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~azım ve_ Ha- B. M. meclisinde 'İngiltere-ltalya münase~;tı Bulgaristanda nümayişler 
kım esası ar 1 Ebed· ş f. ·· ı·· .. d -, ·ı Başvekil Çemberla- Nümayişçiler Nöyyi muahedesinin feshini 

ı e ın o umu o ayısı e · k d R 8 1 t L' · d · · · . Falih Rıfkı Atay 
1 

• rn ya ın a omaya u gar opraR arının ıa esını ıstedıler 

Mühal•~· d•h• fazla bir Belçıka ve Macar gidecek 1 HY 1 s 1 d - 1 . ·ı . 
:.:~!::ı~i~: :.r?ı~.·~ı1u;ö.zii B~~,- Parlementolarından gelen telgraflar okundu ve alkıılandı Loadra 28 (Radro) Derli 

1 u ume o ya 8 seyrm en talı eıtı 
daıı 

1111
, yoksa dalıa bilaraf ol- Me1l gazetesi yazıyor : Sofya 28 •Radyo• Dün Sof· h • f 1 . şa s1 men aat er peşınde koşan 

duktarıaı ıannetl iğimizd "n mi, l Ankara 28 (Radyo) Türkiye söz alarak devlellerin bu acımı Bae9ekil Çemberla)'in Akde yada Nöyyi muahedesinin yıldö 
1 ı bazı entrikacıların halkı ve ün i 

nedense frenk gazel leriniıı bi· Büyük Millet Meclisi bu gün za ietirAkleri ve gösterdikleri niıdeki ngiliı- talyan menfaat nümü münss~betiyle mühim top 
R f C J • A · t ·ı h k • 1 versitelileri teevik .. •etmekte oldu 

zim için l azdıklarına merak ile 
1 

e et anı tezin riyaseti altında insani yüksek alQkalarından do erı ve vrupa sıyas mesaı a la.ntılar olmue ve numayie er 1a 
"arılırız . 

1 
toplanmıştır . layı Türk milletinin ve bunu kında Musolin; ile görüemek ptlmıştır • Nümayişçiler Nöyyi ğunu bildirilmektedir. 

Bilhassa ııon günlerde hafıf Bu toplantıda Atatürkün manevi şahsiye•inde toplayan' üzere kAnunsani sonlarına doğ muahede5inin bozulmasını ve Hukümet hAdiselere milui 
ciddi, gazete, mecmua, bülün ölümü dolayısile Belçika ve Ma Büyük Millet Meclisinin heyeca ru Romaya gidecektir · Görüş Bulgarların eski yerlerinin iade olmak için polis kuoetlerine 
neşriyat alemi Kemalist Türkiye Cör parlame'1lolarında yapılan nına tercüman olmuelardır . me tarihi için kati karar ve Ro sini talep etmektedirler . lmüracaat etmi~ ve bütftn Sofya 

t ı - t · ı 1 manın baevekili daveti yakında d t 23 30 k d h ile meşgul olmaktadır . Tercü-
1 

eza 1uratı u diren le graflarla Kumutay ruznamede bulu- resmen lngiltereye bildirilecek Bulgar hükümeti resmi bir a saa 1 a a ar er türlü 
me ve tıulAsalarını takip etmek parlamento reisleri tarafından oa~ di4er maddeleride müıakere tir . Deyli Niyoz gazetesi de tebli~. neeretmiştir . Bu tebliğde seyrü seferi )'&sak etmietir. 

te olduğumuz bu neşriyatta bü· 
1 

irad edilen nutuklar okunmue ettıkten sonra toplantısına son ayni haberi vermekte, yalnız 
tün fıkirleri birleetireıı nokta, ve alkışlanmışlır • vermibtir • mülAkatın Noel talili esnasmda Çek - Leh hududunda hadise 
Türkiyenin on beş set!e içinde R. Refik ve B. Muhittin tel Kamutay gelecek içtimaını olacatını ilAve etmektedir . 

::~~u:~::t~~:r~:ım~:ka;~ui~e:du~e.ş, I grurların okuıımasıaı müleakip Cuma gOnü yapacaktır • M 08 kovada Polonya Hudut ~ey eti bir tecavüze uğra~ı 
On beş senede beşaltı yüz se· H • d • t f 
llO ! Acaba bu hüküm yeni dev 

1 

ın ıs anın Fikir adamların bir ' Meaele diplomatik y ollarla halledildi 
lı:ıtin maddi eserlerine mi aıltiı '1 
Hemen sövliyelim ki hayır! Qün 

1

1 miting yaptı/ar V •A A R ~ b 1 ı . areova . ,, - esmı te 1 ma ar olmt:etur. Çekoslouk or 
kü on beş senede bu eserlerden Moskova 28 •Radyo• Tas lıg dusunun mümessilleri Ezadoa 

daha fazlasını tahakkuk etlir-! At •• k • ajansı bildiriyor : 24 sonteerinde POionya -· arazisini iegal eden polonJa kı 
ınek mümkün olduğunu, önü· atu r e 1 htı• ram 1 Moskouda en büyük mu Çekosloyakya tahdidi hudut ko· talarrnın kumandırnına muracut 
müzdeki inşa çe umraıı yılları 1 harrir, müellif, edip ve musiki misyonundaki Polonya heyetine ederek bu arazinin iegalinin 25 
içinde biz dahi islıat edec< ğ i z. j şinasların ietirAkiyle muazzam Çekoslovakya arazisinde 1apı• sonteerinde bitirilmesine kumırn 
Prensiplerimiz daha kararlu.lıı; Taymis gazetesinin Delhidej Abdurrahim her ne kadar mec· bir miting yapılmıştır • lan tec8vüz üzerine tllhdit iele d~n ile birlikte karar vermişin 
vasıtalarımız daha çoktur; ken-

1 
kı hususi muhabiri 14 ikinci !is ecnebi de9let reislerinden Bu mitingde bir çok hatip riue takip edilen usul dairesin· dır. 

· 1 t · l · ı · d · ı ler so"'z almıalar ve Alman faı:ı·ıst 1 
de de0 am edılemiyecegi anlaşıl tPrağ .. hOkOmetinin resmi dımize itimadımız daha artmış· eerın arı ıın e gazetesıne te · normal olarak bahsetmemişse de v " mıotır. eblıx.ı 

tır; cihanda itibarımız daha ) ük ' gr.ı fla şu haberi bildirmietir : Atatürk, günün dünya siyasetin lerınin Yahudi aleyhtarlığı hak 6 
• 

1 
25 son teerinde. Silez Pra"" - Neered"I i 

sektir . Biz bunların hepsiııiu Teşrii meclis bu au· 
0 

Ata de hıikim ve bü1ük tesiri olan kındaki hattı hareketini takbih 
5 ı en resm 

1 e 
1 

yanın harekAt gurubuna mensup bir tebliQ'e göre bundan bir kaç 
sıfıra rakın.~n.dan b~şl~dık . Hi~ 1 türkün ölümü dolayısile mülte ı bir ~damdı ve Aııya halkının eden bir karar sureti imzala· kltalar Polonyaya aid oldu~u gün önce Oravski, Podsamok 
karıı:ı rav doı:ııvecex.ımıze evvela fı'kaıl bı'r t"'>.·ıye teklı'fı"nı· kabul büyuk bir kısmının hayatı üze mıelardır • t d"k d"I O d t k C " ı " ı 5 11 • as ı e ı en za ea mırı a a asca'da Polonya ile çekoslovak 
keııcti içimizden bir çok r~yti- ' etti ve büyük Lidere nieanei ı rindeki ııü~uz v~ tesiri ~ode~n Alman OrdUSU sındakl ara1.iyi derhal iegal et ya arasmda Qıkan hadiseler nor 
leri inaııdırmak tazım geldı · 1 hürmet olmak üzere 0 günlük zamanda bır eşme teeaduf edıl · mişlerdir. mal diplomatik yolla tasfiye rdil 

- Garp Alem.inin musbet huk· 
1 
meclisi tatil etti . ı· miyecek _kadar b~yükıü . 18 Kol arduya Preğdaki Polonya elçisi Çe mietir. Polonya - Çekoslovakya 

rnu, bilhassa ınkıldbımızın ma· T kl'f k . . . . Meclıste Ataturke kareı ya koslo9ak hükumeti nezdinde httdudunun tahdidi bahsindeki 
. . . ç- k. b e ı, ongre partısı lıderı 1 .h. b" fh d · L ld ue91 eserine l\ıllır . un u u 

1
, "} 

1 
bl . D . pı an ı tıramın ır sa asını a Çl1Carı ı hadiseyi protesto ederek tarzi· çarpışmalar ise bü tahdid iı:ıi 

. ), u ıu a ıaı esaı tarafından . . . . 27 · · " 
eser isi dm şarkında taktır ve 1 bılhassa bu münasebet ıçıo bır Berlio 28 •RadJO• Almanya · ye talep etmiştir. Ayni zamanda niıı teerını sanide nihayete 
~laca~ına frenk kafasının asla j yapıl~ı ve meclietol,i büt~o di · müelüman Aza tarafındıın hazır hükümeti Avusturyaoın ve Sü 1 yeni vaziyet karsısında takip erdirilmesini mümkün kılacak 
ınannıadığı bir ' şeydir . Kema- ğer ıı_~er~er tarafı_n~ıttı muzaha lanmış olan ordu eiirlerinin o- det mıntakaeının ilhakından 1 edilen uRulün deAietirilmesini bir surette süratlendirilmiştlr. 
lızmin lıır nevi mucize telakkisi ret gordu . Meclısın roısı sır kuuması teşkıl eni • sonra askeri kuoetlerini 431fırka Çekoslovakya tarafından polon Çek - Macar hududunda 
husulo gelirmiş olması tin bun- lık 18 kolorduya çıkarmıştır . 3 'yaya bırakılan ve henüz lişgal tevkifler 
d 1 kk . Mu m ıe ·sı· cenr ı lvvu •v j.C -·---'-:1 ... ,. 1 edilmemie olan arazinin derhal Budpoe.ste "A.A - Bereas 

l 
aıı ıleri gelıyor . As ı ter~ . ı, a e ve rg 1 müstakil süvari fırkası bu mik 1 tHahldıy.e e,aıımesını ıaıemışur. zaı'<fen oııaırıJıyor: .. I!!> 

ıiıim şarkla mı sli ~öıütmıyeıı dara dahil değ-ildir. a ıse er Salı akeamı rüten hududu 
lıüriynllori. içlimai sı:ırbestlikler· h k k d t b 

1
. v Almanya ülkesi 15 askeri Polonya elçisinin bu taleple civarında kAin Salank nahiye 

le vicduıı ve tefekkür serbeal· a 1 n a e 1 g mıutakaya taksim edilmiştir • ri çekoslovak hükumeJi tarafın sinde hududu geçmege teşeb 
likleriııi te~is etmek çe bunları R K 

1 
dan kabul edilmiştir. büs eden hepsi de çekoelovak ' omanya fi 1 Ezadoa mırıtakasının işgali yalı olmak üzeres dört jandar 

meneden tezatları tamamen tas- k } . d d • k ıı ma ile 6 hudut muhafizi ve 12 
fıye etmekle mümküu olmuşlur an ll n a ver g ı en is ti sn a e l ::n::~~:ı~v~a:~~~::rı ki~:a ç:r:~~ asker te9kif edilmiıttir, 
Bizim ortoçağ işte bu iııkilap ı .. ı d . Mareıal Göring -----
hamleleriyle nihayet bulmuş ve en mU8SSe er en vergı ile g6rüıdü Şehı·rıer Arası 
Türk milletinin yeni zamanları } • • •} k Berlin 28 •Radyo• Romanya 
onlarla başlamıştır • a } Il lll lŞ lSe gefl V0f) ece Kralı Karol ve Veliaht Mieel 

Kemalizm milliyetperverliği LAyipziade Mareeal Göring ile Te 1 efo n u 3535 sayılı kanuna müste· vergiye tabi tutulması teblig e· a 
burada Avrupa milliyetperverlik 1 görüşmüştür . Mareeal Kral ve ııid olarak icra Vekilleri Heu· dilmie olan sınai müesseselerden 
lerindcıı şiddelle ayrılmaktadır. k A • Veliahta bir ziyafet vermietir . lince muamele ~ergisiuden istis· bazıları hü umetçe vergıden mu 
Kemalizmin raııaneciliği, Türk f B "' d Görüemelerden sonra Göring nasına karar verilen san'atlar a tutulmuetur. unlar aea&ı a 
millotiııiıı yalnız zaferlerine ve ·· -1 · · Berline dönmüı:ı ve Kral Karol 

hakkında Maliye VekAletinden gosterı mıetır, v 
medeni hizmetlerine taalluk e · M ı ile Veliaht vollarına devam et viHlyete umumi bir tebliğ gelmiıt 1 .aden eşya sanayiinden : " 
den tarihi hAdiselere mıinhasır M mielerdir . 

Hat Yeni '1,esisatla 
Takviye Ediliyor 

tir. 71 seri numaraeını taşıyan usluk dökmecileri. bıçak, deste 
kalır 9e bİIAkis onu, daha son- k bu tehli~de deniliyor ki: 

1 
re ve ça ı yapan müesseseler. 

ratarı, bu şereflerinden ve hiz· ·2~30 numaralı kanunun ' Tahta sanayiinden: Araba ta 

nıetteriııdeıı mahrum eden but- ikinci maddesine 3535 numaralı mircileri, (yalnız tamir dolayısi1 
lan devrinin miraslarını anane- 1 ) k kanunla eklenen "S,, fıkrasile e undura kalıbı ve ökçesi 7a 

Kral Karol Posta ve Telgratf Umum MQ· merkez tesisi takarrür efınlştlr. 
dDrlOğO, kurııluşundanberl faali· Bu merkeıde de UçlQ bir kuran 

M l k f • d6 dü yetleri tlmld edllmlyecek derece portör repetOr kooulacakbr. 
em e e 1118 n ı de artmış olan şehirler arası te Nafia vekAletl, şehirler arası 

ler arasından tasfiye eder. GenQ • verilen salfthiyete mü&teniden pan mueseeseler. 
inkili'ıpçıların Kemalizm tabiri 1 •t • f ·k 

Bükreş 28 Radyo ... - Ro l lefon hatlarını ealden tıtkvlye et şebekesinin takviyesi lolo yapıla. 
manya kralı karol ve veliaht gar·! Y cak bu tesisata sarfolunmak u 

Üzerinde israr edişımiziu, ve 
muharrik kuvveti beş beygiti I L• ule errı sanayiden: !A~ız 
ve günde çatıştırtırdığı işçi sa· lık, tesbih ve tarak imal eden 

bi ve merke%i avnıpa ziyaretlerin meğe karar vermiştir. Şehirler re 370,0()() Urahk ta-bslsat ve te 
dün Bükreşe dönmüşlerdir. arası ballarının ekserisinde bun tlr. rm Ş· onu, ekı;eriya pek tehlikeli bir 1 • 1 yısı oııu geçmeyen sınai müesse muessese er. 

halitaya çeçirmekte olan, bazı 11 
selerden nevileri listede yazılı 1 "ar aroameye batlı listede 

Yabancı cerevaaların ilhamı al- - d · · · 
So t R S 8 e Polonyl dan evvel yapılmış olan takviye- Bu tesisatın yapılaıısıodao 

vye u y Y Jerdeo sonra dahi hatlar bugD sonra nafia vekAletloce hazırlan 
olln fazla mOkAleme lbtlyaeını kar mış olan program mucibince be . 1 olaulnrııı kanunun neeri tarihi mun erıç eaııayı ne91leri açık 

tıua sevkotmek ı"st "ıyen c milli • ld x. h 1 b Varı:ıoea 28 cRadyo• Burada olan 16-7-938 tarihinden itibaren o u-.u Cı ate unlar hakkında "' • 
tdbiriııe tercih edişimizin sebebi 1 ayrıca 1·zabat verilmeıı'ne lu-zum siyasi mehafildo dolaean haber muame e vergısindeıı istisnası ha 
budur . Kemalizme sadık kal· kında icra Vtıkilleri Heyetince görülmemiştir. Yalnız (her nevı lere göre Sovyet - Polonya de 
ınak için, sağ sol ıui-•tıkleriuiu ıttıhaz oluııau 2-~466 numaralı maden döken müesseseler yalnız korasyonundan sonra bir sene 

A denberi boe duran Sovyet Rus 
cazibesine kapılmamak, m nasız ve 24-9·6938 ıarıhlı kararname döküm dolayısiyle · dökülen ı: ar ya elçilığine birisi gönderile 
taklidine düı:ımemek, bir terbiye gönderilmişlir. ı çayı iijlemek suretiyle mıtmulAt 

"' cektir . 
teeeuütüne meydan vermemek, Listenin tetkikinden anlaşı- vücuda getirenler hariçtir.) Kay Barse lOilO 
daima olduğu gibi, gene dikkat lacağı üzere, evvelce 70 seri uu dı hakkında biraz izahat verılme 
edeceğimiz başlıca .hedef olarak maralı umumt tebliğ ile maktu si icap eder. 
kaıacaklır . 10 seri numaralı umumi teb T ekrsr bombardu· 

Uüyük inki13pçı İnönü, mil- kilapçı, devletçi cümhuriyet bize li~in 4 üucü fıkrasrnda toplu 
lete lıeyannamesinde lbütün yaz bütün eçsı:ıfı ile Atatürkün en imalAt yapmadıkları cihetle mu 
dıklorımııı bir 9er.iz cümlesine kıymetli emanetidir . • Kema· amele vergisi mevzuundan hariç 
toplamıştır: • Teşkillitı esasiye· ıiznı tabiriııın ifadesi de bundan oldukları gösterilen saoayı ara· 
tnizde ve bu gün bülün vatan· ibaretlir . Bütün hüri~etl_erle sında (makine dökmecileri, tor 
daşlarrn vıcdaıılarında yerle~miş beraber bütün takyitlerı ızah nacılar ve tesviyeciler) zikredil· 

1 Ak' disiplin 1 - Sonu ikincide -olaıı IAik, milliyelÇi, halkçı, in- 1 eden ııftzıın ve 111 ım · 

man edildi 
Barselona 28 "Radyo" • Bq 

bombardıman tayyaresi barselona 
ya 1 ı bomba atmıştır. Bombalar 
limanda bulunan iki İngiliz gemisi 
ni hasara uA-ratmıştır. insanca ıa 
yiat yoktur. 

şılıyamımaktadır. j nDz şehirler arası şebekesine lth:tl 
verilen tıtrar muclbloce An· ı edilmemiş şehir ve kasabalarımız 

kara • tstanbul, Ankara · Kayseri I telefon arı şabekeye baQ'lanacaktır 
ve tzmlr • BQl'&a ~lefoo hatları 

yeniden Uç takHll Uçl~ •kımm por l Yoğuslaryada seçim hazırhnı 
tör. ıe takviye edlıecektlr. Bu . 1 
suretle bu batlısl." ayni zamanda k B~lgırttk a.a. - Temrız mah 
dokuz mDkaleme kudretinde daha 

1 
emkesı 

1 
Anu

1
nuenelde rapı 

aca o an par amento seçimi w 

arttıralmiŞ olac1aktır. iQln ÜQ lieleyi kabul etmietir B 
){ayEcri · Adaoll, Eskişehir • Jietelerde 381 mebusluk içi~ c~ 

Bursa ırasıodökl ballara birer ku mrn 2000 namzet urdır. Bae90 
ran portör daba kooulacıı~tır. Bur kil Dr. Stoyadinovio'in listesi 
sa • lstanbul arasına dtt ıkişer ttt 746, muhalefet reisi doktor Ma· 
kım tekil yani dört takım tekli çek'in lisıest 1,013 ve doktor J 0 • 

kunıo portör konulacaktır. tlç'in dlğfir muhalefet listesi de 
Ayrıca Adapuarında yeni bir 242 namzedl ltitlva etme'ktec.tir. 
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29 ikinci Teşrin 1938 Salı YENi MERSiN SAYFA - 2 

Kırtasiyeci 1 iğe 
Nihayet verecek talimatı11 

Esasları 

fili ~in ton seker .. 
Onümüzdeki yıl ih-
tiyacı için hariçten 

getirilecek 
1 Memleketimizin senelik ihti 

Devlet muamelatında büyiik bir yenilik racını kareı1amak üzere hario 

Yeni Şarap ve Rakı 
Fabrikaları inşa 

ettirilecek 

T optak Ma~suller i 
Umum müdüı lüğü 
bu ay A nkaraya 

nakledilecek 
i Toprak mahsulleri ofisi u· 

Y k l ( • ı · ) j teıı 60 bin ton eeker 1ıetlrilme 
apaca o an lf ta ımatı ılne karar veriJmietir. 

mum müdürlük teekilAtı, Ankara 
lnhiear mamull\tıua hergün rap fabrikaııı kuracak ve bu daki umum müdürlük binası ik 

fabrıkanın muhitimize ve mfl• mal edilmiş olduğundan önümüz 
halli şartlara uygun olmasına deki ay başında nakledilecektir. 
çalışacaktır . inhisarlar idaresi 1 Ziraat bankasına verilen sa 
bu fabrika için earapçılığı ileri 11\hiyetlere istinaden 43 bu~day 
bulunan muhtelif Avrupa mem- mü.b~yaa merkezinin devralınma 

mühim esas/arı ihtiva ediyor Memleketimizin yıllık eeker biraz daha artnn raıtbeti kareı · 
ihtiyacı 75 bin tondur. Bunun lamak ve istihsali artırmak su-

Devle t daire ve müessesele raketlerinden biri de merkezde yirmi bee bin tonu , fabrikaları retiyle istihlaki de artırmak 
rinde kırtasiyecili~in Onüne ge· postanede bir ba• .. ekAJete ba~ mızdan temin edilmektedir. Ka 

IS v" rı IS l d h l h . için lahisarlar Umum Müdürlü-
Qİlm esi için, çok mühim bir lali· lı (evrek teati bürosu) teelrilidir anı a er Jt arıçten ieliril 
matııame h nzırlandı~ı mtllumdur Cümhur baekanlı4ı. bsevekllet mekledir. ğü mevcut rakı ve earap fabri-

Bu proje mevkii tatbika kon Genel kurmaJ ba•kanh,.ı, bütün Elde mevcut stoklar bitmek ' kalarını aenieletmekte ve yeni 
v 11 üzere bulunduQundan bu yıl . 

duktaıı sonra artık büroksrasi· vekAletler ve daireleri. müstakil O k 1 k 1 .1 C earap ve rakı fabrıkaları kur-e Ol!I ov11 ya, ngı tere veya a· · 
nın tamamen kökünden kalkaca umum müdürlükler, millt banka vadan takae yahut klering yoliJ mak kararını vermie bulunmak-
gı , de vl e tin kayıt, 7azı ve dosyll lar, di~er ehemmiretli resmt mO le ıeker .ıetirilecektir. Getirile· tadır · 
i şler i nin en güzel bir eekilde eeeeııeler te cemiretıer. eirket cek 60 bin ton eekerin nakden Umum müdürlük yeni fab 

1 k ti · d b. -k f b . eı ışıdea1baeına kadar bitmiş ola 
e e erıo e UJU earap a rı· ı caktır. 

katarına göre pitin hazırlanııe \ D iğer taraftan toprak mah

ve dünyaca taoınmıe müessese 1 su ileri ofisi buğday ihracatı iş 
lere plAnlar 7aptırmaktadır . lerine de başlamı bulunmaktadır 
Önümüzdeki ar içinde gelmesi Hataya ve Almanya7a moh· 

beklenen bu plAnlar tetkik edH telif partiler halinde bugday .röo 
tanz im edılcceği anlaııılmaktadır ler bu (evraki teati b11rosu) te tutarı gümrük hariQ olmak üze rikaların kurulmae\ için 938 fi-

Uükiimetimiz bunun için eekkQIOne baQ'lanacaktır. Taera re 1.800,000 liradır. nana 1ılı btitoesiyle lüzumlu dikten sonra lımir ııarap fabri-
derilmietir. ,\ fyun ihracatı ieine 

devam olunmaktadır. 
bUıüu vekAleller ve devlet da da bürük vilhet mekeılerinde Bir ikinci kAnundan itibaren tahsisatı almıe ve Paeabahçede kası için en iyi olanı seçilecek 

irel erindo kayıt JUi ve dosya farda görOldüQO takdirde gene bu huıuH ait teatiyete geçile kurulacak bü7Qk rakı fabrikası· ve mfinakasaya çıkarılacaktır . J 

muamelelerinin birleetirilmeıini bir (evrakı teati btırosll kurula cektir. nın hıeaatına baelamıetır . Fabrikanın ineaıına ilk baharda 1 'enı' Harf ıı· Bankanotlar 
ve B"'ni eeaslar dairesinde ie caktır J J 1 • M ı • ' dare zmirde büyQk bir ea baelanacaktır • 
gö rülmesini temine çatıemekta· Büroda daimi bir memur bu uame e vargısı 92 milyon 585 bin, 925 
d ır. Bu maksatla bir ie talimatı lundurulacak ve bu teekilAl 88 B M kd ı d I hnzırlaıımıştır. yeainde teati yerinde her saatte Birinciden artan • a ona Lira tedavOle çıkarıldı 

le ta l i matınııı esasları Da evrak alınıp verilecektir· Mecbu mlo, lcra Vekilleri HeJeti kararı 1 Ankara, (A.A.) - TUrklye 
lıili>·e ,1ekaletinde Emniyet) ri teati saaatlerinde her vekale· na ballı listede ise her nev'i ma A K J b il b [ d Cllmhurlyet Merkt-z bankasının 
umum müdürlüğü areiıoinin tan tin mesut memurları hazır bulu den döken müesseseler ıaluız vam amarasınua eyana a u un u 15 lklnciteşrin 937 tarihinden iti 
zinı indeu elde edilen müsbet nacaklardır. Müstacel işlerle zarf döküm dolayısiyle vergiden mu ve Arapların hakkını teslim etti ı, bareo ledavuıe çıkarmağa başladı 
neticelere du.,Rnmaktadır, Bu ta ların açılması, eifreler, doQru t M t 1. Q'ı yeni bartıi b11nknotlardan 19 

ı a tutulmuşlardır. ua iset ısle L A ı M 
limat HaevekAlette vekAleilerin dan dogruya makamlara aid sinde zikredilen müesseseler ondra, l .A. - · Mac 1 halledilmelidir. Araplara gelince . sonleşrto 938 tarlbloe kadar beş 
selAhiyetli mümessillerinden olan evraklar, iearetler, mahrem n.o.na~d dün Av~m kamara~ınrla l bunlar korkuyorlar. Öyle bir an : llralıklardan 34,145 615 on llralık 

kAlıtlar ve bunlara beoıer diğer toplu imalat yaptıkları cihetle Fılııtıu meseJesı hakkmdakı be- gelmietir kı· , araplar sonradan , lardan 2t ,90l,060, 50 llralıklardao 
mürekkep olarak toplansıı kom is · · l d h • husı\slar hakkında ie talimat veraı mevzuuna aıren er en u ıanatında bazı propagandacıla· 1 1 . 1 .k k .k 119 446 550 yoz liralıklardao 17 
•enda tekn"ık .. e aı bı"r tadille k'"' f · ı · ı . . · ge eıı erın po otı ve e onomı 1 

• • ' ., " projesine uıih hükllmler konul ı.&metçe mua tutulması ı tızam rın ngılız kıtaatının hattı hare . . 992,700. YekQn 92,585.925. 
kabul edilmiıtir. muıtur. edilmie olanlardır. keti aleyhindeki ittihRmlarını bakımdan kendı memleketlerıne ı 

T 1
. bü ü kAl ti d h.k k - .. Ceman, doksan iki milyon 

a ımat ı n te 11 e er e Takip ve teftiş Binaenalerh esasen toptu takbih ettikten sonra demietir ki u metme uıere olduğunu gor b 
vilılyetler ve devlet dairelerinde Merkeıde her dairede imalat yapmaran makine döküm 1 Filistin moseleıi, askeri de· düler. Al'Bp olsaydım, ben de tel eş yUz seksen beş bin dokuz yoz 

· 1 k v · hı· l ı t 1 •1 1 'k · laea düeerdim. yirmi beş lira tedavOle çıkarılmış 
merı o aca e ı ımam a a umum müdür muavinleri ve mu cüleri sıcak ve so~uk demirciler 

1 

At ~o itı tı.r. Kıtaatımız ~izamı 
bik olunacaktır. Talimatın tatbik av in bulunmıJan dairelerde eu· tornacılar ve tesviyeciler vergi temın edebıllr. Fakat sulhu te- Nazır, bununla beraber, bir 1 ve mukabııtnde eski bertil bank 
olunacağı makamlar, mesleki hu be müdürleri veya eefler her mevzuunun haricindedir. Top'u , min edemez. Bu vazife hüküme Yahudi yuvasının müteşebbisle·, notlardan ayol miktaryanl doksan 

s usi)·ellerine ve teekilAUarınıu gün dairere aelen ve giden ev· imalAt rapan maden döküm mü te. ~e. ~eclis~nize .. tereU~p-eder. rini tazimle radetmie· iki milyon beş yUz seksen beşblo 
ı caplarıııa uyaun olmak ve)'a ta raktan takip ve cevabı müstel easeseleri (ezcümle musluk dök Fılıstının zulum goren bulun ya - Fakat bunlar 600 bin A· ıdokuz yOz yirmi beş lira tedısvol 
limatnamedeki maddf. leri tav- 1 zim olanlar1 not edecekler mua mecileri) de bu defa lcra vekille hu~iler için b~r yuv.a !apılaca~ı rabın İngiliz idaresi ve memleke den kaldırılmıştır. 
zih eylemek üzere hususi ta meleJerinin muayyen müddetle . H •. k . 1 v 'den mu katıyen vadedılmemıetır, Orta av 

. d t ' 1 d " .1 . 1 h rı eye.ı ararıJ e ergı runa muhacirleri me"elec.i Filı"s tin Yahudiler tarafından inkiearl • 
limalnamoler tanzim edilebilecek rın e ne ıce en ırı mesın ve 8 r t t J ı A k - ., .. 

0 

ı 'I ff k ' 
t ir Yalnız bu hükümler ana rlce yazılardan tekidi ic>.ıp 1 a. u u ~us o uyor ... ~ca . ~ua tinde hall~dile~ez. B_u : me~ele, . ettirilmesi sa_yo~inde- bir mil~o~a ngı tere Ü Ometı 

· edenleri de raptıracaklardır. fıyel munhasırau dokum ıeı ya · daha geaıe bır arazı uzerınJe çıkacağını bılmıyordu. demıştır. 
Prensipleri ihlAI edemiyecektir. ı 'tt. · D'"k • ım ·e madde M . 1 . b ' t'kt pan ara aı ır o u u G h k l • • 

Talimat projesi pek rakır. esaı saat eı 1 il 1 en s~nra !eri ieliyerek bunlardan mamu· A . k 1 1 ·ı 1 arp Ü ümet erını 
d B kAI kd ' k 1 k memurların masalarımua1ene edi m e rı a 1 ar 1 a ya l a aşve il ete ta ım ı ınaca 11t vücuda gelirenler, ezcümle ondrada yapılacak 
ve başvekalet tarafından tetkik leçektir. Muayyen müddeti geç musluk dökmecileri tarafından 
ve kabulünden sonra meriyele mie evrak bulunan memurlar ce dökülon madenlerden musluk, f ı • t 1 Yahudi kongresine 
girecektir. Bundan sonra talimat zalandırılacakl!~~ı-~. A ..... - ... ::.~- kilo aksamı, kapı tokmağı. buru ya 1 m sa m 1 yor ar çağırdı 
• • ~ .... ... .. ,..,. •u ....... , ., . • 0 V"d fa\ ve beuıerlerini imal edenler 
b lmesi baevekaletin müaadesine Ç. } . } vergiye tabidirler. Bu :imalata Kahire 28 14Radyo. 
b "'I 1 kt B t kdl d • lll } er Holivullau bild .. irildiğ.ine gö·. ıBu luhiqar i ~e Amer ikan sinema 
aıs ı o aca ır. u a r e uç ait döküm ieleri de ayni müesee Bağdattan Kahirede k tıenede bir toplanacak kOmis re Amerıkanın dort buyuk sı çılarına eskisinden daha aeaQ'ı çı an 

ron icttp eden tadilleri 
caktır, 

• se tarafından yapıldığı tıtkdirde 1 El ehram gazetesine yazılıyor: 
)'apa venı··,Jen bı·r •a.Eer nema şirketi talyay$\ filim gön ya bir fiyat teklif etınie, Holi 6 1 .:ı - ~ı senelik satıe kıymetinin tayınin lngiltere hüküıueti irak harici 

k d l 
de döküme taallQk eden kısım dermemiye karar vermişlerdir. vut slotyoları da bu tekl ifi eid· 

Memurların vazife ve 
mesu 1 iyetleri 

azan I ar Bunlar arasında Rermayedarları ye naz ırını Londrada toplanacak 
hariç tutulmak lcabeder. de tle reddederek b ir deha ltal olan yahudiler konferansına da 

•••• ı •••• • JRhudi olan bUyük bir eirket 

Ç 
.. Muafi)'et listesinde )'azılı sa de .. ardır . 

angça A.A. - Oin kuvet • 
lerinin son tearuzu üzerine nayi erbabından muharrik kuv- Bu yüzden İta lyanların en 
Yuehhan•ın eimal bölgesinde bu veti bee beygiri ve günlük işçi sevdikleri artislleri bir daha 

l J 1 Y , b" k sarısı onu aecmiyenl"r namına 
uııan apon ar oeov un ır ao göremıyecekleri söyleniyor. Çürı 

mil mesafesine "ekilmeğe mec eimdi1e kadar gerek maktuan Şerer diyor ki: 
y kü, Greta Garbo, Norma 

yaya flim göndermiy ecekle rini vet etmiştir. 

b i ldirm işlerd i r. Kral lbni Suud henüz mu 
İngi l i zce •oeyli Meyi . gaze 

rahhas tayin etmemiştir. 
teei bu haberd en bahsederken 

Mısır hükümeti konferansın 

esasları hakkında Londra hükii 
bur kalmıelardır. Yaeotun yaki gerek be1aoname esasına göre • Berl in - R0ma m ihveri 

1 k
. t · l k Geri Kuper, Robert T8ylor, Lo · 

yete ta ıp ve emın o untıca ninde demirli bulunan Japon tarhedilmie olan vergilerin terki· fl imlerinin, büyük Holivud yıl · 
11 h l l 

· k rel ve Hardl gibi artistler bu l 

Memurların bütün kudretleri 
le mevcut vazifeyi keytirete 
hale l gelmeksizin, aıemi suretle 
bitirmeler i, bu hususta moı'ul 

ol:ın 4mt rler tarafından ehemmi 
metinden izahat istemiştir. Bu 

esaslar bildirilmediği takdirde mı 

sır hükümeti konferansa iştirak 

etmemek niyetindedir. 

tır. er a va stır.an anca harp gemileri de bulundukları ni ve itirazlı olup da komie1on dızlarını seven ıalyanları mem 
Jerleri terketmielerdir. Hupehba· lara sevkedilenler hakkında ko dört şirketten birine menııuptur nun etmiyece~inden korkarız 
nan tepelerinde Japonlar Kiu- misyonlara verilninlerkini icabe Holivut sinamacılarının bu H atta bu işte l ı alyanın haklı ol 
ling,e raptıkları hücumu keemiıı decegine dair mütemmim •lAyiha kararı vermesine ltalyada sine duğunu g f stermek için yapıla 
lerdlr. Düeman ÜQ bin ölü ver terilmesi ve tahsil edilmiı olan ma ve flim ielerinin bir inhisar oak propağande bile bu hususta 
mietir. Hupeh'in merkezinde hiç ıarın da alehlsul müeıseıe 1abip altına alınması sebep olmuetur müessir olmıracaktır 

tlQ'i hususlara mllnhasır olacak· bir faallret kafdedilmemlıtir. !erine reddedilmeai lbımdır. Yeni bir kanunla hal1ada tlim Geue İngiliz gazetelerinin 
Bununla beraber Kanionun he isleri ile, ecnebi memleketlerden yazdığına göre, Holivud sinama 

kanunun , nizamname ve emirna· 
melerde sarahat olmıran te bun 
!arda seri bulunmıran reni iş 

ler ve kanun veya nizamname 
lerln sarahaten istiıane talik et 

Araplar 
Kültür birliği 
yapıyorlar 

ı ı r. Usulsüz iıtizanları iti1at 
ed inen memurların bu hareketi 
ucemilık veya bilgisizlik ıayıla 

rak sicillerine geçirmekle bera 
ber haklarında memurin kanu 
nu hükümleri tatbik edilecek 
t ir. Yersiz ietihzanlarla ie saatle 
rlnin ielerinin gecikmesine sebe 

bi1et •erenler hakkında aırıca 
inzibati ceza verilecektir. 

Vilayetlerde tatbik 
Talimat hükümlerinin tatbi 

ki tilheı '8 kanlarda tali te 
ka7makamJar tarafından lakib 
olunacaktır. lıleriu kılm11ın
dan da her t~ıekkQlQn kendi 
müdür ve eefleri meıuldQr, ma 
hallin en bürük mülkl1e Amiri 
ke ndilerine baaıı bıllunan bü 
tün teekilAtı kontrol ederek ta 

.Jimat hükllmlerinin tatbik edi 
llp edilmediQ'inl tetkik eylemek 
eeUl hiyetiııi haiz olacaktır. 

Evrak teati barosu 
lt talimatının eu nıtihım ha 

men civarında muharebeler de Polonya Mason mm getirmek vazifesi ,aınız bir cııarının verdiği bu karar İtal· 
vam etmektedir, devlet inhisarına verilmektedir yada halka bildirilmemietir. 

Şanghay • A.A. - Japonlar c • • l J'IJ' 
cenup Qindeki ferli taarruzları emıyetı ağveuı ul 
esnasında dotru nehri ile Hong 
kona arasındaki erazi1i düşman 
bakiyesinden temizlemieler ve 
Hongkongun eimal hududuna 

varmıelardır. lngiliz mıntıkası 
çinli mOltecilerle doludmr. 

Posta Kongresi T oplamyor 
Mllletlerarası posta koogreıl

nlo &elecek nisanda Boenos Ay 
reste toplanması kararlaştırılmış 
tır. Bu kongreye dOnya bOkamet 
lerlnden seksen dokuıanun mu 
rebbasları iştirak edecektir. Koog 
re bir kaç batta devam edecek ve 
mUletler arası posla işlerinin 193• 
Reneslndenberl teknik olarak tes 
bit edilen esaslarına göre posta 
blrJlğl mukavelesi bazırlıyacıtkhr. 
Beynelmile l Ticaret Odası bu 
konare lçln bir proje hızırlamııtır 

Varıova,· (AA.) - •Kanunlar 
gazetesi. meriyeteıe girecek 
olan iki kararnamenin metnini 
neeretmektedir. Kararnameler· 
den biri mason cemiretlerinin 
lAAtı, diQ'eri detJetin bazı men
faatlerinin korunması hakkında· 

dır . 
Btltün mason cemiyetleri bu 

surette kaJdırılmıe oluyor. Bu 
cemi7etlere ait emllk hayır mü 
eseeseleı·ine ve arşivler de hüktl 
mele devrolunacaktır. 

Diğer kararname, millt mü 
dataanın zararına 7apılan faali 
1etler. devletin malt kredtsini iz 
rar edebilecek hareketler, umu 
mi greve veya loukauta her tür 
lü teevikler ve devletin mentaa 
tini tehdit eden yanhe haberle· 
rin ieaası iQin ıiddeıli cezaları 
ihtiva etmektedir. 

Lima Kont er ansı 
Amerika birleşik 

devletleri bir kon· 
ferans yaptılar 
Navyork • A.A. - Amerika 

Alman · Japon ~ostluğu 
Tokyoda yeni bir 
mukavelename 

imzalandı 

blrleeik devletleri hariciye nazı Tokyo, - Almanya ile Ja-

rı B, Cordel Hul, dün akşam 

1 

ponya arasında bir kOllUr anla~· 
Amerikan heyeti ile ~irli1kte San ması imzalanmıştır. Bu mUnase• 
lAclara vaporu ıle Lıma da top· b ti k 8 il d k e e gere er n e ve gere 
!anacak panamerikan konferan 
sına i'&irak etmek üzere hareket Tokyoda antlkomlntern paktıoı 
etmie&ir. teyit eden deklarasyon da neşre 

B. Hut vaporun hareketin dilmiştir. 

BııQ'dııJ, - Elyevm gazetesi 

yazıyor . Mısır Maarif nezıuetl bil 

ton Arap memleketlerinin talim 

ve terbiye progracıım blrleştıre · 

cek bir kongrenin toplanmasını te 

mln için Mısır hariciyesinin Araf 

memlekellerlle temas etmesini ıs 

temlştir. Mısır bUkumetlnln bu 

maksadı temin lçlu evvela lrıtk 

Suriye V13 Lllbnan bUkQmetlertıe 

temas etmesi bekleniyor, TeklltiD 

mukavemetle karşılısnmaması u· 

muluyor. ÇOnkU A ·ap aleminde 

kUltUr blrllQ'lnl sag"lamlamak cere 
yanı çok kuvvetlidir. 

teatisi gibi meseleler de mevcut 
anlaşmaları tahkim edecektir. 

Aoti komlnte rn paktın politik 
müteakip reisi cumhur Ruzvelti anlaşması, aoti komL tero paktın sabada takviyesi veyahud yeni 

den evel Amerikan Berlin bü 
yük elçisi B. Vileon ile görüş 

müelur. B. Vilson bu mülakatı 

Alman menbalarından verilen 

malOnıttts göre imzalanan kUltOr 

görmek üzere Warmsprings'a ha manevi sabada bir inkişafı mabl· bir Alman . Jıı pon askeri Utırukı 

relcet etmietır . yc tlnl alacak. tıtlebe ve profesör im~alısnması mevzubahs değildir. 



SAYFA 3 TENi MERSiN 

Kırtasiyeciliğe nihayet veril- S enıde Dç dört defı mahsul veren çilek fideleri 
lecek talimatm 8S8Sl8fl Zamanımızda herikalarıortasında te~rar yemişini top 

~ .... - - ~ yalnız saniyede değil, ziraat tamıştır. 

MERSiN 
Pi YASASI Mır sin 

- ·- -· ~--

29 ikinci Teşrin ı 938 

1 L A N 
Balıdiya riyııatindın 

- lkloctden artan - ve meyvacılı![ :\leminde de EylQlde fideler OçOncO 28- 11 - 938 
yazı iıleri : y.aratılmaktadır. MalOmdur ki defa n:ahsul vermiştir. Şimdi Pamuklar K

4
u2 s. ~ ı t 1. t .. , . d çılek senede bir defa mahsul fideleri cam altına koymuştur· Kıevlant 

1-1·939 tarihine kadar Taksi ve Hususi olo
nıobillerle kamyonların aşağıda yazılı renk \'e 
ebatda plaka taşımalarına belediye eociimeni ~a _ f • ıma ının muuım m• Dağmab 36 

delerinden biti de yazılarda verir. Halbuki AUtıan~a~a Noelde dördOncU defa mahsul Kapı mala 35, 
umumi tahrir eıaılanna ve baa Wefeosleben de ötedenberı çı- vereceklerdir. Bu suretle yeni Koza 7,50 
satan Hdelik ve ikaze çok dik lek ve emsali meyva yetiştir- yetiştirilen fideler ile bllton Kırma yok 
kat edilmeıini emreden bil· mekle gecmen Gustav Herz· sene çilek istihsal edilecektir, Kozac parlain 35, 
kiimdllr. berg senede iki Uç, ha~tA ~ört Dört defa yetişen çilekle Buğday- Çavdar 

lılerin çok sözle if•desi d.efa .mah~uı. ve~e~ek hır çılek rin cins itibarile farkı yoktur. Sert anadol 4,50 
nin bir f•ydıaı basıl olmıya- fıdesı yatıştırmıştır, Yalnız Eyldlde yetişenlerin Yumutak 4.,25 
c•ğı ve böyle bir hareketin Bu iş için on sene mOte· kokusu fevkalAde hoş ve kuv· Yerli buj'dayı 3.50 
lmir ve mafevkler üzerinde madiyen tecrUbeler yllpan bu vellidir. ÇaYdar 3,,37 
iyi bir tesir bırakmıyauğı me adam bu senenin mayısında Almanya, taze yemiş için Aıaadol yulaf 
murlara bildirilecektir. Tali· çilek fidelerine çiçek açtırmış· hem harice muhtaç olmamak Arpa 
mat y•zı meıelesinde ( çok it tır. hem de her mevsimde turtan- Anadol 
•z söz ve yazı ) yı prensip ola Haziranın sonunda bir de· da mcyva bulundurmak üzere' Y Hli 
rak almıtbr. ha çiçek açmışlar ve temmuzun Adetcl bir inkılAb yapıyor. Nohut ekstra 

Plin ve hizalara hulasa· il d b l ._. I Faıulye 
1 f k d 1 a ramu tta u un an e•ıcı eıer er y-·-~ yerı·ı ara ma ev ve ma un ara ya· uıu 

pılacak hitaplara kigıtlann Arabistan yarım adasınm raporun umumf heyette oku· Mercimek ıark 
ıekillerine kopyalara batlık- cenubundaki Hadramutta meş· tulmasina karar vermıştir. Sahlep 
fara ve buna benzer' hususlara I bur kraliçe Belkis zemıoıoa Me!d~oa çıkan e~rlerden Tatlı çoiea 
dair it talimat.na sarih mıd· a~t gayet ~ski. ve '.!11ubteşem en mObımı Hureyde cı~arınd~ Balmumu 
d 1 k 1 hır medenıyetın bakıyeleri ga bulunan Kamer mabedır. Ra C b . 

e er onu muıtur, . . . pora nazaran bulunan eserler e n 
imza ıelahi etleri• ı rıp hır tesadüf eaerı olarak paleotik koltnr devrinin bu· Susam 

Y .' meydana çıkarılmıştır. duduou gts~termektedir. Yapalı 
Bu güne kadar muhtelıf Gecen sene teşrinisani ile Bu medeniyet Arabistan Siyah 

vekilet ve resmi mliesseıeler 8 t a as d Mı· s G t yarım adasına münhasır kalmış Şa k 
d . 1 b. . . 1 m r r ıu a a on, Af . r 
e ımza Hı ıyetıne aıt türü M' T M' St k . rıkanm ve Asyanın di~er A d 1 k·ı . 1 k d 8 _ k ıs omsoo ve ıs or ıs· k. d . ti . .1 t na o 

ıe ı ler can o ma tay ı uro . d 0 t i'YT Ar k es ı me enıye erı ı e emas A d 
rasinin önüna geçecek ol•n bu mm e ç n15 ı ız .. ım ız, ve mUnesebeti bulunmamıştır. Y 18 

s.,75 
3,50, 
5,50 
5,,50 
,,,so 
4, 

10 
17, 

yok 
46 
45,46 
51 
80 

t 1. t b 1 kt Hadramutta arkeoloıı ve jP.olo Burada "ıkan eserler Yıkanmıt yapak a ıma n•me u esası no a .. . . . ~ k 

11 

rar vermiştir ilgililerin bilgisi olmak uzere ilAn 
olunur .• 

Plakanın ebadı : 0,30 0,20 

Yazı ve rakamın ebadı : o,lo 0,01 

plakanın rengi ; 

Taksilerde, ~oyu nefti üzerine beyaz yazı ve 
rakam. 

Dususilerde, Bevaz üzerine nefti yazı. 
" 

Taksi ve hususi işarııi bulunmıyacaktır. 

1 A L N 
içel Pamuk ıa Yağ '1,. A. Ş. 

(içpak) Mersin 
lçel Pamuk ve Yağ Türk Anonim şirketinin 

« içpak » hissedaalar umumi heyetinin a~ağıdaki 
47 ruz11amede yazıla hususat11ı miizakeresile mukt~zi 

kararının illilıazı zımmmda alelAde olarak 16 bi • 
52 rinci kflnun 1938 cuma günü saat 16 da şir~ıtin 

yı d k-k- d b il t . r JI noktasından genış mıkyasta Arabıstan yarım adasının ya• Gnı yunu yo 
aT li~ uol en 8 

1~ mıtı ır. araştırmalar yapmışlardır. km zamanlarda Afrikadan ay Konya mala tiftik 110 120 
• mat ar ve ta ıma ma ld ;ıı; d · • · ı · b' t• . h . . 

1 
B Bu araştırmaların netice· rı 115ma aır ıen lhm erı ara- Yozıat 

m"rkezi olan hastahane caddesintie kAin Yapak 
Fabrikasmın hususi d~iresinde loplanmalarma ka 
rar yerilmiş olmakla şirket lıiss..,Jarlarımn ye vm 
meıkördeki iclimada hazır bulunmaları rica olu ~ 

ıye ını aıı tamım er aı- sındı mevcut r.an ve fı' kı· ti ı· • terini müşterek bir raporla • . e~ n Keçı kılı 
vekilete genel kurmay bat· t · ıt d k. K il k ;ıı; f doğru olmadııını ısbat etmış· 
k ı · 1 k h ngı ere e ı ra ı co5 re ya . an ıgına yazı ıca mu arrerat . . . . . 1 . tır. Pirin ler 
vekaletlere yazılacak ebem· cemıy,etı~e bıldırmış ?rdı. Kızların bulduğu eserlerin . . ç ıs 
mi ti' l . b. h k Cemıyet bu tetkıkleri fev en yenisi milattan altı asır Barıncl nevi mal 

50 51 nur, • idare Meclisi riyaseti 

Ruzname: 

Va y'ef ıtyazl.ıtar yetnıh 'ılr da kalAde mOhim bulduğundan evvele aittir ikinci ne'ri mal 
zı e ev ı ve a mı e en • ç 260 280 

tahrirat vekilet makamına biz b' lb' • L • • K a~ 110 

Şirket sermayesinin azaltılması 

hakkında icabının tezekiürü ile 
mu kl~ıi kara rıh itlihazı 

zat imusını .. ~enıi~ ed~c~ği ll il ~ IS8SI JlılŞIJOf mU lmlŞ B~d•:m, çekirdek 
evrak ~e mu.hım şıfrelerı bız· ~ransanm. Be~çıka b~du· edeceğı haberi gözOne ilişir, içleri 
ıat velnller ımzalayacaktır. du cıvarındakı bır şebırde Adeta iradesini kaybeden T ti b d i i 

b · · d k 1 1 ' F b. 1 · k d a 1 a em ç 
93 
57 Runun aracın e a an arı ı raneız za ıt erınm sı evam 8 s · al y k y f t·ı bı· A • . g r on mır a ı a e ı e r cı • • 

umumi katip veya maviolerı eltıkleri büyük bır lokantanın A k. d k 85 

95 
.'i8 
36 Merıin Bıladiyı 

i l l H 
riyasetinden 

ınüıteşar muavinleri şube mü· i yeni bulunan garson. ların.dan ıo. ks otornob.ile at.layarak me.ra.- UrfcaaçeYaı~ e 90 
b h il d K d •• 100 N·>. Nevı· icar nıt··ıddetı· dürleri imza edebileceklardir biri aklından bir zabıt el ıse sım ma 8 ıne gı ar, en ısı- I el 70 ' ihale tarihi Mevkii 

6-12-938 Hal içi Evrakın ebemmiveti ve sinın kendisine yakışıp yakış- ne erkAnı askeriye arasında ç - " 49 dükkan ihale tarihinden 
vekilin umumi kitip muavin mAdığın~ !ecrilt-e etmek heve· yer gösterilir. muhtelif maslaklardı en itibaren mayıs 941 
müsteıu ve müdürlerin imza si &açmıştır. Fakat hiç bir zabit ken· • , gayesine kadardır 
layacakları evrakı ~ekil~t .. ma . Lo1<antaya devam .. ede~ disini tanımıyordu. Uzün mUd ıenmll Jll Yukarıda mevki ve eiosile ihale günü yazıl 
kamı t•yin edecektır, Vılayet zabıtlerden bazılarını sıvıl gı- det mOsıemlekelerdeki garni- ~..- ...,. - olan dükkAo açık artırma suretile Lirayaverilecek 
lerde yazılacak muharrerat ve yinmek üzere lolumtanıo ves· ıonlarda kalmış bir zabit zan· A "k · Oh" o · rı 1 k · · l · 1 . . merı anın . ıo .n~ver· tir. Bira ama •sllyen erın muayye.n o an ihale 
telg ·afları bizzat imza edecek tiyerine emanet bıraktıkl~r~n~ netmişlerdir. Fakat askeri me eıtesı profesörlerındeo ~ırı her gününde saat 15 de muhammen kıra bedelinin 
lerdir, Sair mak•mlar ile olan bildiğinden bunlardan bırıcı resimde askeri nir.amata uya meslek erbabının hangı çağda .. • . kk · . 
muh b ı · · · s k d xturmnş ve . d • 1. ld " yuzde 'l ,5 msbetınde mu va at lem mat ve lıearet a ere er ıçın muavın ve ~C?re . ? asına gu mayan tavır ve harekette en zıya e verım ı o u5 unu d . . . 
mektupculara imıa ıelibiyeti gıyınm.ış~ır.. . . . . bulunduğundan yanına usulca öğrenmek için bir çok seneler1odasmda kayıtlı buluntluklarına aır vesı~a ıle 
verilebilecektir. Gıyındığı hır mıralay Unı • . tetkikatta bulunmuştur. Niha- birlikle bele.diye daire.~inde toplanacak olan encii-

V k·ıı b b • b. forması idi Garson bu parlak yanaşarak ıkı askerf zabıta yet f ti . 1 l l . ·ıA 1 
.uretıee ı ekr der anlgıd ki ır Uniforma . ile odasında bir memuru kendiıini gürOltüsllı· u ne ceye vasıı o muş mene müracaat ey eme erı ı n o unur. 

mer ez ea ayn ı arı , tur. 19-22-27 -29 
taktirde dahi Cumhur riyasetı mOd~e~ lolaştıktan ı:;o~ ,~u ce alıp götormOşlerdir. Kimyagerler 28 İle 32 ------------~~-------
ile ve biiyüll millet meclisine dkOıyşaOnemt eOştOsor. "ağa çı magı a Yapılan tahkikatta sahte yaş arasinda, riyaziyeciler 34 'ı l 1 H ile 38, fizi kciler 30 ile 34, he 
yazılac•k tezkereler bebeme~ ÖnOndeki gazetede 0 gUn miralayın yalnız bir garson yetşinaslar 43 ile 47, kAşifler yı'llJll mıLamın.lın 
hal kendilerine imza ettirile· Belçika kralı Alber için Frao değil eski bir hirsız olduiu an 31 ile 35, arasında en ziyade 1 U 
cektir. Bir emri veya kanun sızlar tarafından rekıolunan laşılmıştır. Garsonun zabit el· ve~imli eser vOcuda getirmek Salılması artırmaya konulctn 400 lira muham-
teklifini ihtiva eden hususlar ~bidenin kOşat merHSimi ya· bisesi kendisine yakışıp yakış tedır. ~· ·1A h" 
da muhakkak vekiller tarafın pılecağını ve bu merasl?1~ as- \ madtğı için yaptıiı tecrobe Fakat bunların o kadarı men bedelli Okland Marka es ı vı ~et ı.zmet oto. 
dan imzalinacaktır kert mensuplardan da ıştırak h . h . istisnası co. lıtur ki prof.esör bul.,· bili tayin edilen mü.dde.t zarfında ı.stek. h çıkma .. -

apıs aneyı pek uzun mOddet d ğ t ı ı b t d .a. 
Bunua haricinde vekiıet ğ•n ihtiyaçlar itmam edilir için boylamasına mal olmuş· r:, ~i~:rıc:,~~: :'"a~ile:gi:! , m_asmdan dolayı Birıncı kildı~unud?I 2.IP~I cuma gu-

lere veya B•tHkilete y•zıla dil . n.dn.-lnkl .. b tur kanaat edememittı·r. nu saat onb~.şe kad .. ar tem. ıl e ı mış_tır. . 
k . 1 • e mez uııv mu uı- en ı · b l d d b c. yazılana umumı a:\tıp Ye d d"I k d k isteklilerın o aun el 1 saatle yuz e ye ı U-

1 f d . as e ı eçe ve oıya evra 1 " . ınihteıar ar tara ın an ımza· d k .1 . 1 • . b' 1 t"ril k L A N ~uk nisbetmdeki 30 lira ruuvakkal lemınat mak-
i k b ı d"I · t• a tı o lf ennın ır et ı ere Y anması • 0 e 1 mıı tr. tedviri vazifeai bu müdnrlllk· buıu veya banka mektubunu hamilen vilAyel da. 

Dosya iıleri : lere verilecektir. Bu mildtlr· DENı" z BANK Mırı'ın ıcıntılı'a·ı'ndın inıi eııeürnenine baş vurmaları ilAn olnnur. 
f t talimatnamesinin tatbik lnkler doirud•n doifuya di-

edildiği dairelerin doıyaları irenin en büyük amirine mer· 1- Birinci kAnnn 938 tarihinden hibarc n Mer
ınevıularına göre ilmi bir ıe but ve mrıtakil bir ıube halin sin _ Dörtyol - Payas - iske nderun iskelelerı ara
lcilde ve deıimal ıiıtem üzeri de ~dare e~ilecektir, ~ıiv- smda a~:.ğıda gösterilen ıenzilAlh yolcu tarif~sinin 
ile tasnif edilmiı plın ye ıe lerın ne ıekılde tutulacarı da ~. _ . , ) b .. d . .1. 

f
. t t 1 kb talimatnamede mufaual 1···b t~lbık edıl.-c~ğ\ sayın ha kınuza 11 ırı ır. 

IDılara tev ıkan u u aca r - . . . . .. _ .. 
Dosya plan ve ıemalarının ne edilmektedir. 1 lllCI 2 IOCI 3 uncu Guverle 

tekilde tavzih maksadile ay~ Bu İfİn maaralı; Mersin _ Dörtyol 75 50 40 20 
ca bir nümune talimatnamesı İt talimatına tabi olaclk M · p lOO 65 5 ..ıın 
b 1 t n 1 • d.d ersın - ayas 5 .u 
azır anmıt ır. daire ve m e11eıe er ıım ı en 
Arşiv iıleri; bu itin icap ettirec~ği mH- Mersin.İskenderun 150 100 80 60 

Vekaletlerde müstakil u· rafı teıbit e~mektedırler. Bu Dörtyol _ payas 50 35 25 20 
mum müdürlüklerde diğer reı1 it için sarfı ıcap eden para .. . 

· k'-
11 

d b 1 • · t · olundukt•nıonra t•limat Oortyol ıskendPrun 7 5 50 40 30 
ını tf!şe Kil er e u asa ıı ta ayın k --==--=- -,--- ---=====---- ------
limatinın tatbik edildiği bil başvekalt>te takdim oıunaca Payas- iskeuderuu 50 iSÖ ~5 20 
uwum dairelerde letkilıt ve ve verilecek emre göre derhal 
IDalzeme nokaanhjıadaa do· buekete ıeçilecektir. Kuruştur. \ 

ıillyıt 
i L A 1 

11kımından 
.c\çık ~ksihmt'ye konulan Mersin Hastahanesi~ 

ne aıit 1050 lira tahmin bedelli Maket tipte ünü ver 
sal ameliyat masasınm ihalesi muayyen müddet 
zarfmda talip tıkmamasınd~n dolayı birinci klnu. 
nun 2 inci cuma günü saat onbeşe ~adar \emdit 
edilmiştir. 

ist~klilerin o ~üu belli saaua yüzde yedi bu ... 
çuk nisb~tindeki muvakkat teminat tutarı 76 lira
hk makbuz veya banka mektubuuu hamilen vılA 
yet daimi encümenine baş vurmaları ilin olunur. 
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§A lFA 4 YENi MERSiN 29 ikinci Teşrin ( 938 

Yeni • 
. ersın 

Cenubun en çok okunan ve tutunan gazete&idir. 

içten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ ıv.rERSİN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

en·ı Mersı·n . • ı ı Yıllıh fasılasız intişarın 
• da muvaffakiyetini halktan 

gördüğü rağbete borcludur. 

N İ M ER S İ N : Sizin G~zetenizdir Dertlerinize dile~ıe;inize YEHI 
M ER S ı H sütunlan açı~tu. 

f · ERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

Ni ME iN MATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Yeni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

IMJ~rRı OO@WlQ>& ~~;rrg(M~IL~IM lHJ&~IFIL~~IL~ 
KİTAP GAZETE VE :lv.1"EC1\l.l:UA 

·rabı yapıir 

Resmi Da'ire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler (vrakı 
m t~ua fatura ve stire en nefis ~ir ıarz~a ve ~eğen~irmek şart ile yapıhr. 
Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

Rftntll\j,Wtıl1ittfttt\tHilli il .. * ·:· * lf. .. 
SIHHATİNİZİ KOR.UYUNUZ! 

- :t-'1 ASIL :ıv.I:I 

~ KAYADELEN * 1 
1 SULARINI . IÇMEkLE 

1 Sıhhat ve İçtimai Muavenet V ckiletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş: Berrak Kaleviyet; "loo sm3 suya sarfolunan N. lo § 

ruikdara,, 0.2 sm3. 1 
Henk : Renksiz 1flcmu sertlik derecesi "Fransız,, l.5 • 
Koku ;~Kok u~uz zvi maddP.ler için sarfolunan mü velli- ; 

dülhumuza litrede o.4o rngr. 11 
iil fal "SO 4,, litrede 0.0083 gr il 

Klor "CI ,, ,, 0.007 ~ 1 
Nitrat "No 3,, ,, 0.0040 8 
Nitrat "No 2,, yok B 

Tcıdı ; La tir 
Teetmül; Mlıledil 

Amonyak ''NH3,, Yokl 8 
Fennin en son usulle~irıe riayet ederek kaynadığı yerinden ilıba-

ren istasyona kadar içi kalayh kAlvanizli borularla içi mermer döşeli 
bellurhavuzlara dökiilmektedir. Oradan d~ bütün Fiziki ve kimyevi il 
evsafını muhafaza ederek ve hiçbir suretle el değmeden hususi kim~ 
yagerimize ve Adana· Sıhhat Hakarıhğınuı tayin elliği Sıhhiye mr.nıu
ru huzurlarında damacanalar ve v~gonlar KAY ADELEN suyu il•~ 
yıkandıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhhat memuru tarafm

tr dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir. 

•••••• •••• •••• a••••• 
Yeni Mersinbasımevinde basılmsılır 

Nisaiye Opratonı ve Doğ·um Müt.ih:ıss ısı 

DOKTOR. 

p-........:ss:-== • G•• RiO'orta i UVeD Sot;~ yetesi 
• • • • • • • • • • • • • 

Sümerbank Emlak ve Eytam bankalarının 

kurumudur 
'I'ı\.l\!I 'fÜRk 

Ve en güvenilen sigorta şirketidir 

11 · ~· at, yaııgırı, rı~~lı) :ı l, h' ıa, oloıııohi l sigortalarrnızı t> n müsait 
şartlar ve led i~· e hola~ l ı ~l a rile yapa r . 

Mersinde Mümessili 
VASFİ ORGUN 

I.~ 
31 =~····· • •••••t-•• ·~ ' 
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m Yeni ıkimevi !il 
ill R hiye 1,utucu W 

~ 
Mersin Bozkurt Caddesi Numara 120 ~ 

1 itlletot üzerine her nevi kadın iç ve dış elbiseleri, rop, 
tayyör ve mantoları beğendirilmek suret;Le dikilir. 

@ll@!JLlJ~~~ ~ ~-~~~~-~~@ll~mllii§I~ 

........... 

İHTİVARLIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 
.. 

Hazırlıklı Davrane r 


