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Halayda 8 büro kayıt faaliyetine ge.çti 
usulsuz yapılan kayıtlar 'Türkiye 

R h . b .. d . t il . Almanya 
Siyaset havasında yeni sürprizler 

Hitler Berlinde ey anıye urosun a seçım ce ve eri umu- Berlin müzakereleri 

mi kontrola tabi tuwlacak l dün bitti Almanyanın Londra sefiri 
ilk intihap Hale'be giden Türklere karşı Yapılan anlaşmanın yarın 1 yeni teklifler yaptı 
N izam name si iş k e n c e a rU ı imzalanmnsı muhtemel [kalliyetler UlôSI hi llediİiüCe Almanya ~P.koslovakya 

16 ıncı. ·:~dJesi ''azı· yet devam ederse mu- nın ~::~~l ~u~~~:i~~~ıı~t;:~ ile 5 seneli~ ademi tecavüz mua~e~esi mi yapacak 
tadil edı.ldi V ' hükümeıiyle ticari müzakereleri 

1 1 k akdine mamur Numan Menemen Münib !3 (Radyo) Hitler Her no kadar resmi rnehafil kc· 
Antakra 23 (Anadolu ajan· kabelei bilmisi yapı aca cioğlu heyetinin müzakereler dün gece saat 21 de halkııı al tum davranmakta ise do Alman 

sının hususi muhabiri bildiriyor) her gün geç vakte kadar devam kışları arasrndıı Borline hareket yanın Loudra elçisinin Oomber 
lskenderun, Kırıkhan, Reyhani· Halayda fesler tamamen tarihe karıştı etmektedir. Alınan malumata gö etmiştir. layinle mülfıkntı bütün mohafili 
re, Aktepe, Antakya, Osmaniye ıe müzakerelerin bu gün intaç Berlin 23 (Radyo) Ha~aHtan 1 meegul etmektedir. İstihsal edi· 
bürosu, Karsu. Knrbeyaz, Şeyh Antakya 23 • Anadolu ojen ' ması mukarrerdir. ve pazartesi günü anlaşmanın Hitle~in. ani_ olarak .l\tünihten h.a len malUm .~ta göre Almanya Ce 
köy, Ordu bürolarında dün sa sının hususi muhabirinden• Ha ı Fesler tarihe karıştı imza edilmesi muhtemeldir. rekatı sıyası mehafılde ehemmı· koslovak meselesi için lııgiltere 
bahtan itibaren kayıt muamele· lebe gidip gelen Türklere hudut Antakya 23 (.Aııadolu ajan· Fiı·ıstı•nde yetle ;karşılanmaktadır. İngiliz Fransa ve Almanya arasında ma 
terine devam edilmektedir. taki Suriye jandarmalarının gös sıııın hususi muhabiri bildiriyor) Kralının Paris ziyareti ve Al· zıtkereler açılmasını ve bu mü· 

Kayıtlar büroların reis ve terdiği müşküllit son dereceyi Halayda fes tema men kalkmış 
2 

H d l J Y h d. manyanın Londra elçisinin Cem zakereler inkişaf ettikten sonra 
Azaları Hatnylt oldukları için bulmuştur .• Tandarmolarıo Türk gibidir. Bu çabuk istihale bir gun e a U ı berlayinla görüşmesinden sonra Çeklerin de ietirt\ke davetiui 
Milletler Cemiyeti komisyonu· tere knreı yaptıkları işkencenin şapka buhranı do~urmuştur. Fa öf dürüldü siyaset huasında yeoı aurpriz· teklif etmiştir. Gene bu habere 
nuıı tercümanlar deHi.leliyle yap en azı otomobil ve kamyonlarda ler vukua geleceği tahmin edili· göre ekalliyetler meselesi halle-
tıkları 1enelki kayıtlardan iki bulunnn kadın çocuk ve büyük yor. dilince Almanya Çekoslovakya 

kir olan bir çok kimseler kendi 1 Kudüs 23 c Radyo• Filistin 1 
terine kasket verilmesi için Hnl· de son iki gün içinde suikastlar A · 

misli çabuk yapılmaktadır. Her ·1 ıeri saatlerce .ceheııaem sıcağ ın iman yanın yeni teklif len ile beş senelik bir ademi teca-
kevine mürncaot otmektedirh r. neticesi 13 Yahudi ölmüşlür.Evel 

büroda bir reis bir aza ve üç da bekletnıektır. Londra 23 (Raclyo)Haustan vüı mukavelesi aktedecektir. 
kfttip bulunmaktadır . Hususi! Bu hal devam ederse ayni Şapka bulamayan bir çok kim ki gün yaralanan bir İngiliz rıe 
mahkeme de bir reiA ve iki Aza· yol üzerinde mukabel~i bilmisil seler de başı acık gezmeyi fes feri de bu gün ölmüştür. Vazi Uzak şarkta harb vaziyeti 

-.onu lklncıde - ioin bir Hatay karakolu kurul ~iymeye tereih etmektedirler . yet gittikçe gerginleşmektedir. 

Mareşal Fevzi Çakmak 
dün izmire geldi 

Sinema ve tiyatrolardan alınacakresimler iaponlar gerileyor 
Vekalet kanunun tatbik ni

zamnamesini tesbit etti 
Sinema ve tiyatroların ücretleri mahal
lin hususiyetlerine göre tayin olunacak 

Maresalımız lzmirde bulundulu müddet
çe At~tiirkün kona'ğında misafir olacak 

Japon 'teşekküllerinin ecnebi memleket
lerdeki paralarının seferberliği başladı İzmirliler bü~ük mi saf irleı ini ~arar etle karşıla~ılar 

lzmir 23 A.A (Radyo) Genel 
Ti) atro ve sinemalnrdaıı 1 uacoktır. Keza bir kere satılan Kurmay Başkanımız Mareeal 

devlet ve balediyecolerce alın lıilet müşteriden geri alınarak Fovzi Çakmak sanl ı 9 da husus) 
makta Olan damga tayyar6 vel yenıdon satılığa çıknrıldıRı tak 

1 
b Jd' \ ' ı· neled' • . . . . tren e uraya ge ı a ı, u ı· 

belediye resimleriyle ' darülaceze 1 dir~e bll~tı~ resmı on mıslı ce· ye Reisi, Komutan Ra11im Aklu~ 
hissesinin mik tarıua ve i~ifa su .

1 

zasıyl~ bırhkte ~lınacaklır. Ma. reşali Torbalıda kareılad~a~. 
retina dair olan ktınunun tatbik ~ınema. ve ~ıyotrol:ıra beda Sayın Mareşal Alsancnkta huku 
eekli J.1..,innns Bakanlığınca tesbit 98 kımse gıremıyecektır . . Yaluız met ve parti erkanı. lnrafı~dan 
d ·ı . . ffl 1 b d 11 • • . inzibat ~e kontrolLı temıne me· selAmln111mş Halkevı ve kullOt 

e ı m!ştır. ı eh eb.e 1 erı 1 uzerı~ mur olanlar ya resmi elbise ile müesseseleri kendilerine mevsim 
de yuzdo on esn ıy o a ınaco'li k ı 

. 1 r: 7 5 10 k 1 k t -1 t ve yahut da aH\kah makı\mlar çiçeklerinden yapılmış bu et er 
~deım ~r ku, ' 

12 5 
u1r5uş: >\o~ 1 tarafıudaıı ellerine vesika veril· takdim etmişler ve başlarında 

~rde urue, ' uruş u 1 miş ısivil elbiseli memurlar gire· bando oldu~u halde askeri kıla 
bıletlerde 1,5 kuruş, 20 kuruşluk i' bilecektir. Tenzilli veya bedava polis ve jandarma müfrezeleri 
larda 2 kuruş, 25 ıkuruşluklard1l I bilatle gireıılerdeu oturdukları ihtiram resmini ifa etmiştir. 
2,5, 30 kurueluklorda 3, 35 ku · mevkiin ücreti üzerinden yüzde ı Sayın Mareşal lzm~rd!l bu· 
rueluklarda 3,5 ve iHih euklindo on resim 11 1ınacaktır. Umumi f.e ıundukları müddetçe B~yu.k tA· 
alınacaktır. Hu resimler şimdi analara ıenzilli biletle giren halk tatürk'ün konağında mısafır ka 
olduğu gibi, gene binlerce y ni· Sonu ikincide lacoklardır. 

den bastırılacak sinema ve ti· ç· d .. t • · · devletleşmesi 
ratro bileti pulu olarak yapıştı ımenfo en UB rısının 
rılacaktır. Yalnız fstanbul'da bi · 
letlere pul yerine eoğuk damga 
vurulacaktır. Ti:vatro ve sinema 
lar bilet üzerinde autıuliye ÜC• 

Kararname çıktı 
retlerini gö tereceklerdir. Resim • ento ·ımal Ve idhali tama• 
duhuliye Qcretteri üzerinden alı· çı m 
nacoğından tiyatro Ve sinema- en Etı·banka ait 
)ar halktan duhuliye ücreliodcn m 
baekaca bir para alamıyacaklar ----0-.--m-ez_k_u_r~ba-n-:k-a marifotile satın 

Ankara 22 (Hu usi)- ıme~ · ve bilet üıerinde duhuliye ücre 
1 1 

.. 1 esı ahııması ve çimento fiatının eım 
t d - • · · · d vlet eş ırı m tinden ba ka ücret ve resmi gös 0 en us,rısının e - - diden ucuzlatılmasının ve yeı li 

ş . . . hakkındaki kararname. bugunku ı b ı •"m tolar teremireceklerdır. Tıyatro sına· . d d'ldi AJ çimentolara ya anc .,.ı e 
ına sahiplerinden bilet kullandı· resmı gazete e neşre ı • arasında serbest reklab~ti~ te4mG9i 

• nen bildiriyorum: , · için gümrük tar fcsının 
~ı sabit olanlar, her oyun s.dev- . . . to nı B pozisyonlarına giren çi 
resi iQin tiyatro ve t'einemnlarda f b ~~e~leketi~ıt~~ektı . çı:i~~as ~ıe~oların beher tonundan alın 
ınetcut oturma rorlerinin her a ~ı a arının ı.s ı. snl er~.. ·ıe 1 makta olan 3 ve 9 lira gümrük 

. l sa ıneaaı metsımı o an .ı .. ısan ı .d. ·ı e ı lk 
lıiri için iki lira bilet bedelı ıe· Ahusıos aylarında cimeoto ihti resminin 60 ~~ruea ı kırı m.ls ~o 

· k b b d 1 gör.3 & • 1 • t Vekillil'•ınırı tez eresı e J aap edılece ve u .e. 0 e yacını karşılıyaınnmakta ve bir tısa . . "' Mşliye Vekilliği 
re~im tahakkak eUırılecek he çok ~erlerde bu yüzden inşaat p~lnn tokhfı ve . - erine: 

ı k # 'oın mütaleannmesı uı beş misli para cezası a ınoca tır itflerinio sekteyo uğramakta ol.du 
1 

_ Çimento endüstrisinin 
Bilet kullanıldığı ha1de bazı anlaşıldığından aerek t.:u VM'.ıye, devlelleş\irilmesi ve mevcut h~ 
~üşteriler~ bi.let \'erilme~iği t~k tin önüne geçil~e~i,_ gerek imar suei çimento fabrikalarının Etı 
clırde ~erılmıyen her tbılet içıo ve inşa faaliyetımızm k_oıa!t.o~tı banka satın aldırılmaısı, . 
on mislı ceza alınacak ve bu ce rılması için' çimento endustrıeının 2 _ fdhal edilec·ek çıme~to 
ta bilet başına beş liradan aea· qevlelleştirilmesi zaruri olduğu gümrük resminin teklif \·ech~I~ 
Qı olanuyacaktır. Müşterilere a- ~e maden sanayiinden olmakla ve 2294 sa}'ılı kanunun ~e1.rdığı · " · · · ·ı 1 eltıhiyete istinaden tenzı ı ve hnau duhuliye ücretınin tekabul çimento endüstrıeının tamamı e ı s t 

· · · E 'b k l' d buna ait konun Hiyihasının an ettiği mevkidtm daha aeağı bır imal ve idhalının • tı an e ııı e 1 • • 
1 

. 
1 

. 
1 

r . top 
ırıevkiin bileti verildiAi takdirde temerküz ettirilmesi ve mevcut zımı cra ~ek~l 1erıd_ı1er.:,~~ın aradaki farkın on ·misli ceza ah· husuet oımento faprikalarının lantıeında ·a u e 1 mı · 

Mançuride \ Han kov. 23 (Radyo) - Şe· : Japonya'da rnali 
1 k~ayi ~ja~sı: Şansi vil~yetini ye· seferberlik 

b. h ,. d. lJ '. nıden ıstırdat ed~n Çın k~v:et· Tokyo, 23 (Radyo) _ Japon 
Y.eni ır a ıse O U j ri ~il.bet merkezı olon Taıa om ticaret teşekküllerinin ecnebi 

Moskovn 23 •Radyo• Tas 20 kılometre cenulıund.a bulunan memleketlerdeki paralarının se· 
ajsıısıııdun : 21 Temmuzdu Man Pinya~ı'a gelmişler ve. Jııpo~ı kuv fcrbeallği bnşlamıetır. 

· J k ı · vetlerıno taarruz etmışlerdır •. Ja· . . çurı hududunda • apon as er erı _ d' k . k Büyük Japon sıgortn eırkoti 
- d poular mutema ıyen ta vıye ı 

Sovyet hududuna tecavuz e e . t kt d' 1 Nevyork bankalarında bulunan . . taatı ıs eme e ır er. . 
rek hudutta Sovyetlcre aıt bır H K ·r .1 L me\'duatından 40 mtl} on yeni onan - aı eng ı e ang 
adaya G jandarma çıkarmıelar feng arasında Sarrnehrin fezaytt ve ı.oodra bankalarında ?ulu-
dır. Sovyet hudut muhafızları nıudan sedler yıkılmış, r.anghai nan ınev.d~a~ında~ d~ o~ mıl~~n 
jandarmayı yakalamıelardır.Bun demiryolunun bir çok yerlerini yeni Jıarıcı tıcnretın ınkışafı ı_çın 
tordan ikisi yaralıdır. Muhafız harap etmiştir. Japon kıtaalı teşkil. ?lunau sandığın emrıne 
larla jandArmalar arasında mü bir çok zayiata maruz kalmıstıf· vermıştır. 

··d·:;~·~~dner ingiliz Krah 
Evlerinden Je kopl Dün Londraya döndü coşkun 

dışarı edileceu l tezahürlerle karşılandı 
Viyana 23 cRadyo• Yahudi l k F C 

aleyhtarı taııriklit son günıerde1 Kral huduttan ayrı ır en ransız um: 
tekrar alevlenmiştir. Yahudi ma hurreisine bir teşekkür telgrafı gönderdı 
ğazalarına kağıtlar yapıştırılmış (R d ) J T ı· ' 
bir çok Sl•mtlerde Yahudi mağ Londra 2:1 a yo ngı iZ Sovyet mec ısı 
za ve evleri basılmıştır. Kral ve l\raliçesi Paristeıı Lon· 

Ilu günden itıbaren tatbik 
1 
draya dönmüşler~ir. . Kral ve 

mevkiine giren yeni bir emirna 
1 
Kral.içe Vıktorya ıstasyonuuda_n 

me neşredilmiştir. Bu emirname I Bukıngham sarayına kadar bu 
ile her hangi bir evde oturan tün caddeleri dolduran mahşeri 
ıara o evde Ynhudi kiracı varsa: kalabalık tarafından eiddetle al· 
kapı dıearı etmek selt\hiyeti kışlanmışttr. Kalabalık bazı yer 
verilmektedir. lere o kadar kesafet peyda et· 

1 oplantısının birin
ci devresini bitirdi 

Bir Tayyare 

Moskova23 Radyo Dün Kirem 
tinde R.S,F,S'R yüksek meclisi son 
toplantısını yapmış ve R,S.F.SR· 
hükmüınetinin teşekkü'ü hakkında 

miştir ki hükümdarların otomo Bulgani,nin tekliflerini dinlemiştir 
billeri dakikalarca tevakkuf mec Bulgani in hükümetin faaliyetin 
butiyetiııde kalmıetır.~ d L nin 

1

S t a ı i n partisinin 
D ğ k önünde e e d k • a a çar para Iliıkingham sarayı . . politikasını şaşma all t a • ı b 

Cal ndı halkın coşkunluğu son haddını e d e c e ğ i n i , M: lotof'un 
par, a bulmucı saray önünde toplanan 

1 "' riyaseıindeki Sovyetler birliği 
Biikree 23 cRadyo> Vareov.a I ecnebiler Franr3ızr.a olarak yaşa 

hükumetinin idaresi altında ,.e 
-Bükreş hattmda çalışan bır sın Kral diye bağırmıelar \'e bunun yardımiyle çalışacağını 
posla tayyaresi Polonya - Roman marseyyezi söylemişlerdir.Bunu ve Sovyetlcr birl i ğinin nıüdufaa 
Ya hududunda bir dağa çarpn lngiliz marşı tnkip etmiştir. 

d dan sının tahkimi iş i nde Mareşal rnk parçalanmıştır. Mürettebat Kral Fransa hudu uo . . 

l C ı rreıeı· Voroşilofa her surette yardımda 
tan dörl kaşi ile tayyared~ bulu ayrılırken Fraıı~ı~ . um ıu - Sonu lkioctde-
nan yolculıtrdan beei ölmüotilr. Sonu ıkıııcıde 
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Gazetelerin 
Va 

• 
ZI (

Görmek ve Göstermek Anlamak Ve Anlatmak.~ 
Gazetenin Faaliyet Mevzuu işte Budur J 

Matbuat· Haber .verınekle_,ik.tifa .. ~~!.:!~~r
• mek ~lf şey ~egıl~ır. K Y a z a n : 1 

f e 
le 

• r ı H a b e rl et i t e fs i r e d e n. Bu herşeydir. t~~~.:2~, 
Cemiyette bundan asil bundan ehemmiyetli şey yoktur 

- Dünden Artan - vazi haber - onu dikkate Qarp matbuat da örmek matbuat ola 
İnsanın ehliyeti iyi düşün madan geQirmek istiyenler bu caktır. 

mektedir. Matbuat bu kaideye lunduğu takdirde - eimdiki ka Fakat o zamanlara intizar 
uymaktan daha bir eey yapa dar hiQ bir vakit emniyetle göı ederek matbuatın da, her eey 
maz. Teslim edelim ki karşılık den kaçırılmamıştır. Ahlakçılar, gibi, iyi ve kötünün bir halitası 

Qa~larındtt bu çok güQ bir şey flıoflar t-e islahçılsr bu hali hü olması zaruridir .. Ezep'un diline 
dlr te sıhhatle muhakeme yü zünle teliikki edeblirler, Fıtkat benziyen matbuat, kullanıma tar 
riıtmenio tekAmülü ile bir aldka hadise budur. zına göre, dün1anın en fena ve 
sı 1oktur· Kalabalıklar için akıl Yalnız matbuatı tecrim et en iyi şeyi olabilir. Onuu en i1i 
dan ziyade hissin hakim olduğu mek haksızlık olurdu. E9et ga talihi hür kalabilmesidir. 
bir zamanda yaşıyoruz. Mesele zeteler doğruluğunu kontrol et Muhtelif tezlere tezahür iru 
sinirleri sarsmakta, kalbi faaliye medikleri haberleri neşretmekle, kAnı veren ve okurları takdir 
te getirip ıempati veya antipati mübalağaya düşmekle, ihtirasları ve tefrike sevkedebilen münaza 
Ji tahrik etmektedir. Anlamak tahrik etmekle, muvaffakiyeti öl ralarf, münakaşaları ve hakikat\ 
ve hakaoiyetle muhakeme )'Ürüt çünün aleyhinde aramakla hatıl garanti altıoa ancak hüriyyet 
mek nadir olarak bahse mevzu da bulunmuş olurlar. Fakat ku alır. 
dur. Süratlen zevk almnmız, he sur kimindir? Bismark, bir miııeJ Her noktadan mükemmel 
yecan verici ne varsa ona kapıl tin fikrini gazeteler vasıtasile üç I bir cemiyete, sahih haberler ve 
mata alışık olmamız bizi eeya haftada değiştirmek kabil oldu ren bir tek gazete kAfi gelmek 
nın sahih ölQüsOne kareı kayıt Qunu, zöylerdi. Otoriter devleller iktiza ederdi. O zaman, herkes 
sız kılmaktadır. Adi ve bayaıtı böyle hareket ediyorlar. Hür do aldı~ı haberlerden istediği neti 
resimler, koca puntolu harfler nilen memleketlerden iee büyük ce7i çıkardı. Fakat o vakit bun 
ancak bu yeni milletlerin teza ecreyanlar, ekseriya, de?le\ten az I dan bıkması ve muhayyilenin, 
hürleridir. Bir mizahçı: •Modern göze görünen, fAkat ondan da I mübalağanın ve battil idadlarını 
okurun ayrıca vasfı hiç bir şey ha az bakim olmıyan kuvveıler bir eQ'lence gibi kabul etmesi de 
okumamaktır,, diyordu. Bun~a tarafından ihdas olunmaktadır. mümkün olurdu .. 
ancak mübalaQ'a vardır. Matbuatın hatalarına karşı en şi ... Matbuat da, her kuvvet gi 

Halkıu bu temayülü, bllhas falı iUlç okurların tekAmülü ol bi müsavatsızlıkla vasıflanır, fa 
sa beynelmilel meseleler bahse mak ııızımgelirdi. Şayet halk, sı kat biyzat bu müsavatsızlık, re 
kooduA'u zaman ehemmiyetll te hat kaygısı ile hareket eden ga kabeti tesis ederek, okura lnti 
sirleri haiz olabilir. Milletler ara zetelere bilhassa iltifat etseydi bap imkAnı bırakır. Gazeteler 
sında anlaşmazlıların öniine ge müball\Q'aoı gazeteler mevcut ol kitablar gibidir. Her Qeeidi 111 
~ilemez. Menfaatler biribirine mazdı. Bu fikri ve ahlaki saH\.h, zımdır. Ve beşeriyetten ümidi 
zıddır. Politika ve diplomasi faziletlerle mütehalli bir halk kesmedikçe okurun, er veya geç 
~Jı.n~tıL_\!~l~etı!malar ve_ görüşrı:e zihniyetini icap eder. Böyle bir: iyi tohumu kötüsünden ayırt . - -- - ... . , _ ____ , ... : .. 
dur ki görüşmeler ağır 1ürüyen ------·----------------....;.,;,;;,.._ 

Qalışmaları. bir takım fikir. fark Yedı·yu·· z seneıı·k 
!arını, intiznrları, ihtiyatı, yani 
mutlaka,süratle sadeleşlirmelerler 

yaeıyan kalabalıklarca sevileııin Mu··stakı·ı şehı·r 
tamamiJle zıddı şeyleri istilzam 
eder. Beynelmilel güçlükler zu 

bur ettiği takdirde matbuatın Fransa ile F ranko hükumeti arasında· 
sulh davasına 7apabileceği en 
büyük hizmet her şe1i soğuk bir ihtilaf meVZUU olacak mı? 
kanlılıkla izah etmek, ciddi ta 
rafları göstermek, mübalaA'aların 
nerede olduğunu anlamak ve hO 

ispanya ve Fransa arasında ı askeri de vardır. Şehir, ispanya 
bir şehir vardır ki burası iki mem harbinden sonra mOblm bir mev 
leketten blQ birine alt değildir 1 ki almış ve birçok lbtilılflara sah 

kumlere teveccüh eden azametli ve yedi yUz seneye yakın bir za I ne olmuştur. 
mesuliyet hissesini dikkate al mandanberi muhtar bir idareye Bunlardan biri, son zaman 
maktır. lşte yalnız hunlar ol sahiptir. tarda, harpte bozguna uğrayıp 
dokça fazilet ve malumatı icap Andora, 1278 senesinde Fran kaQan ve Cumhuriyetçi hükOme 
eder. sa Kralı ııe o zamanki lsponya te mensup "imselerin buraya te 

Z k ki kları orasında yapılan bir muahede r ile hacümildür, Bunların arasındaki 
amanımtzın arışı ı b "ht.lill ·ı h · k d' 'd 
d b t bT ? serbest bir şehir haline konulmuş azı ı ı cı er ee rı en ı ı a 

arasın a mat ua ne rapa 1 ır · d 1 F 1 relerine almak istemieferdir Fa 
B:ı.tüncü memleketlerde matbuat ve 1 ares •ransız Kralı ile span k b F k J • • 

u 1 k Ur el · at ona ransız as er erı mü 
verilen emirlere itaat etmektedir. yadı~ ~ ti g şebrınin boşrabiblne dahale etmiş ve eehriu asırlar 
Demokrasilerde daha mı hür ver m ş r. danberi deum eden muhtariye 
dür? Hükumetler remi matbuat Audora mflstakll bir hllkO ti ve hürriyeti muhafaza edilmie 

met say,lablUr. Şehir meclisi mu tir. üzerinde açıkça tesir icra etmek 
tedirler. Partiler, sendikalar, ko 
miteler ve okurlar ise remi olmı 
ran matbuat üzerinde müessir 
olmaktadırlar. Müstakil matbu 
ata ölçülü bir yer kalmaktadır. 

Zira 6(azelerin fikir misyonu, 
maddi hayatın şartları dikkate 
yerine getırilemez. Fakat gazete 
ter için bahis mevzu olan yalnız 

• fikirler de~il, kağıt, matbaa, kli 
şe, nakliye, ilan masraflarile bü 
tün bir sınai ve ti'3ari teekilnttır. 
Örnek tutabilecek gazeller gibi, 
en fakir gazetaler de kuzanQ 
ment•aları aramaktkn vareste ka 
lamazlar. 

Zamanımız dünyanın rnu 
hakkak terakkllerinden biri de 

kabili olan idnre amirleri meclisi 
ne ayni zamanda parll\mento Isml 
de verlleblllr. 

Andora şimdiye kadıır bu ser 
best idaresi He yaşamıştır. Yalnız 
Qzerinde Frsnsaoıo tesiri duba 
fazla olmuştur. Ahalisi Fransızçıt 
konuşur, memlekette geçen para 
Er11nsız parasıdı. 

Andoranın gOmrOk işleri f ran 
sız ve lspaoyollar tarafıodan idare 
edilir. Orada bir miktar Fransız 

Fransız hükılmetinin bu işe 
müdahalesi meeru görülüyor. 
Çünkü Andora•nın muhtari1etini 
1278 deki muahede mucibince, 
koruyacak olan Fransız Kralı 
ile Urgel başrahibi' idi. Fransız 
Kralının hakları bugün Fransız 
Cumhuriyetine geçmie bulunu 
yor. Ur gel başrahibi ise filen 
mevcut buıunmadığına göre, And 
ra'nm muhtariyetini müdafaa 
vazifesi yalnız Frttosaya kalmıe 
bulrnuyor. 

Hatay da 8 büro kayıt faaliyetine geçti 
Birinciden artan 

den mürekkeptir. İlk intihap ni 
zamnamesiniu ı 6 ınoı maddesi 

bir kararda ezcümle diyor ki : 
Türk ve Arap cemaatlerinin ei · 

Dileklere 0 cevaplar; 

Ma~alleye zarar veren 
fa~ri~a sahi~i 

Yolculardan alınacak nakliye 
resmi tesbit ediidi 

Belediyece Müddei 
umumiliğe verildi 

Belediye reısının izahatı 
YE, Tt MERSİ~ GAZETESİ 

MÜDRLÜÔÜNE 
Muayyen tarifeli nakil vası İ aresındakile 30 paraya, 30 • 35 

talarlle seyahat eden yolcular I para arasındakiler 3~ par.aya, 
dan alınacak nakliye resmi hak 35 · 50 para arasındakı kesırler Gazetenizin 3044 sayılı ve 
kındaki kanuna aid talimatuamE' : de 40 bar~ra iblllg olu~acak ve 21 Temmuz 938 tarihli nushası· 

. d .. d. - dd . .d ' alAkalı m1.1essese ve eırketlerce nın ikinci sahifesinin 5 ve 6 ıncı nın or uncu ma esı renı en I . . 
d ,,,. r ·ı . r y . ki ö yolculardan bu esasa göre ıah sütunlarında intişar eden ( Yine 

e .. ış ırı mıe ır. enı şe a g re j sil olunacaktır. Nakliye eirkei te · 
beş paraya kadar olan nakliyat - 1 . . • d' k d o fabrıkanın bBcaaı) baehQı al· 

mueuıese erının şım 17e a ar . 
resmi kesirleri beş paraya, 5 10 ,oıculardan almış o•<tukları re tındakı 7azıya cevaptır : 
para arasındakiler on paraya, simlerin bu esasa gör~ düzetil Fadıl Tütünerin Mesudiye 
10 • J5 para arasındakile 15 pa mesine imk4n olmadığından ta mahalJesindeki Bereket fabrikası 
ra7a, 15 • 20 para arrsındakile limatnamenin 7eni dördüncü bacasının gayri fenni olmasın· 
20 paraya, 20 · 25 para arasın maddesi hükmü mukabiliue teş dan dolayı çıkan kurumlar 
dakiler 25 paraya, 24 • 30 para mil edilmiyecektir. etrafındakilerin sıhhat ve malla 

Ziraat Enstitüleri izmir fuan 
Faydalı yerlerde te- Pavyonların tezyina 

rına zarar vermekte bulunduğu 
tesbit edilerek bacanın uzatılma 
sı suretiyle mahzurun izalesi 
mülk sahibine tebliA' edilmiş Te 

sis edilecek 
Ankara, 22 (Hususi) - Ziraat 

enstltOlerlnin zamanla daha fay 
deh yerlerde tesisi tasavvurunun 
tatbikine geçilmiştir. Burada to· 
bum ıslah istasyonu ile tavukçu· 
luk enstııasuonn, Gazi Orman Çift· 
ligine nakllleri kararlaşmış ve 
bunlar için lazım gelen binaların 

yaptırılması bususnnda icap eden 
yerltar alınmıştır. inşaata pek ya 
kıoda başlanacaktır. 

Zlraat umum mudur muavini 
Sellm ve ziraat mutehassıs maşa 

vlrlerloden Şevket Tunçok birin· 
el sıoıf mnrettlşllğe tayin edilmiş· 
!erdir. 

BrüksAlde 
Çekirke kongresi 

toplanıyor 
Ankara, 22 (Hususi) - Ziraat 

mOsteşı:lrl Nakinlo reisliğinde btr 
heyet yakında Brüksele giderek 
Ce2lr2e kongresinde bUk tlmetlml 
ti Ct:mJsıı tıU~C~AUC, tıeyeue u.ıu-

feltlŞ Selim, mucadele modoru 
Recep, enstltQden Şevket ltaşlt ve 
Kerim Ömer bulunacaktır. Naki-

' nln gaybubetinde mllsteşar vekıl 

letiot Orman Umum MOdUrU HUs 
nU Yaman görecektir. 

(~mek fa~ri~alan 
Üç yerde fabrika 

yapılacak 
Ankara·- İkinci beş senelik 

sana7i plAnının tatbik mevkiioe 
çıkarJlması hakkındaki meeaile· 
ro devam edilmektedir. Evvelce 
bildirildi~i gibi İstanbul, lzmir 
ve Ankara gibi büyük şehirlerin 
ucuz ve sıhhi ekmek ihtiyaQları 
nı temin için bu eehirlerde bü
yük fabrikalar vücude getirilme· 
si plAnın baeında bulunmakta· 

tına başlandı bu tebliğata riayet etmediği ci· 
betle Belediyece bir kao defa 

İzmir (Husuen - Fuar sa para cezasiyJe cezalandırılmıetır 
hasında fraliyet devam etmekte 
dir. Muhtelif pavyoularcia tezyl Mumaileyhin becayı uzatmıyarak 
nat işlerine bile baelanmıetır. Va komeularına zarar vermekte is· 
kıflar pav1onu ikmal edilmek rar eylemesi üzerine Belediye 
üzeredir. tarafından fabrikanın kapatıl· 

Sunni gölün betonu dökül masına kanuni imkAn bulunma· 
mektedir. kil tabakası tamamen dığından hakkında ceza kanunu 
döşenmiştir. Sunni g~l~ ağustos! hükümlerine tevfikan adli taki· 
ta su akıtılacaktır. Golun ortasın b 1 k · · C M-dd · 
da yilkselen ve Uztepesi ismini ; at ya.pı. ma _ıçın • ~ . eı~· 
aJau küçük ada ataçlanmakta mumilıA'ıne muracaat edılmıetır. 
dır. 1 Bu mesele1e mevzuatımızın im· 

Bu seneki fuarda bir maske kanları nisbetinde ala.ka göste· 
lenme pav7onu bulunacaktadır. rilmie olduğunu tavzihen beyan 
Bu ru1ond4 halka haya taa~ eder ve ba yazının ilk çıkacak 
ruzlarından korunma usullerı gazetenin ayni sütununa derco· 
gösterilecek, muhtelif maskeler 

1 
. d · 

t h. d.l kt' unmasını rıca e erım. 
eş ır e ı ece ır. B 1 d' R · · e e ıy eısı 

Fuar komitesi aQılma günü M toroğlu 
yakJaşhA'ından haftanın ilç gü • 
nünde içtimaa etmekte ve karar 
almaktadır. 

Paris, Londra ve Romadan 
birçok artistler fuar komitesine 
müraoatla lznılre ~elmek istedik 
lerini ve fuarda numaralar yap 

.ı\.1 tistte 
Bulasıcı hastalık 

~ 

görülmedi 
mak arzusunda olduklarını bil Artistlerin hastalıklı olduA'U 
uırmışıeraır. Aomııı;, tJu moraca · 
alları tetkik ile bazılarını ka na daır neşrettiğimiz bir eik4 
bul etmektedir. yet mektubunu ehemmiyetle n• 

O., ·ı ' • d zarı dikkate alan zabıta hasta 
ÇU er mzamnamesm e ıık aeııadığı iddia edilen artist 

denı' ~en fası·ııar hakkında esaslı tahkikat yapa 
il 'I rak muayeneye sevketmie dün 

Ankara _ Ölçüler nizamna neşrettiğimiz Emniyet Müdürlii 
mesinin, içinde ispirtolu ve di ğünün tavzihinde de kaydedildi 
ğer içkilerle akıcı madd1;ler satı ili gibi h!lst~nede 7apıl~n .müea 
lan şişeler, ayarlanacak areomet hede netıcesınde de artıshn bu 
reler, hava gazı ve su sayıcıları laeıcı hastahkla malül olmadıtıı 
na aid nizamnamenin fasıllarını anlaeılmıetır. Zabıtamızın göS 
deQietireu nizamname bugünden terdilti a!Aka ve hassasiyeti tak 
itibaren meri7ete konmuetur. dirle ka1dederiz. 

Sinema ve tiyatrolar 
dan alınacak resim 

Birinciden artan 
ve talebede oturdutu mevkiin 
tam bilet ücreti üzerinden resim 
verecektir. Mesela 50 kurueluk 
bir yere lO kuruşluk tenzilli bi· 
letle giren bir talebeden bir ku· 

Sovyet meclisi 
- Birinciden artan

bulunacaıtını bildirmiş ve sözle 
rini sürekli alkışlar arasınd s 
Stalini selAmlayarak bitirmietir 

Yüksek meclis Bulgfloio'iıı 

dır. Bunu nazarı itibara alan ruş detil, 5 kurue resim alına· 
tanınmış bir lngiliz firması ta· caktır. 

teklife veçbile R, S, F, S, R, bil 
kfimetinin teeekkülü ve terkibi 
ni ittifakla taavip etmie ve rus 
namede yazılı bütün meseleler 
hakkında ittifakla karar suretle 
ri kabul ettikten sonra ilk iQtims 
devresini niha7ete erdirmietir. 

rafından İktisat Vekületioe bu inzibat ve kontrolu temine 
Jabrikaların yapılması için 
raflı bir teklif 7apılmıetır. 

et· memur olanlar tanıdikları ve ak 

Hazineden alınan 
Gayri menkuller 

hakkında izahname 
Ankara, 22 ( Hususi ) - 28 

Mart 1931 tarlbloe kadar hazine 
den arttırma suretlle tnksltle ğay 
rlmenkul mal satın almış olanla· 
rın bıtkiye borçlarının 15 sene 
mQddetle tecili hakkındaki kanun 
hUkümlerlnln tatbiki sureti bak 
kında Maltye Vekılletl hazırladığı 

lzabnemeyt alAkahlara gOodermfş. 
tir. 

istihlat vergisinde ta~ilat 

rabalarını tiyatro •e ainemaya 
bedava veya tenzilli biletle ka· 
bul ettirmek ioin teklifte bulu· İngiliz ~rah 
namıyaoaklar ve sinema. ti yatro (Birinciden arten) 
sahipleri de bu teklifleri kabul ne bir telgraf çekerek gördılğLl 
etmi1eceklerdir. Teklifte bulu· hüscli kabulden ve Iı'raosız mil· 
nan memurlar hakkında kanuni !etinin misafirperverliQ:inden dO 
takibat 1apılaca~l gibi sinema layı teşekkür ederek İngiliz _. 
ve tiyatro sahipleri de cezalan· Fra!lsı~ ~~st}uQ'unun ve iki .d~f 
dmlacaklardır. 1 ıet ışbırhğının dün7a sulhu ıçııı 

Sinema ve tiyatro Qcretleri ço~ iyi neticeler v~rece~indeO 
belediyelerce tayin olunacaktır. emın bulunduQ'unu bır daha te' 
Tayin olunan liste tiyatro ve si barüz ettirmietir. 
nemaların görülecek bir 7erioe 
asılacaktır. Bu listede 1azıh üc 
retlerden fazla ücret alanlardan 
birinci defasında 100 lira, teker 
rürüode 500 lira ceza alınacak 
tır. I 

diyelerden istiyemiyeceklerdit• 
Yeni bastırılacak tiyatro ve sioB 
ma pulları varidat idareleri tar• 
tından peeio para ile sinema '' 
tiyatro sahiplerine verilecektit 

·(sahih olmak)ta ilerlemiş olmak 
tır. Uydurma haber hiQ bir va 
kit bu derece kolay intişar im 
kanına malik olmamıştı. Mübala 
talı haber, hiQ bir vakit tenkit 
zihniyetinden mahrum halk tara 
fıadan, şimdiki kadar çabuk be 
nimsemek mazhariyetine erme 
mieti. Sahih ve faydalı en müte 

tadil edilmielir. Bu tadile 
gpre Hatay seçim cetvellerinde 
müseccel o!an askerlerle jandar· 
ma ve polislerin kayıUarı iptal 
edilecektir. Bürolar sabah saat 
sekizden 12 ye kadar ögleden 

kayetleri üzerine yapılan tahki· 
kat Sancak vatandaşlığı sıfatını 
hAiz olmıyan bir çok Arap ve 

- 1 · R h · ~ Ankara, 22 (Hususi) - Bazı 
Kprt erın ey anı ye ~ur.osunda . maddelerin lstiblılk vergisi alın. 

Tahsil olunacak resimlerden 
yüzde 20 si damga, yüzde 30 zu 
tayyare resmi olarak hazineye, 
yüzde yirmisi belediye hiBSosı 
olarak belediyelere, geri k4lan 
yüzde otuz da darülaceze hisse 
si olarak darülaceze idnrelerioe 
verilecoktir. Darülaceze bulun 
mıyan yerlerde darülaeeze his· 
seteri belediyelere verilecektır. 

Bu pullar bastırılınca1a kadat 
sürşarjlı damga pulu kullanıl•' 

caktır. Bu damga pulları da mol 
sandıklarına varmamıe olan ret 
lerde resimler nakten tahsil ol&I 

sonra 15 deu 18 e kadar açık 
bulunmaktadır. 

Reyhaniyedeki kayıtlar 
Antak1a 23 (Anadolu ajan· 

sının hususi muhabiri bildiri· 
yor ) SeQim komis1onu verdiQi 

usulsuz olarak kaydedıldıklerini masıoa dair olan kanunun bazı 
göstermiş olduQ'undan Rey hani 

1 
hOkUmleriol tadil eden kanunun 

ye bürosunun seçim cetvelleri tatbik suretini maliye geniş bir 
umuml bir kontrola Ulbi tutulıt · tamimle izah etmiştir, 

caktır. Bunun için Reyhaniye bürosuna bizzat müracaat ede
biirosunda evvelce kaydedilenler ceklerdir. Bu müddet zarfında 
alLı gün zarfında evvelce aldık· müracaat etmiyenlerin isimleri 
ları kartlarla birlikte Re1hani1e listeden silinecektir. 

Ne hazine ve ne beledireler 
bundan böyle bu resimden baş · 

ka hiç bir resmi tiyatro ve bele· 

nacaktır, Nakten tahsil olunacs~ 
resimler iQin sinema ve tiyatro· 
lardan ÜQ dört gün iQin sarfed' 
cekleri biletlerin ibrazı istenece~ 
ve bo biletler mühürlenecek fe 
bunun içinde bir zabıt varakaf1 

tutulacaktır. 
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SAYFA 3 YENi MERSi~ 

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
MERSiN 
Pi YASASI 

Aile mahkemesinin verdiği 
idam kararı 

23 -7-938 

Hapis~anede zengin 
olan haydut 

Pamuklar 
Ktevlant 
D•ğmab 

' Kapı mala 
Bosna klSylerinde bili mem 1 Bıba bu vak adan sonra ~..,... ~ - ' Koza 

leket kanunlarından uzak an· aile efradını evin en büyük Atuşka Odkı Avusturya Kırma 
anelere tibi, aile reiıl:rinin odasında toplamıt onlara kati Mdcaristan lAbasından bir Kozacı parlağı 
mutlak nüfuzu altında Y•t•· hükmünJ şu şekilde bildirmiş hayduttur. Soymak maksadile Buğday- Çavdar 
yan insanlar vardır. Bu köy· \ tir: yirmi defa trenleri yoldan çı Sert anadol 
lerde Y•t•Y•n insanların işledi 1 - Göze göz, di~e diş, kan karmak sucuyla itham edilmiş Yum.ut•~ 
w · 1 h .. k.. tt ·-1• k k ı · · k 1 Yerlı bugdayı gı suç ar u ume en gı~ı a-

1 
ana temıılenır, Karının a· ve Budapeşte mahkemesi hak 

lır, aile meclisleri, yahut köy 

1 

tilini cezalandırmak ve kirle k d · d k • t• 1 Çavdar w al . ın a 1 am aran vermış ır. A adol 1 f ag arı ceza verır. nen aile namuıunu temizlemek Fak t h yd d t , b"y t• u 0 yu 8 
l a a u un a ı t. ı y - A 

B u g il D 1 er d e b u senin boynunun borcudur. 
0 

d b il k d .d f rpa 
u .meme e e ~r. unç ır Bu karardan ıonra bilyük hUkmU infaz edilemcmi tir. 1 • • • 

Kıı . S. Ku.S. 
40 4l 
29 
28 

5 50 
fi 

26 

5,10 
5 
3,30 
4 

_,.24 Temmuz 1938 

i L A N 
içel Orman Müdurlüğün~en 

Muhammen vahit fiatı 
M3. D3, Cinsi Lira Ku. 
364 X Çam ağacı 4 9o 

ı - içel vılayelinin Tarsus ilçesi dahilinde Ay
valı gediği devlet ormanından 364 M3. kerestelik 
çam ağacı satışa çıkarılmıştır. 

2- Çam eşcarının Beher M3. gayri mamulü
nün muhammen bedeli 490 kuruştur. 

3-. Ş~rlnam~ ve m?ka\lelename projelerini gör 
mek ısttyenlerın Mersnt orman mühendisliğine, 
Tarsus orman mühendisliğine ve Ankarada orman 
umum müdürlüğüne müracaat elrueleri. 

4 -Salış 30-7-938 cumartesi giinii saat ı ldJ 
.lersin orman baş müh~ndisliği dairesinde yapı .. 
lacaklır. 

b l k tt k k b' 1 z n en ug ne a ar 1 am Anadol 
.f acıa cereyan etmııtır w 1 h" t ddüt t d ş 1 Y erlı ahvre yenı M. • ogu ıç ere e me en us . . . 

Bu köylerden birisinde 1 t 1. 1 - k Haydut şı mdı hapıshanedc Nohut ekstra 
1 
uraıını e ıne a ıyor ve oz ar ı f ) 

Ruçoviç Nija ıilesi çok zen· deşini, boğazını keserek öldü para kazanmakla meşguldUr. J asu ye . 

4 
3,12 
6 
7 

5 - Satış umumi olup açık artırma usulile ya. 
9 lacakrtır. 

gin bir ailedir. Bu ailenin en 1 rtiyor, Nasıl mı? çok basit... 1 Yula~ yerh 
bilyDk oilu olın Haııim, Cu-1 Babanin nezareti •ltında Matuşka evvehl hat•rala \ Mercımek ıark 
la isminde çok güzel bir kızla · ceıedi bir yorgana sarıyorlar rını yazmıştır. Amerikalı Haı·d Sahlep 

ı.d. H• • k d · Ad 1 Tatlı çogw en ev ı ar. uam ar tşı en ve evden üç kilometre uzakta bu hatıraları 3 0 0 bin dolar mu 

. S',14 
5 

HO 
20 
74 

G 

ağabey8İllin kansına delice bir çalılığın dibine bırakıyor• kabilinde satınalmıştır. Bun Balm~mu 
aıık w ?lmuttur, Fakıt kadın lar, dan başka şimendifer kazala Cehrı 
erkegın anulanna ramolmadı . . . . . . ı Susam 

10 12 
16,50 16 

w · · kn. n.k k d b. k f Ceset bulunuyor. polıs nnın ön üne geçmek ı cın ıcad j y ğ 
gı ıçın uçu ar et ır ış . k ş· d" k .1 .1 tt· - · b. Al t' .h . b apa ı 
b h • ri • d • it k lfC anşıyor. ım 1 ata le e ı g ı il' i:l C lll 1 tıra erahnı s· h u ranı ıçe ıın e oa ayı ap 1 • • • • l . . . ıya 
bğı gibi •iabeyıinin karı11nı aıle mahkemeıı erk6nı hapıı- bır sveç şırkctıne Joo hın Şark 45 

35 parçalamİfbr. ! hanededirler. dolara tJatmıştır. Anadol 
Aydın ıiyah 44 

Sevinç ~elİSİ 1 Çekoslovakyada ınaden istihsali Yıkanmıı yapak so 
· lngilterede Vindaorda, yidiaci 1862 de bir Çek filozof lransada yapılan t cynelmilel Güz yunu ~5° Konya malı tiftik -' 

Edvar hutan~Iİ baıbakimibir' ve estetisyeni doktor Mirolav jimnastik şenliklerinde bir in Yozgat 110 
glin, uzun zamındanberi has· Ti rs, Macarıstanın boyunduru ciliği kazandılar. 40 
tanede tedavi edilmekte olan ~u altında bulunan Çeklere Bu a rada Sokolsun miles Keçi kılı 
69 yatında Tomas Karpıntere milli bir ideal vermek maksa sisi Tirs dagl~rda dolaşırktm ,. dabığ 
bastalağının geçliğini müjde- dile, Solr.olsu tesis edebilmek uçuruma düşUp öldU. Pirinçler 
lemiıtir. için çok gOçlilkle 75 genci Bug~n sakolsun bir mil Birinci nevi mal 

-Artık tamamile iyi oldu· bir araya toplad1. yon Uyesı vardır. Bu sene bil ikinci nevi mal 
· nuı. Hastalığınız bir d•ba Sokols cekçe «kahraman» tun Preğ halkı onun ile bip Çay 

nnksetmez. istediğiniz vakit demektir. Birli~in ah\meti fa l~rce meraklı yabancı Çekfe Kahve 
haıtaneden çıkabilirsiniz. rikası e ~aç tuyU idi. Jimnes rın en bUyük stadında yapı Badem, çekirdek 

tbr b ü"d k tik yapmak perdesi arkasında lan jimlastik şenli~iııc iştirak içleri 
ıyar u m J eye ço ç ki · · f kHll h k ti · · S t b t Tatlı badem içi 

ıevinmiı, hastaneden çıkma . e erı ısı . lar~ eberılne edtt~. tokdo s ayıll·amUınüın yapb~. Acı 

25 

22 
21 

280 
104 

90 
45 daa eYYel bir banyo yapmak başlatmak gayesıy e ışe aş an ı g ı sa yo yeı·y z n n .e~ . u » ,. 

ve tra ol k · · b dı yük stadlarından bırıdır. Acı çekirdek 3.5 
. • 1 . ma 1~1~ anyo da- Yirmi sene zarfında So ~oo.ooo ki şi ~stiap eder ve id Urfa Yağı 90 

3JO 

ıreııne gırmek ıçın milsaade kolsun on binlerce azası oldu men sahasında 4o.voo atlet f çel 70 
istemiştir" liaıhemıire bu mü· 1882 deki kongre ehemniyet rahat rahat jimlastik yapabi- _ ~- -ı== __ = _. 

~~;t~;yi hiataıımdan esirgeme li telaklli edildi. lgg9 de F lir. Mersin Meyve ve Sebze 
Aradan bir ıaat geçtiği Beheri 60 İngiliz lirasına 4 kadın pi a a 

halde ihtiyarın banyodan çık· . . . . . J S Si 
madığını gören baş hemşire, Tngilterede Esseks ~yalctı gencı. ıçın 4 kadın tedarık et 23 Temmuz 938 
bany<> dairesini açmıt ve ihti· dabiliııde Lttle Bodd~v. ismin mekt~tankoviç uzun uzadiye Kuı uş 
yan, d&te~e l&erine yatmıı de bir çi~gene kolonısı vardır sraştırdıktan sonra nihayet 5-6 Domates 
yilzüniba bır tarafa ubunlu, Bu kolonı bundan 42 sene Tuıla isminde ki Boşnak şeb 2 BCber 
boiazı kesık olmak Gzere bu· evvel Yoğuslav çingenelerin r inde istedi~i gibi dört çingc 10 Ayşe fasulye 
lunmuttur· den Stankovic tarafmdan tesis ne kadını bulmağa muaffak ol 15 • K Barbonya 

ihtiyar çok fklillde ifade olunmuştur. Stankoviçin iddia muştur. Ailesine altmışar İngi yok Yer çalı 

6-Muvakkat teminatı 134 liradır • 
7 - · Talipl~rin şartnamede yazıh vesikaları ge-

tirmeleri lazımdır. ı 9-21-24-27 

i L A N 
lçel Orman Baş Mühendisliğinden 

Gayri mamul Muhammen 
hacmi vahit fiyatı 

M3. 03. Kental Lira K. Cinsi 
12~6 000 5 03 c - • am rşcarı 

11804 o J 3 Çam odunu 
1- içel vilayetinin GülPar kazası dahilinde 

Kızılalilrr ormanından ı 226 metre mikap kereste
lik çam ağacı ve 11304 keulal çam odunu satışa 
çıkarılmıştır. 

2- Muhammrn bedel kerestelik eşcarın b~
her gayri mamul metre mikAbı 503 ve çam odu 
nunun belaer kentah 13 kuruştur. 

3 .- Şarlnao!.e ~e mukavelename projeleri pa
rasız. olarak Gulnarda orman mühendisliğinden, 
Mersınde orman ba~mühendisliğirı drn, Ankarada 
Orman umum müdürlüğünden alınır. 

4 -- Satış 26 -7 -938 sah giinü saat l lde 
Mers inde içel orm:ın hal3 mühendisliği dairesinde 
yapılacaktır. 

5-Satış umunıi olup kapalJ zarf usulil~ ya. 
yapılacaktır. 

6 - Muvakkat teminatı 573 Jiradır 
7 - TaJiplerira ş&rtnamede yazılı vesikaları ge 

lirmeleri lazımdır. 
8-Talipler teklif nrnktuplarile vesikalarını en 

geç saat ona kadar satış komisyonuna verrueleri 
şarttır. Bu saauan sonra getirilen ve noksan olan 
\eklafmektupları kabul edilmiyflcektir. 8-13-19 .. 24 

verebilmif, ifadesinde iyi ol sına göre İngiliz k1tdınları çin liz lirası verilernk bu kızlar ~~; ~~~a~asulya 
duğll için çok ıevindijini,bu genelik hayatına ahşmadıkları Litte Baddovdaki gençler için 2 Hıyar adedi 1 
heyecanla esuen yaflDID ica- için koloni reisi bundan bir satın alınmıştır. Şimdi Stan- 7-l o Erik içe Deftı~arhğm~an 

i 11 n 

bı titrek olan ellerinin daha kaç hafta evvel Yuğoslavyaya koviç bu luzlurı hamilen fngil 5 6 Uzilm beyaz Kazası Mevkii Cinsi 
fazla titrediiini ve traı olur· seyahata mecbur olmuştur. tere)'~ gt)ri dönmektedir. Ora 4-5 ÜzOm ılyah Mersin Nusratiye M. Arsa 
k boJC.e k rw• • ö le- Maksadı Lltte Bıddovda evli da, Lttte Boddovda muazzam ti 

Miktarı Bedeli Mu. 
572 metre 292 lira 

~n. • ... DDI eı lilDI s y rk ., ele 4 çing bir çingene dUğUoQ yapılacak 1 Pa ıcin Tarsus cad. 
mııtır. 1 çagma g 0 ene t r. 5 Sarmısak Hududu: Sarkar' Fatlıl ı'Lerı unıuıui v 

Stankoviç yaptığı bu al!_Şveriş • • magaza-
Sokols nasıl teeııüa etti ten çok memnundur. ~UnkO y [ N • M ( R S 1 u lar, garben kıbrısh İbrahim evi, şimalen Tarsus 

----------------. . lngilterede çingene deliK:anhta 1 n caddesi, cenuben Fadıl iken umumi mağazalara 
Yakın şark memleketlerin l lar~n~n Yogc:>81a.vya1ı ~8~~ .. ~,ğ~ rı için kadın buhtmıyacaktı gec.en tarla ile mahdut 

de maden istihRa1i ve maden ftarıkıle dt>ğıl bılalns ış 1 1.d O her ne kadar lnıiliz kadını 'Nüshası 5 Kuruştur 
imalflt ı çok genişliyor. Bu ı usulilc l'ulunacakl~rı?ı umı bulmağa çahsmışsa da kadın Abone ı rnrkiye Hariç Bodosaki (arı~ı Janetten metruk 
memleketlerinden biri Yoaos t) ltiğini ilave etmıştır. b. lar bir illi gOn çingene çadır Yukarıda lıudud ve evsafı yazılı hazineye ait 

" 1 yıkın zamanda ecne ı 1 da k ld kt .. Şerait için için b. f lavyadır. Eski sirbistanın şar . b" te arın 8 1 an sonra o go· ı ır parça arsanın mülkiı· eti fıf>Şin salt mak üzere 
k d b

. b sermayesi ıle muazzam ır çebe hayattan hoşlanmıyarak Senelik 1200 Kr , 200o K' J 4 ~ 
ın~a Bor' a .mnazzam ır al lefon kablosu ve fabrikası kn kaçıp gitmişlerdir. , Allıaylık ooo ıooo l -7 . 938 tarihinde n itibaren on he~ gün müddet-

kır ııahe fabrıkası kurulmuş rulacaktır. Yugoslayya Orman ( I Lf le .. müz~yed~ye konulmuştur, 29-?-938 cuma gü 
tur _:ugoslavya Avru~nıo en ve maden Nazırı, hDkQsneti~ 'enen ÇOCUı ar Oç aylık 300 500 

IJU saat onda sürülen PPJler haddı la.yık görüldü 
ntUhım bakır mllstahaılı wem- madenlerin ecnebi sermayesı A . 'd h . b. Bir aylık ıoo Yoktur. 
lekettlr. Şimdiden fsa1iyet? ile işletilmesine alebdar olma halde ;~~;n aA~:;i;~ ş~Hıl~ . .ttes~la~atın satırı 10 ğu takdirde ihal~i katiyPsİ icrct kıhnaeağmdan la-
başhyan bn fabr!kanın elekt~ dığ ı gibi ecnebi sermayedar kabile reislarinden birisinin Kuruıtur. 1 lip olanlarıu yüzde 7/> temirıüt akçe leriui anüstas 
rolit bakır ıstihsalatı senevı ların müktesep haklarına da on dört yaşındaki oğlu diğer hiben Drfterdarhkla mÜlt>şrkkil komisyona mii-
2o,oOo tona baliğ olacaktır dOtman buluomadiğml beyan bir kabile reisinin on iki ya /lan racaaıları ilan olunur. 17-21-24 27 

F ıbrika Fransız sermalc eylemiştir. şmdaki ~ızıyla cvlenmişir. Bu A 1, l'k L • • • .... 
si ile meydana getirilnıişl i r. Yugoelavyadaki kurşun çocukla. birbirleriyle altı sc• s~er 1 ŞUuBSI reıshaı~dın Satılık cins inekler 
Fabrikayı binat Başvekil Sto ve kalay madenlerini işletmek nedenbfri nişanlıydılar. M , f I , 
yadinoviç snyled!ği nutukta te olan dört logiliz kmpanya Erkek çocuğun babası kızı uvaıza ıesap ~e Dıvletzı'raaı ,·,ıatmılırı' kurumu Tek'ır çıflig'ı mu·Ju·rıu·g""u·ndın 
nafıa işlel'i için Yogoalavya sı birleşerek sermaye ferini alat!ilme~ i.çin kızın. habası~e muamele memuru oku- ' U 
ehiren 16.000,000 fngifiz lira 400.000 lngiliz lirasından Uç ın.e~ ıkı at ve bır tesbıh lurıa bu sene. yedrk SU· Çitliğin dikkat ve itina ile yetişlirdiği Halrp 
h~ bir dahili istikraz akde! ~,75o,oor İngiliz lirasına çı vermıştır. , baylardan istekli aranmak ırkı inekl~rden mühtelif yaşta inekler satılacaktır. 
mış olmasına rağmen ecnebı karmış1ardır. Bu fabrika gelecek sene somba 1 tadır· Tali olar la inekler çok güzel ve bol süt veren cinslerdendir 
sermayesine bAI~ muhtaç bu· Bu sermayeden ı,000,000 barından itibAren cıhfın kur b · P.. a ran ŞU- alnıak arzu edenlerin çiflik müdürlügüne mür aca. 
lunduğunu söylemiştir. lngiliz lirası ilo kurşun ve şun ve kalay piyasasında baş e ~ı.ıze muracaat etme- ıatları . 6 

L~kio ecnebc; sermayedar kalay dökDmhaneıi yapılıyor ııca amillerden biri olacaktır lerı ılAn olunur. 24•28-31 -IS 



SAYFA 4 YENl MERSi~; 

• u ·~ .Hi. :1118!!8!: ,=me=:::::::3.•es :!? E?ea==se====ı=:::sa=, 

r ü Y a = nı Remington 
~ Kolonya ve E-sansları iei m Her Dairede 
~ Yaz geldi, her zaman size lizım alan kolonyaları-11 Her ticarethanede 
~nızı AL TIN ROYA Kolonyaları satışevindeO temin ediniz: Her yerde 
'1!/\.olonyalarımız en güzel, temiz eıans~ 

:: lardan yapılır, derecesi kuvııetlidir. 1 IS~ 
" Fiyatlarıwız her kisrye .-lverişlitlir. F..sans il 

.. -.larımız i. e t~minallulır. il • 
~ Toplan satış )'3pılır. Sipariş kabul edilir. • 

Daima R E M 1 H 6 T O H yazı makinalan • 

= Lütfen bir defa tecrübe ediniz. 
: Mersin Uray caddesi No. 2 B 

m w. 
~ımımmırmrmmıımmırmımımmır'4 

va Şeri ti eri kullamllyor 
Sizde bir REMİNGTON almalı-m 
ıınız. Satış yeri nı 

m V:lya: Rıkar.) 
l IVlazot yakan yeni 1 
1 :1~tf ~~ oEca;ı~r~ ı · 
-1 Dünyanın en iktisatlı ocaklarıdır. 
ti 
ıoumansız 

1 Sessiz 

. Pompasız 
t 

Borusuz 1 
Kokusuz il 

[nje~törsüz 1 
1 

&lavi alev, lıüyük kiiçiik lıir alt'ş verıııek 1 
iizre derhal ayar edilt·llilir. Rl 
1 dakikada bir teneke su kaynatan 1 

l 

=-==---· o --= 

, •••••••••••••••••••••• 
:Nisaiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı: 
• DOK.TOR. • 

! A. -Ya kup Aslan ! 
: Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı ı 
• Almanyada tahsilini ikmal etmiş • 

• Hastalarını her gün 8-12 15 - ıs e • 
: kadar kabul muayene ve tedavi eder. : 
: ADRES: Mersin Bozkurt caddesi ı 
• Yoğurt pazarı No, 1 • 

24 Temmuz 1938 ----
1 L A H 

16-7 -938 tarılıli rflsnıi gaı~tede intişar edilen 
istihlak vergisi kanununda görülen tadiltlt fızeruıe 
fa Lrika nuz mamulalı bez fiyatlarını aşağıda gösle 
rildiğ i vechile indirmiş olduğumuzu sayın müştt · 
rilerimize bildiririz. 

Eb'itdı Fi 
Tip il Se) han bezi 75X36 
,, Vl lloruzlu bflz 7 5X36 

6,42 
6, l 8 
6,72 ,, VI Şapkah 85X36 

. ı -- Satış ıwşin bedelledir . 
2 -- Uir halyadnrı aşağı satışJar için 010 2 

3 
zam yapılır • 
Sif masraflarile balya ambalaj hedel
(P,rİ uıitşteriye a:uir. 

Tarsusla M. Raaimbey F. 
müsteciri 

Salih Bosna ------------------
Kiralık daireler 

Üç odalı iki daire tam konforu ve yeni belediye ıuyu 
ile yakında hazırlanacaktır. 

Yoğurt pazarı civarında olan bu daireleri kiralamak 
istiyenlerin ıimdiden 8. Doktor A. Yakap Aılana müra-
caatları. 7 - ıo 

11 Liraya Fotogtaf makinesi 
Bütün Dünyaca lanınmış (KODA K) markalı kutu 

ve körüklü makinelerimizin son modeUcri geldi. 
Haftada 1 lira ile kutu 

» _ 2 ,. » körüklü 
bir makine elde edebilirsiniz. 

1 
f'Oloğrafçılarla amatörler için her nevi fılo1 

melzeme ve ilaçlar her yere.len ucuz ve bil
has~a tazedir. 

Saat ve Gözlük 
Her cins cep, kol, masa ve du'lar saatltrlmizl tavsiye ederiz, 

fiyatları mutedildir, Fenni Zıiss maıltalı numrolu ve ayrıca gll
ntş ve toz gözlükleri dt geldi, 

SEDAD SAHİR SEY:MEN 
Uray caddesi No. 41 - Mera:n 

Taşra ıiparişleri acele olarak iÖDdetilir. 

ocaklarımızın saatte 1 kuruş ~ '······················" ~~--------~------------------------------------------

~ masrafı vardır ı 
~Satış yer'ı· Hik~et ı~rman - P?sta Kutusu No. 71 
~ 1 MerslD Zıya Paşa cıvarı No 8 
... illllmlEIHHmlUlllRI rtllllRmlflUlllltt. 

8 ayın Mersinlilerin 
Naz.arı dikkatine 

Sıcaklar baıladı, kışın 
yiyeceğiniz yağ ve peynirle
rinizle bunlara benzer gıda 
maddelerinizi Soğuk hava 
deposuna vererek muha
faza ettiriniz, 

DOK.TOR OPR..ATÖR. 

SAF1A BORBOR 
hastalarını her gün 1 Sden ıonra 

kabul, mu<ıyene ve tedavi eder. 
ADRES: Camişcrif mahallesi 

sabık Müftü evi yanındA 

Adres: Sellm Şemsi 

ltbateran 
Soğuk hava deposu 1

1 :26- 30 

lf lf "" « mmııc 

* 
,DllMH~D~llllmlllllllll 1111llBRB88Bm • * * • "" 

"" « SIHHATİNİZİ K.ORUYUNOZI * 
* - :t'~ ASIL MI 

KAYADELEN 
SULARINI IÇMElcLE 

Sıhhat ve içtimai Mu•venet Velulletinin 672 numarala raporu 

TAHLiL RAPORU 
Göriiniiş: Bt>rrak Kale\'İyet; "loo sm3 suya sarfolunan N. lo 

ruikdarı,, 0.2 sm3. 
Renk : Heuksiz Alfcmu sertlik derecesi "Fransız,, 1.5 

* * 

Koku K k Uz\İ maddeler için sarfolunan müvelli-; o usuz 
dülhumu.za litrede o.4o mgr. 91 

Sülfat "SÜ 4,, , lilred~ 0.0033 gr J 
Tadı ; Lalif 
Teamiil; Mutedil 

Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
NilraL '' No 3,, ,, o.o 
Nitrat ''No 2 "'Ok ""' • • ,, J 

Amonyak ''NH3,, Yok S 
F~nnin en son usullerine riayet ederek kayualllğı yerinden iliba- i 

ren istaS)'OIHl katlar içi kalayh krılvanizli bor·ularlil içi mermer döşeli 
bellurhavnılara dökülruP.ktedir. Oradan da büliin Fiziki ve kimye\·i 

1 
evsafını muhafaza ederek ve hiçbir suretle el dt>ğmeden hususl kim- il ~ 
yagerimize ve Adana Sıhhat Bakanltğınm tayin elliği Sıhhiye nu~mu- 1 ( J A 

• ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile '-....../' 
! ~·ıkandıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhhat memuru lar.afın- ! 
lf dan mühiirlenerek şehrimize gelmektedir. * 
~ . * 
*~•* ~ •••••••• .. •a••• .. • .. ••~*•• Mersin: Yeni Mersin Baaımeviode Bualmııtar 

; 

IHTIVARLIK 

• , 
I 

. ~,, ... ... 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 

Hazırhklı Davranın• , 

-"' .. 


