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... ------------------------------------------------111111!1--·---------------------------------F rar.kist kıtalar Tortos istikametinden A kdenize indiler l Hataydu intihap yaklaştıkça fesatçılar faaliyetini genişletiycr 

Katalonyanın irtibatı kesildi Heyet hareket etti 
Sahil şehirleri topçu ateşi altında. Dün sa-, Hiikumet otoritesi çaptılculara geçti 

bah Kurtuba da düştü j Adah HaCI Mehmed Türk e.vleri soyuluyor fakat 
f r ansız ı opçuları F r ar h ı ay yareler ine at eş açtı. Bir tayyare düşürdü ) O ü n failler meçhul 

- , Ekapreıle Ankara· h 
Son taarruzda Frankistler 18132 esir aldılar. 7551 ceaed 1 J H J d Tazyik te dit 

d 122 b. uan ataya a6n Ü F ransaya 

------
son haddini buldu. Garo 
gitmehten vaz geçti fop/amışfor. Şimdiye kador esir meVCU U ın 1 . Ankara, 4 (Husust Muhabiri· 

Saragos, 5 (Had) o) Ha\•as· Jıasnr pldnçosu ueşredilmişıir,Bu { daııberi lngiliz tebası zırhlıya mızden)- Ha tayın tanınmış yer Türk of mayan Jandarma kumandanları terfi ettiril~i 
d I 

"d 
1 

k \tilerinden Haci Mehmed Adalı, 
aıı: Frankist kuvvetler ~erı a· bombardım&nda GO kişi flmüş 8 ınma tadır, yanında Rasim oıllu inayet ol· 

nın 15 kilometre ilerisinde Lulu ı lO kişi de yaralanmıştır, Üç - Fransız hududu üzerinde Fr· duğu halde Ankara ya geldi. . _ lsıanbul, 5 (Hususi muhabi· -Delege gitmekten vaz geçti 
nuyortar. Hükumet kıtııatı hiç semtle yangın çıkmış bir çok ansaya iltica eden mültedleri Vaktile Suriye Ziraat vezirli~in rımızden) - Bu sabah alııınn ma Dele~e Garo Fransaya 
bir menide tutunamadan çekili ı gıt-
" K kd . evler tıasarn uğramıştır, Bomba bombardıman eden Franko tay de bulunan Adalı ile iÖrüutüın. ICımsta eöre Hatay iııtilıabatını mek üzere Antakyadaıı a~rılnııa ,,or. atalonyanrn A enız sn . ,, v 

hiti boyunca Lütün şehirleri !ardan ikisi do tiyatro binasına yarelerine 1-'rırnsa hudud topçu I Bana dedi ki: kontrol edecek olan lıoyet Ce· lı, Fakat dün akşam tokrar An 
ı~rankist topçu ateşi altındadır. isabet etmiş ve bir temsil seyret ları ateş açmış vo bir tayyare - Auuatanı görmiye gel· nevrede toplnnmıe ve dün akşam ıakyaya döıımüşıür, Del<'go şim 

mekte olan halktan da 9 kişi düşürülmüştür, Tayyare Fransa ı dim. Çok uzun senelerdenberi Hataya müteveccihen hareket dilik Fransn,,Ta gitmekteıı \'nz 
llükCımet<;iler şiddetli bir ta h · · k" d T- kü " 

arruz yapmadıkları lıtkdirde ölmüş ve 12 kişi ~aralanmıştır, hududundan 700 metre içeri düş asretını çe ıyor um. ur n etmiştir, Heye\ 10 nisanda Ha geçmiştir, 
"' . _ _ . 1 inanarak çalıştı~ı zaman neler t d b ı kt 
l\atalonyanın baedan başa istilft lngilizfer ispanyayı muştur, Dı~er tayyareler kaç yaratmıya kadir olacağını anla· ay 8 u unaca ır, Türk olmayan Jandarma 
sı nihayet bir kaç gliıı mesele terkediyor mışlardır, j mak için Ankarayı görmek kA Tazyik hAIA devam ediyor lar terfi etti 
8idir. Fakat böyle bir taarruza j Loııdra, 5 (Radyo) Barselon Madrit bombardımanının fidir. Antakya, 5 cHususi muhabi J Hntaya bulunan ve Türk ol 
artık ihtimal \'erilomiyor. 1 dnki lugiliz zırhlısınn Bıtrselon· Atatürkü yalnız biz Türkler rimiıden,:- intihap günlerinin mıyaıı .Jandarma zabitlerinin rüt 
le Bu. saba!ı Fr_dı~kis~ tayyare- da buluna•1 lngiliz tabasını tah plAnçosu değil, bütün Şark l\Jemi büyük yaklaşması fesadçılarııı faaliyeti oeleri birer derece terfi ettiril 

1 
r sahıl eehırlerı uzerııı~e uçuş . lire etmesi emri verilmiştir, Alı Madril, 5 (Radyo) Pazar kurtarıcı olarak tanır. O, bütün ni artırdı, Muhtelif bahanelerle mietir, Bunlardan Lir kısnıı da 

ar yaparak bazı rerlen bom· nan malfımatn göre dün akşam· 5(Ünkü Madrid bombardımanının 1 iQ:rkın atasıdır. Araplar ve bu tıir iki gece karakollarda tevkif ha geçen sene mülhımlıktnn 
hardınuın etmişlerdır. 1 cı·vardakı" bütu"n unsurlar ona ·ı T- ki · ı · 1 • ~,- ı. 1 h t r· t · ı 

k l db • edı en ur er•n e\' erı gece erı ı uzunşı ı,.a er ı e mış erdi, Bır 
~oadalajarada hükumet Fransada alınaca ma i te ır «Ata şarkt derler. soyulmakta \•e hepsinin de fail sene içinde bir rıitbe Yükselme 
Çiler ilerliyor Ankarnya gelişimden istifa· teri meçhul kalmaktadır, Hüku teri şüphesiz ki şimdiye kndnr 

Madril, 5 (Radl o) Tebliğ : c h e •ısı• 
1 

de ederek Hariciye Vekili B. Rüş met. otoritesi çapulculara intikal oynadıkları rollfırin nıükACatı 
Goadalajarada taarruz eden hü um u rr tü Arası ve diler hükümet er etmiş gibidir, ittihadı Vatani ve bundan sonra oynaracnkları 
kunıetQiler Asilerin şiddetli mu • -Sonu lklnl-.de- mensupları kol kol gezerek hal roller için de avan sdaıı bnşka 

~:;;~:;:~:.::i~:'::;~::ır~.~ro:O HükUmete geniş salihiyet Balkan Antantı Matbuat ve k• .... ik •• tehdid ••m•k••dİ•. hhş•• d•~ildir, 
~;~~~~;'~~;~rdir. veren liyihayı imzaladi [hnomit Konseyleri Suriye yeni bir gaile karııs.ında 

Cebelfttterık, 6 (Radyo) Roy •• ıd • f k ( 
terden : Frankist kaynaklardan Nazırlar ve maliye honseyinde taauib e- Bugu·· n Ço e aşı ret er gene an 1 
bu sabah alınan malOmata göre 
kıtaıar ear111cıa beraber şiddetli dilen tedbirlere ayan muhalefet edecek v IJ J ·11ı • • muharebeye tutuştular 
bir taarruzla Kartabaya girmiş· • 1 ızua 1 ıçtıma• 
lerdir, J(atalonya arazisinde Fr· Paris G (Rodyo)- Ayan me yunu ·ı um~miyenin ilıaaından /arını yapacaklar 
aııkist bayraklar tfalgalanıyor hafiliııde hükümetin aldıQ'ı malt vazgeçı mesı I . Maharebeye müdahale için motörlü 

tedbir ihliyaıla karşılanmakta· 4 150 bi r stanbul, 5 (ffuıoef muhabı· 
Kat:!~an/o!. ~t:~~J~o~.e~~~;lla dır. Lilyihanın birçok noktaları sermayeden ist7sna~anb~~ ~:~g~ rimizden)-- Balkan antantı eko ı Fransız kıta/arına tayyareler gönderildi 
dan Akdeniz istikaınetınde ıler na Ayanda itiraz edilecektir, Bil alınması nomlk ve matbuat konse!lerl ~a j 
leYen Franki81Mı" Tartas'un 20 Jınsga döviz muame~e.le~ inin. mar Blum bu tedhirlarle ayni :r.a, rın Yıldız saray1 merasını koe Halep, 4 cifoımsi muhabiri 1 lu·bnanda açlıl. n• • 1 • 
k kcıleştirilmosi teklıfıuın şıddet . k t ol d'I J künde toplantılarına başlayacttk mizden, Suriyeniu muhtelir yer j 1 umayı~ erı ilometre cenubunda Katalonya 1 k d mancıa eermayeııın on r e ı e K 1 b b h ' 'I 

le reddoluııacağı sam ma tıt ır. ğ" . b"ld" . r !ardır, onsey ha arı u 88 a lerirıdeki aşiretler arasında cııı· k 
nın Valansiya ile irtibatını kes Blum izahat verdi: cHe I~~ 1 ;rmış ır.. lstanbula geldiler, Hudutta Türk ı· pışmalar olmaktadır Cum~rlesi Hal "açız ekmek 
ıtıişlerdir. Salı il şiddetli bir top Paris 5 (Radyo)- Mebusan Q u!11e e g~nı.t 1 marahhas heretleri namına kar günü de Anze ve \'ilde a~ir~ı • • • 
ı;u atecıi altındadır. Bu suretle - · b - sallhıyet verıldı 1 d ki ·b· s· k ·d d ısterız dıyo V 1 ., K 1·s·ı Maliye encumenı ugun şı an ı arı gı ı ır ecı e e leri muharebeye tutucımucılardır ,, r a ansiya ile tecrid edılen nla mec 1 I 5 (R d ) c h " " 
lonunın istilAsı çok kola)·laş öğleden Eonra tophınmış •e Baş .. 'aris .. ~ yo - um ur hükumet namına karşılandılar, Gelen malumata göre iki taraf 

vekil Blum mali projenin pren re~ııı Lebrou _hukume_ıe üç ay Konsey içtimaınm açıtıe me dan da pek çok ölü ve yaralı 
Nı' khulıınmakı11dır. mOhı"m . 1 . i izah eıınieıir. Blum ma muddetle genış salAhıyet veren raaiminde Hariciye VekAleti U· d B d . M- 1. . 

e adar esir ve sıp e~ın otoritenin kontrolü altın lAyıhayı imza etmietir. Nazırlar mumi kAtibi Numan Menemen ur ır, u ara la e_mır ~ç ıımın 
nıat ald 1 r Jıyenın -d k . ,. k d oaıu da maktu duşmilştur, 

ı a iması lüzumunu mu a onseyı ve ınans onseyın en ·otlu bir nutuk söyle7ecektir 
SarHgos, 5 (Rad)'O) Bu gün da ya~ıkt 1 soııra siyasi tedbir de gAçeıı IAyiha hftkumete lüzum HCI ·ı.· k d B tir 1 m~r iki aşiretin kolları yar 

necır d. . d faR etli eı • _ . . . . er ııo onsey e a an ar ara 
" e ıleıı resmf teblığ e son . " .1 teshil etmieıir: görduğu tedbırlerı alması ıçın . . dım için reislerinin çevresinde 

bir haftıılık taarruz esnasında lerı şo> ° Fevkalıide bütçe ilga salAhiyet vtırmektedir. Bu IAylha ıı ekonomik ve matbuat ışlerı toplanmışlardır, Müsademenin 
kızıllardan 18132 esı'r alındıhı 1 - ad"ı bu· ıçe cıudur· ftz'erinde mOhfm mevzular görQ h•t• d ,.,.. b"ld" · ı · E " 1 k tahsisatının ., · . . • a 11 evam et ı.ı ı ırı ıyor, v 
le İ•aaı ed"ıleıı arazı"de 7557 ce o unare ·~ulli Müdafaa icapları ve eecekterdır, Konsey ıçtımaları "• il k velki gün Fransız tııyyareleriııiu 
8ed t 1 d"I kt ze 1 ııt 1 

• organize Altın karşılığını korumakiçin hü ayın 14 üne kadar devam ede a op andığı kayde ı me e 2 _ Malt sistemııı bAdise yerinde yaptıkları keşif 
r:rıca 65 top, 250mitralyoz, 1700 ilınesi - kumete ÜQ ay mQddetle salAhi cek ve bu ~ü~deı z~rfında mü uçueundan sonra düıı akşama 
avıer, 8 tank, 12 zırhlı kam ed 

0 
_ İki sene müddetle Du yet verilmietir. teaddit gezıntıler, zırafetler ve . .1 l'o ., . k b 11 • d 'I kt' do~ru Cezıraye zırhlı otomobı 

n ve külliyetli mühimmat ele k Al ı.n. .11 reımı a u er tertıp e ı ece ır .. 
Reçirildıgi bıldirilmektedir. J 9 nisan büyiJ man)'a gunu Belgrat, 6 (Rad10) Balkan lerle askeri kuvv~.Uer _ıkı . t.auk 

O b bl" r - ı t t k "k tb • ve bee tayyare gonderılmıştır, 

Berut gazetetelerl Yaıı Yor· 
Ekmek ve un fiallarının f. 

cv
kalade bir surette yOks('lmesi 

0
_ 

zerine LObnanın bı:ızı mıntakhltt 
rında ve hatta Berut şehrinde 

11 lık baş göstermiştir. c 

Dıın, $Dheda s&basınd1t to 
1 

D ın yüzlerce faldr: cAcıı Pka , e • 
mek isteriz!, diye bu~rışarttk btr 
momııylş yapmışlardır. 

Ekserisi kadıo ve çocuklar
dan ibar~t olan bu momaytşcller 
polis tarafından daAıtılnııştır ' 

Berut Belediyesi, ftıklr halka 
ucuz ekmek ve un tedariki 1 1 teşPbtıOsatıt geçmiştir. C n 

le~ baela!lgıcı_ncanberi Frankist p paganda nazırı Q W8 $ konse7leri 6 nisan çareamba gü 
bı ene u te ·~~ , gore ıar · G •• bL-. 

1 
an an ı e onomı ve ma ua.

1 

Sonu ikincide 

ı:: l22 bın esır almışlardır. ro oü lıtanbulda mutad toplantıla llarp biJtün cephelerde Çinliler lehine 
lırilnsız topçuları da b' beyanname neşretti rıoı 1apa .. klardır, EWonoıııik --------------
~~~n~~rı?~~nyo) Kaınloııya ır l I .b ., af ~.°.~':"~i::,.;0·~d·.~: .. B~~:::: Japon orduları sevkülceyş 

Macar Kral Naı'bı' l A lmon p1oteatan arı p eaı ı au ·~e meaini klllPmA aln~aktır, noktalarından atlldı 
1 • ıle erJet demeye kararoerclılet Baldvı· n N memınn~u~n~ıy~e~;.-=~=:7.:~::;:;:~;-;;;;.:~ Ozi/ere müsamaha - o) _ Propa· f danlardakl hoparlörla~da Nazi • 

ecl"l • • l J' 1 Berlin 5 (Rad.!bbels bugün marşları ıöylenecek Hı!ler saat Çemberlayne bır 
ı ecetını •ÖY e ı ganda nazırı Go ile 9 20 de nutkunu ferecektır. • 

Ha'p bütün şiddeti le devam ediy0 r 

Japonlar hezimeti inkar ediyorlar 
/ 

k Budapeşte, 5 (Radyo) Macar neşrettiği _bi~ be~an~;~~e günü Alman Protestanlarının mektup gdntlerdı 
.. raı naibi Amiral Horti dün ak Nıqanın buyuk A. . ,, k rarı Londra, 6 (Radyo) Frttnsa H~nkeu, 5 (Radyo) - Çin I cesaretlenmişterd!r. Japonlar 
"aın 'Jk d 'IA etmıeur a umumı karargAhından resmen Hsueo'u zaptetmek te"ebb· 1 

1 ~ "a 1 defa olarak radyo a olduaunu ı n : ü öğle B r 5 (Radyo) _ Protea"' dan Londra7a dönen eski baıve t LJ""' 1 & " T" • v us erı 
'ıa car milletine hitap ederek 1 Büyük Almansa gun . er ın . . kit Baldvin Qemberlayne bir pe k15 odun~ull§ulııa gohre,. dıeııt0sın ııin lnmamiyle önüne geçilmese 
r caristanın Cenevre aıılaşmala Dl Viyana belediye daıre- tan mürueBSıllerı. bugilnkft top- mektup göndererek halya ile u ov emıryo u cep esın e ın bile hiç değilse bir müdd t . . 
10dan hariç bir 1 aset takip zamtt 1 k resmt ve hususi ıantıdan sonra bır karar neeret· kıtaalı geceli gündOzlü 12 gün tfihir edilebilece~i k e. ıçın 

l!tınekı s Y sinde açı oca ki r çekile· . !erdir Bu kararda Atustar· olan anlaşma aibi Almanya ile devam eden çok şiddetli Lir mu vetlenmiştir. anaatt kuv 
iti e dahili \'e hariot da.ha müesseselere bayrad a münaka· m~e Aİmanyaya ilhakına Al de anlaemak ı:areleri aramasını harabeden sonra japon kuvvello 
<' ~·eınniyet verici bir yola gıre cek bütün Almanya a d du· Y nın t t 1 r• memnunı'yet tusiye etmiştir, Japonların yal 1 
e&lni 8" l . . 1 "k' d k'ka olduğu yer e man pro et an 8 • K c· T' . .1 L rini Taiorşv..:ug ve Hangşvan'dan an aması 
a~ ~raf~ı=i~:et~~tkunda dahilt ~~~~k~ır. a T~m bu zaman ta~Y~; ~~ ev~~.:ae:~~~t~~~~tla~~il~:kkt:: ıt ıyano ırana gıuee&ı atmağa ve çok mühim sevkül · Pekin, 5 lRad>:o) - .Japo 
nı~Jıei ihllll eden ve Macari~ta reler uçuelar yapacak asi eı ır.d H"tlerin büyOk Almanya- ceyş noktaları olan bu iki tımumt karargt'lhı, çinlilerin S ıı 
c emniyetini tehlikeye düşure " kalar 016ydanlarda top ana rnr ~ dı ı · k volunda öte Roma, 5 •Radyo> Kral Zo şehri geri almağa muvaffak ol tungun cenub kısmında h>u· an 
ek h "d muzı 1 r vere· yı vucu e ge ırme , . ü . l . 1 d . k 1 k '" ı.affo 

c:ı,elle er hangi bir. h_areko.te. şı • cak elan halka konsere ütün denberi takibedilen Alman emel gonun davetı zerıne ıalya harı muş ar ır rçı!ett bl~:1nn~ ı. kları hakkındaki 
~aa:i rnk_ahe~e. edı1lece~.m,• ~= 1 cektir. Tam saat ıs de bS t terini tahakkuk etlirdiai için re ciye nazırı Koııd Cıyano Nisan Qin mahafili bu mıntakada ın e lıs erını ati olarak 1 " aalıyetmın ?. acarıs an 1 kapanacaktır. aa 1 d T . . ' k 1 ra an :,!r bula & d ıöylemiı mataza ar 

1 
da ..,81• nabı hakka &e .. kkür etmektedir orta ama oıru ırana aıdecekdır ki ıon muvaffakıyetlerden ço · anıaktadır. 

""'• mıyaca.ını a 1 ~O 78 20 kala radJO ar ... ı 



VENi MERSiN 6 NiSAN 1938 Çarşamba 8ayfa:2 
-----------------------·~~~~~----~----~~~~----~ 

Siyasi icmal Fransa en muktedir mühendislerıni Çekoslovakyaya gönderdi Fransa mültecilere reforandum tertip etti 

~!~?n mı? Yüz Otuz Bin işçi . Su.al Şu: 
o.,.ı.ı.,d. h•' 11nıı d•e h•· A 1 man Av ust ıı ry a hududunu aşılma y :ı ca k içinizde menhus faşist ispanyaya dönmek isteyen var mı 

:~~~e:.iı ~~~J:;uk~~i!~1 ::~1::i kcn bir şek ilde ta h ki rn ed iv o r ı ar ispanya hü~Umeti için çarpışmak istiyor musunuz1 
- Acaba harlı çıkacak mı? .J 

~:;b göründüQ'ü kadar yakın· Hududlarda elektrik cereyanı verecek beş katlı tel örgü döşen l Mi] İS}(~I' birinciyi red İ }\:inciye 
Hatta birçok kar'ıler, dış Jıa •• } •• \ d d d ( 

berleri, ancak harbın rakın O· di. Mayinli hendekler tank tuzakları kazılıyor J o llllC8)7e {3 ar e i er 
lup olmadı~ını ögrenmek için 1 _ 
okurlar. EnelA ıunu hatırda lııgilizce Sandey Kronikl : Bu dur ncvkidc, 30.000 ka 1 kAnıhnrbiyesiyle btrlikte daimi l.uşon, 4 (A.A.) - lspaııra ı - Hayır, hiç bir zaman. 
tutmak IAzımdır ki artık harb, gazetesıııde okunmuştur: 1 dnr işçi de, Şimnlt Transiİvnııya bir Fraı ı sız askeri heyeti de bu c~~ıl~u.ri~etçi~erinden 6000 mi.lis Zabit tekrar sormuştur: 
fakında olsa, uznkta olsa, başla· Çekoslovakys, Avusturya bu V.3 Dukorina demiryolunun iıışa lunmukladır. ~ırıbırını. takı_b ,edeıı lreulerle ın· ı - İspanya hükQmeli için 
mazdan enet ne zaman çıkaca· dudunu tam manasiyle tahkim sını itmam etme~e çalışı"orlar Al r 

1 1 lt b ı:ı \Jhao ettıklerı ıspanyol sınırına çarpışmak istiyor musunuz? 
"' k t• · ı · b ' h"'d' er> " • maıı ve .e ı ıa ıııa e.., s ı d"I · ı d" B ı ı. 1 •' es ırı emıyen ır a ıı:e ma· ederek Alman ve Leh hudutla- Bu demıryoluııun dünyanın eu e\' e ı mış er ır. unun n uera ltifakla denilebilecek bir 
hiyetindedir. Müstakbel horb rının boyunca mevcut otan gay katlı tel örgü, elektrik istasyonla t>er koçanların akırıı gittikçe sey tarzda şu cevabı almıştır., 
h 

modern sevkülreyşi demiryolu ı b ı t k" ki k · abersiz başlıya_caktır. Fııkat en I ri kabili nüfuz müdafaa kuşa~ı rına o surete aş anmış ır ı re <>Şme tedır. ı - E\·et, ölünciye kadar. 
terııns)·oııal nıunasebetlere te nı tamamlamaQa büyük bir gay olarak inşa etmek emelindedirler bir istilA ihtimali karşıs:nrla şid Seyyar muhefızlnr gazino Milisler bundan sonra fran· 
herh yapabilecek devletlerin va· ret sarfetmekledir. l,000 mil uzunluğundaki Al detli elektrik \'erileceklir. ile lıüyük garhjın liııünd~ ve fab sız makamlarının gözü önünde 
ziyetine bakılarak tahminde bu· Cek erkAıııharbiye umuoı iye · man hududu ile 87ö mil U?Unlu Hudııtta muste\·li biı· ordu· rikalarırı avlusunda toplanan mi referanduma iştirdk ederek arıu 
lunmak mümkündür .. Harb çıka si 100,000 den fazla iı:ı"-iyi 200 1 ğunda l·ulunan Leh lıududuııa !islere nezaret etmektedirler. Ka· larını bildırmiı:ılerdir. Frankist 

n 1 nıın ) üzüııe kapanmak üzere v 
cak mı'? diye sual soruluncı; ak· mil uzunlu~undaki Avustu rya \ekoslornkya öyle tahkimat yap dmlar, çocuklnr ve ihtiyarlar has mıntakayı tercih edenlere bir be 
la gel.en diger bir sual şudur: hududuna göndererek bu m •ıaz 1ı mıetır ki, bitaraf müşahitler, ı u rerden fırlayarak açılan mu az· tanelerde iskan edilmektedirler yanname imza ettirilerek Hen da 
Hangı devletler arasında'? zam tahkimatı haziran ayında tahkimatın lrnr türlü teı;ir ve te- ıaın Qelik kapılar bulunmakla· Hükumet ınakamlariyle fraıı ye terikile ispanyaya dönmek 

Bugün Avrupada harb ya· bitirmeQ'e Arzetmiş bulunmakta cavOze mukavim olduQ'unu söylü dır. sız polisi lıu sahah saat 10,50da istedikleri tesbit edilmiştir. 
pabilecek iki cepheden biri dır. yorlar. Yer yer, üstü örlillü tank tu lı i r nıferandonı tertib etmişler. Referandomun knti neticesi 
Fransa ve Rusya, diQ'eri de Al· Dört taraftan kendine karşı Bunları inşa etmekle, Çekos zokları yapılmıştır. AyrıcR dip dir. ~lilisler bu sayede hangi bu heııüz belli olmamakla beraber 
manya olabilir .• Böyle bir harb ı hasmaııe vaziyette bulunan kom lovekya, Fransız müdafaa nua !erinde mnyin bulunan derin duda sevkedilmek istediklerini şimdiye kııdar takriben 200 kişi 
le ln2ilterenin vaziyeti müphem 

1 

eularla kuşatılmış Çekoslovakya retinin tam mjzahııretini iÖrmek heıırlekler kazılmıştır. :ierbestçe bildirebileceklerdir. nin Heııdaye tarikile ispanyaya 
olduğu gibi, halya.nırı ve.ziyeti nın yalnız bir d'lst memleket tedir. Rt•fernndom başlamadan ön 1 dönmek istediği anlaşılmıştır 
de daha mOphemdır. İogıltere · mahreci vardır ki 

2200 
mil mesa Tahtelarz tahkimatın 7(.\000 ce bir ispaııyol zabiti milisleri Diğerleri cumhuriyet için müca· 

nin hareketi Çemberlayn'in nut Fransa, meş:ıur Maginot tnh askerAı, 25 ı.; r. lte 250,000 askere ilı ıoplıyarak kendilerine şu suali deleye devam etmek arzusunu 
' felik hudutları iQerisinde 150 k" h hundan da anloşılacaQ'ı üzre, har ımat altını inşa etmekten mü· IA~ odileb l<'C<'A'i ı,tihi, bütün Çe ıevc ı lı etmiştir: izhar etmişlerdir. 

bın çıkıe şartlarına ve askeri mil kadar bir yer teşkil etmek tevellit tecrübeyi, tamamiyle Çek ~ - İçiııizde menhus faşibt İs t~panya sını 1 ına ilk tren sıı 
ted"r koslovakye, ordusunun umumi harekAtın inkieafına balliı kala· 1 • erkA.nıharbiyesiniıı istifadesine pnnyaya dönmek istiyen ur m1?j at 14,:rn hareket etmiştir. Diğer 

B d k d. · · ü b"ır seferberlik esııasmdıı 48 sıı. caktır. urası a, en ısının m tte arzetmi~ bulunmaktadır. Mılisler şu cevabı vermişler trenler akşam hareket edecekler 
ltalyaya gelince; Anşlustan fiA'i bulunan Romanya olup, Rus FranRa en muktedir askert atte l,OOO,OOO kişilik bir ku\'ve ı e ıiir: dir 

ıonra bu devletin Almanya ne yaya. yol teşkil et~ektedir. Vnl mühendisleriııi ve suoaylarıııı çıkarılabileceği teshit c dilmiştiı 
birlikte yürüyflceği çok şüpheli · Rus) a, Çekoslovak> auın askert Çekoslovakyaya göndermiştir Ve yedi günde 3,500,000 kieilık 
dir. Almaııyadan çekineceği için zaminijir. • Bundnıı başka Çokoslovakya er kuvvet cıknrahile~ckt ir. 
belki tarafsız kalır.. Fakat e~er _________________ _;:__;,--:..:_,:_~:.::_..:,:_=:,~~.:..:.:.:;,:,_~-------

Alman ya nıu ma~lılp olacağıııu gıda ve iptidai modıie meselesi /\.utuplaki tetkik/erden alınan netice 
aklı ererse, şimal cephesindeki karşıya çıkıyor. Malilmdur ki Al 
tehlikeyi bertaraf için Almaııya manyanın hüyük harpteki mağ 
ya karşı taıırruın l geçmekte te· lubiyetiniıı ilmili, gıdasızlık ve 
reddüd etmez. Büyük harb b ., ş. iptidat madde noksanı olmuştur 
ladığı sırada ltalya Almanyaya Gıda ve iptidtti madde meselesin 
ve Avu11turyaya ittifak muaherle de Almanyanın bugOukü vaziye 
ıiyle bağlı lıutunduQ'u halde kRr ti, 1914 senesindokl vaziyefüıden 
ıı tarafa iltihak etti, daha iri değil, daha kötüdür. 

Bitler, 20 şubatta söylediği nu· 
O halde bir taraftan Almaıı tukta Almanyaıırn, ancak ihtiya· 

Buz Okyanus 
Bilinıniyen fe,1l{a\ade l1adise 

]erin ka),rı1aştığı bir ) erd i r 
ya, diğer taraftan da Sovyat ı d d ı · cı o an gı a ma de erınin yüzde Sovyetler Birliği ilim Akude · Bu mah\mut, sahih h;htsyon 
Rusya ,.e Fransa te her iki la· seksen nisbetiui memlekette ye misi Nuzıırt Jı:ıofizlk enstitUsU di dahıs kutup ruınlokaı;ındu \ken. 
refn da ilıihak edebilecek olan\ tietirdiğiııi bildirmieıir. Demek rektör muavlnl profesör Kovner, bilhııssıt kıymetli pvsnfmı gö~ ter
ikinci derecede de9letlor kalıyor oluyor ki yüzde yirmi nisbotinrte S('ln gOolerde memlekete dönen ml:;;tlr. Nıızarl JP oflılk l'D:slllllsün 
Telgrafları bu şekilde tesbit et· idhal edilmeli. Harb başladıQı ve hıtlkın coşkun tezahürleriyle de Şlmttl kulbıı heye ti ml'koro· 
tikten ~onra diQ'er bir sual \'a· zaman istihlAk artar. İstihsal a· kttJŞıhınan t•esur Soı,yet kaşifini lojlstl CercPevı-klnln oku tuğıı rıı 
rid oluyor : Harbi kim provoke zalır. Halbuki büyük harb için Pııptınln ve arkaduşlıırmın stıblh porundıı teshil edildiği t;{ihl, unc11k 
edecek ? Her halde Fransa \'e de Almanya ancak 1916 senesin hımkız üzerinde dokuz aylık fttıt bu tek kııtııp lshıs yonııoun mıtlO 
Sovyet Rusya deQ'ildir. Eger bu de gıda noksanını lıissetmeğe liyet ve tetklklerloden ilk muvuk malıdır k\ • diğer "" ovyt>l l sta~yon 
devletler Almanyaya karşı harp baelaHmışbtı. k . . 

1 
kat nellcelcrl hakkını1a aşağıdıtki lıuıoın verdiği meteoroloji malO 

ar yapma ıçın ilzım 0 e l ı t dil k tll yapmak isteselerdi, Almanyanın e za ıu ı vf!rmlştlr: matınn ııave e me suıe e · 
d h h len bazı esas maddelere gelince Fıutllyet ve tdklklerln (1..,enlş Sovyeller Birll.1\-lnl Aıneriknyıı hn 

a 8 zayıf ve da a az silAhlı bu noktada da Almanya 1914 se 
5 

Oldu
x. ı d s ligi itibarile, •şimııl kutbu,, ıstus vh }Ollle buğlıytın Çkolov ve Gıo 
au znman yapar nr ı. on· nesine nazaran daha zayıftır. Al 

ra bu iki devletin Almanyadnn manyaıırn HHa senesinde kömür yoounun sahih buz parçM.ı llzerln mov ileforlerinl mUmkUn kılmış· 
1 

de geçirdiği devre, zıımıınımız ll· tır. 
stedikleri bir ' eey yoktu •· Al· ı istihsali iki yüz milyon ton iken mı tetkiklerinin en zenginlerin Oentıln tıeran., llni tetklleıl 

manyanm rejimini be~enmomek l93G senesinde yüz elli milyon den birini tt>şkll eder. Fılbıskika, eilDftSındu, Papanın ve urkadaşhı 
le beraber, bu rejime kareı \·a- tondan ibaretti. Almanya 1913 ilk dera olaraktır ki bu Cf>sur ka rı, bıışkıt ve Ç(lk mOblm diğPr bir 
ıiyet almışlardır. Avrupanııı bu senesinde on altı milyon ton de şltler, buılımn • sıtbll ve sığlık te keşifte bulunmuşhırdır. S .bih ku 
aGnkü hıtrtasıııdan memnundur mir istihsal ederken 1936 senesin slrlerloden tızade bir halde • Brk tub lstas)'o:ııınun tetkikleri, fltbıı 
lar. O holde harlıi ancak Alman de 15 milyon tona iumiştir. Pet tik Buz Okyımusunda seyirleri ka 

1 
kiktı, d~r\ollklere gtdlldlkçe deniz 

ya provoke edebilir. Ve sualin rol, 1913 senesinde yüz bin ton nunhmnı pratik tetklklere tabi suyu hararctluin fozlalaştığıoı gös 
cevabını ,bu tarzda verdikten du. 1936 senesinde beş yQz bin tutmuşlardır. termlştlr. Bu iı;e, bu mınt11kad-ı 
sonradır ki harbin zannedildiği ton olmakla beraber, istihl!k Nazart Jeofizik EnstltUsO, ha ılık bir mukabil cereyamn mPvcıı 
kadar yakın olmadığı anlaşılıı·. 1914 senesine nazaran çok art· len, bu hadiselerin fizik cihetini diyetini lı-bııt eder. Bu keşif, gP· 

Çünkü Almanya harbi göze mıştır. Almııuyanın normal ' za elQd eylemekle me~guldOr Şimal rek Jeofizik bakımdan gerek Ark· 
manlarındaki petrol ihtiyacı se kutbu istasyonunda kıı:ıJayanıarın tik Buz Okyıınusu blo'oj si bukı 

almak iQ:n kazanacağından e· nede beş milyon tondu. Halbuki v 

Lelı istaı1 

Çehoslovakyaya bir 
muhtıra verdi 

\'ur~ova, G (Rr.d) o) - Var 

Demir yollarm~a 

t.1 emurlar talimat· 
namesi yürür/üte 

girdi 
De\'let demiryolları ve liman 

şovaııın iyi maıuınal alan mııh 

fullerin deıı <ijtreıı i 1 d iğ ine göre, 
LP-histaııın Prnğ Elçi"i ınrafın 
dan Çekoslovakya lıükümeliııt tarı işletme idaresi memmlar 
\'er ilen, mulıtıı·u, lınk i ki maıınsi~ \'0 mü tahdı>mleri hakkında tali 
le biı pr otestoııame mahiyetiııdı> malname tasdik oluıımue ve yil 

değildır. S ııdece, Leh i stıııı lıukf.ı ı ürlül} girmiştir, Talimatname 
meti,· Çeko lovakyllcla yerleşmi ş niıı başında memur ve mü~tah 

bulunan ,.e Prağ hukumeti taı a demlerin tarifi yapılmııktıı ve 
fınd un mü nmahn gören Polon} a ' muvakkat memur ve müstahdem 
komünist partisinin faalı)"etindrn l ıerin kimler oldul}u a · rı a rı 
dolayı şi ki\yeL INiııi bildirmekte - 1 ·ı kl d' >1 Y . _ _ go~ erı me e ır. 

ve bu '' ezıyete ınumkuıı oldu~u 
k.-.dar sürntle t'iOll verilmesini is 1 Talimatnameye göre devlet 
tenıektNii r. 1 denıir)· ollar111da '.uom~r ve müs 

J\luhtıra anrıhutla üç esas tahdonı olarak bır. hızmele ka 
maddeyi ıhLirn ediyor: bul edilenlerin Türk olmaları, 

1 - 1935 yılındanberi, Po· haysiyet kırıcı bir suç ile aQ'ır 

lonyn komüııist fırkası Ostrava hapis ve altı aydan fazla hapis 
ve Prugda bir propıı gııııda mer ceznsiyle mahküumireti olmama 
kı zi kurmuştur. 

2 - }~omünternin ojauları, 

~ahtc pasaportlar kullnııınak su 
reliyle Lelıi~tana girmekte, Çek 
ın enıurlan huna mulııllefet etme 

ları, fili askerliğiııi yapmış bu 
lunnıalan, bulaşıcı hastalıklı, ya 
bancı ile evli ve oıı sekiz yaşını 
bitirmie olmaları şart olacaktır, 

~Jüstalıdim ve nıüstıılıdenıler fah 
nHı ktHdirl er. 

3 - Lehistan alHyhindeki rt olarak ha1 ır cemiyetlerinden 
1b k • l A -hütün risal<ı ler Çekoslov kyanın aş a, resmı \'O ıususı nıuesse 

Sıye:ııi ~ıuıabasıııda çıkarılmak 1 ııelerde vnıifo alıımıyııcaklardır, 
tadır. Yeni alınan daimi memur 

Muhtıranın hakikt metni, an 1 

cnk prngdıı ııeşriud' n sonrn an ve müstahdemler her. ay ~onun 
r ıı şılnbilece ktir. da bulundukları MervıP ı;ıefı veya 

Adah Hacı Me~mf d 
A.mirinın önüııde cumhuriyet ka 
nunlıı.rıııa, idare emirlerine ve 
kararlarına sadık kalacttklnrın:ı 

mia olmalıdır. Hulbukı' Alnıan· h b · · mUşı:ıbedelerlne lstlnadeo, Akacie mındım çok llüyUk bir elıemmiye 
.. ar ıQıııde bu, bir kaQ misline çıkabilir. minin muhabir azasından Şııkey ti hBlzdlr Birinciden artan ve terilecek vazifeyi gayret, sa 

ya eildlılnnmış olmasına ve A· 
vusturyayı ilhak etmiş bulun· 
mesma raQmrn, bu gün 1914 se 
nesindeki vaziyetinden daha za· 
yıftır. Askeri sahada 19yıflır; 

Qünkü zabitlerinin talim ve ter 
biyesi tamamlanmamıştır· 1914 
ıeırnsine nazaran malt sahada 
pek çok zayıftır. Harp çıkaca~ı 
sıralar da Almanyanın hir mil 
yar yedi yüz milyon mark altın 
istoku vardı. Bundan başka Al 

Almanyanın karşılaeacağı kin, buz parçalarının l)eyrl hakkın Denizin dibinin vozlyellnl, yn kAnını ziyaret ettim. Bütün dev dıklık 9e doQ-rulukla yllpacakla 

manyada tedavülde olan altın 

markın nisbeli de iki milyar 
marka baliQ' oluyordu. Tseraya 
yatırdıQı sumaye yirmi beş 

milyar marktı. 1914 Almanyası, 

dünyanın, lnailleredeo sonrıı ie 
len ve Fransa ile at başı yürü· 
yen, en hüyük alacaklısı idi. Bu 
aOn Almanya alacaklı deıtil,borç 
ludur. Altın istoku, 1914 sene· 
ıindeki isıoka nazaran yüzde 

ctüşmarılara ielince; Franda 1914: da mOteaddld teorik neticeler çı 1 pılao sordııl ameliyeleri çok da hu lel adamları, Hatay işi le biıyük rına yemin edeceklerdir, 
. karmıştır Bu llmt tez, lllm Aka· sıırlh olaruk letıbit etmiştir. Buz b"ır lıu- srıu- niyetle meı:ıguldu" rler. 

senesıue nazaran bugun daha " 
kuHetli vaziyettedir. Rusyaya demi 1 bsbt•rlerl mecmuasının 938 Okyanusuııun dibinden alınan nll Bu çalıeınahırında şüplı~siz mu 

. 
1 

k u senesi ilk nüshasında veşrolunıs 

1 
munelerln lttborntuvarhırda dnlı• vaffuk olacaklardır . 

gelınce~ çarı nusyasının 1914 cııktır. bir etUde tabi tutulmalhrı, herb ... t 
senesindeki iktisadi vaziyeti ile Oeoe tik defıı olısrBk, Pııpırnln de hu dentzlo dibi hııkkıncukl j..-o Halayı, büyük bir saadet 
Sovyetleriu bugünkü iktisadt va· b 1 · d hPkliyor. Çüııkti, Türkiye Fran gru unun ta»llyetl net cesın e, Jojik hllgllere pf·k çok 9eylcr na 

Noterlere beyiye 
Noter işlerinde sarfedilen 

ve peşin para mukabilinde satı 

lan tayyare resmi varakaları ziyetleri mukayese kaldırmaz kutup hıtvzıısının doğrudiin do~ru 1 vet>inl mum kUıı kılııcaktır. Bfl gibi iki lıüyük devlet, onun 
Almanya için yaptığımız üç ka yıl tetkıke tAbl tutıılmıımış kısım :vtuhtellf derlnliklHrdrn Blmıır · istiklrtlini tahtı temine almak ıçin noter ve noter muavinhffine 
lem esas maddeyi mukayeAe ede larındıt havama sıcaklığı, rüzgar deniz sııyu nümunelnlnin tetkiki ıçin aralıırıııda nnlaşmışlardır yüzde beş beyiye aidat verilme 
li~:n: Çarlık Rusyasının 1913 se lar, bunların kuvvetl ve istikamet de kutnb lıavzosı Okynnus:! suvıı Bu taahhütler karşısınrla, Hata~ · d k" k 1 1 1 'k · 1A ~i karnrlaşmışlır, 
ııesm e ı ömilr istihsali otuz ıerl etrafında sıtrlh ve doğru mıs· nun ştmlk terekkflhU bııhsinde b ı ı ıı ynşıyaıı nra yn nız ı tısaı ı ----
allı milyoı! ıon iken, 1936 sene· ıamat elde etmiş hulıınu\'oruı:. ze yı n\ bilgiler ,•erect>ktlr. "Tns A., t mkl\nlannı genişletmek için ça 
sinde yQz yir:ni milyou tondu. hşmaktan başka bireey kaimi Suriye yeni bir gaile 

karşısında Demir, 1914 senesinde dört mil tabiye üstünlüılü gibi pisikulojik lerine göre, büyük lıarb iki sene yor. Çok kısa bir zamanda :refa 
yon tondu. 1936 senesinde on ve teknik elemauların hesaba daha tehir edilebilseydi, hiç çık ha kavuşa•:akları muhakkaktır· 
dört milyon tona ı:ıkmıştır. Pet katılması.IAzımdır. Fakat hiQ bir mayacaktı Esasen devlet adnm Seçiııin 16 nisanda başlıya · Btrınclden artan 
rol, Rusyaııın en kuvvetli tarafı de9ıet yalnız bunlara güvenerek !arına düşen vazife, harbi büsbü cağını bilirorsunuı. Seçimde, Frnnsız askert makamatınıP 
dır. 1913 senesinde sekiz milyon hayat memat meselesi demek 0 tün ilgıt etmek içiıı çare :ıramak Türkler kahir hir ekseriyetle mu hundan on beş gün evvelki QHt 
ton petrol istihsal eden Rusya lan bir mücadeleyi ~öze alamaz ten ziyade, bunu nıümküıı oldı vatrak olncaklarrlır. Çünkü, gP P şınıılOTdu ulrtıgı terlbir netice 
bugün yirmi altı milyon ton pet ~u kadar tehir etmektir. Ôylı rok ııfıfuR, gPrek kültür itilıarilP oıi olarRk her iki taraf birhirill 
rol istihsal ediyor. Bu vaziyetle hugün harlı görüııiiyor ki Hitlerııı de takibı> ı liı:ter bütün unsurlara tamamı>ı 

T k k d k 
·· - - dı>n 30 kilonıPtro uz:ıldııeıırılnıı8 

abiidir ki modern :harb ai pe o a ar ya ili goruııınuyor ti ğ i si ·ııset , hnrb çıkmnsmn yeı fıt ık 1,·0ziye t1 et111·lf'r,, 
bi çc.k şümullü ve dallı budııklı Halli\ içtinabi kahil olınıyaıı hir ı1 \ermek .ı iziıı, AlmA ıı ' a \'I 1919 ııı Adalı dün gitti; \'P Arn lıırııırlııki ihtilafın halli 
bir hAdise böyle mukayeselerle hadise tolA.kki etmek de doıl'ru tılH'del ııriyle bnğlıyaıı zıııcır le ı Ad ı l ı Haı 1 1\1, lımt>d niiıı T c •ıı ıııii1.ı keıı•lt>ı ı-ı ~ı - iş•lnııştı.Ye 

Malt vaziyetten iktisadi va· izah edilemez. Organizasyon, mu deQildir. KimLilir; belki de hiç 1 kırmaktır. ı 08 ekspresıle Y~nıceden itÇt:ı ııi mulıaı ebt•deıı anlaşıldığıu• 
ıl1•'9 ıe9ioce: her 1e7den evvle kavemet, maneviyat ve niha7et · Qıkmaz .. J)uı ıarih9ilerin kanaat l A. Ş. Esrner rtk AntakJıtfa aitmiıUr. aört bu tt dbir boıulmuıtur, 

ondan fazla dehildir. 



YENi MERSiN 6 1'1S . .\N 1938 ÇARŞ .\ MB.\ 
-------.-----=--=:ıı 

~A\' FA ·3 

iÇel Viliyeti".'.d~~ 1 DDnya~a Neler oluyor1 I' . Mersin 
Hayranlar vergisi bnununun bazı hükümleıının degıştıııl· Büyük babanın Pıyasası 
mesine ve ~u kanuna ~azı hükümler eklenmesine dair kanun · yapt~ıı ~~~i~e.tler. 5

-
4

-
938 

K. s. 
l Pa rısten bı ldı rı ldığıne gö 

Kanun No. 3348 - t< abul tarihi 23-3-938 re 72 yaşında bir ihtiyar ken Pamuklar 
N•şri t.,ibi HO 3-93H i disiyle 49 senedenberi evli KıevJant 42, 

• • 
1 olan k11rısına karşı ~oşnma o · 1 

Madde" - 20-1 1936 t~~ib de d f' ğ i ştiri~~ışt~~~ ive daha ' dav1tsı açmıştır. Gelecek se K:gı m;:ı. 
ve 2897 Hyılı kannnun bırın 1 Narus ıkı dd 1 ne altın dUğUnUnU tesiJ et- K P 

1-·ıd d - · · · ı · t• nı1cı bınce kauıt de terıne a . ırma 

29 
13,25 

fi 
ci mıddeıi aşağıda yazalı şe- , eşıı g_ı _yerlerde, 9 un,cu . me d ~ mek isterken ihtiyarın bu he I Koza 
•ı e egıştırı mıı ır, r . . " v r reketi yalnı i'. karn~ına değıl 

Türkiy~ Cumhuriyeti hu hil edılmem ı ş ola hay a_nl~ 48 yaşındaki oğlu ile 14 ya Kozacı parlağı 17· 
dudu içinde bulunan koyun 

1 hakkrndaıd melOmatını . bı.ldır şındaki torunun da bUyUk bir bufday • çavdar 
kalkeç~ tif ik keçi aığır manda meyan kHy nıu~ıtar ve ı~tıyar hıddP.t uyandırmıştır. 72 lik Sert şark 5.,30 

. • l sleri azası le bP.ledıyı:>CP h 5 '15 deve ve domuıların 11bıplerı mec 1 
• • 11 ihtiyar karısının kavgııcı, B· Yumuşak ,< 

bu kanun mucibinne vergiye· kayıt 'muame lesı rıı Y pnı akH 1 
ris ve milsrif olduğunu iddia Yerli buğdayı 4 .. 25 

t•b·d· 1 tavzif edi lmiş olanlara, y ederek onımhı beraber yBşa · Çavdar 4,,50 ı ır er. 1 il · J a yapılan 
Verai mükellefiyeti her yıl veye ma 10 ~rın k h yamıyac11 ğını Heri sUrmektE- Anadol yulaf 4,00 

1_ • • \.•oklama Uzerıne kaça 8Y . d ğl t •ayd müddetinin girmesıle er J • d .k ıse e karısı o u ve orunu arpa 
va rı bulunduğu taktır e ı ru . . . d t · k d teıi mali yıl için başlar . . . ı şın ıçın e nr a. ın perma· Anadol 

Mali ıl irdikten sonra ec· ın ı)e ve r ı lmez. ka· ğı olduğunu, ıhlıyarı~ . genç Yf'rli 
beb· y 1 gk ti d Türkiye Madde 7 - Mt-zk~r bir kadınla evlenmek ıçın 4U 

ı mem e e er en 3 ı · ci maddt>sı aşıığı · Nohut ekstra 
h 1 d nunun ı n 1 Sı>n e li k karısından boşanmaya 

Ye ithal edilen ayvan ar ıı n daki Ş"' kilde deği şt i rilm i ştir: kalktığını söylemektedirler. Fasulye 
0 Yıl için vergi al ınmaz Vergırı in taalUlk tı lt i ği Buna mukabil ihtiyar da Yulaf yerli 
b M~d~e. ~-:- Mt ~k~r k nu· mali yıl ın hulUIUnden itiba 48 yaşındaki oğlunun kendi Mercimek yozgat 
un ıkıocı madde11 ~ın (B) (C) ren bir malt yıl içinde t11rhe oğlu olrtJedı ğını, karısının gay Sıhlep 

~e (E~ fıkrala!~ ~f."gı.da. yau- 'oilmeyen ve tarh edilipte kat ri mı> şru bir mUnase~etinde Tatlı çoğen 
1 

tekalde degıştıra)~~ştır 1 i l e şt iğı mali yılı lakih ede~ dünyaya geldiğini iddıa et· Balanamu 
B) Bu kanun mucıbınce h~y j beş malf yıl içinde tahsıl mektedir. Cebri 

'•~luın kayd.in~ b•ılan~ı~ı i olunmayan vergiler müruru Bu cihljt isbnt edİld~ğl Susem 

3.6~ 
3,,25 

6 
7 

.,,,50 
7-8 

120-J~O 
20 
75, 

ın-ıı 
17,50 

1-rıhte benüı ılu y•şını bıtır 1 zamana uğrar . takdırde of lu ile torunu aıle 
lrıtmiş sığır manda develer Madde 8 - 1 J54 numa isimle rİııi değiştirmehe mec-

yapalı 
. l Siyah 

C) Hükumetçe tayan ° una ra lı kanunun 13 llncll mad · bur kalacakla!dır. Bu is? ~D· Şark 
Cak şartlar dairesinde mem d si mucibince hayvanlar ver !arın mevkiinı sarsac~k ıstık · Anadol 
ltlcet iç ve dışından tedarik ~ ; d a\'rılmakte olan ve balle~ini mahvedece~tır. Onun 

. . gı s .n en J i · ıhtiyarın oğlu ıle torunu Aydın ~dılap ~amıılık old~k ları res-1 ::'459 numuralı kanunnn ~ ' ncı ~~~iiemeye mOracaetla ya Yıkanmıf yapak 

S0-51 
47.50 
50.51 

t Vfsıkalarla teyıd olunan l maddesi ııe l ı> vfı kan tayyare ' ht . . ddı' esından vazgeç• Gnz yunu b ~ . 'b ı ıyarııı ı 
Ilga teke ve koçlar resmi olarak Hazınrce cı a · · yahud kendilerine Konya malları tiftik 
L) · ~ b ı d. . mestnı ve 

" 1 Devlet vılayet ve e e ı yetine devam ohrn~n hı~~edler iki bin lira tazminat vermesi Yozgat 

80 
70 

,,e ere ait bayvaolar, 11938 meli yılı b ı dııyetın en .. t . 
1 

d. 
M · k . . d nı ıs emış er ır. Keçi kılı adde 3 - Mcz l\ Qr anu - itibaren bu vergı tehsı!Dtın an d k • t I b .. 

llun 16 ıncı maddesinin Binek tefrik edilmez. 20yafın a ı a e e » dabai 

h•yvanı ııhipleride bayva.n~ 1 Muvakkat. rn~dde - 29 ·;s /er evle~meli . Deriler 
larınıo yoklama muamelesını mali yılı vergılerı bu kanun Amnikade Şıkago Unıver Keçi derisi çifti 
havi kayt ilmühaberlerini be hUkUmleri dairesinde taıho· sitesi profesörü. Dr. Corc V~r Koyun derisi kilosu 
'•berlerinde bulundurmakla lunur. ks, kız _ve er~e.c talebey~ ~ı- Sığır derisi tuzlu 
lll6kelleftir. diye yazılı 8 inci 1937 ve duha evvelki taben b!r. teblığ neşretmı~tır. Sıiır bava kurusu 

5 

fıkrası kaldınlmıştar, ı mali yı llar vergilerinin gerek Bu teblığın'ld(e profesör, Unıver Manda derisi 
•t rı i ~ ı yaşına varma-

Madde 4 - Mezkur kanu mUke l 1dıyet , vergi nisbeti ve sı e ı er n . . 1 k t ba -'em rJe ~ekirdek 
- d Ut ll'k dan evlenmelerının meme e uı T 'un 18 inci maddesi aşagı a ınUruru zamena m ea 1 mue faali ·ıçin zaruri olduX-unu 

· · • ı · ııak ırğ· men 5 i~leri )•zıla şekilde değiştirilmııtır. me derı ta~ e 1 1 zaman- ve el.si takdirde Amerikanın T 

Vergi hayvan başına ış• 1 )arda me r'ı ~uıu.nnn k.rnun felikete d"ğru gittiğini bildir Tatlı badem içi 
iıda hizalarında yazılı miktar hükümleri daıresınde ıntaç mlştir. Fakat şurası gH.riptir Acı • » 

80 
41. 

d ) olunur. ki profesör Vorks, kendısı de Acı çekirdek 
• ~ını~ Kuruı Madde 9 - Bu kan~n bekardır. Niye evlenmek iste Urfa Yaiı 

:!2 

il . evı !?O n eşı i tarihinden muteherdır. mediği hakkında talebeler ta fçel ,, 
'l'';~•os k~yuau fi Madde 10 - Bu konun· rıfındon sorul•n bir suale.ver • l 90 

ır,1 tık ktçı 2• · hOkUmlerini icraya Ma di ği cevapta, 20 yaşında iken pirınç er 
0

Yun ve kılkeçi 40 1 ı~un Adliye ve Dahiliye Ve- f> Vlenmediği için şimdiye ka· Birinci nevi mal 17,S 
Sı· 35 ı ve, ğ n ı . 1 gır •

1 

kllleri memurdur. • dar bek Ar kaldı mı s Y emış- ikinci nevi ma 
~tnda 75 · . L • 1 tir. Çay 2@5 
l)tve Ve domuz 1 oo Oünyanm en esıı gazı esı bir milyonerin karı•• Kahve 109. 110 

23 Madde 5 -MeıkOr ~anunun l B Jan J 000 sene Nevyorklu milyoner Ba 
Gncn maddesi aşagıd• ya · an . karıl rd komünistlik suçile itham 

taldığı ftkilde değiştirllmiıti r. eıJıJel Çtnde çı • et~iği karısı alAybinde bir da 
16 ve 20 inci maddelerde ı mıffır. va eçmıttır. Muhakemeye baş 

hldı haller mUsteına olmak j k' tıir kUltUrOn ma lanmıştır . Davacı kocanın 
Oı 1 En es 1 l d 'dd. tt ' ğ' x re bu kanun mucibince a ı· ı ç· dP Hazreti sa mahkemP e ı ıa e ı ıne gv 
llac,lc v .1 ı c za zımlan karri ol a rı Hl ' a ıo ncu re karısı son zamanlarda ko-
'h~ ergı ere e d nın doğuşundan sonr ·r hi rnllnistlik prensipıerini evı n 
ik· tııda yazılı milddetler e ve d resmt tebl iğler ş ı a hayatında da latbi k etmektey 

Kadınve erkek için 

Ari on 
Markalı Kol Saatleri ıeldi 

kol, cep, masa .ve duv•.r 
saatlerini de tavsıye ed .. nz 

, 
1 lllGı•vi taksitte tahsil olu- ası r ~, deği l tahriri oldrak · Mılyonerin malikAoesin-
tır olere ' · di dOı • mış. Uray c•ddesi No, 41 Meraln 

' • • • • 8 ılırdı. Lunlar şı m _ deki blltOn amele ve uşakla• lıiiii_ııııiiiiii ___ .. ___ .. 
k 8irıncı takııtmQddeta Koyun ~ p en eski gazete nusha rına müsavi haklar vermiştir 

SEDAD SAHiR SEYMEN 

dllkeçi tiftik merinos d .. ve ve ) anın ayılmak tadır. Evinin ,bOyOk salonunda, ka-
0111uzl11 içiu haziran l ları ~ rçi eski romeda da , ısının riyasetinde utık ve 
Sıtır ve maada için eylül ,, ta edjurna,, denilen bazı mOstahdeminin iştirlkile ko-

'Y1•rınıa ilk haftasıdır 1 ac 1 t blığler yapılmak mu· mUnist içtimalarının yapılma· 
lkioci taksit mllddeti Mez- Yt atzt 11 .ı r:kat tıunler, ~ug~ııkdU sile ev Adeta bir anarti oca· 

k~ 8 
• ahıyAtın e N'b t ·ı b· r •yları takip eden aylınn dUşUrıOzlfl gaıAte m Avrupsda ğına dönmOttUr. . '. a.ye mı -

irinci haftasıdır görlllıneme~tedır. ~kilde yonar Bard, kendısını~ı de bu 
l\llCalc l k f •k}' tart gAz..,te darııl ehıl eCek Ş hastalı~K tutUl8C8ğını Jleri S0r 
l•rı nıem e e an ı ım r· ·al ilk defa 16 ıncı ası r· derhal komDn!st karı• 
d na göre gereken bölg~l~r rıeş 1) 'd' kte ortaya çı kmıştır muş, d dilmesini iste-
t~- koyun keçi ve tift k ıçın de Ve.ne ı lı olen kağıtlar sındeo aMyırhk e boaanma ka 

'ıııı: •t h vadıs ytızı niatir. a eme ., , •ı zamanlarının temmuz 11 d beıırtınır ve ' ., . . 
1' •iuıtos aylannın ilk hafta , ern~a . sırs : ile •'mUbsdele, rarı vermıştır. . 
'tı olarak tubitine Maliye ' cUz i bır par lann kopyeleri devletın bUtnn 
"~llilliöi lih. tl'd' !edilirdi. r e vilAyetlerine yollanırdı bu ıu 

•· se ıye ı ar. . ı Çinlilerinkine ge IOC ' retle iradeler temin olunurdu 
ta~ .Mudceıel'i içind., vargı ,, kin resmi ceridesi., aşsğı hu gOnda bOtOn hUkOmet· 
k ll ı tı~rini öd~mf>yenter hak-1 Pe ıooO sene kadar uıun terin mahkemelere ve dığer 
~ında fuhsı li Emval kanunulyukarı r Evvel! sarı bir resmi yerlere res~i c~rideler Bir avlık 100 
U~Urnle ri ht thık olunur. ömUrJUdU ' . icap ettikçe gönderilecek tesbıt edılen k ıı Reımi ilinatın satırı 10 

Mwtdt• 6 - Nh z~ O r ke- ldlğıt UzPrı:P,afından isdar ııuna ve nizama . m~t~alllk e· Kurur>tur. 
~Uııurı 26 ancı ıneddt>si nın s?n 1 İnıperat~;ıd~l:r yazılıdır: bun saılar bildirild•ğı gıbı, 1...:.;.;.;ııı11ı1ıı-••••••••••-
''•ı1 •tttiıda yazııdıjı ıekıl· olunan 

Nöbetçi Eczane 

istikamet Eczanesi 

YENi MERSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ) Türkiye Hariç 

Şerail ( için için 

Senelik 1200 Kr , 2000 Kı 

Altıaylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 

Yoktur. 

i l A H 
~fersin Beledi)1 E~ reisliğinden 

Şehir içme suyu filitre tesisatını iıletmek için Elek
trik Fabrikasından yeni mezarlık yolunu takiben au havu
zuna çekilen yllksk tevettllrlU ha vat· battan 6 Nisan 938 ta
rihinden itibaren cereyan verilmeye baılanılacaktır. 

Bu hattan geçen cereyanın kuvvetli oJmaaı baıebile 
tellue temas edilmesi tehlikeli bulunduğundan bir kaza vu
kuuna meydan verilmemek için bu mıntakada çocukların 
uçurtma uçurmaların• müsaade edilmemesi çocuk velilerin
den rica olunur, 

i l A N 
Mersin as~erlit ıu~esi riyasetinden 

938 Nisan Celbi ilanı 

1 - Pi \'atle sınıfındet n : 
Muau .. wlesi lflkrmmiil elmiş yoklama kaçağı 

\'e saklılar nıüdcletlerirıi bilirmiş şub~ euıriru~ 
girmiş lflbtlilıhaveilalar, bu11larda11 haşka 316 do. 
ğunıuıulrtrı 330 dah il doğumuna kaJar hP.uüz 
sevk edilm..-uıiş ve lıa ka ye L(jlmış ola rıla r sevk 
edilece~lerdir. 

2 - Muzika sırııfır • dcırı ij ı 6 dahil doğunıluların 
331 dahil doğumuna giimrük suufıudau iJ16 dahil 
doğunıundarı 333 dahil doğunıurıa kadar fili lıiz. 

melini ~·a ı .manuş ola ıılar. 
3 Ja1ıdarrua sn11fwdan 316 dahil doğnunın. 

3~2 deihil doğuma kadar muamelelen sev~ edil
mPmiş baka ye kı laıılarla 333 doğumlulardan iste 
rıilecektir. 

4 • Ornıan koruma ve harp st>nayi 330 do. 
ğumlular da\'el edilecektir. . 

5 _ Gayri ish\mdan 316 dahıl tloğnmundau 
ööo dah il doğunıuııa kadar m~anıelelt>n ~evk fldil 
memiş ve bakaye l alaularla 831 li doğumlular-
dan ç~ğırılacuLlır . 

6 _ 937 lt şriu v.- 9iı8 2 iı ı cı LAnun Cf&lpleriu 
de nakdi bedt>I verip te se.vklf'ri rıisan Se\'kiyatı· 
bır~kıb11lıırm bu Ct>lplP. lıt>dtıl ver.ct>klt>rin talinı
ı .. rirıi yapmak iizr~ ı llayıs 938 de kılalarmcla 
bulunmak üzr~ 25--J. 938 de şubemize müracaat 
t>deeeklerdir. 

7- Silah alıma sevk eılilec .. kftAr nüfus lıih j ... 
yt>l cüzdanlcırile g .. ı .. c~k lt>rdir. RölgP.mizde bulun
ruayanların bulundukları mahallin şub~lerine nıü
raca;tl tıluıt ltıri \ ' t> burad;1ki akrıbalarrnda şube
mizH acık aclrflslflrirıin bildi rilnı11sı lazımdır . . 

•• 
Ornek Kebap evi 

Ahmet kaya Selçuk 
Kurut Kebaplar 
ıs Mersin kebabı koyon eti ile 
25 Yoğurtlu kebap aade yağ haılama et suyıa ile 
15 Kuıbaıı kebap 
~O Domatiali kebıp 

20 Batlıcanlı Urfa usulu 
20 Sulu kebap AdAna usulu kebap 
20 Sanmsaklı Ayintap kebabı 
20 Klllbash 
•'0 Yumuttalı salçalı keb•p 
20 Kirazlı Kebap 
20 Keme kebabı 
iO Patatiıli kebap 
~O Baharlı keb•p 
15 Sade maydanuzlu kebıp 
20 Y•ğla hamurlu et tepside 
20 Çığ köfte 
5 Salata, Cacık, Turıu 
Kıbr11 çarıısıoda 8 -10 Numaralı Ôrnek Kebap 

Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile daha bir çok ya . 
zılmayan kebaplar sırf koyun eti ile yapılır. Sayın nıtıı· 
ter ilerimizi memnun etmek için yapılan bu taabhGtten 

6rnek kebacısı AJınıet çekinn1ez. 
Bir tecrübe kafidir. 

Yurtdaş. 
23 Nisan yaklaştı 
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-~~~~D~k~~~·cı TÜRKHAVAF3"~-Rs 

uharrem Atasu i KURUM J Hor eDairede 
lstanbul ve moskova Üniveı·sitesi $E 

· · h · · · d o Pı·yangosu ı~er tiearetlıaııed e serırıyatı arıcıyesın en mezun 
Hestalarını Bayram günlerinden mada her glin 1 J-J e I1 y f-H'(i 0 

sabah saat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden son- ~ ller Ayın Onbirinde 

~ 
ra 011 beşlen onl)ekize kadar muayenehanesinde kabull 
edc;r. Çekilir 

ADRES: Camişerif Mahallesinde pazar caddesi Her ocağı zengin 
~J 29 No.lu Hane ı 
m 38'?~.}1!'=3· ~· ~--:-il!S eder. • 

• 

SAYFA 4 
o o 
Meşhur Sanat'kar 

Remzi Tezelin 

Atatürk 
Celal boyar, Şük .. 
rü Kaya, Ali Çe
tinkaya; Şükrü Sa· 
racoğlu, Saffet 
Arıkan' a ait f otoğ
raf lar geldi. 
Sedad Sahir Seyınen 

Uray caddesi No. 41 
Mersin Sağlık Eczanesi ~ Sizde Bir 

Mersin Gümrük karşısmda~u . 11 . Daima R ( M J N 6 T O N yazı ma~inalan • 
müo!~~~.:~~ib:ı~~~r~e Avrıp• eczayı bbbiye .?I dane ahnız. V8 ŞeritleJ'İ kullanılıyor Yurtdaş 

Kızılaya 

aza olunuz 

~:~ -- ~~ ~ • nı Sizde bir RE İNGTON almalı-ffi 
'~ti"~~aeua~ö@fi.:a~ ~ nnnn ônRnn•BRMRRftllUftftB8il nı sınız. . Satış yeri nı 

kayadelen suyu ! ~ı =B llyam :'.'~f~ 
S ıyııı llaUunıızın ~ılllrntırı güz öııuıuı~ luLara J.. .-ş1 ouıunnuyan KA YAi 

OELEN SU\'UNl' gHy~l .,ıhlıi hir şe~ilıle menhağdaki lPSİSH tırıda eksik- ı 
~ iti lerioi tam~mlamış fennin en ~on usullerini y~plırmakda bulunduğu- 1 mzu arz ech~rız. 

KAY ~~ELEN SUV:U İ 
Kaynadığı yerden ıtı~aren ıstasyon yamna ka~ar cam ~orularla ~ıllur ~avuzlaraı 

indirilmiş ora~an~a ~ütün fizi~i ve kimyevi evsafını mu~afaza e~erek el ~eyme~enu 1 

~ususi ~imyakerimiz ~uzurun~a ~amacanlara ~ol~urulmak~a ve muntazaman • 
şehrimize gelmekte~ir , 

KAYADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkaladell~ine gelince: Yıllar geçdikçe halkım ızın 
• ~ 

gösterdiği rn~bet ve teveccDhü kareısında fazla söz söylemeğl zait gö~llyoruz. Sıhhat Baktt.n lıg ı ~ 
ve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYA DELEN SUYU ya'rız Tilrkiyenin 
en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dllnyanın tıirinci kaynak suları arasında bulunduAunu isbat fi 
etmiştir • 8 

• lşlahsıılı~a. hazımsızlı~a bir çok mide baQ'ırsak hastalıklarına karıı KA YAD ELEN şifülı bir 8 
hayat kayna~ıdır. . n 

Supu pek temiz ve berrakdır. Tecrübe tdtn sayın hallumız:lundindt buldUlu zlndelilt ve sıhhatın ! 
verdil!I f arlııarla suyumuzun müşttrısi çol!almalttadır. es 

Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi tll 
il il ini QBDBll il 0811 llllftBPllDlliliftllliı 1-; 

enelerce E vel Mersinde Kurulan 
, Bir Müessesedir 
Harflerinin Hepsi Veni Ve Çeşitlidir 

Resmi devairve müesses atla ticurethanelereait her nevi def ter 
ler ve evrakı matbuaveaaairei en nefia bir tarzda sör' atle yapar 

***···~············· HARİÇTEN GÖNDERİLECEK SİPARİŞ-
LERİ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLA:P\.. • 

HER NEVİ 
KİTAP, G-AZE TE 
VE MEC:tv.ı:UA 

TABINI DERUH-
TE EDER.. 

X.A' R.TVİZİT 
D A V E T K .A R T- 1 

LA.RI.ZARF K..A
G I T B.AŞLIK 
L A R. I T .AB E.D İ
Lİ R... 

Yeni Mersin Bısuuevinde basılouşur. 

Fot •• n 
~,o ·ro GÜNÜ arayansayın 

müşterileri onu zafer caddesinde atei 
vesinde bulacaklardı.,... 

F01.'0 GÜN o fotograf çektirmek 
mo~ern ve temiz hatualara malik olmak demektir.· 

FOTO GÜS dc- !'i •\ı- ~f'\t' fo oM af «;•·ktirir 
Hğrarıdismau )~ptırır : uıalör i~lt·ıwiz ı gör
dürt•lHl ırsi un .. 

FOtO GÜN Fotografa ait her iş 
alır ve gece gündüz aile düğün ve gu
ruplara gider. 

FOTO GONü sürat güzellık ve cazibe yaratan bir 
. yer olarak kabul ediniz. 

.. .. 

Yeni mersin Basımevi 
1\1.IÜCELLİT 
HANESİ 
1~. kıuıı~, parçalan-

1111~, fersude kitapla
rmızı ise yaramaz cie-. . 
)e Htnıayıruz. hir f_ı(iin 
size lflzım olur. Kilap
lcırrnızı, tlefterl~rirıizi, 
miicellithauenıizf gön
deriııiz . 

Her nevl kilap ve 
defterler şık, zarif me 
ıiu ve 1' ullanışh ola
rı. k. citleuir. 

IHTIVARLIK 

F'eşinEzden Geliyor 

q KARŞI 

H~zu:o-· rs Davranır 


