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Belgrad 25 (Radyo)- Cenev 

reden dönmekte oran Türkiye 

Hariciye vekaleti umumi katibi 

Menemencioğlu şerefine bugün 

Başvekil ve Hariciye nazırı Milan 

Sahibi ve Umum Nefrlyat Cuınartesı" 
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-------------------------.--------------------------------.... -----------------------------·------------------------------------İspanya~a harp Nasyonalistler le~ine bitiyor Ingiliz Menfaatleri Tehdid Edilirse 

O zaman harb muhakkaktır 
Çember/ayn .4 vam kamarasında beklenen beyanatını verdi 

Britanya hükümeti taahhütlerinden başka 
hiç kimseye karşı garanti veremez 

lngiltere Ademi müdahaleye sadık kalacak. ita/ya ile yapılan 
müzakerelerde büyük yol alındı 

Londra, 25 (Radyo) Başve· 

kil Çemberlayıı dün saat 16 dırn 
biraz evvel ayağa kalkarak ln
ııilteren in harict aiyas~ti ve mil 
dafaası hnkkmda .ıünlerdanberi 
beklenen beyanatını \'ermiş \'0 

demiştir ki : " 
c Büyük Brilanyanın aııane 

haline gelen harici siyasetini hiç 
uır tesir degiştircmez. Bu siyn
ııet sulhun muhafaza \'o iclame
&idir. llu harp yapnııyacıığız ma 
nasım ifade etmez. Büyük Brl· 
taııya bir c;ok devlı>tlere taahhüt 
lerıe lıağlıdır. Bu tnalıhütler ica 
hında bizi harbe sevkcder. Ta· 
lıhhütlerinıızi yerine getirm<ınıiz 
d{·n asın şüphe edilemez. 

lngiliz menfaatlerine 
dokunulursa 

.Bizim dünya üzerinde l.ıir 

Çok hnyati nıenfaatlertmiz çar· 
dıı·ki oıılar tehdid edilirse mutlak 
harp olur. Bu hnynli menfaat bü 
Yük Drilnnya toprııklan üzerin 
dectir. Bu menfaatler için harp 
etmek Lizim için ölmez prensip 
leri muhafoza zaruretinden do 
Qar . 

Çekosrovakya meselesi 

Enternasyonal vaziyette en 
dişe ile tokip edilen en müstacel 

zunu sarfla çalışacaktır. Alınan- lngiliz :ltalyan &6r0şmeleri 
ya- Çekoslovakya müşkülAtını 1 Italya hükOmetile Ramada 
doğuran meııeleleı'İn hallınde yar batılamıe olan müzakerelerde bil 

dımdn bulunmaya.da amadedir yük b ir rol katedildi. Netice hak 
Kuvvete müracaatlarda bü k d ümillerimir. çok kuvvet 

yük fenalıklar çıknbilir. Kuvvete ın 8 

müracaat emniyet ·ve kararsızlı 
lendi, 

Çembeılııyn bundan sonra 
ğı tevlit eder. kendi iç işleri:ıdeıı bahEederek 
Ademi müdahale işi istihsali artırmak ve silAhlanma 

ispanyaya gelince: Büyük ya yeni bir hız vurm<>k lüzumu 
Britnnya Ademi müdnhaleye kar nu söyledi. 
şı Y opılan ihlAlleri müdriktir. Avam kamıırneı ÇPmberlay 
Mealeı:ıef bu ihlAI birçok taraflar 

ııin beyanatını reye müracaat et 
dan yapıldı. lhlAller ne kadar ya 
pılırsa yapılsan lngntere ihtila meksizin alkışlarla taevip etti. 
fın hallı için Ademi müdahale Hariciye Nazırı I..ordHalifaks da 

ııiıı geniş bir çare olduğu fikri Lordlar knmarasında Çeınberlay 
ııi değiştirmedi . nin ayi beyanatta bulundu, 

A ııusturya tam A lmanlaştırılıyor 
-- -

Göring seyahatte 
Şıış11ig Avustı1rya hııduduııa 

ç1l{111ak teklifini redd~tti 

IMuıd;oda gene Almanya aleyhine nü
mayişler oldu. Başvekile tarizler yapıldı 

lllesele Qekoslovakya - Alman Berlin, 25 (Radyo) Eski A 

lllOnaselıetlerldir ki lıunun da vusturya bae,·ekili Şuşııig Avus 
halli pek muhtemel değildir. in ıuryn hududundan çıkabileceği 
Ri!lere hükumeti alakadar mın hakkındaki resmi teklifleri ka 
lıtkada yalnız istikrarın değ!l mü l.ıul etmemiş ve memlekette kal 
nasebc.lleriıı esaslı tarzda teksi mak istediğiııi bildirmietir, 

bu gün tayyare i1e Avusturyada 
bir seyahate [çıkmıştır, Goring 
ilk olarak \'iyanoda ve ondan 
sonra da bütOn A vusluryanın 
büyük şehirlerinde dolaşarak nu 
tuklar söyl~yecektir. Goringe as 

keri ve iktisadi mehafile menıııup 
bazı yüksek şahsiyetler de refa 
kat ediyor, Bu seyahatte Avus 

fini mümkün kılacak tedbirler Viyana, 25 (Radyo) 10 nisan 
aradı. Lokarnodan ııyrıca bir da yapılacak plebist münasebe 

l>aktıa sulha hizmetle bulunmak tile potılıı id11resi yeni pullar çı 
Üıere taahhütlerde l.ıuluıımayı karmıştır, 10 nisandan 31 kAnu 
~Qtün iııceliğiyle arattırdı. nevvel 938 e kadar kullanılacak 

akat garanti vermeye l.ıu pulların üzerinde büyük Al 
gelince manya haritası ve bir tarafında 

Büyük Britaııya her şeyden l!"ührerin foto~raf ı vardır, 

turyanıo Almanyaya ilhakından 
sonra iktisadi vaziyetin organi 
ze edilmesi ve dört senelik pldn 

tatbikatı 

halkını 

hakkında Avusturya 
aydııılatmayı istihdaf 

E!\•9 01 Fransa ve Belçikaya karşı Piyade alayı döndü ediyor, 

hrdıın fe müdafaa taahhüdüne • llerlin, 25 (Radyo) Beş ııcün Bir taraftan da Londra 
2itınietir. lıluahedelerle Porteki b 1 D Viya namayı'.e.lerı· 
ı denberi Berlinde u una ~ 
a~' ~.taka ve Mısıra karşı da ta na piyade alayının bir taburu Londra, 26 (Radyo) Avam 
lo..,~~llerimi.z vardır. Eğer Çekos Alman elbisesile techiz edilerek Kamarasında başvekil Çemberla 
li'ra Y8 hır taarruza uğraru tekrar Viyanaya dönmüş ve ta ynin beyanatını verdiği sırada 
ti nsa da Çekoslovakya ya kar (bur eiddelli alkıtlar arasında Almanya aleyhine büyük oüma 

8 taahhütlerini ifa etmek ister . k ki d n ne"mittir .
1 

Jer olmut ve nümayioQiler e but~ . . Berlın so a arın a • " • 1 1 
de h un askert kuvvellerımızle G . A t ya gitti Çemberlayıı gitmelidir diye ba 
1 

r al Fransaya yardımda bu orıng VUS urya 
un G · Qırmışlardır,; 
k hlalımı bulunmamalımı ? As Berlirı, 25 \(~R~a:d?.y~o)~::_:o:rı::D:i:_.:=.::~:--':'-:~-;;---;-;:-
l'eritaahhüde girmelimi girmeme - l • • h el ft 
~?111i, diQer devıeııeri mümasıı /ngiliz • Türh g6rüşme erının e e ı 
ır ınudafaaya davet etmelimi 

:
1

"';~~;:;:;;; ,;.,d. büyük nri ingiltereden istikraz yapıl~ca-
d'nYanın otomatik siy8Bet elin h ı . doğru Değıl 

.en cıkar. Böyle bir vaziyeti ter. ğl 3 bef 0f} 
:ıı edemez. Fransa ve Belçika • .1 ı 
Q~n h••ka taahhüt altına girece Görüşmeler üç esas üzennue yapı ıyor 
k~llliz bir mıntaka olamaz Hü 
1 illet bunlar üzerinde garcınti Londra, 24 cAA• Havas mu\ rede tesis edilmit ol~n. Tür_k 
Sr "eremireceAi mütaleasındadır habiri bildiriyor : kontuarının muamelelerını genıe 

O\'Yet teklifi meseresi: fngiliz-Türk müzakereleri letmek, 
teın ~Üyük Britanyn Avruplll"I ni yapmakta olan zevat ile ya 2 : le B•nkasınm lna-iltere 
raı 811 eden bir konferansa tn kın temasta bulunan mahfiller, de bu eubesini tesis eylemek, 
le~~~r. Fakat Sovyet Rusyanın bu görüşmelerin, Türkiye~e b~r 3 : Türk, Jngiliz kllrigiııin 
ra ıt eıtiQ'i teekilde bir konfe. istikraz verilmesi heddinı gut işlcmeslııi tetkik etm~k, Türk sa 
h.ns rnilletleri gruplRra ayırma mekte olduğunu yalanlamaktadır tıelarının fazlalaştırılmasını müm 
dir ın~Yddn verecek mahiyette· Bu mahfillerin tasrih ettiği kün kılmak, Türkiyenin lngilte 
illa kı makul bir hareket ola- ne göre, İngiliz • Türk görüşme reye kareı olan ve yekunu l.ıir 
ler ı. l3ritanya hükumeti Millet !erinin hedefleri eunlardır : buçuk milyon İngiliz lirasını bu 

cemiyet" t ·ı ·ıı ti l .· ' Türk krom, bakır ve !\ta ı vaeı a&ı e mı e er lan faizlerinin tediyesini koldy 
t 611 '~n~aki dostluklara zarar ve molibden madenleri satmak üze 

•htıJAfları halle bütün nüfu re bundan altı ef enel fngilte laıtırmak, 

Hükumetimiz 
F ranko ile ajan tea· 

ti edecek 
Frankonun mümessiri 

Ankaraya geldi 
Ankara, cAA> - Balkan aıı 

tanlı konseyinin Ankara toplan 
tısı esnaeında tekurriir ettiği 
veçhile, General Fraııko hükıl 
metinin Ankaroyo gelmiş olan 
delegesi DC\part ile, iktisndi, tice 
ri ve konsolosluk itıleriyle meş 

gul olmak ilzero Türkiye ile bu 
hükOmet arasında ajanlar teati 
si kararlaştırıldığı öğrenilmiştir 

Çekoslovakyada 
Naz,i partisi çok 

kuvvetlendi 

Hükumet blokuna mepsup 
mebuslar da çekildiler 

Rical başladı 
Cumhuriyetçiler hemen bü

tün cephelerde gerileyor 
Nasyonalistlerin şiddetli taarruzları kar 

şısında Cumhuriyet topçuları atıl 

Alkaniz, 25 (Undyo) - Ha· 
\'ai ajansı muhabirinden: Fran· 
kist öncü kuv\•otleri e\·velki gün 
şiddetli bir çarpışmadan sonra 
Alkaniz • Gondescı yolu üzerin 
de kOin \'al de Algorfo kasalıası 
civarında stratej ık ııok tasından 

mühim sayılan lıozı mevzileri iş 
gal etmişlerdir. 

Fren kistler, cum h uriyetçile· 
rin mukn\'emol hatlarını kırarak 
beş yüzden fazla esir almışlar, 

takı ibeıı iki lıiu kişiyi öldürmüş 

ler ve Katalonyn yolu üzerinde 
ki bütün mnniaları tahrip etmiş 
lerdir. Cumhuriyet kuvvetleri uu 

manialnr sayesinde bir kaç güıı 

mukavem~t. edeceklerini ümid 
etmekte ıdıler. Cumhuriyetciler 
tahkim ettikleri mefzilerde sid. 
detl_i bir m_ukofome_l göstermiş 
lor ıse de bır saat suren bir ınu 
harebedoıı sonra frankistler dü 
man hatlarına girmeğe mu\'affa~ 
olmuşlar, Mitralyöz yuvalarını 
teker teker ellerine geçirmişler. 
dir. Neticede fronkistlerin getir 
dikleri tazo kU\'\'eller!n cenalııa 

rıno yaptıkları tazyik karşısında 
cumhuriyetçiler lıütün cephede 
rücat etrııok mecburiyetinde kal 
mışlardır. 

Sonu ikincide 

Ademi müdahale komitesi dağılacak mı? 

Fransanın şartı 

Prag, 25 (Radyo) Pnrll\men 
toda hüktlınet grubuna mensup 
Alman sosyal partisi icra komi 
lesi de hükf mele karşı replıe 

almak üzere hükumet grubun 
dan ayrılmaya karar vermiştir, 

Parliııin hükumetteki mümessili 
devlet nazırı istifa etmiştir, Bu 
parti Haymlan parlisile l.ıerabeı 

çalışacak parti ile birl~şmiyerek 1 Gönüllüler 15 g·ündt~ alınmaz. 
sadace tek cephe leşkıl edecek 

: tir, lcr~ koınit~si kararında ~ö~ sa F raıı sa çel{İ lecel{ 
le denılmektedır : Sosyal hırıstı 

1 yan mebuslar Sudet Alnrnnları 
nın hakkını müdafaa için Hayın 
lan partisilo bir cephede çalışma 
ya karar \'ermiştir, Dunlarm da 
ayrılmasile hükfıınetin istinad 
ettiği en ku\'vetli Qek partisinin 
mtibus scıyısı 47 kişi kalmıştır, 

Berlinde 
Hürriyet partisi 
meydana çıhtı 
Berlin, 25 •Radyo• Royter 

d "n : iki senedenheri Nnsyonal 
Sosyalistler aleyhinde telsiz neş 
riyalı yopoıı ve zaman zaman 
beyannameler dağılan Hürriyet 
Partisi nihayet mgydaııa çıknrıl 

mış ve aralarındA ' iki gazeteci, 
iki mebus ve bir kaç da yüksek 
memur bulunan lkadın erkok 46 
kişi tevkif edilmiştir, Bunlar vn 
tana ihanet cürmile 'mahkemeye 
verilmiştir. Suçları idem cezası 
nı istilzam etnıoklcdir, 

Tür~iya · ~etoslovakya 
Ankara, 25 •Radyo> Çekoe 

lonkya ile lıükC\meıimiz arasın 

da yeni ticaret nıüıakerelerine 

baılaııdı, Çekoslovakya ile yapı 
lacak anlatma için alQkalı tüccar 
larımızın dileklerini Türkofis vu 
beterine \'eya Ankaradaki Ofis 
merkezine bildirmeleri 1ktisı'll 
Vekdletinden bildirilmiştir, 

Ziraat Vekaletinin 

Londra yabancıların geri çekileceğinden 
şüpheli müzakerelere ehemmiye~ veriyor 

ı..ondra 15 (Ptadyo) - Hııvas Hariciye komisyonunda verdiği be 
mııbublri bildiriyor: iyi bir men· yanalla Akdeniz meselesiol ve 
badan öğrenildiğine göre Ademi ispanyadaki vaziyeti tasrih ederek 
mOdabalc komitesi lspnnynduki Fransanın bu böh~edeki menfaat 

!erinin bayati ehemmiyetini gös
yabancı gönlllllUerl geri çağırmu terdi ve dedi kl: 
işini başarmak Ozre işe başlar baş k 
lamaz 15 gUn zarfında göntlllllle· "-lspanyol topra ·!arının lolıU 
rio geri çekUeceğl hakkındaki te yesi için evvelki hOkOmetıerıo po 
mlnat Franc;a tarııfmdan kabul e- litikası taklb edildiği takdirde Is 
dilmiştir. panyadttki bugllnkU vaziyetin 

Komisyonun ispanyaya ııare· Frtrnsız menfaatlerini zayıflatmak 
ketlnden lö gnn geçtikten sonra gibi bir netice vermesi ihtimali 
gönlllltller gerl tılınmazsa Frıınsa mevzuubııh OIHmıız. Herşeyden 
hUkOmeli Ademi mtld11hale konse evvel yabancılar lspıınyadttn çe 
ylnln kuldırılmasını lıth mlşlir. kllmeli ve ispanyanın mııkadde 

Londra mehatlllnde gönllllllle ratı lspaoyollara bırnkılmuJıdı r. 
rln geri çekileceğinden şOphe e· Bunun artık zamanı gelmiş ve 
dllmekle beraber müzakerelere. geçmiştir." 
de bOyOk ~hemmiyet atfedilmek· Pol Bonkur b~ndan sonra Is 
tedlr. lnglllz Hariciye mehtıtlli mu panyadnkl hava bombardıaınoını 
zakerelerin hiç olmazsa açıkça tenkit etmiş buna lnglltere ve Pa 
yardımhırda bulunmRvı öııllyece pnnın dn iştirak ettiğirıl Söylcnıı 
ği ve bunun da A vrupııda gPrgln tir. Bonkur komisyondan her tıı~ 
ııg-e mani olncağı kanaatindedir. ın purti mOJ&bazası dışında efkllrı 
Pol Bonkurun beyanatı umumlyeyl Fransanm .Orta Avru 

Ptıris 26 (füıdyo) - Frıınsız pıı vaziyetini takdire ikna etnıesı
HarlclyA nnzırı Pol Bonkur bııgOn ol ir-temiştlr. 

Almanyanın Akdeniz ıiyaseti 

Hitlerin gayesi 
Ne ı)ahasıı1a olursa olsıın 

Adriyatik'e iı1ınel{tir 

K l 
d l Aııusturyanın ilhakı bu gayenin tahak 

öy dyü ay ın at- . . • 
k . .. b. t db. . kuhuna genış mıkyasta yardım edecektı· ma ıçın ır e ırı r 

Ziraat Bakan lığı, büyük zl 
rai kalkınmanın ilk l.ıaşlnngıcı 

olmak üzere, köylümüzü şimdi 

muhtelif işlere alıştırmak rn 
köylü ile daimi temas halinde 
bulunarak teknik zirnati öğret 

mek üzere köylerfl ilk parti ola 
rak 35 memur göudermeğo ka 
rar vermiştir, 

Bu memurlar nllı olacnklnı 
ve mmtakalorı iQinde bulunan 
köyleri mütemadiyen dolaşarak 

köylümüze öğüller \'erecekl(Jr 
ve zirai kalkınma için köylümü 
zü eimdiden hazırlnyncaklordır, 

Parisle çı kon "J urııal" gaza' Hindistanı ve C zn kşnrkı b 
1 tesi Almaııynnın Akdeniz si yan bir posln tesisine giriş 8~ ı · 

yaseti hakkında Raymoııd Les O zaman Trieste limanı Anuetı. 
vus-

tonna imzasiyle şu makaleyi neş turyonın elinde idı Fakat Alm 
t • t" an re mış ır: lnr Avusturyayı bır nevi Cerm 

"Almanlaı· bundnı1 50 sene \'iluyeti saydıkları için bu ren 
e\•\·el Bismnrk tarafından bnşlaıı nı kendi evleri gibi teHtkk" ım.a 

~ 2 . . \ ''i l 1 t f 1 edı-mış oıup ıııcı ı ıe ın ora ın · yorlnrdı re Triestede bi 
d 1•• -dd t t 1 · ı·ı · r serbest on uır mu e c ııı· oc ı mış limon vücuda getirnıek . . . 
olmnsrna rağmen fikirlerde de· gizlemeğe bile lüzum görı~~rını 
çam odeıı Avm.turyn arasından !ardı. YOr 
Akdenize çıkış siynsetiııo youi· 
den ku~vet veriyorlar. 1910 sene 
sinde Hamlıurg • Amerika Liııie 
deniz nakliyat ş· k tı Triosto ile 

Homburg · Amerikn t· . 
· k t" · ·· - ınıe şır ·e ının mudurü ol"n d 

. " eniz 
naklıyat krah Bay Bailin 

Sonu ikincide bu 
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Devlet bü,tçesi ve viliyetler, 
Vila)1 etlerimiz devlet biitçesine yıida 

99,915,268 lira ödeyorlar 

Rusya · Almanya 
Arasında 

Romanyanın çok 
müşkül vaziyeti 

1 Avusturya ve Orta Avrupada 

Sayfa: 2 

Sayım· Vergisi 
At Katır Eşek Vergiden 

Muaf Tutuldu 
30 milyonla lstanbul birinci 10 milyonla Ankara ikinci 

En az veren Hakkaridir 
1 kı son sıyası hAdist>ıerdrn sonra Dix.er hayvan vergileri üzerinden de 
1 
Romanyanm vaziyeti hakkıqdA bir 5 

I Fransız muharriri mllbim bir ma mühim nisbette tenzilat yapıldı 
"Drımlaya damloyA göl olur"} Hakari .. IhkAri viH\\ eti, 932 Avrupanır 26 memleketinden 19 kal~ neşretmiştir. BOkr€'şte çıkAn 

\•ecızesinin on güzel eseri devlet senesinde devlet kasasına ancak zznun kasalarını hüdce nçıA-ı ile : K~rentul gazetesi Franı;ıı muhar Kamutay, hayvanlar vergi· 
kasasıdır: De\'let knsasına,Tiirki 23,383 liru ödemişti. Artıtı, HakA kapattıklarını öğrendikten sonra , rlrıae cevtıp verirken şunJurı ya sinde şu tadildıı kabul etmiştir: 

vergilerle ceza zcmlerı aşaAıda 

yazılı müddetlerde ve iki müsa· 
yenin on yedi ınilyoııu kendi ride te Ankarada olduğu ,kadar bir sıındet halini alıyor. zıyo~:.. . . \ Madde 1 - 20·11936 tarih 
hissf'sine düetüğü nisbotte bor· yüksek nisbettedir. Bu miktar, 937 nin ilk aç ayına I ıtUleskonıın değiştırılmest ve 2897 say ıh kaııunun birinci \'İ taksilte tahsil 0

1
unur. 

CUllll öder. Devlet kasası, bir mil H36 da 50.827 lirayı bulmuştur. r . üzerine Sovyet Rusynnın uğradığı ı maddesi aşağıda yazılı şekilde Birir.ci taksit müddeti: Ko 
k d 0 d 1 E k -d 'IA ti . ge ınce. inkisarı hayul hakikaten byUllktU d ğ. t' ·1 . f yun, kılkeçi, tiftik, merinos, deve 

Jel umbarosı ırf. nun ° gun . d 11_ '=~ .~_eyi en. dv~ yet e~ı· Fakat Maliye vekAleti, nşoğı 
1 

ve Ruslar bunda gayet haklı tdi· t• ıTş ~rık~ış 'er:_ h . ı· 
1 

d 
luğu milletin rr. ahıııı nnlntır. mı~ e uçuncus.u zmır ır. z~ır, daki bu rakamlarla bizim bu hu Jer, çUokU, Homanyanın Rusya 11 ~ . _ur ıyo um urıyc ı ıu u· tA domuzlar için haziran, 

~filli g lirimiz artıyor. Du·ı 936 malt senesıncte 7,729,960 lıra zurumuzu arttırmaya karar "eri d h f · l t lk . 1 . du ıçınde bulunan koyun, kılke Sığır ve manda için eylQI, . . , 'k 
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.. tt a aı a eşr t mesaı t:C emıye . ·r 'k k . ,, d 
nun şohidi gene ctevlet kn~nsı· ödemıetır. \ e lıu mı tar, 2 de miş gibidir 937 mali sene"inin ,,1 1 h ttll Ç k 

1 
k çı, tı tı eçı, sı6ır, man a, deve aylarının ilk haftHsıdır. 

dır. Çünkü vilfıyütlnrimizin hazi 5,716,96-1; 933 de 5,768,548, 934 de a,.,ustos ay; 936 malt sene;inin \ce~:' ve kıı • ke los ovRB yanın ve domuzların sahibleri bu ka· ikinci taksit müddeti: Mez 
·· · · 7 520 719' 935 de 7 766190 r J / " ' · yBr ırnıoa OŞhCtt 0 an ns or. nun mucibinco vergiye tabidir ııeye odedıklcrı para, 932 sene· • • ' ' . ıra 0 Ryni ayına göre mühim bir fazla ı dularının bizim topnıklarımızdan · kür ayları takib eden ayların 

sincl6 69,63~ ,3i7 lira iken 936 ma ~uetur. D~vamlı art~ş, tıca~et ve hk gösteriyor. Ağustos ayı, tesa 1 geçmeElne mUsaade olunmı aca ter, ' . - . . birinci haftasıdır. 
lf yılında 99 915 ~G8 lirayı bul· ış merkezı olan İzmırde mu bade cüf 1 t ğ · Y I \ ergı mukellefıyetı her yıl A k 
muştur. , ' 1 ıe hayatının ve. çeşidleri bo_l ?. e;3: ~~:~şğ~stos ayında An mı anlamışlardı. kayıt müddetinin girmeslle erte nca memleketin iklim şart 
1 

• . • A k lan mahsullerın kıymetlerının . . Bizim vaziyetimiz çok drama si mali yıl için başlar. !arına göre gereken bölgelerde 
stanbul bırıncı, n ara · . -ı. ld·,,· · k it 1 . x. karanın tahsılAtı, 2,420,269 hra tlktir Almanların Tuna 'a"zınd ve . . koyun, ke"i te tihik i"in taksit 'k· . 1 li uı:ısıı ı.ıuı . re o e erın arttı 111 'k 9,17 . t el ı · • 6 ı Malt yıl gırdıkten sonra ec " " 

ı ıncı nı anlatmaktadır. Çünkü devlet ı en, . . nın ağus os ayın ~ Karadenlze doğru ırenişleınek isli nebi memleketlerden Türkiyeye zamanlarının temmuz ve ağustos 
Devlet kasasrnn .. ödenen pa· kasası, öyle bir miynrdır ki, bü 2•956•964 lıra olm_uştur. Aradakı ! yeceği tabiidir. Blr hıırp rnkuun· idhal edilen hay\'anlarda o yıl nylarının ilk haftaları olarak tes 

rn bnkımınclou eıı onde gelen ı- . . k"ı- 1 "d' 1 . t. fazlalık 536,095 lıradır. İstanbul da Almıuıyaoın petroh kar~ı ihti . . . b 

ı ı urı ıyı te o u ıu ıse erın ne ı d 'k' d f 1 1 k 2 004 ı .,, ıçın vergı alınmaz iline Maliye vekilliği soluhiyet 
\'İlÜ) elim iz s tan bulu ur. stıuı l.ıu cesini oı·n Ya \'eril an hesa btn bu a ı .' ay Rrıısın a az a ı ' ' yacını d8 bııoa llılve etmek lc:a b . lid ir. 
ıun soıı dörl sene içinde devlet . . . 853 lıradır. 1 eder. 1 Madde 2 - Mezkur konu 

labılırız . H t J b'I' T- k' • ı 1 ·k· · dd · · (B) (C) kas-ısına öd r diği pnrn, yirmi mil Ü - - . . b. . a ıra şu ge e ı ır; ur ıye Bi 1 U 1 kil bl 'd ·J t ı· nun ı ıncı ma esının ' ve 
.
1 

k 1 çuncu mısalı, tam ır zıra de 62 vilAyet vardır. Bunların z m m !il ıı r • e\ e 0 '1 (E) fıkraları aşakıda yazılı şekil 
yondan otuz mı yona çı mıştır. at memleketi olan Seyhan'dan h . . b' r .. rıık mahfıız kalıthllmemlz, İslav de değ'ştiril işf . 
Ynuı yüzde elli bir ııızlalık tar · verelim: Seyhan'ın 932 de devlet f ep,sıl kmı .. 'rı s~ne :vve ıne goro ve Cermen kOtlelerl arasmdRkl D ı . m{b) ıfr. 

Müddf\ileri içinde vergi tak 

sitlerini ödem iyenlor hakkında 

tahsili emval kanunu hükümleri 
tRtbik olunur. dır k . . aza ı gos erıyor. · eğışen ıkraP.ı 

· asasına terdığı para 1,461,774 0 .. . . H muvazenenin boznlmamasına bağ · · ' 
936 ııııı cemtali nıı1umiye• 

933 
de 1340303 934 de 2 227 991 nu da soylıyelım: ayır. Hu kanun mucıbınce hayvan 1 Madje G - ~tezkur kanunun 

tahsi~atı, 99,915,268 lira olduğu- 935 de 2'958'733' 936 da 3 '089 '138 6 \'iluyelimiz, 936 nın ağustoslhdır. . !arın kaydına başlandığı. tarihte 26 ıncı maddesiııiıı son fıkrası 
un göre, lstaııbuluu 29,1·16,594 liradır. ' ' ' ' ' ayı içinde, 937 nin aQ'ustos ayı 1 Almanlık tl şklli\llı bır kuvvet henüz iki ynşmı bitirmemiş sı ! aşağıda yazıldı~ı şekilde de~iş 
lirası, bütün gelirin yüzdl1 otuzu ' Bu yüzde yüz otuza varan na göre eksik talısilAt yepm1şlar 1 halinde görUoUrken, lstavlık he 1 ~ır, manda ve develer, tirilmiştir: 

. . 1 . . . dır Fakat eksiklik yekunu ne· nUz kanlı mllcıtdele ve dahllt hu · D x.· ( ) f k 
na muadıl d mektır. slnnbuldan arıış, tam bır tarım ve. çeşıtlı ta 1 

1 · kı d 1 ı etçışMı c 1 rası, Nüfusu iki bin ve daha aue 
d ·ır bı·ı·ıyor musut uz" Yalr1ı·1 zursuz u · ar evres geçiril or· bu . v soııra, ikinci olarak Ankara ge· rım memleketi olan Çukurovada • . . . ~ · .. . ' 1 IIükı'\metçe tayın olunacak r k 

932 936 
. . . . . 116,157 lıra. Şımdı bır de faı.lalık ıtlbarla da ıtşeğı bir derecede bu· 1 d . . d 1 k t . gı yerlerde, 9 uncu madde muci 

ıyor. As ·oranın • ı:ıerıe· 
1 
kı kalkııımauın feyızlt netıcelerı k·"' b k 6 636 667 1. 1 d ki' şart ar aıresın o mem e e ıç bı'nce kayıt d ... fterı'ne dahı'J ed'ıl· 

1 
. d d 

1 
k . . . . . ye ununa a ınız: , ıra. unuyor eme ır d d t d 'k d"I' d .. 

erı arasın a ev ot asnsıııa gı ııa ışaret etmektedır. Aynı serı 
62 

··rı r:s .18· f · ve ışın aıı e an e ı ıp a· 
reıı pnrası, yüzde yüz on artmış üzerindeki sonuııcu misali de, . . vıı ~ette 0 vı ye 1 ~ ye Binaenaleyh, Romırnyayu dU- nıızlık oldukları resmt •esika memiş olan hayvanlar hakkında 
tır, Ankara. bu itibarlıı do bir bir tarım fakat mahdud çeşitli ~1 mılyo~l lır~ fa_zlnsı v~ ~ ~ıHi~e şen vuıre, ıtkıli\ne bir dış siyuset larla teyid olunan boğa, teke ve ki mnhlmatını bildirmiyen köy 

,. . . . _ ı ' . tın de yuz bın lıra eksıstını gor d bil' ldd ı· b · } t ·h · ı· l · ·ı rekor l apı)· or. Erışılınesı guç tarım memlekelı olan lç Anadolu "k ... , 
1
. ve il ı Ş el ı lr re1lm kura koçla!'. mu 1 ar 1 tıyıır :r.ec ıs erı azası e 

. du ten sonrtt, ııatıra şu ge ıyor: . . . bır rekor,.. şehirlerinden Konyııdan verelim Ş b' t f t . . 
1
. rnk emoıyet edılmlyecek d~rece· DeÇlışfm (e) fıkra~ı: belediyece ktıyıd muamelesini 

u ır ara tarı ye mış mıs ı ar . . 
Şu rakamlara bakınız: Baş Konyanın 932 deki 1,499.602 lira tışı di4ter taraftan bir nıisli eksi de bozuk olıın bııllhımr v11zlyell· DAvlet, tılAyet ve bPledıye yJpmukla tavzif edilmiş olanlara 

eehrin 932 de ödediği para,oıaıı tahsilAlı, 936 2,234,595 lira lişi~çünkü 7 mil~onun yüz bine n~ karşı koymuktır. ÇUnkO, en lere aid hayunlar. köy veya mahallerinde yapılan 
4.842~628; 933 de~ 5,977,013; 9:4 ya çıkmıştır. Bir misline yakın niEıbeti yetmişde birdir-maliye koçuk bir ytınlışlık bi~iın bıtyl\lı· Madde 3 - Mezkur kauunun yoklamn üzerine kaçak hayvan 
de ı,09.>,917 ; 930 de 8,212 lfüı; olan bu artış, buğday gibi malı miz acaba, büdr.e açığından ve mızn mal ohıhlllr. E-;kı bir turlh\:İ 16 ıncı maddesinin (Binek hay· bulunduğu tnkdirde ikramiye vo 
936 da 9,993,576 liradır. Dört se dud mahıml maddeleri yetiştıren tnhı:.ilat ekRikliğinden nzab çA nin bizim için söylediği söL gayet vanı ~ahibleri de hayvanlarının rilmez. 
ne içinde Anknranın ödodiği pa bir vilayet için üzerinde durul· ken dünyanın koca hir torafıııı mühimdir. yoklama muamelesini havi knyıd ~1adde 7 - Mezkür kanu· 
ranın bir mislini aşmHsı, devlet 

1 

madan geçilemiyecek kadar mü pek kıskandıramasın diyo mi "Hiı, bUtUo kötUIUkteriıı ilti- ilmuhaberleriııi beraberlerinde nun 31 inci maddesi aşıığıdaki 
merkezinde_ uıııu~i i~ lıacn~i~i~ him ve sevindiricidir. Bu ferahlık yaptı, dorsiniz? suk noktasındH bulunmaktayız,, bulundurmakla mükelleftir,, di· şekilde de~iştirilmiştir: 
ne kadar suratle ınkışaf ettığını ı A,. / k ye yazılı 8 inci fıkrası kaldırıl 

- 1 m nıv n J J l Vergiı,in taalluk etti~i mali 
gostermektedir. MeselA, 927 nü a 'J anı a e- apon ar Stoya.lı'nov'ıç mıştır. b'ır 
fus sayım~yle:. !)35 nüfus s~yınn nİz Sİ)'aSefİ U Madd 4 - Mezkur kanunun yılın hululünden itibaren 
arasnıdakı yuzde ı:ıeksen lllSOU I Amerika donanma· " 18 inci maddesi aşağıda yazıldı mali yıl Lçinde tarhedilmiyen ve 
artış nisbeti; gene ayni sayım (Birinciden uten) A d h • " • ğı ş1-1kilde de~iştirilmiştir: torhedilip de katileştiği mali yı 
seneleri arasında, magaza, mek müessesenin döviz olarak kabul Sından korkuyorlar yan a aTlCl sıya• Vergi, hayvan başına aeağı 1ı tııkibeden lu:e malt yıl içinde 
tep te saire gibi umumi hizmet ettiği "Dünyu benim imparator Seti anlattı da hizalıırında yazılı mikdarda tahsil olunmayan vergiler müru 
ler müesseseleri bahqiııde de ta luğumdur,, sör.ünü kendine mal Amerika yeni kararile Ja· alınır: ru zamana uğrar. 

· t' B r·k · t ı kk k · Belgrat, 25 (Radyo) Başve mamiyle \'ekidir. Ve cemvali u· etmış ı. u ı rı a ıa u ettır ponyayı hedef tutuyor Nefi Kuruş Madde 8 _ 1454 numaralı 
mumi"'On adı altında milletin mek için mali teşebbüslere gi kil \le hariciye nazırı Stoyadino ,.lerı'no!" koytınu 20 

J Tokyo, 25 (Radyo) Amirallık · :\ · 1
• "' kanunun 13 üncü maddesi muci 

devlete ödediği pnra, uu nrtışlc.ı rişti. Hamburgun kontrolü altın d . . ö .. 1 vıç :...yan meclisınıle evvelce me Tiftikkeçi 25 
ölçülü olarnk yükseliyor. Kuru· da olmak üzre bir Avusturya - aıresı namına s z soy emeye busan meclittiııdeki ifadesiyle Koyun \'B kılkeçi 40 
Jue lınliııde olan Türkiyenın. Macar deniz nakliyat şirketi se!O.hiyetli bir zat bu gün Ame harici siyaseti izıılı elmiş ve hae SıQ'ır 

bince hayvıınlar v~rgısinden ay· 
rılmakta olan ve 24119 numaralı 

devlet vo milletle aliikolı bütün kurdu. rikanın yeni deniz siHlhlanması vekilin izahatı 'alkışlarla tas\•İp Manda 
iş sahnları uıori nde bu tcııasü Du kumpanyanın vapurların ve yapılacak Amerika filosu olunmuştur, Meclis [samiio sıra 

~5 
75 kanunun 6 ır..:ıı maddesine tevfi 

bü bulmak mümkündür. da Arnslurya-Macaristan bay· hakkında şunları ~öylemiştir · ları diplomatlar, hükumet erkanı 
Fakat... rağı vardı. Fakat ayni zamanda c Şu muhakkak ki Amerika ve ga:rntecilorle dolu bulunuyor 

Deve, domuz 100 kan tayyare resmi olarak hazine 

Madde 5 - Mezkur kanuııun ce cibayeline de\·am olunan hilf 
23 üncü maddesi aşağıda yazıl· seler 1938 mali yılıbidayetindeo 
dtğı şekilde değiştirilmiştir: itibnren bu vergi tahsilAtındaJJ 

16 ve 20 inci maddelerde ya. tefrik edilme?.. 

Fakat fstanbul, nıücerred ra vapurlarııı büyük serendireQ'İD bu kadar büyük bir filoyu de d 
kam halinde iken bu mevzuda de Hamburg bandırası dalgala niz aşırı bir hedef için teşkil eı u 

1 

nırdı. o zamanlarda Hamburg mektedir, Amerikanın deniz aşı Nevyorkta devlete eıı çok para ödeyen vi· 
lfıyettir. Eğer, nüfus nisbetlHi 
yapılmış olsa, Ankara birinciliği 
ve hem de rukipsiz olarak birin 
ciliği alıyor. Çünkü fstanbulun 
nüfusu, aşağı yukarı Ankaraııın 
nttı mislidir ve Ankara, 936 mali 
senesinde devlete an milyon lira 
vermiş olduğuna göre, lstanbu· 
lun asgari 50 milyon lira termiş 
olması lfizımdır. Halbu ki lstaıı· 
bulun 936 yokunu otuz milyon 
dur. 

Amerik Linie uirketi Nevvork rı hedefinin Japonya olduğunu 
v J söylemeye lüzum yoktur, Çüuki 

haltı üzerinde dünyımıo en bü· Amerikanın müdafaası için böy 
yük üç gemisini ioletiyordu: İm· le bir filo zaruri deıtildir, 
perator, \'aterland, Fürt - Bie Japonya bir deniz konferan 
mark . Bu eirketin en büyük va sına iştirake hazırdır, Bu kon 
purları ile Amerikaya ielemege feransta deniz prog~amları talı 

başlaması lngilizlerin Lusitanya dit edilebilir , • 

ve Mavsetanya ismindeki büyük ispanyada harp nas• 
~apurlarını ikinci dereceye dil· 
sürmüştü . Diğer taraftan bu yonalisl-ler lehine 
Ham burg Amerik Linie Trieste Birinciden artan 

-Bom bay- Kolombo- Singapur Saragos, 26 (Radyo) - Roy 
Anknranın bu yüksek rnka -Şanghay-Yokohama hallı · ü- ter muhabiri bildiriyor: Nasyo· 

mındn. rfeçlot ınerkeziııdeki yük zerinde ielemek üzere üç büyük nalistler, Saragos ile Belhite ara 
sek memur sayısının da büyük gemi . daha tahsis ediyordu ki sında yarı yolda Kain Kuinto 
bir hısseai vardır. lein tefsir gö 

.bunlar da gerak tona1· ve gerek mıntaknsında tamamiyle yeni 
türmeı hakikati şudur: Devlet • 

sür'at itibarivle Penin"ular Ori· bir taarruza geçmislerdir. Hüku 
kasası, milletin refah ve memle J " 

k ental S. " .. ·• . C. kumpanyasının metçi kuvvetlerin şidrletli muka 
etin bayındırlık se\•iyesilc ölçü "'' 

Demokraai lehine 
nümayişler yapıldı 

zıh haller müstesna olmak üze Muvakkat madde-1938 mail 
re bu kanun mucibince alınacak 

yılı bu vergileri bu kanun hü· 
kümleri dairesinde tarholunur. 

Biralık arpa ekimi 1937 ve daha evveıki maıt 
Ziraat bakanlığı yurdda bi yıllar vergilerioın gerek itirazı 

Xevyork, 25 (Radyo) Bugiln ralık arpa yetiştirilmesine ehem temyiz ve ikramiye ielerine ge· 
binlerce talebe demokrasiler ve miyel vermektedir. bu cümleden rek mükellefiyet vergi nisbeti ve 
hürriyetleri ilga eden devletleri olarak bakanlık Avusluryadan müruru zamana müteallik mua· 
protesto için büyük bir nümayjş 30 bin kilo biralık arpa getirt meleleri taalluk etliği zamanı ar 

yapmıştır, Nümayişçiler Amerı miştir, bu arpalar biralık arpa da meri bulunan kanun h8'lkül'fl 
kadan ve bütün demokrasiler yetişirken köylülere dağıtılacak teri dairesinde intaç olunur. 
don mevcudiyetlerini muhafaza 
için beynelmilel bir konferans 
akdini Almanya, İtalya ve Japon 
yanın bu konferans haricinde 
bırakılmasını istemişlerdir, 

Avusturya mu~acirlerine 

ve en kısa hir zamanda biralık 

arpanın çoğaltılması suretiyle 
dıearıdan ithallltta bulunması 

önlenmiş olacaktır, 

Mefhur Sanat' kar 

Remzi Tezelin 

Atatürk 
ı- ıa k h vapurlarını kıymetten düşürü· vemetine ra~men, nasyonalistler, 
u 0 ra doluyor. Bu al, bizim Ebre nehrini geçmişlerdir Ha C /al Bav Şük 

finans politikamızın ona prensip yordu. Almanların bu iki cephe len büyük bir süratle ilerlemek 2 9 devletten yaı dını lstaföllk umum mUctllrlUğQ 1 e J ar' · 

Şubat ayında dış 

ticaretimiz / 1 

terinden birinin neticesidir. \'er li harekeli Akdenizde yerleşme tedir, llükiimetçilerin topçu kuv 1938 ~ubet ayı harici tlcllret ısta rü Kaya, Ali Çe-
gilerini bir yük olmukton çıka !erine ve Süveyşiıı ilerisinde in vetleri hemen hemen Atıl deM- f isteniyor tist\k!Prlnl tamnmlamıştır, 
rarak bir tasarruf hesabı halıne giliz gemilerine rekabet etmeğe cek bir vaziyettedir. Tayyarele• Vaşington, 25 (Radyo) Ame Alıntın n"tic~lere göre 1938 tinkaya, Şükrü Sa• 
getiriyor. OOııkü devle kıısasına imkAn verecekti. Bahsa mevzu dfln ise hiç hir Psflr yokıur ı;ıubet ayındıtkl ithalat kıymeti r 0 C 0 ğ / u, Saffet rıka, İngiltere ve lıalya da dahil " 
koyduğunuz para, bin bir vasıta olan postalar 1914 senesinin ilk ı t.5 ve lhrac.ıt kıymeti de 9 5 

k b
. değil, halya vardır. Şüplıesh olduğu halde 29 meml<ıkette A · A k ' • r ğ 

ile ve ısn ır zaman sonra, ge· teşrin inde işlemeğe baelıyacaktı. bu bir engeldir. Fakat Almanlar milyon füaya b!iliğ olmuştur, Bu ı01 Tl an a aıt ,-oto • 
b . · d d' rnsturya muhacirlerine yardım 

ne sızın ce ırıız e ır. Fakat araya büyilk baı p girdi. her ne pahasına olursa olsun miktarlar 19 7 şubat ayına nııza raflar geldi. 
Diğer vilayetlerimize Teşebbüs o zaman kaldı. Şimdi Akdenize çıkan bir bekleme sa için bir komisyon kurulması ve run ithalatta 6 milyon llra artmıo 

gelince: Avusturyaııın ilhakı bu teşebbil louu mevkiinde olan Adriyatiğe her memleketin muhacilere yar ihracatta ise 2 milyon ltra nok Sedad Sahir Seyınef1 
En çok ödeyen vilAyetimiz sün meydana çıkmasrna yardım varmak istediklerinden bu mak dım için para toplaması karar sanlık göstermektedir, ~İhracata Uray caddesi No. 41 

Ankara, fakat acaba en az öde·! edecektir. Fakat bu aün Trieste sadı mutlaka tahakkuk ettirme· Iaetırılmış ve hü~Omelh~re müra nazaran tthıılat fozlosı 2 milyon Mersin 

--~~~~'-•-n~h_a_n=ı_>ı_id~i~r_?~~--~~~~~il~ı~B~r:en:n:e:r~a~ra=R=ı=n=d=a-=A~9~U~Bt~u=r~r~H_:l:•_ç:a~h=•=•=oa=k=l=a~rd:•:r~· --._.._ ....... ~ca~a~ı~ed~i~lm~iı~ı~ir~, ............... l~lr~a1d~ır~, 111111 .... 111111 
.. ~<A~,IA) '-------------~--------.-. 
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YENi MERSiN 26 MART 1938 CUMARTE~I SAYFA ~3 

i ----------------------~ 

L A N Mersin Noterliğinden i L A H 

1'ürki)re Cumhtıriyet . Bin dokuz yüz otuz s~kiz senesi Mart ayının ! yırmi üçiincü günii ben zirde imza ve uıiilH'ün 
O. Demiryollan Adana . i'letmesi satınalma komisyonundan 

ldaremız ıhtıyacı ıçın beher kilosu muhammen bed ı · 
190 kuruştun 4000 kg, Çubuk kalay kapalı za fi e 1 

alına~ak_tır. Eksiltme 28-3-938 pazartesi gUuU s:at 1~atın Marsın ıstasyon bınasrnda toplanacak komisyonda ~e 
caktır. Muvakkat teminat 750 li radır. Şartname v yapı la. 

l\t1 er kez Bankasından i vazii Türkiye cumhurıy~li kanunlarının Lahş tt-
. . . . ı tiği selAhiyetleri haiz llersin Noteri Yusur oğlu 

. TUrkıye Cumhurıyet Merkez Bankası idare Meclisı Hakkı Basman olup taş haudaki dairei mahsusa-
hıssedarlAr:umumt heyetini 28 N:san 1938 p~rşembe günü 

1 d· ·r ,.. . · · · l d' 
sııat ıs d A k d 8 k ld M k · d f IAd ı a vazı e görmekte ıke.n mersının ma ımu ı ye e n ara a an a are er ezın e evııa e ı I . . .... . 
içtima ve onu muteakip alelfide i~timaa davet etmeğe kd· I ma ıallesmde oturan Hızk ul1C1h Şaşalı oglu Htımı 
rar vermiştir. 1 Şaşa ti v.e karısı Simon Şaşati. ~a.n~ m_üracaatla 

Hissedarların Ban kadın gönderilmekle olan davet va· : resen bır mukavelename tanzınımı ısledıler. keu
rakalariJe birlikte: toplanma saatinden evvel Bankaya gel· dilt>rirıin kanuni ~hlıyeli haiz olduklttrım anladım 
rn.,ıeri rica olunur. \1 .. rsirıdt- Fuat şaşalı ~ Atibi Edvar SCllJulıi ve yinP. 
Fevkalade umumi heyetin Fuad Ş~ışati tiear .. ıh~ıwsirıdt• katip Süruri ş~hit 
müzakere ruznamesi : ve muarıf sıfatil lrnzır bulunu,·orlardı bu ş~ hil-

ı - Nizamnamei esasinin 15 inci maddesine şu fıkra lt·rın şcıhcıd~le nıanii karıuuil~;i olmadığı sorula-
ilave edilmiştir ~ rak anlaşıldı. bunun üzflrİnP. şu şekiJdf.takrire baş 

« Bu on sene z'.-lrfında eski t-anknotların mecburi te· lfuh. Tffr~fl~rdun Madnm SinıOtt l1>rcüwan Edvar 
davul müddeti Maliye V~kftletile biliştirAk Bankaca tayin ·"aJlulu ıaıarıft>lil~ ve l:tt~mi bizzat !'ÖZ afarak de-
olunur. » t'I k' , . . . . < t t'r ı : 

2- Nızıtmnameı esasının 16 ıncı maddesıne tu fıilra 1 ~tktll 1 ·ı ı · 1 ki llarrnın surf.lİ ida-
ilAve olunmuştur: . - · 1 a' 1 t' Hl 

1 ~ IH<I •. •• . 

« Eskımiş veya yıpranmış vPya kısman zayıata uğra ı· ... ~ı hu~u~uncf~ uıal :.~ rılıffl .~!"Uh~ııu ltırcıh ve ka 
rnış banknotlar Banka tarafından 8 Haziran 1929 tarih ve llUllU nıtıdt'Ollılfl hu U~Olt' 111nltıdaır ahkAıu ve me 
1514 numaralı kanun ahkAmı dairesinde ve bu hususda v;t1fcfı111 ~atıul t'ci~rler. t;.1raflar bilciinıle m~lları 
Maliye VekAleti ile Merkez Bankası tarafından mUşteroken tııu nıiilkı \ ..-t idarP irıtıfa ha~ il .. nrıı şahsan nm-. ' ' Yapılacak talimatname mucibince değiştirilir. hetfiiZa .. dec .. ~ J.,r v .. hu iti harla nı:.lların g~liri ve 

MUbadeleten alınan banknotların itibari kıymetlMile es k .. 111lı kazall''llil'I nıiirıl ı ~~iıt il Şolıı~ı~rıı a ~iıola-
nayı mUbadelede tesviye olunan bedelleri arasında ki fark- k t • 
ı . . . . . ca ır 
ar .ışbu muddenı~ bırıncı fıkrasında yaz.ıh esas dairesinde 2 M d· s· ·ı aQraflarma iştirak 

Malrye V~ICAleti ıle Banka arasında taksim olunur . » . - .3 am ımon at e m .. 
3- Nızamnamei esasinin :32 inci maddP.ttine mUteferri tıl mı YfCt' ktrr. 

81 ÇI, H, bendleri berveçhiati tadil edllmıştir : ~i • ltukav~lename hü~ mii ~vliliğin devamı 
el Devletin gerek dahilde gnrek ecnebi memleketler- miiddtıtirıce bila irıkita taraflar h<fkkında meri 

d6 ki tahsilat ve tediyatını ve bilcUmle hazine mnamel!lını ve mult' b~r ol"caktır 
v_e memleket dahil ve haricinde her nevi para nakli işle· 4 - Taraflar işbu aklin laslik ve tescili ile 
rıni ifa ve temin eder. beraber ilAnını talep ederlar. 

. ÇI] ~anka borsada mukayyet Devlet tahvilAlloı veya Verilen bu takrıri ben yeminli notPr bir nus 
ledıye. edılmiş sermayesi ekelli dört milyon Türk lirası o· ha olarak tanzim ettim ve nıulıte~iyatım kendi-
l~n mılli bankaların tahvilfttını alıp satmRk hakkını hiiz· 1 · .··k k ) k d V Olea(ı'nı· anlallJOl 
dır A k b . . ~rme J u SP. ses e o u um e , • 

. nca u ışe Merkeı Bankasının ted1ye edilmiş ser· A I· · d''· I · 'b' 1 1 ı -
~ayesile_ ihti~at akçeleri mecmuunu.ı yUzde 50 sinden faz- r rzu. ~rının ta!u .. tSlf> ı~ en gı 1 zap ~ u_nc u _ 
ası tahsıs edılemez. Ayni zamanda alım muamelesinin ic· lgunu tastık elmtılerı uzere ben not~r ~e şahıtler 
rası için idare meclisi Azasından asgari beşinin ittifakı 1 le ikrar edenl~r larafrndan bir nusha olarak lan 
Şarttır . ! zinı ve lastik kılındı· bin doknz yüz otuz sekiz 

H) Banka mikdarı, sermayesile ihtiyat akçaları mec-'srrwsi mar·t ayının yirmi ücüncii giinii. 
~uu~un yilzde 50 si nishetinde olmuk ve faizi yüzde İki; Şahit ikrar ed~n • Noter 
c:~~ı~u geçmemek üzere hazineye bir avans hesabı aça-

1 
imza; Ed. Sallubi İmza; Remi Ş•ıati Mersin Noteri reımt 

4° N' . ,, Sururi ,, S. Şaıati mühür imza 
nin b' :- ızamnameı e~asinin 32 nci maddesi (d) bendi-, H. Baıman 

ırınci fıkrasından sonra şu flkra iJftve olunmutıtur: N 1 ... 23 
(Ancak Banka muteber addettiği iki imza ile de istis· . o. O ' • • • 

naen iktifa edebilir.) 1 . ışb~ surelm .daıred~ dosyas.mdü sakh ~sh gı-
5 - Nizamnamei esasinin 32 nci maddesine D ı baş· bı ~ldugum.ı tastık ederım. .B~n .. do~.uz )'•~.z otuz 

lığıle şu bend ilAve olunmuştur; sekız senesı Mart ayının ) irnu uçuncu gunu ... 

1 
<.Banka Devlet sermayesile müteşekkil olup ticari usul 23 mart 938 

e~ıe ıdare olunan sınar, ticari ve zirai tPşebbUsler ve de~ Mersin Noteri resmi 
':11rY?llar! ~ibi işleri iktisadi mahiyet erzeden hllkmt şah- mühür ve imzası 
ıuy~tı ha~z ıdare ve mUeeeislerin hazine kefaletini haiz bo- fi. Başman 
llolarını ıskonto eder ve mukabilinde avans verabilir Ke· 
talik bu idare ve mllesseselerin hazine kefaletini bai~ tah·l----------------·----
~i_ll~rini ve sermayesi dürt milyon Jiradan aşağı olmayan j 
hııllı Bankalar tarafından aynı vasfı haiz olarak ihraç edi· 
len tahvilleri alıp Matabilır veya mukabilinde avans vere

Sathk 
1 

arazı 

bilir. fşbu bende zikri gAçen ·bonolarla avans ve kredilerin Sorsoklar arazilerinden bir kısmuu satacak
;:deleri aşağıdaki 6 numaralı bendde yazılı mOddetıeri,larclır. satm almak isliyeıılerin umouıi vekillerine 

Çemez. . . miirııcaatları. 
Bu bendde hahsı geçen muam11le mukabıh olarak Ban-

kaca yapılacak emisyonun limiti tediye edilmiş sermeye ,----------------·----
lerj dört milyon liradan aşağı olıniyan milli bankaların ati tadil edilmiştir. 
~Un_ıessillerindAn mUrAkkPp bir komite tarafından tayin ve . istikraz kanunu meriyete girincıye kadar :12 inci mad-
eebıt olunur. denın (d) bandinde mevzubabis zirai ve ticari senAdlere mü 

. . 6 - Niıtımnemfl'İ Peasiuin 32 ııci meddPsi (d) hPndi h~allik muRmAIP)Ar mukahili olArAk hAnk11nın ihraç fl'debile 
:~ıncı. fıkrasının (bundan. haşka _h_itemı ve~t-sıne: • • • ) CP ğı benkn~tlar yf'k Onu t+>d ı y~ tıdi lm • ş sı-rmııy~leri döı t mil· 

8tesıle başliyan cUmlesınden ıtıbaren nıhayetıne kadar yon Türk lırasından epğı olmıyan bankaların mllmessil· 
Olan kısmı berveçhi ati tad~I _oıun_muştur. . _ ; ıerinden mürekkep bir komitenin mutabık kalacağı ezami 
mı (Randan başka vadesının hıt_emımı ·~amı Uç .ay kal. miktar ile tahdit edilecektir. banka tesbit ~dilen eıami mik 
rı ş olan ve bir Banka tarafından ıb~az edıhm hazıne . ~ tarın dununda kalmak Uzre mUkerrer iskonto muameleleri 
"oları da ticarr senetler hUkmUnde ıskontoya kabul edılır kt t a b tt· 
ı aın t d·y yapma a em men ser es ır. 

e . ıı bu nevi senedatın yekQnu Merkez Bankasının e ı e A • 

Vele a · ı · M · · e muka-n ~e proı~ erı ersın ıstasyon şeflığinden parası 
rak verılecektır. z ola· 

fsteldilerin 2490 Nolu kanunun IUzum gösterd'ğ ' 
· k 938 · 1 ı vesa ı ve yılı tıcaret odası vesikası ile birlikte k·"' 
ist )' . mez ur as on veznesıne yatırılacak muvakkat teminat mttkb 
veya Banka mektubu ile birlikte teklif zarflarının ek ·ıtuzu r d 1 . sı me saa ın en ve saat evvelıne kadar komisyonumuza ve ·ı . 
t kl.f h. ı · · . . rı mesı e ı sa 1p erınınde nUrnunelerıle bırlikte hazır bulu l nma arı. 

l i'-15 - 20-~G -• 
1 l A H 

Mersin as~erli~ şubesi başkanhüin~an 
9~8 yılı .. ikraı~ıiyesiııirı tahakkukuna esas ol. 

mak uzre Lolgtınıııde bulunan şdıit y~timlerile 
harp mah)l!arırırn ~ okfonrnsı l )fart 938 de baş. 
lam::.k 1 ııısau 9ö8 de nilıa~ tıl bulnıak iizre va. 
pı~acakt!.r. hu miidc!*'' z:u· fırıda VPSİka)arile şu i,e
mıze nu_ırncaat etmıyerılerin defltıre dalıil edilnıi 
)'t'CPği ılan olorıur. 2:1-- 2-15 - 26 

i l A N 
Mersin in~isarlar mü~ürlügün~en 

· lf:> mart 938 tarihinden itibaren eczacılar v 
ba)·iler nıulıt~lif rıevi h~p i rtolarr wş~ğıda fiatlarJ:~ 
satılacaktır. Litresi 

kr. 
96 
96 
92 

derecelik saf ispiı·to 280 
ıoo ,, kolonya ,, 

,, )'akılacak ho~·Hh 50 
i~pirto f 8 22 - 26 

f l A N 
içel Sı~~at ve içtimai muaverıet ~ireUörlüğünden 

Mersin nıPuılPktıt trnstHlıarıPsi için Y~ller Se_ 
hPer .. , Lault'tıSt• hl;ı g~r, Magu.-t folıirka mala n ı a 
kel tipte bir adPt auıeHyat maaası satirı aluıac~ -
ğ~~ıd.~n 5 Nisan 9D8. larilıirı~ rastla~an pazartf' si 
guııu saal 011 bP~le ıJrnle edıJnıt'k uzre içrJvi)3 
Y'1 li ddirııi f'ııclinıeııince açık eksiltnwye koıu:ı: 
muştur. 

Mulıauınıen lwdt·li 1100 lira ve muvakk 
teminat tuturıda 8~ lira 5o kuruş olduğu 11 ,f ... at 
. ı , ı·ı . . <. "" ısler. ı Prrn Qartıı:ırue ,. ı lı(Örmek ve fazlrı · ·ızaı 

"i • · - .. ı at 
edinmek üzre lu~r gün sılıhat ve içtinıai nıua , 
net nıiidiirlii~iinr. ve ihale giinii nıuay)·en saa't(l_ 
d • • .. b J ')A le arnu ~ııcunıeııe aş vurma arı ı <ın oluııur , . 

2o 23 27-H 1 

İLAN 
Tarsus Belediye Reisliğin~en 
Tarsus BPlediyesi ş:ır Sintımasııırıı iki ser ı· 

. k ·~ ık ıcart r.çı artırmaya çıka' ıluıt~lır. llulıaoımerı 1 
deli -ıooo dtlrl bin lira olup ~Juv~kkat ltın · >e-
k .. .. ı · J ., ı . aıraat 

rı Ç·•Sı Jo.? ~ıç ~· nz ır:uır. ııaes~ 7 - 4- 9~8 PP-r 
M~uıhe guı ı u saat 15 de heledıye erıciimen· • 
ya pıl<ıcal(ırıda '' islf·k !ileri rı ş:t rtna nıesini b~le 1•.nde 
rnizıfpn almal:ırı ilan olunur. 23-26.30.a ı~·e-

Kirahk Un Fabrikası 
dılrniş sermayesile ihtiyat akçaları mecmuuna muaJil mik Alelade umumı heyetın müzakere 

~~rı tec~vUz edemez. Şu kadar ki Maliye Vek~letinin .taıe- Ruznameai 
Uzerıne Mt>clısi ıdare bu mıkdar ve vadeyı azamı Uç B k 1937 lı .d ı· . misli . 1 - an anın yı ı are mec 111 raporunun tet· 

ne ıblftğ edebtıir.) .. 

Tarsus çakarlar mevkiindeki Sadık 
paşa Un fabrikası l seneden 3 8 k el . eneye 

7 - Nizamnamei esasinin 32 nci maddesi (K) bendine kıkı. . . . 
~u hUkUml .

1
A 

1 
t 2 - Murakabe komısyonu raporu ilzerıne Bılançonuo 

er ı ave o unmuş ur: , , . . .. . . . 
. Yukarıda (d) bendinde mevzu bahis hazine bonoları tastıkı ve temettilatın teklıf veçhıle tevzunın tasvıbı. 
;ıe. (d 1) bendinde mevıuu bahis idare ve müesseler sened· 3 - idare meclisinin ibuıı. 

lerı Ozerine yapılıtcak muameleler için Bankaca tatbik edi· 4 - Milddetleri biten murakiplerden; 
ece· id d: faiz vPya iskonto rıisbeti Maliye Vekiletile banka 1 ) B ve C ıınıfı hisselerine sahip bankalar ile şirket· 

8te 1· · lt· T nıec ısı arasında takarrur e ırı ır. . . . ler tarafından bir milrakip intihabı, l 
ll 

Kezalik bu muameleler için nizamnameı esasının 39 il ) D fı h' ı · b. h. d ı t f d tıcu ıını use erıoe sa ıp 111e ar ar ara ıo an 
maddesi tatbik olunmaz. • . . 

8 - Nizamnamei esaıinln 43 Uncu maddesi berveçbi bir milrakıp ıntıhabı: 

0 ar kıraya verilecektir talip olanları 
tarsusta Sadık Eliyeşile müracaatl n " arı. 

.c4 - 26-2k - !iO-t 

Yurtdaş Kızllaya 
aza olunuz 



\'Et 1 MEHSI~ 26 .\l:\HT 1938 ClJ~1AHTSİ 

Saym fı ersin Tüccaramna ve ~al~ma müj~e Mersin tecim ve en~üstri odasmdan 
Sicil No. L 06 ~ ~ıı ıfı 4 

Şehir dahilindeki nakliyatınızı ucuz, .\lt·rsin mesudivP nıahiıllt'Sirıde cı~maz soka-. . 
seri, temiz bir ~urette yaptırmak için Aırıda ~o uumrolu ~vde otunın T. C. li· b sıııdı n 
biz müracaat ediniz. olup Mersiuirı si11Mua caddtısinde i6 r uuırolu ~~ 

ri k:ırıuni tirart tğah ediı tırek 1-1 938 larihirıdtıu 
Kamyonl rımız emrinize amadedir. Alınacak ücret Lt•ri toplan por ta ~al li nıCJrı İŞIP.ri ı~ uğraşan bay 

araba ücretinden daha mutedildir. kudri töccar kadri yaşar tıc ırt>l lakahınt noterden 
Bu suretle hem nakliyatınızı toptan yaptırmak ve hem ıa. ıikli :,{dİrnlP~İ i"zm·irıe 25 3 38 tarihinde 106.J 

de zamandan kazanmış olursunuz ı' · · ı t' k j 1 ~İ 
Kamyonlarımız büyük ve kap h olduğundan m llarını· rı~_ın~ara ı sıcı P. ı~arel. :•~ı.uıı.urı.u~ı. 42 m~H ( t' . ne 

zı has r uğramak. ynğmur1 çamurdan müteessir olmak gor~ k:.yl VP. lı !'Cıl Pdıldıgı hılclırılır. 

i timaııeri de yoktur. Mersin tecim ve en~üstri o~asm~an 
ADRES: Otomobil Durak Mahalli sicil no. 1070 sırnfı 4 

HPuzirıci Baki harma Mesinin ihsani~· e nı~ıheıllesindt· 77 sok:• ğırıda 4 
~-.... r .... 0ı_e_fo_n •• =.<_18 ... 0_>_1a11a_.. ______ 27_._ 3_0_ numaralı Pvde oturarı 'f. C. laba~ından olup ~ler 

siııin malmıudi~· t• sinema ~o~ ağmda 18 numrolu 
_ıe::=:==::ee59 ytlri kanuni ticarf'l{ılAh edirn rt>k l- l-38 IHrihiP E &· 

t 
lif dflııheri toplan pol'let~al linıon ve sebz~ işlerile 

g on uğraşan bay Hüseyin tiiecar lliise~in çolak lİC3- .. 

l rf'l lakabını ı · olt rdf'n taslikli grtirnınd lizt rine 
Her Dairede i :ls 3-38 tarihinde 1070 uunıunıı. ti< art 1 k:111or·u-

H er ticarethanede -ııun 42 maddesine göre kayt ve tesciı edıldiği 
hiltlirilir. 

Her yerele ·ı--....-lmllll!...-.~ .. ~~~··ıı::::::::::::ı• 
• Güven 

Sümer Bank 

Siğorta 
Sosyetesi 

Emlak l1e · Eytam 
Bankalarının kurıı mudur 

Tam türk Daima R ( 1 N G f O N yazı ma~inalan • 
ve Şeri ti eri ~ullamhyor ve en giivenile nsigorta firketidir 

~ 
11<•)',s l, ~ a11g111, Nakliyat, Kaza OLonıolıiJ sigoı 

~izde bir REmİNGTON almalı- talarırıızı eo nıiisail şartlar ve tediye kolay-
sınız. Satış ye1i lı~l~ri'e yapar. 

ss~~~3~~~·~~-~V;:eeiy~a~m39~:~~.ı-----~~-~~-M~~·1·~i;_ı~1~~-u-~~~~~~~~Ii~• 
i 1 i n 1 

Doktor 

uharrem Atasu .. 
lstanbul ve moskova Un;versitesi 

1 
1 

lürk Hava kurumu Mersin 
şubesinden 

Türk Hava kurumunda 
toplanan kurban derileri 29 -
:J l 9JJ8 - sali günü saat t 7de 

seririyatı hariciyesinden mezun kurum binasında müzayedesi 

Has l rını Bayr m günlerinden mada her i[ÜD 'F yapılacagıodan talip olanların 
s hah saat dokuzd n on ikiye kadar ve öğleden son- 1 mezkur saatte kurum hinısma 

b l k' k d h · d k b ı t . teşrifleri ıl•n olunur. (j ra on eş en onse ıze a ar muayene anesıo e a u W 

ede~DRES : Camişerif MahaHesinde pazar caddesi JJ Nöbetçi Eczane 
~ 29 No.lu Hane 1 bu ahşam 

~;~2~~ ... ~-!~!it~~~~OSG&f: SACiALIK Eczanesi 

- ,l' n 111111 n••ı 

adelen suyu : 
Saym llalk11ııızu) Sıl ıuniTı ... göz öıiünde ıuta ak ~şı lmlunmıyan KAY A8 

DELEN SUYUN[ ga)et sıhhi bir şe~iltle menbağdaki tesisatında eksik
liklerini tamamlamış f..:ıınin en son usullerini y<ıptırmakda bnluuduğu-

rz ederiz. 

K LEN SUYU 
aynadığı yer~en iti~aren istasyon yanma kadar cam ~orularla ~illur h;vuzları 

in~irilmiş oradanda bütün fiziki ve kimyevi evsaf mı muhafaza e~erek el deymeden 
hususi kimyakerimiz hu~urunda damacanlara ~oldurulmakda ve muntazaman 
şehrimize gelmekte~ir . · 

KAYADELEN SUYUNUN evsafı ve fevk~l deliğine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızın 

gösterdiği rağbet ve teveccUhü kar~ısında fazla söz söylemeğl zail gOrUyoruz. Sıhhat Bak'lnlıiı 

ve ~lahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYA DELEN SUYU ~e•rız TUrkiyenin 
en iyi suyu olmakla knlmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında• bulunduğunu isbat 
etm itir . il ·w; 

1ştahsızlığo1 hnzımsızlı~a bir çok mide baaırsak hastalıklarına kareı KAY>QELEN şifalı bir 1 ~fA 
hayat kaynağıdır. ~ Jn ~,,.~ı-.:'I" 

Suyu pek temiz 11e btrrakdu. Tecrübe tdtn sayın hal/umu lttndinde buldutu ılndtltlıCvt sıhhatm '..,,_./ ::.·j;w::,,.f"r..r:>-, 
verditi Jarlt.larla su}'umuzun m~terlsl çoJ!almlllıtadır. il 

Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 
1a1ımm,nn11 

Y ui er 111 Baauııtvinde Basılmıştır. 

~AYFA 4 

Foto gün 
l~ o·ro GÜNÜ ~rayansayın' 

müşterileri onu zafer caddesinde atel 
vesinde bulacaklardır. 

F01~0 GÜN e fotograf çektirmek 
mo~ern ve temiz hatıralara malik olmak demektir. 

FOTO GÜN dt' St~ve ~t>\'t' fologrfif Ct>klif'İr • • 
~ğr~ınclisnı~ll y~ptırar amatör i~le·rinizi gör., 

I . ınr ... hılırsiııiı. 
FOtO GÜN Fotografa ait her iş'. ~ 

alır ve gece gündüz aile dütün ve gu·j I 
1 
ruplara gider. · i 

FOTO GONü sürat güzellik ve cizibe yaratan bir 

yer olarak kabul ediniz. 

'-~~~-=----=--~ 

TÜRK HAVA KURUMU 
Piyangosu 

ller Ayın Onbirinde Çekilir 
Her ocağı z.engin eder 

Sizde Bir dane alınız. 
~~ S ğlık Eczanesi ~ 

ersin Gümrük 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor. 

O A KARŞI 
I 

Hazırı kh Davranın• 


