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Ha tayda intihap hazırlıkları bitmek üzre 
Komite Tesbit Edildi ispanyadaki harp üç gıindenberi çok şiddetlendi 

Valansyadatehlikeyedüştü Kayıt muamelelerine mahud komisyonun 
bıraktığı yerden devam edilecek İtalyan Lejiyoner tayyareleri bir hükumetçi 

zırhh treni tahrip ettiler Fevkalade murahhasımız H 'L • d" 1, lk 

B K 
.
1 

. t·h t 
1 

ataym ııtısa ı ıa mması ------------·-------. ome ı e ın ı ap· emas a- ,-y· .... ~ 

rına devam ediyor Antakyada 
Bütün cephelerde faodiyet arttı Sovyetıerle Japonlar 

arasında 

Paris Elçimiz B. Bone ile konuştu. Ey
lülde Ankarayı ziyaret işi konuşuldu. 

Antakya 18 [Anadolu lek, Halkevi Reisi Abdul 
ajansının hususi muha- gani türkmen tarafından 
birinden] Fevkalade mu idare edilecek ve gayri 
rahhassımız orta elçi Ce- türk unsurların bulunduk 
vat Açık Alınla Albay Kole lan yerlerde o unsurlar 
arasında intihap işlerine dan da birer mümessil 
dair temaslara devam e- alınacaktır 
dilmektedir. Paris 18 (Radyo) Havas 

Haber verildiğine göre tOrkiyenin Paris elçisi Su 
kayıt muamelatına Millet at Davaz dün de Fransız 
ler Cemiyeti komisyonu Hariciye Nazırı Boneyi 
nun bıraktığı yerden de ziyaret etmiş ve bu ziya 
vam edilecektir. intihap ret esnasında Bonenin 
işleri erta elçi Çevat Açık Eylül ayında Ankarayı zi 
alın, albay Kole, Hatay yareti mevzuu bahsol 
valisi Abdurrahman Me muştur. 

Adliye Vekilinin mühim beyanatı 

Her mücrimin süratle ceza 
görnJ,esini istiyoruz 

Nüfusumuzu artırmaya calışırken tenfir 
vazifemizi de hakkil; yapmalıyız 

Dün bir 
kongresi 

iktisat 
toplandı 

Antakya, 16 (Hususi) - llü 
kumet, bir taraftan idari işlerle 

ve idarecıe islalıntla meşgul olur 
ken bir taraftnn da Hatayın ti· 

T erölde Frankistler- birçok 
kasabaları işgal ettiler 

İtalyan tayyareleri piyadelerin ilerleyişi 
ne müessir bir surette yardım ediyor 

Nota düellosu 
Sovyetler Japon tale~ini 

re~~ettiler 
cari, iktisadi vaziyetini islaha Teruel, 18 (Radyo) - Frau· ı Bazı gazeteler cumhuriyet· Moskova 18 (Radyo) 'l'as 
matuf hareketlerde bulunmakta· k~st kuvvetler, Albentesıınin 8 çiler tarafından müdafaanın gev ajansından: Sovyel kılaatınııı 13 
dır. kılomotre şark Cetıubunda San · şemek istidadınrln bulunmadıQ"ı· 

G h ft 1 On • t k"" • - ı ı Tonımuzda Mançuko araıisinel3 
eçeıı n a orman arımızın gus en oyuuu a mış ar ve nı ihsas etmektedirler. 

ve orman işlerinin islahına ma· Barra~as önünden ilerliyerek 1 Frankocuların tebliği kilometre derinliginde girdığine 
tuf tetkikat icra edilmiş ve bir ~alansıya eyaletine gi.r~işlerdir., Salamanka, 18 ( Radyo } _ dair Japon kaynaklarından \'e · 
heyeti mahsusa tarafından hazır ltal~an .tayyarefermın resmi bir tebliğde ezcümle eöy· rilen haberler Sovseı resmi ma 
lanan raporlar vilayete verilmiştir faalıyetı 1 le denilmektedir: Teruel cephe · kamlarınca tekzip edilmektedir. 

llu defa da iktisadi vaziyeti Roma, 16 a. a, - Frankist-1 sinde Valbona mıntakasında Sovyet Hariciye Komiser mu 
ve kalkınma ted birlori görüşmek !erin I'eruel ile Sagonto arasın· j Cencerrosos ,ve Calnlizo kıtaatı ' aviııi Mançu koda Sovyet kıtaln
üzere bir istisat kongresi akdi- da yeniden ileri harekete geçtik 

1 
mız tarafından işgal edilmiştir. 1 rınrn ııreri çekilmesi talebini red 

ne knrar verilmiş ve Hotayın lerini bildir~n lt~l}·an "!atbuatı· j Sarrıon v_e l\Iarı~anera mır~:: delmiştir. Çünkü işgal edilen 
1 her tarafından çiftçi tüccar ve nın Jspanyn dnkı husubı muha· ı takalarında bırkaç kılometre de· yerler Sovyet arazisinde bulun 
ı mutahassıslnr bu kongreye da birleri ltalyıın Lejiyoner tayya· rinlikte ilerliyerek Mas de Al·' maktadır. 
vet olunmuştur. Kongreye ayın relariniu piyadenin ileri hareke I bentora'nın şimalin deki Al ben· ı I d 18 (R d ) S 

t
. - • b" h · · k R b" .on rn a yo ovyet· 

18 inde belediye dairesindeki vi ıne nıuessır ır suretle yardım toza ne rını geçere u ıelos 1 1 1 d 
layel makamında toplanacnktır. ve Ebentosa ile llarrakas arasın 1

1

,oluna hakim bir vaziyette bulu ere 'a.po~y~ l\rasın a Mançu~~ 
da hükumetçilerin bir zırhlı tre· nuyoruz . , meselası yu:ı.unden ııota teatısl 

Suriye muaLeJes'ın'rn t!lsJ'ıLı' niııi tahrib ettiklerini bildirmek· Cuma günü tarafımızdan devam etmekte Vf\ vaziyet gittik 
il U ft U 1 tedir. binden faıla Asir alııımıetır. çe çok ciddileşmektedir . 

Filistin meselesin-
den sonraya mı 

bırakılıyor 

Maliye Vakiletinin 1 Filistin dehşet ve korku içinde 

MuamelevergisihakıDün sabah her tarafta tam 
kında bir tebliği ihtilal başladı 

Dünkü posta ile gelen Suri· 
1 ye ga?.otelfıri Fransı?.ca •Jurnal• Ankara 18 (Radyo) Maliye 1 .. [ .r ı · 
1 
gazetesinden uakıen eu haberi veknıetindeıı tebliğ oıunmuetur . Tayyareler motörlu kıta ar ,-aa ıyete gec 

rafından tetkik edılmie ve mec vermektedır : Muame1o verghıi hakkındaki2430 • B b l t[ i et C k h • ' 
iyi ~ir yol~ayız sala~a ooğru gidiyoruz 

Adliye Vekili D Şükrü Sa 
racoğlu letanbuldn gazetecilerin 
sordukları muhtelif suallere şu 
cevapları vermişlerdir : 

lisin un:ıumi heyetine. 8:rzed.!lebi 1 c ırransan Suriye muahede numaralı kanunun hau madde- fı. Om O ar pa ıyor VOZ Y , O Va ım 
locek bır hale gelmıetır. Ouü· . . , . . lerini değiştiren 35:35 sayı ve 29 A , • • • • - • • 

müıdeki içtimadıı meclisten çıka sını J939 dan evvel tasdık etmı Hazıran tal'ihli kanun lG Tem.I Kudüs 18 (Radyo) Hükumet nünun nısbı bır su_kun ıçinde 

Meşhut suçlar .kanununda 
cağını umuyorum. Du kanunun ~ yecektir, ??h~ önce bütün_ Şark muzdan itibareıı meri ·ot m vk"· memurlarının aldıkları şiddetli 1 geçmesine rağme~1 bu sabalıtnn 
iyi işliyebilınesi için neşri ve me meselelerını, Fransa - Surıye ve ine girmiştir. Bu kan)unla ~u~- tedbirler neticesi l\udüste dün 1 beri karışıklık şıddotlonmiş ve 
riyete gireceği zaman arasında ' diğer taraftan Suriye-- Türkiye mele vergisine muharrik kuvveti süküu içinde geçti. Hayfa ve tam bir ihtilal başlamıştır.Saboh 
bir. sene kadar bir hazırlık dev- I meselelerini nihai surette hallet . di~er şehirlerde de bir hddise saat altıdan saat 14 e kodnr 

Meehut suçlar kauununun 
ağır cezalı suçlara tatbikinde ne 
gibi değişiklikler hasıl olacağını 
•oruyorsunuz. Mahakim teekilti· 
hnda hiç bir şey değiştirilme 

iniştir, Yalnız meşhut suQlar ka 
tıuouuun içine ağır suçlar da 
konulmuştur. Biz her mücrimin 
&üratle ceza görmesini istiyoruı 
Cürüm büyük ~olsun, küçük ol· 
•un delilleri Ozerinde iken der· 
hal muhakeme edilmeli ve suçlu • 
su ceza eörmelidir. Yalnız ağır 

Cezayı istilzam eden oıeşhut suç 
larda tahkikat ve saia·e liçin üç 
iOn kadar bir zaman kabul e· 
clilmietir. 

Noter ve avukatlar 

r~_sı de konulacaktır: Şu hesaba t mek lAzım gelmektedir, beş beygı~de_n yukarı olan v~ olmadı. Yalnız Nalılusta müfre· y f d 6 kişi öldürülmüş Tel • 
gore kanun ancak bır bnçuk se en az on ışçı çalıştıran sınai mu 1 ·ı ·ı 1 1 . 

8 
a a . a 

ne sonra yürürlilğe girecek de· Fransa hükumeti, İngiltere· 
1 

( b kk b zeler 8 ı ıtı fi cı ar arasın~a c1aı· vivde 5 Lamasta da Yahudi öl · . 1 essese er sa un, aya a ı, şap pışmalar devam olnıektedır. I ay 
mektır. nin de 11.rzusuna uygun olarak . . . • ~ . . . müştür. Dl~er yerlerden alınan 
işe göre teşkı"lat 

8 
. 

1 
.. F 'l" . 

1 
1 ka, ıspençıyarı ve tıbbı mustah· faya gelen bır otomobıle suıkasl 1A t "re umumf a.·ır "ht" urıye mese asını ı ıstın mese e . . . • . .. _. ma uma a go u ı ı· 

fşe aöre tcı:ıkil"t "ynpm k . . 
1 11

. d b k zarlar ımnlfıthanelerı, dondurma yıtpılmış ve bır 'Y ahudı olmuş· 1 1 b 1 k u· .. eredir Tay 
" " n ° u sının ıa 111 en sonraya ıra . . . . il aş ama .. · yare· 
Sonu ikincide- · mak niyetindedir » cıl~ı, te~ekecıler, tuz değırmen ~-ür._ T~berıy~de dün bır Arap ter motörlü kıtalar faaliyete geç 

iktisat Vehaletinde yeni tefkilat 

Toprak mahsulleri ofisi 
ay sonu faaliyete geçecek 
Bütün vekalet teşkilatında tatbik ~dile

cek olan büyük proje hazırlandı 

lerı, terzıhaneler ve kuyumcular oldurulmiiştur. 
hariç) diğer bütün fabrik•llar tam ihtilal başladı miştir · Bombalar pallamakta 
muamele tergisine tildidir. Mua· l Yafa 18 (Radyo) Pazar gü· halk dehşet içinde bulunmaktadır 

::~.;·~~·;;:,:"!~. b~::.~~:~ i Bir Alman gazetesinin şayani mat haberleri: 
::;~.~;·~.:~;lioı~i~~::~· .:r~-1 Türkiye - Fransa - ingiltere 
~=~ ~:;;ı::.~:r:ı:ya~:::~u~e;~,I bloku teşekkül ediyor 
ınci maddesıpde YE\Zılı tutmaya 

1 mecbur oıdukıarı dcrıer1erini ita/ya sükut ederken A iman gazeteleri 
ı tasdik ettirmekle mükelleftirler d • [ 

Yeni noter ve avukatlar ka· Ankara, 18 (Hususi) - Büt· ı bay ataee.liği ~aldmlrn_aktad_ır:; Türkiye-Fransa anlaşmasın a ıta ~a 
nunıarında noter ve nvukalların çe senesi dolnyısiyle, lktıeat Ve· Fakat yenıdeıı uç bee yuzer, ıkı , Vali . . . l 
tasfiyeleri iQin hususi bir mad- kdleli bir kısım teşkilatında ha· I dört yüzer liralık harici mümas • ..... ıçın bırşey ler sezmeye ça ışıyor 

kanununda 

~e yoktur. Bu iki kanun o ıe· ziran başından itibaren iki aylık sillik ile üç üçer yüz liralık ra- Dün sabah istanbula Türk - Fransız itilôfı hnl 1 hakikatte Almanya ve İtalya 
llilde hazırlanmıştır ki bunlar muvakkat bir kadro tatb"ıkına portörlük ihdas olunmaktadır. t fb ı • • 1au matbuatı tarafından sükıit İ aleyhinde er 1 at a mm ıştır.» 
arasında fenalar zuhur ederse başlanlı"t B kk k d İş dairesi teşkilfltı da yeni gıtlı b ı x.ı altında "Öyle "' le • • f . "' ı. u muva ·at n ro ile karşılnndığı halde Alm:m ga aşı., w ı azıyor: 

anun otoMatık bır tds ıyeyı ların tatbiki müddeti bu ay 80• şekilde çok genişlemekte, şimdi Vali ve Parti Başknmmız B . V·f b" · · d k 
dalmt surette temin edecek ma· . Hüknüddin N 1 . hl d - zeteleri içindfl bu ılı u tan ızım Evel emır e eı dini düşün 
hiyettedir. nunda nıhayete ereceğinden asıl memleketin· on bir mı.ntak_ası_n balı 6,30 treni~j~ ı~i~ u ay u~zi~~İ hesabımıza memnmı olanlar bu mekte Fransızlarm hususi kaua 
l<.QçQk mQcrimler kadroların esasları hazırlanmış da bulunan l.ıflge fımirlıklerı y'.r olarak lstanbula gitmiştir. \'ali ıunduğu gibi . bunu Fr?ıı~am_u etleri vardır. Almanyanın zayif 

Kaııuueıı umumi hapishane· bulunmaktadır. Bilhassa Türko miye çıkarılmaktadır. Ayrıca ış \•ekilliğini )"apocnk ohm Tarsus bir mağluMyetı }'Bhut ~ızlı bır vo fasılaı hakimiyet devresinde 
lerde yatırılması cuiz olmıynn fis ile iş dairesi teşkilatı bunla- dairesi merkez teşkilfıtı da tak· Kaymakamı D. ~h·hoıet Ali Ornu hesap şekliııdo tevil edenler de Almnn ordusunun manevraların 
küçük mücrimler için Edirnede rrn bl\şıııda gelmektedir. viye edilmektedir, dün Tarsus ton 1'1orsiııo gelerek ı VHrdır. Fakat Braııseyger Neyst da sahte karton taııklar yeşil va 
bir ıslobhaue açtık . Bir seneden Türkofisin Ağustos başın Ağustostan itibaren yeni vekillet \•azifeRirıe başlamıştır, nachrihtoıı gazetesinin mütenlii diler üzerinde sürülürken Paris 
Jukarı hapis cezasına maiıkıim dan itilıaren tatbik edilecek o· toprak mahsulleri ofisi teşkilatı o ,J sı bir bakımdan mügalela olmak te telaş ve heyecan başlamıştt. 
olan bu çeşit mücrimler bu 

18
• lan büyük teşkilt\l projesi tama· da kurulmaktadır. Bunun da tcş rman umum müuürü in beraber şayanı dıkkattir. Bu SA müfrezeleri ve Alman müda 

lahtıAueye gönderiliyor. men huırl:mmışur. Du proje ile kiliit projesi hazırlanmışlır. Mer Ankara 18 (Hususi) Orman gazete Türk - Fransız anlaşma faa kıtaları harekf.te başlayınca 
A.dli tebliğat ofisin hariçte bulunan Konseye, kezi Ankarnda bulunacak olan Unıum .Müdürlüğüııe iktisat Vo sıudau bahsederken: da parlemeutoda şiddetli müıın 

Adli tebligat içia hazırJa ve ataueleri hemen kumileıı yer ı' ofisin 42 mübııyan merkezi ve kaleli Teftiş ve l\lürakabe HeyeU clşin gizli tarafını sezmek kaşalar olmuştu. Ve sonra Nas 
ilan kanun IAyihası nafıa, adliye leriui değiştirmekte, bu meyan· lstaııbulda büyük bir şubesi ola· Heisi H, Hüsnü Yaman tayin güç değildir. Zahirde İskenderun yona\ Sosyalizm bu faslai lıaki 
lbıUre te bCUce eııcümıuleri ıa da Tokyo kooeey1eli~i1le l)om- cakhr. edilmi,tir, Sanca~ı mevzu l•ahs olmuşsn da Sonu ikincide 
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Açı~ şe~irlerin ~ombardıman e~ilmesi Harb mi istiyorlar sulh mu? · Maliye Vekaleti 
Bir A iman şefi 

fransızlarlaAlmanlar arasın- Buhran vergi~inin t~rhı hak· 
~a pelepisit yapılmasını kında bır emrı 

Meksika Cumhııı reisi 

Şiddet istiyor 

Devlet sermayesile işliyen 
müesseselerin 

Kon trol ve muraka
besi kanunu tatbik 

ediliyor Enternasyonal medeniyet hicbir zaman ı ı'lerı' su·rdu· iktisadi buhran vergisi asgari kazanç 
b k k d b h 

' • J • • • • d h d ·ı • h Ankara, 17 (Husuet) - Bü· 
UgÜn Ü a ar U ran geçırme l Bertin 18 (Radyo) Havastan! Vergtsı Üzerın en tar e ı mıyece yük Millet Meclisinin son toplan· 

Meksika reisicumhuru gene· ı h 1 • · • Nasyonal sosyalistlerin propağan KazanQ 'er""isinden muaf nundaki esaslar dairesinde tetki tılarında kabul edilen devlet ser 
ve an aema azır anması ıçın mu d f b - _ 1 • "' • ı · ı 

ral Kardenal, son harplerde açık cadele etmelidir. Doğrudan doğ a ee 1 ugun soy edı#i bir nu olan bazı mükelleflerden 272 nu ki neticesinde bulunan veyahut masıy e ış eyen müesseseleri 
şebtrlerln hava bombardımanları· ruya tatbik edilecek olan bu ce tukta Fransız 9 e Almanmilletleri maralı kanun mucibince alınmak beyanname 'ermeleri, defter tut kontrol ve teekilôt kanununun 

· 1 ııı·n sulh ı"stevı·p · t d"kl · la olan ı"k•lsad·ı buhran zammı maları vesaik ibraz etmeleri ha tatbı"katı hazırı kl r b 1 
na uğramasını şiddetle tt>nklt e· za tedbirleri muhtelif şekillerde , ıs eme ı erı • ı a ına aş an· 
den blr nutuk soytemlştir. olabilir. Milyonlarca kadın, ihti '. ni anlamak için Fransa ve Al· nın bazı mahallerde asgari ka tinde resen takdir heyeti marifa mıştır. Bu kanunla tamamen 

Bu nutkun enteresan tarafla· yar voya çocu~u hayatını tehdit ı man7adabir pelebisit yapılması zanç vergisi üzerinden tarhedil \ile takdir edilen kazançlarına devlet sermayeeile kurulan 'eya ' ·ı · · di11.i onJaaıJmı·a bulundu11.undan göre iktisadi buhrau zammının 
eden cauiyane hareketleri önle 

1 
Dl ı erı surmüştür.Hatip bu pele " "' "' IS kısmen de,letin iştirı1k etti~i 

rmı alıyoruz: k .1 b" .t . . keyfiyet aşağıda tavzih edilmiş hosablanması lt\zım geelir. Zarar 
Açık şehirlerin bombardıman me ~e cezalendt~mak üzere mı 1 ısı _netı<'eaınin her iki milletin etlikleri tetkik neticesinde sabit 

edilmesi lnsanlı"'d karşı yapılmış letlerın almaları ıcap eden ted · 1 de yuzde yüz sulh için evet di tir. olanlar namına ise mevzubahs 
her ne'i müesseseler yeni esas· 
lar d·ahilinde ve mütecanis ola· 

ı> b. 1 · ö - k b" nrensel ki 2729 numaralı kanunla ko 
bir suikasttır. Ve şimdiki harpler kır erı g ruşece ır ~ l ı yece erini kaydederek sözlerine nulmuş olan asgari kazanç ver buhran zammınm tarhedilmesi rak teskilatlandırılacaktır. Bu su 

o~renin toplantıya ça~rı maaı eö1Je devam etmietir : ue bittabi imkAn yoktur. 
de bu bomb~rdımanların yapılma d 11. b. h k t olacaktı giei usulü. bu kanunun birinci en o .. ru ır ar6 e r. 1 c - Almanya Fransa ile harp Ancak 2728 numaralı kanu 

retle bu müesseseler üzerinde 
aevletin kontrolu daha kolaylık· 
la ve esaslı bir şekilde olacak· 

sı, insanlık namına utanılacak bır 1 maddesinde zikredilenlere. yani 
şeydir. B'ır Alman gazetesı'n'ın ı arzusunda deQildir. Almanyanın G te 7 nci maddelerinde vazılan nun mevzuuua girenler meye 

F'ransız to r ki d b" · · · ' nında teaviki sanayi muafivetin 
Ek 1 l k d k 1 i P a arın an ırısını larla 47 n.;i maddesi mucibince "' ' 

ser s a lD ve çocu o • d'~~ h ~ J 1 r . k . r d k deu istifade eden sınai müease tır. 
Hatip Dal dl e t 

v Sümer bankla ziraat H iı mllk Dzere binlerce masum kur- şayanı 1 at a er erı I e ıne ge?ırme n_ı1e ~ e JO tur be7anname verme2i tercihedilen &eler·, 1054 numaralı taaviki sana 
banlar, bu bereket yQzQnden öl· a Y nıo sc.n nu • lere münh4sırdır. yi kanununun 81 inci 'e talimat 

(Birinciden artan) kuna cevap mahiyetinde olan 2729 numarAlı kanun muci namee·ını·n 34 u·ncu· maddelerı· bankalarının de,letin ietir4kiyle 
mOşlerdlr; öyle bir hareket ki as 
kert gayelerle bile yapılmamak- mlyete niyet vererek onun yeri nutkunda Fransa hükumetinin biuce 1-5 nisbetlnde iktisadi mucibince vergi ve resimlerin kurulan müesseseleri, devlet zi· 

ne geçinr.e ve müdafaa fıkrini diğer hükumetlere itimadsız bir buhran ~mmına tAbi tutulan m~ tarzı A tahakkukuna aid olarak rai işletmeler idaresi ve devletin 
tadır. ÇOnkn başlıca hedefi şehir ileri eüı üp tahakkuk ettirince gözle baktıx.ını bu halin ise kellefler ıee, esas kazanç vergı hueusı kanunlarında yaz ıh mec . . . . 
ve kOylerl tahrib ederek etrafa 15 sinden muaf bulundukları ve buriyetlere riayet etmekle m3kel ışlırakı olan HBır mQesseeeler bu 

Fransanın emniyet aramak uğ Fransaya karşı itimadsızlıklar ki b ı dehşet saçmaktadır. rundaki işt;yaki hududsuz bir d:>11.urdu11.unu söcrlemiatir. binnetice kazanç 'ergisi kanunu 1 ıef bulundu arından u müesse kanunun eümulüne girecektir 
Bu cinayetler dolayısiyie bak " " J v nun 6-7 ve 47 nci maddeleri seler namına kdzanç vergisi tar H le - b k t f 

sekil aldı. Siyaset, iktisat ve or ~ ~ J ~ 1 h d'ld""' ·b· A • d a n eumer an ara ın· lı bir infiale kapılan bıtZJ bUkO· du biribirine sıkı sıkıva ba11.tı j e os ova ya bmev,zuuna dl\ girmedik]erki için e hı' ı"ı .gkı. ı ~sbgahrı Vtırgı e dan kurulmue bulunan fabrika· 

tı k hl 1 i b b d 
, 1S un arın namına asgarı azanç tar ı ve ı tıeadı u ran zammı _ _ . 

me er, açı şe r er n om a ı- olduklarından ve Avrupa mu va 1 • vergisi üzerinden iktisadi buh 1 na da kazapç ve asgari vergile' lardan yunlu ve pamuklu fabrı 
man edilmesini bertaraf etmek zenesi de bozulmuş OJdnğundan '. Hudutta seferberlık rau zammı ta~h~dil_mesine imliftn rinden hangisi fazla ise onul'\ J katarı ~imdi ayrı ayrı birer_ şir 
ve ispanya lle Çinde kullanılan b • k ı yoktur. Bu gıbılerın 2728 ııuma üzerinden hesaplanması ve mu ket halıne konularak toplu ıda· 

k 
u vazıyette garp omşumuz 

1 
yapmamış 1 k ·b· - h 1 kota usule bir nihayet verme F h Al ra ı . a~un. mucı mce rnun ası afiyet ruhsatnamelerinin ibrazı reler haliue getirilmişlir. Fakat 

Ozere diplomatik mahiyette bazı ransanın egemofası manya, Prağ 17 (H d ) B ü ran ıktısadı buhran zammının 1 üzeriııe kazanç veva a~gari ver 
1 1eu·ı cok"lde b 1 • ti · nın dinamik hareketlerine karşı .. a yo - u g n hesap ve tarhına esas olmak 1 . . . . ' , 'ti _ 

1 
un ~rın vazıye erı 

tedbirler almışlardır. oA"leden sonra A.lman memhala üzere ,erdikleri kazanç beyan gının terk,mıle buhran zammınm, de henuz taayyun etmiş deQ'il· 
her nerede olursa olsuıı sedler rından ç k b h b 1 ç 1 

Bombardımno gibi caniyane . . . 1 ı an azı a er er, e namelerinin 2395 numar.sh ka tahsili IA.zırn gelir. 'dir. 
çekmek zaruretınl hıasetmietır. koslovak hükümetinin hudut -------------------

bir metodun kaldırılması için, en Bu muvazene faktörlerinden Ok il d Alt •h h kk d • 
teroasyonal anlaşmalar du dahil mıntakasında seferberlik tedbiri u ar a ın 1 racı a ın a yenı 

birisi de Türkiyedir. Türkiyeyi aldı11.ını bildirmektedir. Resmi 
olduğu halde yapıtllcak her tOrlU 15 

otoriter devletlerin \'e bilhassa mahfiler, bU haberlerin hiç bir 25 bı•n Öğretmen VQ• tedbı•rıer alınıyor 
teşebhOslere, iyi niyetler besllyen t falyanın kolları arasına duşür esası olmadıAını beyan eylemek 
bOtnn memleketlerde bUtlln insan m.;k istiyorlar. lngiıtere de ayni tedir. 
lor en hararetll şekilde ıştlrak et· fikirde oldu~n için kuvvetli bir ı Berlindeki Çekoslovakya el 
melidir. F.skat bu meselenin ham teelihat istikrazı ile Türkiyeye çisi, bu Aün öğledeu sonra Hari 
mllletler arasında yapılacak bir hemen yardım etti. Diğer taraf ciye nezaretine giderek Qekoslo 
paktan daha mUstacel ve daha tan Fransa Almanyanın Balkan · vak hükümetinin hiç bir sefer 
mUesslr tedbirler alınmasını lcab tarla ölan dıe ticaretinin kendi lik tedbiri almamış olduğunu 
ettirmektedir; çDnkQ tecrübe ma· b·ıd· · t" 
alesef bize isbat etmiştir ki, enler si için korkuno derecede müsait reı:;men 1 ırmıs ır. 
nas~onal taahbUtle . bilhassa ~bu ~ekilde ~oraya~ .ettiA'ini endişe Par is ziyareti aref esin~e 
günlerde her turın ibll1llere ma· ıle tesbıt etmıştır. Bu vaziyet 
ruı kalmaktadır. karsısında Fransa ister istemez Daladiye ile Çember 

1914 den bugQnlere kadar ve lngilterenin de iltizamı ile 
bltarbflık ihlal edilmiş, harpta Ankara ile uyuemnştur. Ve eim ! 
muabedeierln menettiği sll!hlar di Türkiye ile Yunanistan ve 1 
kullanılmış ve en lptldet mnkellef Romanya vrasında sıkı bir teeri 
terden sıyrllmak lçln birtakım in ki mesai ,ücude getirerek At 

layn arasında 
mektuplar 

Londra 18 (Radyo) İngiltere 

cellkler bulunmuş bir tarafın a· maneanın Balkanlardaki iktisadi Kral 'e Kraliçesinin Paris zi· 
leyblne olarak bir takım farklar istilAsına kareı sed çekmek ümi yaretleri arefesinde Fransız bae 
göıetilmlştlr. Mllletler Cemiyeti ı k T D · · t ·ı b paktının kudretli mntecavizlerio dindedir. ve ı ı aladıye ıle ngı tere aş 
emperyalizmine karşı teminat al Fransa elye'm lngl(tere ile 'ekili Çemberlayn arasında 
tına atmak istediği zayıf memle de el ele vermiş bulunuyor • mektuplar teati olunmuetur. Bu 
ketlerin emniyeti bile. bemeo be halyau lmparatorluA"unun mektuplarda her iki bae,ekil de 
men bir efsane .menzelerlne indi AkPenizdeki kudreti pozisyonu iki hükumet arasında sıkı dost 
rllmiştlr. bu iki de,let pek acı bir surette luk hislerini ve sıkı işbirliğini 

Enternasyonal hukuk ve me hissetmektedirler. Kezalik Berlin teyit etm1:sktedirler. Mamafi bu 
doniyet biç bir zaman bugQnkll -Roma mihverinin kendi co6lra mektuplarda iki hükumet yeni 
kadar bnd bir buhran geçirme· fik hattı dışına intişarının ku' taahhütler almamakla beraber 
mlştlr. Bu şartlar içinde, bava vetini bu iki deolet pek Ala gör 

1 

b~y~k memnuniyet tevlit et· 
bombardımanları hakkında enler mekte ve bilhassa ticaret bilAn mıetır. 
nasyonal bir anlaşma yapılsa Mle çoları üzerindeki mukayeselere Londra 18 (Radyo) Kral ve 
bu bombardımanlar hakiki suret 
te bertaraf edilmlş olmayacak, Alman Rayhsmarkının gerek Kralioe dün bir gezinti yapmış· 
yalnız manevi surette mt1hkOm Macaristanda, gerekse Yugoslav !ardır. Kral 'e Kraliçe bu aıiln 
edilecektir. Bu korkonç hallerin ya, Yunanistan 'e Romanyada Londraya döneeeklerdir. Yakın 
bertaraf edilmesi işini bizzat bun mildhie bir yükseliş gösterdiğini da Perisi ziyaret edecekleri için 
tarın muhtemel kurbanlarına şe histetmektadirlor. saray mehafilinde hazırlıklar gö 
bir ve kOylerdekt halka tevdi et Vaziyet bu merkezde iken rülmektedir. 
mek gerektir. Yalnız hllkOmetler onlar "Sancak mesalesi halledil H f · 'I' 
değil, mllletler de medeniyete kar dİ,, diye seviniyorlar Ve Otoriter a ta talı 1 
şı işlenecek clnayeUerl · önlemeli devletlere kareı göz kırpıyorlar 
ve cezlllHndırmalıdır. Arazi, mah ve hatla daha ileri giderek gö 
reç veya norus mıntaktıları ret ğuslerini kabartıp bir İngiliz -
hetmek, ilk maddeleri ve lnsau Türk _ Fransız teşekkülünden 

Hatayda da Pazar 
günü yapilacak 
Antakya •Yeni Gün• Hüku ;:~ı~!ou~~=~:u~~~;m:S~a:ıt:~k c'~~: bahseüiyörlar. Halbuki onlar va 

yan eden vahşetleri önliyecek ha siliği terkedemezler. Bir imkAu met dairelerinde nafta tatili öte 
kik\ bir mahkemenin kurulması eızlıkla kafşılaeınca da para ile denberi intizamsız bir halde de 
lmka.nsız olduğuna göre, mUstev tecrüoeye kalkışırlar. İngiltere vaın etmekte, bir kısım daireler 
Ulerl anlamak ve tartmak 1.rnb111 bu günlerde bir komisyon seçti pazar, bir kısmı ise cuma gün 
yetinde olan kUtlenln şuuruna ka ki bu komisyon Balkan memle leri kapalı bulunmakta idi, 
dor ooruz ederek devletin ve bn ketlerine ekonomik ve finansaı 
kOmetlerln kudretlerinin ellerinde yardımları tetkik edecektir. Va 
ki insan ihtiyaçlarına bağlı blrşey kıa Macar buğd1tyı ile Romen 
olduğunu ve bizzat kUtleuln mOş petrolü ayni k•Jmeltek! Amerl 
terek bir harekete geçerek, daba kan matındıln daha pahalı ise 
kn9t bir devletin emellerinden de dosıuk uğrunda her eeye 
mütevellit bir tecavüze kurban 
giden milletleri kurtarması müm katlanılır. DiQ'er taraftan Epo 
kilo olduğunu ona anlatmalıyız . que aynen eunları yazıyor: 
Bütün dünya aivil veya enter· •Bundan sonra Almanya ce 
nasyonal bir harpte açık şehirle nubi Avrupada diğer garp dev 
rimizi bombardıman eden füne · letleriniu menfaatlerini nazarı 

Bu karıeık vaziyete nihayet 
vererek bütün daierelerin ayni 

zamanda kapalı bulunmasını te 
min etmek maksadiyle Valimiz 
tarafından bir karar alınmış te 
hafla tatilinin pazar olarak tes 
bit edildiği tamim olonmustur, 
Bu isabetli ve J erinde karara 
göre, resmi daireler cumartesi 
saat 13 ten itibaren tatil edile 

cilere veya millete tatbik edile· dikkate almıra mecbur olacaktır. cek, tatil pazartesi eatıahı saat 
• cek coza tedbirlerini tesbit eden !ete biz garbi Avrupanın 7 JO kadar sürecektir, 

zife görüyor z· ki . ..J l .h d 
K ·ıt- B k 1"' ·ık t ınet e~ası şe ınae a tının ı racı a u ur a an ı 5 ı ı or a ve 

1 

r. 
lise öQ"retmenlerimizin sayısı et· bazı kayıdlara tabi olacak 
rafında bir istatistik vücuda ge 1 

tirmiotir. Bu istatistiQ'e göre Tür Aukara 17 (Husul!i) Mem ı· bu tedbirler muhtelif şek ilerde 
kiyede ilk ve orta tedrisat öğret ı Jeket dahilinde altın alını ve sa memleket haricine oıkan altın 
menlerimiıin sayısı 25,000 ka-l tımını~ inzibat allına alınması lara taaluk etmektedir. 
dardır. Bunun 18 binini ilk ted ve harıce altıu çıkarılmasına ma Bugün sikke halinde altın 
risat öQretmenleri teşkil etmek ı ni olmak için alıuan tedbirler ihracı memnu olmakla beraber, 
tedir KöJ ö~retmenleri kadro· dea sonra geçenlerde yeni bir altının her hangi bir zi1net eı 

• 1 "'"t 1 1 tedbire lüzum aö.rülmüştü. Bir yası haline getlrilmesile ihrRQ 
suna a ınan çavuş e6ı men ere 
bu yekun bir hayli fark edecek· zincir ve1a kulp ilAveslle eekli serbeetiei de kazanılmıe olmakta 
tir. deQişlirilmek istenilen, fakat ma dır. Koluna dizi dizi kalın altın 

B 
• 

1 
k t" . . "11. hiyeti asliyesi deA'iemiyen ahun bilezikleri sıralıyan. cebinde bü 

ugun mem e e ımızın o"· I 1 d ı ·kk ı yük altın tabakayı verJeatiren, t "hf 
60 000 

k d d arın a a tın sı e a ım ve sa\I ~ v 
re me? ı ıya~ı '. a ~r ır: mına meıuıı bankalar tarafından koca bir külçe altını herhangi 
Bu mıktara köy öğretmenlıklerı alınıp satılabilec.-ğl bildirilmieli. bir biblo mesehı bir hörgüçle 
de dahildir. deve aekline sokan herkes, elini 

Şimdi yeniden bazı tedbir "' 
Çavuş eQitmen yetiotirildiği ler alınmasına zaruret iörülmüe kolunu sallıya sallıya memleke\ 

gibi yine köy okullarına kadın tür. dJoına çıkabllmektedir. Yeııi 
köy öğretmeni de 1etiştirilecek· Üzerinde allikadar makam tetkiklerle bu geniş eerbefttinin 
tir. ıarca telkikler yapılmakta olan tahdidi iıllhdaf edilmektedir. 

Bu hususta icap eden tet · 
k:kler yapılmıvtır. Muhtelif 'ilA· 

Jetlerde şimdilik birkao köy kız 
öğretmeni okulu açılacaktır. 

Okulların verimi tetkik edile 
cek ileride fazlalaştırılacaktır. 

Mü~im ~ir ~arar 
Çimento tek elden 
idare edilecek ve 

ucuzlıyacak 

A~liye Vekilinin beyanatı 
-Birinciden artan

hususundaki tetkiklerimiz epey 
ce ilerlemietir. yani adli teşkilA. · 
ta işi takip ettirmek istiyoruz. 
Nerede ne kadar iş varsa teeki· 

Memle~et dışm~an 
Maaş alabilecek 

mütekaidler 

Ankara, (A.A) - Memleke· 114t da onunla mütenasip olacllk 
tlmlzde umran 'asıt.!sı olan çi ıır. Bu tetkiklerimizin yakında 
mentonun ucuzlatılması aıaye lt . . . . . 
tlhaz edllerek bu sahada hüku bıteceAmı umarım, d.,~ıo.tır. > 
metlmlzce bazı tedbirler alınmış Suçlann azalması ıçın 
tır. lstlltlAk edilen çimentonun Adliye Vekili gazetecilerin 

Finans bakarıhğınıo teklifi kıemıazamı devlet işletmelerinde 
üzerine Bakanlar heyeti. rnüteka ve de,let müesseselerinde kulla· 
itlerin memleket dıeında maae nılmaktttdır. Bu itibarlar hüku 

met bu eanayiı herhangi bir di 
alabilecekleri halleri gösterir ni ğer sanayi eeklinde telakki etme 
zamnamenin bir maddesini tadil mekledir. Bu esasa binaen güm 
etnıistir. DoA'ietirilen sekle göre rük resmini bir ton için 3 ve 9 
)1abancı memleketlerdeki müteka liradan 65 kuruşa indirerek çl 
itlerin memleket dışındaki seya mentonun bir elden Ftlbank va 
hallerinin 6 aydan fazla devamı •utasl:vle idare ve lthaltnl kabul 

• . . . etmiştir. Bundan sonra yapılacak 
zarurı olduğu takdırde, ılk ılmft fabrikaları mezkur bankamız ya 
haberı veren mahalli belediye pacağı glbl mevcut fabrikalar 
dairesince tıınzim edilecek mu dan arzu edenler dahi Etlbank 
cip sebebli mazbRtaya mQsteni tarafından satın alınacaktır. 

den iç Bakanhiın teklifi 'e Fı Adi' y k"I t' 
nana bakan(l~ının oiuvafakiyell ıye e a e 1 
üzerine Bakanlar Heyeti 6 ay • ı 
dan fazla müddetle tekaüd maaş 5 00 hakım ve müd-
larının tediye~ine d~um edilme el ; umumi arasında 
Klne karar Verılecektır. e 
sancttk etrafındaki heyecanını 
böyle mütelea ediyoruz Mesele 
Arablara karşı tehlikeye düş 

müe olan otorite hakkındaki en 
dişeden ziyade "Türkiyeyi bizim 
Akdeniz Avrupa cenubi earki 
pllnlarımıza iştirak ettirmsye 
muvaffak olacak mıyız?> endişe 
elle haledilmietir.• 

nakil ve tayin yaptı 
Ankara 18 (Hususi) Adli7e 

Bakanhaı tarafıudan hazırlanan 
hAkim 'e müddeiumumilere Ail 
büyük nakil ve tayin kararna 
meei yQkeek tasdike arzedilmek 
üzere lstan bula gönderilmiştir, 
Bu kararname ile beeyüz hAkim 
ve müddeiumumi arasında nakil 
ve ta) inler 7apılmaktadır. 

suallerine cevap \'erdikten sonra 
demietir ki : 

c - Ben de size bir sual te 
vazife vereceQim. Bu da memle· 
kette ağır mücrimlerin' ekailmesi 
için bu gibi suçlardan korunma 
yı ve halkı bunlardan nefret eı 
tirmeyi gazetelerin milletin 'e 
efkarı umumiyenin bir malı ha· 
!ine getirmeleridir. Herkes bo 
gibi suçların azalması için ne 
düşünüyorsa bunları açıkça ga· 
zetelere, Veklllete 1azmalı ve bil 
dirmelidir. Nüfusumuzu arttırma 
ya çalışırken bu leııfir vazifemi 
zi de hakkiyle yapmalıyız. Ma· 
mafi iyi bir· yoldayız. Salliha 
doğru gidiyoruz. Meşhut euolar 
kanunu bu salAhı teminde bü· 
yük Amil olmuotur. Çünkü bü· 
yük suçların baelangıcı aA"ız 

kavgalarıdır, Kavgalar büyüyün 
ce cinayetler çoA'alıyordu. Bir 
aQız kavgası bazen bir kaQ cina 
yete yol açıyordu. Meslıuı suç· 
lar kanunu bunları baelangıcın 
da ezdiği için büyük cürümler 
de 7evaf J&VaO azalmaktadır ,:. 

t 
1 
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SAYFA 3 YENIMERSlN 

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
MERSiN 
Pi YASASI 

19 Temmuz 19 3 8 

'l1riyeste limanına yeni bir hat 
Merkezi llaıuburg'da "Armement Schuldt ,, 

vapur na~liyat idaresine mensup olan Alman ban-
H ·· k İ · K 18-7-938 dırah vapurlarla hera) iki sefer yapmak ve mun 
ummayı ı aıyf) adm memurlann Pamuklar !f~KuS. tazaman işlemek şarlil~ Trieste limanına yapıJa-

k 
Kıevlant 40 4 l 

arŞl 80f U ffi inti~amı Oağmah 28 29 cak sevkiyal için yeni bir hut tesis edilmiş oldu-
~~-----==-===--,--=~-------,--,--_~_--~=-· f Kapı mah 27 ğunu ve mf'zkur kumpanyamn Mersin acenteliğini 

Son Z1manlarda Avrupanın l Bunun temin ettiği muafiyet Koza 5 .50 k l T Ş 
muhtelif yerlerinde hayvanlar' üç ay sürmektedir, Serumun Amerikada, müst.ihdemle- Kırma {) A deniz Gemi iş eri . A. ti. deruhde ey 
araıında hümmayı kılai müs· ıslih olunarak bu müddetin rinin eksPrisi kadın olan bir Koz:.cı parlağı 25 26 1 lediğini islihbar e)ledik. 
tevli halde bükmilnll sürüyor. uzatılacağı ümid edilmektedir idarehanenin direktörü yaııba Buğday- Çavdar -----------------
11.er m~~leketi? milli iktisa· Şimdiye kadar bu serum nenin bOIUn odal•l'lna şu !ev- Sert anadol 5 S,S • İ l A H 
dıyatı ıçın tabrıbkir olan bu 30,000 hayvana tatbik edil- hayı aHlırm1)ır: ''kadıala ko Yumuşak 5 lçel Orman Baş Mu·"enJ'ıslı'g~ı'n"en 
korkunç hastalığa karşı şim· miş ve hepsinden iyi netice .. Yerli buğdayı 3,75 !I U U 
d

. nuştugunuz zaman annen;zi, ç d G · · ı tam bir çare keşfedilmiş ol alınmıştır, Yeniden 30 bin av ar 4 ayrı mamul ~lulıanımen 
nı111 umumi memnuniyet u· hayvana aşılanmış olduğundan kıı kardeşinizi. nişanlınızı Anadol yulaf hacmi 
yandardı, Bu çare de Alman şimdi bu hayvanlar müşahe· hatırlayınız. Bu sizi manası~ Arpa . M3. 03. 

vahit fiyatı 
KerıtaJ Lira K. Cinsi 

etibbaaandan profesör Vald· de altındadır, sözler söylemekten koru)'acak Anadol 3,75 
mannın bulduğu serumdur. Hast•hk mikrobu serum tır.,, Y nli alivre yeni M. 3,25 

Bu zat muavini Dr. Ko- alınacak hayvana tadil edile· Şimdi siz. bu lcvhanıa Nohut ekstra 5 
be ile oo beş ıenedenberi rek zerk edilmektedir Bunun 0 1 k k 1 . fasulye 5 
P 

. . b'l' d .., 
1 

k . . h b • m esseseye ge en er e erı y 1 f 1. ., 50 omerına sa 110 e ve ua b ıçın asta ayv•ndan alanın u a yer ı •
7

, 

denizinde Reims isminde kü· mikroblar kimvevi ve fizik bir, kızdıracağını tahmin edeı·cek· Mercimek ıark 5 
çük bir adada tecrübeler ya· çok ince muamtlelere tabi' siniz. Halbuki hiç de öyle ol. Sahlep 135 
pıyordu._ tutulm~ktadır. 1

1 
mamış. Kadın memurlar sinir Tatlı çoğen 20 

Buldugo serum hem aktif Mıkrob zerk olunan bay 1 • 1 d' ktö d . t•k Balmumu 
7

0 
h d 

"f • p . enmış er are r en ın ı am C h . 10 
em e passı tır. assaf serum vatı hastalanmıyor ve lakin .. ' . e rı 

b k 1 
· h 

1 
- . almaga karar varmışlar. Ve s 16 50 

ummayı ı aıye tutulup ta asta ıga mukavemet ed~n . . . . usam ' 
sonradan iyi olan hayvanın maddeyi mebzul olarak hasıl odalara ıkıncı bır levha asmış Yapağı 
kanından istihsal olunuyor. ediyor. Almanya hükumeti ye- 'ardır. Bu levhada şu cllmleler Siyah 36 
Likin bunun temin ettiği mu ni serumun çok faydah oldu· yazılıymış: erkekle konuştuğu Şark 
•~yet müddeti on beş gün· ğu:ıu takdir ettiğinden ~şimdi- nuz zaman babanızı erkek Anadol . ~~ 
dur. Hastalık milstevli halin· ye kadar her sene 300 litre . . . . . ' Aydın ııyah 
d bük 

.. ü .. dü... 1 d h k 'k kardeşlerımu, sızınle evlen· Yıkanmış yapak 72 e mun sur gu zaman a ınan serumun a a ço mı 

kullanılır, Aktif olanı hasta- darda istihsali için profesör istiyen delikanlıları hatırlayınız Güz yunu 70 
~k mikrobunun zuk olundu· Valdmannın emrine 2,:.00,(ıOOJ Ancak bu şartla erkekle konuş Konya malı tiftik 110 
gu hayvandan alınmaktadır, mark vermiıtir, ma~a tahammill edilebilir,, Yozgat 

Keçi kılı 

Dağa ~al~mlan belediye Bir kadını öid üren çıkıkcı f )~ . dabağ 
1 

Pirinçler 
mec İSİ 8Z8SI Diplomasız doktorlara bir şey yok ... M.-şhur cıkıkcı 1 Birinci nevi mal 

Meksikada Sinalos şehri dünyanın her tarafında rasgc y~ gine duruyor! Beygirini, ikinci nevi mal 
belediye re·~· .. · • d linir. ~ Admiral isminde bir kendisini tedavi etmedi mi? Çay 285 

g
u , ı k ı ı, cıvar a soy, edam da Fransız köylerinden elbette karısını da ölUmdcn Kchve 103 

ncu u yapan çeteye memmp ı 
bir adamın saklandığı yeri birinde bu sana ti yapar. Bu kurtarır. . Badem, çekirdek 
bir tesadUf ncti,.esinde öU-rd diplomasız doktor, daha ziya-I Çıkıkkçdı el~ndl ebn 1 gcletnl içleri 
nerck hükUmete 'haber ver;;.iş de hayvan hastalıklarile uğı·a 1 yepmıVzUa dını 0 

h'o utğuşf uı,· ,·Tatlı badem içi 

t
. A ı f k k d. . muş.. cu unun ur ara ın Ac ır. rkadaşlarının yakalan- şır, a at en ısına müracaat , . F k t k d ı " ,. 
masına fevkal~ıde öfkeler.en eden köyllllere de mt}haıelini hm,lSflJI yap~ış. b~ 1\ tUa ıadın Acı çekirdek 

• Jt • • asta ıgı sg ı r ır za rre ır U f y -
çele, ge~enlerde bir gece şeh gvstermekten ~ekrnmezmış. 8 Ad . 1 b· ı· r a agı 

50 

21 

35,5 o 

70 

1226 000 5 oö Çam eşcarı 
J 1304 o J 3 Cam odunu • 

6 1- içel vilayetinin Gülvar kazası dahilinde 
Kızıla liler ormanından 1226 met re mikap kereste· 

G lik çam ağacı ve 11304 kental cam odunu satışa 
JBO • çıkarılmıştır. 

2- Muhamm(Jn bedel keresteli~ eşcarın be-
12 her gayri mamul metre mikabı 503 ve çam odu 
16 nunun belıer kentah 13 kuruştur. 

3.- Şarlnaoıe ve mukavelename projeleri pa .. 
rasız_ olarak Gülnarda orman mühendisliğinden, 

38 Mersınde orman lıa~miihendisliğirıde. n, Ankarada 
35 Orman umum miidlirlü~ünden ahnır. 
53 4--Satış 26 ·7-938 sah günü saat llde 
75 Mersinde içel orman ba~ mühendisliği dairesinde 
l~o yapılacaktır. 

5-Salış umumi olup kapalı zarf usulile ya. 
yapılacaktır. 

6-Muvakkal teminatı 573 Jiradır 
7 - Taliplerira ş~rlnamed~ yazılı vesikaları ge 

22 lirmeleri lazımdır. 
8-Talipler teklif mekluplarile vesikalarını en 

104 geç saat ona kadar satış komisyonuna vermelrri 
şarttır- Bu saatlan sonra getirilen ve noksan olan 
leklifmektupları kabul f><lilmiyPceklir. 8- 13· ı 9-24 

938 - 1164 Tarsus icra memurluğun~an 
Tapu No, Tarihi Cinsi H. MM. Kıymeti 
14 Mart 935 Camicedit vakfından 14 400 lira 

dükkan yerinin 24 de 
' 10 hissesi · . k b"'I d' . · . L , . . . uııa mıra ne yapa ı 11· içe) 

re gı~ere c .e. ı~e r~ısı ıle . . egru~~ .~mınde bır ç!f- Zavallı kadıncağız bakımsızlık " 
beledıye meclısını teşkıl eden çının bacagı kırılan bcygirıni u u J ö u •t · ~~==~~==ı=~~, ==---- ~= 
d 

- t d · t · y ı 0 en g c p gı mış. Mersı·n M e S b okuz azayı dega kaldırmak ~ 5vı e mış, çıkan aysğı ye işe mahkemeye elkoymuş eyy VB e ze 
» T. evel 1320 Dükkan ebniyeai 

Hududu: Şarkan Agni oğlu lazaraki ve milıtereklerin 

suretiyle intikam almıştır. rıne koymuş, hayvan eskisi ve çıkıkçı h~\kim huzuruna • 
Ertesi gün belediye. reisinin: kadar iyi yUrllmcğe başlamış çıkarılmıştır. Muhıkemenin PIY8S8SI 
~e bir azanın kurşunlarla de-

1 
Bir~aç ay sonra bir kaza ol- son celsesi hayli meraklı ol- 18 Temmuz 938 

h.kdeşik olmuş cesetleri şohir I muş. köylUnUn kendi kolu kı muştur. Kadının kocasi ma .. ~~ Kuruş 
cıvarında ki ağaçlarda asılı rılmış. Haydi yine . çıkıkçıya. kemedc suçlu olarak degı 2-4 Domates 
olarak bulunmuştur. ö:eki aza 1 Bu defada tedavi muaffakiyet şahit olarak dinlenmiş ve ka 2,S BUber 
ların ~e olduğu mecbul bulun 1 ıe neticelenmiş. rısının ölilmilnde çıkıkçının 3 Ayşe fasulye 
makta bPrabcr ftyni akibete Geçenlerde Legruvenm hiçbir gllnahı olmadığını uzun 510 • K Barbonya 
uğramış olmalarından endişe karısı hastalanmış .• KöylU da uzısdiye anlattıktan sonra bir yok Yer çalı 
edilmektedir. şllnmaş. Bunda telftş edilecek filozof tavrı ile şehadetini bi yok Sarı fasulye 

tirmiştir: ecel gelmiş cihana 7-8 Kabak 
baş ağrısı behane. 1 Hıyar adedi 

Mahkemede dinlenen butUa 7-lO Erik 
köylUlet' çıkıkçının lehirıde 5 6 Üzüm beyaz 
söz söylemiş'erdir. 5-S,5 Üzüm siyah 

gezen dilenci 
GecAleri barlarda 

Amerikada Baston şehrin llıyarak hapse tııtmıştır. Dilen Muhakeme, suçlu avuka 2,5 Patlıcan 
de bir sokağın köşesinde otu-. ci gecelerini s~fahatla gecirdi tının mUdafesı i~in başka gU- 5 Sarmısak 
rup dilenen bır dilenci vardır ği için ertesi gUnU ~ehı e3i ne bırakılmıştır; çıkıkçmın :;~:;::;;~~~===== 
Ayakları kesik olan bu dilen ıstıraplı bir şekil alıyor. ve bu mlldafaasını Franı:ıanın tanın · • ( R S ı 
ci bntOn glln iki tekerlekli hal gelip geçenlerin kerldisine mış avukatlarından Andre Vu J ( N 1 M N 
ve topallara mahsus bir araba acımalarına sebep olmuştur. varan Uzerine almıştır. Şimdı 
nın içinde otururdu. Çok ıstı Şimdi hapse mahkum olan bu herkes, bu tanınmış avukatın 
raplı tıir simaya malik olan bu smo,dngli dilenci zabıta la dip1omasız doktoru mU<iafea 
bu dilencij'e acıyan insanlar tarafmdan yapılan tahkikala için neler bulup söyliyeceğiııı 

Nüshası 5 Kuruştur 

onun önllnden geçerlerken 
1 
nazaran gllndo kırk lira kaza· mHak ediyor. 

kendisine bol bol sadaka vc· 1 nıyormuş. Asansöre rağbet 

Abone ı Türkiye Hariç 

Şerail için için . 
Senelik 1200 Kr , 2000 K 

Albaylık 000 1000 
rirlcrdi. Ayakları kesik olan B Nevyorkta en rok binilen Oç aylık 300 500 
b · d k ardak fılkdanı .. u dilenci şimdı orla an ay~ nakil vasıtası zannedildiği gi 
bolmuştur. ÇUnkU o bu gün Müskovadaa intransiı'an b. dil Bir avlık ıoo bi otomo ıl değil asansör r. 
lerde hapisane avlusunda he· gazetesine yazılıyor. Koca şehrin tunclleri gUndc Resmi ilinatın satırı 10 

Yoktur. 
==-= 

Yecau ıçinde bir aşağı bir yu- Bir kaç Zlmandar, Sovyet hü 6 milyon, tranvaylarla otobüs l..liK;.u.r.uıiııışt.u.r. ______ _ 

karı dolaşıp duruyor. Boston kfımetini garip bir meseleişğal IH milyon kişi taşır. 
zabıtası onun alil olmadığını d' , Hulbuki Nevyork müessese 
b
. . . e ıyor 
ılakıs gllndOz dilendikten 0 b ledndeki esanslMere gUndc 

sonra geceleri arabasını Bos· Mağazalar an ardak satın 15 milyon kişi biniyor. 
ton'un gllzel bir pansiyonuna almak iıtiyen. ~üş~erilere hep Yalnız Rokfeller·Santrda 
doğru sevkettiğini, orada ara şu cevap verılıyo~. 160 asansör vardır. Her asan 
baden ~ıkarak bir müddet «Kalmadı bekhyoruz » söı· sonede 120.000 kilometre 
pansiyonda istirahat ettiğini Koca Rusya da su budağı ıı k yol alır. 
sonra şık tir smoking giyerek fıkdanı bükümetin nazarı dık- ı :>o,000 kilometre yol el 
şehi·io bUtUn barlarını dolaştı katini celbctti ve bu mesele mak Uç kere dünyayı dolaş· 
&ını tesbit etmiş ve onu yaka hakkında tahkikata baılandı. mak demektir. 

Mürettip 
istiyorıız 
Matbaamızda gazete ve 

cehel işlerinde çalıımak üz 
re iki mürettibe ihtiyacı
mız vardır. Çahşmık arzu 
edenlerin müdüriyete mü
racaatlın. 

dükkinı garben sahibi mülk ıimalen şaban hanı ce. tarikiam 
Vaziyeti hazırası: Müşterek toprak ve taıtao mamul 
Alacaklı: Şehit kerim mahallesinden Yusuf oğlu Memiı 
~?rç!u; KOçük minue Mh den Şakir Botroa oğ. K•brıyel 
Bmncı artırmanın yapılacağı yer; gün, saat 19-8-938 
C~m~ günü saat 9 dan 10 a kadar Tarsus icra D. 
fkıncı ~rbrmanın yapılcağı yer aiin saat 3- 9 _ 938 
C. ertesı güoü saat 9 dan 10 kadar Tarsus İcra D 

~ - Af bu giyri menkul an artırma ıartnameai 19-7-938 t'arih 
den ltıbaren 938 - 1164 No. ile tarauı icra dairesinin mua en in 
ıında herkesin görebilmesi için açıktır. llAnda yaaılıyy ola:;ı.mara 
fazla malOmat almak iıteyenler, itbu tartnameye Te 938 - 1184 drdan 
numaraaile memuriyetimize müracaat etmelidir. oaya 

2 - Artırmaya itlirak için yukarıda yuıh kiymetin yGzde 7 oiıbetinde pey nya milli bir bankanın teminat mektubu tevd~ 
edilecektir. (124) 

3- İpotek sahibi alacaklılirla diğer alAkadarların irtifak 
hakkı '"hiplerinin gayri menkul azerindeki haklarını huauıile fala 
T'I maarafa dair olan iddialarını itbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
cOn içinde evrakı mOıbitelerile birlikte memuriyetimfae l:iildlrmeleri 
ıcap eder. Akli halde hakları tapu ıicilile ı~bit olmadıkça ıatıt bedel 
nin paylafmatından hariç kalırlar· 

4 - GöaterHen gQnde artırmaya itıirak edenler artırm a ıar' 
nameıini okumuı ve loıumlu malumat almıı Te bunları temaınen 
kabul etmiı ad ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamana& gayri menkul aç defa batınlclıktan 
ıonra en çok artırina ihale edilir. Ancak artıma bedeli muh,uıunen 
ldymetin yOzde yetmiı betini bulmaz nya aatıı isteyenin alacatına 
rochanl olan dif,er alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri men
kul ile teminedi miı alaeaklannın mecmuundan fazlaya çıkmaaaa en çok 
artıranın taabbOdü baki kalmak aıre artıama on beı gOn daha temdit 
Te on betinei gOnO ayni utta yapılacak artırn:ıadaı 
bedeli ıatıf lateyenin ılaeıgına rachaai olan diğer alac&klılann 0 gııyri 

· menkul ile temin edllmiı alacakları mecmuundan fulaya çıkmak 
şartile en çok artırana ihale edilir Böyle bir bedel elde edilmezse 
ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale oııın&n klmae derhal v 
~erilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı teıholuna eya 
kendiajnden evvel en ydhek teklifte bulunan kimse arzetnılt old r~k 
bedelle almaıa razı olurı• ona, razı olmaz, veya bulunmazsa h u"u 
on be' gOn mOddetle artırmaya çıkarıli -p eo çok artırana ihale ecU~n 
iki ihale araıındakt fark ve geçen gfinler için yüzde 5 d•n h ır 
olunacak faiz ve diter zararlar &yrıea hükme hacet kalmakıızı eaap 
murlyetimizr.e ahcıcfan tahsil {llunur. "133,, D me-

2Q04 nunıarah ıcra ve iflas kanununun 1"' 
iııci ıuaôdesiuin 4 iincü fıkrasına le~ ikan Lu: 
ga)·ri menktll s~hiplerinin lıu haklarina ve husu 
sile faiz ve masari(e dair olan iddialc.trıru ilan 
tarihirıdt>u itil.>aren 2o içinde evrakı ruüsbitelerile 
bildirmelr.ri aksi halde hakları tapu sicilleri!~ sa
hil olmadıkça salış bedeliniu paylaşmasından ha
riç kalacakları cihetle alakadarJarm i~lnı madde· 
nin mezktir fakrasma göre hareket etmeleri ve da
ha fazla mahlmat almcı~ jsLiyt1 nler 938-ı ı64 dos' a 
t numarasile Tarsus icra memurluğuna miiracaal
ları il~n olunur. 



SAYFA' 4 

i L A N 
İQ I Deftettdarlığıı1dan 

Muhammen bedeli 
Kazası Mahallesi Cinsi Miktar M2. Lira 

Mersin Camişerif Arsa 1 5 6 225 

" 
,, 

" 
250 

Mahmudiye ,, ,, 133 200 

" bahçe ,, 120 60 

,, 
" 

,, 215 ııo 

" 
,, ,, 215 llo 

" " 
,, 250 125 

" 
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230 115 

,, ,, " 200 100 

,, ,, 
" 200 ıoo 

,, hamidiye ,, 225 125 

t•UBtllllllllmmmtıRmmıımmlmlm• 1 
1 l'tlazot yakan yeni 

11 

Mutfak ocakları 
H E 1 D EN I A 

l0umansız Borusuz 

Sessiz Ko~usuz 

1 Pompasız (njektiesüz 

Mavi alev, hiiyük kiiçiik ıbir atrş vermek ~ 
üzre derhal ayar edilebilir. 1 
1 dakikada bir teneke su kaynatan § 

ocaklarımızın aaatte 1 kurUf 
masrafı vardır 

llt ver'ı· Hik~et 1.~rman - P?sta Kutusu No. 71 1 
\l' , Mersın Ziya Paşa cıvarı No. 8 t2-t51 

•mımtm1uınmmmntmRDtmmmu• 

T E R M o s 
Sıcaktan bunalmaınak için 

Bir (termos) a sahip olmak ldzımdır, Bu sme ttrmoslarm A~t 
rnlnwm, lurılmaz cam, btş dtfa kuvvetli kml.11az cam vı çelik 
clnslt:r/ llt tutp4/l, dondurma vt ytmtlıltrl uzun müddlt oldlJ,lu 
l!ibl muho/oza ıtkn ytnt mO<Ulltrimiz eeldl. 

Saat ve Gözlük çeşitleri 
Ntlur, Arlon ve di/tr tanınmış lsviçre mamu14tı ctp, kol, ma 

sa vt duvar saatlerimizi bilhassa tavsiye ederiz, Ztiss vt htr ne 
vl num,ol11, renkli ve şoförlerin kullandıff ı ~özlültltrlmizl zörüp 
fiyatlarım 'IJl!rtnmLdtn gözlük almayınız, Son modtl eüntş vı toz 
Efjzlülcltrl tk etldi 

RİZE T AK.I~LAR.I 
• 15 eün sonra J•tnl modtlltr etltctktlr, htr yerdtn ucuz, sal 

lam ve zarif olup-(Rizt} dt hu-.usf surtttt lhz<U olunmuştur, Is 

tanbu/da J'l!p/on/aro htr sarttle faiktir, şlmdidtn sipariş kabul 

olunnr, /iytıtla rı çok ucuzdur 

Sedad Sahir Seymen 
Uray caddesi No. 41-Mersin 

Menin: Yeni Mersin Baaımevinde Baıılmııtar 

YENi MERSiN 
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i l A N 
içel Orman Mü~ürlüğün~en 

M3. 03. Cfosi 

1 L A N 

19 Temmuz 1938 
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