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Binicilerimiz Varşovadaki ya 
rışlarda da birinci oldu. Bayrağı
mız şeref direğine çekildi. 
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Hatayda köyler şehirler abloka altında 
Komisyonla manda memur

ları işbirliği yaptilar 

Keyfi kararla 
Bütün gazeteler kapatıldı 

Şerirler 

Gene tecavüze başladdar 
l Avrupamn en~iıesi bu defa da izale e~il~i 

çekoslvakyada 
Fakat Başkonsolosumuzun • 
otomobili önande hezimet Sudet mes~lesi hükumetın 

Auı•k::. ~:~.:::, _ a.,.1 uysallığile hallediliyor 

Bayrağımız 
Varşovada da zafer 
direğine çekildi 

Ekibimiz 
birinci oldu 

F ranıanın teminatı gene her zemanki ~Z: ~~~:e.~~:~~::c~~a ~!:~!~~ Hotza ile Sudet mebuslarının dıinkü mü varoova 30 •Radyo~ Dün 

gibi aksi şekilde teccelli etti ınıştır, ittihatçılarla Usbeciler, İs· I lakatından sonra haua nikbinleşti yapılan binicilik müsabakasına 
- - - - ~ - -- keuderun ve diğer mıntakalarda x .... m• • • 

Aotakva 29 ( Husust muha· I komisyon. lier .şey normal. m_ ecra yaptıklar~ gibi; . 1 l'rag 30 (Radyo) Başvek•l varılacaktır. Milli muhafızların 85 at iştir1lk etmıştır, Müsabaka 
' 1 k b Harbıvede de tedhıae başla hl 1 vı en az hatasız bitiren binici birimizden)- Fransa hükumeti sını ta ıp edıyormuş gı ı en ı v doktor Hodza ile iki Südet me· sihl arı a ınmıştır. ı 

n· TO k" e e verdiği teminatın ufok bir tedbire bile lü~um gör mışlardır. Tedhiş harekelioe bao busunun dünkü mülakatları sa 1 ntihap sükunetle !erden beşi TOrktür, 
10 

r ıy Y f d .. meden kayde devam edıyor. ta Usbeciler reisi Zeki Arsuzi ile mimi bir hava içinde ceryan et· neticelendi Bı"rinci müsabakadan sonra 
ırıanda memurları tara ın an o· 1 llu gün gene milisler tara ttihadıvatauicil~rin reisi Alber mı·a .. e su-de'ler meselesinin hal B rlin 30 (Radvo) G t 1 r ıt·1 k ı 
tedttnberi aksi tatbik edilegeldi· v T • ~ • 

1 ~ze ~ ~ 1 maniler 1ükse ı ere yapı an mü 
b" . fından dört Türk çaroıdan dö· Beyluııi. Sadık Maruf ve diQ'er tine doQru bu müllkatta mühim Çek ınuhabatının netıcesının b k d Tu·rk ekibinden sa·ı 

il aayısız hAdiselerle sa ıttır. vülerek karakola götürü1müş ve aveneleri olduau halde sabahle bir adım atılmıştır. IJu iki me· Hinla1nin bir zaferi olduQ'unu, sa a a a . Al 
1 

"k m 
Son gOnlerde hariciye nazırının hAIA serbee bırakılmamıştır. yin erkenden Harbiye1e gitmiş bus Hodıanm 1aoıoa giderken kaydatmekte ve evvelki gece ~ı· ! birin_ci ~elmı~ man ar .1 ınci 
Pariıte Suat Davaıa tekrarladı Delege Garo keyfi kararlar ı ·1ahl d r lao n..te r - ü ü F dö dil er ve a1rıca 11 ., an 1 1 v- Südet partiiinin taleplerini bil· kan bir hAdiseden başka bütün Belçıka uç ne a r n 
it teminaUa ayni şekilde tecelli neşretmekle ve şiddetle tatbik ıer de, yollara pusu kurarak oto dı"ren mektubu tıAm·ıı bulunu· 1 • d · ıı Çekoslovakyada intihabatın sü· · cü Türk ekipıo en vnı altıncı 
etmiştir. Manda memurlarının ettirmektf'ldir. mobillere alet açmaQ'a baolamıı 

1 
d Mülak t d Sü 

biraı olsun hak ve adalet daire Bu cümleden olarak bugün lardır. I yor ar ı. ıı a esnas~n a . • kuneı içinde ceryan ettiğini m·ı Ihsan on dördüncü E1up on be 
•inde hareket edecekleri bekle- den itibaren llat Jda çıkan bü Diler taraftan Türk cemaa detlerin bütün taleplerı tetkık raf etmektedirler. şinci olmuetur, 
nirken Türklere kureı tatbik e- tün gazeteler kapahlmıotır Şehir tına re1 verenlere kureun ve so : edilmiotir. Artık Südetlerin oart· lAk ~ım:n matbu~t~ lsü;etleri Birincilik kupası Türk bay 
dilen sinsi taıJik ve tedhiş artı ler ve köyler kordon altına ıtlın palarla hücum edilmiş ve bunun tarı meydan nutuklarında mev· a a an ıran mm a a ar a ref' . . k 
rılmıştır. · mış akşam saat yirmiden sonra üzerine uka mahalline kuman '. zuu bahsolmayacak hükümetle terin 7Qzde 97 Südet partisine rağı zafer dıreQıne çe ilirken 

Bo tazyiklerle filen Türkler hiç bir suretle te hiç bir vesait ı dan Kole zırhlı otomobillerle gi !:.pa::r~t:_i _:ar:.:a::s::ın:,:d::a~b:i.:.r_:;u;.:z.:,:la:;:e.:m:.:a;..y.:;.a_ve_r_il_d..:it;..i_ni_1;..a_z~ı1;.o.-:r-la~r-:. ----:--'-fu_·r_k_ek_i.-p_in_e_ve_r_il_m_i_şt_ir:':---
ka1ıttan menedildlkleri halde ıe gelip gitmek yasak edilmiştir derek bu eoirraJa oradan çekil • I Al d l•:panyadaki botaztafmanın •on aaFhası 

meı,_rini . ihtar. eylemiş, tekr~r: ıta ya • manya arasm a Yeni ve mühim bir proje geıdıkıerı takdırde derhaı tevkıt 

Muayyen yaştaki yurtdaşlar 
itfaiye hizmetinden geçecek 
Saf er için elde haztr ve pasif ~orunma~a mühim işrer 

girecek unsurlar temin edilecek 

olunacaklarını tebliQ e1lemiotir.
1 • Frankistler cenuba ve şarka 

Bu tedlıioçi çetelerin eleba· ı' T rıyeste 
şıları ilk defa olarak gördükleri • dog"' ru ·ııerı·ıyor 
b~ hareket karşısında müteh&J meselesı . 
yır clarak o sırada taka mahal • • 
line ayrıca aitmiı olan Türk' . • Pirene dallarında hükıimetçıler 200 kr 
~aşkons~losunun önü~den ge- Yenı anlaımalarla I t l.k b. phe•vı· t hLı·m ettı•ler 
çıt resmı yaparak hllıbu 1ıAsır ıome re ı ır ce 'J a " 
savuşmue'ardır. halledildi 

Saragos 30 (Radyo) Havas·! lan taarruzda bazı mühim mev 
f' dd t ' f Berlin 30 •Radyo• Hariciye tan: Teruelden Akdenize doğru ziler elde edilmiıtir. Dünden beri 

D .h life VekAl"lince kamuta edılecek itfaiye şubesi teşkilatı, yf 8 sıyase 1 nazırı Ribentrop ile halyanm başla)'an Frankist taarruzu sür· muharebenin eiddeti zail olmue 
J&, bütün memleketi alakalaııdı talim ve terbiye, malzeme ve lef S • ı h h •k 1 Berlin elçisi arasrnda hir seri etle ilerlemektedirler. Milislerin tur. Pazar günft ötle1e kadar 
racak şümülde bir kanun H\yiha tiş işlerile iştigal eder. VekAlet ııd yarıfını to rı ticaret ve turizm anlaşması im mukavemeti zayıflamıştır. San· fasılasız olarak devam eden top 
sı verılmişlir. Bu lAyihııya göre '~rı "; sigorta elrketleri mOmea edivor 1 ıalanmıştır, Bu anlaşmalarla ay tar18, DiJera, Perakal; Murabi QU ateei de pek se1rek 1apıl· 
b l . k "lt olan verlerde eı er nden mürekkeb umumi '.T T . l . . . d t k d 
. e edıye teş ı ı b 1 , uı cah müşavAre hayeti altı a1c!a bir Net1ork 30 •Rad o• Dün rıca rırea enın tazı1eu e es ıaptedilmittir. Harekat cenuba ma ta ır. 
itfaiye teşkilatı vo un a~· .,. Ankarada toplanıp seferberlik bir merasimde nutuk 

1 sörıe1en bit edilmiıtir, Henüz anlaıma dotru ilerliyor. Liman bombardıman 
st techizatı ve hava · kımya ta müdürlüğünce hazırlanacak ra Amerika Hariciye Nazırı Hal Ri 

1 
me&iuleri neıredllmemekle bera Bir Frankist rürüyüı kolu edildi 

arrzlarına kar!ı korunma v~sı~a 1 porlurı tedkik, mü1akE1re ve ka !~rhlkrı~aya temas ederek demie; ber selilhi7etll mahfellerden öt da ıarka doaru ilerlemektedir. Vnlansiya 30 (Radyo) Comar 
ları, Jangın gozotleme ve bıldır rl\rlar ittihaz eder. c -Milletler ailesinin bir kıs renildiline aöre Alman1a Trires Pirene cephesinde tesi günündenberi Asiler Terulin 
me tesiRata ve su tas.isleri, mal 1 K~nuııuııuıı ~~li hüku~mleri mı şiddeti siyaset olarak kullan 1 tedeneıki Avus&ur1a kadar istifa Baraelon 30 (Radro) Pirene cenubu garbisinde tid:Jetli bir 
ıome depoları ve itfaıye kursla ı ne gelınce; hususı ıdare butçele ' d 1 üddelçe silah yarışının 1 da edenıiyecek Jalnız Triyeste cephesinde cumhuriyet kuvvetle taarruz halinde bulunuyorlar, 
rı tesis te temı·n oluııaca"'ı gibi rindea her soııe en az % 1, ay 1 ı 1 

m . . 1 • • • rl a"ddetle mukavemet edi1orlar c h d h f"f bı"r d """ "kl"k 
kö• k b"k ed.ldi"'. ı 

1 
ı . · · ı .· ıe oı 1 zam durmasına ımkflu ~oktur, Amerı de Almanya ıçm hususi hır ta v ep e e a 1 e&ışı ı ol-

, anununun tat ı e ı l'iı rı ır, uma vergı eı ıı . ıo. 1 . · I . . . . Burada mevziler tahkim edilmiı muştur. Frankist tayyareler bu 
JerJerde de ynogın önleme ve yapılır, pnra mükellefıyetınff tA kada bu yarışa gırmek mecburı rıfe tathık edılecektır, yeni kıtalar tecrübe için ateşe gün limanları eiddetle bombar-
IÖodürme tetbirleri alınacaktır·: bi olanlardan yılda 2·4 lira alı, 1etiııde idi, Fakat _biz ~ilfıhlana Berlinde imzalanan bu an eevkedilmiotir. 200 kilometrelik dıman etmişlerdir. Haaar çok 
Bondan baokr, oehir, kaaaba ve nır. 1 rak taarruza deaıı mudafaaya laşmalarla Avusturyanın ilhakın bir cephe isi ah edilmiş bulun fazladır. Kurbanlar tesbit henüz 
körlerde bu itfaivedeıı maada Birinciden artan h ızırlanmaktayıı• daıı do"'an ve Almanva ile ltaı 
b 

1 5 ' maktadır. Cumartesi günü yapı· edilmemiştir. 
irde Jardımcı itfaiye teşkil eJi H ., l k h t • ya arasmda birer mesele olmak 

·~Cek ve buulara 14·60 yaeıııda ava A urumu gene mer ez eye ı iatidadmda bulunan bütün pürüz Profeıör Pitarın Cenevrede konferansı 
kııer aönaııü olarak alınacaktır. Altı aylık um um"ı toplantısını ıer de ııaııedilmio olmaktadır, - -
Fı&kat ' kUi gönüllü buluuamazsa Avr~u=pa-~ ya medeniyeti bugün. 
bazı vatandaolar bazı şartlarla A k d ı'talya Uazırlar macı·ıs'ı 
-- Ve bir evden bir kişiden faz n ara a yaptı n 1 1 d d t• d 1 

la alınmamak kaydiyle - mec • l M t ö kü TürK erın ec a 1 ge ır 1 
~-::.::~:1-:: .. :··~!~.::.:!~·d:~ Mertez heyetinin çalııma raporu tetkik edilerek taswip ;~;;:;;,: ta•:~p, e~t~ Profeaör Pitar Türklerin dünya medeni-
l>ara mükellefiyetine labi tutula J'll K ı l k • ı· k • ·ıd· ti lü • h C&klardır. Para m6kellefiyalini, euı UI. urumun ÇI ısmast f aıre ayı ıoru U Roma 30 (RadJO) Nazırlar yeti Üzerinde oyna lğl rO lZQ etti 
bedenen hizmet etmek istemi meclisi dün DuQenin riyasetinde Cenevre 30 (Rad10) Tarih J 1 • 
Jeolerle medeni haklardan mah Ankara (HusuKi) Türk hav~ may Bıokaolıtile Milli müdafaa aekeri mahi7etl bir toplantı yap ite arkeoloji cemiyetinin bu gOn iZ gün en 
ronı olanlar ve ıeref haysiyeti kurumu Genel .Merkez heyetı vekAletinin göstermekte aldukla mııtır. !Bu &oplantıda ezcümle kü ruzoamesiade Profesör Ba· , ••• , 
llloail cezalardan mahküm bulu cumartesi günü 16 da Sinop m~ rı himaye, yardım ve müzahere ıu kararlar verilmittir : yan Afetle Profesör Pitarm isim Daı·reler ıa t 14 
b t d f - J · azılı idi Profesör Afet ra- O e •olar te bir de umumt, mül busu B. Cevdet Kerim nce ayı te karıı genel merkez he1etinin 

1 

ı- Mudafaa Jilkeek kooEe erı >' • • • t 
~ak ve huıusi fbütçelerden a1 n·n ı &)kani ğında altı aylık to_ı> minnettarlık te eOkran du1gu~a rinin terekkOp tarzında deQ'ioik hatsız ol~u~u ıoın konferanaı e kadar çalıfacak 
ile alanlar, devlete aid müesse lan tısını yaptı. Genel merkez U· rınıo bildirilmesi .karar altına lik rapılaoak ve ~bundan . ıonra bir ~~f!~~~r.Pitara gelince: "Tür Aokara, c Hususi •- Devlet 
~ler ile imtiyazlı ve ruhsatlı yelerinden merhum Eıhem Tun alındı. Cevdet Kerım Jnoeda7ı, kouseJde yalnız selAhı1ettar lriyenio mazisini ö~renmek için; dairelerinde mesai saatıerlnln re-
l•rketıerde çalışanlar, pasif hava cel (Samsun) le Esat Sakaf alkıelar ba~~sdıo.da. ıu sözlerle top kimseler bulunacaktır. aarfettiQ'i gayreti aöylemie ve da nlden tesblll mevzuubablstır. Bac;:. 
'-kll"tı m< nsupları, noterler te (Bursıı) lD hatıralarını takdis t ıtır H b"t fi k .. · vek"'let mDşt0ş v ..... , a ld k lan ıyı ·• 2- arp te ı ara ı Tazı· mietir ki : a ~ ırınıo relRll"'inde 
'•kı"llerl, avukatlar, hekı"m, baJ için a1akta bir dakika ausu u ü kü i 1 h h '"l ti il t 1 • " - Dug o . ~mu_~ . mer yeti üzerinde tal1anın atlı a " - Bu gün pek aı memla· veii:a e er m s eşar arından mo. 
tar te eczacılar, bavatt elıemmı· tan sonra geçen loplanlının ze "f bıtırırken k l kkll k l d , kez heyeti vazı esıoı . raketi üzerinde konser ararı ket vardır ki Türkiyenio 1aptı· eşe om syon a tetkik edilen 
hti haı· z husuaı· t0aebbu-ıerde te bı t hulasRBiyle idare merkezi he b" kta üzerın mesele h"kk od b ı 

"'v arkedaşlarıma ır no . . tasvip olunmuıtur. ğı gibi ilme bu kadar para sar " ı a azır anan rapor 
ha. •tanelerde tazifeli olanlar, Tür Jetinin çahoma vaporu ve mu b Junmak 1sterım B11ı;:veklle verHmMi le de maruzatta u . . ~ · 5 Eylül 9~6 tarihinde teıek (elsin. Atalürkün riJl\Betindeki v v r, 

•rede ün aydan beri ikamel rakiblerin raporu okunarak taF · · · b"ld""'I gıbı Turk Ha Bu raporda yaz ve k 
v 8 939 Hepımzın 1 ıe kül eden hususi komis1onun Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ış mes<ı l 

•den ecnebilerdir. Bedeni ve v b olundu. Bil.inço ile 193 1 'lk ıJ lu• 1ıllı rın saatlerinin şu şekilde t tbıı. • 
k d"Jd" Ya kurumu 1 -.uru v harp hususunda İtalyanın ne su Cumhurreisinden azami muzaha 8 .. ı mu 

nakdi itfaiye mükellefiyelindeo bütcesi teıkik ve tasdi e 1 
.,'· da teşekkül te taazzuv halinde . . .. . • vafık gOrUlmDşltır: ; 

lboaf olanlar da vardır. Spor Türkkuşu kamplarında vazı.e bir iane müessesesi idi. Para retle hareket edeceAini ve mü· reh ve ırı~.dı g.orroektedı.r • . . 15 Hazirandan 15 Eylllle ka· 
leekitltına d1thil gençlerden re görürken eehit düşen ama~ör t 1 ve askert hava kuvvetle dafaa konseyinin tazifesini tes Profesor Pıtar nazarıyesınm dar devnm edecek az 
d k 1500 1 op ar . . 1 • . Y mesıt saa 

e itfaiye teşkihllı yapılır D hl .ıençlerin mirascılarıno ıra rine )'ardım ederdi. Şimdi ifu bit t:'den kararda t&Bvıp o un· unsurlaranı ııah ederek neoltık . ti sabah sekizde h1ışhyıcuk 
lire VekAletinde hir itfaiye mü malul kalanlara 750 lira net 0 8 harla görüJoruz . ki, iki (iç senA muştur. devresinin başlangıcında garbi ·ı 14 de daireler tdlU olunaca.ktı~~at 
htere heyeti tardır. VilAyetler rak tazminat verilmesi kabul denberi teşkilatını tekemmfil et Nazırlar meclisi bu içlinıaın Asyadan Atrupaya akın eden Kış mesai saati ise sabah cJ 
de htr vllAyet· ilfaiye komisyonu e1ildikteıı sonra, kanatlı cumhu Ureo kurum 1eni bir faalllıet da ha~yanın Boğazlar mukavele insanlarm (Türklerin ecdadının) kuzd~m 12 ye ve 13,5 dan 17 y~ 
t .. kil olunur. Dahiliye Vekaleti ri1et neslinin bir an evel kurul -aonu lklMlda - ıin.e iltihakını da tae•ip elmiıtir ~onu ikincide kadar olacaktır, 
"'•rberlik mOdiriJetinde t.eıkil ma11 H aremeai lçlo Geoel kur· 
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iktisat işlerimizde geniş inkişaflar Amerika hay~utlanmn 1 Mersin hasıınııioin Diinyayı en çok mefgul eden 

Benzin Fiyatları K açırclıkları çocu· 
fun ceıedi bulundu 

Rentken makinesi 
geldi Meksika isyanı 

Haziran sonunda tel\rar mil 
him tenzilat yapılacak 

Nevyork 30 (Radyo) Polis Mt-rsin memleket hastanesi 
24 eubatta haydutlar tarafından için siparie edilen röntkeo maki 
kaçırılan avukat Levinin 12 ya nesi gelmiı ve yerirıe konmuelur 
şındaki Qoculunun daQılmaıa' Bu makine7i eehrimiz tüccar 
yüz tutan cesedini ormanda Qa tarı hastahaneye teberrü etmiş· 
tılar ara:;ında bulmuetur. Cese !erdir, Makine son sistemdir ve 

içyüzü nedir asi general 
Sedillo kimdir? 

ff ıyıt bahahllğile mucadelı esaslarım teshit için tem
muz~a bir mütehassıs daha getirtilecek 

din kolları 'e ayakları iple bağ kullanışlıdır. Röntken mulllhas· Telgraf haberleri bizP,' leo ve vaktiyle tarla ırgadblt et· 
ıanmııtır, ıusı i9in hususi muhasebe 1eni birkaç gün evel, is1on ve ihli' mlş olan Kardenas, karşısına çı-

Çocuk kaçırıldıktan 15 gün sene bütcesine tahsisat koymııe laller memleketi olan Meksika 1 kan pek pek fırsatlara ra.tmea dD 
lktisad VekAleli büdçesi mü· 

naaebetiyle Vekil Şakir Kesebir 
be1anıtta bulunarak demivtir ki: 

- Beuzine ispirto karıelır 
mak, benzin ve petrol fiyatları· 
nı indirmek lklisat VekAletinin 
daima meegul olduğu işlerden · 

dir. Son günlerde benzinde bir 
indirme 7apılmıştır. Haziran son 
larıoa dojtru satıv -·artması nis· 
betleri te deQ'ieen alım fiyatları 
he11planarak yepılacak bilanço· 
7a göre yeni bir tenzil derpie 
edilecektir. Haziran sonundaki 
teozilAl daha mühim bir tenzil 
olacaktır. Benzine ispirto karıe 
&ırmak projeleri henüz elde bu· 
Junu7or. 

Memlekette şeker istihsalini 
artırmak için Şarkta, Orta Ana· 
doluda te Gupta yeniden fahri 
kalar kurulacak ve pancar zira· 
atinin IA1ıkile inkişafı için ted 
birler alınacaktır. 

Bu 1tne OzOm rekolteei mem 
nan olacaAımızbir rındru. D (ize· 
rinde kendini gösteriyor. 937 se 
neai rekoltesi 42 bin tondu, bu 
HDe 80 bin tona çıkacaktır. 

Afron ticaretimiz birkaç se 
ıit enelki aaır taziyette deQ"il · 
dlr. Daha normal hale gelmiıtir· 

Hayat pahalıhlı ile mOcnde· 
le bftkdmat ltldir. Biz de bir ta· 
"-ftın ilmt noktadan bayat pa
bahhlı tetkikine 7ardım ediyo 
ruz. Temmuz ayanda ikinci bir 
mOtehassıs getirteceıliı." 

Barut f iyat~n 

Turizm iei için çalıeı1oruz. sonra haJdutlar avukat Leviye olduğundan huiran ayı içinde dan yeni bir ie7an haberi gelir rDst ve fakir kalmııta. Buna mu• 
Ehemmiyetiyle mOtenasip bir tu 60 bin dolar verilirıe çocuAunu ' mutahassıs doktorun da gelme di. Bir Franıız gazetesi bu, kabU general Sedlllo bDyDk bir 
rizm politikası takip etmeAe ka teslim edeceklerini bildiren bir si beklenilmektedir. ayaklanma hareketiuin iç ,ozü servet birlktlrmlş ve Sen Luia 
rar vermiş bulunmaktayız. mektup göndermielerdi, Avukat! Şimdi1e kadar ronlken mu hakkında ıunları anlatıyor: ıPotoside muaızam arazi saha al· 

Kllrabük fabrikaBındaki ça· 1 ayen .. t d ,. · i ·ı Ad ., C . . . " oAlunu kaoıranlarla temas etmek e .e 0 a ısı ç n ana .e Mekıika'da ne zaman hü mışh. Omerdllll 18Jeılode Mek-
lışmalar ılerlemıetır. Ônftmuzde· . . ff k 1 · fstanbula gitmek mecburiyelin slkaom en sen•ln gDmDş maden 
ki sene ilk ocaklar 1anmış ola· ıstemışse de muva a o ama· de olanlar bu zahmet ve külfet kilmetle yabancı petrol kumpan • 
caktır. 1 mııtır, 1 yaları arasrnda bir ihtilAf çıksa lt>rlne sahlb bu eyaletinde bDyDk 

KlirinQ sistemimeınleketimi· Bundan sonra çocuk da ba 
1 
t(ln kurtulmuş olacaklardır. bir is1an patlanıakta gecikmez. btr oDfuz kazanmıfh. 

xe u1gun bir sistemdir. Kliringli basına el 7111sile bir mektup · f b 'k • 1 Geçen 18 martta, Meksika iki sene ene•, Combur Reisi 
memleketlere yaptıQımıı ihraca razarak isteuilen paranm veril\ 8 rl 8l0f 8( Cumhur Reisi Kardenas, Ameri Kardenas, sabık cumhur reisi ve 
tımız muntazaman artmaktadır. meaini rica etmielir, Avukat si 1 • kalı ve lnglliılere aid oo 1edi patronu Kall~&'i sDrdn. Fakat ordu 
932 de 75 milyon olan ihracatı· nema ilAnları ve radyolarla haJ \ 7 "r 8U8fG brr haaf a• petrol .şi~kf;thıini imtiyaz •.e I da ve halk ıuasında pek çok ta-

:f ~z1g; ~ijy~~aküb~riAmiolrmonu~'tu3r7. dutlarla görüvmek isteditini bil 1 ne yaptırı)'orlar millklerıoı mü1adere . eden bır raftarları olduğu için general S.!• 
• " dirmit fakAt bunlara da bir ce: . . k~raruame çıkardı. ~kı aJ sonr~ dilloya aynı muameleyi 1apma1a 

Kliring sistemin\ terkedip vap alamamııtı Haydutlar son• TarRus (Huaust)- Şehrım11 bır hükumet darbeeı teıebbQsu cesaret edemedi. Hııtta general 
ser besi döviz esasına müıteoiı olarak avukıtta'n 35 bin dolar deki .fabrikatörler iı kaounuuun !oldu. 

1 
Sedlllo •Dksek bir kumanda ma· 

b!r sisteme geçmeyi bugün der J pıe etmek mevkiiude deAiliz. . t . 1 d' 
1 
kendılerine tKhınil eltili re9ir Cumhur Reisi Kardenas, in kamında birakıldı 

---------...;":......;..._.:..;.;;;ıs~e~m~ı;.;:ş,;.;e~r.;;;.;.:.•·-------- k b · · · ·f · · b' a9ma moo urııetını ı a ı91D ır giltere te Amerikanın biltOn te Son zı1manlırda Cumhur relll 
Madenlerimiz yeni ah nan şi· 'ara, •. gelerek bQyQk Lir h~sta· lıebbOılarine raımen, çok azi Kırdeoas, general Sedllloyu taraf· 

1 
• . . • hane ınşasını taahhüt etmıe ve metkAr bir tavur takmdı ve ka tarlarmdan ayarm,.ya çalışıyordu. 

eplerımızle ıhraç edilecek iee baılamıelardır. rarından dönmedi. Petrol ku:ru Onu, Mekslka'ouo garbında Mlşo· 
1 Hastahane memleket hasta- akan uskerl mınl .. kası kumandanı 

Ş ·ı l l tarının devletleetirilınesi huı;u n 

ı ep er İ k seferlerinde İngiltereye ma• ı hanesi bahoesi İÇ4'\risiode olacak suodan vaz leçmeai iÇiu kum tayin eUI, 

den götürecek Karabük fabrikasının 1 ~=n:~:~~ır~sri konförü havi bu· pan1alarm 1aphkları teşebbüsle General Sedlllo, bu terftln 

malz•meaini aeıı·recekler ı, Buraya 1alnız fabrikalardan ri reddetmekle kalmıyarak dos maksanı anlayarak Las Palomaa'• 
e tane bir hal fekli bulmak için takl çlftllQ'ine çekildi ve eaır bir 

lnniftere bizden hu sına müh~m mikdarda tütün da ılıcak 1 !:!~::.~~~!'~.d~~i~u~i~:r t:d~r; ::p~:~k ~:~o.~~-tik temaalara ::::~~ Yellle •derek orodaD ay 
1 altına 1tlınacaklardır. 1 Amerika hüktlmetl, Meksi Fnkat Amerlkaya ısmarlanan 

Yeni satıoalınan Bakır ve. larında blrleeerek madenlerimizi ft'abrikatörlerimizin yaptıra· 

f 
ka ana1a11ıının petrol itlerine tayyareler çlftlltlnln 1emuwda 

Demir şilepleri ilk seferlerini İn iıletmek husueunca Türk hüku catı 1enl hastahane ile eehrimiz 
ıiltereye yapacaklardır. Yeni şi metiyle ie birliti yapılacaktır. memleket haatahaneai daha ziya Jabancı mBdahaleslni kabul et gOrDoDnce ııbatl hemen yerine 
leplerimız bu ilk seferlerinde in Bu suretlo yakın bir atide ma de genielemiş olacak te büJük memek hususundaki hükmüne geldi, Askerlerine isyan lşaretlal 
giltere1e krom ve bakır gibi den istihsalAlı:-nız bir kaç misli bir ihtiyaç kareılanmıe buluna· ilk defa olarak bo7un etdi. Bo· vermekten ve slvU taraftarlarma 
madenlerimizi taeı1acaktır. artacakur. O zamana kadar fBRI caktır. es mukabil İngiliz hilkumeti çok cephane ve silah datatmaktan bat 

Londrada bulunan heyetimi 1 vazi1ete gelmie olan madeuleri TAR~USJA enerjik hareket eui ve son lngi ka yapacak ııı kalmamııh. 
zin lngiliz milliyetcileriyle yap l\liziu lagiliz sanayii için siparle 11 liz notaeı o kadar eiddetli bir Meksika hDkOanell, evvela ae 
tıkları anlaemalar üzerine bize alınmıe ulanlarının bu iki upo lisanla yazılmııtı ki Cümhur Re nerıl Sedlllo'ouo Amerlkaya kaç 
aQılan krediye karşılık olarak rumuzla nakliyatına başlana!ak Dolandırıcı karı ko- isi Kardenas, sözle delil fiille tıl}ı şayiasına çıkardıktan BODra 

yarından itibaren bu memlekete tülün 9e maden tır. Bakır ve demir tapurları h L IJ cevap verdi 98 Mekeikanın Lon· timdi isyan şefinin iyi silahlı ıs 
satmamız tekarrür etmiıtir. bu seferlerinde Yunan, Fransız CG ma ıcıim O a radaki elçieini geri ı:atırarak 000 kişiye ıablb <'ldutunu ltlrı1f 

UCU~lıyacaR Tülün satışları lııgil!z fahri ve halyan limanlarrna da uğru Tarsus, (Bususl) · · Bir buçuk diplomatik münasebetleri kesti. etmektedir. Asiler San Luls Potosl 

lnhiıarlar idareıi, memleke katarı tarafından önümüzdeki yacaktır. ay evvel Tarsusta altlD sahtekar. lngiltere ile siyaai münase eyelellnln merkezi olan 65,000 
tim!ıde avcıhlı teşvik etmek mevsim içinde ve 938 rekoltesin Şileplerimiz, dönilş seferle htı y11pan ve mdvkufen u a'lake· betlerin bu şekilde kesiliıi Cum nofuslu ayol isimli oebrl 00 811t 
mabadiyJe kara av barut satıe den ya~ılacaktır. rinde de hilkômet ve Karabilk melerloe devdm edilen Mustafa hurreiııi Kardenas'ıı karşı bir is mDddetle ltaallerl altında tutmuf 

Madeaı ihracatımıza gelincP, oelik te demir fabrikaları için oğlu Ali ve kar181 AJŞenln muba yan hareketine vesile oldu. l11rdır. Cumhur Reisi Kardenaı 've 
fiallarmda tenzilAt Japmıla ka Jrtpalan anlaşmaya 0 öre, lngiliz Avrupaya ıipari 11 edilmiı olan k~mesl sona e mlatlr S tul 8 · b h t · b' e " 

1 
~ r v • uç ar A1aklanma teıebb-"sü uzun •a bıırb bakanı Avllo Kama11n A-1 .... 

rar vermıı u uaus a 1eoı ır maden enstrisi mileS&eseleri ara malzemeyi getireceklerdir. "' b 50 il u ., .,., - • 
tarife hazırlamııtar, 1 ay aeır apse ve ter ra pa- mandan beri hazırla11mışa benze talara kartı harekata bizzat idare 

1 Haı'rJodan itibaren tat Yeni Ve mühim bir proje ra cezasma mebkum olmuşlardır, yor. Bunun ilk allmeti Meksika etmektedirler. 1''«1k.at şimdiye ka· 
bik mevkiioe konularak tarifeye Mahkemece emanette bulunan33 ı sEomasında altı Amerikan bom dar katı bir zafer elde elmişe ben 

M t k• td 1 1 ııranıoda sarraf bay Bı1rımı iade ıöre : uayyen yaş a 1 yur aş ar 1 edUmeRlne karar verllml~tlr. bardıman lay1artteinin görünme zemlyorlar. Hasımlarına kıuoa &Ol 
500 ıramlık birinci nevi av si oldu. terdlklerl comerdllk biraz tOpbe 

barutu kutusu 110 ku·uıa satıla itfaiye hizmetinden geçecek İngiliz Tayyara fabrikılan Meksika bQkümeti bu han uyandıracak mahiyettedir. Meseli 
cıktır, zi1aretinden pek de endi1e1r barb bakaoı, San Luls P1>losl f8b 

Bundan evvel bu nevi baru - Birinciden artan - b~raber can kurtarma, sel bas· Senede S bin tayya- düşmedi. Hilktlmel merkezinde rlnln yeniden logall eRnasında e• 
tan fiatı 115 kuruştu, Bu kanun iki c:betten mem kınları ve haUA zehirli ıaz'a ı k bunların hQkiimetçi l1pan1a1a slr edll•nlş olan ası ıovarilerbl 

Bundan başka eimdiye ka tekelin mOhim ihtiyaçlarına ce• temizleme gibi ook mühim biz· re yapaca gönderilecek ta7yareler olduğu Meksika bOkOmelloln an cenabla 
dar 60 kuruea satılan 250 gram k h' h 

1 
metleri de kendı' .. azı'fesı·nı·n ıü · Londra 30 •Rad10> Lord sanıldı. Fakat az sonra ta.,yare ğına hemşebrlleılne anlatmak ose 

lak barut kutusunu da bu defa tap verece ma ıyette azır an· • M t ı f d ı k b k 
55 kuruşa almak mümkOn ola mışlır: mulü içine alacaktır. e o &ara ın an Japtırı ma ta terin San Luiı Potosi eyaletinde re ser est barn ılıp k07lerlne 100 
oaktar. Birincist;1ıazar 98ktinde mil Bu sebebledir ki eimdi1e ka olan laJJare fabrikaları aenede general Sedillonuo çiftliklerinde derlldıklerlnl H4n etmlıtır. 

ikinci nevi 500 gramlık bu li servetimizin mühim bir kıtt· dar ancak bir bedi7e hizmeti ad 5 bin tıııare teknesi im1tl edeı yere iodili haberi teldi. Bununla beraber lsyapın ball 

96 
'k 

250 1 
k k d 1 . f i .1. i bü il cektir, Fabrikaların 1akında in k . . t "ht' . G e lbtllatıara yol açması mDmkDndDt 

ra& ı en, gram ı utu mını 1utup mahtedeo bina, or· o unan ı& a 1eoı ıa t n me· b Artı tızıye sarı ı· en , 
lar 50 iken 45 iken, 100 gramlık man, ekin 1aogınları ve diAer deni memleketler aı 90k bir dev ıaatına aıslanacak ve inıaatta ral Sedilleo'oun ri7aaeıı altında ÇDokD general Radrlpez tD kO· 

1 
a. .. 22 50 'k 18 k • 15 bin amele Qalıetırılacaktar, k 

1 
ki h 1 mandbsı altında Amerikanın Tek 

•• autular da 1 en u baauıl ve umumi zararlar teren let iıi olarak ele almış bulun· bir aa er aıa amma azır am 
ruıtan ~atın alı~abilecekt~r. I~ rangınlarla mOcadeleJe hazır maktadırlar. Bazı memleketlerde • Yukarda 4 fıkrada toplanan · zas eyafetlne sıtmmıı olı1a •yal· 
hlıa.rlar ıdaresinıu bu yenı tarı bir itfai1e vQcuda etirmek iLfaiJ6Cllik hizmeti, Adeta aeker H kanunun robunu teıkiJ edan :~;~a~;::e:~~;~~o t:~::: avı::: dız ııomleldller. in isyana 1arc!Ull 
feuı avcılar. ara&ında son dere 1 ikincisi de, sef:rde b89~dnn lik gibi mecburi bir hizmat ha· hilkilmler tahakkuk ettirildili ic;in, altı ta71arecioin Birle9ik t:lmelerinden korkulmaktadır. Bil 
ce memnunı1etle karşılanmıştır. vaki olacak ta7yare hOcumları lini almıştır. Avrupanıo en de· takdirde itfai1emlı, muaaır mem detletlere dönOşlerinde tevkif kıtalar flmdl Meksika hududu~ 

A 
L / eenasıoda pek çok kullanılacak mokra& memleketlerinden olan leketler itfairesile a1nı •e hattA edilmiş haberi 9ıkarlldı. yakın olan El Paso ve Brovnsvli · 

GIJG «Urumu gene olan yangın bombalarının sebeb lıtic;rede ıeçen ıene kabul olu bazılarrndan daha ileri bir mH Fakat bo haber resmen tf' de bulunmaktadırlar. 
merkez heyeti olabileceği umumt Afetlere kareı nan bir kanunla, itfai7ecilik be cudiyet iktiaab edecetioe ıüpbe 7id edilmemiıli. Esasen haber 

Birinciden artan kormaktır. deni mflkellefi1e& hizmetleri ara 1oktur. datru olsa7dı l·ile, Meksıkadalrı 
hfaive, yalnız 1angın sön· sına sokulmuştur. Muay1en 1aştaki JUrddaela v1117etin vehameti bu 16ıden 

abasma girmiştir. Eskiden sivil 1 

dürmekle de kalmıvacak, hazari Avrupa kanonlArından mOl rın itfai1e hizmetinden aeçirir detlımezdi. 
haucıhkta ileri gitmie memle 1 ı 

da, sel, zelzele ve di"'er tabii hem ta kendi ihti1aolarımııın mesi, sefer için elde haıır ta pa Yenı' ı's1anıo eleba•l111 nene 
kellere gıpta ederken buean bi • j "• • ılm &etkilAhmız da kendi husu Afetlerle mDnadelede ve icabmda i~ablarına u1gun olan projemi· sif korunmada birçok itler de ral Sedillo, uzun zamandanberi 
ıt icablarımızm katılması ile pofüe 1ardım maksadile de is· 1 zıo en milhim kısımlarını şöyle ruhte edebilecek 1eti1mi1 unsur Cumhur Reisi Karden11'ın ean 
ııpta edilecek dereceye dotru tihdam olunacaıı gibi seferde hatAsa edebiliriz; tarın mevcudijetini &emin ede· dİlımanı telAkkt edirordu. TOm· 
llerlemlı bulunmaktadır. T6rkku de, asıl 1augın mücadelelerile a - TeekilAtın en bilyük ıe cektir .. TOr~iln bo biı.meti, 888 general Sedillo da, general Kar 
IG namı altında teşkilAtlanmış hirlerimizden belediresi olan ıen mılll bır spor ıeldınde ıeve denas nilıi eaki ve şöhretli bır k it k • t I 
olan mOeBBesemizin her gün Je artış ilibari:rle geçen senelere köylere kadar ihtiJac;larma göre re yaptı.mı ve ya . 1~ zamanla laskerdir. Onun gibı, 1910 dan 
nl bir inkişafa maıhar oldu"'unu nazaran "'Üksek bir ilerleme var rı kadar tOrk gencının itfai7e· k d a. • h bl d Pi ı sümullendirilmesi, . d b-" -"k h' ti ı 1929 a a ar suren IQ ar ar a 
• l>rmekle bahti1arıı. Bu müe· ıe dır. Bize bu inkiıafh neticeJi mız e uyu ızme er ve rarar ı · ı b - Bedeni mftkellefi1et ta 1 ki ö t d.,. .. b'I' B bir çok kllmandan arrn emrı a 
le Jlloıı spor cephaeinde kalma kazandıran gani ve duygulu 1 ar 1 s er ısını 1 ı1oruz. un ı ı ı· muafiy"et resimlerinin kabulü, d '&f . ·ı·t 1 .. huda çarpışmııtır. hti a ın so 
mıı milli müdafaa bakımından milletimizin 10keek kalbini hlir an sonra ı 1111ecı 1 ıa nız 111 d t d k ı c - Düıürıülen teekilltın 18 . nuna o ru o a aıatJan ar 
ılıl.emli te esaslı bir programla metle anarken iJi ve vukuflu bır ıpor te ıurddaşıo mal te ca f d d c h R&. · K ı 
hancılık hetesini bütün millete çalıvmalarından dolayı merkez pılabilmeai için 7eni taridat kaJ nanı kurtarmak gibi çok zevkli ea m af ~· umr ur ısı a 
rı1an, taıe, kuvvetli, bol ele idare heyetince, Baekan Bay nakları ihdası bir hizmet olarak delil, a7m za lea 

000 Zıraat naz~~· fapmııtı . 
man 1eti9tirir bir hale girmiı Fuad Bolca'ya "e kurumun k17 d - Bütün memleket Ufai · manda bir JUrddaş mOdafaaeı O zaman Kalles ın iki muavl 
bulunmaktadır. Billnçolardan metli memurlarına - kabul bu 1esiniıı teıkil, teçhiz te 1eti1ti· meselesi ve tıpkı cephede muhı· Dl, Sedlllo lle Kırdeoaa arasındı1 
da anh1oruz ki, gerek havacılık yorulursa - teıekkilr ve mem rilme itleri için Dahili1e Vek6• rebe ıibi bir milli · ta n&anl mQthlo bir kıskançlık bagOsterdi. 
balumındao aıerek varidattaki nuni1elimizi arzederim.. Jetinde bir ihtısaı böroeu ibda11 borçtur. la fakir bir kOJID allesladea ıe· 

Prof ııör ~tınn Cınııredı 
konferansı 

A vrupoya m•deniyı 
ti bugünkü TiJrkle• 

rin ecdadı getirdi 
(Birinciden artlın) 

Atrupafa bu geliıi olma111d• 

onların ıretirdili ziraatçilik m•· 

dencilik olmas67dı Avrupa dah• 
uzun m6ddet o safhada kalacı~ 
tı demiş ve Tilrklerin dOnJ• 
medeni7eti Ozerinde ornadıl1 

mühim rolil izah ederek : 
c - K09Qk Aıradı ıa7ab•' 

eden Avrupalılar kendilerini 111• 
talanlarında addetmekledirltf ' 
dem ittir, 
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SAYFA 3 YENi MERSiN 3 l:MAYIS 1938 
~~~~~~~~~~~~~~----------~~~----:!:..!.!!._:.:..,.:_:.:.~~~ 

Bi~L-~~vap 1 D .. Neler old ll 1 Mersin 
Tars_us A~Orü~ fa~rikası· unyada Neler oluyor p· 
"!n uçte bır hıssesıne sa- . ıya sası 
hıp olup evvelce müdOr p İ ı· l k d ] 

i 1 i n 

içıl Def ter~arhğmdan 
Mükellefin adı Sanalı Mahc.llesi 

vazifesini ifaya salahiyet an a on ll a l n ar ao-5- 938 .... Abdullah o. Şer~f bayindir hazır elbiseciMahmudJye66 

verdiğimiz Baki Daren- Pamuklar 
deliye · Normandiya vapurnuun General fon Ştolbeo ve Milvok S 

27·5·938 tHrih ve 2997 sayılı son seft-rinde birinci mevkide adlı s. yyah vapurlarında hu· Kıevl•nt 40 . ~i · 
Yeni Mersin gazetesindeki yıızı 63, ikinci mevkide de 21 pan lunan bir çok kadınlar panta• Oağmah 28,50 

Vergisi 

Lira Ku. 
28 69 Kazanç 

Buhran 

I 

nızu cevaptır: taJ..,rılu kadın varmış. !onla şehl'imizi gezmişlerdir. Kapı mala 2 7-18 
Akürün fabrikasını ·geceli Meşhur sinema yıldııt Pantalon modası hakkında Koza 5,50 \ 

1 

5 74 
4 30 ,~üzde 15 zammı 

gündOzl~ vaki isr.ır ve ricala- Marlen D ı trih tarafından çıka müteleası sorulı:tn Paris terz:- Kırma w fi 
rım üzerıne üç arkadaı ara- rılan bu modayı bütan Los lerden biri şöyle demiştir. Kozacı parlagı 2f>·26 
ııoda bir mukavele ile kurduk Angelos kadınları kabul etmiş (- Bu, yeni dDnya ka- b -1 • 
ve bu itin başına her türlü ler dınlarının garabet göstermek ufaay - çavdar 
umur ve muımelitı hesabiye· H r lt UI U k 1 b'I için çıkardıkları bir modadır, Sert şark 5 
den muul olmak şartile ara- , ~ ıvu 8 

s . ç ız nı 1 
e Fakat ömrU pek azdır Zire, Yum.uşa~ 5 

mızdAn intihap eyledik sen pan ° onla. ~t' Z.'Y?rl~r •. Çocuk dünya modı:ıı:nnın hakimi olan Yerlı bugdayı 4,25 
iıe bizim bütün hüsnü ni etle annları, mınımınılerının araba Paris terzileri böyle bir moda Çavdar 4,Bi,5 
. . v Y !arını pantalonla sürerek so Anadol Yulaf 
rımıze ragmen ortaklarına kar . çıkarmayı 1tsla akıllarından ge 

'f lab' . .. . keklarda dolaşıyorlar. Kıbar çirmernişlfrdir Bu ltadınların arpa 
ıı v•zı e ve ıa ıyetı suustı · . · · ' A d J 

l d . l k kadınlar, çay zıydfellerıne pan aleyhindedir. Kadınlar rob rob na. o . 4.32 
3,50 
5,75 

ma e erell sermaye o ua talonla idi orlar . . , y e-rh alivre yenı M. 
vazetmek mecburiyetinde bu- g dy p ·. d 1 da kadınlar ıçın yapılmıştır. Nohut eksb-a 
l v _ . Bu mo e arıs ka ın arı p t 1 •- d 1 k F undugun 2a 000 lırayı kasaya . t ' . . ım a on, a.a ın ara ya ışmaz. aıulye · I na da sırayet atmıştır. Geçer Gö k · · k k d J y J f · koymadan koymuş gibi gösle· . . . . rec:_e sını.~, şı . a ın ar bu· u a. yeril 
. 

1 
.. d b 

1 
h hafta ıçınde şehrımıze geleı , na ragbet gostermıyecektir .. ) Mercımek yozgat 

rıp e ınıı e u unın esap Sahle 

~efterJerine hiçbir vesikaya Hasta çocuLları LgrLutm L • • Tatlı ~oğen ıatinad etmiyen binlerce lirayı 1 1 1 amaı IÇIO Balmumu 
turaya verdim. Bu aya verdim Cehri 

1 6,8 
,,,25 
46~,5-.5 

120- JEO 
20 
75, 
10.12 

tfi diyerek geçirdin ve yine sa- Liverpol hastanesinin bir h~sta_ıa~ı UrkUtmemek için el Susam 
mimiyet ve hüsnü niyetimiz· salonunda '20 y~: şında bir batı bısesını eczanede söndUrmeğe yapağı 
den mzami istifade ederek t ıbakıcı, 1~ hasta çocuğa bak çalışıyor. insan kudretinin Us Siyah 

50 

defterlerin altında bu heupla mak vazifesini Uzerine almıştı l~ne çıkan bir cesaretle sesini ı' Şark 49 
rı kabul ve imza ettiğimizi Meri Con ismindeki bu kızcft, bıle çıkarmadan vücudunu yak Anadol 46 
elinde bir silah olarak kullan ğızın vazifesi başmda çok feci maya beşlıyan alevlerle c;arpı· AYykdın k 78 

5
8

0,1 • • • .. • • 1 • N.h . . . ı anmıı yapa . 
ınıya başladın bizde suiniyet bır şekılde. öldUgUnil hır Fı 8'1 ş~y.or. ı ayet ateş! . s?ndilre- Güz yunu 70 
olsaydı sana makbuz mukabi- sız gszetesınde okuduk: 1 bılıyor, fakat kendısını ölUme Konya malları tiftik 100·1$'0 
linde ita etmemiz Jazımgelen Mis Con eczanede bir ilaç kadar sürUkliyecek şekilde bir Yozgat 
sermayeden hesabımıza dü hazırlamal{tadıı·. Bir dikkatsiz 

1 
çok yerlerinderı yandıktan son Keçi kılı 

· · ı k · · t ıA · ı 1 
,. da bağ ff'D ve bugün kendi elinizle lık eserı o aı a ıspt r o umı a ra... • • 

38 73 
Adı ve evsafı sairesi ve borcu yukarıda )'azıh 

Abdullah oğlu şt>rt-f bayindirin mahalli ikam()ti 

meçhul ·kaldığı için kazanç vergisi ihbarnamesi 

tebliğ edilemediğinden hukuku usul muhakemele

ri kanurıu mucibince ilAnPn tebliğ olunur. 

i L A H 
· içel Def terdarllğmdan 

Mahallesi Tarh No. Senesi Verginin nevi 

L. K. 
Nusratiye 7 J 

ihbarnameni tarihi 

6-5 3-4-37 

ı 935 4 83 Kazanç 

Mül"llefin adı 
Baci Ahmet oğlu Hüseyin 

Benzin ve yaicı 
Adı ve evsafı sairesi ve borcu yukarıda yazılı 

haci ahmet oğlu hüs~yinin mahalli ikameti m~ç
fıul kaldığı için kazanc vergisi ihbarnamesi leh_ 
liğ edilemediğinden hu.kuku usul muhakemeleri 

kanunu muci.bince ilanen tPbliğ olunur. 

1 L j N 
f çel Def terdarlıömdan 

Jsmi Sanalı Mahallesi Kapu No. 
Mustafa o. Ali unu Karpuzcu Kiremitane 126 

Silifke C. muıaddak defterlerde yazıla , sını deviriyor. BirdenbirA elbi Eczaneye bir iş için ~İren f . . . p~rınçler 
22 bin küsur lirayı itimat ede sesi ateş alıyor. dig" er bir hasta bakıcı onu bay 18•~ın~ı nev~ mal 20 

k ld 
1 

S 1 b· t· · k k ·d d kıncı nevı mal Vergisi re e en vermeY.dik Biz ver· a ona ı ışı orı or a ı· gın buluyor T d . d" 1 ı Ç 2 5 
d . ._ • b" d . . e avı a ıyor ar, ay s ı. k 
ıalerimizin birer birer besa- 1 asıh ır yangın sön Ur~.e Alell ·I bir aralık kendine geliyor. Fe Kahve l04 • lOS 6 ~ uruş . azanç 

bını veriyoruz sen niçin her vardır. Bunu almak ıçın has d kA h t b k D .1 ı kuruş buhran 
iki tarafın muvafakatile hesa 1 ta tarın yattığı salondan gec· I a. ar as a a ıcmı~ son ~z- er• er 
batı tetkı'lr,e m d'l b imek lftzımdıı Kızcag"ız ateşlerllerı şu oluyor: «benı bayılmış Keçi deriıi çifti ~ yüzde 15 zammı 

~ emur e ı en e · I K d • · k'I 8 
yete defterleri ve veB 'k' - _ jçerisindeki elbisesile on iki I olarak hasla arın odasından ge ~yun ~~ısı 1 osu · 

ıı ı goı . . k ki Sıgır denıı tuzlu \d ( · · b 
termektt n imtina edip verme hasta çocuğun karyolalarının çırır en çocu ar çok kork· s w h k l 1 ve evsa 1 saırfSI ve orcu yukarıda yazılı . 1 . ıgır ava uruıu u f '"'I Al' dın itte bu IOD buelretiniz · ~arımdan geçerken bunların, mamıştır ınşallah. » Ve sonra Manda deriıi .uusta a og u 1 unu'nun mahalli ikameti mechul 
den ıüpheye dilıen biz mah. korkacağını dUşUnUyor. KUçük ölüyor. kaldığ~!~in kazanç vergisi ihbarnamesi tebliğ• edi 

kemeye milracaat ederek de- M • M S b lt>medıgındfn hukuku usul muhakemeleri kanunu 
fıtir ve evrakı saireyi ansızın Suni sisten sonra Olen Krala Ha~aret ersm eyya ve 8 ze mucibince ilanen teLliğ olunur. 
mühür altına aldırdık ve bu 11uni ses piyasası 
suretle hakkımızı kanun ve ..... ..... f 1 O f { .1 I '" .1 
usul dairesinde aradık senden Harb zamsmnda dOşma· Budapeşte mahkemesi, avu 3o Mayıs 938 çe 8 eruar ıgmuan 
hesabı resmen soruyoru.,, Doğ nın göıllnden hedefleri gizle-, kat Seregeliyi ~n beş gUn hap Kuruş MükeHefin adı Sanatı Senesi Tarhı Malı. 
ru . k d' .• d . mek askerliğin en mühim bir se mahkOm ettı. Seb~bi ? 35 Domates leh mel o menıet F•nlla •m•· 9 26 250 . '( ııen ve en ı ışıo en emın . . ı A k S 1• • ıatçıaı u u canuşerı 
bulu . . b . k şubesini ıeşkıl edıyor Harb vu at erege ı gazeteler 5560· Beher Kazar•r. 011·ı·darı nuyorsan nıçın enım a · ... . . o5 A y a 
llDui müracajtJarıma yine ka· g dmileri ve tayyareler SUDi 1 den bırınde « Habsburgların 1 03 s!i:O~~~ulya Lira Ku. 
aıun dairesinde cevap vermi s: sıerle kendilerini gizlemekte l cinayeti» serlAvhasile bir ma· 04 Çalı fasulye sırığı 2 67 K. 

I
Yerek her aklı başında insan- d irler. Koca :şehirler havadan kalede, on beş sene evvel Mlj o~ ~er ~ah 1 61 B. 
~rı ıüldürecek vaziyette ken · bir harruz ihtimali_ne -~~.rşı der adasında ölen son Macar 2 K:~akssu ya 40 yüzde ı 5 zam 
~ıne gazete aütual•nnda te- suni ~is bulutla~ı. ıle goz~k· kralı 4 OncU Hanriye hakaret 2 - 3 Hıyar adedi 3 68 
itla telişlı müdafaaya lüzum mez hır hale getırıJmektedır, . 6 Sarmısak Ad 

&'Ördün. Ben ıeniLJe ne siya· Şimdi Je yalnız gözden etmış... • lO Erik I ve evsarı Sairesi V~ borcu yukarıda ya7.ıh 
ıi bir münakaşa yapıyorum değil, kulaktan da askeri he· Karar resmı olursa :ıo - 2S Yeni dUnya Mtıhmet. ~ğlu Mt-lımedin mahalli ikameti mechul 
\'e ne de herhangi bir idare deflerin saklanfJlası dUşUnfil· • . . . 25 Kaysi kaldığ_ı ... ~çın kazanç verlJİSİ ihbarnamesi tebliğ edi-
ftklini tayin için müc,dele muştur. Bu meksadla muhtelif 14 ransa k~b~nesı_nın posta M • J' S • lemf_dı.gınd~n hukuku usul muhakemeleri kanunu 
ediyorum. Hakıızlık ve ıuiis· mı:ımleketlerde tecrübeler ya- memurunun bısıklt• lı vardır. BISID ıcarat anayı mucıbuıce ılanen tebliA olunur. 
tiınaLnızı d k . mak pılıyor. Fransız askeri makAm Bisikleti devlet verir emmi', g.1 d 1 A 
dov h mey an~ çıkar. . ları sesli filim ve telsiz esa tamir metn•afını tanımaz Me· u8SID an l N 

gru uap verdırme ıçın . d edihm bir ci· Sicil No 1088 aınıfı 5 1 
lcanuni yollarda yürüyorum te sah üzere ı~:dı a tedkik ve mur bua~~n . mnşt.eki ... Niha- Meraioin Cımi :ş,rif ma· çal Defter~arha·m~an· 
llıe-aıni ederim ki inşallah yü bazı UZU!l u Y. Bu .b yet derdını dınleth. Bu hafta hallesinde oturan T. c. taba· v·ıA • ~ • • • .. • 
lii ii k " tecrilbe etmektedır. cı ez çıkan resmi gazete<\8 şu karar aından olup Mersinin Cami 1 cıyt>t Mahye d~ıresı ıçın ucretlı maaşh yeni 
ıa:ıı zd' ararm•~. f·~~ oyle gOya yüzlerce mitralyöz ile a yazılı : Şerif mahallesinde Uray cad den bazı memur ahnmasma ihtiyaç olJuğurıdan 
lıt Y:llıyodrum üıüıtenı kul yhan· te~ yapılıyor gibi dilşmana «Kabinenin posta memu· deı!nkde '?k~ğtnda b~ Nd~· lu 6 6 938 pazarıesi günü saat 15 de müsabaka ı'tl' 

ar an y r en a ı o· . B 1 yen anunı tacaretıi e ıne- ·ı · d"I · d • ... 
carı k' " 1 . k bir his vermektedır. u sure runa bisikletinin tamir masra rek 1 - 6 - 938 tarihinden ll rnnı ıcra f> ı ~Cf>ğın f>D lllfmurın kanununun .a 

•mı~ ona soy e, senı ur 1 . r bir dDş 5 · · dd 1 · d 1. • f ".I: 
tara " l h k d l . le j erlemek ıs ıyen . fına karşılık olmak Uzere her beri toptan, perakende Kolon ve lflCI ma e eruı flal evsa ve şeraili laa. 
Onu:• d yo • .. Cvde al ta etbhr. men kuvveti, karşısında ~ut ay 20 frank verilecektir» im yAıcıklak iıi ire tıirıı•n Cemal laliplerin 4-6· 938 güniirıe kadar evrakı müsb·t lız 
le a merc11 eve mı · 1 ö d'... otomatik sılAh • nı 4'A1tuayuro ~ olonya ıa ·ı b' 1 ... , .. 1 . I 1 e e 
enıeleridir. Gazete s6tunla· ray z ve ıger . . zalar: Başvekil, Adliye Vekili tııevi• ticaret lakabını Noter rı e ır la e muracaat etmf.erı üzumu ilAn ol 

tında yaygara hi b' f ·d Jarın kurşunlar ... mdan bır bara) \taliye vekili. den taatikli getirmHİ üzerine nur. 2ı 
3 

U-
tenı· ç ır a.~ • ve sed yepıldıgı zehabına ka• J . 1 30 - 5 - 938 tarihinde 1088 •

1 
l A N · 1-4 

bir ın etmez m~a~eıef ~oyle pılmakladır. Sovyet lltm stı~sah numaralı aicile Tica~et kaDU 
. YHıyla kendını trşhır et- A h k' kA it alyfi nunun 42 maddeııne g&re ı ı O f d 1 d 

1111
• olmaktan bışka bir fayda . drası ra ld ~ ld l md~ z -...-.· ·~ - 2 kayt ve tescil edildiği bildirilir. çe e ter ar ıa· m an 

temin •d d' ateşı e açı ıgm an şman Resmi istatıstıklere gure 
B ... eme ID. pok kolay aldanlbl'ec ktir. Bi s ti birliğinde altın is- • 1 o f d 1 . .. . (6~_0) lira bed~li sabıkh itersin sr.vahili say-

lete 'ul gazetebi.le yızdığınalga n;enateyh dilşman -karşı tara ti~:~~ e;9:J7 senesinde, 1933 IÇB e ter ar ığmuan; dıye i'UStıOHJ 25-5 . 938 tarihindt>n itibaren J 5 •. 
1 e ıon ır cevap o up f hakiki makinelıtufek mU· 1 

• • L f' · • müddetle ar.11. art r k · guıı he ın senesi istihsaline nazaran ık• üt ı Cemıl 1ürker; 219:> "' & ı maya on muştur. A rllrı 
llıarh türlü mUnak•ıatı badema dafaası nere~e olduğunu keş mislinden fazlaya çıkmış bu· ~ay.ılı kazan~ k~n~nunün 45 şarlmunesioi görmek isti yenlerin varidal k. I u.a 

keme huzurunda yapaca · fedemlyecektır.. . lunmaktadır, ıncı madde~ı mucıbı~ce nı°!ı· ne müracaatları ve lal'p I I . . a .enu-
iun, Bu ses setı·ı Aleh yalnız nıza tarhedılen OD lıra komıı · 1 • • 1 .~an. arın ) evnu ıhale t 

Tdrsus AkUrOn fı1brlkıısı askeri kıtalar tarafından de nılabilecektir. Yakında sunilyon Ocretiniç teblığ makamı O an 8·6 938 tarıhme musadıf çarşamba tir .. 
bi~sedarlarından gvil hava kuvvetleri ve harb ses mUdafaası da ehemmiyet,· na kaim olmak fizre ilin olu saat 14 de Defterdarhkta müte~ekkil arttırm g k\U 

I b 1 kt • •• a O• Hakkı Mirici gemileri tarafından da kulla- U aca ır, nur, DUSyonuna OlUracaallarl ih\n olunur 25 28 S 
• - .. 13· 
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. . . . !938Model Kelvinatör: 
~-~rsın lskerlık şu~esı reıs- : (Soğuk hava dolapları) 1 filim 

Sinemacılıl{ Sanayiinin Eı1 So:ı icadı 

Canlı 
lı~ınden; 1 Bu haf ta içfode geliyor : 

l•stasyon Aı·ıe Sineması .. sa!'~ Mersinli-
lerden gorduğu rağbet ve 

Şu lH' mizde la) ıth (lOH' kli 
ve yt>dt>k su ba) larm ve 
askeri memuı larm mu 
tad olan senelik yoklama 
la rı ı lfazira n 938 de 
haşlt)·ac:.ık 30 haziran93s 
akşamın~ kadar bir ay 
devam t>dt>ceklir. Bu 
nıüddt>l icinde vesi~ala. 

teveccüh naticesi olarak şimdiye kadar yalnız istanbul 
ve Ankarada gösterilebilen ve binlerce halkın hayretini 
mucip olan gözlükle görülen(CANLl Filimi) getirmefe 
muvaffak olmuştur. 

1 
~arşam~a günü akşamından iti~aren Turkç e sözlü ve şim~iye ~a~ar gösterilen 
Sark filmlerinin şaheseri olan Şeyh Ahmet - (RAMOH HOVARRO} 

. " 
rile şubemize muracaa 
• tn~t>lerini rica edt)riın. 

12-19 25 31 ' , 
i L A H 

Buluklu Köyü Muhtarhgmdan 
Köyümiizde l·ulunan T:ış o~.aklarrn~a taş ktı~ 

mesi artırmaya çı~ arılmışlır. ~hıddeı 9~~s sen.t>sı 
Hazirana iplidasmdan 939 serıPsi ~tay•s nıhayetrne 
kadardır. Muhammen bedeli Altmış Liradır. lha · 
Jesı 6 Haziran Pazartesi glirıü köy odasında ya· 
pılacaklır. Taliplerin ) iizde yedi buçuk pey akça
sile müracaatları ilan olunur. 

22. 25-27-31 

i l A M 

lçel Def terdarhğm~an: 
Verginin ihbarnamenin 

Mükellefin adı Sanatı Senesi nevi Miktarı Tarihi No. 
İsmail o, Şevket Halıcı 933 Kazanç 63 2.) 17 ·3-39 6(10 

Yukarıda ath ve evsafı yuzılı nıiikelltfin ika· 
melgalu lıilinemP.Jiği için ihbarnaoı·~si tf>bliğ etli 
ı .. mediğinden hukuk usul muhakemeleri kanunu 
nun 1ııaddei mahsusası mucibiııce ilan~n tebliğ 

olunur. 

*-~~~**-~~~***-**~~~*'~*~~·~ * SAYIN MERSİNLİLER. : 

foto gün 
Fo·ro GÜNÜ arayansayın 

müşterileri onu zafer caddesinde atel 
vesinde bulacaklardır. 

F01,0 GÜN e fotograf çeUirmek 
mo~ern ve temiz ~atıralara malik olmak ~eme~tir. 

FOTO GuN de seve seve fotograf ç~k.tirir 
aArandisruau y~plırır amatör işlerinizi gör
dürehilirsi oiz. 

FOtO GÜN fotograf a ait her İf 
alır ve gece gündüz aile düfün ve gu
ruplara gider. 

FOTO G ONü sürit güzellik ve cizibe yaratan bir 
yer olarak kabul ediniz. . ~ •. ··----. 
G•• Sigorta 

. uvensosyetesi 
Sümer bank 

Emlak ve Eytam 
bankalarının kurumudur 

Tam türk 
Ve en güvenilen sigorta şirketidir 

Hayat, )'a11g111, Nakliyat, Kaza Otonıolıil sigor 
Lalarımzı en müsait ~artlar ve tediye kolay

$ ~az. gecelerin~z.i • = 
= ıstasyon Aıle sıneması.n?a: 
ffi GEÇiRıNıZ * Mersinde Mllmeasili * :t: VASFl ORGUN 

hklarile yapar. 

ffi lyi bir hava almış olur aynı zaman- '* . • 
~ da mevsimin en güzel filmlerini seyret• : I 1 
~miş bulunursunuz. * 1 Liraya Fotograf Makinesi 1 
~-~*·~~~~~~~~~~~~*~*~*~~~ 

Haftada bir lira vererek bir fotoğraf ku 

•••••••••••••••••••••••••• tu makinesinesahip olabilirsiniz. •• Fabrı·ka ve Sınai müessesA: Haftada ilıi Ura vırirsınlı size son model bir ~rüklü (1(0 
DAK) makinesi takdim tdtriz. Sınıf terfi edtn ve iyi not alan 

• • • d •kk • : altbtyt veriltctk m kıymetli ludiyt lotc/.·cf Mdfntsidir 
: Sahiplerınınnazarı ı atıne • 1 Fologıafçılarla Amal~rltrt ait her ciı.s molztmf, cam, icar 

• b. d k'' ı b l • ton, paspartu ve ildçlar bütün cenup vlldyetltrlndtlıl satıcılardan 
Mersinde şimdiye kadar ır ö umnane u mım•-· ı 

:dıiından döküm işi olanlar uzun m11r•f ve külfetler. 

•ihtiyar etmekte Tarsus, ~~ana ve ~ai~ mahallere gi~e:: 
•rek iılPrini yaptırmakta ıdıler. Bu ıbtıyacı nazarı dık • 
il · B . . d 1tkate •larak Mersinde Ata Çelebı aıımevı cıvann •• 

daha ucuz ve tazedir. 

Kodak, Otvart; Foglandu, Mimoza, Lıo11aıd, LombtlE, Ko. 
plili, AE/a markalı malztmt, fı/m ve s;ntma fiJmlır/lt Rontken 
filmlul bulunUI', 

SEDAD SAHlR SEYMEN 
•at oumualı sokakta yeni bir Dökümhane açtım. : 

• • ~1--------------~----------------iDlüıu~anemde ~er nevi döküm işleri yapılmaktadır ·I ••ue•!lıllll!!Ce+fıi{·>Ell::eHHa•••!IE!• 
Uray caddesi No. 41 - Mera:n 

•Fiya't çok mutedil ve tenz.ildtlıdır. 1 1 D O k t O r ; 

lıerrnın menuıu n edılt·cPgtnı şımdıden arzede ·it 'r . 
•rirn. ~ lstanbul ve moskova Universiteai • • .L . . h . . . J 
•Çürük çıkan ve be~onilmiyen parçalar• .L aerırıyatı arıcıyeaıncıen mezun 1 
:geri iade edilebilir. işlerimizde sürat ve: Hastalanoı Bayram günlerinden mada her riln 0 
•temizliğe itina olunur • ıabah saat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden ıon· 
• H • t • • k b l J ·ı · ;il ra on beıten onıekize kadar muayenchaneainde kabul • arıç en aıparış a u e ı ır. • eder. 

• Akın dökUmhaneıi sahibi • ADRES : Camiıerif Maballeıiade pazar caddeıi 
: IBRAHlM ÖZBELLl : 29 No.lu Hane 

•••••••••••••••••••••••••• ;19 EZ Wt ·-•e::::::::=--

1 : o o o • • o o • o o o o 
~ o o • : s o o • o 1 --- 1 

1 ~ ~ : 
o Kelvinatör <SOÖUK HAVA Dolapları) 1 g müteaddid yeni tek~mülat ve tadilatla O 
0 büyük muvaffakiyet kazanmıştır. 1 
1 Diğer makinelerden cereyan sarfıyatmda ı 

1 0 yü~de .kırk. a~lığı itibarile de ayrıca bir hu· 
o susıyetı lıaızdır. 
O Soğuk ha va ru~kinfsi aJıuak isti yen saym 1 miişteril~rimiıe müjdeleriz. Fiyat üzerinde 
o azami feda~arlılJ )3pılucağı gibi taLsitler de 
O uzun vadeye bağlan~ca~lır. 1 Adres: Uray caddeıi 
O JORJ SATEL 
OOOOOODOOGOOOODOOOOOOOOIOO 

1 T E R M o s 
Sıcaktan bunalınaınak için 

Bir (termos) a ~ali'p olmak ldzımdlr, Bu sı ne termos/arın Alt 
rninlum, kmlmoz cam, btş dtf a ku1111ttli kmlmoz cam ve çtlik 
cinsltri ile terty4/ı, dondurma ve ytmtltüri uzun müddet oJdMtu 
Hibl mu haf aza tdtn ytnl modelltrimiz etldi. 

Saat ve Gözlük çeşitleri 
Ntktr, Ar/on ve diJ!tr tomnmış lsviçrt mamuldlı crp, kol, ma 

sa ve duvar saııtltrimizi bi/lzassa tavsiye ederiz, Ztiss vt her nt 
vl num,olu, renkli ve şo/DrJerin kullandıtı ~özlük/eıimizl g~rüp 
fivatlaruu ötrtnmeden gözlük a/ma.vmız, Son model güntş vı toz 
~özlükltrl de Etldi 

RİZE T AK.Iıv.J:LAR.I 
15 e/Jn sonra yeni modeller geltetktir, /ur ytrden ucuz, sal 

lam ve zarif olup (Riu) de huiust sun/it ihzar olunmuştur, Is 
tanbulda yaplafllara her suretle fuiktir, şimdiden s1paıiş kabul 
olunnr, fiyfltlfı rı rok ucuıdur 

Sedad Sahir Seymen J 
Uray cac'd si No. 41-Menio 

1 l 1 H 
Fabrikamız man,t)latı kaput lwzlf>ri ı .2.938 

tarilıiudPn itibaren tesLit edih u sat ı ş fıyaıları ~şa 
ğıdadır. Geııişlık Tul Fiyatı 

S. x m. nırtre lira k. 
Se) han bfiZİ lip ~ 7 o 36 7,":!5 

., " ,, ~ 90 86 8,39 
lloruzlu btız,, 6 75 36 6, 70 

,, " 4 75 36 6,35 
1 -- !Satış pfŞİn bedelledir. 
2 -- liir balyadan aşağı sallşlar için o/o 2 

zam yapılır. 
3 - Sır masre1flarile b~lya ambal;.j bedel

leri müşteriye a · Uir. • 
Tarsuata M. Raaimb&y F. 

müsteciri 
Salih Bosna 

I 

DOK.TOR. OPR.ATÖR.. 

SAP.1A BORBOR 
Hastalarını hergün 15 den ıonıo 

kabul, muayene ve tedavi eder. 
ADRES: Camiıerif maballui 

sabık Miiftn evi yamndi _ 

Mersin : Yeni Menin Baaımeviade BuıJmııtır 


