlne ve lthatatçıhtrıoa kişiden 13,657 kişiye çıkmıetır. 
k görenlere yardım mustahzarlr.rdao istihlak 1csml verilmiş olan pulları geri almıya f Bu 7,550 nüfus tezayüdüne mu 

· 20 Be nede Y iikse - Birinciden art•o - •homaması hakkında bir kanun' caklardır, Yalnız herhangi :bir ıul i//,, pamuk piyasaya kabil ihracatı geri kaldılı Ioin 
tahai/ ga1rikabili isk•n 89 ve lamam•• kabul elmlşll. Finans Bakanlığı lsllmale mahal kalmamak Uzer• k /d · ILerosun müetahkem bir mevki 

Moskova cTas• Son günler yıkılan 88 evin sahiblerine 9990 bu kanunun tatbik şekil hakkın: mDstabzar sııhlplerinden pullan· fi arı 1 olduğu, orada harp sanayii ku 
M k d l lan an Soyetler 1 ıirA yardım yapılacaktır. Bu pa da vallliklere bir lzabnaıne gön· 

1 
mış ne kadar mUstabıarı butuodu Ankara 16 (Hususi) - Şeb rulduğu ve keeafetin bundan 

:'.:'rliıt ~· Y~~:e: ~:hail adam 1 arı 1 ra B. Ram iz Gök e ve'.il m iş ve dermlştlr. Bu izahoa meye gOre ı ğuoa •e mnst•bza rJara ~ya pıştınt 1 ri mi ze gelen mal uma la görlı lg ileri geld i
4

i ani aşı 
1 
m akladır 

"lk k f d memleket da paranın da~ıtılma şeklı hakkın hezlrandan itibaren tıbbi , mustab mak için ellerinde ne kadar pul 
1 
dır, Tuzluca ve Kağızman mın Ayni kitabn nazaran 

1935 
_ 

~ilin:: ;~~::
1

: ı:hsiliıı inkieafı 1 da da talı~ol verilmiştir. zarlardan lsllhlftk resmi •hnmıya·' olduğuna dair adet •• kıymel gos 
1 
takasında yetiştirilen ilk pamuk 

193
G seueleriode Leros adasın• 

balıı~iııde aşaQ'ıdaki malümat ve Kıreehır merkez bıuıkaeın1 a cıtkhr. Tıbbi mOstahzarlara yapış '. terllmek şartlyle beyanname alı· 1 mahsüllerlnden 1.400.000 kilo pa ithal edilen enanın kıymeti 
133 Kızılay müfettişlerinden B. h tırılmak uzere sahiplerinin mal nacak ve beyannameler mDessese muk dün vazınin, aF.keri, mülki bin İngiliz lirasından 

500 
bin in rilm~~~ ~irmi sene içinde So• san Albey ile Kmlay ambar me •aodıklarıoda veyahud gnmrnk l·, !erin konlrolu surcllyle sa~:·,~hğı erkAn ve memurlar ile kalabalık giliz Jiruına çıkmıştır, Adanın 

yeller birliğinde 700yüksek mek muru eczacı B. Halid Soylu dtırelerlndeo aldıkları pullarm be· 1 tt-mln olunacak ve ecza tt ano bir halk kütlesinin huzuru ile 11e baekumandanı tarafından ithal 
aönderilm!ştir. Bu kazanın 50

1 
dellerl sahiplerine iade edilmlye. da ibtlkara mahal b rakmamak ı. , törenle sevkedilmete başlanmıe ed"ılen maden·ı e•u•anın kı.ımet·ı tep vücuda getirilmiştir,IBu mek & 1 1 

t dbl 
1 1 

kt vı ı 
t 1 550 bin talebe dovam el köyünde bulunan kabili iskAn cı·ktlr. Sııblplerloln ellerinde bu . çin 10Dzum du 0 elr ~!ktl '!~~~ab~~r · tır. Bu pamuklar Almanya ve 

83 
bin ln~iliz liraamdan 

266 
bin 

ep ere . . .. kA 790 l 1 ı . şım an g e h ı Q ı'J\1 lr"rt"· ,,.,(\/\ -··~•-'· ugııı l k mektedir, Bunların kadror.undn!G69, gayrıgabılı ıs an. v~ n lunan pullar mllstah.:ıı!l~~uı~~~ ' -- ~-.ow ,,,.. .. -ıuao Vtj nenuz sa P • .Y N v .., tınıc ırnrmue ol ' z ırasına çı mıetır,BundaD 
50 bln nrofı:ıı:ıör. ıiArıı>nt norlo""'" ,18://ı~~-l~}k~IÖ; ;:o ;:~kezoa~~-ı .. mek suretlle mU~teriden alııcak tılmıyan pullar, adet, cins vo kıy :i~~~ ~!Jmukbsatıe kooperatifi?e baeka ltalya adaya külli miktRr 
~lJ yuksek mektept~ ancak 125 !arına K 1 -r . . za lardır. met lllburile bir heyet mıırittıtlle k ~ unan ~ P~mukJar yuk da da ham petrol ithal etmekte 
bin talebe okumakta idi, . ıyı .. ay m.u e.ttışı B. Sup tesblt oluntıcak ve bu pullar kıy· se bır kal~tedır. l\.ooperatif or dir, 

1 k ·ı"' hı Atışen gonderılmıştir. Selman Malsand1klurı ve gDmrQk fda- metli evrak anburına teslim ot takları bu ılk muhtıülün satılma 
n ı ısptırn enet hemen he lı 1 . • . ' k .. • rele 1 1 1 t b r u s d J ·ı b- - 1 . . 

_ _ na ııyesının t.!5 oyıındo bulu r sşenc yar ve tıb i 1m0stub nacaktır. ı o ayısı e uyuk erımıze se 
men butun halkı okuyup yazına nan 38 olurablJir, fiG oturula j vinç, eükran ve tazim telgrafl 

bilmeyen milli cumhuriyetlerde maz ve 25 tamamen yıkıl n ev ff ususı" ı'dareler B I d' I çekmielerdir. arı 
bu aün binlerce genç kız ve sahiblerile Yozgadın merkez na e e ıye memur 8fl 1 , , , 
genç erkek yüksek mekteplerde hiyesinin bir köyüııdl) 10 oturu M k Yem Adlıya tayın kararna-
tahsillerini ikmaı cyıdmektodir ı~maz~ 3 tamamen yıkılan ev sa üte ait ve yetimle ' Nasıl harcirah ala- . 
Vaktiyle bir tek yüksek mekte hıblerıne ve Yerköy nah~~esio~e Tİn yok/ama/arı caklar mesı 
be malik olmıyan Kır"ızistan 8 o~urul_nıaz. 11 o~urulabılır evın 

h . . _ ır._ _ sahıblerıne 5910 lıra para yardı Hususi idareler ve Ankara - "" Ankaras, 14 (Hususi) _ Ad· 
cum urıyetınde bu gun uç )'Uk mı yapılacaklır. Bu paralar da - İstanbul belediyelari tekaüd . Mulhak ve hususi büdcelerle Uye Bukanlığı, bAklm ve mUddel 
sek mektep vardır. Kırgızistan dAğıtılmak üzere Kızılay Müfet sandığından maaş alan tekaüd, 1 •dare olunan müesseseler memur umuruller arasırda yeniden tayin 
cumhuriyetinde 14 Ôzbf!kistan 1 tişi B. Suphi Atışen'e verilmiş dul ve yetimlerin 1988 Cinans yı 1 ve muntesibleriuin umumi har ve tahviller yapmaktadır. Bakan 

cumhuriyetinde 2~ ' Gürcistan l lir. ,.. - Jı birinci_ altı aylık yoklamaları t cırah kararnamesi hükmüne t4· lık ba hususta yeni bir kararoa Koskın k87ssına Kızılav mü na bu gunler:de başlenaco ktır. lı · -
cumhuriyetinde lG, Bielorusya Çettişi B. Said Günen ve Aiueta gili daireler, tekaüd d 1 bı olup olmadıkları bazı beledi· me projesi bazırltlmış ve proje 

1 ' u ve ye yel t dd "d- • · Ok k t dik cumhuriyetinde 19 yüksek tahsil/ lafa Tılbaşı "önderllmiştir. timlerin gelip yoklamalarını yap erce ere u u rmucıb olmue· Y se as a arzedllmlştlr. 
okulu vücuda getirilmiş bul Keskin kazasının 45 köyün hrmaları için mılnasib vasıtalar tur. İç Bakanlık, al4kah dairele M , d 
maktadır. un de oturulaz 621, oturulur. 574 l• keyfiyeti iliin edeceklerdir. ra ı~maa ederek belediye me- ersın e kredi kooperatifi 

. . ve tamamen yıkılan 62 evin ea Yoklamalara lllzım gelen ehem murlarıuın ve mılnte&ibJeriniL . . 
y aloıı ~o~ . d ö~t sene ıçınde h i blerine 4 6 250 lira para yar mi yet verilecek •e laka üd' dul lı arcı rah karar o am e•i hükümle . Mersıo Tarım ~ red ı koope 

Sotyetler bırlığı yuksek tedrısat dımı !apıl.aca~tır. Bu. pura Kızı 98 yetimlere maaşlarını banka . . ralıf ıstıhal mevsımı olması do 
bfitcesi 2,2 misli büyümüş ve lay mu~e~tışlerı_ne .yerınde dagıt dan almaları için vesika verile rı.n~ ~~bı tutulmaları IAzım gel ,layisile ortaklarından tahsilata 
1934 senesinde 986 milyon iken ~~~arı ıçııı verılmış bulunmakta Oektir. Yoklama yapılmadan hiç dıQ'ını t~sbit etmiştir. Keyfiyet başlamıştır. 

Alman yada 
Yahudiler aleyhin· 

de yeni kararlar 
Berlin - Almanya dahiliye ne 

zareti müsteşarı Dr, Stukatnın, al 

man hukuk akademisi mecmuasın 
bildirdiğine göre, babası veya 

anası alman olsa doğacak yahudi 
fer, bundan büyle alman tebaası 
telilkki edilmiyecek ve bunların 
hic bir milliyeti o!mıyacıktar. 
Diğer taraftan, yahudiler, izdivaç 
yolu ile de alman tabaalığını ala 
alamıyacağlardır. 

Mısırda 1928 senesinde 2 milyar 195 mil Kara gün dostu olan K 1 bir m0t'1kaid, dul ve yetime ma belediyelere bildirilmiştir. 
ayımız zelzeleden z .. ı:ı aş verilmiyecektir. K ,.,,. ' yon rubleye çıkmıştır, Yüksek arar gormuş M e 1 J memu 

ledrisattn çalıean kadronun ma olan V!1lan~nşlnrımıza en iyi ve e b ll s 1 ar r ann 
. , en ser! ŞAkıl~e esaslı bir yardım - .......,, • •-~ ...... 

İş bankası müfeUişleri Filistia için nüma· 
11eları mıkdarı ayni müddet zar yapabılmek uzMe IJjtün merkez 

fı?da 299 milyon rubleden G75 ::~{ı~J~~~~~~c:[.;;ırr. ~:~:~ ~~;1~ Yol paralarını An
karada verecekler 

Birikmiş paraları 
iade edilecek 

lu Bankası müfetılşleıinden yiş/er. 
B . Ferudun Yerlici B, Enis Ka Kahire 17 c Radyo • _ Müs 

mılyon rubleye yükselmiştir,Dev köylerın yeu •den yapıJnıası içiıı 
le& hesabına tahsil için açılan 1 lüzumlu tedbirlerin rlınması hak 
müsabakalarda kazananlara ve lı~kkıııdaki tel~ikJer~n ıı~ticesi 
rile k 1 1 .k , ııı ve kararıııı onumuzdekı bir 

ce 
0 

nn para ar mı tarı da kao gün içinde verecektir. 
gene ayni mıiddet içinde ::J85mil 
yon rubleden 801 milyon ruble' J . 
ye çıkmıştır, 1 z m 1 r 

Mebuslardan bir çoklarının 
yol paralarının hem Aııkaradan 
hem de intihab dairelerinde ta 
hakkuk ettirilmekte olduğu anla 
şılmıştır. fç bakanlık bu husus 
la valiliklere yeni blr kararını 
tebli~ etmiştir. Bu kerara g ere 
yol Paralarında ya~ ılon bu yan 
lışlıQ'ı önlemek için, mebuslar, 
seneuiu en çok zamaularını ge 
9irdikleri Ankarada yol parau 
verecekler ve intihab dairelerin/ 
de yol .parası tahakkuku yapıl 

Uususl idareler ve beledlye

Jer kefalet sandığıoa bağlı memur 

lardan herhangi bir sebele lşt~o 
ayrılanların kef 'tletsaodığında bl 

falJ ve B, Sa<'ı'c Balcık oube lüman g-encliği cemiyetini bir içi 
moamel'.llnını. teftie içia eehrımlf maının sonuuda filistinli talebe 
zo gelmıulerdır. d - kk · 

en mure ep olan bır gurup, so 
• B L 'A f • lcaklarda: Filistin arabfarındır, di JŞ annası muame at şe 1 ye bağırmak ~uretile bir nümayiş 

Mersin f şbankaeı muamelat yapmıglardır, Zaöıta, 38 nümayiş 
şefi B. Fahri Y aear terfian Sam· cJyi tevkif etmiştir. 

Sovyetler bif'liğinıle müt.,, 1 t } 
hassısJar kadrolarına tıer sene 1 e ll e I' nas y o il a 
~üksek mekteplerde tohsillerlni F d 
ıkmal eden 100 bin genç dohn u arın a 
katılmaktadır, Fakat bu miktar 
ihtiyaçlara kAfi gelmekten uzak 
tır. Sovyet mekteplerinden çıkau 
genç nıütahnesıslar derhal ihti 
easlarma göre bir İŞ(! tnriıı olun 
makta ve ilmi faaliyetleri ile 
kültürel h!lynllnrırıa lô.zım gelen 

her türlü şeraiti lemin edilmiş 
bulunmaktadır, 

ı milyon 
müşteri sizinle altş 
veriş etmek istiyor 

20 Ağustos -20 Eylül 

rlkmlş olan parulım OnOmUzdtıki 
halta içinde kendilerine iade edi
lecektir. 

Adliyecilerin hüvi
yet varakaları 

mıyacaktır. Hakim ve cDmburlyet mlld· 

Y • v f d ı delumumlerloln tahvll ve nakil em a an aş anınız doluyısiyle yeol gittikleri muhal· 
Ankara, - Hicret ve ilti<'a lerde kendilerlnl şahsen tanıtınca 

ıuretiyle yurdumuza gelmiş bu- ya kadar yanJarmda muhakkak 
lunaıı 75a türkün vatandaşlığı bUvlyet varukası taşımaları Adli 
oııza alınması yüksek tasdikten ye Bakanlığınca kararlaştırumış· 
çıkmıetır. tır. 

sun lobankası ikinci müdüklüğü-
ne tayin edilmiştir. 

Silifke Veterineri 
Silifke veterineri Ali Rıza 

Sarıataya bir ay izin verilmie 
dir. 

Kodroanonun 
itirazını mahkeme 

reddetti 
koyunlarda haıtalık Bükree 17 (Radyo) Yüksek 

Tarsusun Cinci oglu çiftlialı askeri ~ahkeme demir muhafız 
citarında bulunan koyun sürü tar teekılıltı ve her eey vatan 
leri arnstnda dalak hastalıQı çık İQindir parolası cemiyeti eefi Ko 
mışhr. Sirayet kareısında bulu dreanonun h.Akkında verilen 10 
nan bütün hayvanlara laeı vur sene hapıs cezasına mahkOmiyeı 
mak üzere mohalline yetti~i ka hakkında 7aptı~ı itirazı redde& 
d4r dalak avıeı aönderilmiolir. mietir, 
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SAYFA 3 YENi MERSiN 

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
MERSiN 
Pi YASASI 

18 Haziran 1 938 

1 L A H 

içel Orman mühendisliğinden 

Korkunç bir sevgi Ku. S. Ku.s· 
-4v==4ı 

G. Mamul hacmi 
&13. 

Cinsi Muhanımen 
vahit f1a li 
Li. Ku. 

Bir kadııı sevdiği adamın 
nişanlılarını öldürfıyor 

28 29 
27 50 

5 50 
(l 

26 

5 
5 

309,000 Çam 4 90 
1- iç~I vilAyelinin ~lersin kazası dahilinde bah 

çecik devlet ornıanmdan 309 M3. kerestelik çam 
ağacı satışa çıkarılmişur. 

3 so 3,75 

2--Çam eşcarrnın bPher ~13. gayri mamuhiuun 
muhammen bedeli 490 kuruştur. 

- ............. ~ 

4,62,5 
3,50 

120 
20 
75 
10 
16 

45 
38 
45 

ı~O 

11 

Yelkenli tayyare dE'niJen la tahammill edememiştir. Ka~venin Kerametleri 
lllotönü,,, tayyarelerile İngiliz ikinci giritinde aşağı ta Nüshası 5 Kuruştur 
l~r yeni bir rekor yaptılar. Fi bakalara mahsuı şiddetli ha- ~eğe~ kahve yalnız içil Abone ! Tilrkiye Hariç 
lıp Vilı iıminde bir inıiliz tay k 1 t 0 mezmış; hın bir derde deva 

va cereyanına apı mış ır. a d ı . Şerait için için 
Yareciıi 5 haziranda öğleden . a 0 uı muş. 
sonra a"'t • • d k'k ha sonra yukarıya çıkan bır Tanınmış alman :hekimle Senelik 1200 Kr, 2000 K1 

1 • oeşı OD a l a ge . 
çe ınotö ü t .1 b. cereyana kapılmış ve saoıye- rind~n doktor A. Hayaer, tıb Altıaylık 000 1000 

rı z ayyaruı ı e ır _ .. ı · · 
futına b 1 t . . dal de 20 kadem süratle yuksel- bı mecmua arından bı rınde oeş Oç aylık 300 500 

u u u ıçıne mıı ve · " ğl b" d 
10 OOo kt f _, b' · . mittir Vils on bin ayık faz· rettı ır yazı a yakılan kö 8 ı aya an aua ır artı · .. . ir avlık 100 Yoktur. 
faa çık t ı ıa irtifaa 35 dakikada çıkmış mur hahne sokulan kahve ıle 

8 
mi 1't ır .•• d ld tar Led1vi edilmekte olan hastalık Resmi ilinatın ıatırı 10 
u u un ıçın en aıyrı ı I · . b' k Kuruttur. 

ğı zaman tayyare kalın bir buz B. Vills Surreydeki uzun ları bırer ırer sayma . tadır. 
ltbak ., k 1 "d' T f 1 . t' k d Doktor Ha yeler, hır çok H •L I • [ ası ıae ap 1 l ı. ayyare 1 mesa e UÇUf arına ış ara e e k f . lb . OuB ÇI czane 
nin buluttan çıkmasına sebep l rek en uzun bir mesafeyi hastalıkları,, ğa e~hnt'. a umdın, 
lizerind d 1 b t • . şeker ve ye ı t ı va e en b L 
b '- e pe~ ~ o •n_ uz ı hem katetmıı hem de dur- kahvu ile tedavi etmekte imiş U ORfOm 
•&uınan gıttıkçe agarlııırak d- . . 1 Halk Eczanesi 

hyy . 
1500 

k - ı makıızın onmüş\Ur, bu hekim, kahveyı kömUr ha'==== = = ===== 
inaıeag~rey~ b tay~ ,•ş•g ıdya 1 Gtçtn sene Almaoyaya lioe sokuncaya kade r kevuru ~ D i ş etlerine arız olen para 

e ıc ır e mış o ması ır . . . A k ., ' 
Eııs itibarile Vils fırtına karşı fogıhz mallı ta ımını yor ondan sonra ögUtUP toz · dentosis hastalığını do, diş et 

bulutuna iki defa girmiştir, f iştirak eden 1Ma~~m ~rice Ku haline .. getiriyormuş. . lerini yanmış kahve toziyle 
hk giri6inde 4500 ayak irtifa ı dus ıc aventrı musaba6Casındı . Bagı.rsa~ların zehırJenme ovmak suretiyle geçiriyJrmuş. 
d• idi, 31 00 ayak yükseldik 7~ mil ol~n. en uzu~. mesafe- s~nden ılerı gelen yar~m baş Bademci;cler şişince, nez 
ten ıonra buluttan çıkmıştır. ! yı katetmıştır. l~g~lızler pli agrı.sını •. ~~ ~~hve tozıyle te lf"ye tutulunca kahve tozu bire 
Çün\cn etrafı görmiyerek mü nörlerle gerek ırtıfa gerek davı etlıgı gıbı kan devera birmiş ... ! 
temadiyen uçmaktan tevellüd 1 mesafe uçuşlarında bUyük bir nının hızlanmasını ?a gene bu Meğer kahve nelere ka 
eden bıı dönmesine daha faı 1 

terakki göstumiı oluyorlar. kahve ile temin edıyormuş. dirmiş de biz bilmiyormupuzl.. 

3-Şartrıanıe ve mukavelename pıojelerini gör 
mek istiyenlerin &lersin orman mühendisliğine 11\,,Ü 

racaat etmt>leri 
4 Satış 27- 6 938 pazartesi guuu saat 15 de 

Mersin Orman baş mühendisliği dariresinde ya
pılacaktır. 

5-Şatış umumi olup açık artırma usulile ya
pılacaktır. 

6 - Mu v~kLat h1 minatı 124 liradır 
7-Taliplerin şartnamede yazıh vesikaları ge. 

tirmeleri IAzımdır. 15-18 22-25' 

i l A H 
içal Orman mü~en~isliğin~en; 

i l A H 
Mersin Askerli~ şu~esi Başkanhğından 

Cinsi 

Ordu için bedeli peşin olmak üzere at ve ka 
lır ~ıübaya olunacaktır Satmak isteyenlerin As 
kerlik şubesinde mubayaa komisyonuna miiraca 
atları ilfın olunur 

Satıhk Ev 
Mer~inde Mahmudiye mahallesinde Küçük Ha

mam civarında 151 numaralı so~akta J 5 numa
ralı ev satılıktır Burası 192 metre murabbaında 

dört oda bir mutbahtara ibarettir Evin bahçPsi, su 
. tulumbası ,.e ç•·şmesi, .-lr.klrik tesisatı vardır 

.~lmak isteyenlerin \'eni Mersin idare nıenıu
runa miiraca&ları 

i ı i n 
Zayi mühür 

(H üse) in biçer) } azılı zali miihürümü zayi et 
lim. işbu miilıürle Tar~us Ziraat b:inkasrna -
Abdullah Göçükden ltaşka kimseye borcum . vke 

b d . k ~o -tur a ema ımza ullanacag'"'uudan zayi olan ··ı _ mu ı · 

rün hukmü olmadığını ilan ederim. 
Tarsus Sailıklı köyUnden 
Mf'met oğlu HOseyin Biçer 



SAYFA 4 YENi MERSiN 

1 l A N 
lçel Hususi Muhasebe l\lüdürlügünden: 

Mikdarı Kıymeti 
Tahrir No. 

44 
68 

Mevkii 
Bulğur su 
Oluk 

Cinsi 
~Jera 

,, 

HUDUDU H. A. M. lira Ku. Mevkii 
Do. Kuyu B. sarı pmar Ku. şose Gii Gök KAmil yolu 75 oo oo 750 oo Arslan löy 
Oo. Veli o. bayram Ha. kar, Ku. Tarsus dağı Gü. şoqe 10 oo oo loo oo ,, 

18 Haziran 1938 

MOkellefin ismi 
Ali şen 
llakka nenni 

98 Ala ca v11· .. •. " 
Do. büyük ala çayır ba. mentPŞ ve kara ruusalı Ku. ka 20 oo oo 200 oo ,, 

ra er feç g~tliği Gli. esik tepesi. 
&lehmet halU taşlı ali 
topa 1\ 

75 

74 

111 
) 12 
135 
139 

140 

137 
136 
J21 
122 
123 
124 

157 
158 
69 

63 
62 
63 

129 
145 
59 

145 
95 

14i 
142 
153 
152 
155 
154 
147 

Yerıi ,·urt .. 

., 

Kızıl kuyu 

" 
" Keklik köyii 

" '' Kızıl kuyu 

" 
" 
" ,, 

" Dedeli 

" Vassı pma r 
Giinev koru .. 

,, 
" ()edeli 

" 
" Ömer kuyu 

Ded~li 

iki kuyu 

" 
" ,, 
, t 

,, 
" 

" 

,, 

Ta l'la 
,, 
,, 

" 
" 
" 
" 
'' 
,, 
,, 

~Jera ,. 
" 
" 
" ,, 

Tarla 
Mera 

,, 
,, 
,, 

Tarla 
,, 

Mera 
,, 
" 
" 
" 

Do. ll . ali o asım Da. nıustafa o. osman ku. bulgur de- 20 oo oo 2 oo oo 
resi Gli. kol l'lŞmaz tepesi. 

Do. kavlak lflpe ba. ~ehnıet, ali o. l.asan ku. bulğur le- 15 oo oo 150 oo 
pesi ku. kıl düşmez tepesi 

• Hasan şen 

Halil şen 

Oo. dağ ha. taş pınarı ku. dağ gli. mfzarlık kuyu 1 65 5o 54 oo Akarca Ahmet o Yusuf 
Oo. dağ bu. osman lAhya ku. durmuş ku. kayrak l 8 4o 
Do. Ali ba. nıehmet ve taş k u. kör ekirılik gü. Abdullah 5 5 2 oo 
Do. ba. ku. gü. dağ 46 oo 
Oo. ha. ku. ~ü. dağ 46 oo 
DJ. ba. dağ ku. gü. taşhk / J 8 4o 
Do. taşlık ba. ~u. dağ gii yol 64 5o 
Do, yol ba, osman gii. giin darısı gii. sahibi miilk 18 4o 
Oo, gün darısı IJa, dağ ku, keş gfı, dağ 18 4o 
Do. ba. dağ ve kayak ku, saliibi mülk gü, dağ 27 60 

Do, sahibi miilk ba, osman ku, gü, dağ 27 60 

ô 00 
180 00 

ın oo 
15 00 

6 00 

21 00 

6 00 

6 00 

9 00 
9 00 

" 
• 
• 

c 

" 

" " 
ı\ li bali o ibrahinı, ali ve 
Hüseyin Mehmeı 

,, ,, 
Hacı ibrahim veli 

,, 
" 

,, . 
Durmuş ali o dudu hasan 

,, 
" 

,, 

" .. n 

:t • " 
Do, me~ an ha, kuzu tep~si ku, penir Gü. mantar 

Do. Çifçi ba, taş yığmı ku, ak gedik Gü. uzun boğaz 
ıo 

Jo 
00 00 

00 00 

00 00 

co 00 

loo 
ıoo 

500 

oo Arslan köy &lehmet Celan 

Do. Tek nwıar ba. ibrahim (Jğlu ali kn. şoşe Gü. dere 5o 
Do. hasan o, ınehmel ba,mustara o mahmut k.u. dağ gii şose 1 o 

00 

00 
ıoo oo 

Oo. hasau o halil ba, ali o hasan ku, dağ gii, şose lo oo oo ı oo oo 
()o, kuyu Ve kabristan ba, taşlı sırt ku, Rlt'hmet O meh· 

met Gü, hiiseyin oğlu salih tarlası 

,, '' ,, ,, 
do, göl, ka) ağı ba. kuyu Ku. göl alam Gü. ,Jağ 
do. menleş ha. kuyu Ku. bulğur dağı gü. kuru dere 
Do. göl kayağı ha. kuyu. Ku. göl alanı gü. dağ 
Do. durmuş o mehmet ba. 3 tepe, etekleri ku. yol gü. 

kuru clt•re 
Do. güller ~· olu ba. çiflik ini ~ u. dağ gii. gül alanı 

,, ,, ,, ba, kar~rhğı ku. kabristan gii, divar 
Do. Gazla gül.ha, makam Ku. kuyu Gü, yfşil kuyu 
Do. kök yii~sel Ba: Ku; yol Gii, mağara 
Do: Ba, taşh sırt Ku, menlrş gfı: boğaz 
Do kudt>ş Ba menteş Ku sulu olucuk Gii taşla o!uk · 
Do göç yolu Ba delik taş Ku mor gü, karanlık taş 

1 00 00 

1 00 00 

lo oo oo 
160 00 00 

J 00 00 

3o oo 
3o oo 

100 00 

1600 00 
30 00 

46 50 00 465 00 

1 o 00 00 ~00 00 

50 00 ı~ 00 

ıo oo oo ıoo oo 
3o oo oo 300 oo 
lo oo oo ıoo oo 
J o 00 00 100 00 

lo oo oo ıoo oo 

" 

" 

Ali Abdil 
Yahya nenni 

Hasan nenni 
~leluuet nenni 

~I usta fa nenni 
,, Hüse7io ali ve mehmet yıldız te aa: 

" 

" 
• 

" 

Ali yıldız 
VtAli dal 
Şev kel güray, İsmail 
mehmet güray 

Ahmet ak göl 
Nuh ve yusuf yıldız 

" ,, " 
" Mehmet ismail gaffur akJoğan 
" Ali hasan mercan 
• MP.hmel güdün 
• llü~eyin yıldız 
• Nuh yıldız 

Yukarıda adı ybzılı mükeJh~Cler lıiz~larmda hudut ve sair vasıfları gösterilen arazinin kendilerine ait olmadığım bildirmektedir. Bu parçaların 928 
yılından itibaren müt,dıakk:ık vergileri arazi Vt rgisi karıunuııuu 7 inci maddesi mucibi11ce bihahkik tfshit edilf'Cf'k hakiki şağil vo mutasarrıClaruıdan lah 
sil edilecPğinden ahikatlarının bir diyecrği varsa tarihi il~\ndan itibar~n bir ay içinde içel ilbaylığı katına bir arzuhal ile müracaatları ilAn olunur. ' 

~AA66666666AAAAA~~AAA~AAA+ ~ ....... ~ . ~ ............... ~ .. ~ o y 

! Methi Bayar ~:ı 
•i•vazma, Tülbent ve bilcümle mauifatura tecimevi•i• ! 
~· ~·ı .) URAY Caddesi No. 43 Posta K. 166 •!• 

lY.l:ER.SIN •!• 
~. •)ı 
·~• Sayın müşterilerime •:• 
•) Şimdiye kadar Uray caddesi 74 numuah mağa-•) 
..... d · · · k 'k 1 H . 9!J8 t . •:• Ô za a ıcrayı tıcaret etme te ı en ızıran .., arı· •!. 
•!• hinden itibaren yine Uray caddesinde 43 No, lu ma- •i• 
., gazaya na1'1ettiğimi saygılarımla bildiririm, •!• 
<• Sayın müşterilerimden q/Jrmekte olduJ!um rotbet ve teveccühe •:• 
(• binaen md/!azama en iyi maldan, bol ve yeni Çt§itltr getirdim, •:• 
<• K ğ d . . 1 •!• ..... A ı ışı yazma ar; .... 
.; 32, :ı4, 36, 38 ve 42 tam de /lrmi ve Ortülerl, has damga C• <• lı kalem, solmaz mavi ve salcı yazmaları •!• 

~-----------------!----------------.... Portakal bahçe sahiplerinin 

NAZARI DiKKA'l,iNE 
PorLakal Hğaçlarnıın kimy~,ı gfıbreı .. rı., 

ıwşviin~masııaı lemın elmek arzu ed~11lf)rf' 

göbreleme aymıu Haziran ayı olduğunu hatır 
lalırız. 

Kimyevi giiore, fidan ve ağaçlara kuvveı 
Vf!rir, çdbuk yetişlirir, zaman kazandırır. 

1 icarethanemizde ağaçlara mahıus 
halis İngiliz kimyevi gübreleri vardır 
Fİ.A. TLAR.I MUTEDİLDIR. 

Mersin: Azak zade Han No. 2 

VlKTOR BOTROS 
7-7 

(• Kalın mallar •:• 
O vnr• kalem · rokıt Kaııi-rl evlşleri Şıleli ve huıiyet yaz•!• .'.~~~~'fEil(.S+fH•'ff.:lt-~ifo-He~~alf.~~-
• ... • "'' I • ~ 1 

, /. • ..~ • SA~IN '1\.A"E'"CtSİNLİT ·E"C> = •!tmaları, Mermtrşalıi, salaşpur, 20 numara, s'koçya, ffınt, ve Al .:. ~ ~ .a;v.&.. • ~ .........., ~ • 
': tınba41 tülbentleri Japon ve Amerikan astarları, Kas/ut, iplik ; ~ Yaz gecelerınızı 
·~ .. ' ö ·~ ' .., hırkalar ııe Kazakları Abaniye vt şallar, KADIK Y dokuma : · · • t A ·} • d 
: Jarı VI çarfafları, Bu;sa krep ve kefiyeleri mağazamda mevcut ::: ~ ] S a S y Ü Il l e S} ne ffi a 8) Il a .. 
.!ı ıu· • ~ GEÇ·R·N·z * ... . Methi Bayar :_• * ı ı ı 2t; :!: ı ~ iyi bi~ h.ava al~ış ol':lr ay~ı .zaman- ~ 
·: .. : ... : .. :.·:··:··: .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. :••!••!••:••!••!••!••!•·:·~·: .. :··:· cd~ mevsımın en guzel fılmlerını seyret-= 

· ~mış bulunursunuz. * 
~~*E*~**-~~*~**-~~~<tB-**l<-..a.•' [§)-oooo--oo-oo-~--oo-oo-oo-oo-oo_..,..00000000..,....._ ___ __,,..,,,oo..,,..oo~oo~oo:-=oo=oo~oooo:::::v;:"-oo;;\';;'oc [§] 

·D O K. T O R.. ŞI 

s Mazhar Cemil Esen ~ 
~ Sinir hastalıkları mütehassısı 

DOK. TOR. OPR..A. TÖR 

. SAf11A BORBOR 

i Adana Reşat bey mahallesi ordu evi 
civarı Savatlı Bay Halil evi 8 1 

~oooonooooooooo0ôonooooool)Ooooooooooooooc[9} 

Mersin.: Yeni Mersin Basımevinde Basılmı§hr 

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

hastalarını her gün J SJen wonra 
kabul, muayene ve tedavi eder. 

ADRES: Camiterif mahallesi 
sabık MUftU evi yanındl 

re R~r;,i~gton 
W Her Dairede 

• 

Her ticarethanede 
Her Yerde 

Daima R ( M 1 H 6 T O H yazı matinalın 
va Şeritleri kullamhyor 

• 

• Sizde bir REMINGTON almalı--~ 
ıınız. Satış yeri. 
~ Vilyam Rık•:;; 

, 

~ .. 
~ 

Sağhk Eczanesi 
Mersin Gümrük karşısmdadır . 

Her nevi Yerli ve Avrupa eczayı tıbbiye 
mllatabıerab bulunur, 

.. ~.U .... ~ 


