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Tehdit tazyik zulüm ve nihayet cinayetler karşısında 

Türklerseçimden çekildiler 
Yolsuzluklara tahammül edemiyen Yugos

lavh ve Yunanh azalar istifa ettiler 

12 Türk ~üronun yanm~a jan~armalarm za~itlerin gözleri önün~e ~övül~ü 
Mahalli hührimet ve mandacılar Türklere milliyetlerini inkar 
ettirmek için en şeni vasıtodara baş vurmektan çekinmiyorlar 

Türkiye vazifesini yapacak 
su faal iizasıııdan Rifal Bahri f 1'ürkler kayıt bürosuna gitme· 
Dahadir büro reisine söyleyerek 

1 
mektedirler. J{ayıtlara yalnız 

harekete geçmesini istemiş büro karşı taraf için devam ediliyor. 

reisi de git Fransız zabitine söy Yunan ve Yugoslav) 
le demiştir. 'Şikflyetçi fani aza murahhasları çekildiler 

Reyhaniye, 19(Anadoh1 ajan 
sının hususi muhabiri bildiriyor) 
Bu sabah burada hükumet me· 
murlarmın aslft tatil ve müdafaa 
edemiyecekleri feci bir hadise 
oldu. Tescil bürosuna kaydedil· 

k 
. . C k" _ esas şik~yetleriııin bu zabitten Seçim sorbeslisinin temin e· 

nıe ıçın oşar oyuudcn gelen . . . 
1 

olcluA'unu nrılalınca reıs vazıyetı dilememesi vo tecavüzlerin de 
~ Türk çarşı içinden büroya hususi mahkeme müddeiumumi vam etmesi hasebiyle bttaraf ko 
gıdcrken efradi\leyubi adında sine bildireceğini söylemiştir. misyonda aza bulunan Yunau 
bir teşekkülün teşvikiyle siliıhlı 1 . . 

iş ışten geçtıkten sonra rn Yugoslavlı ıızaların i:otifa etti 
adamlar tarafından önleri kesile 

·ı::- -ııı. · · t ~ini haber aldım. rek dövülmeye başlanmıştır. Li ransız mu azımı ış ış en e; 

nu hildise esnasında bir geçtikten ve mütecavizlerin her Her şeye rağmen 
Frıınsız mülAzımı ve JandarmaA birısi bir tarafa dnğıldıktan son izam etmiş olmamak ıçın 
lar biraz ölede oldukları ve ra icap eden takibatı yapaca~ı- mahallerinde bizzat telkik ve 

Türklerin dövüldüğünü gördük nı söylemiştir. tahkik ettiğim hadiseleri Türk ef 

leri halde Bealerlni çıkarmamış· Türkler kayıttan çekildiler I k~rıumumiyesin~ a~zdan çek~n-

Mersin dün heyecanlı bir gün daha yaşadı 

Spor ve gençlik bayramı 
italy - f ransa görüşmelui 

inkıta 

Poletık mehafilde 
hayret uyandırdı 

Roma. Hl (Radyo} Siyasi ve 
diplomatik mehafildeltalya Fran 

Çok heyecanh ve iman11 te
.zahürlerle kutlandı 

Stady.umda büyük geçit resmi ve mu
vaf fakiyetli beden hareketleri yapıldı 

Gece Hal~evi salonun~a ~ir müsamere veril~i 
sa müzakerelerinin bir hafla le Büyük Şofiıniz At-ılürk'ün j niu Lü~·ük ümitler telkin eden 
ehhüre uğraması hayret uyan vatan ve istiklfıli kurtarmak için şenlikleri ve beden hareketlerine 
dırmışsa da halyan mehafili bu Samsuıı'a ayak bastıkları güııüıı sahne olacak stadyomda soıı ha 
teehhürün doğrudan doğruya 20 inci yıldöııfinıü spor ve genç zırlıklar görülüyordu. 
Duçenin Cenovada bulunmasın lik bayramı dün Mersinde heye Öğleye kadar eehirde görü. 
dan ileri geldiğini beyan etmek canlı tören ve şenlikle kutlandı . len fevkalı1delik sant 13 de bir 
tedir, Duçenin Cenoudan üç gün 2o yıl evvel ayni günlerde hareket manzarasında canlandı. 
evvel döndüğü halde müzakere zulmün, istilllnın, hürriyetsizlik Orta Mektepten hareket 
lere deum edilmE1yişi ise Fren , ğin derin acıları altmda !nloyen Saat 14 do bütün Mektepler 
sız maslahatgüzarının Paristen ! Mersin kurtuluş ve iukiltip tari· İdman Yurdunun kolları 
t~limat beklediğinAdo~ ileri geldi; himizde 19 Mayısıo kudsiyetini Orta Okul bahçesinde toplan· 
ğı ve ~una hususı bır man.ft at 1 ve ehemmiyetini yurdun diğer mıştı. Saat 14,5 da önde Halk evi 

fetmenın doğru olmadı~ı ılAve parçalarından daha çok bilir. bandosu olduğu halde Orta okul 
ediliyor, Bu netice iledir ki dün bi· izcileri, Orta Okul Kız ve Erkek 

Varnada 
zim Akdenizin ruh okşayan ea· talebesi, ilk Okullar, Idmaıı Yur 

fakı sökerken Mersin en büyük du gençleri Orta Okuldan hare
bayramlarda ancak görülebilen ket etti. Bu gençlik alayı çarşı. 

. . k • bir manzaraya bürünmüş şehrin Jarı dolduran kesif halkın sürek 
Hamıdıye ço samı- 1 her tarafı, çareııar bütan ınües li alkışınrı arasında ve yürüyüş 

mi karşılandı s~seler bayraklarla ~onatılm~ş~ı nizamı halinde Belediye ve Kış· 
Bır taı aftan da Marsın gençlığı· Sonu ikincide-

lardı. Tescil bürosu da hadise Türk halkı kendilerine teca mıyorum.Her gun yuzlerce mun 
Yerinden "Ok uzakla bulunma j t b"ı.· 1'" k l" t · den ..,ı·lmek Varna, 19 (Hsdyo) 'Dün Var 

Y vüz edenler tevkif ve tecziye e ıuı ur ıs eeın ° _ .. 
Yordu Tu"rkler u"'--adıkları bu 1 k ~· ı ı t - Jere na.,a gelen Turk mektep gemısı 

Vasıtasız vergiler projesi hazırlandı 
• 61 edilm('dikçe ve uu tecavüzlerin ma Bauıy e yapı an ecnvuz " • . _ =- = · 

ani taarruz karşısmda kendile kali surette önü alınmadıkça ı rağmen Türk listesinin hQlA baş Hamıdıye ~u .g~n de halk tara Ve rg ·ı ı er b ., rl eş., yor 
rlni müdafaa edememişlerdir. Za . ki . . _ 

1 . ta gitmesi Tül'k eksAriyetinin fından gezılmıştır, Dulgar halkı 
rey verınıyeoe ermı soy emış·ı . . . _ _ . . 1 

ten silılhlı o madıklnrı için silah terdir. unrizliğiııden ileri gelmektedir. Hamıdıyeyı buyuk ve snmımıyet 
lı taarruza mukabele edecek va· Başlarından ve vücutların· Fakat bunun ne zamanla ve ne le karşılamıştır, Dün gece Bul· ·u- rgi kazanç vergisi na 
Zİ~ett3 de değillerdi. dan sopa ile yaralttnan köylüler l de başka sureliO muhafaza müm gar komUlblllığmda ferilen ziya ç ve • 
Gıt zabite söyle 1 den; Geııco, Hnllo, Hasan, Muea I kün değildir. fette komutan ve l:Iemidiye ku mı altında b•ırleşiyor 

Hiç bir suretlo tevil götür ı ve Aliyi kanlar içinde bizzat 1 Tl'ı ki manda idaresi tedbir mandan~ taraf~n~an samimi nu ~ 
nıeyen bu hQdlseyi kayıt büro· gördüm. Bu sabahtan itibaren ler almış olsun. tuklar soylenmıbtır, S . b b k 

E t 
• k Jiamidiye komutan ve mü· eyyar tıcaret ve sanat er a ının azanç 

n rı a m 1 Dost ve müttefik devlet nazırı rettebatı bu gün mec1ıu1 asker vergileri yarıya indirilecek 

Pol·ıt·ıka mı? Orgeneral Marı·ç ~buiş~:~~~~.mernsimıe çelenk ko1\ Ankara - Maliye Vekaleti l gidildiği, 934 tarihli bir kanunla 
buhran, muvazene ve kazanç t-er Iı'raıısız büyük iııkiliibındon baş 

Berut'tn çıkon Oriyan goze· 'ıstanLul (.l'ırne gilerini birle"tircn ve diğer baş !anarak 1, 5 asra yakın zaman 
tesinio telgrafla aldı .... ımız bir •• K k 

1 
d k• k " U - U "' 1 200 den f 1 6 8 Jıca vergilere ail hükfımluri tas içinde neero unon az~ 

Jazı ııuınsasını dünkü :sayımız 1 ugun ırı Ka e e 1 as eri Bisiklet yarışı dün nit eden aa1 maddelik bir ka vergi kanun ve ka~arne~eı?r~ 
da neşretmiştik . ~""'ııkat biz daha nun lAyihasrnı meclise vermiştir. nin hükumete~ tevhıt odıldığı 
ilk seçim ka~·dı gününde~ beri fabrikalarımızı gezecek baş/adı Layiha meC'lisçe kabul edildigi bıldirilınektedı~. . 
•e birçok vaıdlere rağmen ihti· takdirde 939 SAnesinde tatbikine Lllyihado, arazı, bına, ha!vaıı, 
Ja\lı bir lisan kullanıyorduk. Du General M aric A tatu• rk tarafından k lshınbul, 19 (Radyo) - lst6n· başlanacak ve dört seııede tama licnri ve sına1 ka~an~lar, hızmet 
gün yarın niharel verileceği zan , O• b'Jl Edirne bislkl~t yarışına işti · men tatbik edilecektir. Kanunun erbabı kaz~ııç, tıcarı olmıyau 
nolunaıı müdahale, fesad ve tnz bul edildi. İnönünü evinde ziya:-et etti 1 rak edecek Bisikletçiler Bu sabah esbabı mucibe mazbatasında, meslek ve JŞ o~oabı ~a~ançları, 
Jik harekellerinf mahalli entri- sut 7,40 da Tökslınde Cumhurl· mevzuatın seneden senese çoıtal madenler, ver sel v_e ın~ık~I ver 
kalara atfediyor, ve Hatay davn J _ Aı~karn,.19 (Radyo) Dost ve! ismet lnönünü ziyaret etti: yet abldesloe çelenk koymuşlar masından doğan güçlüklerle kar gilerl ktınunlorına aıt huku mler 
sının hayati ehcmiyeUoi kavra muttefık \ ugoRlavyn Harbiye . _ b"I ve ortıdan Topkdpıya giderek saet şılaşan diğer memleketlerde ve tasnifi olarak topla.ıım~e. buhran 
7an mesul makamların müsama 1 vo Bahriye Nazırı Guncral Ma· 

1 
General Mnrıç dul n oto

1
m?. ~ '8,30 da hareket etmişlerdir. Satıl bilhassa Frnnsadn mü~eferrik ve ~u.vaze~ıe v_e~gılerı kazanç 

1 

. _ , e Malatya mebusu smet nonu ı 
8 d ç lud 1 t Jg r kanunları toplamuk ve muşterek vergısıle bırleştırılmış, tarh ve 

hası nereye kadar varacağını rıç dun saat 1.J,30 da Cumhurra n- . . k k d" '· . . 12,l e or un " ID8D ~ re hu-ku-mler"ı b·ırloetı"rmek yoluııa Sonu ikincide 

ki b ki . d k ş· d" · isimiz Atatürk tarafından kab 1 un evıne gıdere en ısını zı· ta Bisikletçilerin arızasız geçmek 
mera a e ıyor u • ım ı ıse 1 u uret etmiştir ı l "ldl 11 ı ti y -----· f'C k • • • / / 

. . edilmiştir. General Mariçle bera . . le olduk ıırı '1 r m ş r, arışa ç· Jı n mu•'a Ta ıyetını ya an ıvor 
baeka bır sual sormak zarnret, , M Marıç hundan sonra Ankara 28 blslkletçl iştirak etmiştir. ın, opo v ..,, 
ni hlssedi7oruz: Entrika mı, po 

1 

ber Genel .Kurmay Ba~k~nı _ 8 da muhtelif ziyaretlerde bulun ,:_ _________ Ç~.:----5Q 

Htika mı? reşal 1 Fe_ç~ı Qakmak •• Mıllı ~lura muştur. Genel Kurmay Başkanı v k'll H ı· 1 Sovyet Rusya ıne o 
HataJ ekseriyetini parçala·, fail \ ckılı General Küzım_ Ozal~ ~Iareeal Fevzi Çakmak misafir 8 1 er eye ınm d • 

lbak içilJ akla gelmez usullere da bulunuyorlardı. Ataturk mı· General şereCiııe akşam Anadolu L tayyare gön ermış 
lllGracaat edilmiş, sömürgecilik safir Generali uzun müddet yan kulübünde bir ziyilfet vermiştir. ispanyadaki alacaR• • 
idnre sanatının bütün incelikle- lnrında alıkoymuşlard r. - sonu ikincide- lar hakkında kararı Çin sevkulceyş planı .fı.a.po.nları ıçe. rlere 
ri tatbik edilmiştir. Hedefin ne 8 • •k z·raat kongresi tehı·r ed./d• hJ f d 
Oldu"'unu Oriyan gazetesinin il uyu ı ı ı lhracatcılarımızın ispanyada çekerek imha etmeyı ıstı a e ıyor 

115 ki alacaklarının Merkez banka· 
harncısı pek iyi tayin ediyor: H I kların tamamlanması ı ı b t d r -t~· t ı ·d azı r 1 sındaki spanya mat u a ın_ an Banko, 19 (Hadyo) Royter· ıra ta mu ııış a ışı !ll yapmakta-
llatayda manda idaresini dMam b k ı ı t 

d t 1 
ödeneceğinin a an ar ıe!e ınce den: Şoşoo Çin karargülıı bu dır. Burada bu günlerde bü ·ü 

ettirerek, yeni rejimin tatbikini içı•n sonbahar a op anacak kararlaştırıldığı, alacaklı ıhraca! • kü tebliğinde .Taponlarııı col h b • b ki . ) k 
&kirn bırak maki cıların 15 gün iQinde elleriudekı l gun ve imal ordularının irtibatı mu ;,re oıer ~ enmoktedır. 

Bunun içindir ki teevik, telı b h f Ü h vesaikle bankaya müracaat etme uu~ e.1d.,, .. 1 kk da neşret 500 Sovyet ,tayyaresi 
d"t t zı·raat ''eka"'letinde ir eye m n aaıran !eri lktisad vekttletinden bildirir· temın edı •ts• ıa l1l 1 

' haksızlık, zulüm ve nihaye Y 
1 l / k mietir. tikleri lınlıeri kati surette tek· Tokyo, 19 (Radyo) Sovyetler 

cinareıe kadar her tül'IÜ ~asıta· kongre haztrlıklari/e meşgU 0 OCO zip etmekte \'e iki ordunun ha· tarafından Qan Kay Şek'e Yar 

lar, Hatay tilrklerine milliyetleri Pa r·ıste len birbirine pek uzak bulundu~ damlar yapıldığı hakkındaki isl·ı 
ni hık"' t · k · · ı b'ldı' "'ı' A k 19 H 1) A tarafından yazılan raporları tetkik ur e tırme ıçın a a ı ,. n ara, ' usus - D· tarı ilave edilmektedir. Dundan zaha cevap vereıı Hariciye Müs-
ne kullanıyor Bu Jarın hepsi[jin karada toplaoacak olan ziraat elmiş ve bUyOk kongrenin bu k •f b k l ı.1.""d ıı· d · 
ır . n k 25 Borsacı teV ı ae a ev ıl§ o ınçao eınıryo teşarı Sovyet Rusyanm Banko 

fr
lAsa rnahkfıru, sulh zararına kongresi, vckl\lelte vukubulıın de mevzular haricinde daha baş a !unun garlıindeki Çin cephesinin 
an8 • 1 1 k 1 l 1 b isleri de tetkik el· J•ıd· hükumetine 500 ta~ynru \'erd·ı~·1 • u: ve türk mürıasebetlerı a · ğlşiklik nzer ne ger a mış 1 ' 'e esas t ıızı ~ e ı ı yarılarak 250 bin Cin ııs~erinin 1 

,. 

le1hine, har.-,ketler olduğunu tek Yeni ziraat vekili Faik Kur· mest lOzumuna kllil olmuştur'. Bl p r müdafaadan mahrum lıırakıldı· ni bunun bfıyük bir kısmının 
rar BÖyliyeJim. Eğer yapılan eey doğlu memleketin zirui kalkınma nııenaleyh bu yeni işler ozerıode Paris, 19 (Radvod) -2r: ko_ ı~ ğı haberiııin de yalan olduğu bu güne kadar yapılan harpler 
1

0

9

1
r nıııhalli entrikalar ise mesul sında 'matı im bir ro. ı oynıyacak o· 1 kongreye arzedilecek tez \"'0 ra· bu~ün esham borsasın a o ışı 1 . . . . de tahrip edildiğini, tahrip edi· 
a 1 ı bil ı ı J bD y'ı tevkif etmiştir Bunlar arasın bıldırı.lıyor. _ 

1
Jl 1 · · -ı:. nar bunları çabuk önlesinler 1 k ngrenin ehemmıyeti ozerln ·porların hazır ana mes ç n, . . . vardır. Çın sevkülceyş P ıını .Jupon len erııı yerme yenilerinin veril-

~br b" 80 0 
ve Ok i aat kongresi sonbahara bı da bır borsa komserıde d"/\i in biHnmed·rr· · 

bir 
1 

°Ylo değil de muayyen de durımık kon~re ruzname Y z r Tevkif edilenler esham ~üzerinde ı Jarı oyalayıcı çekilişlerle nikbin 16 n 101nı vo e~ar 
tlıek;edete varmak için güdül baıırlıklorilc bizzııt meşgul olmla rakılmış~ır, z· l bir takım gayri meşru oyunlar bir hale getirdikten sonra imha yardım devam ederse nskori mü 

e olnn bi ı·ı·k . "a başlamıştır Yeni vakii, evve V~rılen karara göre, ıraa 1 . . ·1 f d' dahalenin menuu b l 1 
6uıernek . . r. po ı 1. a 18~· onu 6 

1 
• 

1 
ruzname ile ekalellnde bir heyet münhasıran . çevirerek devlet maliyesini ızrar elmayı ıstı ı<la e ıyor. · 3 ıso acağını 

p.. ıçııı bız vozıfemizı ya· ce hazır anmış 0 an v t kt ı d ı ŞAntongun garl>iııdo iki ta· 1 sövlemiAtir 
.. rıı. 1 , • bl k s m mUesseseler -ıonu lklncdeı - e me en suç u ur ar. J w • 

(Ulu• ) koogre .ıçın r ı ı .. 
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Berezilya isyanı 
Nasıl oldu. Pijamalı genera-

1111 kanlı cesedi 
Sarayı geceleyin hücum eden asilere kar 
şı Reisicumhur ve kızı IT•Üdafoa ettiler 

· K~b~~~~~Yk~~unl Emniyet teşkilitı 
lar. _ Ka· Kanunda )1 8p1lacak değişik· 

Ankara, 19 (Radyo) 

Heni ayn 
Hükumetle müzake

relere başlamak .. uz re 
mutay Refet Canıtezin baekanh· lik layihaSJ meclise V9fİldi 
ğında toplandı. De\'let memurla Louı1ra 19 ( A.A.) - B. Hen 
rı ay1ıkıarı kanunun 14 üncü L .. ö .. 1 I d b l d. zabı- : ıayn ne Çekosıovak ııükumeli 
maddesine müzeyyel fıkranın i 1 uzum g ru en yer er e e e ıye ı arasındaki müzakerelerin pek 

ı kinci muza keresi yapılarak kabul . taşı işini polisler yapacak l yakında lnışlıyacaaı tahmin edil 
edıldi. Di9anı muhasebat kanunu I mektedir. Zira bu an çok müsa 

Berezilyada geçen gün l i · çık yerlerinde de yangınlar çı ııuıı birinci maddesi müzakerebi l Ankara, 18 (Hususi) - 3201 liır. Hu suretle belediyelerden it ediliyor. B. Henlayn'in müza 
isyan hareketi baş göslerdi~ini karılmış, siltıhlar patlamağa bae ynpıldı sayılı emniyet teekilatı kanuou· verilecek tahsisat nisbetinde ol· · karatın muvaffakiyetle neticelen 
11 mnyıs gecesi Hio de .Janoiro lam ıştır. Sına"ı mu·esseseler'ın 1 nun bazı maddelerini değiştiren mak üzere emniyet umum müdür 

1 
mesi için Çek - Sovyet paktı 

da hakiki bir dahili harp oldu Gerek polis, gerek asker 1 kanun lılyihası Meclise gelmiştir. lüğü kadrosundaki baş komiser, nın terkini mutlak şart olıtrak 
tunu ajans telgrafları bildirdi kutvetleri bu çarpışmada büyük K u/J Ll Ü I ~u li.lyiha, meri kanunuuun 3 komiser, komiser muavini ve po ileri sürmekte ısrar etmiyeceıti 
Gelen haberlerde bu muharel•e b ir sürat ve çeviklik göstermiş I anaCaR arı m • 1 uncü maddesini şöyle deA" i ştiri· lis adedi icra vekilleri kararile z:lnnoiunmaktadır· 
bu muharebede bilhassa Cum tir. İhtilalciler çokluk olmaları . tahassıslar hakkın- • yor: teryit edilebilir. Vaziyet Ç'>k nazik addedili 
hurreisi Vargas ile kızının hü na rağmen, teşebbüslerinde iıü 1 Zabıta teşkilAlı, umumi ve 25 inci maddeye şu fıkra ek yor ise de ümitsiz sayılmamakta 
7ük bir kahramanlık gösterdik kümet kunelleri ile karşılaşmış da karar hususi olmak üzere iki kısma lenmektedir: dır. Çünkü Henlayn'ın itiluf ıti 
leri işaret olunuyor ve asilere lar ve harekı tleri akim kalmış Bakanlar beyetl tmtlyıszlı ve I ayrılır. Umumi zabıta. sildhlı bir Bunlardan bir sene zarfında rizane bir hllreketin tehlikelerini 
karşı nasıl çarpıştıkları aıılatılı tır. imtiyazsız btHUn sını:ıi mtıessese- 1 kuvvet olan polis ve jandarma enstitü veya mektebe sevkedilmi tememile müdrik olduğu tahmin 
1or: Gece herkes .uykuda iken : lerle sigorta şirketlerinin her ban 1 dır. • • yenler arasıada iyi sicil alanlar olunmaktadır. 

Şehir. 11·12 mayıs gecesi, patlak veren bir ısyanın boka gi bir işte kullanacakları her ecne 1 Hususı zabıta, umumı zabıta polis memurlu~una \ayin edilebi Diplomasi mahfellerinin ö4 
her geceki ~ibi, sakin bir uyku dar çabuk bastırılması derhal bl mUtebassıs için hazineye öde 

1 
haricinde kalan ve mahsus ka · lirler. readiğine göre Südet meselesi 

da iken, geceyarısına doğru, bir alınan tedbirler sayesinde olmuş 1 melerl tazım gelen mUtebassıs 
1 
nunlara göre teşekkül ve muay Diğel bir maddeye de şun· nin halline nıütealilk olarak in 

gQrültü başlıyor .• Ahali, işitti~!~ 

1 
tur. :\feselil, sokaklarda, ihtilal 1 yetiştirme Ucretlerlrl tesblt etmiş I yen v~~ifeleri gören zabıta kuv lar ila9C E\dilmektedir: giltere tarafından yapılmış olan 

ri sesler üzerine, pencerelerını cilere karşı çarpışan hükümel 1 tir. Buna göre mOtehııssıs mOben vetlerıdır. Lise derecesindeki polis kol · teklifo Çekoslovukyanıa vermiş 
acıyorlar. Sokakta büyük bir kuvvetlerinin başında pijama ile i dis ver.: mUtehttssıs ustb için aylık l ~andarma ~e hususi zabıta lejioe lise hakkındaki kanun ve 1 olduğu cevap, umumi tabirlerle 
kal.!balık vardır: Koşan ve bağ bir general görülmüştür.. Yata t Ocret oO lira, slgort<\ mOtehası::ısı 

1 
teekıldtı kandı kaııunlarına ve nizamlara tabi olarak orta mek 1 kaleme alınmış olan ve Çekoslo 

rışan insanlar •. Sonra silflh ses A'ından fırlıyRrak silAhıııı kapıp l tçin aylık Ucret 75 liaııdır. Bu Uc emniyet teşkilAtı da bu kanuu tep mezunları alınır. Polis kolla vakyn hükl\metinin B. IIenlayn 
leri... garnizona koşan kumandan, deri retler sınai mOesseselerle sigorta hükü~ler.ine tAbidi~. . . jini muvaffakıyetle bitirenler po a yapacağı müstaklıel teklifleri 

Herkes birbirino· 
1 1 

k . b . şirketlerinin birden beşe kadar 8 ıncı madde şoyle deQ'ıştı· lis memurlnğuna tayin olunurlar tayin ve tasrihten içtinab eden 
· 1a as erın aşına geçmış ve . . b ' ·k d 

_ Ne oluyor'( diye soru b 
1 

t kullanacakları ecnebt mütehassıs rılmektedır: Polis kolleji mezunları 15 sene ır vesı a ır. 

yor. 
Çarpışmaya aş amıe ır. 1 it 1 8 t t 1 p 1. . J • • ıtf Londradllki Çekoslovok 

Fakat sormağa lüzum 
eehirde isyan çıkmış. 

1 
• • • ve montör ere a t r. t-Ş en aza o ıe, ıdar, sıyası ve ad filen hizmet etmedikçe istifa ede 

htıl~lın gayesı mUte •. bassıs ve mootOr kulhmacttk kısımlara ayrılır. Belediye zabı ' mezler. istifa edenler, hi"bir hak mahfilleri, Prall' lıül,ümetinin hiç 
yok; k 1 6 v bir zaman Çekoslovakyanın ha 

Berezilyadaki bu son isya sınaı maesseselerle ş\r et er tası işleri lüzum görülen yerler talep etmiyerek, devletçq tahsille rici siyasetini tekrar göıden ge 

İhtilAlciler, ellerinde silA.hla 
rı ile enelli, Cumhurreisinin sa 
rayına gidiyorlar. Fakat, vaklm 
da uyanan Vargas. derhal 'nzi 
:veti anlıyor vo bütün saray hal 
kını uyandırarak. müdafaaya ge 
çiyor. 

Memlekette bir ihtildl hare 
keti hic beklenmediği için ted 
bir ve tertibat alınmış detlildir. 
Yalnız, cumhurreisinin bir taban 
cası vardır. Sarayda bir iki ta 
banca doha var ve bir de eski 
den kalma bir mitralyör. ... 

Saraydan asilere kareı ilk 
eilAh çeken cumhurreisi ile kızı 

jandarma oluyor. İhtilalcileri. 
pencereye çıkarak karşılayan 

baba, kız derhal ateş etmeğe 
başlıyorlar. İhti!Alciler, karşıla 
rında cumhuroisi ile kızını gö 
rünce biraz şaeırıyorlar. Hele 
mütemadiyen ateş etmeleri kar 
eısında cesaretleri kırılıyor. 

Bu sırda saraydaki mitral 
1özün de başına katipler geçmiş 
te asilere ateş açılmıştır.. Biraz 
ıocre, sarayı müdafaa iQin ilk 
polis ve asker müfrezeleri geJi 
1or ve ihtilalciler daha fazla d u 
ram1yarak, çekiliyorlar •. 

Pijamah general 
İhtilAlciler, cumhurreisi sa 

rayının önünden çekildikten son 
ra, bahriye nezareti binaınnn lıü 
cum ediyorlar ve binayı dinamit 
le uçuruyorlar. şehrin di~er tıir 

nın gayesi memlekette tekrar dan 20 ye kadar kullanılacak mo de, idari polis kadrosundan ay- ri için kendilerine ~ apılaa mas çirdiA"iui derpiş etmediği gibi B. 
kra11k kurmak ve tahta prens tehassıs ve sigorta mUtehassısları rılan ve tahqisatı belediyelerden rafı ödemeğe mecburdurlar. Henlayn'ın isled ıği veçhile Sov 
Petro Orlean Bragans'ı geçir ~ıadlber blrl için heş lira ödeyecek alınan bir kısım tarafından ifa Bugünkü emniyet teşkilillı yet Rusya ile mevcut olan pak 
mek o\du,..,u zannediliyor. er r. edilir k d',.., b dd ı · tı feshetınebi de asla hatırına 5 y ld k 1 k r b lk 1 · anunuıı 15er azı ma e erı s 

C h · · \1 b d en en uru ııca tt r 8 ar B k . . . . getirmemiş oldu,..,unu be11an ot 
um urreısı argas un an la mevcud fııbrlkaların genlşletil . u ısım memurlar dahi iş· de yenı layıha ıle tadıl olunmak mektodir. 15 

J 

sekiz sene evvel, bir ihtilAI hare meslnde kullanılacak ecnebi mon bu kanun hükümlerine tAbi tutu tadır. Al 
1 kelinin başında, hükumetle mu man ar 

harabe etmiş 90 nihayet galipge ~~r·:~n~~~:~ss~~re~dd:1~~::;:~:~ Mersin dün heyecanlı bir gün daha yaşa~ı 
lerek iktidarı eline almııtır. Keıı tır. Mevcud fabrlkslarıa uıaklnele Ren, Mayn Tuna ne 
disini evveld muvakkat cumhur rio\ nakletmek ve yıshud tesisatı - Birinciden artan - Orta Okul izcileri, Orta Okul h l b 
reisi ilan eden Vargas dört sene 01 ıslah ve kontrol etmek için kul la caddesini takip ederek Kışla- 1 Tal be . tık Ok ll T 1 b . ir erini irfeşfİre· 

ı k · b . . ı e sı, u ar a e esı, 
meme etı u sıfatla idare elmiş laoılacak ecnebi mtıtebısssıslnr ya gıttıler. Gençler başta saym İd~an Yurdunun Deniz, Futbol, cekler 
tir. Bundan sonra, kanunen cum montör addedilmiyecek mntebas Alay Komutanı olduğu halde 1 • • • • 
hurreisi seçimi i"in tayin olıı sıs gibi muamele görecektir 6 ay b-1- S b 1 tarafındaıı Buııklet ve dığer şubelerıne men Berlio, 18 (A.A.) - Alman bO 

v • • u un u ay arımız ı a r · ld (\o bi k ö 
nan tarih yaklaşırken, kendisini- dan az mllddetle kullanılacak mo I karı:ıılaııdı. sup gençler spor kıyafetleriyle 1 me ının a 1

•
1 r srara g re, 

v Ren, Mayo ve Tuna nehlr1erl bl· 
cuınhurreiei olarak ilAn etmiştir tebassıslar için bunların yalnız kul . . . , 

\'argas son ÜQ seııedenberi !anıldıkları aylara ald olBn ücret Büste çelenk geçıt resmı yaptılar, Hepsı de ı rlblrlyle birleştirilecek ve 'fnnanıo 
Berezilya milJet meclisini feshet lerl almııcak ve bu Ocretıer peşln 1 Burada Garnizonu süaleyen I muvaffakiyetle yapılan bu geçit mecrasıoı genişletecekllr. Bu bu· 
miş ve memlekette sıkı bir ide olarak hazineye yatırılı:ıcaklır. Atatürk lıüstüne çelenk konacak İte Orta Okul izcileri ayrı bir susta neşredilen bir kanun, Avus 

T 1 
• • t B d ld · ' klill . . turyısoın Almıınyaya iltihakının ve 

re kurmuştur. ren erımız ı. an onun Qa ığı ıslı mar 1 hususıyet taşıyordu, 1 dört senelik planın tatbikinin btl 
J\anunla beraber, Berezilya şı. derin saygı sükunu içinde Şpor hareketleri 1 birleşme keyfiyetini mObre~ kıl 

da için için kaynayan bir ihti T d . [ L • ı.l 1 dınleodi. Heyecanlı hitabeler söy . . . _ . 
1 dığını kaydeylemektedlr. Bu tşıer 

lal hareketi mevcuttur. Bu sefer ı e rıcen a eRltlR e lonerek ' Orta <?kul ve idman Gecıt resmını muteakıp Or 
1
1945 senesinde nihayete erecektlt 

de krallık lehine bir ihtilat ha iş/iyecek Yurdu adma çelenkler kondu. ta Okulun Kıı ~e Erkek Talebe 
1 
Tuntt nehri de Almanya bududtl 

raketine girişildiği görülüyor. Bu töreni müteakip uençlık ı leri ayrı ayrı çok muvaffakiyetli na kadar genişletilecektir. Bu hıJ 
Ankara, 18 (Hususi) - Dev· "' ' 1 t 11\ 1 k dl "' od 

Tahta geçirilmek isteyen alayı Kışladan ayrıldı ve a 11 ni 1 beden hareketlori yaptılar, İlk ı susd 8 az1 ım 0 aknt re ler, adi b 
P let Demiryolları idaresi, tedricen J e 

prens etro çarpıema esnasında yolu takiben stadyoma geldi. Okul Talebeleri sporatif oounlar c en Ra ınaca ır. d 
Cumhurreisinin sarayıuın bahçe bülün şimendiferlerimizi elektrik St d d J USya a 
sinde bacağından yaralanmıştır. le işletmek kararındadır: İlk tec a yom a oynadılar. Halkavi himayesinde 
Zahiren sarayı müdafaa etmek rübe Aydın hatlında yapılacak Stııdyomda bütün tribünler I ki Isı Yuva yuruları tarafından 

l·ç·ın ofrenler arasında bulunan buııun yolculuk müddetini ümit sahanın çevre~i denilebilir ki ka muhtelif yarışlar yapıldı, 
e edildi~i gibi yarı yarıya indirdi 1 

presin, bilakis Vargası öldürmek ili filen tahakkuk ederse diğer dm erkek büyük küçük hemen Ve hep bir ağııdan söyle 

500 bin parçadan 
mürekkep para 

ve ihtiHil kuvvetleri le berabc r sa hatların elektrikle işletilmesi ter bütiln Mersinliler tarafından dol nen Cumhuriyet marşiyle şenlik 
rayı derhal işgal etmek islediQ'i tibatı alınacakt1t·. durulmuştu. Tribünler ve stadın lere son verildi, j kolleksiyonu 
muhakkaktır. Eski Aydın deıniryolları şir çevresi bayraklarlıt donatılmıe İdman Yurdı.ı Deniz Kolu Leningrad'da Ermiıaı· müıı 

kelinin müteharrik malzemesin· h ı·r k 1 1 

Vasıtasız vergiler projesi hazırlandı 
mu te ı öşe ere gençliğe hitap . nun açılışı münasebetiyle deniz Hiode 500,000 parçadan müre• 

den maadası Aydın hattında iş edeıı vecizeler asılmıştı Bando k 1 d d 1 k .. 1 kep çok zengin •e geniş bir pi 
liyememektedir. Devlet demiryol . · 0 un a a para toren ve şen ra ve madalya koleksiyonu vst 
ları idaresi vasıtalarının bu hat ~uhte!ıf parçalar çalıyor . vakıt likJer yapıldı, Gece Halkavi mü 

1 dır. 
Birinciden artan kal ve ferağ muamelelerini güç 

tahakkuka ait usullern müteca leeliren bazı formoliteler kaldı 
nie bir şekil verilmielir. ritmış, işleri kolayl4ştıran hü 

Yine esbabı mucibe mazba kümler konulmuştur· 
tasına göre, kazanç vergisiniııye Vergilerin nisbeti 
ni lAyihada: A- Ticari te sinai Yeni IAyilıaya göre hiımet 
kaunçlar, B- Hizmet erbabı, ' erbabının vergileri aşağıdaki 
B - Ticari olmıyan iş ve mas il nisbeller üzerinden hesap hl una 
tek erbabı şeklinde üçe ayrılma cnktır. 

ta seyrüseferini temin için Hlzım l ıl.erledıkçe herkes. l.atlı bı.~ s.e samere salonunda akşam Ticareti Bu koleksi_ro.ndak! P.araıst 
gelen değişiklikler yapılmakta· ı vınç ve heyecan ıçınde torenın Okulu Talebesi 90 lHalkevi Tem arasında en muhımlerı, mılAttall 
dır. Bu cümleden olarak Kızıl ve şenliklerin başlamasını bekle· \ ·ı K ı t f d b' - t evvel 8 iııci ve 7 lncl asırlarar' 

.. - . -' ordu sı o .u . ara ın an ır musame alt eski Yunan paraları, aIUll 
çoll';l ~o.lundakı ~ıattın ~uzer.g~hı Y .. • ro verıldı, J ve gümüeün lhtilatından vucud' 
değıştırılmekledır. Yenı Azızıye Toren başlıyor getirllmş (Elektra)hır Büyük J• 
t~neli. ele~tri~li trenler işliyece· Sladyomda Mektepler, Spor eu·yu·k z'ıraat kongres'ı 1 ke~der ve babası M akedouy~~ 
ılı esası uzerıne yapılmaktadır. 1 b ' d ' I 1 . . 

1 
Filıp zamaolarmınparaları ve ,,. 

Bu sebeple, 1100 metre uzun cu ar tes ıt 9 1 en yer er.mı a mış h' J'ld' zans, Suriye 'e Par kr:ıllığı P1 

luA-unda olan Aziziye tünelinin !ardı, Saat 15,30 da Valı yanla· te ır euı 1 raları. 
inşa masrafı bir milyon 400 bin rında Alay Komutanı, 'Halkavi Sovyet paraları kollekslyoP-
lıraya yaklaşacaktır. Bu tünelin Başkanı, Belediye Reisi, Kültür Birinciden ertan da pek enteresandır. Burada sof 
küşat re~m! .Cüm~uriyet hayra · Direktörü olduğu huJde sladyo kongre hazırlıkJarile meşgul ola· yet alLm ecrvonestı'i ve zenıı1~ 
mına yetıştmleceğı umuluyor. t . . . cı:ıktır. Ziraat kongresinin mOzuke blr kdğlt para kolekksiyonu vı 

Aydın hattı elektrikleştiril· ma gelerek zcılerı, Talebeyı te I , dır. 
dikten sonra, iki BJ evvel ayni sporcuları teftiş etti. re edeceği butUn mevzular yeni i Bu koleksiyonun madalyal•' 

ki 
·r - _ •

1 1 1 B k . . den tesblt edllecek buolımn ra· f k d . 14 _ _ 5 . ~ 
şe e ı ra4ı duşunu en ıat, b. ayra merasımı ve 1 d b 

1 
b 

1 
k k ı ısının a ıse, uncu ve 1 •11 

taııbul • Ankara hattıdır. hitabeler por ım er 11 ası ara ongreye asırlarda İtalyan sanatkar Antoraİ4 

B
. T • Halkavi bandosuna Orta O· lştlrıık edecek tuccar, mostabsll Pisano'nun bastığı ilk madalyalı' 
lr ayyarecl ve resmi daireler mUmeRsUlerlne 16 ıncı asırda Bcnvenoto CeUiııl 

ıı, menşeleri ayrı ?lan b~ ÜQ _ne l . 1- Umumi, mülhak ve husu 
vi kazancın ayrı hır leklıf zum sı blltçelerle idare edilen daire 
resi şeklinde mütalea ve tetki.ki ve müesseselerde yapılan tediye 
lüzumundan iter gelmekledır lerden ve 19:3 üocü maddesinin 
hizmet er.babı. ayrı. ~~r tek~ıf 12 inci fıkrasında gösterilen mü 
ruznamesı halıne gelırılırken uc 

1 

kelleflerle idare meclisi reisi , 0 
retleri üzerine mevzu kazanç, azasını huzur haklarından bun 
buhran ve muvazene vergileri ıara hisse senedi ve tahyil~t mu 
birleştirilerek kazanç vergisi na olmaksızın verilen tenıoUJ hisse 
mı altında te~ v?rgiye. çovril~iş !erinden veya ikramiyelerden, 
90 tevhit netıcesınde dığer 7.Uffi her neVİ müessis intifa Ve ikra yarışa giderken tay 
relere nazaran bütünleşecek. de miye!Grden 200 liraya kadar o 
recede Ve nisbeli daha bariz bir ilin kısım için yüzrle 14, 201 lira resi parçalandı 

kul ve ilk Okul talebesinin işti tevzi edilecektir. Bu suretle kong nin eserleri ve 15 v~ 16 tncı •"' 
rakiyle istikl41 marşı söylenir· re murahbaslım, gOrflşOlecek me tar sanatkArları Leonc Leoni ~ 
ken stadın ortasındaki direQ'o selelere evvelden vukuf peyda Dürer ile 19 uncu asırda Şaple~ 
Türk bayra~ı çekildi. Sahayı ederek bazırlanmağa vakit bulmuş ve sairenin çok güzel surette 

Çınlatan şiddetli a!kıı:ılar devam olacaklardır. tıkları madalyalar mev~uttur ..• t1 
şekil alan bu mükelleflerin 'ergi dan 400 liraya kadar yüzde 16, Kopenhag, 19 .(Radyo) Tay 
nisbetlerini tedricen makul ve 400 liradan yukarısı için yüzde yare yarışlanna iştirAk etmek 
Adil bir halde indirmek zaruroli 118. üzere dün Berlinden hareket e 
görülmüştür. 2- Yukarıdaki f ı krada ya derek buraya gelm• kte olan Al 

Te•hit sırasında tatbikatın zılan daire vo müesseseler hari m;,rn kadın teyyarecilerinderı 
gösterdiği ihtiyaçlar nazarı dik cinde kRlBn bilumum hukuki ve Baht bir kaza neticesi yere in 
kete alınarak muhtelif vergiler hükmi şahıslar r.ezdinde çalışan meğe mecbur olmuşıur, Tayyare 
de bazı tadiller 7apılmıştır. !ara yapılan tediyelerrle 200 lira ağır hesara uğramışsa da tayya 

Arazi, bina, kümes hayvan fa kadar yüzde lG, 201 liradan reci hAfif bir yım:ı almıstır; 
tarı vergilerinde mühim bir de 400 liraya kadar yüzde 18, 400 dan hariçtir. 
tişiklik yoktur. Kazanç vargısı liradan yukarısı için yüzde 20. 3- .Müstahdemlere ait 'ergi 
nin tatbikatına tııallük eden bazı Takaüt ve sihhiye aidatı gibi ler iki taksitte alınacak •e ken 
ıeri esaslar düşünülmüştür. Ve bir kanuna •eya nizamnameye dilerine vergi karnesi 'erilecek 
raaet ıe intikal vergisinde, in ti ı istinaden yapıJtm te,kifat, bun tir. 

v Ayrıca bu kollekııyon ıçıra 1 
edel'ken Vali ve Parti Başkanı- o rgen 9 fal / Sovyetler Birliğinde basılan bil~,. 
mıı mAydana konulan kürsüye madalyalar da teıhir edilmekt~~ lf • Bu arada, büyük Rus fizyolOJ. 
gelerek 19 Mayısın ehemmiyeti ll 3 f} Ç Pavlov'un ölümü münasebet~~ 
spor ve gençlik bayramının md Puşkin, Rustaveli ve sairenin ıı.ı .ı 
nasrnı anlatan bir hitabede bu -Birinciden artnn- leleri münasebetiyle basılmış mad' 
Jundular, Bundan sonra kürsüye General yarın (bugün) husu yalar vardır. . . O' 
gelen bir sporcu talebe heyecan si trenle Kırıkkaleye gidecek Aynı koleksiyon dahılır. .ı 

orada Askeri fabrikaları gezdik Sovyetler bı'rlı·~ı·nde son senel"~ 
lı bir hitabe ile spor ve gen"lik t n sonra akşam aynı· trenle 5 " 

v e zarfında takılını• olan 300 e Y':.,..J 
hayrnmıııı kutladı, Kayseriye hareket edecek orada v f'P: 
Geçit resmi ki tayyare ve bez fabrikalarını madalya da vardır, Lenin, j 

gezecektir. Bayrak, Kızıl Deniz ve saire __ l.i 
Tören bu suretle bittikten Misafirimiz cumartesi günü şanlarına da ayrı hususi vitrİJI"' 

sonra aeçit resmi baıladı, Önde Ankaraıa dönecektir. tahsis olunmuıtur. (Ta•] 
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SAYFA 3 

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
Mersin 
Piyasası 

Ruzveltin küçük oğlu~a evleniyor Muz ma~arnaya ra~ip 
17 - 5 - 938 

K. S. 

Atabeyi gibi o da babasının rakiplerin
den birinin kızına aşık oldu 

ltalyada Muz istihlaki art-
Pamuklar 

l
tıkça ' artıyor. Yalnız milan Kıevlant 
eyaletinde sonede 24 milvon Dağmalı 

. . . muz yiyorlar. Mllanlıler bn Kapı malı 
Amerikan cumhurreisinin kızlarla evlcnmesıne ıtıraz et mikdardan memnun değiller. Koza 

küçük oğlu da evleniyor ve miyor seve Seve razı oluyor. Milen valisi islihlekin deha KKırma 
1 

w 

ozacı par aııı 
bir müddet evel evlenmiş olan Ruzveltin k · çük oğlu · bir misli artması itin propıı 
aııabeyıi gibi, o da babaıının Con Ruzveltin evleneceği kız f gende yaptırıy~r.. . bufday 
raliiplerinden birinin kızını An Klark ismindedir ve 19 ya· I İtalyeda ıstıhlôk edılen Sert şark 
alıyor· d d C d 21 d d muzlar İtetye mahsulildllr. Mu Yumuşak 

şm a ır on a yaşın a ır b. k. 1 t t 3 ı · 80 
Ruzveltin Oğulları böyle . . . .. _ . . zun ır ı osu op an ır Yerli buğdayı 

b • 1 • . Ve ıkısıde benuz uoıversıte santim 'perakende 4 lira 50 Çavdar 
ep babalarının rakıp erının b .d. b' b' l .. b' b ' ' 

k . 1 1 · b ık· tale esı ır ır ır erını ır •· santimdir. Aşağı yukarı bizim Anadol yulaf 
ızlanyle ev enme erı ~ ı d h l 

41 
28-'28,50 
26-27, 

5,50 5,75 
(i 

26,50 

- çavdar 
5,95 
5, 12,5 

4,75 

b. b f - f k t b . loda bnımışlar ve er • se para ile bir muz beş paraya 
ıraı tu a görilnor a a u . . d. · 18 · d . 

. b . . .. kil vışmııler ır. Hazırannı ın e geliyor. arpa 
nun ıebebı uıttır. çbuo · de evlenmeyi kararlaıtırmış İşte sudan ucuz diye buna Anadol 
Ruzvelt Amerikanın il tün b 1 l d 1 t Y uli alivre yeni M. u unuyor ar er et 
milyonerleriue düşmandır. hal . K k bi müd- -.. .. •• ..... .. Nohut ekstTa 

l ,6?,h 
3,,~r. 

5/>0 
6,8 buki oğullarıda pek tabii ola· Mıs An le~ .. r . H b • 'lh k fasulye 

k k k kT a·ı 1 · det evvel b~şka bmsıyle n· şan 8 8ŞISİ8ftl0 1 8 1 Yulaf yerli 
ra yil ıe mev ı ı ı e erın • h Mercimek yozgat 
kaılaıiyle tanışıyorlar lanmıştı Ameritcan.m meş 0~ ~imdiye kadar kim- Sablep 

maliyeciltrioden Rıçard vaytnı ~ 
Ruıveltin düıman oldugu . - vl 1 n nişanlısın· ler tanıdı kimler ta- TBaaltlmıuçmo!eD 

kimseler Amuikanın meşhur nın ovey og u 0 8 li 
. . . .. "k dan bu adamın ıon ma reza- nımadı Cebri altmıı mılyonendır. Buyu ser . Susam 

4.62·5;5 
120 ı~O 

20 
75, 
11 

15,50 • . k . . t }eti üzerine ayrılmıştır. Rıçerd --c..- ...,._ -
mftyelerı ıle memle etıa ık ı · • ._ b. bt k - ık Milletler cemiyetinin son yapa""ı 

d .. h d b. d'k> tö Vaaytnı büyüK ır sa e arı 5 

Tarsus Tapu 
Paıça 

20 M.\ YIS 1938 CUH A 

1 L l N 

memurluğundin; 

t Şarkan : Tatlık, Garben; Yol ve ayıe ve Mucu ömer 
vereseleri tarlaıı. Şimalen: RüıtU Mehmet tarlaıı. ce· 
nuben iımail tarla11 döniimü 20 

2 Şıırkın keıtek veresesi. tarlası ğArben oıman tarlası 
Şimelen zeynep tarlası cenuben çipil dere ile dö 12 

Yukarıda hududu yazıla tarsuıun Hacı hamzalı kö· 
yünde vaki oımao ~ğlu ~sman tarafmdan .bundan~~.elli &ene 
evveli si çalılıkbm çıtrezlıkten ve. taş.lıktan ımar .v~ ıhya ede· 

! rek taı•rrufunda iken bundan yırmı ıene evvclıııhscı hamza 
Jı köyden osman oğlu niya~ire meyanede ~e sureti gayri 
resmiyede setış ederek terıhı mezkOr~~n. bugiine keddr ni· 
yazinin tasarrufunda olup namına tescılı ıılenmekte olduğun 
dan bu iki parça tarlanın keşfi için mahalline 29 5 935 pa· 
zar güaU memnr gönderileceğinden teıarrufuyle alakadar 
bulunanlar varsa keıif glinü keıif memurluguna ve ya tapu 

ı v müraceetlan lüzumu ilin olunur. memur uguna 

Tarsus Tapu 

• 
1 L A N 

memurluğun~an 
Tarsus me emfz rıami digtıri ilısaniye löyiirule 

\'aki \'e hasan seydakinin lalılı tasarrufunda bulu 
nan tarladan ifrazarı ~arkan lıoca melımet tarlası 
garben vfl ce nuheo sahibi nıfıl~ hasan ~eraki 
iken şinıdi vt>rtlselfri tarlcı~ı şın•alen ıarıkı ana 
ile cevrıli on allı döııüru larletyı 7 e)hil 320 lari 
hinde ıueyaue senedile 5 osnwnlı altuuuua laasan 
kara nwhruet dctkiye sallığı va hasan kara mtıh_ 
met dakiııin ölnu·sil~ vert'Sf>siuden oğlu ali göle 
kalarak mumail~yh işbu tal'la~'ı st ue.lsiı olarak •a ı ayahn a ır 1 a r b mab toplantısında blltün milletlerin Siyah 

"b' h k d b ·ı ten dolayı on sene apse 1 ıı ı ere et e en u mı yo A Ki k nı· kendi menfaatlarına göre ha· Şark 
. k ·d k'"m olmuıtur n er ın · 

Derler ruzveltın demo ral ı •- u _ - 1 beşistenın ilhakını tanıyıp ta· Anadol 
50 müruru zamaııla tasarrufunda l.mlul\duğurufan 

. . b. k . t 1 . şaolışı bu adamın uvey og u A d 
reıındekı ırço sıs em ere ra ki b b k z aileye nımamakta serbest olduklanna Y ın 

46 nfimına le~cilini isleme~ledir bu yf>rdt~ bir hak 
i~ iddiasmda bulunanların tarihi ilandan 10 gun •- d d d · • 1 olma a era er 1 Yıkanmıı yapak ıdptir ve araların a a aımı 

1 
k . t · ve karar verildi. G 

b· mensup oma ıs ememış üz yunu 
ır mücadele vardır.. d 1 t Bugün İtalyan imparatorlu· Konya malları tiftik 

70 on giin zarfmda tarsus l~pu memurluguna n ı ura 
ııo-ı :>o caatları ilan olu nur. 

k . nişanlısın an ayrı mıı ır. · 
Fakat ruzvu'İn bu ra ıp· h . k. b .. ruıvel ğunu bir çok devletler tanımış Yozgat 
. h' b' Şüp esız ı ugun • K . ._ lı lerinıa ıahıslanna kerıı ıç ;r •v • • bulunuyorlar tanıyanlar şun eçı •ı 

düımanlık besle-mez onun içi.ı tin oğlu ile evleadıgı ıçın lardır. » dabağ 
oaullannın bu ailelere mensup memnundur. Arnavutluk, Almanya, Ma 

pirinçler 
-20 

285 

50 

cariıtau. Yoguılavya, Roman 

Boşan m al:rla iş B i tın ed i ya Çekoslavakya, lıviçre, Le Birinci nevi mal 
~ histan, Belçika Türkiye, Yu · ikinci neYİ mal 

- ------ . nınisten Bulgaristan. Portekiz Çay 
Londranın tanınmış dok-ı MalOın olen nedır ? 1 Letonya Eatony• Litvanyr, K&bve 104. ıos 

b Doktor Nelson karısı e ey • , .• 
torlarmdan B. Nes.lson. eş hine ayrılık davası açtı,. Eğer Finlandıya Hollanda Şıb, KO · 
sene evvel bar artıslerınd~n d kt . ingiltere kanunlarına lombiya Koatarika. Saa domin 
bayan Selia Glin ile ~vlend•:· d~ya~ır;p zarar ziyan isteme· go, Sın Salvador, Elluador , 
Evlendikten sonra bır tnrlü seydi bu basit bir ayrılık da Guatemala, Japonya, Hoadu 
anlaşmıyan karı kocanın ço- vesı olur ve gazetelere akset res, Pıareğuay. peru, Urup.ay 
cuk ları da olmadı. mezdi., Doktor tazminat istedi Yemen, lrlanda, aasyonalııt 

Günlerden bir gün bayan Muhkemede ; iıpaaya Vutikan. 

Deriler 

Keçi derlıi çifti 
Koyun derisi kiloıu 
Slğır derisi tuzlu 
Sığır hava kuruıu 
Maada derisi 

Nelson, borsanın tanınmış ban _ Elimden karımı aldı· Tanımaya m&aeit bulunan 
kerleıinden B. PrensPple lr.ur lar, dedi, uğradığım zarar ve lar : Jogilter,., Fransa. iıveç , 

yepmağa başladı. ziyanın Jeğerini mahkemeniz inn • . . ' 

badem ve çehirdek 
içleri 

80 

33-84 

90 

Geçen hafta B. Prensep takdir buyursun. Tanım~mıt 01.anlaı • Yenı 1 Tatlı badem içi 
gazetecilerle konuşurken dedi D.Jktorun avukatları, hOk Zelinda, Çın tiolıvye, Sovyet Acı ,. ,. 
ki : medilecek tazminatın yüksek lerbirliği . Acı çekirdek 

- EvvelA [ehemmiyetsiz olrnaşını istediler. Eyvah !. ,Şilte yün ~~~· Yağı 
kur yepmağa başladık; fektıl işte bunun için banker , J ·ı • t 1 " 

İll8ft bir zamanda biribirimizi doktorA 45 bin lira verecek! aefı mış • ---------~-·· 
delicesine. ae~dik; artık ayrı insan 45 bin lira değerin Eğer Vestmioister sara· J ( H İ M ( 8 S 1 H 
yaşamam1u ımldln yoktu. Aıt dekl kadından ayrılm11~a razı l yında da ananeye riayetsizlik 

tarafı mal Om .. · olur mu ?. gösterilirse İnfliltenin hali nice Nüshası 5 Kuruştur 

B • ı · rr • r tt A -' olur ?.. 1 Abone )' Türkiye Hariç Heyecan ır 151 r ev. e~ meue uıuslarası yun kongresin 
Şimali Karolinde, Nev Ha Eskı devirl.erde har~de t de slSz alan Avustralya yon- Şerait için için 

noverdd geçen sene garsonlar kaybolan neforın kUnyesıne 1 ıeri bürosu reisi B. Dellziel Senelik 1200 Kr. 2000 Kr 

1 l A N 
Tarsus C. Mü~~ei Umumiliüin~en 
Tarsu~ Ct'Za evinde~ i mahkılm ve me\11\ ufla ra 

ı Haziran 938 giiuiiudt>n 1 Haziran 939 gününe 
kadar bir )' ıl içindf! vrrilecek t'knıeğin 10 ma~· ıs 
938 gününden itibartın J 5 gün müddetle açık ar
tırma \'P t>ksihnıe usulile nıüzad~y~ çık~rılnuştır. 

Talip olaularrn yiizde 7 ,5 mu ~·ak kat tfnıinatla 
25 mayıs 938 larilıi11e kadar Tarsus müddei u
mumiliğine nıüracaaıları ilau oıunur. 

ı 4 - ı 7 - 20 - 24 

1 LAN 
Mersin Orman Mühendisliğinden: 

atl. Cinsi 
25 Cam • 
25 " jo ,, 
30 ,, 
4o ,, 
4o ' . , 
39 ., 
50 " 

Beher M3.nıo mu. 
hammeo bedeli 
Lira Ku. 
4 9o 
4 9o 
4 90 
4 90 
4 90 
4 90 
4 90 
4 90 

% 7,5 muvakkat 
temtnatı 

J ... ira Ku. 
9 19 
9 19 

11 
1 ı 
14 
14 
13 
18 

00 
00 
70 
70 
17 

38 
mektebi açılmıştı. Bu sene «öldU» yazarlar,, adam gllnll~ 1 Kelli feryad etti, dedi kl : İ Altıaylık 600 1000 
mektebin yıl dönilmO kutlan birinde çıkagellnbe kllny6yı - lngilterenin mUabur Mersirıin r.vcili köyü civarında vaki Yüksek 

ı 1 d y • Oç aylık 300 500 k d ı .. dı. Bu törPnde garson talebe- şöyle tlilzeltirlermiş; «ö nm en,yn?. şil.tesi. meğer yon dolu Bir avlık 
100 

Yoktur. oluk devle\ ormanmdan yu ~rı a Stı"ız lalerude 
ter jimnastik yapıyorlardı. geldi ı » degılmış, şıltenin kuş toyu dol vaııh kereslelill cam ağacı ı ı -5 938 tarihinden 

Bir aralık. içlerinden biri Habeş harbinde de başça t durulduğunu öğrendiğim za· 
1 

Resmi ilinatın ıatırı 10 itibaren 
25

_5_ 938 ·çarşamba giiuii sa al l 6 da ilrn 
dUşUp bayıldı.,. Aldırış ede~ vuş Silvio kayboluyo"· Kon - iman bUtUn kan başıma sıçra- ' Kuruıtur. • le edilmt>k üzre. 15 ~ü11 müddeti~ açık ve Lövli 
olmadı, jimanstiğe devam edı 1 yesi ne öldU yezıvorlar, Köy il dı.. . 1 k 1 .; ,ı 
dl. nlln kilisEsinde duassını yspı· Lordlar kamarasının reisi kamarasında reisin oturduğu küçük artırmasıle satışa çı ar~ !uış~ır.. Talipleriı 

Derken, iki talebe dehe. yorlar.,. ne koltukta, ne iskemledP, ne 
1 
yer bir yon dengi idi. Sonra şartnamf>d~ ~azıh . \'e k~r•\ste ışı le ış.tıgal ve ~~ 

bu iki talebenin arkasından Derken Silvio çıka geliyor. de tahtta o!urur. ReiHin otur·'sonra bu derıge kırmızı bir ~indiği11e daır v••sıkayı ıbraz t>lmelerı ve şaraiti 
Oç dGrt talebe daha dUşUp ba Necaşiye esir dUşmUşmUş .. Kö: duğu yer yun dolu bir şmedir; kılıf geçirdiler, dengi lupkır- anlamak istiyenlt!rin urma n mühenJisligine ve iha 
yıldılar,. . . yilnde nişanlanıyor . Evltnme Lordlar kamarası mUukerele· mızı bir şilte haline soktular .• le uiinfı \l~rsin orman binasmtla müteşekkil ·ı 1 

ler d t ı H k · ıt · · i de yon " 1 aa e Bundan sonra seyııcı . törenini ölüm duasını yaptık· rinden bahse en gaze 8 er ya . er es şı enın ıç 0 komis' onuna miiracaalları ilan olunur. 12 15 20.24 

11rasmd~ ŞftŞılecak bir hAdıs"3 ları kilisede yspıyorler· zıya şöyle başlarlar! . •var sanıyordu. fmJfmıfmj(!Jfr.;1liiliri1mlr;;'lfmıimJfi!JmJ 
baş gösterdi DUşllp bayılan ı1 d dö dOğU . .1 ı - Reis saat ).'.> ı 10 geçe . . Meğerse şilte kuştOyiJ ll!:!H!:!H!::!l!:!Jll!:! · 1 mey anına n seyı rcı er d 

1 t"lebelerin kardeşleri, anne e-, de bulunan tek bir dok yUn şiltesine otur u.. \ımış 1 1 
. . 1 1 dU ~arasın i . d' ? işte bunun için B, Kelli s .., 1 k E • rı, karıları ve nışan ı arı ·rt hangi hastaya koşacağını Ylln şılle ne ır . ferye.d ettı·, ı...ordlar k.a.mara.sı. - ag 1 eza nesı /. ,' ŞOp dUşUp beyılmsğa bnşledı · or, 1 İngilterenin kuruluş de· ,~ 

lar. . . şaşır~!;e1irnt versin baygınlık- virlerinde İngiliz lordlan dia na bır yün şılte getırılmesıı, ı '"' · 
Baygınlık bulrşık l>ır ıllel Ü edi Her bayılan t ma hakikati göz önllnde bu- isledi.. w 1 Mersin Gümrük kar11sm~adır 1 

har · b. lar uzun 9 rm · 1 f · ' K tUyU d t a alı 9 
. ıne ge ldı. Bu heyecan ır- kendine geldi , lundurmak isterlerdi. ngılte· uş 0 e 0 urmsg Her nevi Yerli ve Avrupa eczayı bbb• 

. lıği ilt-, lıir çeyrek içinde yet yı1v~ş yavaş ı renin en LUyUk serveti ylln- şan reis y~n şiltede rahatsız müstahzeratı bulunur, ıye 
rniş Uç kişi baygın dOştU. ayrı~· .

1 
töreni kurban dO, bunu unutmamak JAzımdır . olsa bil<>, şııteye yDo do'duru· ~ '1/ -- t?, ~ 

Mer~sim yeri, tayyare hD uı anı~ . J ıs inci asırda Lordlar . lacak ! .. 
curnuna uğramış bir savaş vermeden bıttı. 



20 MAYIS 1938 

i ı a n 
f çel Ev~af dire~lörlügünden 

Senelik bedel Muvakkat temidal cinsi No. Mevkii vakfı 
muhammeui mikderı 

Lira Kr: 
200 

ısoo 
150 

36 
38 

150 

Lira Kr; 
15 

112 :30 
11 25 
2 70 
2 85 

11 25 

Mağaza 11 ·7· 4 G. bianası yeni 
karş•smda cemi 

oteJ 83 ,. " mağaza l·::' ., ,, 
Dukkiln 5 10 , , ,. 

,. f>·l8 
" " 

kalafat O nusratiyede Bez mi 
hane deniz ken"l alem 

200 15 dOkklln 9·2:? yuğurt p. eski cami 
50 .1 15 ,, 3-6 cami civarı ,, 

200 15 mağaza 4 8 ,, ,, 
Yokarda )'azılı evkfa aitJ emvali gayri menku. 

lenirı 938 senesi icari 3o 5 ·938 paz~rle~i günü 
saat 15 Je ihale ~dilmek iizre açık artırma sure 
tile on gün miidd~lle miizayedflyp, çılarılmıştır. 

istekli olanlarla foıla nwlumal jstP~erıler vakıf 
lar mlhHirliigiine ıuiiracaal eluu leri ilan olunur. 

20 ·24-27 

• 
1 L N A 

Hususi Mu~ase~e müdürlüğünden ; 
Bina tahrir komisyon vr.ca aşağıda adı yazıl• 

1.öy Uinalarma kcrıulaıı iratlaran itir~z etnıeks'zin 
kaliyet kesbelmiş olduğu ilan o'. unur. T E R M o s 

i ı an 

Mersin Gümrük müdürlügünden 

SAYFA~ 

Sıcaktan bunaJmaınak için ı - Karaca ilyas 
2 - Musalı ma CPlr hi • 
3 - Korucular 
4 - Aladağ 
o - Kuzucu 
6 - Çukur keşlik 
7 -- Dey nek 
8 - Kara hacılı 
9 - Koca yer 

10 - Ohun keşlik 
11 - Kuzucu belen 
J 2 - Kiirkcli • 
1 3 - Civan ~· a) 1 ağı 
l~ - Yah_n.aj1ak 
15 -:- fJavul lepe 
tG - Demir hisar 

Senelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

. 

Harflerinin Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir 
Reami clevairve müeasesatla tici.irethanelereait her nevi defter 

........................... - ........ . 
1 kayadelen suyu 
il 

KA YADELEN SUYU 
Kaynadığı yerden itibaren istasyon yanma kadar cam borularla billur h;vurları 

indirUmis oradandı hütDn fiziki n kimye~i ımfını muhafaza ıdarak el deymaden 
hususi kimyakırimiz huzurunda damacanlara doldurulmakda va muntızİlın 1 

la ve evrakı matbuaveaaairei en nefia bir tar~cla aür' atle yapar '8hrı'mı'zı nelmekte,lı'r . 1 
**••*•••*·~··~*·~··· ' 1 u 

HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPAR.İ~ 1 KAYADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkalldell~ine gelince: Yıllar Keçdikçc hatkımııml LER.İ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLA.~ g 

HER NEVİ KARTVİZİT 
. t E D .A V E T K A. R. T-
X. TAP, GA.ZE T LA. R. I. z A.R F K.A.-
V E :M:ECMUA 
T A . B I NI DE R. UH- G I T B A. ş L I K. -
~ L A. R. I T AB ED İ-

'rE EDE~::R.=-=--·==-~====~~L~İ~~::R..~=======-===========~ 

Yeni Mersin Basımevinde Basılmııtır : M~rsin 

• 2öslerdiQ'i ra~bet ve teveccühü karıısında fazla söz söylemetl zait görQyoruz. Sıhbıl Bak~lOlıf 1 il 
Mve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU yılrız TOrkiyenin ı 
ft en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında buluodu~ıınu isbat 
B etmiştir • 1 
• lştahsızlıQ'a, hazımeızlıQ'a bir cok mide batırsak hastalıklarına karıı KAYA~ELEN ıifalı bir 

1 . • hayat kaynaQ'ıdır. . 

! Suyu f)tlt temiz ııe berrakdtr. Tecrübe .eden sayın halltlmız lundintü buldu/u-. lntüljj n llÜ#ltuı 1 
fllll "'rdi/I f or/Utula suyamu~un müşterisi ço/almalttadv. 

1 · Mersin Satış yeri : Kardeşler Ba~~~esi • 
·-·· .. ·····---·--.. -···· 511. 


