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Viyan , 9 (RaJyo) • 
l

.J • l S•hlbl ve Umu• N•tr•r•t p 
ııt er bugün 11,45 Je oırektaru a z a r 

buraya geldi. Saat 12 de FUAD AKBAŞ 10 
idare yeri N 1 S A N 

Büyük Almanya günü "• ı Mtrsı. aasıımı - 11ersı. 1 g 3 8 

b l d 
Sayı;.-5 kuruş 

GAZETESİ OŞ a ı. Telefon No. 82 Yılı ; 1 Sayı 

-----------------------------------------------·--------------------·-----·----------------~ 10 2957 

FİKİR. 0-ÜNDELlK. SİYASİ HAE8R. 

Fransa kabinesi gene düştü ÇincJeki harb Harici.ve Vekilimiz-M-ıs-ır-da~ 
Japonıa.r Mısır gazeteleri Yeni l\:abine}'İ Daladiye kııracal< r-------,. .--------

HükOmet projesi Ayan meclisinde 149 
reye karşı 223 reyle reddedildi 

Muv~z~ne . · Başveki.I Blum 
Vergısındekı 

Ceph_el~r~e fena vazı.re~te. Hararetli yazılarla Türkiye ye 
!~ı!~~u. ~rd<~.A~"!'~~!.eıer hayranlıklarını bildiriyorlar 

neşrettikleri ikinci tahılnrla ce R 
nup Sanlug'unda kati muhare üştü A ras istiklalden sonra Mısırı . zı-

benin pek yakın olduQunu bildi yaret eden ilk Hariciye Vekilidı·r 
riyorlar, Çin menbalarmdan ge 
len son haberlere g<'re, <Jeneral Kahire H (Hadyo) - Bütün 1 Hükumet gnzotosi 1 
Paiçüngc:;i cepheden çektiği bir Mısır gazetelerı ılosl \'O kerdeş ı•hraın da şi.iylcı d:ımekte~~ı~ Eı. 
telgl'Bfta Japon kılalarının Tai Türkiye Hariciye \'ekili 'J'odik c l\lısırdn şnrk paktın~ i . 

Yazan: Sa. Dolacliye bu sabah kabineyi kuracak onçanga yakın lıir yerde tama Rüştü Araoın bugün Mıoır top hnkı nrw •derdi. ~'aknt . lıı· 
Büyük Şel'ııı yükoek direk· men çevrilmiş oldutunu bildir raklarınn ayak bnononjtını yaza- miij oldutu bir çok harici ~

1

'.'V· ııııeriyle lıaıırlnnnn lıükOnrnt Sosyalistler iştirak etmiyor. J<..omünist· mekledir, rak Rüştü Arıısı hnrarntl• seınm hüdler buna manidir ••h· 
l>r çl"'~I iL 1 I lamaktadır. Elehram huncİ~n 

tenzil Derhal istifa etti 

ogramında zaman ile mukoy· ferin Vazivefi be//ı· JeJtrı·ı n • ER N ZAFER " T- k" J sonra let 1 k - d"l 
1

• l J 5 H k 8 (A ) R Elmukattam gazetesi·, Tür· ur ıye ler zaman Mıs 
o ara ıesıs c ı en uu ırnn an eu, ,A oyler mu dosılujtuna gü•eııebilir dem 

1

;;

1

• 

:e muvazene vergileri üzerinde Paris, 9 Radyo- Ayan meclisi parlAmentoda za habiri bildiriyor ' kiye Hariciye Vekilinin bu ziya· ve Mısır iotiklAline kavaştu~ı le 
•rularak ·l•tkikler ynpılncoğı . . ti k b d" • • Taierşvang muhareb•oiııin reliniıı bir hildioe teşkil edeceAI sonra Tevlik ROşıü Arasın , 1

811 

•e bun la rı n 
10 

hl<I' için, bü oce ı yıf bır ekserı ye • e a. U 1 e ı len proı eyı çok m O naka ka li sa flıaeı baıt am, dan önce n i yazar•. k . Ti! rk iye-Mı ..r mü. 
8 ırı zi f <ret eden ilk il . ~ ı • llıuvaıenesini bozınıyncnk ouret· I şalı ve hararet it şekılde müzakere etmiş ve hOkümet Çin kuneılerlne kumanda edan naeebellerı:ıın tarihçesini yap· \'ekili olduğunu ve bun arıcı ye 

1 

• • • dd dd makta Mısırlıların büyük Türk tar·ııı· d l 1 b" un Mısır 
e aenelere heğlı, hal çareleri 

8
• pro1esını ma e ma e reye koyarak 149 reye kar Tangenpo ve Kvanglinçeng, ha - k ıııb 1 111 e unu u maz ır do 

1 
t nı ı ınn ıayrnıılıklarını taba ve kard•şlik sahifesı· • st uk 

•nılacaQ'ı tesbit edilmişti. 223 reyle reddetmiştir. raketlerinde muvaffak olmazlar - t · d"k .utacaQ 
ruz e tır ı ten sonra ziyaretin yazmakta ve yapılac k ını 

Mulı"yo \'okAleli, hükfımet Kabı"ne çekı"ldı· sn idamlarına razı olduklarına l1avırlı m ı ı ı a temasla 

H 
•tı , er ıo e o masını teımeıı- rw vereceği semert3l . . 

Ptegramında tahlili derpiş eti i· PAris, 9 (Hadyo) Ayan mec· 1 er dair bir vesikn imzalamıılord ır, nl eımekted ir. etıirmekted ir. erı le bnrüz 

len di~er vergiler üzerindA ol· !isinde hükumet projesinin reddi Muharebenin neticesi daha f L • k 1 du~u gibi, buhran ··e muvazene· aknbinde Blum Heisicumhur 2 Mayısta Romaya kararsız bir halde iken, Çinliler ranııst ·ıta ar denize doğru ilerliyor 

::~ilerinin tnhfifi şekli üzArin· I Lebrunu zi)·aret ederek lıfıkume gidivor tliddelli bir mukabil taarruza K t I 
e eırnflı ıeıkikler )'Opmış tm istifasını vermiştir . Cumhur J geçmişler ve bu hücumdan son a a on.uanın tamamen . ·~. muıııeıiı ihtimallere göre mulı ' lleisi isti!nrı kn ııuı etmiş ., ııe Ouçe ile ispanyayı hi ma r• muznıreriyeti elde oım işlerdir l ' •-, IŞg a. lclıf tahf f projeleri hazırlamıştı 1 mNı siyasi şeflerle temasa baş ye muahedesi hazırlı . To~yo.'. 8 ( A,A,) - Domei 1 li gün meselesı• h !..,jıı·nde 

. l-Iazırlııııan projelerden biri, 1 Jamışlır. ki aıansı bıldırıyor, 1 Q 
lıızmet b b ( - ' yaca ar H b" ı . er a ıııın memuı, mus· Yeni kabineyi bugün ar ıye nazırı genera Sugıya 343 L' •f ( 289 L• 20 L' L'f 
;a hdenı. em ele) öd onıek le . olduk 1 Dal d ye kuracak ili ti :;~:i•2 ~~~~~~o) ı!:ı~:~ ~d ~~; 1 m_a, 1 ~u:?n t k~man~anlar önünde' uın n u us u IOJ ve uın ıl ometre mura~~alı~ 
urı kazanç, buhran vo muvaze· ı p - 9 (H d ) Raisicum· mesi kararlaştırmıştır. Berlinden lsoy • ıl ı nu u ta çın . ıapon an· • • 1 ıl'ld' ~~:•rgilerinin birl~ıtirilmeei_ <e. lıur ı.:~:~n ye:i ':abiııeyi leş ve Romedaıı ahnaıı malümala aımaz ığı~::..:~~~~~delkarpsında arazı IHI Bul 1 

an aylık V'3ya ucrete \"e ode kilo D ld 
0 

. t . . göre Bitlerin ziyareti programı 
lllekte olan \'ergllerin yekununa Dal d 8 y Cyı lme~u.r. o nıış~ı.r. I tAsl>it edilmiştir Saragos, 8 (A.A) - Deni1e, de l.ıulunan Katalonya ar . _ iıöre mf\ştetek niebetler tesbiti d 8 )~e k um ıur;·ısınm nez 111 1 Loncirrt, 9 (Radyo) l>eyli E Suriıeda kanııklıklar doğru ileri lınroketlerine dovnm 22,000 kilometre murabbadır azısı 
te tahrifin de bu milşterek !!İS· 

1 
en cı ·

1
ar en şu leyaııalta bu· ı kespres gaseteai lspan7ada da 9 ede S" d 1 M t T · b 

1 

_ . unmuş ur : 
1 

-ıi 
1 

b"t b" 
1
• n ve ıerra 0 011 0 

er· Frankistler Korsa'da 
et er uıermden yapılması ve . _ _11 larp ı er ıtmez •ranko A • mel dağlık arazisinden geçen ge ,, di~eri de buhran ve muvazene - . - Re~sıcumlıur kabine teş- , ı!e hal7a, A.lmanya arasında. ~ir Şlretler neral Alonso kuvvetleri, ovaya Sala~anka, 8 (AA.) -. Frab· 

_ _ . _ _ . kılıne beııı memur etti. Kabine tıcaret ve hımaye muahedesı ım ko umumı kararaAhı tebl ~ tergılerınden bırıııın tahfıfı esa- _ b 
1 

I zalaııacaktır.Esası teshil edilmi• inmişlerdir. Nasyonalistler şimdi .. 

1

111 edi· 
. . rı pazar sa a 11 kurmaya çahaa v 1 hükQmetç'ılerı"11 G nd s T t yor: 8ına istıııad adıyordu. cağım a - lJ 

1 
Y 1 o'an bu muahede Bitlerin Ro Hük "' t L h a 

0 

a · or 

0 

Bu projeler üzerinde yapı· zm,;_m ~ yo dadır. I mayı ~iyareıinde kaliyel kesbe ume e 11arfl G• aa yolunda ilRrliyen Jejiyonerle Navar kunellerl Ribnr 
lan tetkikler sonunda. kazan~\ nu klnclde decektır. rekefe geçiyor ~in sat cenahrnı tehdid etmek zoııa nehrini geçerek Kors:;~ H d -1 / Jzere hazırlenmnkta buluudukla varmışlardır. 
buhnm ve mu\•azene 'vergilerini atay a ue egenin yeni marifet/eri H1tlep, A (Huıusi muhabiri rı da.tlık araziyi çenber içine al , Daha cenupta, Kastello birleştirerek t•k vergi haline ge mizden) - Cezirede Emir Müç· maktadır. Fena hir vaziyete gir hrlana ve Salagueı·'i işg 1 de 

lirmeklen •• tahlili bu vergile· 15 Seneye MahkOm katille- ' hlm aşireti ile dijler 91irelier a· lmiı olan cumhuriyetçiler bnzı tik. Keza, Ferkalli ile Gar:oı~~ 
tin hepsi üzerinden ynµmaklen raaında geçenlerde vukua gelen mıntakalarda 9arka do~ru geri • tepeaı de işgal oluuorak 

0 1 

aa, buhran ve muvazene vergile ri hapishaneden çıkardı ~anlı b'>A'uemnlar, hükumet kuv JçekilN'!1eğe bal~lamı~lardır. dMorella !ollu .tamamil~ dü;~~: 
•inin birer bireı ele alınması ve , •ellerinin müdahalesi •e bir na aayona ıstlerın 18. marllan an temız enmıştir. 
&.tvelA muvazene :vergisinin talı· Halbuki nefsini müdafaa için bir t b sih heyetinin gitmesi dolayısiyle 1 bu~~ne ~adar alan ılerı hareket Diğer taraftan gönüıı-lırı ·ı . d 1 u· a anca eon günlerde durmuı ve çöld lerının bılAnçosu şudur: l•atı Şalemera ile Ebre' _u kı· ıe ışe başlanması a1a m b / .. ki h • h J J ı el 343000 nüfusluk 2g9 k.. 1 ·~· ııın bir ·~tık bulunmuş ve muvazene ver .. u anan tur er apıa ane erueçüriiyor nisbi bir aükün hüküm aürmete ' ,. oy Ve eşıı.ı noklaya varmıelard aıain· l başlamıştı 20,000 kilometre muralıbalık arn Guclnlahara mıntak ır. 

ın tahfifine dair hazır anan 
1 

i l · zi ıaptedilmietir. ı ll neında 
l>roje Kamulaya sevkolunmuştur An)t11kya 8Mld(eHoubsous kmöyuubnadbernl 1 Dan haber aldığımıza gOre, Fakat gelen son haberlere la arımızı ileriye sürerek -•• mlzden - mevzu kanunlara gOre derhal dl· .. b -kQ k Bugü cumhuriyetçilerin elin mnnı takib ettik. due 

. aıuvazene vergisi, memleke· \bdOloufur Kesep köyOnden Bo· ı b b d gore. u su n muva kattır ve tı..... . . . ' .. • vaoı aı e gön erilmesi ıazım ae. - - . . R Ü k l • El.. •1.1ız1n dünya buhranıuın tesırı gos Mencikyao, Kırıkhand110 Meb- len bu adam se b t b k l a Emır Müçhım, kendıaıne yapılan oma m ZQ ere ert BOn BG~nada 
aıt1 1 r es ıra ı mıştır b - - 11 1 • 

2 
nda bulunduğu senelerde, mel Kıhcoğlu adında ve on beşer Halbııkl, kendi oeMnl moda- uıun ou 1 earı arını kabul elmı A 

1

6--5-1932 tarihinde, kabul edi sene bapt~ C"CZ861Da mahkllfmdoç ,ı .. için üzerinde bir lnbanCll bu- yerek reddeylemiştir. Bu yüzden nlaşma paskalyeden ev 
en b" . - · kişinin cezası Delege tara ın an 1 . . _ " ır kanunla tesis edılmıştır. tt dil k 1 unıto 'fork köylOleri aylardan aşıretler arasında yenıden ve ~ero· . hususi bir kararla 8 e ere b l h ' k ı 1 vel . d·ı k J't -.1, hizmet erbauının 20 lıra· L)mJar serbest bırakılOJIŞlıtr 1 er Bplshane ve divanıharp kö· 8D 1 çarp1şmalarll! başlem&Slll ımza e 1 ece 
1 

geçen aylık, ücret ve istihkak ~uhk ŞPlerlnde inler ve bir tQrlQ mu dan korkuluyor. Bu sebepltt çöl ı~" üzerine mevzvdur •• r.islıe· ır. Oç gon evvel Clsllh•dll l•D· ! bekemelerl gOrDlmedlğl ~lbl kela deki •tiretler her larallan kQJli ltalya ve lngiltere birbirine lıar•ı ~· bu İBlilıkaklordan knzeııç ve darmıı karakolu laralından Hasan ı ·~ı~ ~lılly~lerı ~nDtemadlyeo ... yelli eilAh •e cephane aalın al • :r on esas 
.:hran vergileri çıkarıldıktan Vt>zzan oğlu Şerif 11dlı briırlo~~ ~ula~ gean;rı z;~~kl~r~:r~lflşer ı'uut mala başlamışlardır. üzerınde taahhütlerde bulunuyor 

nra k 1 1 ozcrinde 165 Fransız harp şee;ı • r g o S"l"h ı· -lia a anın yüzde ıO udur. s , ~ sevkedildlğiol mevkunyetloden sonra ve ittihadı "'ı u ıatları bu muna:;ehet Iloma q tn d , . bu~aları, gerek ka•RnÇ ··e gerek bıılurı~;:kd m~:ı~:. şellerlnin bu V•l•nl sell•rlııin tavassullle •••. le dört beş miali liata yükselmiş .... SalAhiy~tli ;.~~~.:;.d"·~~· ra~şma :~meklben geri duracak dı ran tergisine nazaran daha vde mı k~r~armak lçlo bOkQmet hest bırakılmaları cidden ibretle tir. renitdiğiııe göre İngiliz' tat 

11

1 ° . , 
8

1r ır~ 1 
8 

ecel ugün me\'cud t tuı 1 • a 1 k hl hadi d Qöld d . - • yan o an us er mu ıaloza olu 
•et ~ muştur. Bu itibarla bu kapılarını dolaşlıklarıoı ynzmışıık· gOrD ece r ae lr. e urum gıllihoe fena· müzakereleri son ealhalnrına Fakat yeniden a 1 nacakıır, 6ı Ir!, hıımet erbı.hı lalihkakları • • d [ k t "/Qt laşmaktadır. gelmiştir. Anlaşma Paskelyadaıı 1 mat ıeşebbüalerly :ıhacak lalıki· k.~"~e mevzu vrrgllerdeu mü Müva:ıene vergısın e yapı aca en.zı •ıı evvel imzalanacaktır. Kont Ci-ı diğer tarafa maıo:a; etv?lden etı en çok olanıdır. • A h . d k .. .. k un ll s ta yano ile İngiliz elçisi arasında ten sonra icra olunab·ı verıl.dik-
llu .!•h_rau •ergieine gelin~: Tenzılat da a zıya e UÇU bugün de u_zu_n bir müzokere 3 - Sulh ve har~ ·~:klır. 
k

1 

•ırının hizmet erbabın• aıd Milli ha /ı • "k 1 cereyan eloııııır. da Süveyş kanalndn manın le~~ı, Ankarnda GO ve diğer yer maaşlardan yapılacak re, e~ gıttı • Anlaşmanın esasları: beslliıti 1890 mu~ave~:=~ş ~er· 
Gc 30 liraya kadnr olnn aylık çe genıılıyor Londro 9 (Jladyo) - fla>.ele, garanti odilmişlir. esıyJo 
:~e:i;a:!•~:~:~1:~~:a:1~;,~e:~;: K a:r.anç ver gisincle de mühim clef işiklilı T Londra, 9. <_Radyo~ Royterin ~~~.~~:~

1

~·-;.::i~;,:n ~~:~~m•~:;'. 1 ran 

1 

aek;;;b~:~:.ıı~~iıu."aı,_ l_ıaı-
dııı da 30 lirasını mükellefiyet' •' b ·r kanun /dyıhası hazırlanıyor ~n_u• muh~bırınden . Tunuıta 1 Y_orlar._ Eveningatandard gaıaıe ı larak aulh zamanına edrıcı o· 
L GltıdQ bı k k \I • • .J' apan f mıJJıyelÇllerın hareketi O)dUkÇR 1 sıne gore an)&Şmanın eS8SI ŞUD• hadde tenzil edilecekt" lr.8h&U8 

uer ra ma tadır. ergı nıs k ti k lkt d b" 'ı - 1 1 d 1 ır. 
1

. ı % 
10 

.

1 

b ır.ı A kara 
8 

(Hususi)- Öğrendi j itibaren es ece m ar yQz e "" ını ma ııyet a maktadır. Milli 
1 

ar ır : r> - lngiltere ile it 
1 

ır ı e aşlamakla ve o n k · - ı 93 . . ı . 

8 

ra ar • cı lldau ., -k k _ d Ol " nvaıene vcrgiSilnde sekizdir Beş senellk bir program- omıte tarafından verılen grev - 1 7 tarıhlı Centmens cunda ımzalaııacak 01 
k a 

<4 # u se ıstılıkaklar a o ğlme gure,m 1 k ü - . egremen' ·· t · ı ı l ı ı u 8\'f:le e kada d ıaı p kanun IRylhası I• movııtene vergle n1n tamamen ararının d nden ıtıbaren inle e gore ngı tere ıalya ta yanın apanyadaki g· 
lGk,.lma:· m_üıerakki bir tarz a tenzl ya :•dllmlşllr ilgası cihetine gidilmesi dOşOnlD· zına başlanmıştır. Bütün majtza ııı~ Akdenlıdeki havaıi menlas., askerldr ile harb alet ve onüllQ 

1 . "1utaz!:~ır. b h gi· Meclls~:~:yı~ar• gOr~ vergi nls yor. lar kapanmış bu sabah zabıta ;;n,ı ıa:ıma:~a~ıkr. Bu~a mukabil ı melerinin tamnmile geri ~ı~~ze· •~ııi ve u raıı ver • lklarında ıen· Şimdi yapılacak temlllerln ıle bazı çarpışmalar olmu ıur 8 
ya a uyu Brılanya ve ıından aonra talb'k • ma hiltı n arasındaki en bariz fark betinde beşle bir m d .. ba ziyade kft"1lk Biltün muhalelaıe r:ğ.;e lngi_lıere imparatorluğu için Akı girecektir. . metkıiııe 

' aaaa az ı ı d zllllt yapıltnaktadır. MOvazene ver .. l" maaılardan n denız münakaU\tının b t 1 1 
'••ne maaı a an ar a mu· . kazan buhran ver- başlanması yolunda Meclis meha ötleden sonra nümnyişler yapıl . ıer eı o. ı; - Her iki hüküme 
u •e b~b~:~aiııin d~J_ıa at~bı~ ~I~ gg:~\:sçı:::~:lan soo~~ geri kalın ftllode kuvvelll bir cereyan oldu· mıe iki kişi ölmüş 5 kişi yara ~: .. ı;,':;;ikş~i esaslı menfaatleri ka· ı' ~·~upn kıtasıııc1nki lspnn~ gerek tııııı vergıaıne • ı u • 1 1 K ki k r. zıeınde gerek J • arıı 

..... olan lılihkaklardan bir kısmın seyyanen yOzde ODU oldu· tu 'llbl bunbll umumi olarak lal· _anmış ır. arışı ı goııişlemek 2 - ller iki hükümet Akde ' lekelerinde . epanya DIÜelem: 
-Sonu lkluclde gundao öollmOzdeki mail yıldan ıonu lklnclcl• ıstıdadıudır. ı niz ile Kız ld . d b' 1 k" 

1 hıç hır hak İddi _ ı enız o ıı· la ı ·ıoıat - sonu lklnl•cle - asın 



... 

YENi MERSiN 1 O NİSAN 1938 Pazar 
----~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sayfa: 2 

iş kanunu sıhhat nizamnamesi Yeni Arazi vergisi ~anunu Ouçenin nununun İtalyanlar üzerin~e ~1raU1ğ1 tesir Naziler 

Devlet şurasında 
=; ot+ 5 ==-

Nizamname tehlikeli işlerde 
Çalışanları himaye edecek 
Jş kanunu mucibince tanzim name ağır ve tehlikeli işlerdH 

edilerek iş daiı·esi mıntaka fımir çalışan işçileri himaye etmekte· 
liğiııe tebliği 14ıı:ım geleu ve fa· dir· Nizamnamenin tatlıikine ge 
kat tatbik! bir hayli gecikmiş çildikten sonra kadınlarla 18 ya 
olan iş kanununa H\bi ıııüesse- 1 ş1111 ikmal etmemiş olıın çocuk
selere Cıid sıhhat nizamnamesi-1 lnr bu gibi işlerde çalıştırılmıya 
ııin hazırladığı ve Şurayı Devle cnklardır. Ağır işlerde yarala· 
te sevkedilmekte olduğu haber nan ameleler sıhhatleri düzelin 
alınmıştır. ceye kadar müessese tarafından 

Pek yakında çıkması lJeklo · tedavi ettirilecek \fe işliyecek o· 
nen nizamnamelerin mühiml~riıı lan yevmiyelerle hasta amelenin 
den biri de a~ır ve tehlikeli iş· ailesine yardım yapılacaktır. 
lor hakknıdJdır. iş kanununun A~ır \•e tehlikeli işler hak· 
tntbikindrn allı ay sonra meri- kındaki nizamnamenin sıhhat 
yete girmesi icap elliği halde nizamnamesile birlikte latlıiki 

bir knc gecikmiş olan bu nizam muhtemel görülüyor. 

1 1 

~roJesı Harb uzak 
Eskı kanun 
Yeni bir proje ile 

tadil ediliyor 

Çiinkil henüz gaz ınaskesi 
dağıtıl 111adı 

Amerikada da faa• 
liyete geçtiler 

Bir tedhişci cemiyet yaka 
landı 3 Alman tevkif edildi 

Vaşington. 9 (Radyo) Geniş 
ölçüde tedhiş hareketi hazırla 

Finans Bakanlığı, arazi vergi Musolini hurb İ&temiyor. Harbı bukador yan ve Nazi propagandası a 
si kanununun bazı hUkUmlerinia Y •dd t/ h l Jh • • d• pan bir cemiyet merkezinde ıa değiştlıilmesl hakkında bir ktınun Şl e e azır aması su ıçın ır 
projesi hazırhınmıştır. Bina ve bıla tarafından araştırmalar ya 
arıızl vergileri vilayet hususi lda· Musoliııi, Milli müdafaa büt !arını şa şırmış bir vaziyette bu pılmış ve bir <;ok vesaik ele ge 
relerlnt! devredildiği bıtlde arazi . <;esi müzakere olunurken, Sıma lunuyorlar. Kendilerinden iste çirilmişlir. Amerikalı ve yabancı 
vergi l kanunu UzP.rlnde bir deği · I toda söylediği nutukta, bilhassa nen bir hediye çağırılma veya olmak üzere 48 kişi tevkif edil 
şikllk yapılmadığından ltıtblklerde yeni harplerde, taarruza karşı bir emre itaat değildir: Kendi· mişlir. Bunların içinde 3 Almaıı 
zorluk çekiliyordu. Bu zorluğun en iyi müdafoanııı, Lüyük şeh i r liklerindeıı çe kendi mesuliyetle da vardır. Suçları Amerikanın 
giderilmesi ve arazi vergisi kanu- !erin boşaltılması olduğunu söy- ri nhında hareketleri isleniyor 1 dahili ve harici emniyetini teh 
nundan sonra yUrUrlOğe giren Is- lemiş ve hemen bugün küçük Nasıl hareket edecekler'? l ıikeye düşürmektil'. 
kllo kanunu ile bu kanunım telifi şehirlere, köylere yerleşeceklerin Diğer taraftan, şöyle düşünü R 
maksadlle BrbZİ vergisinde IUzum yumurta kapıya gelmeden ted yorlar: oma müzakereleri 
görUJeo değişiklikler yapılmakta birli danaıımış olaC'aklarını da Harp her halde pek yakın Birinciden •rtH 

dır. Projede Finans Bakar•lığına ili\ve etmişti. da olmayacak, çünkü hükumet da bulunmadıklarını ilan edecek 
verilmiş olan sall\biyetler Iç Ba- Fransızca, "Entransijar,, ga· httlka gaz maskesi dağıtmağa 1 Jerdir. 

Emniyet memurlan 

kanlığa devrotunmaktıt ve tadiller zelesi. ?u.gün ftalyad~ _hal~ın, 1 daha b~şla~adı; zehirli gazlara j 7 - İngiltere hükumeti ilk 
komisyonlarının kuruluş tarzı gös Mueıolınının. bu. sö7. lerı uıeı ınc 1 karşı hıç bır sığınak yapılmadı fırsattan islifaCie ederek Millet s U bay laf} Il terllınekte Finans memurlarının aldığı tcdbırlerı a~l.atıyor: . yerallında umumi sıQınaklar ka ! ler Cemiyeti nezdinde teşebbüı 
arazl vergisindeki vaı:ire ve sala - lt~l~anl~r ~ılı~or_lar kı, R. zılmadı. ı ıe bulunacak ve bu Cemiyetin 

Nasıl tekaüde 
edilecek 

ki Terfıı·,·ne aı·d kanun hiyetleri de viUlyet hususi idare ~fusolını ortada mddı bırşey yokj Hakiknteı ö le B d b. Habeş fütuhatını tanımak için 
k t . ı.- b"" 1 k ı y . un an ır 1 leri varidat memurlarına -çeril· en llQuı: zaman oy e onuş- kaç ay evvel Romada, belki ya- azası hakkında koyduğu mükel• 

seV 1 layihası mektedir, maz. Eskı .. nutukl?rına bak.ılırsıı ı rım adanın diğer büyük şehirle I lef iyeli feshetmesini istiyecektir. 
Arazi kanunu, göçmenlere o~ınadan soyleılmı~, tan_ı hır hn· rinde de, hava hücumlarına kar 1 8 - Bir tarafları Hab1>şis• 

Ankara, 8 (Hususi) - Ordu verllen araziyi Uç sene mUddetle kıkale uymıyan bır kelıme lıu- şı . ışıklar söndürülerek, sokaklar tan, diğer taraftan Sudan, Ken 
Ankara- Emniyet işleri Ge ı ı t" · t fi r· o ait 1 ı subay ar ı~y~ ınm er 1

• e ın vergiden muaf tutuyordu. lsklln unmaz. dan itfaiye arabaları geçerek ya \fe lngiliz Som alisi arasındS 
net Direktörlü~ü, yeni teşkildt ek kanun layı hası meclıs ruzna-

1 
kanunu ise aç ve beş senelik Onun için, kendi kendileri müdafaa tecrübeleri yapıldı . Fa ki hududlar hususi komisyonlar 

kanununa göre muayyen yaş mesine alınmıştır, Lüyihaya göre I arazi vergisi muafiyeti kabul et- no şöyle diyorlar: kat, büyük bir müdafaa tecrübe 1 vasıtasile süratle tehdid edile· 
haddini doldurmuş olan memur bunlardan iki sene iQinde kıtada mlştlr. Yeni proje bu iki kanun Mueoliııi bize büyük merkez si değildi bu . O zaman h •ika cektir.' 
larını tekaüde sevkedecektir. Te ve (Kurmay) vazifelerinde ehli· l arasındakl birbirine uymıyan bU- terden mümkün olduğu kadar yalnız, bodrum katlarına sığın · 9 - Her iki hükumet Kızıl 
kafide sevkedilecek memurların yet g()stererek liyakatları tasdik kOmlerlde ortadan kaldırmaktadır. uzağa kaçmamızı söylerken ta· malan tavsiye olunmuştu. Bu la denizdeki Arsıb de\·letleri halı 
muamelelerinin yapılmasnıa şlm edilenlere iki sone kıdem zammı bii birşey düşünüyordur. O, bi· bii, kafi bir tedbir değildir. Kim kındaki istalükoya dair olanl921 
diden başlanacaktır. Bu memur verilecektir. nu iki senelik kıde Oa~ilİYB Ye~iletinin zim bilmediğimiz şeyleri biliyor. seda hava bombardımanı ile ge beyannamesini teyid eder. 
lar 13 temmuz l938 de emekliye mi alac·aklartlan verilecek tezi Böyle bir tavsiyede bulunuyor, lecek bir harp teh likesi hissi yok 10 - ltalya lııgıltere tar• 

muvaffakıyetle yazan ve liyakat Köıv salmaları hak- demek ki ortada vaki, elle tutu tu. Acaba muharebe öyle oirden fından 1937 senesinrle Aden üz• 
ayrılmış olacaklardır. l3 tem 'J lur, acele tedbirler alıoması lü· bire mi kopacaktı'? rinde ilı'\n edilen hakimiyet ha• 

d k "d k d"J k !eri üst taraf Amirleri tarafından 
muz a tc au e sev ·e 1 ece 0

- kında tamı·mı· zım birşeyler var. Gene İtalyanlar şöyle düşü kuıı tanır. 
1 1 1304 d ~ ı 0 1· me sırasiyle tasdik olunanlara tez ı 1 an ar, Oı:;Um u P IK Musolini: Hemen bugün nedi nüyor: 11 - la ya umumi harbteıt 

1 ·ı b d d k" d·~ talimatı aartlarına uygun olarak Köyün mecburi işleri ıçın k k 1 hl 1• mur arı e u erece e ı ıe;er " Şunu da bılhassa işaret etli: Musolini harp istemiyor. sonra Tür iyenin eııdi e er 
memurlar, 1301 doğum u onıı Yarın, scıforborlik ilftn olun Harbi bu kadar dikkatle ve şid· ne Filiı:ıtiııi terketıniş old:ığU 1 k · b"ır sene daha kıdem zammı ve 

1 

toplanan snlımıyı vermek İRlomi 

eerlerle lıu dereceye muadil rilecok üçüncü zümreye(Kurmay) yen köylülerin, gelen haciz me duğu zaman, trenler, yollar, aı;; detle hazırlaması onu gayri devletlerden biri olmak hasebilB 
memurlar, 1299 doğumlu müfet yardımcı vazifelere seçilmiş olan murlarına karşı kapılarını kapa ker nakline tahsis olunacağı mümkün hale koymak içindir. İngiltere buranın istatükosııııdll 

lnra bir seneden başka kıdem mak suretiyle kurtulm~ğa çalış ı· "·ın, tabii, halkı çe eşyalarını İleride düşman olacaklar bı"lsı'n İtalyanın hukukunu haleldar ticlerle lıu deroceye muadil me t ki l a 1 şt r K k v " .1 d· ~· .b. b 1 ı arı an a..,ı mı ı . oy anunu d k 1 · b' d A" "kl"k s murlar, l296 doğumlu ikinci sı zammı verı me ı.,ı gı ı un ar . . 11 1 . 1 nakledemiyeceklerdir. Bunu ler ki bize hücum ederse, piş- e ece ııç ır egışı ı yapın 
(K ) t · d tAbi tutul bu gıbı ha erde ıacız memur a için, ftalynnlar şimdi ne yııpa\lak ınan ola<'aklardır. mağı taahhüd eder. nıf polis ve emniyet müfettişle urmay s a1ına a · rının ne suretle hareket edeceği 

rile bu dereceye ,.. muadil memur mıyacaklardır. ni tasrih etmedi~i için tatbikler 

lar, 1294 do~umlu birinci sınıf , • .1 k' de bazı karışıklıklar cfa ı:törül 
polis ve emniyet müfettişleri ıle 1 Muvazene vergısınue 1 müştür ıç bakanlık lılıikalılara 

1 gönderdiği bir emirde bu işin 

Da~iliye Ye~iletinin Almaııya ve Polc)nya tecavü· 
zA vesile arıyorlar bu dereceye muadil memurlar' tenz'ıl icra kanununun umumi hükümle 

ve emniyeti umumiye şube di 
ı rine lilbi olduıtunu bildirmiştir. 

Mezbaha planları 
hakkında bir tamimi 

Tur~iye -~ekoslovakya 

rektörlel'i \·e birinci sınıf emni Birinciden .,t•n 

yel diroklörlükleri fe\'kinde em 
1 

kısmının da bu \'erginin mevzuu Mersin Ticaret ve Za~ire iç bakaıılık, Sağlık ve so~ Sovyet gazetelerine göre: 
niyet direktörleri ve muadil di dahiline girişidir. yal yardım bakaıılığı tarafından 

rektöı-lüklerle baş müfel\işlerdir 1 Hükumet, .t~hfifine eneld Borsasm~a s~.ğlık esasına göre ~1aııı lanan faşizm milli e~alliyetler sözünü istismar ediyor ve ~unun· 
Bunlardan sicilli, iktidarı, muvıızene vergısınden başlamış koy mezbahalarına ıııt plan ve 

mesleki Lilgisi ve sıhhi hali iti 
1 

olmakla, yapılacak tahfif ten her J. 7 Nisan 938 haf· ta!i~atnameyi vililyetler~ ~önder ı la sul~ için deg~il ken~ileri için de teMi~eli oyun oymyorlar 
barilo daha bir müddet çalışlı ' mükellefin istifade etmesini ve mıştır. Bakıııılık en kuçuk boy. 
rılmasında fayda umulanların 1 bu iHtifadenin merkezde 60 \fe tasında durum da hazırlanan kesim yerlerine d 

ı BUÖDAY aid bu planın köyün kendi ihti "Jurnal dö Mosku,, milli e- Çekoslovakya anlaemazlı~ı tak hizmol müddolleriniıı uzatılması I diğer mahallerde 30 liradan az 1 
· · · Bu hafta piyamıza 870 ton yacına göre aynı esaslara riayE:ıl 1 kıılliyeller meselesini Almanya rinde Çekoslovakya ya daha k" için Emniyet lşleri Genel Direk olan te buhran vergiııınden ıstıs 1 1 1 ı buğday gelmiştir. Borsada 300 şartiyle geniş eti ebi eceğini 1937 ve Poloııyanın bir tecavüz vesile 1 1 ki t - d b"I ğ. ıı 

törlüğü Bakanlar Heyotindon 1 na edilmiş bulunan aylık, ücret ton şark serti muamele ğörmüş ana plfınına göre lüzumlu yeıler si olarak kullandıklarını yazarak ay ı a ecavuz e e ı ece ı 
karar alacaktır. Vil~:etler lıu gi ve_ istihka~lara da teşmilini te· tür. Fiyat 5,5875 kuruştur. Hari de inşaata başlanmasını ve mali başmakalesinde diyor ki· naatindedir. Polonya, Çekoslavll 
bilerin adlarını 15 nısaııa kadar mın eylemış bulunmaktadır. ce 100 ton ihracat yapılmıştır. imkAn nisbetinde kanaraların pa · ya nüfusunun ancak yüzde O, 
E.~ıniyet_ lş_ leri Gene_l Direktö_rlü l ••* Tahmini stok 2014 tondur. zar kurulan ve et satılan yerler "Faşist Almanya, Çekoslovak I sun teşkil eden polon yalı ek:l1 

ğüno bıldıreceklerdır. Tekaude l\luuzene \fergisinin bütcede ÇAVDAR başa alınmak suretiyle planlaşlı yadaki alınanlar etrafında eHas I yet meselesiııi istismar etmek ' 

k d ·ı ki · ·k ı Bu hafta p·ıyasa~a 330 ton rılınası vilayotleroen istemiştir sız gürültü kopıırmaktadır. Bu retiyle mezkur ihtilllrı "ıkarırıll sev e ı ece erın vesı a arının "Ok mükim bir yer tuttu"'u ve ' J • • v 

1 b 1 v IS gelmiştir, Bursada 780 ton mua müva9ene Almanlar Çekoslovakyada gerek yolundadır. tam )'O) anmaSl Ve Un arın UZUn her yı) dU Verginin, kayda değer M vergısın• 
zaman maaşı:.ız kalmalarının ön b" d ük ld"h" l ~ mele görmüştür,. d [ k ·ı devlet idares: gerek maarif saha .Mezkur gazete, l•izzat PolO 

ı-., ır derece e, Y se ır;ı ma um Fiyatlar: M, V, T, 460-4,55 evapı aca tenzt al larında fevkalGde mevcut 15,500 ya halkının yüzde kırk ekalliY6 
lenmesi Valiliklerden ayrıca n d 3 ı~ ı d b . I '.T 1 

ur. 19 5 ma 1 yı ın a u vergı Fob 4 s7r: dir nahiye meclisinin :l,500 ünde ek terden mürekkep olduğunu f 
lenmietir. den lfı,283,007 ve 1936 da 18 891, . <> ' Birinciden artan 1 

500 ton harice ihracat yapıl biki .:eklinde de mUtBlealaru tesn. seriyeti elde bulunduruyorlar. bunların emsalsiz tazyik \'O zU 
790 lira lira bir hasılat lemin e· t T h · i k 3 v ı 

mış ır, a mın sto 62 tondur dOf edilmektedir. Devlet lıizmetleriııde yüzde on me uğradıklarını kaydetlikte 
dilmiş ve 1937 büdcesinde do bu ARI>A 

Diğer tarafhm hllkllmet ka · illl otuz nisbetinde alman me· sonra diyor ki ; 
vergi 17,5GO 000 lira olarak tah B ı ft h · · 30 d Al ı 4 

" 

1 u ıa a şe rımıze ton zaoç vergisinde de bazı değişiklik mur var ır. man arın azım "Faşist harb hazırlayıcılll" 
Tı·caret mu"nasebet• mln edilmışti. 1937 yılı sonunda 1 . ı· B d 130 l l d . t . arpa ge mış ır, orsa a ton er yapı masını erpış e mış ve miktarda ilk \fe orta okulları milli ekalliyet meselesini ististJJ' 

l 17,5 milyoil lira tahmine muka· muamele görmüştür, Fiyatı 3,625 bu maksatla yeniden mUlılm bir dört tane de yüksek okulları 
/eri geniş İyor lıil, 9aridatla görülen ir.khıaflara dir, Mevcud stok 2228 ton tah kanun lAyihası hazırlamıştır, Layı vardır. Çekoslavakyadııki alman ederek yalnız sulh için değil, 

b kat bizzat kendileri İ"İn de telı Ankara - Qekoslovakya ile nazaran, u vergiden 20 milyon min edilmektedir, ha bugUnlerde mecllse sevkedile- lıırı vaziyeti diğer bütün garp v 

yopılan ticaret müzakereleri bu lirayı mütecaviz bir hasılat elde ACI ÇEKlRDEK cektlr. Bu layıhııya göre serbest mıımlokolleriodAki milli ekalliyet keli bir oyun oynuyorlar. Mil 
g ün bı"tti. Ticaret münasebetleri edildiği anlaşılmaktadır. Bu hafta 33 "kuruşdan 8500 mesleklerden alınan kazttnç v~rgl ekalliyetler meselesine azami dl 

terin vaziyetinden çok daha iyi ı k b ı ıı' miz son 3 sene içinde lıir misli 1938 mali yılından itibaren kilo muamele görmüştür, Onton si haddi birinci sımrta 750 ıırn 0 • dir. / kat \feri me ve ir an evve 1 artmıştır. muvazene vergisinde yapılması ihraç edilmiştir, larak tesbit edilmektedir. Yine bu !edilmesi \fe Avrupada ask\lri ~ 
01 ANALiZ T k Binaenaleyh Qekosloukya tilılflar çıkarmaha matuf tsb kararlaştırılan tahfif 70 20 dir. Hlyıbuya bağh bir cetvelle ılr l , " ı 

1935 yılında Çekoslovakyaya Hu \faziyete göre, muuzene ver Analiz servisinde bu hafta yede mUhlm ticaret erbubının ça almanların meselesi Hitlerciler kfıta süratle bir nihayeC" verilıl' 
3 milyon liralık ihracat yaptığı gisi, nisbeti, ilk adım olarak, o/o başlıca çavdar olmak üzere muh lıştığı şubeler tam olarak gösteril için yeni bir askeri sergüzeşt ha lidir. ,,,,,,/ 

nıız halde 1937 yılında G milyon 10 dan yüzde 8 e indirilmiş ola telif maddeler üzerinde iştigal mektedir. Yeni layıbada lzmir Eo zırl..:mağa ve Jngilizler için de f k ~· • ~· ti 
liralık ihracat ynplık. Yeni an edilmiştir, Servisin inkişafı İQin ternesyonal ruannu oid satışlar mülearrızı tcavik siyasetlerini ransa a ınesı gene U' 

b caktır. çalışılmaktadır. Bu hususla Ame " V hışma ile münase etlerimi7. bir k hakkında da geniş muafiyetler muhik gösterme""e yaramaktadır Bu tahfif ile büdceden ya · ı ri a ve Almnnyadan kataloglar 6 - Blrioclden artao-
kat daha artacaktır. mı"lrda I islenmiatir, _ vardır. Almanya Avrupadaki alman ekttl 

pılmıe olaıı fectakdrhğın o " Sosyalistler iştirAk 
Evvelce kontanjante olan r· .1 L 1 1. liyelleriııe anc4k kendi askeri 

mallardan pamuklu ve yünlüler, rını,.~937 mali yılı soknunhda l:u 9iyesine aid olmak üzere, düoü ylnU8ll 11arp plihıları bakımından alaka gös etmiyecek . al' 
\fergı en elde edilece ası la nülen fazla masraflar da ı,töz ö- terrnektedı·r Jı:ıte bunun 1·"ı"ndı·r Polelik mehafil sosyalıS 

mikdarla mukayyet olmaksızın 1638 r 1 · · d h l" k • (BI 1 ld t ) v v ·ot 
ma 1 yı 1 ıçın e usu u U\1 nüne getirilincP; yapılan tahfif· 'ne en •r an ki Almanya, italyanlaştırılmak rin yeni kabineye iştirAklerıhl 

pamuk, yün, yumurta ve tiflik vetle melhuz inkicafı da ill\ve lerı·n '·ıymetı' ••e ehemmı·yaıı· da alınacak tedbirleri anlatırken, en . 1 1 ld ,.. " 
l " 11 " t 1 hAd" 1 . ld tazyiki altında irıliyen Tirol al gayrı mu ıteme o U5unu ı~ 

ihracı şartiyle itha i temin edil etmek bUretiyle tayin etmek ka ha açık anlatılmış olur. Bu tah ernasyona ıse crın a ığı şe yan etmektedir. Komünistl6'
11 mişlir. kilden doğan zorlukları kaydcımiş munlarının vaziyetini bilmezlik r 

L>ildir. fif projesi, hükumetin, progra· ve japon milletinin a1çok uzak ten geliyor ve Polonya da zulme halk cephesinden ayrılıp s1 1ı 
Bütün dünya devletleri ara I Hükumet pro~ramında, 1938 mında mevcud vaidlerin pek az bir ilerde mücadeleye devam için uğrayan iki milyon almanı hiç mayacakları henüz belli MI~ 

anıdan Çekoslovnkyaya ihracat mali yılı içinde, vergi tahfiflerin bir zamanda realize edildiğini ihtiyacı olan bütün kuvvetleri se mevıuubuhs bile etmiyor. dir. Daladyeniu kabineyi tef jll' 
f&panlar arasında Türkiye 6ıncı 1 den maada, metcud hizmetlere ifade eden vesikalardan biridir. 1 ferbcr bir hale koyması icab ede Elde edilen son ioaretlere de zorluk çekeceQi tahmin ed 
gelmektedir. ve bilhassa milli müdafRauın tak (Ulus) • Sa. 1 cetini bildirmjıtir, bakılırea, Alman> a, bir Polon1a yor. 
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YENi MERS1N 10 L\fSAN 1938 P.\ZAfl SAYFA ~3 -----------------
f Dünyada Heler oluyor 1 f Mersin t 

Piyasası 
Büyük Sahrada 

içef 
i l A N 

def terdarlıömdan 
Kadın )(l rı acı){ erkel<leri peçe 

takan yer 
Balıkları taze 

tutmak 9- 4 - 938 

Balıklara taze tutmak K. S. 

Tuareg Je emlak memuriyet, asalet 
unvan, imtiyaz hep kadınların 

için en iyi çare buzda muha· Pamuklar 
Kıevlant faza etmektir. 

Amma İngilizler diyor- Dağ mala 
larki; Kapı mala 

Şimdi HabPşistann umu- hir kadın ev işlerile hiç meş· - Buz&a duran balık kolay Koza 
mi vuli tayin ec!ılen Dilk d'A gul olmaz, bu işhıri hizmetçi· 

1 

kolay bıyıtlamıyor ancak ta· Kırma 

42, 

29 
fi,25 

(i 
osta 193 ~ :ile 1935 seneleri ıer görürler. Evli kadın dost· dını kaybediyor Kozacı parlağı 
arasında Büyük Sahranın içe.· lerını ve arkedeşların1 ziyaret j Balıkları hemen taze tut buı"wdav _çavdar 
rilerine doğru brş tetkik se· le vukit gPçirir, tutun çiğner mak hemde tadlarını kaybet 5 'J' 

1 . k . . b. b 1 s t k 5 30 feri y11pmış ve kı sPyahalle ve tek tt'lli kemanını <calar. tırmeme ıçı:ı ır çare u · er şer ,, 
rinde bir çok ilmi meselcri Diğ~ r bir musiki aleti de 

1 muşlar evveli balıkları yüzde Yumuşak 5,25 
halle muvaffak olmuştu. «Ta lılt-» dt· dıkleri Uz~rine deri 1 otuz oksijeni suya batırıyor· Yerli buğdayı 4 .. 25 

Ru mt>seleler arasında en gıi riJİ olan kabaktır. ':"uart>g ~ lar sonra buu koyuyorlar ba Çavdar 41150 
teresanı Tuereg meselt•siydi. kadınları tir "Tablt>,, e mdlık Jıkların eti bu suretle ltzzel- Anadol yulaf 4.0CJ 
Tuart>gler politika ve etrıog· olmayı asalet timsali sayar· ı leıinden hiç bir şey kaybet. arpa 
rafya noktalarından fevknl8de lar. miyormuş. Anadol 
garip bir kabile olup büyük Tuarrg erkeklninin yUz·ı Güz.el havalar 
sahranın garp t.arafıarmda ya leaini öıten ~çe Uç metre f fstanbulda havalar bir Nohut ekstra 
şarlar, Bu kabı leye mensup uzunluğunda hır örtUdUr. Bu · kaç gün güzd gittikten ,on- faıulye 

Ynli 

olan erkekler daima peçe ila örlU yalnız gözler meydanda ra yağmur bışlıdı İstanbullu · 
gezerler ve bu p~çcyi kadıııla kalacak şekil başa sarılır. ların hepsi havalardan tiki· 
rın huzurunda ve geceleyin Asil ve yüksek aileye mensub ydçi Halbuki iyi ve güzel ha
bi le çıkarmazlar. olan erkekler siyah veya lardan tiki yet edip ıikayet-

Evvelft bu kalıilenin han mor peçe taşırlar ve aşttğı !erini ölümle ıneticelenecek 

Yulaf yerli 
Mercimek yozgat 
Sablep 
Tatlı çoğen 
Balmumu 

gi ırka mensub olduğu tetkik tabakaya mensub erkekler ise hale gelenlerde ~ar 
edilmiştir. Bazı kimseler Tu beyaz p"'çe rrtllnürler. Erkek Meseli Pariıte bir aydan Susam 

Cebri 

3,6:> 
3,,2 .~ 

6 
7 

.1,.50 
7-8 

ı2n-ı:;o 

20 
75, 

ıo-ıı 

:t.7,50 
areglerin Berberilerden olduk encek bir odada yalnız kal· beri yağmur yağmıyor Bu yüz 
larını iddia etmişler, bazıları dıkçe peçesini açabilir. B:r den bir adam intihara teşeb yapağı 

ise onların riayet ettiklerı il- erkf'ğin herkesin huzurunda büs etmiş güneşe tahammül Siyah 
detlere ve teamüllere beka- dudaklarını göstttrmesi kadın- edemiyorum öleceğim demiş . Şark 
rak Geremanatıer ırkına men lar tarafından ahlôka ve adet Tahkik etmişler Şemsiye ta· Anadol 
sup olduklarını ortaya atmış· lere mugayir bir hareket tar- ciri imiş adam. Aydın 

50-51 
47-50 
50.51 

k • • Yıkanmıı yapak lardır, Her halde Tuart>glerin zındr telakki olunur. Marseyez ımın 
şimali Afrikada yıışayan en Erkf'ğin peçe taşımaların Almanlar Fransızları çıl Güz yunu k 
eski bir insan ırkına mensup da dini bir mana da vardır dırtacak , Konya malları lifti 

80 
70 

olduklarına şüphe yoktur, Peçeli bir erkek Tuareg meş· 
1 0 

.. g-n.ndn.g-u·· Yozgat 
Fransız arın u u Tuareg kadınları fevkalA um tesirlere ve ruhunun ça- F Keçi kıh 

d . . . . milli marşları Marseyez ran- d b -e ımtıyazlara malıktı rler • tınmasına karşı korunmuş sa-
1 

.. 
1 

d -
1 
·ımı"ı Al » a ag 

Y · . . uz arın oz ma ı eg -

50 

llksek aılelerde emlik, rütbe yılır. Tuareg kabılesı :mensup d k 
1 

d b H m pı·rinçler 
. man o tor arın an ay a ve memuriyet ve asalet un- ları suyun dUşmaoıdırlar. Hıc; d" k' 17 5 

V 1 k d 1 ' l · ··ı . . . . 0 1 ma ıyor ı ; Birinci nevi mal , 
an arı a ın ara aı tır. o en bırısı su ıle yıkanm~z n arın _ Marseyezin kiiftesi Mar İkinci nevi mal . 

285 kadindan hayatta kalan ka- itikadına n~ıaran hır çok has seyezden yirmi sene evvel yaz Çay 
dına miras kalır. Asil bir Tu talıklar su ıle temastan hasıl mıı olan H .... ltzmanın bir ilahi 
Brf"g erkeğile asil olmayan olur. 'd' Kahve 109. 110 
bir ;cadındHn veya yabancıdan Tu11rt>gler garib şekiller· sı ır .• 
doğan çocuk asil sayılmaz. de zinetler taşırlar. Bu zinet· Fransızlar buna ıöyle ıh Keçi deriıi çifti 
Halbuki asil olan bir Tuareg ler mavi dılılı mUsellesler. raz ediyorlar. • Koyun derisi kiloıu 
kadınile asil olmıyan bir er· daireler, spiraller ve muhte· -:- Olılmaz Mb~rseyezın kilf Sığır derisi tuzlu 

. . tesı Bua omur. ır manzume. 
kekden doğan çocuk asalet lif haçlardan ıbarettır . Haç d · ıh 

1 
k 1 Sıg-ır bava kuruıu 

· sin en ı am a 1nara yazı • 

·Deriler 

unvanı alır, kadınların sembolUdUr. BUyUk Manda deriıi 
KUçUk ailelerde pahi bir s ı hrada tf tkikat yapan Alim· mıştır. d. badem Ve çekirdek 

kadııa!a evlenmeğe inhisar ıerin fikrine göre TuerPg ka· Norman ıyanın 
eden aile hayatında dahi Tu· dınlarının yüksek b'r içtimai serveti içleri 
ar.,g kudınlarmın melik ol· mevkie ' malik olmalarının . d . b" Tatlı badem içi 

. . h lk' Normandıyaya aır ır 
duklar ı haklar diğAr Berherı esaslarını tarı ten evve ı. en b .. kt B b şörde oku Acı ,. ,. 

. . . h k k" • arnanlarda aramak rnab roşor çı 1• u ro ' kabıl~ıerındekı kadınların a . es . 1 z duğumuz bir ıtatistiğe göre 

80 
41, 

larından çok yUksektir. Evlı edıyor. Normandiyada senede 15 mil 

Erkekmi ısti)1 0rsuııuz 
Kız mı 

yon hektolitre silt 2.ı 1.ı,000 
kental yağ lo,o~5,ooo kental 
yemiş ve ıidrar iıtib11l edi

liyormuş. 

Bir Alman ..loJC.um mutahossısı rahim- Normandiyada 1,6ll,4oo 

:32 Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
fçel ,, 90 

Nöbetçi Eczane 
bu akfam 
HALK Eczaneai uı IJ • ıığır 237, 730 beygir B61,ooo 

deki kızı erkek erkelı kız yapıyormUf koyun 351,730 domuz Oç mil' ' [ N 'ı M [ R s ,. H 
1 f SÜ yon tavuk 3,7501000 tavıan f l, 

Yer yUzUndo yeni bir ha j - Acaba A men pro e varmıf ı =r·===-~,====-~==== 
b?r çalkalanıyor. Bu haber, rilniln iddiası doğru mu ?·· .----------·• Nüshası 5 Kuruştur 
hılkat kanunlarının altüst ol- , F sanın fen akademisi Abone Tilrkivt Hariç 
dnğu haberidir. Königsburg ran l'm rofesör B. Kadınve erkek için ) 
ha~tanPSİ profesörlerinden B. azasından A 1 p 1 Şerait ) için için 
F.ııç Unterberger ortaya öyle Kolleri : 1 A r 1 o n 
~r iddia attı ki tıu ıddieye «Doğru ise hayrtıt edA· Markalı Kol Saatleri geldi 
~kayıd kalmanm imkanı yok . 
ihtimali yoktur Bu profesör rim ı » dedı. kol, cep, maıa ve duvar 
diyor ki : • Dünyanın tımınnuş dok- saatlerini de tavsiye ederiz 

- Ben hftmile bir kadı· torlarından B Port : S(OAD SAHiR SEJMEN 
nka sorarım : ( Çocuğunuzun - Şıtrlatanlık diyor, inan Uray caddeıı· No, 41 Merıin 

ı;,, mı olmasını istiyorsunuz, 
erkek mi?) Kız ıstiyorsa kız, marn. kt Dövrenye 
erkek istiyorsa erkek doğu Fakat do ork. 
tur • mütereddid; diyor ı : Saym Mersin Hal~mm 

Senelik 

Altıaylık 

Oç aylık 

Bir avlık 

1200 Kr , 

600 

300 

100 

2000 K1 

1000 

~ 

Yoktur. 

Reami ilinatın satırı 10 
Kuru,tur. 

Nazan Dikkatine 
Profesörün iddiasına gö· ı -Bir şey olsa gerek •. Ço S d l Otomobil lastikleri 

re,_ bir senede yetmiş döı:_ kız ! k hme dUştOğU ilk bir karyola • an aya-
doguracak kadının çocugunn cu ra . · · O b ·ı b / B · · ı..ı t l 
erkek yapmıştır. ikİ gUn içinde ıfrazatın .asıdı- tomo ı oya arı • ISIR e parça arı 

~eno p~o~esörUn iddiası- tesi değişir. Eğer yüz çıft Os '1,0pt8Il V9 perakende S3tlllf 
~a .göre, hu ışı yapmak gttyet tnnde tetkikat yapacak olur 

1 
• • • 

1 
• " • 

1 
• 

\?:::itt~~ZA:i~:);~~:~ g~~ ~~:~ sair, çocukların ana . rahminde 1 riyaUar mutedlldır. Saym müştenlenmıze tes~llatgostenhr 
"~rMek, vücudundaki kimy~- l cinsiyetıerini değiştırmeğe mu ADRES : O. Enver özman 
\ı'ı terekkUbatı tasfiye etmek vaffak oluruz. 
kftfidir. Acaba bizim mOtehassıs · 

Avrupa matbuatı hb dUn 1 b mesele hakkında ne 
Yasında buna dair anket açtı · ar u 

1 
? 

~,. dUtDnUyorar 
• 

ithalat • İhracat ve Komisyon evi 
Merain Belediye Caddesi ~-30 

kaz·~sı MCJJrnllflsİ Cirısi Miktarı Muhamnu~n hedt-li 
Mersin Nusraıi~·e T•u·ra 12,866 6815 lira borıo 

Hududu; Şarkan liark garben ahmPt şirua _ 
len di)nek oğlu cerıulwrı rtadir larlalarile mahdut 
:\)ersin Nu~ratiye Tarla 2 2 ,056 19565 lira bono 

Hududu, ~arkan lıark ve rıadir garbeu şin-
kirnıaııi vt~ ava,iis siuıaleu hal'k cerıubtJn ruisyo 
br.lar tadalarile m<Jhdul 

Gayri nıübcıdiJlt>rdfn andou IPlerıf Ppolos \'e 
hissadarlarırıdcıu nıf'lriik yukarıda hudut VP. ev
s&fı yazılı . iki parça tarla mülkiyeli 16 lussa İLİ· 
barile ıo lııssa~ı lıazi rıfp~ ait bulunduğundan hu 
on hıssa gayri miilrndil borıosile vt• kapalı zarf 
usulile 21 -4 938 perşflıllhe gii11ii saat 14 ti~ dt•f_ 
terdarlı k ta nı iilf ŞPkk il komisyonda s<ı llltı cağından 
talip ola11larıu yiizde 7 buçuk leminatlar1111 roiis
teshiberı uıiiracaatlurı ihln olunur. 10-14.17.20 

i l A N 
Mersm gümrük mü~ürlüğünden 
Muhtelif giirılerde ~Jersirrn f(elen Kıbrıslılara 

ait olup kumlukıa giiueş ve y:ığmur ahmda du
ran saudall~rm nıuhtJfazası giiruriikçe mlişkiil ol
du~undan sahiplerinira ilan tarihinden itibaren on 
güne kadar .\·a hizzal veya \'ekil göndermek su
relile giimrüğe n;üracaaı ederek sandallarını al
maları aksi takdirde giimrlik kanununun muad
d•·I 43 liııcii maddesine dayamlttrak satılacağı lıu 
kuk usulii mahkenwl .. ri kanununun 142 iuci ruad 
desi g~re~irı ce lt>bliğ nıakamına kaim olmak iizre 
ilan olunur. 

Tarsus icra 
No. 938-148 

memurluğun~an ; 

Tapu No. Tarihi Cinsi Hektarı Metre M. 
3 Temmuz 336 Tarla 6 4351 

I<: ıymeti beher H. 11 O lira 

Mevkii 
incirli kuyu 

Hududu; Şarkan nehri cari garben hafız oj'ulları tarlaıı 
ıimalen yine nehri cari cenuben karaca vereaesi tarlaları 

Vaziyeti bazıraıı . Bu tarlanın aıh yetmiş dönllın oldu 
ğunu ve tahminen yarısını su götiirdüğünO ve kırk dönüın 
kadar bir mahal kalmıt olduğu 

Alacak il, Ş Jibit mustafa mahallesinden durmuş 0~ 1 b . b g u mO •şır a met l.>zcan 

Borçlu, Şt bit mustafa maballuinden abdulgani ve 
1 • rese 
erı. 

Birinci artırmanın yapılacağı yer; glin, siat 1 J - 5_
938 çarpmba günil saat 9 din 10 a kadar Tarsus İcra d 

tk. · 1 v sın 8 IDCI artırmanın yapı acagı yer illD saat 26 - 5 S 
perşembe glloil saat 9 dan 10 a kadar - 38 

1 - !9bu g'yri menkulOn artırma fartnameai 11 - 4 - 98& 
ıaı"hl den itibaren 838 • 148 No. ile tareuı icra daireıinln nıuaJyen 1 n 

aında herkeain görebilmeai için açıktır. ilanda yazılı ol nuınara 
fasla malQmat almak iıteyenler, itbu fartnameye ve 938 _ 14~nlardan numaraıile memuriyetimize mOracaat etmelidir. dosya 

2 - Artırmaya ifllralt için yakarıda yazılı kiymeUn JO d 
niıbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mekıu: e 7,5 
edilecektir, ( 124) u tevdı 

3 - fpotek Hhibi aJacakhliıla diker aJAkadarJarın irt·f k 
hakkı IRhiplerinin gayri menkul Ozerindelr.i haklarını huıuılle ifa' 
Tot maarata dlir olan iddialarını ifbu ilan tarihinden itibaren . aız 
son içinde evrakı mıı.bıtelerile birlikte memuriyetimize bildir yırmı 
ioap eder. Akıl halde hakları tapu ıicilile 111bit olmadıkça ıatıf~eleri 
nin pa1latmaaından hariç kalırlar. •del 

4 - Göıterilen gOnde artırma1a ifıirak edenler artırın 
nameaini okumut ve lQzumlu malumat almıt ve bunları ter: tart 
kabul etmit ad ve itibar olunurlar. •ınen 

- 5 Tayin edilen zamanda gayri menkul aç defa ba~ı.rıld lt 
aonra en çok artırAna ihale edilir. Ancak artırma bedeli nıub, ı tan 
kymetin yQzde 1etmlt betini bulmaz veya aatıt isteyenin alacnırııen 
rachani olan diger alacaklılar bulunupta bedel bunların o ga ri •kına 
kul ile ıeminedilmit alacaklarının mecmuundan fazlaya çılıtnıazı! ınen. 
artıranın taahhOdU baki kalmak azre artırma on be9 gon daha~: ço:" 
•e on betinci gOnO ayni aatta yapılacak • t IXldıı 

r ı.rınada 
iıbu alacak 2280 numaralı kanun şumulüne dahil old ~ 
d d · b · · b 1 k · d' d ugun-an gene ~ yetmıı eşmı u ması a ıı tak ır e g•yrı· 

ınen· kul satılmıyarak alacaklının alacağına karşı kanuni • k 
halini almak şartile beş taksitle beş seneye tecil ed1i~:::k 
ve mezkur kanun şumuliine göre muamele yapılicakt 

• G . '- l ._ d' . . ır . .. - ayrı mena.u a.en ııınct ıhale olanan kimae derhal 
•erilen mOhlet içinde parayı vermezse ihale kararı fe h veya 
kendiılnden evvel en yUkaek teklifte bulunan kimıe arzet.:ı olunarak 
bedelle almata razı oluraa ona, razı olmaz, veya bulunnıa• f oldutu 

b .. aa hemen ~n .et gan mOddet.!ct artırmaya çıkarıli p eo çok artırana ihale . 
ıld ıhale arasındakı fark ve geçen gOnler için yüzde 5 d hdlhr 
olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hOkme hacet kalmak~~ eaap 
muri1etimh:cıe alıcıdan tahıil olunur. "123 aın rne-,, 

2004 numaralı icra ve iflas kanunun 12 inci maddesinin 
4 

.. .. 
fıkrasına tevfikan bu ga)•ri menkul sahiplerinin bu haklarına ve h uncu_ 
le faiz ve masarife dair ola~ iddialarını ilan tarihinden itibaren 

20 
U!-1.~sı 

içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri aksi halde hakları ta g.u~. 
terile sabit olmadıkca satış bedelinin ıyaylaşmasından haric k~lu ~cıl · 
cihetle . alakadarların işbu maddenin m~zkCır fıkrasına Röre ~ça ları 
etmelerı ve daha fazla malumat almak ıstevenler 98i - Ha d are~et 
numarasile Tarsus icra memurluğuna müracaatları ilan olunur.os}a 
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~D7ı~~~·>•~~ TÜRKHAVA 
uharrem Atasu ' KURUMU 

lstanbul ve moskova Ün;versitesi ! 
seririyatı hariciyesinden mezun o Piyangosu 

' Hastalarını Bayram günlerinden mada her gün 1 
~ sabah saat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden son- Lt 

ra on beşlen onsekize kadar muayenehanesinde kabull 
~ eder. 

ADRES : Camişerif Mahallesinde pazar caddesi 

ller Ayın Onbirinde 
Çekilir 
Her ocağı zengin 

~ 29 No.lu Hane R 
~ 1 arn W' &n=aa <-:==a;ıa eder. 

Sağlık Eczanesi ·I Sizde Bir 
H~~r~!~i v.~~~.ük Avru~~Şl~!~~~~ır ı:bbiy• I da ne alın 1 z. 

mü stahz.erata bulunur, 

o o 
Meşhur Sanat' kar 

Remzi Tezelin 

Atatürk 
Celal boyar, Şük
rü Kaya, Ali Çe
tinkaya, Şükrü Sa
ra c oğlu, Saffet 
Arıkan'a ait fotoğ
raflar geldi. 
Sedad Sahir Seyn1en 

Uray caddesi No. 41 
Mersin 

Vurtdaş. 

23 Nisan 
n k~y·~d~ıe.;0&u;:•unın••ı yaklaştı 

·)IU llcılkır11ızrn ~ıhhl1llll güzümırute lularak .-şı t>ulurımıyan KAYA• 

i~~~~ ... ~~7~ '-~~ /. ~ : rM• 
• 

IH:l.,EN SUYUNL1 gcıyf't sıhhi bir şe~ilde menhağllaki lesisatrnda eksik- y · · B · 
c.: lılderioi tamamlamış feruıin ~u son usullerini yaptırmakda hulurulu~u- em .. mersm asımevı 

rl · lY.IUOELLİT 
c.: r \iti ~rz e erız. HAN ESİ 

KAYADELEN Su- -y· • • · Eskimiş, parçalan-
U • mı~, forsnde kilaı>la-

Kaynadığl yerden itibaren istasyon yamna tadar cam borularla billur ~&vuzlaraı rımıı işe y<tranı?Z d.~-
indirifmiş oradanda bütün fizi~i ve kimyevi evsaf mı mu~afaza ederek er deymedenı•ı ;i:e a,~~~;;ıı;:~;r~~i~~~ 
1. ' I.' k ' ' h J d 1 d ld J ı,J I larımzı, de(Lerlerinizi, 11USUSI ıımya arımız UZUrunua amacan ara O uru maıua V8 mun azaman ıuücellittıanemize gön-

se~rimize gelmettedir . 1 deriniz. . 
C Her nevi kitap ve 

KAYADE.LEN SUYUNUN evsafı ve fevkaladell~ine gelince: Yıllar gec;dikc;e halkımızını defterler şık, zarif ıne 
gU tordi~i rağbet ve teveccDhü karşısında fazla söz söylemeğl zait görüyoruz. Sıhhat Bak'lnlıgı • &İn ye ~ullanışlı ola-

vo selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU ~a'rız Türkiyenin il rai. Cİllenir. 
en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulundu~unu isbat il 
etmiştir • 8 

• lştahsızlıQ-a, hazımsızlı~a bir çok mide baQ'ırsak hastalıklarına karıı KAY AD ELEN şifalı bir M 
hayat kayna~ıdır. a 

Suyu pek temiz ve btrralulu. Tecrübe tdtn sayın halkımız lundinde buldutu ılndeliJı ve sıhhatuı •• 
verdfll f arlılar/o suyamuzun müşterisi ço/alnıaktadır. 

Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 1 
-~~., n1n1BBann•n••••••••n1M•••1111•sm~~ 

enelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir 
Resmi devairve müessesatla ticurethanelereait her nevi defter 
ler ve evrakı matbuaveasairei en nefis bir tarzda sür'atle yapar 

***•*•~••••**•*••*•* 
H.A.R..İÇT EN GÖNDERİLECEK. SİP AR.İŞ-
LERİ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLA.Pl 

H E R. N E V İ K A R. T ·V :t Z İ T 
KİTAP, GA.ZE TE DA.VE T K A. R.T
V E ~E OMU A L.AR.I.Z.AR..F KA

G I T B.AŞLIK.
T AB I NI DE R. UH- L .AR.. I T .AB ED İ-
TE EDER.. İ 

~ -..-~---.. ~ L=""====R.;..;;;'==~........,oar.ıo;;;~==---~ 
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1 -- ~atış ptışin bedelltıdir. 

2 - Uir balyadan aşağı satışlar için 010 2 
zam )'3pılar. 

3 s;r masrarfaril~ balya arubaliij bedel
lt~ ri müşteriye a'uir. 

T arsusta M. Rasimbey F. 
müsteciri 

Salih Bosna 
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Gu··ven Siğorta 
Sosyetesi 

Sümer Bank 
Emlak ve Eytam 

Bankalarının kurvmudur 

Tam türk 
ve en güvenile nsigorta şirketidir 

ll ••ycıl, ~arı~ırı, Nakliyat, Kaza Otonıohil sigor 
lalarırıızı en nıiisail ~ar·tlar \e lt'dİ)e kolay· 
lıklarılt> snpar. 
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