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Avusturya başvekili Şuşnig 
Mühi mbir nutuk söyledi. 13 
Martta bir miting yapılacak 

~uınig'in ~uı ku Almanyada sükut ile karşllandı. Bazı par· 
tiler hü~Omet lehine rey verecekler 

Viyana 10 (Radyo) - Başve 

kil Şuşni6r bir nutuk söylemie 
tir. Bunda. 13 Marttıl bir mitiııg 
JapılacaQ'ını bildirmiş, miting 

için izahat vermemiştir. Hükıl· 
trıetin halkm kendisile birlikte 

olop olmıyacıığını anlıyacaktır. 

Şuşnig nutkunda 18!38 yılı· 

nın her bakımdan bir iş yılı ol 
duğunu izah elmiş ve 30 lıin 

i&ncin iş alacağıııı ve yeni lıü· 

Yük Nüfıa işleri yapılacağını da 

İll\v~ AV ı~m istir. 

Beıılin 10 (Radyo) - Şuşni· 

gln nutku Almanyada sükOt ile 
karşılanmıştır. Yalnız bir gazete 
kısa bir haber şeklinde bunu 
yazmıştır. 

Viyana 10 (Radyo) - Eski 
Sosyal Hristiyan mensupları 

blok halinde hükQmetin politika 
aı lehine rey vereceklerdir 

Viyana 10 (Radyo)- Hüku
met ile Amele partisi arasmda 
müzHker€1er devam etmektedir. 
Ameleler pazar günü hükumet 
lehine rey verecokl~rdir. 

f a~rikalanmıza ucuz ~am ma~~e temin edilecek 

Hrıktimet mühim bir karar· 

Alınan Harici· 
ye Nazırı 

Refikası ve kızı ile 
birlikte londraya 

vardı 

Londra, 10 (Radyo) Alman 
hariciye nazırı Fon Rihentrop 
buraya gelmiŞtir, Tıren istasyona 
gelmeden en·el gazetecilerle fo 
toğrnfçılar b•1radan mıaklaştırıl 

mıştır, Nazır istasyonda Nazi 
usulü sel~m V'&rmiş, Avusturya 
ve Yugoslavya el9ilerinin elleri 
ni sıkmıştır, 

Madam Ribentrop kızı ile 
birlikte grup halinde resmini 
çek ti rm iştir, 

Nazır oradan ayrılıncaya 

kadar gazetecilflrle fotoğrafçıla 

rın gaıdan çıkmalarına müsaa 

de edilrnPmiştir, 

Dilsiz Olan 

ispanyadaki harp 
Frankocular üç bölgeden 

taarruza geçtiler 
Bombardıman edilen bir hastanede 

yüz beş hasta öldü 
Barsolon, 10 (Radyo) Milli ' 

müdafaa nezarelinden bildir 
liyor : 

Düşman üç b5Jgede birden 
bire hücuma kalkmış, tayyare, 
tank da bunlara iştirAk etmiştir 
Cumhuriyetçiler tnarruılarıua 

devam otmoktedirler, 

Düşman Dökodon cephesini 
ele geçirmişlir, Frankocuhır tara 
fından bir hastane bombardı 

men edilmiş ve 105 hasta ölmüş 
tür, Bir köyün bombardımanın 

da 20 kişi ölmüş ve 25 kişi ya 
ralaıımıştır, Dün öğleden sonra 

Tedovaya yapılan bombardıman 
da da 18 kişi ölmüş50 kişi ağır 

hRfif yarnl ., nmıetır, 

Çocuklar için 

--------------·---------Romen Hari-
ciye Nazırı 

Kücük Antant dev· , 
/etleri hakkında 

beyanatta bulundu 
Bükreş 10 (Radyo)- Roman 

Y!l Hariciye nazırı Tataresko 
Küçük Antant devletleri hakkıu 
dn beyanatta bulunarak; Anten 
tın yaşnması ve umumi menfa· 
ntlere tnallük eden meseleleri!l 
halli için bütün memleketlerle 
doslluk teessüs ettirilmesini ile· 
ri sül'müştür. Bu beyanata Çe· 
koskvakyn t'e Yugoslavya mu· 

ııame çıl{ardı 

Bu kararname, birçok maddelerin 
ucuzluğvnu temin edecek 

Muhtelif yt~rlerde mektepler 
açılacak 

ı rahhas heyetleri reisleri birer 
samimi nutukla mukabelede bu 
lunmuşlardır. 

~in ~avalarm~a 
Ecnebi mamuldtı 
tay ya relere atef Hükumetimiz, yeni baza led 

birler alarak halkııı en yakın 
ihtiyaçları olan ietihlAk marldele 
riuiu fıy1ttlarıııı ucuzlatmak yo• 
!undaki yeni l·ır adım atmıştır. 
Vekiller heyeti bu hususu lemin 
f!decek bir kararname kabul et· 
iniş buhrnmaktadır. Bu kararna· 
lllPnin hükümleri birçok madde 
ler üzerinde ucuzluğu lemin el· 
lllek ve yerli sanayii dahilde sn 
lılad P.in.-hi mamuldtwın muzır 
rekalıetiııdeu kurtarmak için en 
hlzumlu ham maddelerın mali· 
l'et fiyatile teminini istihdaf et· 
trıektedir. tiu meyanda kömür, 
carn, ve bira dn vardır. 

Yeni kararname ile, Zongul 
dak sömikok antrasit fabrikası· 
na kok maliyetinin inmesi ve bu 

surette halkın mahrukat ihtiyacı 
nı ucuzca lemini ioin istihaale 
Jıra1ao eu mühim kimyevi mad 
delerin aümrük resminden mu-

•f olarak ithali temin olunmue· 

MiJJetler 
Oemi)1 etinde 
Hatoy intihabatı ni
~omnamesi tetki ve 
1lıiinakoıalarına de-

vam ediliyor 
Cenevre 10 (RadyoJ-Anado 

lu ajansının husust muhabiri 
hilıiiriyor: 

Milletler Cemiyeti Beeler ko 
ltlileRi Hntaya gitmiş olan Mil · 
~etier Ctımiyeli komisyonunun 
•rıtihabat nizamnamesini tadil 
eden projelerile. Türkiye Cum· 
htıriyeti hükumetinin \'e rdiA"i 
lllukalııl projeler üzerinde üç 
~Ündenberi tetkik ve münakaea 
•rına denm edilmektedir. Mü· 
ltkereJer h6nDı neticelenme• 
in ittir. 

tur. 
.Memleketimizde maliyet fiya 

tına mümasili mnmulAtı satarnk 
cam sanayimizim inkişafıua ma 
ni olmağa çalışılmasını önlemek 
için Paşabahçe cam fabrikasına 

lüzumlu bir kısım ham maddele 
rin gümrük resminden muaf o 

Yurdumuzda onbeş bine yakm dilsiz yurtdaş olduğu anla
sıl~ı. Bunlar ta~silsiz bırakılmıyacak 

edilecek 
Tokyo, 10 (Radyo) Amirallık 

dairesi namına saz söylemeye 
selahiyotlar bir zat, Qiu hudutlıı 
rı dahilindeki ecnebi mamu!Atın 

larak ithaline kaı ıır verilmiştir. 
Meıııleketimizde günden gü 

no istıhlAki artan biranın ucuza 
malcdilnıesi için de şimdi yf'gil 
ııe lıira fabrikamız olan Aııkara 

ormnn çifıliğı bira fabrikasının 

renkli malt, bira mayası ve rüb 
!onu gümrük r< sminden muaf 
olarak ithaline müsaade olun· 
muştur. 

Bundan başka Sümerbank, 
Etibank fabrikalarile sair f ıbri 
kalara muafiyet ruhsatnameleri 

Sun yıllarda ilk tahsil çağı· 
na gelmiş fakat dilsiz oldukları 
için okullara alınamıyan 15 bine 
yakın yurttaş vardır. 

Bu yurttaelarn ilk tahı;il bil 
gisini verebilmek için muhtelif 
vilhellerde dilsiz okullarına ih· 
tiyaç hifısedilmekıt>dir. Şimdiye 
kadar yalnız lzmirda bir dilsiz· 
ler okulu kurulmaRına çalışılmış 
ve muvaffak olunmuştur. 

Fnkat bu okulun talebe kad 
roeu ancak 20 25 arasındadır. 

Halbuki 15000 dilsiz çocuk okul 
ça~ındadır. 

DiQer taraftan lstan bul dil· 
sizler cemiyeti bir okul kurmayB verilmiştir. 

--------------------------------------------------
Kardef Antahyada tedhiı devam ediyor 

Galinin evi Şeyh Abdtıllah 
kurşıın yağmuruna tutııldu 

Yalnız lıopıya isabet eden 
adedi on birdir 

kurşunların 

Antakyadl? çıkan yenigün arkadaşımız, bu hallere bir 
son verilmiyecek mi başlığile yazıyor. Aynen alıyoruz 

Antakya, (Yeni Gün)- Kısa 

fasılalarla eürilp giden ve mille· 
caeırları hemen ekseriyetle ce· 

zaaız kalan tedhiş harekAll de 
um etmektedir. 

Bu cümleden olarak grçen 
pnzar gecesi şehrimizin tanınmış 
simalarından ve Eti Türk şeyh· 

' 

!erinden Şeyh Abdullah Galibin 
evine bir tecavüz vaki olmuş ve 

1 ev kurşun yağmuruna tutulmuş· 

1 

tur . 

Yalnı• kap11a isabet eden 
kureunların sayısı 11 dir. Kıpı· 

nın öoOode muhtelif çapta fi9ek 

kovanlariyle kurıunlar bulun· 
muştur. 

Zabıta. vukubulan şikAyet 

üzerine tahkikata başlamış ve 
hAdise mnhııllinde keşiflerde bu 
lunmuşlur. 

Şehrin içictdo ve gece yarı· 

sı vukua gelen bu hAdisenin fa· 
illeriııin kim oldu~u ve bu te~a 
vüzün sebepleri hakkında tahki 

kat 7apmaktayız. Elde edeceti · 
miı 01Lice1i okurlarımıza bildi 
rece,ia. 

çalışmış ise de bu ;teşebbüsü 
muvaffukiyetle neticelenmemiştir 

ÖQ'reııdiQ'imize göre şimdi 
Kültür bakanlığı meşQ'ul olmaya 
başlamıştır. Bu yurttaelnr için 
de okul nçacak ı-e oniara türlü 
tedris u. ullerile ilk tahsil bilgisi 
VPrİIPCPklir. 

dan tayyarelere nleş edileceğin! 
bildirmiş ve bunn da sebeb ola 
rak da Çin tayyarelerinin ecne 
bi mamulAtından olduğunu va 
bu tayyarelerle dialerlerinin tef 
riki kahil olmııclı~ını ı;öylemiştir 

-------------------------------------
Baba ve oğluna öİdüren Zekeriya 

Diin yirmi sene ağır hapse 
mahkum oldu 

Karısı Zeynebin katle tP.fVik ettifi sabit 
olmadığından berat etti 

Geçenlerde bir baha ile oğlu 
nu öldürclü~ü iddia edilen Zeke 
riya ilo Zekeriyayı bu katilleri 
yapmaya teevik ettiği iddia edi 

len karısı Zeynebin muhakeme 
sine dün şehrimiz ağır ceza malı 
karnesinde bakılmıştır, 

Heyeti hQkime reis Bay $ev 
ki Kuyulu, ılza hukuk hAkimi 
Mahir Okçuoğlıı vo asliye ceza 
hakimi Bay Hıfziden müteşekkıl 
idi, iddia mnkamıuda Cumhuri 
yet müddeiumumisi Bay Enver 
Ünal, müdafaa mevkiinde maz 
nunlar vekili avukat Nazım bu 
lunuyor, kitabet vaıifesi Enver 
tarafından yapılıyordu, 

Reis, iki tarafa son sözleri 
ni ııöylemek için müsaade verdi, 
Her iki taraf da evvelce müda 
faada bulunmue olduklarından 

bir diyeceklori olmadı~ını söyle 
diler, 

Riynset makamı mahkemece 
verilen kararı tefhim etti, 

Bu karara aöre; Zeynebin 
iımad edilen cürmü eabit olma 
dıtındao tal11b veçhile beraetint 

Zekoriyanın Ömori \'e babası 
Melımedi tabanca ile öldürdüğü 
sabit olduğundan ve ancak bu 
öldürmek keyfıyetinin baıka se 
beplerden ileri geldiği ve mak 
tulların haksız tahrikleri netice 
si buııu husule getirdiQ'inden 
mevcud olan kanunu esbabı mu 
hnffefeye ve serdedilen tahr~k 
luıkkıııdaki rnki maddeler varıct 
görüldüğünden Zokeriyanın 20 
seno ağır hapsine hükmedilmiş 
tir, 

iıpanyada botufma· 
lar ilkbaharda şid-

detlenecek 
Baroka, 10 (Radyo) Franko 

culnr larofıııdan ilkbaharda Bil 
kilometrelik lıir sahada taarruza 
geçiloce~i vu bu taarruzda arazi 
kazanmaktan ziyade hükumet 
ordusunu imha olmek gayesi 
takip edileceği uıldirilmektedir, 

Güzel havalar tayyare taar 
ruzlarını teshil edecektir, 

Soıı yapılan muharebelerde 
hükümetçileriıı dört noktada cep 
heleri yarılmıe ve Cumhuriyei 
çiler 4.00 don fazla esir almııhr 
dır , 

.. 
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Yeni Yunan matbuat konunu 

Matbuat btırıun hakkında 
mütalea serdetmiyor 

Bu kanuna göre: hOrriyeti suiistimal etmek esbabı mnıed· 
~ideden ıddolunıcak. 

Yunan b&11D1, yeni yapılan 

aazetecller ve matbuat kanunları 
bakkrnda kısaca malQmat v~rerek 
mntıslea dermeıan etmekten çe. 
klnmek tedlrler. 

Bu kanunlımo ana çııailerl 

tunlar dır: 
•eurrlvell suiistimal etmek 

esbabı muşeddldeden addoluna
caktır. 

Tekerrnr ederse, mahkeme 
neş1r, tabl ve mQdQrle mubarrlrln 
icrayı Sllnatlen menedilmelerine 
muvakkııten kaydlyle kar1tr verir· 

Umumt mahallerde baykmı· 

rak kOfDrler savurmak ve l•RZI 
klm~eı~rl teşhir etmek ve gazete 
lerde y ıızılmış bulunmıyan şeyle · 

rl ilan etmek, velbaf.ıl umumun 
lstlr11batıoı selbetmek y11saktar. 
Blnaenaleyb gıszete satıcılarına 

ald bususatı matbuat vtı turizm 
mDsteşıırlıtı lsteclQ'I gibi tanzim 
edecektir MDstf'farhk gazete a· 
cent~lerlle bayilerini daimi kont 
rol altında bulur duracısk ve aykı 
rı harekette bul uo11nlardan verdı 

11 ruhsatı gnl alacnktır. 
:.ı1ttbuıtt ve turizm mnsteşar-

hğından ruhsatname alınmadıkça 

ıaıete ve mecınUH çıkarıl11maz. 
Mllı;leşarlık rubstttname lotnde 
kendi kennatloe ıore muamele 
ynpaeıAkhr. 

Gaz~te çıkar11c11klardan kefa 
Jet akÇf'Sl de allnaıcaktır. 

HQkQmet makamaıtının tekılp 
lerlol neıretmlyen gazetelerden 
ıw.ooo drebmlye kadar para ceza 
ıı aıırııscaktır Huımsl eıbasın tek 
zlplerlnl nPşretmlyPndf'n bunun 

yansı kadar ceza ahnır. 
Abl4k ve milli menaftya ay 

kın oeırlyat yasakhr. MQsteşarh• 
aıo kanaati muteberdir. 

Matbuıslta kHıanç veya Ocret 
le çalış ım mDdOr, stıblp, mııb 11 rrlr 

mOterclm ve ressıtml 1tr tescil edl 
leceklerd!r Tescil ' edllmlyenler 
lcrayl sanat edemezler. Bunlıtra 

iş verenler olddetle cezalandmhr 
lar. 

re.seli edllebUmek lçln aşaQı 
dakl evsaf ıazımdır: 

a) Yunanh veya Yunan ırklD 
dan olmak; 

b) Yirmi yaşım geçmiş bu
lunmak; lyl ablAk sııblbi oımıık. 

r) Q .. zete Vtt matbuat men· 
sopları ber yerde meslek birlik· 
lerl halinde teşkilat yııp1tc11khır

dır. 

GDndt>llk ıuetelerfn s"blple· 
rt, muhıırrlrlerlle, b11ftalık 1 gazete 
telt>rln ıablp ve mubarrlrlerl ve 
mDshıbdemlerl ayrı ayrı birlikler 
yap11caklardır. 

işbu mııh"lll birlikler 5 tane 
cemiyet bttllnde toplanacaklar ve 
hepsi birden ( Yunan basınının 

ıenel kurumu)nu vocude getlıe· 

ct>klerdlr. · 
Prold gazetesi, yeni basın ka 

nununun cemiyeti korumaya k4 · 
fl oldutunu tebarQz ettirmektedir 

Vradlnl gazetesi, vergi tabıll 

darldnnm mDkell~flerl tazyik et 
t\klerlne dair d~veran eden şayia 
ları t.-kzl;> için neşrolunan resmi 
tebliği tahlil ederek bu sözleri 
vergi kaçakçılarının çıkardıkları
nı ileri sOrmektPdlr. 

Yergilerde tenzillt yapılacak ı Karabükte kurulan çelik 
fabrika lan Maliye velıaletintle 

teıelılıül eden komi• 
yon meıaiaini bitir

mek a1zre 
AnkRra - Malire VekAletln· 

de tergilerde tenzılAt yapmak 
i9in toplanan komisyon faali1e· 
tine devam etmektedir. Bu husu 
ea dair hazırlanan muhtelif lAJi 
balar katt eekl ini almak üzere· 
dir ve bu.cüolerde Meclise verile 
cektir. 

Mevsuk bir eekilde ötreudi• 
limize aöre, hayvanlar verıisin · 

de, 7apılm11 olan hafifletme7e 
ilbeten öünmüzdeki sene llt, e· 
tek ve katırdan alınan verainin 
tamamen kaldırılması tekarrılr 

etmietir. 

Bundan baeka tiftik te ke9i 
den alınan veraiden de bet ku· 
ruı tenzili im kAnları hazırlan· 

mııtır. 

Tıp ve iıfenoirırı mftteh11· 
larmdan alınan istihkak verılıi· 
nin ilgası tamamen mukarrerdir 
Oyun Aletlerinden alman resmin 
de belediyelere terki cihetine ıi 
dilecftktlr. 

Buhran ve muuzene tergi· 
lerindtt en az 800. kuruı maaşh 

memurların iKlihkaklarrndan ke 
ıHen verginin hafifletilmesi istil 
zam olunmaktadır. 

Bu hafıfletme hava kuvvet· 
lerine 1ardım veraiıi harl9 ol· 
mak (lzere 7apılacaktır. 

Resmt ve huıuıt memurla 
np iıtilJlraklıflndap ~Hlll!lekte 

inıaat tlirektörii ile 
m/J:hendialer /ngilte· 

reden tlöncliJ 
latan bul - KarabQkte kurul 

makta olan çelik ve dAmir fahri 
kaları ineaat direkıörQ Hopkin· 
ıorı ile mOhendislerden Selvef 
Muin ve Hiyuz lngiltereden eeb 
rimize aclerek Kuabilke aitmie 
)erdir. 

Direktör Hopkinson, mensup 
olduQ'u •arauert. mfteHeeesine 
Karabük i11eaat1 etrafında izahat 
vermek (izere bir ny kadar önce 
Londraya gitmielerdi. 

Doktor, Hopkinıon ve arkı 
daoları 1e11i &alimaıla aelmiıter· 
dir. 

Baharda Karabüke reniden 
:rıühendisler celbPf'f ilf'cektir. Bu 
suretle bu gün 70 kadar olan 
mühendislerin sayısı 130-140 ı 
bulacaktır. Havalar iyileemekte 
oldutu ciheLle, Karabük inıaatı 
nın daha sOrat peyda edeceli 
umulmaktadır. Yeni teçhizat ıi· 
pariı edilmittlr. BroB&erı direk 
ıörlerinden Makenzi ile Mayıı da 
önOmOzdeki aylar içinde ıehri 

mize gelerek Ankaraya ve sonra 
da KarabOke gidecekler ve inıa 
atı 'erinde tetkik edeceklerdir. 

Karabükte it hacmi artmak 
ta olduauncıan alınan ieçilerin 
dA RAvıRı 11rt110Akl1ı·. 

otaıı \·ergıler hırlf'IŞlır lmı:ık ıedır. 
Hafifletme birleetirihrn miktar 
üzerinden ve muhtelif lı1enelerde 
tah11kkuk ettirilecek bir proıram 
dahilinde yapılacaktır. 

Projede hare; va ta'hıll uıul 
. leriode kola1lık temini olheUerl 

d• bllbını ltına ıdilmlttlr. 

Lehistan 
dış işler bakanı 
Yapılan miJzaherat 

sona erdi 
Roma, 10 (Radyo) Lehistan 

dış ieleri bakanı Bek ile yapılan 
görüşmeler sona ermitlir, 

GörOemeler, 9ok Hmimt te 
dostane geçmie, iktisadt, m"lf te 
küllilrAl işlerde müeterek çalıe 
malardn muvafakati efklrı oldu 
au aörülmüotür, 

Vareova, 10 (Radyo) HükO 
met bir tebliğ neşretmiştir, Bu 
tebliğde Polon1anın lıRrid siya 
selinin dt>Q'ietirilmeyece.ti Roma 
da hiç bir itilU ve muahede im 
za edilmemit oldutu bildiril 
mektedir, 

Demiryolu istasyonlarında 
Hububatın muhafazası 
için demirden zahire 
anbarları yapılacak 

Dtıvlet demiryolları idıtresi, 

müstahsile malının ncıkli lıuıu· 

sonda azamt kolaylılı ve bir ta 
raftan dıt mahsulüu her türlü 
hava tesirntından masun kalma 
sını temin etmek üzere gerek 
yeni 7apılan ve gerf-kse eimdiye 
kadar mevcut olup dll tesisall 
buluıımıyan iatasyoalarda zahire 
anbarları vücude aetirmaye ka 
rar vermiotir. 

lsıasyonlarıo yanında kuru 
lacak bu zahire aııbarları demir 
den olacak ve mahsulün riltubet · 
ten müessir olmıyacaRı bir ıe· 

kilde olacaktır. 

ispirto stoku bulu-
nan bayiler 

inhisarlar idaresinin piy&11· 
da satılan ispirtoların satıe fiat· 

!arını bu ayın on bAtirıden itiba 
ren indireceQini yaımıetık. lnhl 
sarlar idaresi bayilerin fiatın bu 
eekilde inmesinden dolayı ellerin 
deki sloklardaıı zarar etmemele· 
rini temin için ellerinde kapalı 

veya açık tuvalet ispirtosuyla 
yakacak ispirtosu bulunanların 

on dört mart akeanıı inhisar ida 
resine bildirmelerini eart kor · 
muıtur. Arada hbıl olacak fiat 
farkının eldeki stokta tevlid ede 
celi zarar k.ıdar bayie iıpirto 
veı itecektir. 

Emniyet muamelat 
memurları nizam-

• 
nameaı 

Dahilire Veklleti emnlret 
teıkilAtı kanununa aöre ( emni 
yet muamelat memurları nizanı 

namesi) iıminde bir nizamname 
hazırlamııtır, 

Bu nizamname devlet 1t1r&11 
tarafından telkik edilmie ve JÜ 

rürlüQ'e girmietir, Vekiller heye 
· tinden çıkan niıamnaruey~ ıöre 
emniyeı teıkilAtında fılf poliı 

ı,ıerinin dıtında kalan yazı, he 
sap ve levazım itleri muamellt 
memurları tarafından ıörQlecek 

tir, 
Bu muamelAt memurları beı 

ııoıfa ayrılmıetır, Birinci ııoır 

muamelAt memurlarının maaela 
rı 85 lira, ikici sınıflar 30, 6çı1n 
cil sınıflar 25, dördüncü20, beein 
lli 16 lira olacsktır, 

Ru memurların vilAyet emni 
yet kadrolarına göre tayin olu 
nan vazifelerde n&1ıl kullaoıla 

caklarmı emniret umum m(ldftr 
ıoao aöıterecek, hizmetlerini 
emnlret mOdftrlerl ve lınirlırl 

&aııJiıP .. koQtrot ıdeoektlr, 

Suriye haberleri 

Millt Müdıf ıı tııki ltı için 
Eeki Osmanlı ortlu

aunclan 8 O kiıi 
alınacak 

Şam- Millt mlldafaa veza· 
reti eski Osmanh ordusunda 
hizmet etmie zabitlerden &dksen 
kişiyi tesbit eylemittir. Bunlar 
yakında teşkil edilecek olan Sa 
riye ordusunda vazife ıörecek 

lerdir. 

Suriye ıe lü~nın gazetecileri 
İtalya ve iapanya1a 

giJeceklermiı 
Berutla çıkan Savtuleaap ga 

zetesi eu haber termektedir : 

Yaktnda 20 kadar Suri1e 
ve Lübnan aazetecileri ltalya 
he11abma halya ve lspan7a71 
gidPceklerdir. Bu halyan koııso 
losu eimdiden bunların h~r biri 
De beeer bin liret vermielerdir. 
Bunlar oralarda gördüklerini 1a 
zacak ve rıetıriyatlarile Fas Arap 
ları arasında propaQ'anda 7apa 
caklardır. 

l:loıvezir Pariıe gi
diyor 

Şam, - Baevezir ile harici• 

ye vezirinin Pllris seyahati ta· 

karrür etmietir. Kendisine bari · 
ciye genel sekreteri ile bir kı· 
sım memur te aaıeteciıer de re 

fakat edecektir. Heye& mart son 
larına ve nisan iptidalarına dol 

ru Parise aidecek ve o zamana 

kadar Fransız parllmentoıunca 

tasdik olunacak olan muahede· 

lerin mübadele merasiminde hı 
zır bulunacaktır. 

Merkez bankoaı ku
ponlarında miJruru 

zaman 
Cumhuriyet merkez banka· 

mız aelecek ayın 18 inde ilk he 

IBP devresinin mOruru zaman 

mılddetine ıirmie olacaktır. Bu 
nun için bankanın kurulue tari 

hindeki bu ilk heaap devresine 
ait bir ve iki numuah ilk te· 
metıü kuponları bu taı ihte tabi 
aliyle müruru zamana uaramıı 

olacakıır. 

Banka, nlharet bu tarihe ka 

dar ilk heeap devresine ait te· 

mettüil ödem6kte devam edecek 

tir. Fakat ondan sonra kupon· 

lar müruru zamana 
tır. 

uarıracalr. 

Ortı okullar için 
Yeniden dfretmen 

alınacak 
Kilh6r Bakanlıl}ı bu 71lkı 

orta okul ÖQ'retmen ihUracmı 

kareılamak fhere yine ilk okul 
ötretmeııleri arHında bır imti· 

han açmaya karar vermie te im 
tihan gılnlerini bOtOn kOltGr dl 
rekıörlüklerlno bildirmieıır. 

imtihana ıirmek istiyPn ilk 
okul öğretmenleri hirer dilek9e 

ile Kültür direktörlütilııe müra 
caat edeceklerdir. 

Türkçe 15 Haziranda, Tarih 
col}~afya 16, Riyaziye 17, Fen 

bilaiıi imtihanı da 18 Haıiranda 

olaoı-'ır. 
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Yergilerin Tahsil mürur zamam 
Maliye vekaleti bir tamim ile mürur 

zaman müddetini izah etti 

Resmi gazetede neıredilen bu tamimi aynen iktibas ediyoruı 

Tahsil nııUr ur zaman mUd Bu cihet 2395 ııumaralı 
detleri ile bu mUddellere baş karıunun muvakkat ikinci nıad 
)angıç olacak tarihlerin tayin desinde sarahaten yazılıdır. 
ve lt sbit hususunda bazı ma· Muvakkat ikinc~ madde 
hallerce tereddllt edıldığı an- de (Ru kanunun rneriy,..te gir-
laşıldığından muhtelif VAıgi . diği tarihtf'n ~vvP.liii ZArnan· 
kanunlarımızda y11z1lı bulunan lam aid olup h1-1 ıı ilz tarhıyatı 

tahs· 1 mil m ı u zııman müddet- yı-ı pı l mamış vı:ıyahnt katiy• t 
leri hakkındaki hl:kUmlt•rin ne kesbetmem i ş olan vergilerde 
suretle tatbik edilm,..8i ı,.zırn · milkellt> rıyet şekli vergi nis 
gelec+>ğinin tavzıbi fdıdeli gö· beti muafıyetler ve müruru 

rUlmUşlUr. zaman eski hUkUmlere tarh ve 
1 - K1t.zanç Vtirgisi : tahakkuk muameleleri bu ka· 

Bu v~rgide tahsil müruru rıun hli lıUmlerine talıidir.. ) 
zamanırıı tayın edP.n son hü denılmiş ve bununla tarhiyatı 
kUm 2395 numaralı kanunun t yflpılmamış V•·yabut katiye 
3258 numaralı kanunla dt>ği ş · 

tirilen 78 inci mudd,..~ınde ya 
zılıdır. Bu mııddA ( , •• tarh 
edilip de katileştığı malt yılı 

takip eden mali yıldan itiba
ren beş yıl içinde tohsıl olun
mıyan vArgiler müruru zamana 
uğrdr Ruhsat lt>zkerell'\rİ ve 
vergi karneleri harçları da a'j 
nı hUkme tabidir, Ecnebi mem 
leketlerde bulunanlar için tah 
sil müruru zamanı on sene
dir.) dPnilmekte VA tudilen ev 
velki i8 inci madde de aynı 

hUkmU ihtiva etmP. ktedir. Yal 
nız eskisind6 (ırnsbi katiyet 
ettiği mali yılı) tabiri muad 
del maddA mHtninde ('<alilt>Ş• 

t iği malı yılı) Ş9klinH konul· 
mak suretile Psas mllf'Rsir ol
mıyan bir d.., ğişiklik yap:lmıı 

tır. Her iki hil '<ilrn arastrıda 
tahsi 1 müruru z•ıman müddeti 
VA bıışlangıcı noktasından hiç 
bir fark yoktur. 

Bu ı ti barla 2395 nurn ua 
h kanunun ıne riyt• t mP. vki ı ne 
konulduğu 1 hazırun 934 ta
rihinden iti harAn kazan<; VM

gisi tahsil müruru z ,. mırn müd 
detinin bflşlangıcı verginin ka 
til ... ştiği mali yılı takrib~n 

malı yılı iptidasıdır. 

1 haziran 934 tarihinden 
Yani 239j numaralı kanunun 
meriyet mevkiine girdiği ta· 
rihten evvelki zamana taalltlk 
eden kazanç vergilerine ie· 
lince ~ 

Bu kısma aid kazanç ver 
gisi tahsil mUru ru zaman mUd 
d~ti 75ö numaralı kanunun 
1038 numaralı kanunla tadH 
Pdılen 6 ~ Uncu maddPsir.de ya 
zılıdır. Bu da ( • . • hthakkuk 
ettirilip de kesbi katiyet ettıği 
tari hte.a itibaren bPŞ Bı>ne zar 
fında tahsil edilmiyen kazanç 
VMgısi müruru zamana uğrar 

ş~kıindedir. Y~ni hUkUmle ara 
sındaki başlıca fark mDruru 
zurnan mOddetlne başlangıQ 

ittıh~z edilen tarihlArdHdir Bu 
beşlangıça yAni hUl<Omde ke
tilt· ştıği tarıh t>BRS idilmiştir. 

Eski hilkmUn meri bu· 
lnnrluğu zamanlarda Vf'lyahut 
~:395 numaralı kanunun mer 
iyet mevkiine konulduğu hırih 
ten sonra eski zamanlara aid 
olmad: Uzre tahakkuk ~ttiril 
miş vArgılerde mllruru zaman 
hUkOmlerinin yine Pski kanu· 
na göre hesap edilmeıi IGzım· 
ıeur. 

kesbelmemlş vergi le ı de m Uru 

ru zaman t>Ski hükümlere ti
bi tutulmuş olduğuna göre f'S 

ki kanuna göre tarh1yatı ya
pılartık katiyet kesbetmış olen 
IBr da müruru zaman mUd· 
d,..tferinin evveliyatle eski hU· 

kllmlere kıyasP.n hPSRp edilme 
si muktezi bulunmuştur. 

Buna binaen kazanç ver 

gisi tahsil mUruru zaman mUd 
deli bHşlangıcının tayininde 

evvelemirde verginin taal ı Ok 

ettiği senenin tesbiti zaman 
mebdei 1 haziran 934 ve ha 
ziran 985 ve mUtı~ıtkip s .. ne· 
ler için v~rginin katilf'şt • ği ta 

rihtir Uç senede taksitli Olarak 

tahsil edilmesi mPı!{Qr hükUm 
le re mUessi r dt>ğildi r. 

7 - Huyvanlar vergisi ~ 

Bu vergiye ait tahsil mu 
ruru zaman hUkOmlerini 

A - '<!897 11um n ro.lı lrnmı 

nun m~r ı yd mevkiiue koııuı 

Juğu 1·6·936 tarihinden son
gPçtın ve rneriyelle kaldığı 

mUddet g ... ç.-cek olan ıamana 
B - 1839 numaı alı kanu-

nun merıyete konulduğu 1 6 

931 tarihi ile 3897 numaralı 
kanunun meriyet mevkiine 

koouldu~u 1· 6-936 tarihleri 
arasıadaki zamana, 

C - 1839 numaralı kanu 
nun meriy.,t merkezine konul 
duğu t-6-931 tarihİoden ev 
vaJki zamana 

Aid olmak Uzre Qç kısım 
da mQtaıeaetmek IAzımdır, 

Bu taami fe gnre : 

A HDkmU 1-6-936 ta 

rihinden muteber olan a~97 
numaralı kanunun 31 inci mad 

desinde ( ... tahakkuk ettiri 

lip de taba1tkuk ~ttirild iği mali 

yılı takriben beş mali yıl için 
de tahsil olunm1yan vergilt-r 

mOrurutamana uğrar) denil 
olmasına nazaran 936 ve daha 

s0nra ki mali senelere taalJtlk 
etmek Uzre tahaıtkuk ettirilmiş 

ve ettirılf'cek olan hayvanlar 
vergisi tahsil müruru zaman 

müddetinin başlangıcı vArginin 
tahakkuk ettirildiği mJtli yılı 
takriben mali yıl iptidasıdır. 

(Sonu Var) 

Paralar 

Ttirk al/unu 

İsterlln 

/Jolar 
Frank 
Ltret: 

gelmed 
629, 75 
7 

,. 
9,,oo 

24,9:i 50 
15.13-60 

· Nö~etçi [czane 
bu akşam 

SAÖLTK E"unesı 

Meşhur sanatkA.r 

Remzi T ezelin 

Atatiirk 
Celal Bayar, Dahiliye Nafia 

h<tisat, Kültür ve diğe 

vekiller ile büyüklerimizin 
her boyda fotoğrafları ya 
kında Mersine de g +>lect.kti 
Pastel fotoğrHflar için sipıı 

riş kabul olunur, 

SEDAD SAHiR SEYM[N 
Uray caddesi No. Mersin 

Kadın oe erkek için 

Arlon 
Markalı Kol Saatleri geldi 

kol, cep, masa ve duvar 
saatlerini de tavsiye edf'riz 

SEDAD SAHiR SlYMlH 
Uuy caddesi No, 41 Mersin 

1 

Güven 
Sigorta ~ ı 

Hayat tarifeleri ih 
tiyacınıza en uy
gun olanıdır. 
Acaotası . VASFI ORGUl\ 
dan arayınız. 25-30 

Yeni mersin Basımevi 
MÜCELLİT 
HA.NESİ 
Eslduuş, pa rc;alan-

mış, forsutle kilapl:ı
rrnızı işe yaramaz de
ye atmay1111z. bir gün 
size IAzım olur. Kitap
la rmızı, defterlP.ri nizi, 
müeellilhanemize gön
deriniz. 

Her nevi k.ilap ve 
deflerl~r şık, zarif me 
tin ve iı.ullanışlı ola
r:ık t'İ!IPnir 

Y(Hi M(RSIH 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ) Türkiye Hariç 

Şerait I için için 

Senelik 

Altıaylık 

Oç aylık 
Bir avlık 

1200 Kr , 

600 

300 

ıoo 

2000 l<ı 

1000 

500 
Yoktur. 

Resmi Haoabn satırı 10 
Kuru~tur. 

i l A N 
· O. Oemiryollan 6 rnCI işletme e~siltme tomisyonundan 

İdaremiz ihtiyacı için şartnamesinde yazılı evsafda sa 
tın ahnacak 60 ton hurda dökmenin beh .. r kilosu 3,15 
kuruş muhammen bedelle açık eksiltmeye konmuştur 

Eksiltme 18-.'I - 938 cuma gün il ~aat t 5 de Adı nada 
işletme müdü· Jüğü binasında yapalacaktır. Şartname ve 
mukavelename projefoıi ~ cr:;in Konya istasyo:ılarına ve 
komisyonumuza müracaatla bila bedel görülebilir. 

Bu hurdalar Mersin Konya Ad4na istasyonlarında ve· 
ya bat güzergahında bir ve bf r kaç istasyonda d.1 teslim 

edilebili r, 
ishklilerin 938 yılı ticaret odası vesikaları ve kanunun 

İstediği sair vesaik ve işletmı:-miz veznesine yatıracakları 
168, ı .> liralık t ' mioat makbuzu veya bu miktarda Banka 
mektubu ile muayyen saatte eksiltmede bulunmaları. 

2- 8-11-15 

i l A N 
O. Demiryollau A~ana işletmesi satmalma ~omisyonun~an 

İdare ihtiyacı için lO~>CO kg. muhte lif kutur veeb • 
adda demir malzeme ile 200 adet demir lavha pazarlık 
ıuretile satın alınacaktır, Pazat lık 17-3-938 perşembe 
günü saat 14,30 da Mersin istasyonunda y11p1lacaktır. 

Şartname V f'! mukavelename projelı- ri Mersin istasyonuna 
müracaatla bedelsiz görlllür Muhammen bedel 2055,40 kat 
teminat 308,31 liradır. 

İsteklilerin kanuni vesaik ve Mersin istasyon ve-znesine 
yatıracakları liati teminat malrbuzu veya banka mektubu 
ile muayyen saatte komisyonda hazır bulunmaları 

2-8-11-16 

Saym Mersin Tüccaramna ve hal~ma müj~e 
Şehir dahilindeki nakliyatınızı ucuz, 

aeri, temiz bir ~urette yaptırmak için 
bize müracaat ediniz. 

Kamyonhırımız emrinize amadedir. Alınacak ücret, 
araba ücretinden daha mutedildir. 

Bu suretle hem nakliyabnızı toptan yaptırmak ve hem 
de zamandan kaıanmış olursunuz. 

Kamyonlarımız büyük ve kapalı olduğundan mallarını· 

zın hasara uğramak, yağmur, çamurdan müteeasir olmak 
ibtimalteri de yoktur. 

Telefon : (180) 

•• 

ADRES : Otomobil Durak Mahalli 
Herızirıci Baki harma 

21-30 

Ornek Kebap evi 
Ahmet kaya Selçuk 

Kuruı Kebaplar 
15 Mersin kebabı koyon eti ile 
25 Yoğurtlu kebap sade yağ başlama et ıuyn ile 
15 Kuşbaşı k ebap 

20 Domatisli kebıp 

20 Batlıcanlı Urfa usulu 
20 Sulu kebap Ad4na usulu kebap 
~O Sınmsakh Ayin tap kebabı 

~o Klllbaatı 
20 Yumurtalı ıalçılı kebap 
20 Kirazlı Kebap 
20 Keme kebabı 
20 Patatisli kebap 
20 Baharlı kebap 
15 Sade maydanudu kebap 
20 Y ığlı hamurlu et tepıide ' 
~o Çiğ köfte 

5 Salata, Cacık, Turıu 
Kıbns çarşısında 8- 10 Numaralı Örnek Kebap 

Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile daha bir çok ya· 
zılmayan kebaplar sırf koyun eti ile yapılır. Sayın müş· 
terilerimizi memnun etmek için yapılan bu taahhütten 

6rn6k kebacısı Ahmet çekinnıez. 
Rir tecrübe kafidir. 

TÜRK HAVA KURUM J 
Piyangosu 

ller Ayın Onbirinde Çekilir 
Her ocağı zengin eder 
stzD; BfR DANE A"INIZ 
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Remington 
=,ırmı~~~~~~@~~~~~~~~~~~~ 

1 GÜVEN mı 
I ·· SiGORT ~ ... ?.Q?.YETESi 1 

• 

Her Dairede 
Her ticarethanede 

Her yerele 
• 

• Daima RE M f N 6 T O N yazı makinalan • 
ve Şeri ti eri kullamhyor 

~ 
Sizde bir REMİNGTON almalı-i\I 
sınız. Satış yeri ill L a:ı Vilyam Rıka:ta 

f otograf Makineleri 
Fotoğraf mevsimi geliyor, şimdiden 

birer makine tedarik edebilirsiniz. 
Kodal{ ve ~,oglander 

Markalı 938 modeli makinelerimiz 
geldi 

T a~sitle Satıs 
= =;:=-== 

( T 1 K U ) Markala dolma kalemler, . her cinı 
matbaa kağıtları, Kırtasiye, Kitap. Fenni gözlükler . 

. ,:;~~i;,·P· M .. SEÜAt0SA0Üfft1°'iS[YİMW .... t•v•İ)'• 
Uny Caddesi No. 42 - MERSİN 

• DOKTOR DO~TOR 
HANDAN KEMAL KEMAL ŞAKIR 

SARACOGLU SARACOGLU 
••••• 

Doğum ve Kadın Memleket Hastahanesi 
HAstalıklan DAHİLİ HASTALIK-

Birinci Sınıf Mutahassısı LAR M ÜT AHASSIST 
MUAYENEHANESİ 

Kışla caedesi Avukat Hilil Muayenehane: 

Kemalin evinin birioci katın Kışla caddesi Fedon 
da hastalarını her gün ıa· Tah1ncınıa evi altında-
bahtan akşama kadar kabul daki 102 No. Daire 
eder. 

• 

• 

• 
ı 7 -.. «~z=:aftll~ , ~- eEf!taC•**'*3EEiiii!Ei!Ei5!i!a 

1 Doktor 1 
1 Muharrem Atasu ! 
't' lstanbul ve moskova On;versitesi 1 

ıeririyatı hariciyesinden mezun 1 
~ HHtolarını Boyram ııDnlerinden mada her ıııın 1 
1 ıabah saat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden aon· fl' 
~ ra ou beıten onsckize kadar muayenehaneıinde kabulJJ 

l
'I eder. 'r 

ADRES : Camişerif Mahallesinde pazar caddesi it 
29 No.lu Hane ft 

~ll•>l!C~---i!Clie*li19~aı.IO'lll8= 

V urtdaş Kızllaya 

aza olunuz 

~ Sümer Bank ve Emlak Eytam bankaları tara.fından rmı 

~kurulmuş tamulusal bir kurumdur. Vasfi Orgun fijJ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
auna•nnnnnm •• ~ nnnmınnnnnnuunn••• 

1 kayadelen suyu ! 
ti Sa)'W HaJ~uııızm ~ılıttiillfl • flÖ1 öuuradt> tutarHk e~ı hulunnııyan KAYA W 
l()ELEN SUYUNU flH\'Pl sıhhi bi r ŞP~ ilıl.- mt>nlrnğdHki lt>SİSHtrnda eksik-

1 
likleriui tamamlamış ft1n11in P.O ~on u~ull.-rini yHplırmakda bnluraduğu

ruzu arz ~d~riz. 

fi KAY ACELEN SUYU 
1 Kaynadığı yerden itibaren istasyon yanma kadar cam borularla billur havuzlara 
1 in~irilmiş ora~an~a ~ütün fizi~i ve kimyevi evs3fım mu~afaza e~erek el deymeden 
1 ~ususi kimyakerimiz huzurunda ~ama cani ara ~ol~urulmak~a ve muntazaman 

1 Ş&h!İ~~!!EL~~ffi:~~~~U~ evsafı ve fevkatıdell~ine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızıui = gösterdi~i ra~bet ve teveccühü kareısında fazla söz söylemeğl zait görüyoruz. Sıhhat Bak<lnhgı ı 
.ve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAY AD ELEN SUYU )'sırız Tilrkiyenin 1 
.. en iyl suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın hirinci kaynak suları arasında bulunduQunu isbaa 
il etmiştir • • 
fi lştahsızlı~a, hazımsızlı~a bir çok mide baQ'ırsak hastalıklarına kareı KAY/> ')ELEN ,ifalı bir M 
il hayat kaynaQ'ıdır. 1 !! Suyu ptlt temiz ve btrraltdır. Turübe eden sayın halltiinıı!lundlnde buldutu ztndelill. ve sllılıatın 
"" JJerdi/l far/t,larla suyumuzun m{Jşttrısi çolalmalt.taaır. 

1 Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi = 
•--•••nnnennnnnnnannannBBnna•••••••1111~~ 

Senelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

. Harflerinin Hepsi Veni Ve Çeşitlidir 
Resmi devairve müessesotla ticurethanelereait her nevi defter 
ler ve evrakı matbuaveaıairei en nefiı bir tarzda ıür'atleyapar 

···~··~~·~~·····~··· 
HARİÇTEN GÖNDERİLECEK SİPARİŞ
LERİ KABUL VE TJ;:Z ELDEN YOLLAPl 

HER NEVİ 
KİT.AP, GAZETE 
VE MECMUA 
TABINI DER. UH-
TE EDER.. 

K . .A R T V İ Z İ T 
D A V E T K A R. T
L AR. I. ZAR. F K:A
G I T B.AŞLIK. 
L .A R I T .AB E.D İ
Lİ R.. 

Yeni Mersin Baaımevinde Dasılmışll~. 


