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Borçlarımızı yüzde yüz malla öd_iyeceğiz 
Rusyajaponyaya meydan okudu Müzakere bitti 

Halk Ve Mançuko tahşidatı vahim ha- l Doğuda 
Kanunlar diselere yol açıyor Kültür Sitesi 

Paris elçimizle Bone arasın
da mektuplar teati edildi 

Hükumet ~;z~~e~T~~k Tokyo endişe içinde. Sovyetler geri çe- Maarif Vekili Saf- Fransız hissedarlar meclisi hükumetimi-
ıneknrhaati lehine fedakArlık. ede· kilmezse harp muhakkak görülüyor fet A rıkaaın zin teklif ettiği şekli kabul etti 
re , a1at ucuılu~unu temın et· _ - ~ - - beyanatı 

~:~:o ç~l~::'a~~~a:i:::~~:ıer~::~ ıJaponlar Hankeü'ye doğru yürüyüş için hazırlamrken Sov- Erzurum (A.A)- Maarif ve borc~st:~:~~ı~~lll~H:i:us;~iz T~e~ 1 ~~::~~er;~ı~e~ı~lil~si ~~~id t~~::~a~ 
mi Jaea1ıe üzerhıde iJi ve derin yatler"ın Mançukoda meydan okuması fena Lar~ııandı ı, ~ıil~~~r::~r;~~ıkkaanb,uAl neaddeoreltlk aajşaa~ dellerioin malla ödenmesi için 1 ödeniyor, geri kalan kısmı Ttir· 
t01irini hiHettirecek kadar esas 1 9 bir aydanberi Pariste devam c· kiyecten satın alınan mallarla 
lıdır. Buna ratmen ara sıra ga· ğıdaki beyanatta bulunmuştur: den müzakereler neticelenm iştir kapatılıyordu. 
zetelerde eski fi7at1arın devam Tokyo 19 (Radyo) Royter hıükmedilece~ini ve büyük hıldi 1 c -- Büyük Şef Atatürk'ün Düyunu umumiye hissedarlar Hükümetimizin teklifi üze· 
etmekte olduğu hakkında şike· bildiriyor : Sov7et askerleri ta selere sebebiyet vereceğiııi kay 1ılbaşı nutuklarında doRu böl· heyeti ile Türkiye namına müza ri.ne J?ransı~ hissedarlar o_ıeclisi· 
Jel mektupları görmekteyiz. lh· rafından Mançuko hududunda detmektedir. 1 gesinde bütün müetemilAtiyl" kereye memur edilen Maliye \'e nın bu şeklı kabul e~mesı Türk 
tlkAr, devletin fedakarlığını yal· tahşidat 1apılması ve Mançuko . Hadisenin lmahallinde halli bir kültür sitesi kurulması hak- kaleli Müsteşarı Halit Nazmi a · mallarının Fran~ız pıyasa_larına 
nız kendı' hesabına •ontma.l\.a arazisinin işgali keyfiyeti Çin için Tokyoda bir hareket mev kındaki direktifleri ve emirleri d t b' 1 1 yayılmasmı temın edeceğı için 

, ll 'h · f ~ b ı ı rasın 8 am ır an sema c. muş her tarafta çok iyi kareılanmıetır 
Qalıaııor. Bir kasaba gittP•iniz ı tılıl ında oldu.o ~ibi ir ıadi· cut bulunmaktadır, Bu münase malumdur. Doğunun kültür ha· ve hazırlanan mukuele ı·mz". 

"' "' b ı 1 d b b s M k - k 1 a Paris 19 (Radyo) Havas bil· ,akit, resmi fiıaUı etin 18 kal se eş angıcı o masın an ura· etle ov1et- ançu o muza e yatında büyük bir inkişaf yapa· lanmıştır. 
ınamıı olduQu cevabını ahrsınıx da acıkQa korkulmaktadır. Sov· releri de durmuştur. 1 cak olen Lu hayırlı müessesenin Son anlaşmaya göre Türk 
Jabut, arka dolaplardan ihtikar yet t6h~id~tı ~fançuko hududun Bütün Japon k.unet~e~in~n ~erede ve ne gibi esaslar dahi· borcu faizleri buı:da'n böyle le · 

diriyor : Fransız Hariciye Nazı
rı B Bone Türkiye büyük elçisi 

fi , , 1 k 1. d da tehlıkelı bır manzara arzet- Hankeoya doğru bır yuruyuş imde kurulabilecu~ini tatkik için maman Türk malı ile ödenecek· 
1a,ma e. ama zarure ın e k . J 1 'k" . b. . k . 1 . . . manlı borçlarının tediye tarzına 

kahrsıoız: ŞıkAyelle den biri ve me ·t~dır. apon _ar ı ıncı •: ıcrası ma. sadır e tahşıt edılm.ış ' Bakanlıktaki bu islerle ilgili ar· tir. Bu faiz hesapları her sene dair mektuplar teati etmielerdir 

Suat Davazı kabul ederek Os· 

belk" b ı c d b ı nota ıle Sovyetlerın derhal gerı oldu~u bır sırada Sovyetlerın kadaşlarımla birlikte Diyarba· devlet"e tetkik edilecek ve karşı Taati edilen bu mektuplardan 
ı aş ı ası a u k"l . . . d"l J k ı " 
Fakat eQer halk lehine ted ce ı mesıaı ıste 1 er. apo? .ma meydan ° u~~larıoı .Tapony.anın 

1 
kırdan başlıyarak Siirt, Ditlis lığı tamamen Türk malı olarak anlaşıldığımı göre borçların esa 

birler tatbik olunurken, halk; kamat.ı So~yeller_ bu tale~ı ısaf kabul etme~ının P_ek fena bır za :Muş ve Van gölü sahillerinden ı Fransaya gönderilecektir. sında bir tadi1ilt olmayıp tedi· 
kendi menfaatini devlet VHsıtası ' etme~ıkle~ı takdırde tahşıdatın mana t.esaduf e_ımış olduğu be Kars'a, oradan Sarıkamış yolu Halbuki şimdiye kadar, bu yatta de#isiklik yapılmaktadır. 

l·ı -d f t h-k~ • hüsnu nıyelle yapılmadığına yan edılmektedır. sonu ikincide ____________ ...;.. __ ...;.;,..;... __ ..;;....;. ___ _;, 

e mu a aa e mezee, u umeı 1 • • ı • K 1 
~:::t:b::~~n0f:~~~:li~~?iiıdn~~ ispanyada vaziyet 15 inci yıl için tngı iZ ra 1 
lızler derlerki: "Demokrasilerde c. H. Partisi merke 
kanunu memurlar değil, halk Dün Kraliçe ile beraber 
tatbik ede •• Bunun manosı, ve Hükumetçiler dört Alman zinde talimatname 
bilhaSBa umumun meufaaıına h Parise EZeldi 
taalluk eden kanun ve tedbirler tayyaresi düşürdüler azırlanıyor -
de, her vatandaeın ııpkı bir me 1 Ankara - Cümhuriyetin on 
lllar aibi. devlet vardımcısı ol· F L K c· Al beşinci yılıııın yurdun her tara 

• J ranRO ont •'·anova ve man pro· r ı ma11ndan ibarettir. I..okanta, ga· J 'J ında ıararetli bir surelte kutlu 
zioo, kasab, bakkal ve saire, ne· paganda nazırına nişanlar t~VCİh etti )anması ıçin C. J]. Partisi genel 
rede biı fiyat 7olsu?.luRuna rast merkezince bir talimatname ha 
aelirseniz, bu yolsuzlotu kobul Valanslya, 19 (Rııdyo) - Te· ı Alikont 19 ( Hadyo ) - Bu 1 zırlenmaktadır. Bunda Parti ve 
edip mühtekirin suç ortaAı ola· rueı cephesinde bilhassa tazyıkı- gDn öğle üz~ri beş Franko tayye- vilftyllerce alınacak tedbirler tes 
caA-ınız yerde, mesul hükiimet ol Rublelos mOstııhkem bRttıoıı resi şehri çok kuvvelll bonıbalar-1 bit edilece.ktir. 

tevcih eden asiler, Auguslln kö· hı bombardıman etmiş ve ayrıca 1 Her vılA)·e ı ve kazada bay 
memurlarıııı vazifeye da9et edip yllne kacittr ilerlemeye muvaffak d .. .., 0z kad b b t ram programını hazırlamak üze 

t d l k 'f · · ki .. " ar yangın om ası a · . . 
va an aşı vazı enızı yapma a olmuşlardır. mlştır. Bombaların bUyflk bir kıs- re bırer kullama komitesi faali 
şüphesiz kendi menfaatiniz ba· HOkOmetçiler dllşmanı yıp mı denize dllşmnştor yoto geçecek ve Eylülün basın 
kımmda da daha iyi hareket et ratmakta devam eylemektedir. · dan itibaren iki aya yakın za 
ınie olursunuz. lııLikAr bizde, hü Espadon dtığının eteğine gelen Fraokocuların tazyiki manda çulıearnk hazırlıkları ik 
kumet memurlarından fazla çün hUkOmetçiler 'l'ales mıntakasındH Bıırselonn, 19 (RadJ'O} - Neş· mal edilec_ok_t_ır_. __ _ 

kü hükumet mürakabesi lıergün Plcallo tepesini işgal etmişlerdir. redilen bir tebliğde ezcumıe şoy· Mıs·ır Başvek"ılı" 
her k<'ee bakkalının te:r.gAhı be Bu mıntakada asilerin dört tay· le denilmektedir: 
ıında bulunamaz . halk müsama y"resi cıımhurtyetçi bava kuvvet "Şurk cephesinde ~"'cankistler 
hasından cesaret almaktadır. lerl tarafından dDşllrlmDştnr. Bu bu gOn de tazyiklerine devam et· 
Halk, ıarp memleketlerinde ol dllşDrUleo tayyarelerin ikisi en mlşlerdlr. 1'ales mıntakusında 

modern Alman layyareleridir. cumhuriyetçiler' Plkallo teprsioi 

Bugün Londrada 
temaslara başlı

yacak 
dotu gibi, kendi menfRati, ve 
hele devlet kanun ve tedbirleri Frankocuların taarruzu geri almışla•dır. 

Frankocuların Kont Ciano-tarafından teyid olunan muay· Teruel, 19 (Rıtdyo) - Havas: 

1 f •1 · · k k ç ve tı" Frankoculı.ır Ternel · Kagonte yo· en men aa. arını ıs sn · 
. . . ıu uzerlode taarruzlarını devam 
tız mQdafaa ettılı adet edecek ettirerek bu sabah Vlver istika· 
olaa, Ve ihtikAr 1apan bir kasab metinde ilerlemtığe başlamışlardır 
ıaıinocu 1ahut lokantacı arka· 1400 rAkımh Plna tepesloın zuptı 
lt!ndao, hpkı evindeki malını Qa için muharelle edilmektedir. 

ya ve Göring'e nişanları Londra 19 (Hadyo) Mısır 
Burgos, 19 (Radyo) _ Nazır-{ başvekili Mehmet Mahmut Paea 

tar meclisi, B. Görlnğ'e kızıl oklar ile İngiliz hariclyeai arasında 
DiŞhDIDln birinci rDtbeslol, B. cıa. çarşamba günü (bugün) temasta 
noya'da lıatollk nişanının birinci ra başlanacaklar • G6riit61ecek 
rOtbestnl tevclb etmiştir. başlıca meseleler Akdeniz ieleri 

Macar devlet adamları Romada ve Iı'iliatin vaziyAtidir. A 1rıca 
Süveyş mıntıkasında İngiliz t\S 

lan bir hıraıııu peehıden koşar 
gibi, davAaını takip etse, garp 
alıeverielerindekl disiplin bizde 

de aüratle teeBBOS eder. Müsa· Tuna devletlerile işbirliği • kerlerinin mevkii isleri de mev l 
1 m- zuu bahsolacaktır. 

Lord Halifaksla Franaiz Hariciye Na
zırı arasında mühim temaslar olacak 

Londra 19 «Radyo• İngiliz cakları ziyaret geçen 19 nisanda 
Kral ve KraliQesi bu sabah sa Paris ve Londra hükumetlerince 
raydan hareket ederek Viktorya itt!haz. olu!1an hattı hareketin bir 

mueyyıdesı olacaktır, Avrupayı teh 
istasyonuna hareket t'lliler ve dit eden tehlikeler Fransız - lngi 
oradan Kaleye çıkmak üzere liz anlaşmasına hususi bir mana 
yatlarına binerek J.ı'ransaya ha vermektedir. iki memleket halkı 
raket elliler. Kral bu gün öğle da buuu tamamiyle müdriktir. 
yiıı' Parisle ol11('aktır. 1937 ilk teşrininde Başvekil 

Paristen alınan haberlerde Şotan bu daveti yaptığı vakit in 
Paria matbuatı bu gün Fransa giltere ile ltalyanın arası açıktı. O 
ya aJak basacak olan lngiliz zamandanberi daima Paris ile Lond 
Kral ve Kraliçesini hararetle se ra arasında fark gözetMek iste 
ldmlamaktadır. Krala saray erkA miştir. Bu seyahat iki memleketin 
nıııdan baeka Hariciye Nazırı arasını açmak hususundaki bütün 
Lort Halifaks da refakat edecek gayretlerin akim kalmıya mahküm 

olduğunu gösterir, 
tir. 
Ziyaret Nasıl hazırlandı 

Paris 19 " Radyo ,, - lngiliz 
hükümdarlarının Fransaya yapa 

Krala Hariciye nazırı lord 
Halifaks da refakat edecek ve 
fransız Hariciye Nazırı Bone ile 
mülakatlarda bulunacaktır, 

Romanya Valde kraliçesi Mari 

Dün öldü 
Romanya matem tutuyor 
eğlence yerleri kapandı 

ınaha, bQtQo tembellikler gibi, 

::~~~.tarafından ödenen bir ku kanları araştırıhyor f IŞİStlere göre Kral Kar ol eski Prens Nikolayı 
indirilen bir fi7at, tıpkı a1 Duc,e dün bir ziyafet verdi Macar Bnı- sı·ıaA h yarışı te_ lafonla Bükreşe çatırdı 

\'e hafta batında elinize geçen 
ücret gibi, keseniie glrmiı olan Vekilife karşılıklı n Ufuk far söylediler . Bükreo 19 (Radyo) Sıhhi o I b'u gun (dün) saat 14 de halkın 
bir paradır: Buna ria1et etmi· Demokraaıler tara-

1 

ziyeli gittikçe ağırlaşan Valide son ihtiramına arzedilecek ve 
Jen her hangi bir mOhlekiri, ni 

1 

Roma 19 (Radyo) Burada ristanla halya münasebetlerinin fı d 't h •k Kraliçe Meri dün akşam sal\t 18 Qarşamba günü d e halk tabutun 
çin tramtaJda Ct!binizi 1oklıyau bulunmakta olan Macar devlet esasında siyasi ve iktisadi oldu ın aU · a rı de Sinayada vefat etmiştir. Kral önünden geçerek son rasimei ih 
bir 7ankeaiciden daha baeka Uir adamlari7le İtalya devlet adam gunu, bu münasebetlerin Maca ediliyor Karol, Veliaht, Kraliçe JWzabetl tiramını ifa edecek!ir. Bundan 
IQ telilkki ediJorsunuz? Maatte· tarının görüeınesine bu gün de ristanla olduğu 1kadnr Tuna det Roma 18 (A.A.} _ Silahlan daha evvelce Sinayaya gelmişler sonra cenaze hnsusı trenle Bük 
81Büf eski kanuna hürmetsizlik 1 iki saat devam edilmietir. Müza Jetleriyle de daha geniş bir işbir ma meselesini bahis mevzu eden ve \'alide Kı·aliçeııin ölümünde r eee nakledilecek pereembe,cuma 
terbi1eainin mirası olarak, bizde kerelerde halyan baışvekili Mueo !iği zaruretinin _banun ehem~i Giornale d'hala, silAh yarışının başında bulunmuşlardır. cumartesi günleri halk son hür· 
k d" ı h' ı k db" ı · · M b k'I" 1 d" ı ı t" d - d mı" olduAunu soy j b Valide Kraliç~nin vefatı üze met resmini ifa edecektir. 24 en ı e !ne o a.n en~n te ır mı, acar aeve ı ı mre ı, ta ye ı_n .e mun e y ütü~ akibetinin münhasıran 
lerde dahı, kendı aleyhınde olan ya Hariciye Nazırı Kont Ciano lemıeLır. kendılerine demokrat diyen dev rine milli matem başlamıetır,res Temmuz pazar günü cenaze hu· 
larla birleeerek eikAyetçi kalma Macar Hariciye Nazırı Kan1a Buna ~cevap veren Macar baş !ellerin mesut tutulabileceğini mi binalar bayraklarını yarıya susi trenle Arkete nakledilecek 
tı tercih eden ruh hastaları var· hazır bulunmuşlardır. vekili lmredi de : . yazarak diyor ki: kadar indirmişlerdir. Tiyatro ve ve hanedan mezarlı~ına defne· 
dır. Yeni devrin insanları, ka· Duçe tarafından misafir dev Bizi uzun müddettenberı hal Gerek Amerikada gerek in sinemalar cenaze defnedilinceye dilecektir. 
Donları, onlara ait tatbik vazife let adamları şerefine Venedik yaya bağlayan saQ'lam dostluğu gilterede sanayi refahını münha kadu tatil edilecek ve çanlar Kral sarayında matem baı· 
•inin en mühim kısmı kendi his sarayında bir ziyafet verilmie muzun timdi komşumaz olan Al sıran siUHı sipurişlerine medyun mi\temadi7en her gün çalacaktır Jamıştır . .Matem üç ayı büyük 
lelerine düştülünü bilen '8 bir ziyafette kareılıklı nutuklar söy manya ile de sıkı münasebetlere dur. Bu silfih yarıeı, çok vahim Kral saray nazırlı tının neı·, olmak üzere altı ay sürecek lir. 

Sonu ikincide lenmielir. Duçe nutkunda; Maca Sonu ikincide- 1 - Sonu ikincide- reUili bir teblile ııöra : Oenaıe - Hnu lklnoıe1e -
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Asya karşısında 
Avrupa 

standardızasyonu y . Türk - Fransız 
istanbulJa yapılan eni kazanç Ver- Anlaşmasl ve Suri· 

t
i toplantılar bitti g·ısı· tatb.ık·ıne da·ır yemeselesi 

Çinin mağlup olması Avrupanın da 
mağlubiyeti demektir 

İstanbul, - Arpa, bugday, 
tiftik ihracat maddelerini standar· Belgraıta çıkan yarı resmi 
dize edilmesi için lç Ticaret" U· Maliye Vekaletinin · hazırladı~ı izahna- Sanuprava gazetesi Hata1 anlae 
mum mUdUrO B. MUmtaz Rek ve 8 masından bahsederken eunları 
standardizasyon mUdOrU B. Faruk me: Vergi kimlerden tarholunacak yazıyor: 
Soaterio başkanlığında yapılmuk· •Fransıı ile akdettiA'i politik 

Oin - Japon harbmıo ilk bunu kabul etmiyecekler ve red ta olan toplantılar sona ermiş, bu Büyük Millet Meclisi kazanç de vergiye tiibi tutulacaklardır. ve askeri anlaemadan dolayı bu 
Yazan: Pi yer Dominik 

yıl dönümünün kutlanıeındaıı etmek IQin nasyonalist görüne hususta hazırlanmış olan ön pro vergisinde bazı tadiller yaptı ve J\anunun muvakat birinci anda memnuni1et izhar eden 
üç gün sonra, bugün, iki tarafın ceklerdir. üstelik bu yoldan Sov 1 j ler bOlOo tüccarların imzaları bu tadilata göre vergi meriyet maddesinin ilk fıkrası bu ka· yalnız Türkiye deQ'ildir. Harici 
vaziyeıleri, harbın ilk hasımdan yeller birliQ'inin biİvasıta veya 1 ahnmak sureti) le aynen kabul e· mevkiine girdi. Maliye Vekaleti nanla vergi nisbetleri indirilmiş ye nezar"tleri dairesinde ve Ce ·ı ı t' · ı -k il fi 9 nevre evrakı arasında lrnkikaten 
birinin mağlubiyetinden başka bilhaınta bir müdahalesine şa dı m ş ır. yenı tadiller hakkında bir ibaz· o an mu e e erin 1 38 mali yıh 

B n d l h 
*'e g·l · · b k uzun zaman sürünmüş kalm1a 

bir suretle nibavete ermesi ihti hit olurduk. Jate Ugakı' ı·ıe Vang ug n en tlbaren de evelce name azırlamıetır. Hu izahna· ... r 
1 arının - u anunun me· " J "' • olan lekenderun ihtilAfının tasfi 

mali ve bu harbın Avrupa Hn -Şinu _ Vev'ln hareketlerı·nı·n standardlzesloe karar verilen ya me şunları tavzih etmektedir: rıyetind&n evvel tarh edilmie bu· .. "' J b lh ı b ı b k yesine takaddüm eden bu şuur 
do~urabilece~i neticeler hakkın muvaffakiyetle neticelenmesini ancı racat maddemiz için top· Mahalli hükümetin müsaa· unsun u anmasın - u anun hareketini, bu kati safhayı Tür 
da bazı düşünceler yürütmek it: anlatan budur. Çünkü bu hare hıntıBlar tbuşlhyat clakdtır.d l b desiyle milli veya beynelmilel hükümlerine göre yeniden tar· kiyenin ve sülhün bütün dostla 

k 
. u op an ı ar a s y ne un h" tt 1 holuııması Amir bulunmaktadır. 

'i7orum. et Çınle Japonya arasında ~ulh dan evel olduğu g\bl lç Ticaret ma ıye e açı an panayır ve ser· Vergi nisbeti arttırılmış olanlar rı bütün kalplerile selamlamak 
İki tarafın karşılıklı vaziyet yapmak an:uslle harbı genışlet Umum mUdOrO standardizasyon gileri tesis te idare edenlerin için ayni veçhile muamele yapı· tadırlar. lık tebrikler Büyük Bri 

ıeıl dört devlet adamının durum mek tehlikesine maruz bulunyor ve oda umum katibi hazır buluna elde ettikleri kazançlar. laca'2ına dair maddede bir kayıt tanyadan gelmielerdir. Haklı 
larile tarif edilebilir. Asker olmı du. caklardır. Panayir ve sergi pavyonla· mevcut bulunmamaktadır. Türk müddeiyatını memnuniye 
yan başvekil Prens Kone7e, Ja Üçüncü düşünce: Bu harp, BugOnkO toplantı na bu mad rında teşhir ettikleri mılll!lrı ser $imdiye kadar ayni dükkAıı tl mucip olan bir mkdusa maz 

d h b k d l
. · h kk d t n· · • d t l k ı har ol:Ju~u bir anda hissedilen 

ponya a, ar ı sona adar de e~amı ve ne ıcesı a ında bir I e iç n hazırlanmış, olan ön proje .ı ıçın 8 sa an arın azanç arı da muhtelif işlerle iştigal eden • k f ·ı - b ta b p · · ı d ı k memnuniyeti ifade etmek üzere 
vam euırmok istiyen bir adam ço arazı er mumkün olsa bile, il o ya ancı ihracat tacirleri bu anayır ve sergı er e o an ve ortak olmıyan müteaddit mü 

h d d d 
Müttefik Yugoslavyadan da An 

rolünü almıetır. Onun için, Ja Avrupa er hangi bir şekilde, zurun a mad e madde okunacak, ta, ansing, bar, birahane, kah· kellefler çalıştığı ve her birinin u i d o k k kara istikametinde momnuni7et 
ponynnın asla mağlubiyet gör uzak şarkta harbin bir Avrupa zer 0 e m na aşıt Jftpılara her vehane, cazino, lunapark, sirk iegal etliği kısımlarda bölme, ca tUcc ut 1 ı kt ifadelerinin yol almaları lazım 
memiş ve görmü

1
ecek olduğunu mağlubiyeti ile neticeleneceğine arın m e eası a ınaca ır. tiyatro, sinema vesaire gibi eğ mekAn ve saire gibi haillerle ay havkırmasına şahit oluyoruz. Bu emin olmalıdır. Yalıancı lbaacat maddesinin lence ve istirahat yerleri ialeten· rılmamış olduğu takdirde verni dır. 

J st d di · fd ,.. o ı d v • Bundan sonra, her aevden 
vakınlarda Prns Keneye on se Ç n · ,,., b · r J ıtn ar zesıne a gvr gme er e lerin buralarda temin ettikleri terinin tarhında mü ekilAt çekil v # 
# ı rn ma. u ıye ı ve apon bu suretle bu batta içerisinde bi· evel hudut meselelerini tesbit 
nelik bir harptan bahsediyordu. ya tarafından kolonize etmesi tirildikten sonra botun maddele kazançlar, mekte idi. edecek olan üç taraflı Türk -

Fakat onun yanında bir ge yalnız Fransaya, lngiltereye, rln projeleri hazırlanmış olacaktır. Yukarıdaki fıkrakalarda ya· 1 . ~eni kanun bu hususta da Fransız - Suriye anlaemasını 
neral Ugakl. vardır. Bu general Delçıkaya, Hollandaya ilAh. de Bu maksatla şehrimizde 20 zıh enhıs ve müesseselere bag-h hır bır kolaylık bulmuştur. akdi kalıyor. Burada bir çok na 
her şeyden önce bir diplomat ğil aJni zamanda Amerika Birle gOndUr bulunmakta olan Jç rıca olarak ser~i içinde kullanılan Bu gibi hallerde resen · tak zik meseleler zuhur etmektedir. 
ve bir idare adamıdır: Kendisi şik devletlerine ve hatta Japon 1 ıet Umum mOdOrU B. MOmtuz Re memur müstahdem ve işçiler dir komisyonlarınca 0 

mahalden Zira Türkiye Suriye arasında 
k d k B' ' k . . d. her şahsın hissesine düeen kısım bazı aksamı yalnız eimendüfer 

ba adır. Birkaç sene ev el baş yanın oatu olan totaliter devlet J in faaliyeti bllmlş ohscaktır. ü t ır ay 
1 

azkal nçd vergısın en ayrılacak ve her eahıs hissesine 
vekil olmasına ornu mani olmuş tere indirilmiş bir darbe olur. B. MOmtaz Rek ayın 28 inde m s esna o ece ar ır. A 1 . t· . t _ . d hattı ile temsil olunan 7 yüz 

• A r k .. yn an gayrı sa ı ıra uzerın en kilometre uzunlu,,.unda bir hu 
tu. O, söz söylemiyor ve bir mii tamamen ımkunsız olan Japon ındı shındardlzesl için Glresona Bunlar sergi ve pRnayırlar · k d k' t ı· · b t• """ • td ktl 

1 
ı anun a ı ce ve ı nıs e ıne 6 ore dııt vardır .• 

zakereye girlsildiQ'i takdirde yanın mağlubi1eti, Çini olmazsa g ece r. , da devamlı şekilde çalışmak su' vergi tarholunacaktır. 
Prens Kenere'nin yerini almıya ekonomik bakımdan uzak şark fzmır f uannda r.etiyle ~u bir ayl_ık. verg~den is· j DileUe girilen ve içinde kon 
fımededir. ve hatta Asya pazarlarını elde tısna ed.ıleceklerdır. Sergı ve pa somasyon yapılmıyan yerlerde 

Çinde, ön pllindaki adamlar edecek, Singapur'dan ve halta 8 p [ na yır bır aydan fazla devam et 
1 çalışırlarsa duhuliye biletlerinin 

dn ayni şey müşahede edilir. Aden'den öteye Avrupanm niifu ütün avyon ar tiği takdirde bir aydan fazla muhtGVİ olduj:tu meblağıo tema 
Şgnn-Kay- Şek, hiç olmazsa,zunu sıfıra indirecek muazzam tutuldu günler için kazanç vergisi tabak mı yeni belediyeye ve darülacze 
askeri bakımdan, bir nevi dikta bir imparatorluk haline getirdi. İzmir cHusush 1938 enter kuk ettirilecektir. hiı:ısesi, damga ve tayyare resmi 
tördür. "Mükavemetimiz, Japon uılaşmıya ıstinat edecek bir sulh nasyonal fuarının aQılmasma,bir Eski kazanQ kanunu 120 ku gibi biletler üzerinden alınan 
istilü kuvtetlerinin çekilişinden Uzak earkta beyazlara karşı bir ay kadar kısa bir zaman kalmış r~ea kadar olıın işçi gündelikle·: ve~gile~ de dah~I o!mak. üzere 
önce kesilmiyecektir,, 'diyor. birine dayanacak iki büyuk dev tır. rınden GO kurueuou vergiden I mueterıdenduhuhye ucreh olarak 

Fakat, 6 temmuzda, askeri let bırakacaktır. Pııresel adalArl Aylardan beri detam eden muaf tutmamakta idi. Yeni ka- 1 aldıkları paranın tamamı üzerin 
halk meclisi işe başlamıştır. Bu meselesi bize drrs olmalıdır. Çin çalıemalar, Vftktin daralması ile! nun ise vergi muafiyetini 80 ku· den yüzpe 5 nisbetinde tergiye 
meclis, Kuomintang'ın reis mua protesto ediyor. Fakat aynı za daha da arttırılmış, faaliyet faz ruoa Qıkarmış bulunmaktadır. tabi tutulacaklardır. Bil~tle giri 
vini B. Vang-Şing-Vey'in riya manda Japonya da. Galip ge'e lalaşmıştır. DoQ'rudan doğruya ecnebi lan yerlerde çalıea" artıstlerden 
seti altındıtdır. Ve B. Vang- cek bir ,Japonyanııı eııternasyo Bütün pavyonlarda hareket memleketlerden mal ithal eden· alıuacak tergi eekilleri izahname 
Şing-Vey, Cinde, Japonyanın nal imtiJıızların ibkasına muvaf vardır. Kültür Parkın Fuar sa ler, de ayrı hükılmler halinde göste 

general Ugakl'sinin tamamile a1 fakat edeceJ\.ı tasavvur olu b' hası kısmında yüzlerce amele Doğrud.:n doaruyil getirmi· rilmietir. 
15 na 1 - d- d d 1 ni vazivettedir. lirmi? Galip bir Cin için de vazi gece gun uz u~~a a~ ça ış yrrek bir komisyoncu veya bir Ecneht memleketlerden ge 

tk
·
1 

memlekete de, lıarp par t ·d· L' k t J makta, 1938 Fuarı ıçıo hır cok fabrika mümessili veya diğer lerek yurdumuzda bar. dansing, 
ye aynı ır. "a a aponya ile ·ı·kt h l kt d . yanı ı er azır anma a ır. bir ithalAl"ı vasıtasivle gene eC· çalgılı kahta veva lokanla gibi 

Balkan Ba~riye müta~assıslar 
' Atina 19 cRadyo• Balkan 

devletleri bahriye mutahassısları 
konferansına ietirak eden mu 
rahhaslar bu gün meçhul asker 
abidesine bir çelenk koymuelar 
dır. 

8. Fuad Alper 
Büyük Millet Meclisi ka· 

nun dairesi kalemi IMemnrla
rından B. Fuad Alperin Or 
bangazi Kaymakamlığına ta· 
yin edildiğini memnuniyetle 
haber aldık. 

genç ve çahıkan 
şerimizi tebrik ederiz. 

hem 

tisi ile sulh partisi hükftmetle topal bır anlaşma imzalıvacak E k v J # 

b 
1 ' tlban pavyoau yOkselmlş nebi memleketlerden mal geti yerlerde ucret mukabili numara 

temsil edilir, fakat harp partisi ve u mesetede, Japonyayı ar snmerbank pavyonunun dahm renler, Halk ve 
başta, sulh partisi ikinci derece dında his edecek bir Çin için de taksimatı deJ\.lşUrilmiş, Manisa yapanlar veya Qa[gı çalan ~e 1 

5 Bir komisyoncu veya itha· k N ı· ı · k.ld 
de mevkie sahiptir. Komünist vaziyet aynı olacaktır. pavyonu yepyeni bir ~ekli almış ear ı soy ıyen er ve aynı ee ı 0 kanunlar lütçı tarafından Q'etirilmiş olan ki "alışan Türk tebaalarının ver 
olsun veya olmasın, bizim garb Bunlar. henüz Avrupada illi lır. malları kısmen veya tamamen .. 

1 t l 1 
• · 1 ı f kl k b ı d"J · S 'i "'1- kil b t t gileri aldıkları ücretiu yüzde 

ı e aşçı arımız ıyıce an asın ar: a a a u e ı mıyen mütalealar un gv un ve e on a detir alanlar, kazanç vergisine 
d k b d k 1 k d 

onu nisbetinde tarholunacaktır. 
Oin - Japon harbının devamı ır, çftnkü Anupa evelce tek ve a ası O ilme te, öşenmekte· Uibi olacaklardır. 
mümkündür. Fakat biz gunun birleşik olduğunu hAIA anlama dlr. GölUn ortasındaki kUçtıcOk tzahnamede ithaUU 'e ihra· 
birinde müzakerelere eahit olabi mıştır. Fakat yavaş yavaş anllyn adaya, fuar komitesi (Uz tepesi) c:ıt tacirlerinin kimler olduğu ve 
liriz. c.,.ktır, Ve uzak şarkta hadiaele ismini vermiştir. KOllOr Parkın ne eekilde kazanç vergisine tAbi 

ı mt.blellf yerlerine oparlörler uza t t ı l JA ld. ,,.. 
kinci düeünce: Gerçekten rin inkişafı ancak zihnini açabi u u ma arı cıZım ge ı_.ı ayrı 

h 
lılmlŞ, kUÇfik kQÇQk betOO pistler avrJ gOwStert'Jmektedı'r, tzahname 

iki millet de arba öylesine gi lir. J ------------- yapılmıştır. BOtOn pavyonlar sa komisvonculuk yapanları avrı 
rişmieti ki ikisinden biri için mu F t ld .ıı. d id J J aşı. stlere 1 161D an yen en ao pavyon ln izah etmekte ve ftergive ,.,bı tu 
ıaffer olmak ihtimali yoktur· b ı k ... J u şasına aş anmışhr. Bu sene 1 iş tulma aekillorini avrı para,,.raf· 

Bu kanunun meriyete girdi 
ği 20 harzirım 1938 tarihinden 
itibaren yerli ve ecnebi bilumum 
artistlerle çalgı çah\n ve earkı 
söyliyenlerin, temsil konser ve 
her nevi oyun heyetlerinin vergi 
leri yeni kanun hükümleri daire 
sinde hel:lep ve istifa olunacaktır. 

Çin'in Japan'yayı ma~lup ede ti "kt kn {'k il r v J " go•• re ra e Ç' St'rmaye esna D larla göstermektedir. Jı:ıgal ettik 
r< k ordularını denize döktüğü r 1 1 t"" )\ Ol kt dl 'rl D ..., d 8Z 8 8Ş 161 gvr me e r. leri mahallin gayri safi iratları ogu a 

(Birinciden artan) 

umumi menfaat tedbirinin velev 
OD milyonda bir kendisi için eah 
st menfaat demek olduQ"unu tak 
dir eden bir zlhuiyetle, hatta va 
zifesini yapmıyan memurlar d.ı 
hi mücadele ederek, yürütmeğe 
ve muvaffak kılma~a Qalışmalı· 

dırlar. Kanun devrinin tamamen 
teessüsü, halk ile hükumet ara
sında, kanunlara hürmet temini 
hususundaki sıkı ve müsamaha 
sı elbirliginin tahakkuku ile ta tasanur edllemek. Fakat harp Birinciden artan y ki 1 • k • üzerinden vergiye tAbi bulunan 

ne kadar uzuıı sürerse Japonya ekonomı·k b h 1 k k ata 1 vagon ar 'lf etı k .. ı t .. . t . u ran ar çı araca ' mükelleflerin vergi nisbetleri ay u ur s ı es ı mamlanmıe olacaktır. 
da askerleri o nitbette artırmak mahiyetled\r. Sill\blanmakla ber8 rı bir Cetvel halinde tesbit edil· Macar de•'let adam-
mecburiyetindedir. Şimdiki kıta ber ekonomik esaretten kuı tol Memleketimizde mietir. Bu cetvel dıeında kalan ., ••• ' v ları ancak münakale dügün nok mak ve kendi ekonomilerini lf k hususi mektep açanlar, enkazcı· . -Birincid?n art~n- _ _ ları Rom'ada 
talarmı ve demir yolaarını elde kendileri kurmak için çalışan ofe er yaptırına lar yüzde yirmi, şehir ve kasa· j ıle buraya geldım. Bır kultur BI l .d t 
tutalıilmektedirler. Ekseriya bir ltalya ile Almanya böyle bir buh • f • . ba değirmenleri yüzde 25, tıbbi ı müessesesinin en miihim unsuru yol açmasrı nctıabeı.nid·ıar.r aS~ıyaa·ı •e 

randnn kurtulabilirler· 1 IS ıyor ô • birbirinden cok uzıtk mesafede İstanbul 18 (Hususi)Bundan müstahzarat 7apanlar Jiizde 40 öA'retmendir · Q'retmenlerden ananevi dostluQ"umuz bize lidila 
olan demir yolları arasında Diğer taraflan silah yarışı ebeler yüzde 25 - 50 nisbetin· 1 azami randımanı alabilmek iQİD (ne .. e deftamlı b'ır sulh ·ıçı'n sar 

önjne geçilemiyecek bir harbın bir müddet evvel memleketimize =====-==-====== . . 
memlekette oturan • Çin kıtaUlrı başlangicını teekil eder. Bu yarı gelen beynelmilel yataklı vagon lacaktır. Bir taraftan Fransanın; dersini hazırlayacak kafa te fedilen mesainin semeredar ola 
oete harblarına bae vurmaktadır şı açan Fransa, İııgiltere ve Ame lar eirketi umum müdürü Mar· Büyük Britanyaya on yakın o· kalp sükunetini temine ihtiyaç cağını ve sağlam esaslara isıina& 
lar. Ôcrlesine ki, Pekin bu baaı t K f 1 d T tk.k d b · · J v rika herhangi bir harbın mesuli gat ile meclisi idare reisi Mayer an ale limanıntı, diğer tara · ı var ır. e ı atımız a u esas· ettirece~ını ümit ettirmektedir. 
bozuk çeteler tarafından adeta yetini çekecel:lerdir· Vakıa bu si ve umumi müfettie Lacambeden tan Hindistana en kestirme yoı, ıarı göz önünde bulundu.rarak Romanya Valde 
istilaya u~ramıe gibidir. Diğer lah yarışını demokrasi devletleri mürekkep heyot ve Nafıa Vekili bulunan Basraya ulaeacak olan hazırlıyacağım etraflı tetkık ra· 
taraftan, ,Japonya Sovyetler birlı muhik göstermek için totaliter Ali Çetin kaya araamda cereyan bu şimendifer hattı Hindistan 

1 
porunu Kamu taya sunacağız . kraliçesi dün· öldü 

ği'yle daima mümkün bir har devletlerin tehdit edici harekatı eden müzakerelerin yakında fi· yolunu yıırı. yarıya kıs.altac~k· 1 ... Umumi ~ültür .i~le.ri~iz ç.ok Birinciden artan 

bın kendisi için fena bitmesini nı ileri sürüp duruyorlar. Fakat liyat sahasında neticeler görüle· tır. Bunan ıçin hattın ıkmalın· . ıyıdır. Ataturk reıımının bıze Prens Nikola da geliyor 
mümkün kılacak dere'3ede zayıf şunu itiraf etmeği unutuyorlar ceği anlaeılmaktadır. den evvel dahi biribirine yak· 

1 baheettiği bin bir iyiliklerin biri Borlin 19 (Radzo) Roman1a 

ıamak l·stemez Aylarca *'e avlar ki, totaliler de\'letler keudı·lerine A k d k" - - 1 , • • J n ara a ı 1ıoruemelerde laştığı zaman otobüslerle nakli· 

1 

belki de en başlıc4sı ,asırlardan Kralı Karol telefonla eski prens 
ca müdet toprakları üzerinde ha ait olması IAzımgelen topraklar bilhassa Hindistan kara yolunun yat imkAnları tetkik edilmiştir. beri mühmel kalmıe olan kültür :Nikolaya Valide Kraliçenin vefa· 

e er n a mBBın a "' memleketımıze ıntı a ı mevzuu Beynelmilel yataklı vagon· ielerimizin saQlam esaslara ve tını bildirmiş ve kendisini Ro· rab l 1 Ço,,.al da d Qin dan bir karıe bile yer alamamıa · · · 'k ı· 
ni menfaati yoktur. !ardır. Fransız ihtiyat zabilleri bahsolrauatur • Şimdi Cizreye 1 · k b 1 k k · · M 1 • federasyonunun beyannamesi, "' ar eır eti aşka mem e etlerde yanılmaz metodlara dayanara manyaya davet etmıetır .• a um 

ispanyaya yerl<'etirilen İtalyan do~ru ilerlemekte bulunan ve olduA'u gibi Türkiyede da turis· seri inkiş(lfıdır. Cumhuri1e& dev olduğu üzere prens Nikoh\ bir 
ve Alman toplarının Fas, Tunus bir taraftan da Irak hükumeti tik büyük oteller kurmak üzere rinde varolmağa başhyan kül aile meselesinden dolayı prens· 

Gerçi Çin, mülki tamamiye 
ti bakımından kendisi içiu eeref 
li olacak ve Kuomintang'in hiç 
olmazsa zevahiri kurtarmasına 

imkiin verecek bir sulh yapmıya 
kalkı~tığı takdirde komünistler 

ve Cezair'i Fransadan ayrımağı tarufından hududa doğru inşa tetkikler ynpmıe bulunmaktadır tür hayatı, asırlarca sürüp gi- lik hukukundan iskaı edilmie ve 
istihda[ eltiA'lni ili\n etmek sure olunmakta bulunun Irak hattı' Şirketin bu hususta bazı teklif·ıden bocalamalarla k11as kabul Roman1a haricine çıkmıştı Prens 
tile doğrudan doğruya tehdit ve ile Hindistan lngiltereye en kı· lerde bulunaca~ı haber veril· etmiyecek derecede hareketli te 1 ta7yare ile Bükreee hareket et• 
tahrikte butunmakıadır. sa kara 7olundan baQlanmıı o· mektedir. olaıundur . • miotir. 
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i L A N 
lçel Orman Bas Mühendisliğinden 

Gayri mamul lluhammen 
19-7-938 hacmi vahit fiyatı 

D · • 1 leket•ı Muhafazakar Pamuklar ~u_. _s. ı~ M3. 03. Kental Lira K. Cinsi iŞSiZ er mem lngıltere Kı-:.vıant 40- 41 897 000 . 5 03 Cam fŞCarı 
,......__,=-===-----====--=-==-___,..,=· t 1 Dagmab i~ 29 l<ı 764 o J 8 ·çam odunu t d · ı dal T harp = · -B~rada insanların daha Hiç bir memlek ngi tere Kapı malı 5 "O ı - l0 Çt'I \'İIAyetinin Gfılııar kazası dahilinde spanya 81[ 

11 ı . gibi ananesine sımsıkı bağlı Koza " • 
den elden ele geçen şebırlc r yirmi yaşına gelmezden evvel d ,.,. ld' B b" k vesile Kırma t> Bas•ı ormanından 897 metre mikap kerest~-. 1 d ki t kf d e6 ı ır. una ır ço 

26 
A ırasında Ciudad Reaı eyaletın va ktil.e . a kma ~ a~:ı aB ır e terle şahid olmak kabildir. Kozacı parlağı 25 1 lik çam ağaCI ve l 0764 kental çam odunu satışa 

deki (Elmaden) şehrinin _bulu~ ciişlerım dökme te :r. unu.o Helt.. tariht h:"t tıralar, onların Buğday- Çavdar 5 5 S çıkarılmıştır. 
ması buton dOnyanın dık_kat·tı içi ~ ~lmadenk bdla nyanıb~ dış ~ideta milli servelleri gibidir. Sert anadol 5 • 2- Muhammtan bedel kerestelik 
ni civa maddesine celi>(,tmış ır tabıbı en ço u unan ır şe t T k r . Er abet son Yumuşak 
Arabca olan isminden de an· hirdir. g~~'ı;:de 1~:~:;::zıanı~ış oldu- Yerli buğdayı 3,75 her gayri mamul mPUe mikabı 5C'3 

f şca rı n bP.
ve çam odu laı:ııldıı'T ı veçhile '•Eımadcn,, Cıva tebehhura tı yalnız _ d h f 1 ın t"' Çavdar 4 nunun ·belıer kental& 13 kuruştur. 

v " • • . . . - · " Un an mu a ız a ayın u· k 1 • 1 
bir maden merkezıdır. Burada dı~lorın O~ımde d~.?'' böbr~k ;enlori~do bulunamımışlı. Bu· Aaadol yulıl 3 _ Şarınaıııe ,e mu ave enaıı~e prOJP .e~i pa. 
ki cıva madenleri dOnyanbaın lerın , kalbın ~e dıger n~zbık nu gören iaıeteler kıraliçe a- Arpa rasız olarak Giilnarda orman mulıend ıshğınden, 
en bOyOk cıva istih11l men uzuvların Ozorınde de tabrı al caba Tover'de yapılacak olan Aaadol 3,75 Hersinde orman basıııülıeııdisliğirı deıı, Aııkarada 
ıdır. Don ya cı vo isti baal:itıoı n y• pıyor. Bu la hri balın ön?~ O ga rden pa rtl de hazır buluna· Y rrli alivre yeni M. 3,25 O r 

1113 0 11
m

11111 111
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11 
de ıı a 1 mır, 

llçle birini muntauman bura almak ve lahlıl elmek ıçın bilecek mi Jıyc merak ellik· Nohut ekst.a 5 b ·· - t l ld 
sı temin etmektedir. BundaD cıva maden ocaklarında ve fab !erinden sÔtunlar dolusu yaıı Fasulye 5 6 4--Satış 27 -7 • 938 çarşam a. g_u~u 8~8 • e 
sonra ltalyadalu ldria cıva rikalarında amele günde an. •ar yazmışlardır. Bu yazılar Yulaf yerli ,,,SO Mersinde içel orman ba~ miihendıslığı datresınde 
madenleri gelir. Daha sonra cak iki Uç saat çalışmaktadır mllnascbctih1 kıraliçenin dört Mercimek ıark 5 G yapılacaktır. 
boynk farkla Kaliforniya. ElmadeQdeki zengin cıva yoz yılda.nberi ~Ik defa o'arak Sahlep ıas ıso 5- Satış umunı i olup kapalı zarf usuliltt ya-
Mehlka, (flkoalo~a~y~ ve en madenlerinin mevcudiyolini Toverdekı ~~·~lıçelor kapısın Tatb çoiea 20 yapılacalı.tır. 
aoora Sovyetler hırlığı gelır. yalnız 700 sene ispanyada dan gec;ecegını hatırla~ak_ta· Balmumu 70 6-Muvakkal teminatı 443 liradır 

Elmadendekl cıvalann bOkDm oOı on arablar değıl dırlar. Şayed karadan gıtmıye Cebri 10 ~! 7 _ Taliplerin ş~rıııarııedoı yazılı vesikaları ge 
nıevcudu bet milyon ton tah- daha evvel Romalılar ve cc\< olursa. iki yoz elli Y,ıı ev Susam . 16,50 lirmeleri IAzımdır. 
nıin olunur. Bu miktar bOtün Ferıikeliler de keşfetmişlerdi vel ,,Y8P1l~ış oTlan ,S•ra.y Yapalı ı. I 
cihanın 200 senelik cıva ihti 1929 senesinde Etmadende kayıgrna ~oere~k. ove~ 8 ~~~ Siyah 8-Talipler teklif mektuplarile vesi.~a arım e~ 
yacını tatmin etmeğe k:\fi ge 24000 ton ham cıva istihsal deee~ir, lda~ııt. .1 

1 
ı Y zk. ek; Şark 36 38 geç saat ona kadar satış komisyonuna vermelerı 

leceklir. 41dılmişll. . . ii':J'~~ aiı::,,:, "0;:0n, 1:;1;:,da Aaadol ~~ 35 şarıtır. Hu saaıtaıı sonra geıirilerı ve ııolsaıı olan 
''Elmaden şehri halkı cı · Bunların tasfıyesınde~ bundan iki yoz elli yıl evvel Aydın ıiyah 53 tfl~) ı fnU'klupfan kabul ~dilmiyf»cektir. lo-15·20~ 26 

va &ayesinde bir taraftan mO· 1300 ton halis cıv~ ~ide edıl ki sa ray kayıkçılarının kılık Yıkanmıı yapak 7i 7S 'ı l A il 
reffeb yaşamaktadır. Fakat dı miştl. (Elmaden) dışsızler bel· ve kıyafetine girecektir. O de Güz yuna 70 ft 

~~r taraftan cıvanın lahriba· desi diye meşhurdur. Danya virde kıpkızıl bir manto, kızıl Konya mah tiftik ııo ı~o 'ıçel Orman lüdürlüg"ünden 
tından mOşlekidirltr. Cıvı diş nıo eo gayrisıhhi memleke bir pantolon ve siyah ipekli Yozpt 
lert tahrip eder. Udir. bir ~apka giyiliyormuş Keçi kıh 50 

Hıyıınat bıhçııindea ingiiterenin hava kuvvetleri ~irind~~;i 
Birinci nevi mal 21 23 h8~8f l8f lngilteore hava kuvvetle· lngilterenin hava teılihabna ikinci aeYi mal 20 

b h . rinia kadrosunu geçen .eneye ait ıoa programı mucibince Çay 290 295 
Londra hayvanat a çes10 n-d r. 0 t935 101 102 

d h nazaran Y'"' e D ve bu devletin 1940 senesi Mar. Kahve 
e Yaşıyao yılanların mu are senesine g6re yOzde yüz art . . . h Badem, çek·ırdek 

be h d t hU la w • • tında banncı hatta ma sus zu urn a ayyare cum brmaga karar vermıştir. Bu . . içleri 
1'1 esnasında zehirli gazlerdcn karara göre yeniden 31.000 3,360 tayyuecısı olacak.tır, Tatlı badem içi 
korunmllı için bahçe idaresi pilot ve tayyareci tedarik et Şimdi ahnacak tayyarecıler Acı ,. ,. 

tarafından busuıt tertibat alın mek icap edıyor· hueri kadroda kullanılacak- Acı çekirdek 
rnııtl1'. Bunan toin bir çok çe·I . İngilterede ··~eri mükell~· 11rdır. Urfa Yağı 

@6 

3=>,50 36 
95 100 

87 

lik 88ndıklar imal ettjrilmiştir. fıyet balunmadıgından bu ka· fçel " 

Bu aand.ıklann içine ıehirll ! :;;::r:"-:!P:!::::!r ~ iki hin liflJI Sahip Ol~UğUDU ~~~!!>~!!!!'!!!!!"!!!~~~~ 
gezler gırmiyor. Yılanların l•y· makoatla millete mUrocaat ·- • ·- • Mersin Meyve 18 Sebze 

72 75 

Yare hllcumlarıoa karşı korun edilecektir· Lakin Hava Neza· Ogreftlr 01(8ftl8Z DllD 
mısı için yaptırılan bu sandık retiae .~ö0,000 muraceat vaki • .. pİJISISI 
lar Lorıdraoın hava hücumla· olacağı tahmin ediliyor. llZ8l8 DIUJ8ZZU 19 Temmuz 938 
rına karşı korunma idaresi ta Müracaat eden her on kişi- Kuruş 
rafından muayenesi ve tecrO· den biıi alınacak dımektir Bop Londrada ıenelerce ga- 2·4 Domates 
besi y ıpıldıktan sonra icabın- 31,000 yeni tayyareciden 2, loO t müvevıiliği yapmaktadır t,S BOber 
da kullanılmak . Qzere bıyva· kişi pilot.350 kiti rasid,26'000 ıe e w 3 . Ayşe fasulye 
nat bahçesinin bir tarafına kiti havacılık miiltahte.mi ve Fakirdir Gazete .sattıgı yer 510. K Barbonya 
aa._1 kt 3'ooo çocukta namzet olarak kibar bir mahalledır. Ve ora· yok Yer çalı •anaca ır. biz t d kti l 

Kopenhag hayvanat bah ş· meli~ e kecde '·t •
1
... da akşamlan ekseriyele balo yok Sarı fasu ya 

• ım ye a ar ayyarecı ıge k f .1 k d alar ve 7-8 Kabalt 
tealnde yaşıyan dııı aalan Bel kabul için aıla 81bbl ve f8hıl ıya eti• gezen a 1 2 Hıyar adedi 
la gecen gOn yavrulamışlıı" luıyıcllar koaulmllfla. Bu ıera erkekler g6rilr. Geçenlerde bir 

7
_
10 

Erik 

Bundaki fevkaladelik Ballanın it ile kifi dencede l•YJ•reci ailıam gazete satarken "yerde 
4 5 

(Jınm beyaz 

b11 yavru birden dOnyaya ge tedarik e~ilemi~ecejiadenaıh bir gerdanlık balmut ve ka· 
5
.6 Ozllm ıiyah 

tirmesidir. Şimdiye kadar as hi ~e ~ab~ı ~eraıtten bazalan rakola g6tllrm0f. Komiıer ger- 2,S l'athcu 
lıoların ! nihayet 3 yavru· hafıfleblmıthr. . • S Sarmısalı 

Gönüllll tedarikinde mem· danbga almıt ve Bob'un ıamı- =~=~~~----::::::=:::::ıı;-dan ziyade doğurdukları hi~ . h 1 k klllb 
kaydedilmediği için Bellıoın leketiD umum avacı ı ni' oturduğu yeri bir deftere J ( Hı• M ( ft S 111 

lerinin yardamına miiracaat k d • . n Yavruları herkesin hayretini edilecektir. 31 bin yeni tayya ay etmııtır. 
mucip olmaktadır. Gerek anı reci tedarik edildikten sonra Üç g&a ıoara Bob karakola Nüshası 5 Kuruştur 
lerı gerek yavruları ııhhatte· ayrıca da ihtiyat tayyareci ola çatnlmıştır. Komiıer Bob' a Abone ı Tnrkiye Haric 
dirler. rak gCSnüllü kaydedilecektir. bulup karakola getirdiji ıer-

Serıit için ldn danhğıa gayet kıymetli oldu . 
ğuau, ğerdanbk ıabibiain Senelik 1200 Kr., 2000 K 

Bob, a verilmek kere iki bin Altııylık 600 1000 

lira bıraktığın• ıaylemittir, Oç aylık 300 500 
Avrupada ve bahusus Al Tabakalarm hem dayanık • b' li • il il . •tı'r Bir aylık ıoo Yoktur. 

Bob iki ın ra ıvı n ııı 
maoyada klğıt yerine je'iltin lı hemde çolr şeffaf olması i· ' f b k Resmi illnaba aabn ıo 
den yapılın aeffaf tıbaka ile çin muhtelif Alman sanayi işitmez eba. ıdna 8 .~°_~~& ve 

v • birden kalbı arara& V1U1 I· ._.Kiiiiaiilırıiliatiiiturıııliiııiıı. _____ _. eşyınıo 111rılması moda olmuş mOesscselerl arasında hır ya-
tur. Bidayette sigara ve kuru rış başlamıştır. Bu rekat•etin / 
mey · i k ııa la b neticesi ağustosun sonunda va ıç n u ın o u ım · . 
b . . . açılacak Laypzıg panayırında 
alıJ şimdı botun yıyece~- teşhir edilecektir. Altmış fab 

maddelere teşmıl edilmektedır rika yarışa iştirak etmiştir. 

OOltDVU iM ~~1Rı$0 iNi ILDILI~ 
IZMiR ENTERNASYONAL FUARl'NA 

DAVETLiDiR ! 
ODzel Mersinin çeıltll mallarını lzmlr Eoteruasyooal Fua· 

nnda teşhir etmek ve satmak içln bu, bir fırsatlar. 
Yol ucuzluk Jaraodan lsUfa~e ederek lzmlre koşunuz; tOrlO 

elltencaler, gOzelllkler, yenilikler ve karlı alışveriş sizi bekliyor· 

Bu suretle şeffaf ambalaj mad Matlup derecede şeffaf ve da 
desine ragbet çok artmıştır. yanıklı jelc\tin paket tat-akala 
Fakat jelAtin tabakı çabuk ri elde edildıği takdirde pa
lrırılmalltı ve Cim kadar şef· kel için kftğ t istimali ebem-

faf buıüomımıktıdar. miyeUi derecede ..azalacaktar, L.---------------------20 AGU'STOS - 20 EYLÜL 

Muhamnıen vahil fiatı 
13. D3. Cinsi Lira ~u. 
373 X Çam a~acı 4 90 

ı - içfll vılAyetinin Tarsus ilçesi d11hiliude Pa- . 
şagüzlesi devlet ormanından 373 M3. kerestelik 
çam ağacı satışa çıkarılnuşlır. 

2- Çam eşcarmın B~her M3. gayri mamulü
nü o muhammen bedeli 490 kuruştur. 

3- Şartname ve mukavelename projelerini gör 
mek i~tiyenlt-rin Mersin orman mühendisliğine, 
Tarsus orman miihf>rıdisliğine ve Ankarada orman 
umum mfuHirlfı~üne müracaat etmeleri. 

4 -Satış 28-7-938 perşPnıbe günü saat llch 
Mersin ornıan baş mülıt>ndisliği dairesinde yapı
lacaklar. 

5 - Satış umumi olup açık artırma usulile yapı 
lacakrtır. 

6 - Muvakkat lf'rrıinatı 138 lirad ı r. 
1 - Taliplt-rin şartnamede yazıla vesikaları ge-

tirmelf>ri IAzımdır. ı 7 ·20-23·26 

i L A 1 
Mersin Gümrük müdürlüğünden 
K. G. 
410 

335 
lo4 
85 
72 
70 

000 

000 
000 
000 

000 

000 

Pamuk mensucat 
Müstamel elbise 
Çiğ kahve 
ip~k mensucat 
Boş çuval 
ipek baş örtü, çarşaf, bohç~, ku. 
şak, mendil, çorap 

45 ooo ipekli pamuklu mensucat 
35 ooo Marangoz Alet ve edev=ıu 
22 ooo Hırdavat 
15 000 Meşin ça11ta - ayakkabı 
l5 000 Tuhafi)e 
10 ooo Cam tışya 
10 ooo Kana 
7 000 PamuL iplik 
4 000 Vün mensucat 

Yukarıda cins ve miktları !aııh eş~a 2 Ağus 
ıos salı günk öğlt>dtn e,·vel oıuıa~ede ıle .. saı~a
cağuıdan talip olanların mfıkôr gunde f'U~ıru~e 
müracaatları ılAn olunur. l 6-2o-2R.i,to 

Kiralık daireler 
Oç odalı iki daire tam konforu ve yeni belediye ıuyu 

ile yakında haıırlaaacaktır. 
Yoiurt pızarı civarmda ollD ba daireleri kiralamak 

l iıtiyenlerin fimdiden B. Doktor A. Yakap Aalana mllra-

caatlan. 4-ıo 
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SA l'FA 4 YENi MERSiN 20 Temmuz 1938 

i L A N 
----

T. C. Mersin Ziraat Bankasından: (Taksitle) Gayrimenkul ~Satışı 
Mlkdarı Closl Hisse Nerede olduQ'u 

Satılan gayrl meokulOo 
Tapu senedinin Tarih\ No. Vergi kıymeti H u o u D u Borclunun adı • 

45950 M~I. Tarla Tam Kazanlı 928 83 48 00 Şarkan Azize garben esir zade hasan veresesi Kazanla köJürıtlen Ah-
şimalen şumh zade veresesi cenuben tarik ile mtıl oğlu llasan Basri 

84003 ,, ,, 
" t• 928 84: 297 00 Şarkan tarik garben ibrahim şimalen Hindiye ,, " " CP.nu ben halu n ve Azize ta rlalarile 

66168 
" " " " 

928 85 576 00 Şarkan Nadire garben Azize şimalen şif garben ,, 
" 

,, 
tarik ile mahdut 

27f>70 
" 

,, ,, 
" 

928 88 100 00 Şarkan Kerime hissesi garben Nadire tarlası 
" 

,, ,, 
şimalen Cemal oğlu veresesi cenuben kaba kum 

Mersin Ziraat Bankasma 2814 No. lu kanun mucibince taksitlendirilmiş ipotekli borcunu va desind~ ödemediğinden dolayı borcu muacceliyet 
kesheden yukarıda ismi yazıh Kaza oh köyünden Ahmet oğlu Hasan Basriuin hudut ve miktarları }:tzıh gayrimenkulleri 20-7 938 tarihind~ başlıyarak 
21 gün müddtıtle artırmaya konulmuştur. Artırmaya iştirak edecek olanlar artirma bedelinin )'tızde yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesi vertıeeklir. 
ihale bedeli11in beşte biri peşin alınmak suretile geriye kalan mikdarı azanıi btış sene müddetle taksitli ikrazata kalbedilee~ktir. Dellaliye ferağ harcı 
ve sair masraflar alıcıya aiuir. Birinci ihal~ 9 8-938 sah giinü saat onda yapılacaktır. isteklilerin T. C. Ziraat bankası Mersin şubesine miiracaatları 
ilan olunur. 

L l N 'il'UUllDllllWmmtllllilUilmlftlmmD~ ~ m 

\1 l'tlazot yakan yeni 1 Remington 
1 ------

içel Defterdarhğmdan 
Emvali metrukeye ait 17885 lira bedel mu· · 

depo~u olarak kullanılan şekerleme fabrikasuun 
al:\ı ve edevatile ebniyesiııiıı ıııiilkiyeıi bir ay 1 H E l D E N I A il 
içinde pazarlıkla satılmak üzre miizayedesi uzatıl. = Dü ·kı· ti kl d D 
nuş olduğundan tcılip olanların Oeflerdarlığa mü- 11 nyanın en 1 ısa ı oca arı ır. = 
racaatları ilan olunur. 15-20 ~ ~ 

Satılıl{ cins inekler ıoumansız Borusuz 1§1 • 

Çifliğin dikkat ve ilina ile yetiştirdiği Halrp 8SSIZ 1 la 
ırkı ineklerden müftelif yaşla in~kler satılacaktır· ~ 

Dairede 
Her ticarethanede 

Her Yerde 

• Devlet ziraat işletmeleri ~urmu Tekir çifligi müdürlüğünden il S · KoLusuz 1 
inekler çok güzel ve bol siit ver~n cıslerd~ndir , p [ · k • • m O ' ff ( M f H 6 J O H - k' f 
almak arzu edenlerin çitlik müdüdügiine müraca i ompasız nıe toesuz m aıma yazı ma mı an • 
alları. 2-ı5 1 va Şeritleri kullamhyor 

Satıhk Ev 
Şarkan Yol garben müfLü v~resesi arsası Şi 

malen muallim sabık ıuemet Nuri veresesi hane 
si ceuben usla lıasan veresesi. 

looo arşm arsa Üzf>rine mebni meyve verir 
portakallı Lalıçeli iki oıla bir salon fovkani iki 
oda bir salon tahtani iizeri kiremitli hane satılıktır 

Görmek istiyeralerin Gıyaseddin Ersoya mii
racaatları. 

Satılık Ev 
Mer~inde ~lahmudive malıallesinde Kiicfık lla-.. . 

mam civarında 151 ımmarnh sokakla J 5 numa-
ralı ev satılıktır Burası i 92 metre murabbaında 
dört otla bir mulbalıtarı ibarettir Evin bahçesi, su 
tulumbası ve çt1şmesi, elektrik tesisatı vardır 

Almak isteyenlerin Yeni ~lersin idare memu
runa nıüracatlan 

= · Sizde bir REMlNGTON l lı ~lavi.alev, büyük küçük bir attş vermek =m a ma .. 

1 
üzre derhal ayar edilt·bilir. ~ ıınız. Satış yeri 

=1 L Vilyam Rıkar~ i dakikada bir teneke su kaynatan § 

1 
ocaklarımızın ıaatte 1 kuruf = C!l 

masrafı vardır ~ 

.Satı& yeri; ~~~::tii~:P.; ~~ .. :~. N~ut~ıu Noi/
1 ısl ro;;;~~~~:;;~~ 

~ım:mmıımımımtmmıım• ~ ~· 
---T-EL.-_R_M--0--8-~ ~J Ahmed Kayaselçuk ~ 

Sıcaktan bunalınaınak için ~~~~ KURUŞ KEBAPLAR KURUŞ KEBAPLAR ~~~ 
Bir (termos} a sahip olmak ldzırndır, Bu stne termos/arın Alt HS Merslo kababı koyun · · 20 Yumurtalı salçalı k.e. 

uılnium, kırılmaz cam, beş defa kuvvttli kml.waz cam ve (tlik eti ile 
l · 20 Ktrazh kebıa"\ ci11sltri ile tertyOJ!ı, dondurma ve yemtlt eri uzun müddet o/dutu ~ r ( 1.1 

J!ibi muhafaza tdtn J'tnl modellerimiz eıldl. ~I 5 Yoğurtla kebııp sade 20 Keme kebabı ~ 

S l ~ yag başlama et ıuyllo i 20 Patatisll kebap ·" 
aat ve Gözlük çeşitleri Ol) Kuş başı kebap 1! 20 Babarh kebap 

Ne/ur, Arlon ve diler tanınmış /sviçrt mamuldtı cep, kol, ma r~ Domatlsll kebap 15 Sade maydanozlu ke, ~ 
sa ve duvar saatlerimizi bilhassa lavsiyı tdtriz, Zeiss ve her ne ~ Pathcanlı Urfa usulQ ' 20 Yağlı hamurlu et le '1 
vl num,olv, rtnkll ve şoförlerin kullandı/ı l!lJzlükltrlmizl flJrDp ~ J Sulu kebap Adana td / l 
fiyatlarını ö/renmedtn zözlük alma.vınız, Son model eüneş ve toz 11 Sarımsaklı Antep k;. ! 20 

8
Çi"'e köfte l' 

gözlükltrl de eeldi rb 1 • -a 
~ ı KOibastı 1 5 Salata, Cacık, Turşu ( &e. 

,........................ RİZE T AKIMLAR.:I ~~ ~) 
~ 15 g-Qn sonra yeni modeller eeltclktir, lıer yerden ucui, sal 'al J l-' 

• N. . Ü t D x. h • lam ve zarif olup· (Rize) dt hususi surette ihzar olunmuştur, Is 1 ~ S k 1 k t k d 37 1\1 1 ~ 
• ısaıye pra oru ve 05Um Müta assısı. tonbulda ya/ilanlara her surttlt faiktir, şlmdidtn sipariş kabul Cııl .. a arya o an ası arşısın a o. ~J 
• D O K. T O R. • otunnr. ttytJtları çok ucıızdur ~~ ORN EK KEBABEVI V~~ Lokantasında ~~ • A Ya kup Aslan • Sedad . Sahir Seyme.n ~l Yukarıda yazılı kebaplar ile daha birçok yazıl· (J 
: • - : Oray caddeıı No. 41-Mersın ~~ 1D.1yan kebaplar ıırf koyun etile yapılır ve muhhlif ~~ 
: Türkiye ve Rusya Tıp fakliltelerinden diplomalı : ............ • ............ ,~~ YEMEKLER bulunur. rJ 
• Almanyada tahsilini ikmal etmiş • : A 1 t 1 n r u·· y a = (J Sayın müşterilerimizi memnun eımek için ~') 
: Hastalarını her gün 8- 12 15 ~ 18 e : il 1 ~~ yapılan bu laahhiillen urnek leb~r.cısı Ah- (J 
ı kadar kabul muaye~e v~ tedavı eder .. : 1 ~olonya v~ Esansları ~~ nıeı çelinmez. RIR TECRÜBE. KAFIOıR ~ 
ı ADR~~o~:::·;.!::."~!. cıaddm ı • Yaz aeldı, ~er zaman sıze lizım. olan kol~nyal~r!·I ~~~~~~~~mı~~~~~~~ 
'-•••• ••••••• ••••• • ••• • ·' ~nızı AL TIK KOYA Kolonyaları satışevınden temın adınızı 

~Aolonyalarımız en güzel, temiz eıanıll 
aoooo~oo~~oooo~~~~~oooooooooooo~ ~l J M 

· D O K T O R. 81 ;at 9raan yapılır, derecesi kuvııet/idir • • 

Mazhar Ceml·ı Esen Ş il Fiyatlarnıuz her ki~w)e ~ıvel'işlidir. Esans • 
0 iilarınuz ise teminatlu.hr. JI 

Sinir hastalıkları mütehassısı :i 1 Toptan satış yapıhr. Sipariş ~abul edilir. 1 
Adana Reşıt bey mahallesi ordu evi f

1 

1 lütfen bir defa tecrübe ediniz. § 

DOK.TO:E\. OPRATÖR. 

SAF1A BORBOR 
hastalarını her gün 1 Sden ıonra 

l lıabul, muayene ve tedavi eder. 
ADRES: Camiıerif mahallesi 

sabık Müftü evi yanındi 

civarı Savatlı Bay Halil evi J8J il Mersin Uray caddesi No. ~ • 
0000000000900&>oooooonooooooooo0009091i!i) ....... illfBlill&•ilil........... Metain: Y mi Menin BuamevJnde Ba11l11Ufbr 


