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Vekiller AtatUrkün riyasetinde toplandı 
Mareıal Feuzi Çakmak Hariciye Vekaleti umumi katibi ispanyadaki gönüllüler meaeleai gene ortalığı bulandırdı 

Nume;ş;;kii da toplant•d_a_~-:-~-d~-1~-~v-, Londra Roma anlaşamıyor 
Mareşal ve vekiller dün An- Ay sonunda tatil İngiltere gönüllüler geri alınmadan Roma 

karaya döndüler biri~~;::;~ıj!~::,;:~::: ! .anlaşmasının tatbik edilemiye~eğini bildirdi 

V 
L'lf h • 1 .1 H · · I" rü günü Bü1ük Millet Meoli- ıtalya iıpanyada tahkikat yaptırdı. iki senedenberi ilk defa 

811 ar ayatı top antısmua atay ısı görüsü uü ~!~;~d!az)'!:!!~ı::ı~a~:;legna;i~ olarak tavasaut sözünü afıza aldı 
buı!:'::ra ia~!~~~us~~~.ha~~~;~d~~"~~t~~~~; ~:,::;.a~:~,.~~11:~ •• ~~:::·i~~: Ademi MBılahıle komitesinin bu haftaki toplantısı merak ve heyecanlı bekleniyor 

lis içtimaları Haziran sonuna 
başkam Mareşal Fevzi Çakmak;Milli Müdafaa vekili kadar detam edecek ve ancak 1 Londra 21 (Rad10) bi haber uıamasıodan halyanm mesul tu olan kanaat Frankistleriıı yakın 
General Klzım ôzalp, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Hutay işi halledildikten sonra alan mahfellere göre dün akşam tulamıyacaQı merkezindedir. Ge·' da kati bir muvaffakiye& ihtima 
ve istanbulda bulunan diğer vekilrer bu sabah husu- _t._a_ti_ı _k_ar_a_r_ı _v_Ar_il_oo_e_k_ti_r. ___ I.ondraya dönmüş olan Baştekil ne bu mehafil •akıt geçirmeden' linin çok az oluşudur. Bu itibar 

ai trenle lstanbuldan Vnkaraya dönmüşlerdir. B'ır Fransız 'roıazo·ru· 1 ÇemberlaJnin bu aün Avam ka lngiJiz - halyan anlaşmı'lsrnın 1 la ispanya harbinin başladığı 
Ayni trenle iki gOn evvel istanbula gitmiş olan ft 1 ınarası~d~ hal1a1a karşı_ takip tatbik mevkiine koomasrnda hal 1 iki senedeuberi Roma ilk defa 

Hariciye Veklleti Umumi Katibi Numan Menemen- Dün Yugoslauyaya edecetı .sıJ&ilet hakkında ızahat yanın da logiltere ile SJDi df!· ı olarak taussut teklifini atza al-

i verecektır. ret!e menfaattar olduQunu bildir k 
cioilu, Emniyet şleri Genel Direktörü Şükrü Sökmen geleli Roma mesuliyet kabul : mekce ve bilhaı:ısa iki muharip ı j 8 .t1~dır. it 1 aoer de Ankaraya dönmüşlerdir. Belgrat 21 c RadJO • Bir etmiyor taraf arasında Uİ1' tuassut ya·'."~~ .. ~-d~ıya~ an :şması 

Alman malumata göre Aekiller Heyeti evvelki Fransız kruvazörü Dubrotnik Roma 21 (Radyo) Selilhiyet- pılmasının şayanı arzu olduğu- ı a 1 e 1 em yece A 

&On AtatOrk'Qn başkanltğmda mQhim bir toplantı limanına gelmiştir. ıo bin ton tar ltalyan mehafili Londra ile nu izhar etmektedir. 'ı _ Roma.dan 8!1080 maluma_t~ 
yaomış ve bu toplantıya Genel Kurmay başkanı Ma luk olan kruvazörü limanda ma İspanya hakkında görüşmelerin Paris ne diyor ? gore lngı~terenın Roma elçı~ı 

A A - A 1 t• . . . l ,., . d"· p . n halya Harıciye Nazırı Kont Cı· fa.Al Fevzi Çakmak, Hariciye Vekaleti Umnmi Kati· halla aakerı H mulkı memul' ar ne. ıcesının ne .o acıtaının şım ' arıs :d <Radyo) Fransız 1 • _ . . 
--w- · d t h · d·ı · ıır · t . J yanoya talynnın husnu nıyetı 

bi Numan Menemencioğlu da iştirak etmişlerdir.Bu 1 ta~afından karşıl~n.mııtır. Dığ~r en ad.mm e ı emııece.ıoı 'e gaz~telerı Jsp~n1a ~arııs~ncta görülmeden lngiliz-ftalyan an-
. · d H i · · ld ğ 1 k d ikı Fransız gemısı de bu gun ıan e ııor. vazıyete ve ngıltere ıle muna· . . . . 
ıçtıma a atay şınm görQşQ Ü Q sanı ma ta ır, terde gelmef.i beklenmektedir. Faeist tezi ispanya harbinin sebetlerine tahsis ediyorlar. Ek- la_em_as~nın_ t~tbık edılemıyeceğı· 

Vıflillrde yQdak tızyid ıı al•cak ted~irlı Kahrı• tayyarecimiz Sabiha Gökçen ıırıf ine 
Temmuz baıı?clan itibaren Bükreş Elçiliğimizde büyük 

Memlekette sınema fıatları bir ziyafet verildi 
yüzde 40 indirilecek 1 BOkreı 21 (A. A. nın hususi! ~ebslovakyaıla miyet 

Yiillerin yıptığı tetkiklerle ıazinnlu~ıki yiyecek Ye içe- : :::·:,~;iı~:i::. n~.,:~··:.:i~~~ 1 üç haber 
L ı· lll d 1 1 1 b'I .. • 1 ld Gökçen eerefine bir ziyafet •e; ı ... . 

Clı il nnm 1 ucuza 1 a 1 eceuı an ası 1 ı rilmiıtir. Ziy~fette refikalariyle uç tekzıp 
Ankara, 20 c Ulua • - ı dilen tarifeler temmuzda tatbik han ve bahrıye nazırları, umu· il p 

21 
R d S IA h. t 

' ı . . . . El ' rag s a JO• e 17e 
Ha1at ucuzlutu üzerinde edilecektir. Sinema \'e gazinocu· mi kALıp ve_ daıre. reı~ı, en ve 1 tar mehafil Sovyet ordusu şefle 

&esir yapKcak ehenıiıette bü:rük lar, halkımızın sinema ve gui· Yugosla~ mumeHıllerıyl_e havacı l Jinin Çekoslovakyaya ,geldi~le_ri 
meseleleri &eker &eker ele alan nolardan ucuzca istifadelerini te tıaı teıvık teşekkülü reıs ve aza hakkıııda Alman ~ııze~el~rının 
h&\lulmetimizio, ayuı zamanda 1 mio iQia kolaylıklar aöstererek ları bir kaç defa Ankara11 zi7al J&zkdıkları haberltırı tekzıp et 

ı .. h me ıedır. 
ic;Limai ha1atınnzı da alakalıyao tekillerimize 1ard11n etmiıler te ret eden Romen ta_11arecısı "", Pral 21 sRudyo• Bir Çek 
bir derdi de hallettiğini müjde· !vekillerimiz bundan çok mem · zır bulıanmuıwr. Z\fafet QOk sa askeı-t ta:ryareıioin Alman top 
leriı· Halkımız sinemalara te nua olarak kendilerine teşekkür mimi bir hua içinde cer1an et-

1 rakları üzerinde .u9tuıuna .dair 
• ' 1 ı . . Alman gaıetelerınm neşrı1atı 

selsiyor diyor ki : n~ b~ld~rm~ştır. _Dunun d~ aııcak 
lngilterenin Romaya bildir· g~nullulerın gerı ah_nmasıle müm 

dili ilk şartı ltal1anın lspan1a ku~ olacağı ayrıca ılihe edilmek 

d k. k . 1 tedır. 
a ı ıtaatmı gorı alması \'e s· 

panyanın h!c bir ecnebi knydı harbe nihayet vermek için 
ahında buluııdurulmıımasıdır.ln- Londra 21 (Radyo) Siyasi 
giliz hükumeti bunda ısrar et· mehafil Ademi Müdnhale komite 
mekte ve ayni metzu üzerinde sinin önümüzdttki içtimaına bü
Parisle Londra arasında daimi yük ehemmiyet atfedilmektedir 
fikir taatiei yapılmaktadır. Ayni mehafilde bu iQtimaı müte 
ltalyadan ilk tavassut sesi ı'ıkip gönüllülerin geri alınmaııı-

Son günlerde Rouıada lınsıl Sonu ikincide -

Çine/eki harp çok amanaızlaıtı 

Japonlar havadan ve deniz
den müthiş faaliyette 

50 Japon gemisi Yangçe sahillerini baş
tan baıa bombardınaan etti 

eflence yerlerine daha cok az etmişlerdir. mıştar. hakkında neşredilen bir tebliğ 
bir para ödiıerek girebilecekler t Gü ükl I n yeni bir emir d~ ne askeri ve ~e. de sitil hiç Hankov, 21 (Radyo) - Saat· püskürtmüşlerdik. 
te b ü kQ r· ı ö 1 mr ere ge e bır Çek ta11aresının Alman top ral Niyuz, resmi bir lteblil neı- Bir Japon taraflısı ug n ıat arını r re gene . 
bi . • . • d v rakları üzerınde uçmadıaının retmektedir. Bu teblitde 50 ka· öldürüldü 
.r ha7lı az para. odı7erek. ga-, Tarı·fe tatbıkından ogan yapılan .tahkikattan anlaşıldıtı dar japon harb gemisinin Han·, 

zınolarda eQlenebıleceklerdır. bildirilmektedir. kov eyaletinde Yangçe nehrinin Şanghay, 21 (Radyo) - Ak· 

Halkın te bu işle utrışanla •ıhtı•ıa• flar nasıl halledilecek Pr~g 21_ cRad10• Çek ajan iki kıyısındaki Çin manilerini şam. enter~asyonal imtiy.azlı 
ruı meufaaılerini telif etmiş olan sı teblıQ' edıyor : Alman matbu 98 iki güodenberi de 30 kadar mıntakada, ıapon koutrotu al-
detlet kararı, temmuz baeıodan • • • • • a&ıoda ve rad7olarmda Çekoslo japon tayyaresinin Matang'ı -tındaki 1eni belediye dairesinin 

Cakhr. l Ü f J Ll • b 'ld'rildi ailııh altına ahndılı hakkında rını bildirmektedirler. bir lokantada yemek yerken ta· 

ı . per ere m raCGG eueCeR eri 1 I . t deHm etmektedir Nor TebliQ'de Japonlarııı Yangçe banca ile öldürülmüıtür. Direktö 
ı'8nbuldı bulunan Dahıllye neşrı1a a . . . · k .. fi f k r d b 1 • 

Vekili p . 1 S kreteri Eşya sablpıerl ile gQmrnk l· Amlrlnlo ve merkezde tarife mQ· mal talim detresını qeçırme asker çık~rmıı .. oldukları ~ıllhe r n -~e-a a ın e - u ~nan lÇin 

8 ve artı ~ene 8 1 üz re bazı ihti,atların çafrılma edilmektedır. Dort .Japon h:ırb dansozu de öldürulmuı, bundan 
. ŞGkrft Kaya te Maliye Vekili 1 duelerl arasında tarlte tatblkatm· dQrlOA"OaDu lbtllAfı tetkik ederek aısaedan baıka hiQ bir ih&iyat si gemisi yeni kıtalarıo karaya ih· baıka ÜQ kiti de Jaralanmıetar. 

Ba1 Fuad Qralı, din ~sinema dao doğan lhtll8flann balll içlo bir karara bathyacağını ve bu ka 14h al&ıoa alınmamıştır. Bir mak raclnı hima1e etmek için Vueu· Bu auykasti rapan ve silAhlı bu 
te ıaıinocuları tophyarak sine·'. gQmrDk ldaresl kanun muclblnce rar da mal sahibi larafından ka- sat eseri J&pllao bu neeriJat 

88 
ve Çeyçiaominova 200 obüs ıunan dört kisi. hemen kttçmış· 

lba te etlenoe ferlerinin dubu t kurulan .,ksperle, eşya ublplerl bul edilmezse o ıa.man eksperler kali ıureUe tekzip edilmektedir atmışlardır. Çinliler, müstevlileri ıar ve tutulamamışlardır. 
~iJeteri '8 ıazioolarda yentıen tarafmdan ne Puretle moracaat e· heyetine gldlleceğlnı eR&s tutmoş 6 • • h l . . 
19ilen maddelerin uouxlatılması 1 dllecE'ği ve bu hususta yıpdacak tur. Cenubi Çın Almanyada Yalaudı aley tar ,,, şıdcletlı 
garelerini araıhrmıılardır. 1 muameleleri bıkkındı gDmrnk Bıı tamimde eksperler heyetı • d • • b 1 d 

Yapılan tedkik neticesinde ve loblsarhır VE'kAletlnce gOmrDk· ne gldlllrken eşya sahibi ek..,er A•keri laal'ekat •a· YahLJdller un orsa ar an-
'•rgUerden rapılacak tenziller 'ıere bir tamim gOnderllmlştlr. nereli olan 25 lirayı tlcıetet odası • _ı• k v ld 1 
'• ahuacak bazı tedbirlerle &i·I Bu tamimde, gUmrDklere ge- vezn ... Jallrmak ve eklperlnl laa•ına gıruı . da tamamen ogu u ar 
011111 duhuli1eleriode rüzde kır len eşyınıo muayenesinde tayin seçerek keyfiyeti bir hafta için Tok10 21 cRad10• Kordıplo 
lı::a !akın &enzilAt rapılacaaı ve :edilen tartfeyl etya sahlpJerl ka de ınmroee bıber vermek mec· ::.'~~e 0~:u:;ıa Ci~~~8~8 bl~1'::r~ Ecnebi cleuletler kendi Yahudileri için 
llıınolardaki istlhlkk maddele· 

1 
bul etmezlerRe 7apacakları itiraz· burlyetl konulmuıtur. Bu şekli barekU saha1ına d•hil oldutu b l • l v 

l'ioiQ harli ucuzlahlabil~eıi an ların bir zabıt varakaslyle teıblt yerine getirilmezse k:nun mucl bildirilmektedir. teıebbiiaatta u anuyor. ıta ya • ahudi· 
'-falmıtLır. Bu ucuzluk çarelerin 

1 edileceği tasrih olunmuştur. Ştt· binde gDmrQk ldares\ eksper la Buna göre H:oa Ko~g :: lerİ İlfİanai muamele görüyor/ar 
den batkı halkımızın ve gençle· ' yet gOmrOğılo tatbik ettiği tarife ylni lçln sulh kaklmine mDracaat m~~ae;m:!t !':~~'1m~t1;:,:'.ır:'.re ~ - -=--...-.;;;::=-=-·-= 
"-bin eiaemılardan aıami bir numarasını nasıl sahibi kabul e· etmek hakkına malik olacttktır. ~el&~~ ,:kın oldufu eimdilik &ah Lontlra -- Londra malbua~ı, sefiri, Fransa ve Amerika selir-
lıııo.L· • • • • • derse sonradan ebpertlz lstenml- · d·ı ektedir A t y hudı ı · ·b· h ü • .,...;1lda ııufadılerım tamın mak 

1 
blbioln beyan Eksper heyetinin kararını mıo e 1 emem '• , Almanya ve vus urya a · erı gı ı e~ ı bir cevap alama 

'-41'1 t . Q yeceğ ve eşya sa . il A ırı·La Ju·rısı teri meselesini beynelmilel ue m1et1r. ~arılı bir cevap alan ~ ı e oumar eeı H pazar « n namede gösterdiği tarife numara bekJemeksiıln gOmrllkçe isten en ID 1 k"ılle tetkik etmektedir. yegAne dıplomat ı\alya sefiridir 
ucuz halk matineleri ve haf sının gQmrDk idaresince kabuln. şrztlar yerioe gellr\lmek kaydı ıl ---- B 

tıd Nevs Kronik! gaıelesiude u g~zete qiror ki : 
ita bir gQn mek&ebliJer~ te halinde de ekspere gldllemlyeoe hada eşyanın sablblne verlleblle· J 8 CUBUIU itham etti t . . . f" c Ingıltere hükOmeti Ital 

ll9lere ıa1et Ut~uz olarak oQ're gl ve ancak 1723 sayılı kanun ceğl tıımlm gösterilmlflir. k 
21 

(R d o) Ydksek ~artlet, ngılterenın B~rlın se ~- Yahudilerine karşı istisnai 1;i~ 
lloı te eQlenceli filmler gösteril 

1 
muclbloce eşya sahlblerinden ara OOmrQk idaresiyle mal sabi fede~i'fu0J heJe'i ~Jbakeme al rı ~endersonun . ecnebı Yahub~11· muamele yapılmasının hikmetini 

llleıt kararlaehrılmıştır. Gazino nılacak farkı resimler için eksper binin tayla eltili bir eksper ıra tına alınan ıs kiıiyi Almanytt dl~rı A~ma.nybadakdı m~llarını 1 ~ anlamamakta ve Almanyada bu· 
91 bahne tarifeleri bu ucuzluQuo 1 tiz taleb olunablleceğl gOsterllmiş sındı Mr ihtilat ..... karsa bu lhtll4 lehine caRualuk yapmak sunivle ırmeae ıc ar e en .ı:ararname hıoaıı lugiliz Yahudıl · · 

"' 1 "" ., ' · · 1 · h k d hk"k · 1 erınıu de '-llllııi mıkladiıJe ıeniden &ed• tir, fıo lktısad vokAJeUace lotlhab e· it~a.m etmiştir Alma.nyan~n is· nın tesır .e~ı a~ ın a ta ı ~t aynı muame eden istifade ede- • 
lı::ilre t4bi &u&alacakhr. Yeniden 1 Bundan başka tamim, için dilen Dç Jdşlllk dalm1 eksperler J mıd_ıtbamnamede tasrıh edılmek yapmak ıçm talıma\ aldlığı~lı bıl ceklerini ümid etmektedir . • 
t l lklMlde te ır dirmekledır. Halbuki oaı lere - aohY lklnc:ıcae -• lloQ& ftaLlar iberioı t11bU e· ek&pre sevk.inden evel pmrtlk ....., · 



22 HAZİRAN 1938 Çarşamba 

Çindeki dehşet 
Sarı 11el1rin sHclleri nasıl 

niçin y ı }{ ı l d ı 

~inliler tuğyanda 150 bin Çinli boğuldu~u hal~e on bin 
Japonun ~oğulmasmı muvaffa~iyet sayıyorlar 

Uzak Şark memkkellerinde 
Çin Te Japon askerleri arasında 
cereyan eden harp durmaksızın 
de\'am ediyor. Bazan da hatır 

ve hayale gelmiren garip iııki 

şaflar gösteriyor. Çinlilerin Sarı 

nehir sedlerini y:karak geniş 

bir erazi sahasını su altında bı 

rakmaları, bu suretle o erazi 
üzerinde kendilerine karşı taar 
ruza geçen .Japon ordularını su 
ile baQ'mağa çalışmaları işte bu 
türlü iııkişaflardandır. 

Hakikaten, verilen ma10.ma 
ta göre, Sarı nehrin sedleri yı 

kılmasından mülevellid feyezan 
cihan askerlik tarihinde şimdiye 
kadar misli görülmemiş bir hadi 
sedir. Çinliler Sarı nehrin sedle 
riui Keyfeng ile Çençav arasın 

da tam on bee noktada yıkmış 

lardardır. Çin Honan eyaleti te 
mamile suların istilllsma maruz 
kalmıştır. Jaı. on askerleri yıkı 

lan sedleri tekrar kapatmRğa ça 
lışmışler ise de Çinlilerin atee 
ile hücumuna uğradıkları için 
buna mevı Hak olamamıetardır. 

Dikkate çarpan cihet sudur 
ki yıkılan su se::lleri yalnız Jn 
poo ordularının hareketine ma 
ni olm:ıl;ln kalmamıştır. Ayni za 
mandn Çinlileri de büyük zayi 
oto uğratmıştır. Hem Japoule 
rm iddiasına göre Çinlilerin za 
rarları Japonlnrmkinden çok faz 
a olmuştur. Çinliler tarafından 

sular ile 150,900 kişi boğulduğu 

halde Japon askerleriuden bogu 
lanlorm sayısı 500 kişiden iba 
rettir. Bundan baeka 7000 Japon 
askeri do sular ile ihale edilmi& 
bir \'aziyete düşmüetür. Nilıa)· et 

Japonlar 250 top ilo 80 tank ve 
yüzlerce otomobil kaybetmiş 

lerdir. 
Bununla l.ıeraber öyle anla 

eılıyor ki Sarı nehrin sedleriııi 

yıkarak suları boş araziye salı 

veren Çinliler ne zirai mahsul. 
ne de insan zayiatına ehemmi 
ret termiyorlar. Belki de Çinin 

.Japon harp tayyaresi Ubonda 
toplanmış bulunmaktadırlar. 

Sanghnydaıı bildirildiğine 
göre Çin Cümhurreisl ve başku 
mandanı Şang Kay Şek gazele 
cilere beyanatta bulunarak de 
mietir: 

" - - Artık Çin ordusu ha 
zırlanmıelır. Gerek asker mikta 
rı gerek silflh itibarile bütün ih 
tiyaclarımız tam:ımlanmıetır. Ja 
ponlar Çin eehirlerini tayyare 
ile bombardıman ederek halkın 

manevi kuvvetini sarsmak isti 
yorlar. Halbuki onların bu hare 
keti aksi neticeyi veriyor. onla 
rın hava taarruzları nisbetinde 
Çinlilerin düşmana karşı kinleri 
artıyor. 450 milyon Çinli bugüu 
Japonyaya karşı harbi sonuna 
kadar götürmek üzere birleşmie 
bulunuyor. 

Öyle ümid ediyoruz ki bize 
muahedeler ile olan dost devlet 
ler dfl ellerinden gelen yardımı 
yapmakla davam edeceklerdir. 
Benim askeri hareket planım 
şudur: Japonları muhafazası zor 
olan araziyi bırakmak, onları 
daA"lık arazi üzerinde harbi ka 
bule mecbur etmek. Japonlar 
iQin büyük zorluklar verecek 
olan bu planın biUlkis Çinliler 
için bJyük faydalar olacaktır 
Kaybedilecek arazının bizce 
ehemmiyeti yoktur. En mühinı 

mesele büyük zayiata ağramak 
sızın düşman ordularını en ağır 
surette hırpalnmaktadır,, 

ispanyadaki gönül
lüler meselesi 

- Birinciden artan -

na şahit olunacağı ve Franso 

ile halya arasında bir mukavele 

akdine yol açılacağı, nihayet le 

pnnya harbine nihayet verecek 

kati kararlar alınacağı beyan 
ediliyor. 

italya ispanyada tetkikat 
yaptırdı 

Londra 21 (Radyo) Deyli 
Telgraf gazetFısinin Roma mu 

450 milyon nüfüsu olduğunu dü habiri ltalyanın Mareşal Grazya 
şünerek sayıları yetmiş seksek . . 1 ö d rek tetki 

k 1 nıyı spanyaya g n ere 
mil1011 olan . Japonlardan .a kat a tırdığını ve Mareealm 
kat nüfus zayıatı verseler bıle Y P • . • . 
yino neticenin kendi lehleriııe raporunu Duçore verdıA"ı ıstılı · 
olacağını düşünüyorlar. l beratına atfen bildirmektedir. 

Sarı nehrin eedleri dört JÜZ Fransa hududunu 
metre genişli~inde yarılmıştır. kapadımı ? 
Sular bu geniş boşluktan ta_şa Paris 21 (Radyo)Dün akeam 

rak cenubka doQ'~tu . elekse2n kıkl~' İngiliz gazeteleri Fransıtnın bu 
metreye adar gı mı& er. ooo ı \ 
ıometre murabbaı saha sular al günden itibaren ispanya budu 
tında kalmıştır. 3 670 şehir ve 1 dunu kapayaca~ı hakkında he· 
köy bu arazi üzerinde sular 1 yecanlı haberler neeretmekte 
içinde bulunmaktadır. dirlor. Bu haberler sarahaten 

Boğulanlarıc hakiki sayısını kasta müstenittir. Zira Fransa 
anlamak henüz mümkün olma ademi müdahaleye riaybtlen bir 
mıştır. Herhalde 700,000 kişiden ı:ın geri durmamıştır. 
fazla nüfusun açıkta kaldığı he 
sap edilmekıodir. Yirmi kilomet 
re genişliğinde cesim bir su küt 
lesi Gonnıııı ovalarında etrafa 
daQılmaktad ır. 

••• 
Gümrüklere gelen yeni 

~ir emir 

~----------------. ~'---~~-=---~- -·---

VENi MERSiN Sayfa: 2 

Sıra Lehistanda mı1 
4 lmanya - Lehistan 

a raaında düello 
başladı 

Varşova, 21 (Radyo) - \'o· 
lini mırıtakasındaki tılmaa ekal· 
liyeti, dün Polonya harbiye nazı 
nna bir muhtıra vermiştir. 

Bu muhtırada geçenlerde 
\lolini'deki beş huqusi alman 
mektebiniıı kapatılmış olması 

protesto edilmektedir. Muhtırada 
bu mıntakada 1932 tarihinde 80 
alman mektebi bulunduQ'u, bu 
gün ise yalnız 27 mekteb kal
dığı bildirilmektedir. Alman is· 
tatistikteri Volini'de 601000 al· 
man mevcud olduQ'unu kaJdet· 
mektedir. 

Polonya gazetelerinin 
Almanyaya hücumu 

Vareova 21 (Radyo) - Al· 
manyadaki Polonyalılar birliği· 
nin Almanya Dahiliye Nazırı 
Dr. Frike, istekleri hakkında bir 
muhtıra vermelerinden itibaren 
nasyonalist gazetelerde Alman· 
ya karşı başlayan neşriyat de 
vam etmektedir. 

Gazeteler, bu arada, ııarki 
Prusyoda ve almAn Pomeranya 
smdaki eehir ve kasaba isimle· 
rinin cermenleştirilmesi keyfiye 
tini protesto etmekte ve bu su 
retle isimleri değietirilen yerler 
arasıoda 200 kadar kasab:ı ile 
27 köy bulunduğu kaydedilmek 
tedir. 

Diğer tAraftan gazetder, Po 
lonyada 850 alman kooperatifi 
nin çahemakta olduğunu hatır 
lntmakta ve Almany..:da halen 
me~cud Polonya ekalliyeti kco 
peratifleılnin sayısının ise yal· 
nız 34 olduğu ileri sürülmekte 
dir. 

Barııt 

Yergi muatiyetinuen istifade e~en sana~i mü esseseleıi 

Maliye vekcileti 
Kamutayda. yapılan tefsire 

aid bir tebliğ gönderdi 
Beyannameye tabi olan müesseseler 

defter tutacak ve muhteviyatını 
tevsik edecektir. 

de 

Ankara 20 (Hususi)- Meclisi name verecekler defter muhtevi 
vergi te resimler muafiyetinden 
istifade eden sanayi müesseeele· 
rinin bu vergi ve resimlerin 
tahakkuk tarzına dit olmak üze 

yatını tevsik edecek, yerine ge
tirmiyenlerin vergilerine misil 
ve yüzde zamlar yapılacak ve 
&ahakkukıan sonra ruhsatname 

Tefeciler 
Nasıl para verebi

lecekler 
Ödünç para verme işleri 

hakkındaki 227fl sayılı kanunda 
yapılan değl~iklik mali müesee 
sel ere blldlrll miştir. 

Kanuna yapılan tadiH\ta gö 
re, ödünQ para verme jşlerinde 

faiz miktarı yüzde sekiz buçuga 

indiriımektedir. Ancak açık kre 
di mumelelMinde yüzde on lk\ 
ye kadl\r faiz alınabilecektir. 

Kanunun on dördüncü mad 
dee.inde yapılan deQişiklite göre, 

iıinsiz olarak ödüuç para verme 

yi itiyad edinenler ile beyanna 

re alAkah bulunan kanunda mu ibraz edenlerin esil vergileri si · molerindeki eartları ve faiz had 
a11en muameleleri yaptıkları !inecek misil ve yüzde misilleri !erini gizliyenler "Tefeci. namı 
tekdirde yalnız haber vererek cezalı olarak tahsil olunacaktır. altında takibata tabi tutulmakta 
vergi ve resimler muafiyetinden Bina ve arazi vergileri kanunla· dırlar. 
mahrum edilmiyeceklerini te@vi- rındaki mecburi1eUere riayet Kanunda yapılan değişiklik 
ki t1anayi kanununun 31 ioci edilmedigi takdirde vergilerin le faiz tabiri, ödünç para verme 
maddesinin tefsiri suretile kabul asılları tetkik olunacak fakat mukabilinde t.orçludan komis 
etmiştir. yüzde zamları alınacaktır. Sana yon ve hesap masrafı veeair her 

Maliye \'ekAleti meclisin bu yi teşviki muafiyetini hAiz &ir· ne nam ile olursa olsun alınan 
tefsirini iuh eden bir teblig ha ketlerin çıkaracakları hisse se· paraya denilmektedir. Ancak ta 
zırlamıııtır. Bu teblige göre teş· netleri veya tahvillere dit dam hakkuk edecek siğorta, erdire 
viki sanayi muafiyetinden fayda ga resminden muafiyetleri üo ay ve eksper ücreti ile damga ree 
lflnan müesseseler diğer mükel· iQinde iktisat VekAletinden vesi· mi ve muamele vergisi bundan 
lefler gibi kazanç vergisi kanu- ka getirmedikleri takdirde dam istisna edilmietir. 
nu mucibince işe baelama, işi ga resimleri cezasile birlikte ta· Kanunda yapılan bu deQ'i 
bırakma hadiselerini zamanında hakkuk ettirilecek ve ruheatnıl şikliklerle şimdi} e kadar birer 
bildireceklerdir.! meye dayanarak yalnız damga açık kapı teşkil ed~n bir çok 

Beyannameye tAbi olanlarda · resmi silinerek cezalar tahsil o· hali elin On üne geçilmie olmak 
defter tutacaklar,vaktinde beyan 

1 ıunacaktır. tndır, 

Memurların 
Tahkik evrakı gön

derilecek 
Memurlar muhakemat kanu 

nu hükümlerine ğöre eksiklikle 
ri belirten tahkikat evrakının 

bir hafta iQhıde idare heyelleı in 
ce karara bağlanması ve vuku 

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

Vilayetlerin gelir tahminleri hak~mda proje 

vilciyet gelirleri 
Bir yıl evvelki bütçe yılı tahsilatı 

tatularak hazırlanacak 
esas 

bulunacak mezuniyet taleblerine 
üzerİnden ı 15 gün içinde cevab verilmesi ıWaliyeti 

satılacak 

Ankara, 20 ( Husuet ) - Vi· dahiliye vekaletince kabul edilir 
lbeller idaresi kanununun 84 ee fazlası nazarı dikkate alınır. 
üncü maddesinin dee"itıtirilmesi· Tevsik edilmemig olan fazlaların 
ne dair olan kanun projesi, Da· karşılıkları, daimt masraflar ve 

İQ bakanlıkQa vildyetlere bildi 
rilmişti. Bakanlık, işlerin yapı 

Ankara - Bolu saylavı fs lıp ya(Jımadıtını devamlı olarak 
mil Hakkı Uzman kam. ucılıgı bilmek üzere her ay vilAyetler 
kanununa ek olarak hazırladı~ı den memurlar muhakemat işleri 
teklifini Medise takdim etmiştir. ne alt birer cedvol gönderilmesi 

Bu teklife göre avıanma si ni istemiş ve cedvelleriu gönde 
lAh ve av köpeklerinin yardımıle rilmesi şeklini ayrı ayrı madde 

ter halinde vilayetdlere bildiri! 
ve icabında tuzakla yapılacaktır. 

l h ~ miştir. 
Kara avcı ıA"ı kanununun ususı 

madeesinde yazılı bütün hayvan. Maliye Ye~aleti 
lar \!}fekle avlanacaktır. 8 kalıb 
radan 36 kalibraya kadar eaQmıt 

ve kurşun alan düz ve yivsiı 

namlıya ve namlısı 7o eantimet 
reden uzun olmamak ve nişan 
gAlıları 300 metreden ıleriye ay 
rılı bulunmamak şarıila ve 5 6 mi 
limetreden 11 5 milimetaeye ka 
dar fieeklere mahsus ve düz yiv 
siz veya bir yivli çifle ve tek 
namlılı silahlarla 6 ve 9 milimet 
relik floberler de av silAhi olarak 
kullanılacaktır. Bu tüfeklerle kul 
lanılaoak malzeme ve cephane de 
av malzemesi olacaktır. 

Memleketimize hariçten getl 
rilecek kıymetli cins av köpekle 
ri 25 sene müddetle ve av fi&ek 
teri ve kl'.>vanlariyle mukavvaları 
her türlü vergiden ve gümrük 
resminden muaf olacaktır. Barut 
ve aaçma askeri fabrikalara ma 
lolduau fiyad üzerine nakil mas 
rnUarı ilavesile ahaliye satılacak 

tır. . 
Tüfek ve tuzaktan gayrı ta 

Vasati döviz f iatla
rını tesbit etti 
.Finans Bakanlığı borsada 

kote olan dövizlerin vasati fiyad 
larıuı tesbit etmietir. Bu fiyad 
lar 1 Temmuz 1938 den 31 Tem 
muı 1938 tarihine kadar mute 
ber olacaktır. Vasati fiyadları 

yazıyoruz: Bir Türk lirası maka 
bili olarak Fransız frangı 
2911025, dolar o,79,1190, liret 
15.0388, lsviçre frangı, 3,4632, flo 
rln 1,4291 Rayemark, 197, belge 
4,6988, drahmi 87,0232, leva 
63,8730, Çekoslovak kuronu 
22,7536, pezeta 12,9486 zloti 
4,1986, pengü 3,9918, ley 
106,2616, dinar 34,6908, yen 
!,7332, . İsviçre kuronu 3,o891, 
bır sterlin 628 kuruş ve bir rub 
le 23,8325 kuruetur. 

Maliye memurlarma 

hiliye Encümeninden geçerek 
ruznameye nhnmıştır. programlı işler haricinde kalan 

VilAyetlerin gelir büdceleri ıertiblerdeıı, merkezde müteşek 
nin heeablarında esas tutulacak kil büdce teLkik komisronu ka· 
bükümleri ihLiva eden madde rariyle, tenzil edilmek suretiyle 
şu sebeplerle hazırlanmıştır: budceler tevzin olunur. 

"\'aridat büdçelerinin tanzi· B) VilAyet borçlariyle kanu 
minde getirilen geçen mali yılın nt hisseler ve programlı iolere 
tahsilAt mikdarlarına göre h~sııb aid masraflar büdcelel'0 konmaz 
!arına göre hesoplanıp büdçele· veya eksik olarak konursa tama 
re koııması grup ihtisas encü· mı yahut noksanı varidat terLib 
menlerinin de kabulüne mukte · terinden elde eı'lilecek fazlalar 
ren esaslardan olduftu halde bR karşılık gösterilmek yahud vilA 
zı vilayetler lnkienf. ihtimalle_ri-1 yet hizmetleri haricinde bulu· 
ni ileri sürmek suretıylfl tehmın· nan masraf tertiblerinden t6nzi· 
lerde bu esasın haricine çıkarak lilt yapılmak suretiyle büdce tet 
büdçelerini yükseltmekte ve mu 1 kik komisyonu karariyle büdce· 
kabilinde masraf tertiblerini art tere idhol olunur. 
tırmakta. oldukları gibi bir defa C) iş programları; bu ka· 
ya ve hır seaeyo. mahsus 0!an nun hükmüno göre, büdcelerin 
akar sotıe bedellerınden mute· 

11.d r !ere da•anarak büd· mali kabiliyeti noktaaından da 
ve ı ge ır ı dk'k b' t 1 1 

ı · d senelere aamil daimt a7rıca te ı e ta ı tu u ur ar •• çe erın e v K · ·b · d 
mahiyeti haiz hizmet te masraf nnuo, neşrı tarı ın en mu 
lar ihdas etmekte bulundukların teber olacaktır. 
dan, müvazeneye müessir olan 
bu halin önlenmesi ve bazan 
büdcoierln tanziminde derpiş e· 
dilmiyen borQ taksit ve faizleri· 
nin ve programlı işlere aid mu· 
hassasatın ilhesi imkftnlarmm 
te:nini maksadiıle sunalan ka· 
nun layihası hazırlanmıştır.,, 

Yeni madde şudur: 
- ldarei umumiyei vilyet 

kanununun muadel 84 üncü mad 
desi aeaQıda yazılı şekilde değiş 

--------------------------iz mir f uanna 
Bu sene iıtirak ede· 

cek devletler 
İzmir - Hariciye ved.Ictimi:z 

vasıtaaile gerek ankaradaki sefiri 
gerek ecnebi memleketlerdeki elçi 
terimiz nezdinde Fuar komitesıince 
yapaılan teşebüsler neticesinde bu 

Şunu da itiraf etmek lazım 
dır ki Sarı nehrin eedlerini yık 
makla Çinliler askeri maksatları 
nı elde etmişlerdir: Yani sular 
Şanhay şimeudüferiııl tuttugô 
için Japonların iki taarruz hare 
kelini durdurmuşl11r ve Çin hü 
krtmetinln bu günkü merkezi 
olan Hnnkov üzerine yürümeleri 
ne mani olmuşlardır. Qinlilor lın 

lihazırda Honnan eyaletiıJde 

Şeng Şonu ellerinde tutmakta 
olup eimendüfer vasıtaaile Han· 
ko~ merkezi ile irtibatını muha 

eıtalarla avlanmak yasak olacak, 
kuşlar iQin tuzak kullanılmıyacak 

Birinciden artan tır. Bunun hilafına hareket eden 
Ne suretle avans 

verilecek 
tirilmiııtir: seneki Fuara İngiltere, .sovyet rus 

A) Varidatı azaltıcı ve ço ya, yunanistan, yugoslavya, fili• 
~altıcı eelıebler bulunmadıkQa tin ve it~ly~ adalar hükOme.tleri 
vildyet gelirleri, geçen mali yılın rc:smen ıştırake karar vermışler 

faza etmektedirler. 
Hivııyete göre Japonlar 

Haukov üzerine yeni bir tayya 
re hücumu yapmak için hazır 

terden 25 liraya kadar para ceza beyclloce tetkik olumıcıtğı ve bu 
heyetin vereceği klsrarın katı bu sı alınacaktır. Vilhet merkezlerinden tetkik 

ıunduğu, ancak kanuna ve usule 1 A lmanyada y ahudi ve teftie için kazalera gönderi 
aykırılık noktasından GO gnn için • • len varidad, tahsilat ve muhase 
de şarayı devlete . gidilebileceği aleyhtar/ılı şıddetlı be kontrol me~urlarına azami 
hmlmde ayrıcıt tasrih olunmuş· - Birinciden artan -- bir aylık yevmıkyeb· ı ve zaruri 
tur. 

Muıtmele vergisi ~tatblkatıo 
dan doğan lblllatların da eksper 
ler heyetine verllebileceğl ve ta . 
rlte kanununun 16 ıncı maddesi 
muciblnce ikinci tahlili tııleb edl 
lecek eşya bak kında ekspere git 
mek hakkmıo maruz bulunduğu 

. masraflarına mu a ı avans ve 
Berlin 21 (Radyo) _E_ko~omı l rilmektedir. l"inaus b11kanlığı bir 

Jtcmaktadırlar. Bu maksad ile tamimde işaret edilmiştir. 

nazırı lıu gün ı~eşreuıa.• .bır e· ı Aydan fazla tedkik ve tetişte ka 
mirnaınede bu gundea ıtıbaren 110 memurların ay nihayetinde 
hiQ bir Yahodinin Alman borsa avans almak (lzere lekrarar viUl 
larına kabul edilmeyeceğini bil· yet merkezine gelmelerine mey 
ctirmietir. Borsa ile alAkalı bulu dan vermemek üzere yeni esas 
nan ecnebi [müesseseler de bor-

1 ıar kabul etmi&tir. Buna Köre 
sa da Yahudi olmayan mümes· 1 mülhakatta tetkik ve tefli& işle 
iiiller bulunduracaklardır. : rinde bir aydan fazla kHlaıı me 

tahsilat mikdarlarınu göre. he· ı dır. . . . 
bl k bül"e•e konur. , Harıcıye vekaletındcn fuar 

sa anara " ı k . • . 1. · ı b' k 
Gelirlerin arttığı, tevsik te ·omıtesı reıs ığıııe ge en ır me = -· tupta romanya başta olduğu hal 

murlar ay sonlarında avanelar.ın de diter bazı devletlerin, bütçe 
sarf yerlerini bir beyenname ıle zarureti dolayısile bu sene icin 
Defterdarlığa bildireceklerdir. intizarda bulunduklan, fakat husu 
Bu beyannameler üzerine alıoau si müesseselerle eşhası, fuara işti 
avans mahsup edilecek ve ertest rak ettirecekleri bunun icin ted 
ay için gene avans muamelesi birler alacakları hakkında vaidler 
e! yapılarak me~uı:_un~ bul~n~~ de bulundukları bildirilmiştir. Baıı 
ğu kaza malmildurluğuno bıldırı devletler ıembolik olarak fuara 
ıecek, memurlar paralarını mal · 
müdlirlUQ"ünden alacaklArdır. iştirak edeceklerdir. 
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Devlet Demiryolları 

Müdürlüğünden: 
işletme Umum 

Güin Elizabet Hakaret mi, Pamuklar Ku. S 
-40 

Ku.s. ı - Devlet Demiryolları iHtasyon sınıfında istihdam 

D Kıevl•nt 
eğif mi? Dağmah 

4 l edilmek Uzre müsabaka ile hareket memur namzedi ah-
28 - 29 nacakhr. 

A) Müsabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili bitir· • • •... . ..... Kapı mala 
İngilterede Veybriç şehrin- Koza Eylülde denize indiriiecek 

de bir jimnastik muallimi şe- · Kırma w 

Dünyanın en büyük üçün 1 mi dört yerine on ilci olacal< bir mekttbinin kadın mildiri Kozacı parlagı 
cü vapuru olarak logilterede buhar kazanlarından kazanı· aleyhine bir dava açm t , Buğday- Çavdar 
ioıa edilmekte olan f{ üin Eli· lan yere tiyatro sahneleri ve . . . . ış ~~· .. j Sert anadol 
ıabet vapuru eylulde denize ön tarafta bir spor sahası, Jımnastak muallımı, mudu- y k .. .. d 1 k ! umuşa 
indirilecektir, Bu vapur Nor üçüncü mevki apartman ve ruJ, 00 uç yaşın • o an ızı Yerli bu- da 1 

nıaodya ve Kilin Mariden da- kabinelerinin yalnız bir sinema ~irabele hakaret ettiğini id-1 Çavdar g y 
ha büyük ve daha ağır olup saılonu inşa edilecek ve bu ıa dıa ederek tazminat istemek· AnadoJ yulaf 

27 50 
5 50 
fi 

26 

5 
5 
3 75 3,80 
4,62,5 

ıimdiye kadar dünyi yüzünde 
1 
lona üçüncü mevki yolcuları tedir. Arpa 

denizlere indirilen vapurların 1 
gireceklerdir,I Bu hakaretin tarzı gayet Anadol 3,75 

en büyüğüdür. j 2,410 yolcu için her tür· gariptir; şehir halkı eski bir Yerli alivre yeni M. 

mi~ olmak; 
B) Türk olmalr, 
C) Yaşı JS den aşağı ve 30 dan (dahil) yukarı olmamalt 
D) Asgari bir sene için askrlikten muaf olmalr, 
E) İdaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhi m uye

nelerinde faal ve servisde çah_şmağa mani bir arıza ve has
tahğı olmamak, 

2- Musabakada kazananlar 61 lira ile tayin edilecek
lerdir Ecnebi lisanlıtrdan bil'ine vakıf olanlar 67 lira Uc· 
retle ahnacakalrdır. 

Müsabaka imtihanı 9 Temmuz 938 cumartesi gUoU saat 
14 ds Haydarpaşa, Sirkeci , Ankara Balıkesir, Kayseri, Ma 
latya, Adana, Afyon, İzmir ve Erz~rum işletme merkezle-

Vapura İngiliz Kraliçesinin 1 lü konfor ve istirahati cami ananeye uyarak şehirde bir Nohut ekstra 
i•mi .. veril~ce~i için 27 Eylül 1 kabine ve ı od~lar ... bulun~cak merasim yapmak istemişler. Fasulye 
günu esk_ı bır ~naneye uya-

1 
ve yolcu adedı Kum Marıden Bu geçitte, merasim kraliçesi Yulaf yerli 

3, 12,5 
5 so 
5 60 
tJ 25 

rinde yapılacaktır. 
4- En son mUracat 8 Temmuz 938 Cuma gllnllne 

8 kadardır. 

4 
5- Talipler işletmelere ve istasyonlara istida ile mU· 

racaat edeceklerdir, rak, krahçe Elızabet vapurun 

1 

.. ~OO fazla olacıktır. olarak bir kızan at u··z • d Mercimek ıark 
d V 

. . K , erın e 
uvarlarında bir şiş~. şampa~ apuru ını~ ett.rren umart sadece tüle bürünmüı bir bal· Sahlep 

ya pıtlatar.aktar Kum Marı !kumpanyası şımdıye kader in d . l 1· Tatlı r w 

120 
20 
75 
10 

1 :;o 6-Kabul şerait v~ evsafı hakkında daha fazla mılu-
mat almak istiyenler işletme merkezlerine ve istasyonlara 
müracaat edebilirler, 17-22-~8-2 · · ·ı d 1 ... M . e geçmesı azımge ıyormuı Togea 

vapuru 81235 tonluk idi. Kilin . gı tere en ya aız Kuın arı . . • • . Balmumu 
El' b t · a- b' to 1 k 1 ile yapılan Amerika seferlerini Mırabel krahçe vaııfeıını C . 

ıza e ıae o ın n u o a .k. . l t k w görmeye talip olmuı. Bunu ha ' ebrı 
cek. En büyük süratin temin 1 1 vapur ış e ere yapmaga s 
tdilebilmeıi için mühendisler başladıktan sonra ücretlerin ber alan mektep müdürü, bü use;a ğ 

16 

Kü• M • IA 1 - • d ucuzlıyacağını tahmin ediyor tün ıebir balkı önünden böy s· h pa 
1 

ın arı p an arı uzerın e · 1 1 k d . . ' ıya 
b. k t d"lAt l"' Bu suretle yolcular Şerbug ve e çıp a enılecek bır vazi- Ş k 43 
ırço a ı a yapmıı ar ve ·-. . ar 

Y 
• b t d'lJ!.t k'll · digw er yerlere ug~ rıyabilecek ve yette geçhgı takdırde, bu ha A d 1 38 

enı vapur u a ı " şe ı er! . . . A w na o 
t~tbık edilerek meydan~ 

0

gtb v~pur Nev_y?rk hma?ına ellı reketı ah!a.k~ mugayır saya· Aydın 53 
rıliyor. Vapurun y lnız ıkı ba dort saat ıçınde blltlin mallarıJrak kendısını mektepten tard Yıkanmı k 70 
cası ile buhar kazanları yir· boşaltacaktır. edeceğini bildirmiştir. G"z 1 

yapa 7o u yuou 

Horoz Düğüşü davası isa ıirimi idi Yahudi mi? ~::;:t m••· tiftik 110 

İngilterede Landişh· cive M IQ d- . A 

1
. . Keçi ,kılı 5

0 
. . ,. a m ur kı lmanyada ıncılden «seUlmet yHhudilerde ,. daba w 

ıında llaktorp kö)ünde önU ırk meselesi her şeyin başın d'. d d·x.· · ·· tl· ı . . g .. . f . .· . d b . ıı » e ı 19ını soy ıyor ar. Pırmçler 
rnuzdekı ha ta ı~eı .sın e aş gelmcktedır lrkçılar yahudiler B k ı b 
1 

. . . ... · ' una, ır çı arın ceva ı B' · · • ı 19 
ıyacak btr dava batan ıngıl aşagı göl'ülilrken, dindal'larj· . . . ' ırıncı nevı ma 

terede merakla beklenmekte- da lsanın yahudi olduğunu ile ıncıl.ın !8~~~ı~er l:trafın~an ikinci nevi mal 
dir. ri sUl'üyorlar. Fakat Alman tahrıf edıldıgıdıl'. Onlar, ısa Çay 285 

Bu dava. horoz döğUştOr ll'kçıları 1sanın milkemmel bir nı~, hilil~is: «Babaoı~~~b~~hi~ 1 Kahve . 104 
menin men'ı hakkında «Hay Şi malli yani liri ırkına men- degıl, şeytandır» dedıgım ılerı 'Badem,çekırdek 
vanları himaye cemiyeti» ta- sup olduğunu iddia ediyorlar silrUy~r~ar.. . , içleri .. 
rafından ikame edilmiştir. Ho ve delil olarak ta İsa yahudi Bırıncılerın. başında Al- 1 fatlı badem ıçı 
roz döğüştürme ftdeti Lendi- olsaydı, böyle bllyllk t-ir ku I manyada yahudı aleyhtarlığı Acı ,. • 
şiı·de yaz senedenberi me\'• racak daha göstPl'rımezdi. di- şefi Ş~rayhe~ ~ulunmaktadır. t' Acı çeki~dek 
cuttur. Bu dHğOşlA ri hayvan 1 yorlar. Dıgerlerının başında ise, Urfa Y agı 

34 .'JO 

90 

11 

44 

46 
75 

ı~o 

21 

105 

lera eziyet, gibi teltikki eden Onlara itiraı edenler ise geçen sene ölmilş olan genel fçel " 
cemiyet, mahkemeye başvura isnnın Davidin oğlu olduğunu ı·al Ludenofrf'Ja karısı vardır, ======------===~ 
rak bunun men'ıni istemiştir. 
Davada suçlu olarak döğüşle· 
rin yapıldığı kahvehanenin sa 

Yalnızi1k hisseden kadın Mersin Meyve ve Se~ze 
hibi, köyan belediye reisi ve . Fransanın Kale. şehl'İnde 1 vesika vermiş 
ileri geleni l'inden 41 kişi bu kı topçu alaymda hizmet gö R1tel izi~inin bitmesini 
lunmaktadır. ren . Napolpon Ratel'ın portel beklemed~n alayına gel'i dön 21 Haziran 

lngilt e reııin bir,.ok yHIP şchrınde yıışıyan karısı yalnız milş Su do Kuruş . ... . . . . . . uyur şman uyumaz 
ı·ıııden horoz dög"'Uşa meraklı ııkıan çok şıkôyetçı ımış. Ko d ı R t 1,. 6 Domates . . . k ı er er. a e ın yanı başında l 

• 
pıyasası 

938 

ları bu köye gelmişler ve 100 casına uzun bır ızrn koparma . . . . . 1 ' BUber 
evıı·k · · · · kö bil nk için yaphgı iki milrnc·u:ıtıo iki kı evde otuıan oıman bekçısı 06 Ayşe fasulye 

mınımmı y, y çe ' ... . 2 
bir kasaba halini almıştıJ', si~de ?u başka çare bulama~ ~omşu~~~a lcyl.egın co:uk. ~e ,5 Berbonya 

P El
• b l dıgı içın yalana baş vurmuş, tırmedıgme emın oldugu açın 02 Çah fasulya sırığı 

renses ıza e fakat, yahınm :ömUrO vefa et bu uydurrnH çocuğu gidip po 1'5 ~=~ıç~~~ulya 
kuşlarla ~onucuvor 1 mediğini de çabuk Dn .. lamış. lise haber vermiş. Nihayet me 3 Kabak 

. . 'I J Ratet, geçen yll agustosta sele alevlenmiş ve zavallı Ra 1 1,5 Hıyar adedi 
lngılız vellahh prenses karısınddn aldığı bir telgrafta 10 Erik 

Elizabet, kuşları çok sever. bir kızı dtinynya geldiği blldi ~el mahkemede hesab verme 1 5 20 Kaysi 
. Prensesin tatillerini ge· riliyormuş. Buyuk bir sevine g~ mecbur olmuş. Sorguya çe 1 18 Patlıdn 

çırdiği Vindsor malikanesinde duyan topçu hemen knmanda kılen topçu, karısının ötmaş 7-8 Sarmısak 
huımsi bir kuşhanesi ve bura nına koşup vaziyeti anltıttık olduğuna dair ikinci bir uy· 

:• binlerce kuş vardır. Hem ıan sonra bir kaç gilotUk izin durma lelgrof oldığıoı saylc Y [ N İ M [ ft S 1 H 
e ne kuşlar ? DOnyarıın her lmış Bu sevincin hıziyle evi · t·, K d . . . ' 

ta f . . . a ' mış ıı · a ın ıstedımı dog"'u N-~ - h 5 K. 
ra andan gf;'ltırılmış , renk ne Koşup gelen Ralel'i karısı ru . r .. . '. US 3SI UrUŞtUr 

renk eşdiz sevimli mahlQklar lftk. )O ' olUyoı, yeter kı iste· Abone } Tilrkiye Hariç 
Prensesin en boyok m~ knrşıhyarak kucaklamış ~rı mesin r 

do Y va geldiği haber varıl· Şerait için. fçin 
takı, kuşlara konuşma öğl'et n 8

J • • ö c r 
meye uğraşmasıdır, Kanatlı miş olan kızdım bır ız. g r f''n e K f 24 Senelik 1200 Kr 1 2000 K 
arkadaşlal'iyle saatlerce başba memiş. Kızını g?ı~mek. ~steyl~ yl g ne ra 1. v,e Altıaylık 600 1000 

şa kalır. Bitip tükenmek bil· ce, karısı kendısıne ızm kv karılı f8kl~I Oç aylık 300 500 
rniyen bir sabırla yavaş yavaş parmak için bu yalanı uydur Bir avlık ıoo 
kuşlara söz söyler. duğuou s&ylemiş. Birkaç gUn sonra çiniene 

Elizahet kuşlara dair ya Bunun üzerine Rateı'ı bir kralının tahta çıkışını;iik K~~::!ı;!ioabn satırı 10 
zıtmış birçok kitaplar da oku dilşllnce kaplamış; Alayında 

8 3
ne! davreyesi kutlulanacak. •-----------·• 

rnuştuı·. gelecek belayı gözUniln Hnane 

M h 1 
, , I.' ,l , . Uf k t f k f k t OUnyttnın her tarafından gelen s· ·ıı · it t, ' • 

eç u iŞÇi auı.uesı . ~:~l'::~j ı k :ir kded~n, ola: kas binlerce çingene. krala soda uru uyu aza ma~ ıçm 
. BudepPşte b~ledıye daıre ı·ısı ·ık 'ınci bir çare düşünmils; kat yemini edecek. Paris belediyesi, yeraltı 

sı B d • şimendiferlerinin çıkardığı gU 
. u apPştede meşhuJ işçi Kocasını bel~diyeye göndt'rr · k .. rnıtoyu azaltmak için imkArı 

ilbtdPsi dikmeye karar vermiş · . . Çıngene kralının mev il 
ti.r. Şimdi belediye doircdi il· rek, ~Meri Margerıt 1a~ında Jbdır sagwlamlaşmış görUnOyor, ÇUn lor aramaya başlamıştır. Rsy· 
b - dO y ge mış o u lar sökUlerek altlarında sesi 
ıdenin yerini oramal<lu meş çocugu nya 8 . kn kralın en büyük rakibi 

~uldUı· ğunu haber vermış. NUfus me 
1 0 

b k. k fl boğacak bir· tarzd l beton tah 
s · , d " · · h' o an o rovs 1 mev u ur, k1mat yapılacak ve ray) 

Bu yeryüzünde dikilen muru Rntel ı tanı ıgı ıçın ıç 2 ' arın 
İlk me~hul işci abidesi Olacak tereödOl etmeden kayıt qıua B.u adamın suç~,. 4 kadınla bitişik yerleri de yeni bir sis 
lır. J melesınl yaparak,, e}ine bir bıraen evlenmesıdır. temde eklenecektir. 

Yoktur. 

b t '3 ,, ., • 

1 L A H 

içel Orman mü~endisliüinden 
G. ~tamul hacmi 

~13. 
Cinsi ~luhaoımen 

vahil rıati 
Li. Ku. 

309,000 Cam 4 90 • 
1- içf11 viJAyetinin !Jersin kazası dahilinde balı 

çecik dt:vlPt ormarım<lan 309 M3. kereslelik çam 
ağacı satışa çıkarılmiştır. 

2--Çam eşcarının bPhf'r ~'3. gayri mamultinun 
muhammen bedeli 490 kuruştur. 

:i--:-Ş_arloam.e ve m~kavelename projelerini gör 
mek ıstıyeulerın Mersın orman mülıendisliüine mü 

J 
• b 

racaat etme erı 
4 Satış 27 6 938 pazartesi günü saat 15 de 

~lersin Orman baş mühendisliği dariresinde ya· 
pılacaktır. 

5-Şaltş umumi olup açık artırma usulile ya
pılacaktır. 

6 - Mu vakkaı lrminalı 12! liradır 
7-Taliplerin şartnamede yazıh vesikaları ge-

tirmeJ~ri lazımdır. 15-18-22-25 

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

b~her kentalın vahit Cinsi 
Kental fiyatı Lira Ku. 

957 O 25 Karışık kömür 
ı-içel vilAyetinin Mersin ilçesi dahilinde Akar 

ca köyü civarında vaki Denkeser devlet ormamn 
dan 957 kerılal karışık Lömür satışa çıkarılmıştır. 

2- Beher kentahmn muh~mmen bedeli 25 k u .. 
ruşlur. 

3 - Şartname ve llltıkavelename rrojelerini 
görmek istiyenlerin içel orman baş mühendis .. 
liğine müracaat etmeleri 

4 ·- Satış 28~6 -938 salı günü saat 15 de 
mersin orman baş miıhendisliği dairesinde yapı. 
lacaktır. . 

5- Satış kö}lü arasmda açık artırma u~ulile 
yapılacaktır. 

6 ·- muvakkat teminalı 18 liradır. 
. 7 -- ~aliplf.rin şartnamede yazılı vesikalar 

getırmelerı H\zımdır. ı 5-18-22-25 

1 l A H 
Mersin Bere~iye Riyasetin~en 
inşaatı ikmal edılmiş olan şehir içme suyun .. 

dan istifade etmek istiyflnler mahallesi sokak ' ve 
ev numarasmı öğrenerek 16 kuruşluk pulla bele-
diye su işleri işletme müdürlüğüne miiracaat et. 
meleri ilAn olunur. ı _2 



SAYFA 4 YENi MERSiN 2 2 Haziran 1938 

o !MmitHllllD!llUftC!IBlllOUf i L A N 
kaya~elen suyu 1 

Sayııı Halkııııızııı Sılıhalmı göz öniiııdıı lularak l<Şİ buluııııııyaıı KAVAi Tarsus icra memurluğundan 
gDELEN SUYUNU gayet sıhhi bir ,e~ilde menhağılaki tesisatında eksik- No· esa Beher H. • ,103& 

liklerioi tamamlamış r~nnin en son usullerini yaptırmakda bulunduğu- TAPUNUN 
mzu arz ederiz. l\'o. Tarihi Cirısi H. Mll2. Mevkii 

K:ıymeLi 
L. k. fludut.lu 

119 K.evvel 
321 KA YADELEN SUYU 

Kaynadığı yer~en iti~aren istasyon yanma kadar cam ~orularla ~illur h&vuılaral 

Bir bap 22 Ç~lakl M. 
tahtani hane 

Şarkan lııhslldar Abdulkadir ha 
nesi gurben sahlbl senetlo kadem 
banesl şlmaleo tarlkl11m ceoubeo 
nalbant Mahmut hanesi 

indirilmiş oradan~a ~ütün f izi~i ve kimyevi evsaf ım mu~afaza ederek el ~eymedenı• 
hususi kimyakerimiz huzurunda damacanlıra doldurulmakda ve muntazaman I 

1 şeb!~~!~l'.J~lm!~~~~U~ evsafı ve ıevkalldell~ine gelince: Yıllar ııeçdikçe hılkımııın• 

4 K. sani 
937 

5 tt 

Hane 

Uii k~ :l n 

" 

9 ,, Tamamı 
looo lira 

Vaziyeti bazıraıııı: mezkur haneler ve dükkan birlikte 

Sıthlbl: r. C. T. kasap Mehmet 
blnl Mustafa 

Sağı sahibl senetln hanesi so 
lu yol arkası sahibi senedin ba· 
ot-sl elyevm batice hanest ono yol 

Sılblbi, Bu dahi 
Sağı Ayşe hanesi elyevm nal· 

bant mahmul e~l solu sahlbl ı;e 

nedlo dUkkaoı ve yol arkası ayşe 
banef'I elyevm halice banesl OoO • aGsferdiQ'I raR-be& ve teteccühü kareısında fazla söz söylemeğl zait görüyoruz. Sıhhat Bahnheı il 

ve setahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAY AD ELEN SUVU Jaloız Tilrkiyenin ı 
en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulunduıluou isbat 81 

olup tevkanl yan1ana lkl oda ve bir mutbab ve tab· 
tanl bir kiler 
Nisan Tarlaıun 2,2246 Mahmut 

ağa k. 
llo 

yol. Sahibi: bu dabl 
Şttrkan Hıscl Mustafa evlatları 

garbt'.>o tarlklam şlmalen bacı meb 
med o~lu halli ceuuben sahibi se 
Sahibi; T. C T. Mustafa o, abmet 

etmiıtir • 1 
lştahsızlıQ'a, hazımsızlııla bir çok mjde baQ'ırsak hastalıklarına karıı KAYADELEN ıifah bir 

hayat kıynaQ'ıdır. 
Safa Pik temiz vt btrrakdv. Tecrübe tdtn sayın halliımız lundinıU buldu/u .. lndtlllı vı ııhhotuı 8 2 

931 bPŞle ik İ 
his~esi 

" " 4,9642 " Şarkao hacl mehmet oğlu ell 
garbeo tarlklam şlmalen Emloe 
cenuben farlğın uhdesinde kalan 

WTd~I f ulıJaT/a supumuzun müşterisi roJalmalttadv. 111 
Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 1 Vaziyeti bazırası: Tahminen 9193,024 metre morab· 

ba kısmı baR tarla. Sahibi: Budabl 
Şarkan dab11Q' bUseylo tarben 

1
1 l A N havtt ve ayşe şlmalen balll cenu 

na~eotMDtn~ıa~ın •••••• .. 511• ______________ __;;.;...; __ ~-----------·-----------83 5,5158 
" 

ı ıo " 
+•+++++++~+of++•~~•••~•+++ 
+ + 
! Methi Bayar ! 
~·Yazma. Tülbent ve bilcümle mauifatura tecimevi~· 
~ y 
O URAY Caddesi No. 43 Posta K. 166 •!• 
0 :ı:v.t:ER..SIN •!• 
+ ~ 
•:• Sayın müşterilerime •:• 
~i! Şimdiye kadar Uray cadde~i 74 numeralı mağa-•:• 
=~ z.ada i<:rayi ticaret etmekte iken 1 Haıiran 938 tari· ::: 
•!• hinden itibaren yine Uray caddesinde 43 No, Ju ma- .; 

•!• ğazaya naklettiğimi saygılarımla bildiririm, •!• 
f 5aym:müşltriltrimdtn eörmtklt oldudum roffbtl ı·t lıvtccühı •:• 
•• .. blnatn matazama en iyi maldan, bol ve yeni çtşilltr getirdim, •!• 
~: Kaiıd işi yazmalar; :i: 
.:..... 32, :,4, 36, 38 ve 42 tam dt Ulrmi vt 6rlültri, has damea ! 
~ v 

•:• lı kaltm, solmaz mavi vt salcı yazmaları •:• 

•? Kalın mallar •? .. .. . 
• :. Knrtı kalem; Tokal, Ka,,sul, evlşlui, Şıltli ııt luıriJJtt J'DZ : 

.:.nıoları, Mtrmtrşahi, salaşpur, 20 numara, lskoçya, Hint, ve Al ~· 

.:. tmbaş tülbtntltrl, Japon ı•t Amtrikan astarları, Kasktt, iplik =~= 
~ hırkalar ııe Kazakları, Abanlyt vt şallar, KADIKÖY dokuma J 
~ .... ları Vt çar111ftarı, Bursa krtp Vt ktfiytltri moffazamda mtvtut r 
v y 
•~• tur, ..... . ~ <• Methi Bayar •:• 
~ o 
A~b~bbA6A~b6~~AAb~bAAA&hAA . . ~ . . . . ~ . . ~ . . . . . ... . . . . .... . . . 
re R~;;,i~gton 
'W Her Dairede 

• 

Her ticarethanede 
Her Yerde 

• 

ben halli oğlu tarlası 
Sahibi: Budıhl 

Tarsus Bele~iye Haisliğİn~en Alacaklı ; Mısırlı Ahmet ,ere1uinden Hatice, Fatma, 

Tarsus br.l~diyc parkmda bahçe büfe ve sah- Sıddık• 
nesinin yapılması ktaşif \'e 1, roj~si mucibince açık Borçln; Aynı vere.edtn Zekeriy•, Ali Rıza ve Mustafa 

eksiltm~ye konulmuştur, işin uu.hammen keşif Birinci artırmanan yıpılıcaiı yer; gün, aaat 20-7-938 
u d r ı· 5 k 1 I •k· . Çarıamba günü ıaat 9 dan 10 • kadar Tanus icra D. 
e t' ~ 2725 •.ra 4 · uruş O up mu~a" al temıoal ikinci artırmanın y•pılcağı yer Küa saat 4- 8 - 938 

akç~sı 204 hra 42 kuruşlnr. ıhalesı ~7-6 938 pa- pertembe günü Hat 9 dan 10 kadar Tarsus icra o. 
zarlesi gfinii saat 15 de b~lediye enciimf-ninde den ı~b;;.~·~~81~1:~aı:·~~~·~ı! ~!!~~':a1::.r~nai:~~~1~0.;Ja-;;:: !:ı!!~~: 
\"4Jllli.JC'tPllld31l i~t .. ~lilerİn ~arlll3flleSl.fll• beledı'ye- aında herkeeın görebilmHi içın açıktır. ll&nda 7uılı olanlardan 
J ı • t'.' o • " • • taala malDmaı almak iaıe7ealer, ifbıı ıartnaml!ye Te 938- 103• do17a 

f 

· · J • • I · 'J.'\. 1 16 19 numaraıile memori7etimize mQraoaaı etmeJidir. 
Ull~C ~ arunaa arı 1 C:lrt 0 llUUr. 14- . 22 :l - Artırmaya iftirak için yukarıda 7uıh kiymetio 7Gzde 7 6 • L ~ A nilbefüıde ' pey n7a milli bir bankanın teminat mektubu tndi 

1 H edilecektir, (124) 
• , 

1 1 
1- İpotek Hhibi alacaklıJiı la diier alAkadarların irtifak 

Tarsus Bele.lıye Reıslıg"'ın;fen hakkı lllbiplerinln gayri menkul Ozerinclıkl haltlarını huıuıll• fais U U n murat& dair olan iddialarını itbu ilan tarihinden itibaren yirm~ 

T 
· k 1 k run Jçh:ıd• •nakı mOıbitelerile birlikte memuri7eıimize bildirmeler• 

ar~us Heledıye par · wd~ vupı aca p~rgola l;)&p eder. Alui b•ld• hıkları tapu ılcllile ubit olmadıkça aatıf bedel ·r • • · · k.. ·ı ı . ııin pa1lafm&11ndan hariç kalırlar. 
kt-ıŞI Ve prOJf~SI IUUClhllıC~ 3Çl . ~kSI lm~ye l\OUUI- 4 - G6ıterllen ,oode artırmaya ı,urak edenler artırm aıart 

· · J ı, 'f b d J' ı· naaıeılni okomuf Te Oaumlu malumat almıt ve bunları temameıı 
lUUŞlU r. IŞlll IUU aa mmen l\fŞI e e 1 851 ıra 26 kabul etmif ad u itibar olunurlar. 
klHUS olUJ) IUUYa~kat lf'IUİllat akr.••Sİ 63 lira 8f> - &Tayin edilen zaman•aga1ri menkul oç deta. batanldıktau " -r • ıonr a fil çok u:hriııa ihale edilir. Aooak artıma bedeh muh•mmeD 
kuruşltır ihalnsi 27· 6 938 JUızarlPSİ ırlirıii saat 15 kl1metin 1cızd• 1etmı1 betini bulmaz nya aatış isteyenin aıacag-ıoa 

• M • rQcbanl olan diger alacaklılar bulunupfa bedel bunların o ga7rl mın· 
dt' bflt>di,·e f'rıciinwuincle vapılaea.üendaıı isleLlile . kul u. ıemınedumıı aıaca1t1arınıa mecmuundan ruıa1a çıkmana en 9011: 

·' " " • • artıranın taahhOdO baki kalmak azr• artıama OD bef san daha temdU 
rin Sarlfl3fU~Sİlli bt>lf>dh'f>fUiZden 3tamaları i16n ' Te OD • befiDci gOnQ ayni. aatt&. JlptlaCU artırmada 

• J bedeli utıf 11te7enln alacağına rOohaıh olan dıger alacaklıların o ga7rl 
olunur' 14. 16 -ı 9 22 menkul il• temin edilmif alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak 

şartile en çok artırana ihale edilir Böyle bir bedel elde edilmezse 
-------------- ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 

i
l l A H a - Ga7rl menkul kendiaine ihale ohııı&Jl kimıe dHh&l ~ .. ya 

nrilen mflhlet içinde parayı YermetH ihale kararı IHholonarak 
keodiıi11den eTnl •• 70kaek teklifte bulunan ltimae aneımlf oldoifu 

M 
1 • hı ı M•d• ı· .... ~ bedelle almata ra&ı oluraa ona, razı olmaz, Yaya bulanmazaa hemea 

ersin in lsar ar U Ur Ugun en on bef son mOdd•ıl• artırma7a çıkarilip ea çok artırana ihale edilir 
iki ihale ar&•ındaki fark Te gıçen cOnler için yOad• 5 den heıap 

1 
• . . . . I olunacak faiz •• diter zararlar ayrıca bClkm• hacet kalmaksızın m•· 

nlıısarlar ıdarf!Slnlfl Mersm ve taşra anbar a aıuri7etlmizce alıcıcfau ıauil olunur. . 11 i33,, 

rı için deniz ve kara yolile bir sene zarrmda attar . . 2004 n~r~•arah .. ıe~a ve ıflas kanu_ııunun 12 
siue gr.lfcek tuzdan gayri tahmirıen 14,000 ton 11 ı cı .maddtı~ı.mn 4. tuıc~. fıkrasma te.\1 1tl:ın Lu
yaprak ve mamul tütün, iç~i, i~pirto vesair ıua. g .. ayrı ~ıeıı~ul s&hıı.)1t>tuaı~ı lıu lı:t~Jaı.uı:ı , .. h_usu 
mul ve gayri mamul emtia ve eşyanın iskelede sale faız ve ıuasarıfe daar olan ıddıaliırım ılan 
mavunalardan 'agonlara ve idare anbarlarma vP larihindeu itilıarfn 2o içinde evr·akı müsbitel~rile 
idare anbarlarrndan ve istasyondaki vagonlardan b~ldirnwl .. ri aLsi halde h~k.ları ıapu s~cillPrile sa
isk~ledeki mavuraalara nakil ve istif araba ve ham l ıl olmadılça satış bedf'hmu p,ayla~nıasıudan Jıa
maliyesi 22-6 938 df.n itibaren 2490 sa)·ıh Lanona ri.ç kalacakları cihetle alakadarlann i:bu .nıadde
göre 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuş nın mezkur fıkrasına gör~ ı.aarelet t>lmelerı ve da
tur. Tahmini kıynıeli ı .ı 700,00 lira olan bu iş i- ha fazla ~ntl~mal a~ma~ ıstıyt*nle~ 938 10~? dosya 
çin almacak wuvakkat teminat J 102,50 liradır. nun.ıarasıle farsus ıcra lllflJnurluguna nıuracaat
~artnamPsi inhisarlar dairesindedir. Eksiltme ları ıl~n olunur • 
7-7-938 perş~mbe ğiinü saat onda yapılacaktır. 

Taliplerin muvakkat teminatlarile beraber ta- ·ı l A H 
yin olunan gün ve saatte )lersin inhisarlar mü-

Oaima R ( M I H 6 T O H yazı matinalan •ttirliiğünde buıuumaları ih\n oıunur. Mersin lele~iye Riyaselin~en 
22-26-· 30 5 

va Şeritleri ~ullamhyor ••:ıaı:••--· .. _. - 1- Şehir içerisinde yenid,.n )'3pılacdk 275l 

• Sizde bir REMİNG TON almalı,.~ •:• A 1 t 1 n .. • melre murabbaı parke kaldırım ve ı 750 metre r u y a • murabbaı yaya kaldır.un inşaatı ile 41 ı metre mu 
ıınız. Sahş yeri raııbbaı yaya k~lchrım tamiratı kapah zarf usulile 

!.... ·--ıfi"lı·- V. ilyam Rıka~ Kolonya ve &anaları ~lsihm11ytı koııulıııuşıor. 
• ;=~ ; Yaz geldi. her zaman size lizım olan kolonyalan- 2- Ktışir hed~li ıa466 tir.a 19 kuruştan ib~-

0 
, 

1 
, • • ret bulunan bu ınşaut 2-1 Hazıran 938 cuma gu-

~~~~~~~~* :* ~~~~~~~~~~~~~· 
~ SAYIN lY.I:ER.SİNLİLER ffi * Yaz gecelerinizi ~ 
·,istasyon Aile sinen1asıı1da m 

GEÇiRiNiZ = 
ı: iyi bir hava almış olur aynı zaman- * 
;da ınevsimin en güzel filmlerini seyret· * 

. . miş bulunursunuz. $Ji 
~~~~~~. ~*~*~~*~ ~~,ita*~ 

,.OIZI ~l TIN R YA Kolonyaları satışevın~en tımm a~mız nü saat 16 da bt-lfldiye dairesinde ihale eclil~cektir 
İIKolonyalarımız ü l t · inşaat şarınamt>si 57 kuruş lwdPI mukabilin-

' 

·_, I edn g ze.' emız ~''!"• de belt>di}e fen müdürlüğfinden alınabilir. 
a~u~n yapı ır, .. er~ceaı ~u~~etlıdır. 3- EksihmeJe iştiı·ak tılmek istiyeuı .. r şartna 
Fıyat~arırııız !ıer kıs .. ~ e Plverışlıdır. Esans 1 mede yazıla \'esaik ile bt'raber leşir bedelinin 

IHarımız ıse l~mınatlıdır. · .,. . . . yiizde 7 ,5 nisbetinde muvakkcıt teminat makbuzu 
Toplan saıış yapıhr. Sıparış kabul edılır. veya ban~a meltubunu havi leklifnamesini ihale 
Lütfen bir defa tecrübe ediniz. ı giinü ~~at 15 e kadar Belediye encümenine ver-

Mersin Uray caddesi No. ~ nıeler1 ıl~n olunur. 9- J 6- J 9-22 · 
,~ .~. , .,~~~•W.aRl!Wff•.a•w Merıio: Y~ni Merıin B•,ırnevhıde BeJılsıJıttır 


