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purunu . daha bombardı
man ettiler. Vapur battı. 
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Hataydaki komisyon tescili tatil etti 
Mersin limanı yapllacak Fransız gazeteleri umumiyetle hükumete hitabediyorlar: 

Türklerle Anlaşmak elzemdir 
Sancak meselesinde tek çıkar yol ve 

tutulacak usul budur 

Fransız Hariciye Nazırmın __ · Eta•• d Heyeti--., 
beyanatı / 

ihtilafları halliçin yapılacak Türkiye-Frllnsa anlaşması Ao
miayonıuz Ja olabilir. Türkiyenin jestine laka)>J kalınamaz 

Aotakra 24 ( Hatas ajans ı • - Parisle ~nkara arasında ı~il<.lir. Bizim vazifemiz başkadır 

iskenderun 
konuşmaları 

Oçüzlü ~ir muahede ile 
tamamlanacak 

Paris 23 (A A,) - Ecnebi ga 

bildiriyor) Türki1e hükQmetinio anlaşma elzemdır. Anlaşma ko· Sancatı kurtarmak için tutula· 
Milleller Cemlre&ine verdiği no· misyonla da olabilir komisyorı·' cak usul ve çıkar JOI TürkiJe 
la üzerine Hata7daki intihap ko suz da. Fak•t anlaşma mutlaka ile aolaşmaktar. zeteciler birliği bu gün Hariciye 
mi11onu Milletler Cemiyetiyle yapılmalıdır . • ô nazırı Bonoe ..ferefine bir kabul 
temas etmek üzere tescil mua· Re ublik Hata daki hAdise· . ver gRZeteslnde Madam resmi tertib elmiş vn bu kabul 

P Y Tabuı de : Türkler her şe1den · d d ' K- b" k · ı d ınelatını tatil etmietir. terden bahsettikten sonra di1or 
1 

. . resmın e •aer ır ço rıca e 
enal Fransızlarla ngılızler Oze h b J 

1 Fransız gazeteleri ne ki : • J . k' F h"IA orada· rinde Lir tesir icra etmek iQin azı~a.,u :~~:: uy~ptı~ı bevanat diyorlar ? 71 ı raosa ı. C . . d k 'I k , & , • . . . Milletler emıyetm en çe ı me _ . . . 
P . 24 (Hhas) TürkiJe dır. Türkı1e ıle bır aolaıma ra i . \' k . 

1 
b" 

1 
• ta ezcumle Ankaraya gıdece~ını arıs 1 k 'h ' tAf h 11 d"l k'' steınektedır. a tıy e oy e te . . d . . k ' ·ı H d k' k . pı aca ve ı lı a e ı ece .ır teyıd elmıe ve emıetır ı: 1 8 

ataJ 
8 1 omısyon ara~ın: 1 Zattm Fransa için bu anlaşma mayüller şiddelli protostolar!a 11Bu vazı'oet Fransa ı'le Tu·r 

da geoeo hAdiselerden ve Turkı . . karşılaşırdı. !Bu günkü dünya . ' ' . 
ıeoin Milletler Cemı1etine nota · elzemdır. Parıste yapılan Fransa 1 . . _ _ kı1e ararınnda mevcud samımi 
•andan bahaeden Ekselaiyor ga -Suriye muahedesinden mesul J hAdıselerı olçusünde bu serubo· münasebatı parlak bir laryzda 

•eteai dl;.;~= fiatla sat ıs proj;;ti~~;;;;~m;;riİd;manı d•. M;ıi;~ı~;Ce;i;;~in~a~dımız :E::~!~::rJ::;;~:;:~~~.:~; / 
=--= - ' edi1orlar. Bu muahede uc;ıüzlü 

Pazarhk Yasak Elçimiz ~::ı\:-.:::::ı~arbi::ri:: •• ;:: 
ları7le tamamlanacaktır. 1 

Yakında Mersine geliyor 

Limanın yapllması kat'i 
surette takarrür etti 

Nafıa ve iktisat Vekilleri ele Tem. 
muz içinde şehrimize gelecekler 

Ankara 24 (Husnşi muhabirimizden) Bugon 
Mersinde umumi sevinç uyandıracak bir haberi 
bildiriyorum ; 

Güvenilir kaynaklardan öğrendiğime göre 
Mersin limanının yapılması kati surette takarrur 
etmiştir. Bu günlerde evvelce yapılan etOdleri 
mahallinde tetkik için bir heyet Mersine gidecek 
tir. Diğer taraftan söylendiğine göre Mersin lima 
nı lngilterenin bize açacağı kredi ile yaptırılacak 
ve mukabilinde toton ve pamuk verilecektir. 

Temmuz içinde Nafıa Vskili Ali Çetinkaya 
ve iktisat Vekili Şakir Kesebirin Mersine gide
cekleri ve bu seyahatin de liman işiyle alakadar 
olduğu söylenmektedir. 

Her mal üzerine etiket 
mak mecburi 

koy-
Notadan Fransayı 

haberdar etti Vapurların Mersinde tevakkuf müddeti ~inde Son vaziyet 
Japonlar 

Ma•ta fiattan aşafı yukarı mal satan
lar cezalandırılacak 

Cenevre 23 a.a• - Anadolu 
ajansının hususi muhabiri bildiri 
yor: Türkiye daimf del~ıi Nec 
meddin Sadak bu gün milletler 
cemiyeti katibi B. Avenolü ziya 
ret ederek Hataydaki komisyo 
nun vaziyeti hakkanda görümüı 

Ankara 23 (HuıaatJ - Mak· Hllşlar hakkında bu kanun hü · ve bükümelinin bu husustaki nok 
tu fiat üzerine satış mecburiye. kümleri ıa&bftl: olunmı1acaktır. tai nazarını tebliğ etmiştir. 
tine dair olan kanun projesi, Ka B elediJeler bu kanun hü Paris 23 a.a - Türkiye bü 
nıutar encümenlerinden geçerek kümlerinin tatbik ve tatbikiyle yülk delçisi Suadh ~~vaz bu ~8° öt e en sonra aracıye nazın • ruzn~me7e 8hnmıetır: _ . RIAkalı ioleri görmekle mükel· Bonneyi ziyaret etmiş ve türk un 

7 Saat uzatıldı 
Etrüsk vapuru Mersin hattı

na tahsis edilecek 
Deniz ticaret müclürlüfii tüccarı •ıkıntı· 
ya diJıiirmemek için tedbirler alıyor 

•••• 
Bir ihraç hareketine 

hazır /anıyor 
Haokov 24 (Rad70) Saruıeh 

rio taşması üzerine harek4t sa 
hası Ankuyetin garbine gec;ımie 
bulunmaktadır. Hooandaki .Ja 
pon kıtaları Ankovi civarına 

Encam. enler, proıe uzerınd e lef tuluJmaktadırlıır. iktısad V.e· surlar alevbine olarak Hatayda Aııkara 24 (llusuei muhabi· Kendisivle aörüıtüAüm ıe· 
e ı p ı b ı " 1 

• • Japonlar tarafından kurulan .:aı 1 .tadıller T•~mıel~rdır. ro·, kaleli, bu ie~eri ko~_ıro'. _ede 
1 ~1 bulunan Milletle~ _cemiyeti. komia rimiıden) - Deniz Yolları vapur IAbi7etli bir aat bu me91u üze· 

1
eni Cin hükümeti Nankine T•r 

~Din ılk mad~e~ıoe go.re, b~ k.a ceği gibi, tuzum gor1uğu ye~ yonnnun gösterdıgı !a~afgırlıkten !arının Mersinde tetakkuf müd rinde ban·a ıunları sö1ledi : leşmiştir, 

nakledilmiştir. 

~o hQkılmlerının tatbık edıldı: , lerde doğrudan doğruya .tatbıkf dolayı T~rk ?ü_k~metının bu ko delinin azlığı "yüzünden tüccar· - Vapur seferlerinin tam TokJo 24 (RadJo) Havala 
~t•rlerıle teJa bu kanuna ıA hı 1 için memurlar k u 11 a ııı I a bı lecek · misyonla ış bırlıtı yapmakta d_eva l drı n çek titi bü, ük 

81 
kın tı hak. bir intizam la 'ı pılm aeı bil haBBa rın fena gitmesine ••limen J 

8 ra alan m~ddeler h4kkıoda pe ı lir. 1 mının imki~sızlığı hakkında mıllet kında T•plıtınız n&eriıat lkıi- poela seferlerini yapan vapurla- pon kara ve deniz kuvvetleri tı kande tıcareue pazarlıksız sa 1 Ceza hOkOmleri 'ler ceml~e~ne !e~dı edılen nota~a s11t \'ekliletince ehemmiyetle na· rın havai taziyetler haricinde Yangtsede bir çok ma1in baraj 1 
mecburi olmaktadır. J Etiket ko1m11an teJ8 fiah 1 f~ansa hukumetını haberdar etrruş zarı dikkate al ınmıe, ilk iş ola rötarlarına mahal kalmaması j tarını tahribe muvaffak olmuı 

Pal Perakende ıorette aatış Ja· -Sonu ikincide- tır. rak Deniz Til!aret MüdürlüA-ün· için kati emirler verilmişti. Mer· tardır. 
••an dQkkAolar: ve maıazalarla Avam Kamarasında şiddetli münakaşa ce Mersinde vapurların tevakkuf sinde diğer {iskelelere ııisbetle _Şangha1 24 (Radyo) Japon 
4 :• tatıı yerlerınde sıtıl_an mad "ddeti 7edi saat daha lazlala& i&in fazla oln&u •e •apurlarında denız makamları fakında bir 
•• er 1lzeripe bunları~ fıaUarı~ı Loı·d Corc Mayorka adaları· ~ul k alllkadarlara bu JOlda nktinde hareket mecburi7eti ba ihraç hareketi yapmak isıedik 8 

8Jrıca taııflarını gosıeren bır ırı ~ra -nıer 'hakikaten Ulccarı sı· teri için Aıhevilla ismindeki A itik b k b. · ıl t teblıatat yapılmıştır. zı gu ' . 
kon et .. veya ... 1~8 a ırh~r 1

t! re,. nın abloka edı·ımesı·nı• •ısted•ı kınhJa dü&ürmüe Mersine giden merika top çekerı Statovda ha 
lr ıca.tır. 1118 "'m ma IJ8 ı, e 1 Valansı·yada llar temamen çıkarılmıesa da zır bulunmaktadır. et t i • k - . d ma 1 . . . 

e ıare. 01mı7a musaı M rsinden alınacak mallar için ogılız destro1erı Duıea ınev :1.~•J•n. ballerd~, halkın görebi · Baıvekil Çember/ayn loid Corcun tek· ,ta~ıt szhtı yüzünden aJrıca sim turnesine çıkar~k.Hongkong 
:--tı bır 1ere hııe aamak ıure· • • d " .6 J • J J• Bir İngiliz gemiıi Sonu ikincide dan Sutatura gelmıştır,t 

•• , •• de malın mahiJeti ve fiah lıfıne sa ece taavı euemeyız,, ueuı daha batırıldı 
balkın ıttılaına arzolunacaktır. • , , b d. .L. • • dd d•ld' ValansiJa 24 •RadJO• RoJ Çekos/ova/ıyaJa hava nikbin/eşti 
... PızarlıkB_ız fiaı ~e~~ ~Jr~cıı Amale pırtısmın ablo~a 18 ~om ar ıman t111ın rı 8 1 1 terden : Yarı resmi mahfeller 1 H t k nda Sudetlere 
.. •ftar~an bırl ··~· ıkıııoı goı· . . . deiı be7an olundutane göre! o za ya 1 
,1rın etıket Jahut ıearet konma Londr8 24 (R8dJo) Muhale· dır. TaV117a edilen ıekıl. ın ba düo akeam Valansl1a limanın •• - t t kl•t• • b•ıd• 
ti llıecbarl1etiniu "? enel ban !et lideri Allee bn gOn A98m nan temamen aı~dıdır. Bıa ama dan aırılan !naili• G:Okoloea ta hukume e 1 ını 1 ırecek 
le ~•rlerde, hanıi taoareı eubele Kamarasında ispanyada yapılan mi yollardan gıdere~ . lspan1a puro taırareler tarafından bom J . . 
~ •ıııde, hanai maddeler ·~•kkı~ oon bombardımanlar I•• tecub bır~in~ durdurmak ııtııoraa • bırdımen edllmiı •e upur bat SuJetler lıillrümetle anlaıabılırlerae A /. 
ı:. ne ıuretle tatbik edılecel'ı ter hakkında şunları sö7lemi1tir: demııtır · mııtır, HAdise hakkında beııOz Ü h l k 1.. l 
ile llad Veklletioio teklif~ üzeri· - lngiliı gemilerine rapı· Çemberlayl~ Atle~ te Loid bir tafsilAt yoktur, manya ÜÇÜnC Şa ıs O ara Ra OCG/ı 

Bıkanlar heyeti kararııl• ta· lan hücnmların Balear adaların Corç aruında ııddetlı münaka- Salamanıra 24 (Radıo) Umu 
24 

(R d ) C t 
Jln olunacaktır. Bir malın tayin dan tetcih edi1diti ıOpbeaizdir. talar oJmuetur. mi karargAh tebllt edi1or: Kıta'. Prabgı· d. a 1~ epe it a· Alman Südet partisi neıret· 
'dil · · k · t• . ıansı te ıt e 17or • tı' ~ı t(b)i~de topl t k nııı fıatından Hfatı teya yu Hükumet bu adaları abluka ve Loid Corç ablu a ıs ıyor !arımız eztilmle Teraelın ceno ,, . • & ; an ı esnasında 
•rı ıatllmaaı 7aaak olacaktır. tafyare üslerini bombardıman Loid Corç; ~.,raoko7a karşı bunda Muelacerceuini iegal et Nazırlarla ~ödet mOme_ssıl· umumi prensiplerin tatbiki im· 

Pazarlıksız saııe mecburi1e· edebiJir. Eter bükümet bö7le eidde& kullanılarak Ma1urka 8· rnietir, Bu cephede harp eiddet leri bu gün saaı 17 de yen_ıde~ kAnrnın münakaşa edilditi ve 
Uoe IGbl olan hakiki •era bük· J•parıa tecatOzlerin önOne ge_ dalarının abluki te Frankonun le de•am ediıor, toplandıl~r. Südet mOmeBBıllerı baı•ekil Hodzanın hükümeliu 
~'- l•hıılar kendilerinin te7a il· çecefi gibi mevcut moabedelerı banket lılerlnffı bombardımın ~adrit 24 •Rad10• Reıml bOkümetın dün ao~dutu sualle· mukabil ıeklifini J•kında bildi-
tılı lttekküllorin memur, müıtah de iblAI etmlı olm11. •• tahribini iıtomlıtır. teblil : Şark cepheeinde Fran re ceup •ererek ızah_la~ını le recetini SÖJlediği kaydedilmek· 
cleraa ta hi&1edarlarının niebetini Cemberlayln cevap Loit Corcun befanatma kar kistler hatlarını hafif ıslaha mu mamladılar ve taleplerını tasrıb tedir. 

"'•iden bolediJ•Je bildirmek veriyor ııhk Qemberlofn ıadoce ıano taffak olmuılardır, etliler, Toplantı saat 19,40 da hl UmnmiTelle siJ8BI meh f'I "•ıırıe, maddeler O.erine kor Atıeıe ceup teren baıvekil oil1leml1tlr : Saraıroa 24 •Radyo• Hu .. tam boldu. Bae•ekil Hodza ne& müzakerelerden nikbin gör:~ . ~•kları liatten tonzillt ıapm4k Çemberlaıln : - Taıtlp eclemeıiı. tan: Dün ıaat 18 de Barela kıta rettiği bir lebligde alAkah na· mektedirlsr. Fakat Alman mat 
'8rbeat buluamaktadırlar. • - HGllQmeUn ca1e~i lep~.n takr"ır reddedildi tarı Barlo metkiine bir tüfenk zırlar ve mümessilleeJe temasla buah son günlerde müzak lrl h ' f ' fb · J ha binin Avrupa7a sıra7e.ı· ere "-ı. • lfe 

1 1 1 

ar'.' e_ •eıı 18 
r 1 1 ktır Bu ıre ade llillakeroler :oononda Ame- 1 menılli menlere kadar aokol ra hnıoal hır konleranı &eklin· leri akim bırakacak bir çok tab 

anen pazarhklıı bır fıata tA· ne mAo 
0 

ma · !l • _ lklMtde _ ' muılardır, de detam edilecektir. lenu lklnoltle 1lm111 mlmkOo olmıyan mi- mlftltele ıirıM&iaıo ioabı ....., 
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25 HAZİRAN 1938 Cuınartesi VENl MERSiN Sayfa: 2 

Amerikanın teşebbüsü ile 

Yeni bir Milletler 
Japonya 

Çine harb ilan 
edecek 

Vergilerde yapılan tenzilat 

Türlü gelirlerden 
Turizm 
Bürosu .. 
Uç yıllık bir prog-

Cemiyetine doğru mu? , Tokyo 24 (Radyo) Resmi MÜ vazene vergisi nasıl ve ne ram hazırladı 
mahftıllerden beyan olunduA'una • 

Manevi derin bir buhran geçirmekte olan 1 göre . Harici1e Naz.ırı Gen~ral 1 nı· sbette aı· ınacak Ankara, 
23 

(Hususi) -

A 
•k b • [ •k d f [ • • (;• d Ugakı imparatora Çıne harp ıliln HUkametin, ana polltikasıoa 

merı a ır eşı ev et erı ın ıra k . aldığı turizm meselesini, ilmi e· 
1 edilmesi te lifınde bulunmuııtur l • k "l t • ·ı .. Ü • politikasından ayrılmak istiyorlar 1 Hariciye Nazırı bu suretle Çin ma ıye Ve a e 1 aon fenzr at zerıne ısaslısra bağlı blr program ve sis· 

--------=-~. -~------~- yardım eden büyük devleıleri izahlı bir tamim gönderdi temll bir metodla halletmek için 
Yazan: Parı - Suar'da Jak Fransales bJ .,ardımı keemeA'e \'emuharip lktısad Vekaletine ba~lı olaruk 

Amerika bugünlerde, Pana.y de değildir. Fakat eunu kaydet ı devletler arasında bitaraflığı mu 1 Kamutayın son kabul etti~i çıkmadan evvelki asli mikdar na kurduğu t~rizm btlrosu, Uç sene· 
ın batırılması, Avusturyanın ış mek zaruridir ki buhrandan haf azaya icbar arzusundadır. I Lir kanunla muvazene vergısı· zarı dikkate alınmakla beraber 1

1 
k bir turızm planı Uzerlnde ça-

gali, geçen ay zuhur eden Qe· l·uhrana, heyecandan heyecana ı , , ,. , . nin bazı maddeleri değiııtirilmiş vergi7e tl'lbi olan kısmın mu va· • hşmaya başlamıştır. 
koslovak buhranı esnasında his sürüklenen am~rik~n. kamoyu 08~1hye Vekaleti ve müddeti bi~ . sen~ dah~ uza zene vergiıinin hesabında bu 1 Bu her köşesinde, turizm için 
etmie olduğu devri heyecan buh yavaş yavaş 1em fıkırle~e . do~ 

1 
tılmış ~e v~rgının. b~d.ce ıı;nk.~n kanunun ikinci maddesinde tas btrer bUyOk faaltyet mevzuu ola 

ranlarından birıoi paha geQir ru müteveccih ediyor gıbı go Bı•r nÜfıUS rehberi )arı nıebetınde ındırılmesı , uc rih edildiği veçhile kazanQ ''ve ik . bllecek sayısız t,uı::uslyetler lhllVR 
kt d. rünmektedir. retler ve mikdarlttr üzerinden tısadi buhran vergileri çıktıktan . eden yurdumuzun şu bölgeleri, bu 

me e ır. nu·~u-'· harbı'n nlhavetindeıı ha•ırladı den alınmakta olan muvazene sonra kalan mikdar matrah itti- Uç senelik programıa içinde yer 
Kamoy, bir kerre daha dış J ~ # M 1 almışlardır 

"b d' biri ilk defadır ki Amerika bir vergisinde bazı muafiyeUer ka· haz edilecektir. Mesela 120 ku I · 
Aleme doQru teveccu e ıyor. Dahiliye \'ekAle\ince 1938 bul edilll\icatir ruı:ı. gündelikle "alıaan bir jcu•inin 1 - lstanbul, Bursa, Kocaeli 
Bir kerre daha her Amerikalı leoik devletleri, sulhuu korunma . · · · - ı v • • v ~ • '"' tvıv h ı Trakya, . . senesınde tertıp edılmış olan nu maliye Vek41eti ba kanunun muvazene vergısı şu sure e e 2 ı i bl t 1 d 
kendi kendini sorauya çekiyor. sı lehınde bır cereyanın açıkça fue rehberi sonradan çıkarılan b'k ki" . . h d t b 1 kt - zm t ve o er an ı, • . ı ı ıat ı şe ıoı ıza e en umum sa o unaca ır. 
Bir kerre dahn birleşik devletler bas_ına geçmeğı taear_vvur etmek 

1 
gizli nüfusların 1azımı hakkın 

1 
bir tebliğ hazırlamış ve bu teb Hem gündelikle ~hem ~ = !:~8!~~lz sablll, 

kararsız ve heyecanlı, dünyaya tedır. 1918 den beri ılk defa ola daki kanun ile af kanunu, so1 liği teşkilAtına bildirmiştir. maktu Obretle çalışanlar lktısad Vekaleti, bu plAnıo 
kareı olan vaziyetlerine hakim rak bugJnlerde Amerikanın na 

1 adı kanunu ve nüfus işleriyle 1 Muvazene vergisi kanunu· Bir af zarfında hem günde hazırlanmasında bUlOo alakalı ma 
rnütezad temayüller arasında, fiz şahsiyetleri milletler camiye al4kalı diQ'er mevzuat fazılı ol nun birinci maddesinin beş nu tikle hem de maktu ücretle çalı 

1 
kam, mOessese ve şahsiyetlerin 

kendisine yol arıyor. tini daha doğarken terketmiş ol 1 madı~ı gibi bunların tatbikatına'. maı·alı fıkrası deQ'işmeden eHI şanların bu faal!iyedleri ister ar mutalea ve bllgllerinden istifade 
Orta halli Amerikalı ıçın, m'ektan dolayı kedilerine taan llit zRman zaman 1apılmış olan birisi zat maaııı eahiblerinio is ni müessesede ister muht~lif mü 1 etmek için bir anket açmışlır. Ve· 

dünJanın bugüukü vaziyetinde edi)'orlar. Nev)'orkun büyük bir : tamimler de bulunm~dıaından , tihkaklarına, diğeri de bunlar eı;eeselerde cere:ran etsin günde kftletln nzerlnde tetkikler yııphğı 
Amerikanın rolü hemen hemen gazelesi olan Nuyork TaJmis, işe 1arartıgı ka7belmıe bulun dışında kalan hizmet erbabımn liklerile maktu ücretlerinden on ı mevzular ş 1 d . 

ge
"en pazar gu· nu· au bacalıkla maktadır. 1 istihkaklarına müledair olmak ay içinde istihkak kesbettikleri 1 Bölgeni: :arbı\r'gnzelllkleri ve 

halli imkansız bir muRmma man "' ... v k 'k · 
b

. t "M·n ti ı Nüfus memurlarımızın elle üıere iki ayrı muafiyet hükmü· mikAdarların re unu kazanç, ı t~ hususiyetleri tarihi servetleri sıbl 
zarası arzetmektedir. Ona göre ır yaz~ld'!zmyıe ı: ı ·ıeı telr ce rinde tatbik edecekleri mevzuat . nü ihtiva etmekte idi. Bunlardan sadı buhran ve muvazene VMgı ' ' 

m
esele, dıca Alemin işlerine doğ miveti o u . aııaeın mı e er ce bl' b. d t 

1 
h'bl . d terı· "ıklıktansonra 20 lira ve da , fıydııları ve imkanları, otel, tokan 

... # 

1 
ve te ıQatı ır ara a op ayan zat maaşı sa ' erın en muvaze v t ı l 

rudan doQruya karıemaktaki miyeti!. b · · · ha aaa,,..ı ise muvazene verg~ln 1 

8
• gaz oo, vaz yetlerl (yeni otelle 

• . . . . . · bir eser bulunmaması tatbikatta ne vergisinin alına ilmesı ıçın " • l ı d bO klOkle 
pek tabii korkusu ile en sami Ne ıstıbzal,, denılebılır. ' büvük müı;ıküller ve mahzurlar 1 verginin kesilmesinden sonra den .istisna edilecek, 20 lira bir r ıı nere er e ve ne yU 

k 
b ' ... l kurua ve daha fazla ise vergiye 1 kurulması l4llm~eleceğl, etlence 

mi kanaaUerini hakim kılmak ar " Evet, muhakkak, fa at 0 doğuran mühim bir noksan ha kalacak istihkakın 2o liradan a· v 
' zueunu uzlaştırmaktır. na bıyık altından günürse hata linde tecelli etmiştir. Bu vazife oa,,..ı düıımemeei şart idi. tabi tutulacaktır. lmkAnlırı ve yerleri (oe glbl eğ 

r 
· · · - ö - 1 N-f u • Kanunun ikinci maddesi mu lence yerlerinin kurulması h\zım 

Esas itibarile Amerika in i edilmiş olur. Başta cümbur reısı tı goz nune a an u as mum 1 Yeni kanun bu muafiyet Müdürlü~ü nüfus mevzuatına vazene vergisl1Jln % 10 dan % 8 geleceği) spor ve av imkanları ve 
radcı 'kalmaktadır. Kamoyun ek Rozvelt ve hnriciye nazırı Kor AH hükümleri, meri kanun ve hükmünü gerek zat maaoları ge· ze indirilmiıtir. Binaenaleyh mu · tesisleri, (deniz ve kara sporları) 
seri1eti, Amerikü ile beraber ay del Bul olduğu hal~e,_ samımı nizamnamelerle :Devleı Şurası 1ı rek bunlar dışınd~ k~lan mea:.ıı afiyet haricinde kalan istihkak : sıhl tesisler. yol ihUyıtcı, mnnaka 
ni manevi ve ıiyasi aileden olan ve nafiz adamlar duounmeklen · · ı ve1a maktu ücretlı bılumum ız lardan kaz.anç ve iktisadi buh ı~ ve şartlım el V(> ev sanatları 
İngiltere ve Fraea gibi milletlere ve memleketleri kamoyunu reall k~rarlarını .ve tamımlerı mu ıte met erbabının ietihkaklarına ran vergileri indirildikten sonra j mutbak busu~lyetıerl yemiş sezon 
kareı dahi taahhüdlere girişmek teüe doğru tevcih için çal~ıımak vı olarak bır kılavuz hazırlamıı l teşmil etmio~ir •. Yal~ı~ yevmiye geri kalanın o/o 8 Zi nisbetinde ları turlı;llk tecessOs ve al4kasını 
düeünceıiuden ürküyor. Fakat, tan geri kalmıyorlar. tmdı, bu tır. - ile çahean ıııçıler ıQın ayrı bir muvazene vergisi ah nacaktır. 1 tab;lk ve çekecek diğer hususiyet 

realitenin manası Amerikanın l _ Kılavza, nufos . kanununun muafiyet hükmü tesis etmiştir. Tekaüd, Jetim ve dul maae lerl bUtno turistik [şlka etini mu 

~:~:ı::.:~ıu::ı~:.~~r~:m ~: il~,:: arlık n asi halile .ik ıi!a e~emi y ece ;~~~ m ·~~~en~~~ ~~~:rı •eh a ~.k:~ı~~ Kanu o un mua!i yel k 181 m ları ile 1 arı od an bn •erailin 1 kesilmesi 1 clb ' ol•n şarll ar ve halle~ (bunla. 
~i merkezindedır. Bır guo onun ildve edilmi• oldu~u gibi bir de mükellefıyet kısımlarının tatbık için kazanç ikli11ad! ~ubran . ve ' rıo hısblhi l"lo teklifler, umumi· 

vor. Demokrad ve barıeçı millet · l"' " ki' · il t k fln ._, 
terin, vaktiyle emin eddelllkleri ·· " 1 k kt den sonra kalan miktarın yirmi 1 ye 

8 uıızm P nı ve oggan zasyo # da iradesini ihead etmesı azım umum·ı tar·ıfnn. me eklenm·ı51 t ·ır. 

1 

ge ını 1azı7oruı: muvazene verg erının ev ı ı ti t . ıa 1 

dır. 1 iç Bakanlık bu nüfus kıla münhasıran ay l ma u i·ıradan l\caal'..ı dügmemeeı' )Azım nu b. akkıodııkl dUşlloceler. 
vazi7etlerl arzularına rağmen s - \ rde büvük devlet ~ ti 1 alı " .. '"' " 1 on guıı e . .' 9uzunden birer tanesini 9i1Ayet ucre e veye. maaşa .Ç - geld ·ı,,.. ·ı halde dı' ,,..er maaa "e u-c furızm bQrosuouıı, memieke 
&erketmek zaruretinde kalacakla Jarındaulbırinın radvoda 1 f t a • '"' T memur. . b , ve kaza nüfus müdür ve memur şanlara verı en mua ıye redler bir arlık ielihkakın asli tin bUtUo hususlyetlerlni mevzu 
rından top yekun milliyetçilik ııeere<lılen nutkuuda _u zat: Juklarına göndermiııtir. Ücretleri veya maaşları ister miktarının reni \'ergilerin . hiQ ı olarak ele alan aoketloio, çok bQ 
rarıeında c sulh düşmanları •nı Ruzveltin geçen ilk ıeerıode Şı 1 umumi, mülhak H hususi büd ı birisinin çıkmadan ev yDk hlr alaka görmesi !b~klen-
17a ... ıı bırkaoaklarından korkulu kagoda söylediği ve infiraddan M kt f' ti t • • · lb k'k· ·k d 'kk t m ktedi 
• # vaz ge"ılip sulhu korumak için 1 a u ıa a sa iŞ proıesı celerden, ister saır il a l l ve velki mı tarının nazarı 1 a e e r. 
yor. v hükmi eahırlar tarafından öden ' alınması illıım gelirordu. Yeni 8 d f' ti d 

Bö1Je bir yarıeın. Amerika müşterek bir faalliyatte bulun K 'ld' sin bütün tekaüd, yetim veya 1 kanunu~ ~uva.kkat maddesi.od~ a yo 18 ann a 
ıııar nazarında bir tek iııtihası n.ak lüzumuna lea_reı .eı.ıiQ-i mee amutaya ven 1 dul ma..!Ş eabibleriyle bunlar dı · , kaza.aç, ı~tı~adı buhran ver~ılerı 
olabilir: Tasavvur ettikleri eekliy hur ııutkunun netıcesıoı tekrar Birinciden •rtan oında kalan hiımeL erbabının tenzıl edıldıkten sonra gerı ka 
le demokrat ve hürriyetçi mede etmioLir. bildiren başka bir eer asmaya bir ay iQinde lOrlü unvanlarla : lan miktarı 20 

lira ve daha aıı~ 
Bay Sayı-'ın bu nutku da, aldıkları paraların Jekiinu ka · ~ı olanlardan bu kanunun merı 

tıpkı RuzvelLin nutku gibi, he riaret etmiyenlerdeo yirmi lira- b b 1 reti tarihi olan ı haziran 1938se ni1etin ölümü •. 
Cindeki te lspanyakdaki 

OQlk eehirlerin bombardımanı 
Amerika birleııik devletlerinde 
büyük bir tiksintiye sebeb o

1 

muştur. Derin surette ir.eaniyel 
çi olan Amerikalı, bomlıa yüklü 
cayyarolerin kadınları ve çocuk 
ları öldürmesini bütün memle 
kea:er kamoyunun önüne geçil 
mez bir talisizlik olarak telilkki 
ettiQ'ini görerek adela çıldırmak 
ta, ve hiç bir diplomatik protes 
tonun tevkif edemedigi ahli\ki 
bir anarşinin ilerlemekte oldu 
Quna da bakarak telAşlanmakta 

dır. 
Amerika birleşik devleleri 

tarihinde ilk defa olarak Ameri 
ka hükumeti, As1ada 9e Avru 
pnda açık eehirlerın bambardı 
mısn keyfiyetini preleslo e tmie 
tir. Fakaı Fransa ile lngiltere 
nin iştirak t Uikleri bu protesto 
larıo neticelerini biliyoruz. Pro 
teetoları ertesi günü Kaııton'da 
1500 eivll öldürillmüe, ve bu su 
retle de, yalnız bu ııehirde hava 
}>ombardımanlarından öldürülen 
lerin sarıoı 15 bini bulmuştur. 

Amerikalılar proteston On 
klUi olmadıltını his ediyorlar. 
Onl .. rın sadece böyle teessür ve 
teeeıüf göstermekle dünyada ge 
ne be1nelmilel ahliikıu hükmü 
n6 icraya baehyacağı ümidleri 
nin boş olduğuuu anlı1orlar. Ye 
ni bir yol arıyorlar. Fakat taah 
hüde girişmeksizin nasıl hareke 
te geçmeliV Harp tehlikesini atıl 

madan sülhu iatayen diAer mil 
leılerle umumi bahada nasıl el 
birliği elmeli'? 

Bu muamma hal edilmie ol 
mıyncağı gibi hal edilmek üzıJro 

ya kadar püra cezası alınacak zanQ, u raıı ve muvazene ver· 1 nüz hazırlanmamış olan kamoyu .1 . . d. ' ld'kt 0 ra 20 l ·ıra neslnakadar alınmış o anmuvaıe t gı erı ın ırı ı en e n ; . . 1 1 bük 
alt üst etmiştir. Fak al bu nut ır. h "' d- t- ,,..ü t kd' d ne vergısın o a ınmamaeı me 

k 1. ve de a aşa6ı uş u.. a ır e k d 
kon böyle bir zamanda eö1len Etiket oyduA'u ve ıete as· . . . · baQlanma ta ır. 

b ıd b l d ı ' k bu ıstıhka_klar muu1.ene verg_ı· ı Yeni kanunun meriveti tari 
miş olması manidardır. tıgı a e un ar a yazı ı mı • 1 kt H ' 

Muhakkak ki iııfiraddan tarlardan aşaaı ve yukarı fia\la ginden musteana o ar.a ır. 1 iZ hine kadar 20 füa ve daha fazla 
. . met erbabıua ödenen para ar ı oıöuğu halde kazanç ve iktisadi 

vaz geçmek hususundaki bu ye 
ni ve kuvvetli temayülü cihan 
işler;ne foaliyedle itıtirak etmek 
suretinde tellikki etmemek icab 
eder. Amerika bu tahavvülün 
henüz menfi safhasında bulunu 
yor!'Bir çok rioatlere, bir çok 
ricadlere, bir çok tereddütlere 
ve Lir çok inkisarlara daha ııa 
hid olacagız. 

mal satoolardon beıı liradan 1ır kazanç buhran ve muvazene ke · ı · · t · ı · d . 'f • buhran vergı erıuın enzı ın en 
mı liraya kadar hafı para ceza· sildikten sonra yirnıi liradan faz . · ı · d "' d-l kt sonra yırmı ıra an &S96ı ue 
eı a ınaca ır. la olursa tamamından muvazene esi haseblle muvazene verrgisi 

Bu fiillerin tekrarlanması vergisi keıilecekt.i~. . . . :eeitmemio olan zat maaııı hari 
halinde para cezasiyle beraberi K!lzan_Q nergıeı nıeb~tle~ıo~n ' cindeki hizmet erbabı islihkakla 
dükkAu, mağaza veya ticaretha· umumi mulhak ve .hueusı bud\;e rıudan bu yaulıo muamele dola 
nenin bir haflaya kadar kapa terden Y.a~ılan tedıyelerle. bun· yısiyle ahumamış bulunan mu 
tılmaaına da karar verilecektir. lar harıcınde kalan hakıki ve vazene vergileri alıomıyacagı gi 

hükmi şahıslar tarafından yapı bi bu kanunun meri1etlnden 

Fakat bilhassa üzerinde 
. . . lan te ıye er e, aJnı o maması evet Janlışlığın farkına vnrıla Bu maddede yazılı cezaya' d' 1 d ı • 

du çarptırılanlardan ıeımlerı, dük dolayıaiyle bu iki kısım ıe · rak tarhedilmiş ve fakat 1 hazi 
rulmak iktiza eden nokta, kadın kfın. maaaza veya ticaretlıanele·. diyelerden muvazene vergıein· ran 1938 tarihtrıe kadar . tahsi! 
!arın tc çocukların kıtali ve ken rinio halk tarafından kolaylıkla· den muaf tutulacak mikdarlar ledilm~mie olanlar da terkın edı 
dilori için hiç bir kacun mev görülebilecek bir rerine asılacak da 1ekdiQerinden farkh olacak· Jecektır. . . •apıl·ma 
cud olmıyan, fakat buna raa • A ) 1 - 1stihkakın tedıyeaı # 

k 
, 1afta ıle H mal)allı gazete ere hr. . I dan mu-"azeııe "ergı«ı· alınmı1a 

nıen ·endilerini hem çok kuvvet T .. .... 

li, hem de pek kudretsiz his ilan edilecektir. münhasıran gQndelık e caktır. 
eden bazı milletlerin bftrbarca Para cezalarına dair olan çalışanlar l Bu kanunun meri7etinden 
usulleri kareısındak! nefre hissi cezalar kati olarak ve biç bir Bir af zarfında bir 1erde1evvelki zamanlara aid olup da 
nlıı Amerikada giddikçe sabası mercie de Uiraz edilemi1ecektir. ve yahud muhtelif 1erlerde mün tediyesi .bu kan~nd8:n sonra ka 

· 1 kl Id kt l · · · tan vergı7e tabı ısdhkakların 
oı 6(enıe etme e o uau no e Çekoılovakyada haeıran gQndel~kle ~ç~lışan ıeçı· ı hangi zamana aid olduhu nazarı 
sıdır. • • • lerdeu gündelıklerının kazaoo dikkate alınmaksızın 1 haziran 

Bu derin tahavvülün sonu hava nıkbınleıtı iklıeadl buhran ve muvazr.ne · 1938 tarihinden sonra yapılacak 
oo olacaklırf İyi haber alan ba -Birincide 0 artan- vergisi Qıkmadan enelki asli tediyelerden 7üıde 8 nisbetinde 
zı Amerikalı müeahidlerin iddia rikler Japmakıadırlar. SüdeUer mikdarları 80 kuruşa kadar o· muvazene vergisi alınacakhr. 
etlikleri gibi Bay Kurdel llul'un tanlar tamamen ve 120 kuroea d 
ölüum hallnde bulunan milletler ıe yakında temasta bulunan me kadar gündeliği olanların da 80 Avam kamaıasm a 
cemiyetinin yerini alacak be7nel hafil Südet parlieinin taleplerin k · · d uruıu muvazene vergıeın en _Birinciden artım -
milel bir birliği organizması tee den fedakArlık yapmayacağını muaftır. "· 
kilini tasavvur etti"'ine inanmalı b ı hük A k b 1 d· ıd · le fırkasının lepan1ı1a /.arıı 

6 un ar umetçe a u e ı ı Muhtelif cihetlerden günde· oiddet kullanılmBBı adaların ab· 
mı'? ği takdirde Berlinin her hangi libi olanların muafi1et hadleri· luka edilmesi hakkındaki takri 

Pek hisli, pek hyecanlı ve bir müdahalesi mevzu bahaola nio tayini için ~ündelikleı inin r·ı l41 reye kartı 275 re1le red 
hazan pek eiddelli olan Ameri b y b" -kan kamoyunuıı genie bir hare mıyııeağını yazıyorlar. mecmuuna akılır. ani ır gun edilmiştir. 

zarfında iki yerden gündeli'k.__ a· ;:.:.:.::;;.:.:.:;_~------~-"".: 
kette adeta gemi azıya alarak diseıer hakkında feci tebliğler ıanıarın bu iki gündeliQfain mee 1 lzmır Enternasyonal 
ebedi iufirad hülyasından kendi 
n! kurtaracagını kabul etmeli karşısında Amerikalılar kadar muu 80 kuruşu geçmiyorsa bar [Fl\JJA\~O(M@[A 
mi'? oiddet ve ihtitazla heyecanlauan ıkisi birden, oaret 120 ksruşu 

Şimliik halde, bilinmesi ikti hiç bir millet yoktur. geçi7orsa yalnız 80 kuruşu mu· 
za eden şudur. ki Amerikanın Nevyork, Kanzaasiti, San vazene vergisinden istisna edile 
fili lnfirndıua rağmen, Amerika Fronsisko, Hankoa, Kanton'e cektir. 
lıJarın daha oimdiden .. küçük Barselona dQeen bambaların yır Güodeliklerde muafiyet had 
dünya harb1,, adını verdikleri ha tıcı gürültüsünü dinli1orlar. dinin ta1ini bakımından vergi 

1.MİLYON 
Müşteri sizinle ahş veriş 

etmek istiyor 
20 AOuatos • 20 EylOI • 938 

Büyük tenzilat 
yapılacak 

Ankara 23 (Hususi) - Elime· 
sud radyo hıtasyoounun loşaatma 
faaliyetle devam olunmaktadır. 
loşaat. evvelce de yazıldığı gib•, 
temmuzun 22 sine kadar bltlrlle· 
cek ve lstasyoo 23 temmuzdıt Na 
flaca teslim alınacıtklır. 

Öğrendiğime göre bDkOmet 
Ankara radyosunuo çalışmaga baş 
lamasıoı mDteaklp radyo flatlerln 
de bQyUk tenziUltı muctb olaca1' 
yent bir gOmrUk tarifesi tesblt 
edecektir. AlAkadısr daireler bU 
maksısdla şimdiden tetkiklere gl· 
rlşmişlerdır. 

Vapurlann tevakkuf müd~eti 
Birinciden artan 

müsaade islihsalı gibi bir mua· 
mele ceryanı zarureti basıl ol· 
muetur. Tüc<'ar mallarının deoiS 
orıasında bırakıldığını ıanneı· 
miyorum. DQo alınan bir karar· 
la levakkuf müddeti 1edi saaı 
uzatılmıştır ki Mersinde tahmil 
tahliJe vasıtalarının da göstere· 
ceQ"i ga7retle bu müddet maks• 
dı temin edecektir saoı1orum. M• 
mafi bu ilk tedbir mahiretiode· 
dir. Mersinde 1aptıracaaımız ted 
kiklerle eldeki vesaite göre bat:• 
tedbirler daha alınacaktır. 

- M.-rein için bir ara post• 
sı ihdası mümkün deQ'ilmi dediOJ 

- Alman1ada orta hacımdl 
inea eUirdiA'imiz gemilerden E~· 
rüık vapurunun inş1 atı bitını' 
bu gün aldı4ımız bir telgraf!~ 
geminin domze indirildiği bildi' 
rilmietir. Bu vapur Mersil! haı· 
tına tahsis edilecektir. Gemi J\I· 
manyada teslim alınacağı içilı 
bu günlerde mürettebatı göodB' 
rilecektir. Etrüekün 13,5 mil sil~ 
ati 37 yataklı 20 birinci 44 11 

ıaklı 16 ikinci mev~I kamar•8; 
vardır. Etrüsk de Mersin hatul1 1 
tahsis edilince ortada bir sıkıP1 

kalma1ucaktır sanıyorum • ' 
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SAYFA 3 YENi MERSiN 

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
1 

MERSiN 
Pi YASASI .... _________________________________________________ , 24-6-938 

Rene simoııun Pamuklar !_4u~s:~·ls. 
• Kıevlant u <:t 

talebesı Dağm•lı ~~ 29 
Fransada tehlikesiz velakin kilosu yirmi dört buçuk Fran _ ~ ....,..,__ /KKapı malı 

5 t · b. b b oza gaye pıa ır mu are e cere· ga sablan tereyağı pazara 19 R s· p · k K ı..: 
· · b . ene ımon arıs on- ırma ı• yan eylemıştır . Bu arp tere franga verılmektedir. . . 1 Kozacı parlağı 26 

yağı ve yumurta müstabıille- Günden güne mevkilerini servatuarı profesörlerındendır. ğd Ç d 
· · · . . . r ı b · . . d b" k Bu ay - av ar rı ıle perakendecı ve toptancı kaybethklerım gören mutavas 8 e esı .ır .lsm a ır~u meş S d 

1 6 . h d 1 ert ana o tacirler arasında çoktanberı sıtlar 10 haziran günü Avesu· ur sınema yıldızları var ır.

1 
Yumu ak 

5 
ri ~eva~ ed~o ~id.detli zıdd.· es paza~ yerine hücu~ et~iş Bu 2atın konservatuvardaki Yerli ıuğdayı 3,82,

5 yetın bır nehcesıdır. ler ve Ldden ge-len miıştenle- dershanesi daima do'ar. Din Çavdar 4,62,5 

Tereyağını ve yumurtayı ri tereyağı ve yumurta sat· leyicilel'İ arasında yalnız lale 1 Anadol yulaf ~ 
her türlü zahmete ve masrafa maktan mennetmek istemiş- b 1 . d ,,.. 1 sayl&vlar vekil- Arpa 

k .. ı·· 1 d" e erı e_, ı , , 
katlanarak elde eden oyu- er ır:. . ler di 'omatlar ve avukatlar Anadol 
dür. Bunları köylülerin elin- Muşterılerden bir kısmı gü , P· Ç k R s· Yer): alivre yeni M. 

h. l ··ıt"'d - k k da bulunul', Un U ene ı- , den ucuzca toplayıp şe ır er• ru u en ur ere savuşmuş h" b h d Nohut eks~-a 

Garip bir harp 

3,75 

25 Haziran 19 38 

1 l A N 

içel Orman mühendisliğinden 
G. ~1amul hacmi 

}13. 
Cinsi ~luhaıumen 

vahit (ıati 
Li. Ku. 

309,000 Çam 4 90 
ı - içf'I vilAyH;nin ııersin k~zası dahilir~de lnılı 

cecik dt.~vlt>t ormanından 309 ~13. keresteJık çam 
~ğcıcı satışa çıkarılruişLır. . 

2-- Çam eşcarının bPlıt>r ~13. gayrı marnuluuun 
muhammt>n lJedeli 490 kuruştur. 

:i-
0

Şartname ve mukavelenanıe projelerini gör 
m~k istiyr.nlerin Mersin orman mühendisliğine nıü 
racaat et.mt'leri 

· - · h ı ı d h ld d rnon ıta et ocaeı ır. ~ dekı mustehlıklere pa a ıya ır ar, Bu a en son erece . Fasulye 
satanlar büyük karlar temin kızan köylüler yumurtaları ve GeçenlHde bu zat bır sey 

Yulaf yerli etmektedirler. tereyağlarını perakendeci ve yar satıcı mUrecaat etmiş ve Mercimek ıark 

3,12,5 
5 15 
5 
.'l,'25 
4 

4 - S<ıtış 27 6 938 pazartt>si gmıu saat 15 de 
Mersin Orman baş mühendisliği dariresinde ya
pılacaktır. 

6 5-Şatış umumi olup açık arttrma usulile ya-
pılacaktır. 

Bunun için son zamanlarda toptancı tacirlerin üzerine at- mesleğinde muvaffak olmak Sahlep 
müstahsiller doğrudan doğru· mışlardır, Yüzlerce kilo yağ için hususi hitabet dersi al- Tatlı çoğen 
ya müsrehJilderle temasa girı ve bi~le~c~ yumu.rt~ bav~da mak için hususi hitabet dersi Balmumu 
meöe çah!llmaktadırlar. Muta mermı gıbı ışlemııtır. Netıce- . . _. . . . . 

• .,. - . . . almak ıstedı g ını söylemıştlr. Cebri vassıtlar ise buna mani olmak d~ yuzlerce şehırh tacu)er el- p f b "b . t ... . . 
için ellerinden her geleni ge- bisesi yağlanmış ve yüzleri ve ro es~ı· . u garı 1 ~ etg~ ~er: Susam 

120 
20 
75 
10 
15 

riye bırakmıyorlar. şaçl,rı yumurta ile bulaımıştır ne g~tırmış ve yen~ .a.e esı Yapağı 
Maabaza müstahsiller mllte· Jandarma kuvvetleri vakti. ne bırkaç ders vermıştu · Siyah 

36 madiyen propaganda yaparak le yetiıip müdahale etmemiş Tahsilini bitiren . seyyar Şark 
müstehlikleri doğrudAn doğ· olsaydı pazar yerinde tek bir t1atıcı ieportasının Uzerıne ko- Anadol ~~ 
ruya kendilerinden yağ ve yu yumurta kalmıyacakb. Miting· caman bir levha asmıştır. Bu Aydın 
murta almağa ikoa etmeğe lerde çlirük yumurta ile mubA 1 ~vhada şunlar yazılıdır; Yıkanmıı yapak 72 
baılımışlardır. Bunun için A· rebe yapılması eski bir adetti «Her çeşit eşya satarım . Güz yunu 70 

ıao 

12 
16 

38 
35 
53 
75 

6 - Mu vHklat ltıminatı 124 liradır 
7 -Taliplerin şartnamede yazıh Vf'Sikaları ge-

tirmeleri IAzuudır. 15-18 -2 2-25 

i L A H 
içel Orman mü~en~isliüinden; 

bf'her kenLalm vahit Cinsi 
Kental fiyalı Lira Ku. 

957 O 25 Karışık kömür 
vesueı pazar yeri Lil ahalisi. Fakat timdi içtimai zıddiyet- Rene Simon'un talebesiyim. Konya malı tiftik 110 l~O ı - içel vif tlyetiııin Mtarsin ilçesi dahilinde ı\ kar 

ca kö.} ii civaruıda vHki Deııkeser devlet ormamn 
dan 957 kental karışık kömür satışa çıkarılmıştır. 

2-Beher keutaluııo muhAmmen bedeli 25 l\u. 
21 ruşlur. 

nin çok rağbetini celbetmiı· ler tıbtaze yumurta ile harp lstiyen seyyar satıcılara hita Yozgat 
tir. Çünkü Lilde dükkanlarda edilmesine yol açmiştır, bet dersi de veririm.» Keçi kılı 50 

• dabağ 
Pirinçler ~acuklar artık uçurtma 

uçurmuyorlar 
KüQük yazı yazmak 

meraklıları 
Birinci nevi mal 20 
ikinci nevi mal 
Çay 

Fransada ilk bahsı· ve I ı . K h 
Y1tz gUulorinde çocukların en KUçUk eş~a imal etmek Bu meraklı yazıcı aı ın, t ve 
eevdiklel'i oyuncakları uçur- meraklıları gıbi kUçUk yazı meraklı alıcıları da varmış, Badem, çekirdek 
rna ıdi Uçurmtr, hem gUz~ t 1 yaımak meraldıları da rlilnya Arkasına incilin bir faslı ya içleri 
hir oyuncaktı, hem de hiç ps : da pek çoktur. Bir parmak zıh posta pulları çok para edı Tatlı badem içi 
halıya mal olmuyordu. Fakat boyunda komanlar yapan bir yormuş, Acı » » 
son senelel'de Fransız çocuk l 1 d A k. d k 
!arı artık uçurtmadan vazgeç meraklı~ın ysptığı kemanların Bu. merak ılar ~·:ası~ _aa cı çe ır e 
miş gibidirlPl'. Kırlm·a çıkan resimlerı geçenlerde gazeteler çüan bır gece bekçısı dıger Urfa Yağı 

285 
104 

34 .l.? 

ıos 

181' havada eskisi gibi kuyruk 
1 
de çıkmıştı. terini gölgede bırakmıştır. Pe 1'fçel ,, 

larını rllzg~ira vermiş keyifli j Son gelen fransızca geze ker peker isimli otan bu adam =====:==-==--• ===~ 
kaı·amhı'a lar ya~an ucurtma . telt:'l'de küçük yazı yı:1zma mn uzun zaman uğl'aşarak Ruz 
lan görmemektedırler. ye bun l'akhl:ıl'ından bahsediyorlar • veıtin çocukluğundan bugUne 
da11 en ziyade mUteessıı· olan Bunlard·ın bir kışmı günlerce kadar "o'·rn tercUmei halini 

90 

Mersin Meyve ve Se~ze 
• b"' . t l l • l 

uyUklerdır .. ÇilnkU ~~ur ~a. 8 uiiroşıyur ve ~ir posla pulu- on parmağının tırnakları Uze 
ık·ıe gdö.rdUklerkılZBmand ırahn tıçılna 1 n~n arkasına incilin tam bir l'İrıe gayet kUçUk yazılsl'la 24 Haziran 938 

n ı çocu arını a a ır _ Kuruş 
rnaktaydılar. faslını yazıyorlarmış. yazmega muvaffak olmuştur. 

pıyasası 

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

4 ... Satış 28-6 938 salı gunu saal 15 de 
mersin orman baş mühendisliği dairesinde yapı
lacaktır. 

5- Salış kö) ili arasında açık artırma u ulile 
yapılacaktır. 

6 -- muvakkat teminatı J8 liradır. 
7 -- Tuliplerin şartnamede yazılı vesikalar 

getirmeleri lfızımdır. ı f>· 18-22-25 

Kundura ~oyacılıömdan 

i 1 an 
içel Vakıflar dire~törlüğunden 

2,5 Domates Keıif Muvakls.at 

Anneli~ 1 izmarit Kralı o~,5 ~~~· raeuıye ti!e
1k. t::!0~'. Mevkii Nevi vakfı 

Pe.lı'ku·rcu·ıu·gwe 1 p · t b · ı· taşıyan 2,5 Barbonya 430 44 a2 2s Çaııı Eski hamam Mahmut pa~a U Amerikalı genç sinema yı arıs e u ıem 2 ç · z .,. 
O alı fasulya sırığı 490 80 36 81 parç köprüsü solak değırme~ orbaz 

.Huootolo civermda Vakiki 1 dızı Elenor King «Bebeğin do bir adam var. Bu zat, bUtUn J,5 Yer çah YukarıJa nu~vkileri ve kflŞİf bedellerı y~zıla iki 
plaJ arında banyo yapan kadın ğuşu» isminde Lir propagan ömrUncP izmaritçilikten baş 2 Sarı fasulye tıta vakıf akarın tarııı·ral ve tadiJatı 2490 sayılı lar, ayak tırnaklarını boyat da filmi çevirmiştir Bu ıl· ' , . ç 3 Kabak a 
rnak ve cilalatmakton hoşla·ld ı · d· F • - Y ka meslek tutm,ımıştıı. o 1 Hıyar eded·ı •· anuııa l~\lfikan acık ~ksihuıeye konmuştur. Miid ' _ . b" , ız ev ı ır. akat çocugu yok d · ~ ' ' 
nıl'Jar. Bunu goren zencı il tul'. Filmi çevirirken anneHği cuklu~unda sokaklar an cıga 7 Erik deıı· rııu··za'-·ede 11 6 938 der_ı i.t.ibaren yirmi. oün-
kundura boyacısı meslek de 1 . · · · ı kl · J " 
0 · t• k . e ~o'c zevklı bulmuş ve anne ol ra ızmal'ıtı lop ama a ışe 10 16Kaysi dı-ır. 3

0 6
.-1\38 pt-rŞfnıbe uuncı saat 15 de ılıaJesı· b •ş ı rmeye uar vermıs v . . . -:ı rı 

kundura t·oyamaktamıa tırna k 1 may:ı karar vermıştır. başlamış olan ızmarıt kralı 12 Patlıcan l yapılac<ığuıdan taliplerin Tarsus Vakıflar memur_ 
boyamayı daha ka rtı görmüş Çocuktan ve annelikten şimdi ~ok zengin bir adamdır 7-8 Sarmısak ·· 1 ·ıa lu ur J 6 21 ? 2 
lUr. Boyacı çocuk. bu mestek 1nefret eden yıldız kararını ha Fakat bugünde çahşmıkta de , , luğuna muracBat arı 1 il 0 " • - .... 5- 9 
te rakiplerine korkunç bir darj ki kat sahasına çıkarmış ve di , . A k b · i ı 'ı L j" H 
be indil'miştir. Çünkü bizim mayıs ayında Nevyork hasta v~m e )Ol. nca , u ış Yazlık Halk sı'nemasında ~ 
paramızla yirmi para muka . . b" .. d ur topu aı tık para kazanm!ık makı:ta· 
. nelcrının ır:sın e n · - · f J O f d J"' d bilinde tırnak hO)'&maktadır. b"b. b" erkek ÇOCUk doğur dl~0 dP~ıJ, meslek aşkıyla yap çe e ter ar ıgm an 
İLl" 1 • I.' ·ı • ı ı ır tıgını soylUyor. Bu akşam Kaza11 Mahallesi Cinsi . Miktarı M.M2. 
il IJ8f ar lnulS8fl 8 mUC8 muştur. da fil Bu odam cigera ızmaritle 1 Merşin Camicerif M. Şelıerlem~ fabukası 1070 

Bu suretle propagan . . ' .. . . y • V .,. d b ·ı ı.. d ~ele e~ecekler minin ilk tesir gHrUlmüş olu rı~ıı, uc~nda Uç kuçOk çıvı bu aşı ara ~~~~:d: ca • iııası :.~1at ve e e-

H t• 1 • d . yort lunan bır kamışlıt topluyol' Filmi gösterilecektir. Mubamen bedeli o ı vulla yer eşmış ve aı · _. 
~a figüran kalmağa mahkum ı SaLte JaLfolar Bu s~retl~ egıl~e~~n ~erde 7599 Alitı 
hır vaıiyelte yaşıyau gf\nç ar il U gördUgU bır ızmarıtı ko. aytık L-_......_ ____ _.... _ ___. 10286 Zemin ve 

listıer; ihtiyarların kendilerini 1 Rom~da Mor~şini. galeri la alabiliyor. Evde ız~aritl~ri .----------• binası 

HUDUDU 
Şarkın ıimalen yol garben yol ve • 
ritlilere verilen 3 dllkkin cenuben gıİ 
mahdut yo 

çekmediklerini, bu yUzdca ken I sinde ~skı ve yenı bırçok ta açıyor. Çıkan tntUnlerı temız· J [ H . M ( ff S j N 17885 54 lira 
dilerine mi v~r!lmediğioi pı:o nınmış re~samların tabloları liyor ve tekrar satışa çıkarı· 1 Emvali metriikeye cıil hastane caddesinde 
testn etmek ıcın bUynk bır müzayede ıle sahlır. Geçenler . kain ve kırtasiye depo olan ~ u karıda hudut v~ 
ınlting yapmışlardır. Miting de yine bu galeride 354 tab yoı. K d" iyle görüşen gaze Nüshası 5 Kuruştur levsarı yazılı bir bap rabrikanın elıniye ve arsasile 
rnut.ea~ib ~tlerindP: ( ihtiyar lodan)' terel(kUp eden meşhur . ~n «ısHayatımın en gU- Abone ı Türkiye Hariç ı la d .. U. . . 
~~ı · ınhısarıle mUeadele edece Pdrgolanın kolleksiyonu salı tecıye·'· . . . i 1a l ve e evatımn mu· ıyetı J.eşın ve kapalı zarf 
gız) yazılı 1 vhalar olduğu hal hyordu. Fakat, tabloların tak zel dan:ıkolar_ı, bır tıry~km. 0 Şerait için için 

1
usulile 15-6· 938 tarilıiııden itibaren 21 gün müd-

de Hollivut sokaklarını do'.aş lid ve imzalarının sohle o'du masası Uzerınde ızmerı_ı~eı 1' Senelik 1200 Kr. , 2000 K' 
1 
detle nıiııayedeye koııulıııııştur. 6-7 938 c:ırşanı-

rnışl:ırdır. ğu ihbar edilrndiğinden müze dolu cigara tablası gördilgUrn AJtıaylık 000 1000 ba gÜnÜ Saat 16 da SÜriilen pehJer haddi Ja"yık 
Eski adistler onların bu d da hUkQmet ;şe zamandır» demiştir. Oç aylık 

300 500 tarzda nümoyişler yapmalsrı ~f k~ ~:sı~e mevcut bntün ..,..::=::======:::::;:==~! görüldüğü lakdiı·de ihalei katiyesi yapılacağından 
na memnun olmamışlar ve no Y şh . r v ıa da sahte bulunduğu anlaşıl- Bir avlık ıoo Yoktur. talip olanların yüzde 7 buçuk leminal akcalarıııı rnayişe iştirak edeoltıı in kendı tabloları aczetmış ır. apı 0 

1 
k k. •=====~==== . 

çevirdikleri fılimlerde figUran tetk;katta, ta~Jolar~ak.i biltn'l mıştır. Bu. yoz~en. b rço ım Resmi ilinatın satırı 10 miislashiben içel deflerdarhğından miiteşekkil ko 
roıu bile elınamalsrı için te imzaların taklıd adılmış oldu seter t~vkıf ~dılmış ve sorgu Kuruıtur. misyona müracaatları il~n olunur, ı 5-21-25 JO 
~~bbüste bulunmuŞıardır. ğu ve tablolara ait vesikaların ya çekılmlştır. 



SAYFA 4 YENi MERSlr~ 

i l A H i l A N 

Mersin Tecim ve [n~ustri O~asm~an içel Orman Mü~en~isliüinden 

0&1lersiniı'fa ~ICesutdbiye drualıal11esiııdMe 4
1 

O Ni~· lu ev
1
de

1
, G .ıı:ri mamul n. Muhammen vahit fiatı 

urau . • e asw an o up t a uıuu t}'e ma aa " 
lesinde oturan Sihfke caddesin ıle No. lu yeri M3. Cinsi Lira Ku.I 
kanurıi ticarelgalı edinerek 24- 6-9 38 tarihinden- (5o )ooo Gögnar 3 10 

beri toplfırı, perakende k eresle işletmesi ve Le~h-ı l - İÇf>I vifayfltinin !lrrsi n k a.zası dwhiliude 
lıüdii i.)erile uğ,.aşao bay llakkı Çt-'lİu kereste ti- Ayıpınarı ormamJH.lan 5o )13 gayrı mamul gök
caret evi ticaret lakabın ı Noterdt·n t ·ıstikli gt·tir- ntir ağacı sarışa çıkarılnıış•ır. 

nı .. si üzerine 24 6 938 Larilıirıde l ıoo numaralı 2-Beher }13. muhammen bec1eli 370 kuruşlu" 
sicile ticaret. kan_un.~~rnı~ ~·~ .inci maddesine gör~ 3 - Şrrtname ve mukav.-l~name proj~lerini gör 
kayl ve lescıl etlıldıgı luldırılır. uıek istiy~uleı·iıı ~lersin orman mühendisliğine 

1 L j N n.üracaatları. 

M 
• T ·J· ı· .... · J 4 -Satış 5.7-938 sah giinii saat ıs d~ yapıla-

8fSln apU mUuUf UgUnuen ca~tır. 
. Mersinin kara do var köyi~nlin çakalttıpe ıu~vki · 5 Salış köylü arasında . ldicük artırma usul ile 
ınde şarkan kandal ve lıalıl ahud vereseıerı tar- . • 
lası garben kandak ve ibrahim ha\lip · vereseleri yapılacaktır. . . 
tarlası şimalen kandak ceuubera k:uadak ve Çaliş 6 - Muvakkat lemınatı 14 ltradır. 
ahmed eşi Zekiye tarlası ile çevrili 5 hektar 6978 7 - Talipl~rin şartnamede ya7Alı vesikaları g~-
melre murabbaı tarla hasan kavvasin tıcc.ladmdan tirmeleri lazımdır. 
iutikal~n senetsiz olarak tasarrufurıda iken 327 dr 
tie ülmesile oğulları ali ve lıalil ,.e kızları ıueryeru -----------------·---
ve ft}ride ve fatma) a terkeder~k verese aralarmda Ra!ll1"1!C'ISllJlll;6*R•)Q93 
s2s tarihinde rizaen yapılan taksimdP. bu tarıit D 0 k t 0 r 
verese.den fatma hissesine isabtı.L edert'k o tarih-
ten şim?iye !a~ar nizas•~ ve. ra~~ıasız ıasarnıfun Muharrem Atasu 
da oldugu ~ouunden verılrn ılmuhaberden anla· 
şıtmış \'e senetsiz tasarrufauan tapuya tescili istf 1, f•tanbul ve moakova Ünioer.siteai 
uilmiş olduğundan 9- 7-938 cumartesi günü saat .İJ •eririyatı hariciye•inden mezun 
16 da mahallen k•·şfi yapılacağından veraset VP ~ 
tasarruf iddiasında lıuluııarılar varsa mahallindt> 
hazır Lulunmaları veyahut Tapu müdürlüğiine 

miiracaatları ilc"\n ulunur. 

Haıtalannı Bayram günlerinden mada her ilin O 
18bah aaat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden aon· ı 
ra on beıten onıekize kad1r muayenehanesinde kabul 
eder. 

ADRES : Camiıerif Mahallesinde pazar caddesi 
29 No.lu Hane 1 

2 5 Haziran 1938 

00000000000000000000000001 
~ Türk Hava Kurumu 

1 Büyük Piyangosu I 
g 3 üncü keşide: 11 Temmuz 938 dedir O 
O Büyük ikramiye 50,000 liradır O 
: Bundan b 0 şka 15000. 12000. ıo.ooo liralık ikramiyelerle 1 
O ( ıo ooo ve 20.000 ) liralık iki adet mubafat vardır. 1 
O Şimdiye kadar binlerce klştyl zengin eden bu piyangoya 

O iştirak etmek suretlle siz de talibiniz\ deneyiniz 

@00000000000000000•••••000 
ı~mıımmımıımımımmnmımmıım~ 1 l\lazot yakan yeni 1 
ı Mutfak ocaklan 
i I-IEIDENIA 
ı Dünyanın en iktisatlı ocaklarıdır. 

ıoumansız Borusuz 1 
1 Sessiz Kokusuz 1 
1 Pompasız Enjektöesüz 1 
~ ~ı . 1 '·.. .. k k .. .. k ı.. k 1 ~ l' avı a ev, uuyu · uçu uır atrş verme 
~ üzre derhal ayar edilebilir. al 
~ 7 dakikada bir teneke su kaynatan = :i ocaklarımızın saatte 1 kuruş ~ 
~ masrafı vardır ~ 
~Satış yer'ı· Hik~et lfrman - P~sta Kutusu No. 71 ~ 
~ , Mersın Zıya Paşa cıvarı No. 8 1-15= 

i'lmlmllillm~lmmltflllmtmmmll• Portakal ağaçlannm sı~~atı nasd temin e~ilir? aı!I ==:===3CT &2l ••••• c:--:-=-'8= =-=------------"~--~~~~~----~-------------------

VOLK ile, çünkü: 
1 - Portakallara ttrız olan haşeral ve lıasla 

lıklarla e11 kolay ve pralik Şt>kilde mücadele 
etmek ancak VOLK ile kabildir. 
Volk iH\cma yardımcı lıir uwdde karıştı 

rılmasma Iiizum ~·okıur. 
volk Alevcul ilaçlardan en emniyetlisidir. 
volk Resuıi müesseseler larafmdao her 

ilfıca tercihan tatbik ve la vsiye edilmektedir 
volk Ve Volkun kullamlmasrna yarayan 

Piiskiirg~cler her zaman bahcecilerin emir· • • 

l 
lerine amade bıılurıdurulmaktadır. 
volk ile ilaçlama işleri eu elı ven şartlar

la ticarelhanemiz larafrndan deruhte edil .. 
mektetlir. 

Mersin: Azak zade Han No. 20 

VIKTOR BOTROS 

8 ay m Mersinlilerin 
Nazarı dikkatine 

Sıcaklar baıladı, kııın 
yiyeceğiniz yağ ve peyoirle
rinizle bunlara benzer g&da 
maddelerinizi Soğuk hava 
deposuna vererek moha-

. faza ettiriniz, 
Adres: Sellm Şemsi 

ltb•t•r•n 
Soğuk hava deposu 

e - 30 1 

Vurtdaş 
Kızalaya 
aza olunuz 

•• B111nn •n nn 1111 1111•11nnn11•••••at•••• 

i Sayın Halk~~!.~~~!.~!1ıuıa~k~~u~nııııya~ KA YAi 
DELEN SUYUNU gayet sıhlıı bır ~elilde menbağdaki tesisatında eksik.-

mzu arz ederız. • 

KAYADELEN SUYU 1 
1 Kaynadığı yer~en itibaren istasyon yanma ~adar cam ~oruJarla ~illur h&vurlaral 
1 indiril mis oradanda hütlln fiziki ve kimyevi evsafını muhafaza ederek el daymeden •ı 

hususi kimyakerimiz huzurun~a damacanlara doldurulmak~a ve muntazaman 

IBh!~!~fJ~m!~~~~u~ evsafı ve ıevkalldellıtine K•lince: Yıllar K•çdikçe . halkımmnl r"' 
/ 

gOsterdı~i raRbet ve tcvcccilhü karşısında fazla söz söylemeRl zail görOyoruz. Sıhhat Bak<lnlıgı • 
ve ıelıhiyetll makamların vermiş oldukları raporlarla KAYA DELEN SUYU tılınz Tilrkiyenin ıc;· 

eo ıyl suyu olmakla kalmıyarak "Dünyama birinci kaynak suları arasında' bulunduQ'unu isbat ( 
etmlıtir • 

lıtahsızlı4aj haıımsızlıA-a bir çok mide baQ'ırsak hastalıklarına karıı J<AYADELEN ıifalı bir • 
hı1aa kaynatıdır. 8 

SfSYU pt/t ttmlz w btrraJuJır. Ttcrllbt tdtn saym hallcunıı lllndindı buldu/o .. lndllllt ve ııhhatın • . 
~uditl Jar/ılarla suyamuzun m/1ştulsl çoJ!almaktadu. 111 
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Peşinizden Geliyor. 

ONA KARŞI . f~ 
1 

Hazırhklı Davranını 

. -
_.1~· , ' • • • 


