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A1. FUAT 
Sahip ve yazı işleri Müdiirü 

No 1848 

-naıı 

Almanya Reisicumhuru Maresal .. Hindenburg Öldü. 

Dahili V sziyette Karışıkhk Yok. 
------- ---------------

Başvekjl 1\1. Bitler Yeı1i Bir Kaı11ıı1la l)e\1let 
Reisliğiı1i ele Ele Aldı . 

Donanma ve Ordu M. Hitlere ihanet [tmeyeceğine Dair Sadakat Yemini Yaptı. 
Almanyanın her tarafında büyük teessiır uyandı. Kilist?lerde 

matem Çanları çalınıyor. 15 gün matem tutulacak. 

. Ntudtck 2 ( A.A) - Almanya 
rtıslcumhuru Marşel Hindenburg 
:~ı sabah saat dokuzda vtf at etmiş
''· 

Berfin 3 cA.A• llükOmet Murt· 
şal Hindmburgun ı•t/ atında~ itiba· 
r~" derhal . meriyete J!tçmek üzere 
bır kanun neşretmiştir . Bu kamm 
mut"'-" ıuınce Alman reisicumlıurlu/fu 
vezai/I, Başvdalet vazifesiyle tevhit 
olunmaktadır. Binat1ıaltJ'll reisicum
lrur/uk sal(ı/ıiyetl M. Hitle~e intikal 
tim/şiir. 

Btrlin 3 cA A• Alman ordusu 
baş kumandanı, ordu vt donanmani11 
derhal M, Hitlert sadakat yemini 
tlmtltrini emreylemiştir . Yemini şu 
suretle tdiltrtklir : Mareşal Hindenburg 

(Allah huzurunda mukaddes Cmaze eünü, bir daldka sükut 
bir · / ' mu haf aza tdilecrk ı•e bu müddet 

Y~mı.n t, Almanyamn vı alman mill ı zarjuula her ttirlti iş ve nakli;•at 1 ıntn reisi Adi ç H ·ıı b ·ı 
k dil 01 1 ere 1 a temamen duıacaktır. 
~Y şart itaat edect~ime yemin ede· 
~"" . Bu yemiRlml yerme getirmek Berliz3 (A A) Havas ajansı mu· 
ır/n • d lıabiri bildiri}10r : M. Hindt11bU'""Ull 

Alma11 IReisicumlıuru M .!Hitler 

Dr. Tevfik Rüştü bey taziye 
telgrafları çekmişlerdir. 

~: "" alıika kahraman bir as/ur ' 
6 

gibi hay 1 /ı va/atı lzabtri rzerifu, bütün şehri 1 
'""'ıJ!ım ) a ımı edaya hazır bu/ufla-.... derin bir lteytca11a kaplamıştır. Halk 

Bugün hariciye Vekaleti 
Protokol dairesi şefi vekili Se-
lami bey alman sefaretine gide 
rek hükümet namına taziyede 

Berfin 3 •A.A• _ Bil/ün rtsmi bu heJıecamm eizlememtktedir.Çünkü 
daireler, milli cemıze gllnünt kadar lfindmburg alu1011 vata111nm bir lıa-
o tünde dahil olmak üzere, bayrak· misi ııe bir ntvi dehası gibi telakki 
larını matını alômtı/ olarak yanyu olunuyordu. 
indirtctkltrdlr. Alma11 kabinesinin f evkaUıde te-

Halk da ayni tarzda hareket dabirle riyaset/cumhur voziftsinilı 
et~te davtt olu11muştur. Katolik ve tkvamım temin dmesi milli sosyalist 
protestan kilistltr:i makamatı milli meha/ililıin dalıi , mareşal Hinden-
cenazt gününe lıadar, her gün ak· bur2'ım f!aybubtti11fn bıraktıtı bü-

• şamlaTI saat sekiz ile dokuz arasın· yük boşlutu bir dakika bile hissettir· 
da matem fQnları ratduocoklardır. mek istrmedilfini tebarüz ettirmektedir 

Aı•ni müddtt zarfmda bllıün Gaıl Hı: . ile Tevfik ROştO beyin 

~tnlikltr, liJ•atro vr musiki Vt bilcüm- taı:ıye telgrAtları 
it oyunlar tal// o/u11muştur. Alman reisicumhuru Mare-

Bütün devlet memurlar/ on btş şal Fon Hind b f t 
r. • ' en urgun ve a ı 

eun matem dlametı olarak siyah dolavısı"le R · · h G · ., eısıcum ur azı 

kol sargıları saracaklardır. Mustafa Hz H · · k"l" ------ . ve arıcıye ve ı ı 

bulunmuştur. , 
Marl'şul /liıulcıılmr' uun ter

e lİ m l'i il ali 

Fled Mareşal Hindenburg 1847 
de Poz·~nde doğmuştur. Askeri 
mektepte okudukt"n sonra 1866 
da mülazim rütbesini aldı ve 
Prusya muhafız pi yadesindn 
muvazzaf olarak 1866 da Avus
turya 1870-71 de Fransaya kar
şı açilan harplere iştirak etti . 

1878 de yüzbaşı olrı.n Hindenburg 
. harp akademesiode tabiye talebe-
1 liği ve muallimliği ettikten sonra 

- Sonu iki11ci sav/ada-

Yozgatta 65 köyde 1Avusturyada-sükfmetaydet etti 
mektep yapılacak ı --· ---

Yozgat ı Viliy~tin maa- Ordulara hitaben birbeyanname neşredildi 
rif İfle rinc Vf'rdiği ehemmiyet 
gllnden güne ilerlemektedir . Viyana 2 (A.A) - Orduya 
M hitaben neşrettiği bir emriyev-

aarifin en Ucra köıelerc kadar mide , Avusturya hükümeti , 
neşir ve ta.mimi için azami gay- Wüscllah kuvvetle, Avusturya
ret ıarfedılmoktedir Bu mak-

i 6S K dnki meşru nizamı ihlale toşeb-
aat a öy Mektebi yapılmaya büs hareketinin aknmete uğra-
haılanmııtır. Kö) lerdeki inşt- 1 
at ilerlemektedir • • dığmı ve mücadelenin bitmiş 

M olduğunu halıer vermektedir. 
utla Halkevinin Hükumet, M. Dolfusun ese-

aeyahatı rine devam edecektir. 

Marmaris 2 (A A) Muğla halk (Döl\ tüğünüz kan , sadoce 
evi F ethiyeden çok samimi te- ı Avusturyanın sulhu için değil, 
zabGratla ayraldı Sahile yığılan bütUn dünya sulhu için feda 
halkevi gençlerii uzun müddet 1

1 

edilmiştir . Asilerin galehesi , 
allutlacL. Gençler vapura kadar meşum bir karışıklığa ve çok 
milli turlulnr ıöylediler. uğır bir harp tehdjdine müncer 

J olacak.tı. H.üküme~ .. işsizli~.i .ve 
sefalctı hafıfletmegı en buyuk 
vazife telakki etmektedir. 

• Avusturyamn (büyük alman) 
vazifesini tahakkuk ettirmeği 
de ve bütün dünya iÇin vazife
miz olarak tamyoruu. Herşey
don evvel dahili Avusturya için 
sulh .. 

Sulhu, silah ve bom balarla 
karıştıran herkes , en fakir va
tandıışın menfaati ve alman 

milletinin hakiki müttefikleri 
aleyhine mücadele etmiş olur. 
Size vatanın selamlarını ve te
şekkürlerini bildiriyorum. ) 

5 
AGUSTOS 

Pazar 

1934 

Bir l{1smılııı1 ii1şaatı bitti 

8. köy Bez [a~ri~asmm küşat Resmi önümüzde~i haJta yapılacak 

İzmii:te yapılacak kağıt fabrikasının temel 
atılma hazırlıkları görülüyor. 

A11kara 2 cllususi• - Sumer 
Bank tarafwdan inşa edilm ve edil
mesi takarrür eden {bÜJ'lİk fabrika
lardan biri11i11 J •akında açılması ve 
digtri11in de tenul atma merasimi 
yapılacaktır. Bunlar , BakırklJy de 
inşaatı bitmiş ola11 bez f abrik~sı ve 
digeri de lzmit'te temeli atılacak olan 
ilk kOUıt f abrıkasıdır. 

ISon alınan ntalıimata 11azf4rarı 

Baku köJ' rmi bez fa brik:ısmuı kii
~at rtsmi Ö(IÜmiizdrk: hafta başmda 
/Jaşı•rkil poş ı ıwzıetleri tara/111da11 

yopılcıcaklu. 

Hu / abrikamn bilumum tesisatı 

kurulmuş ve klişat resmi11e ltazırla11· 

nuştır. lşle111t crı ;•a111111 kmıtıol et
mrk üzere /Jakuköytıne gitmiş olan 
Sumtr ba11k umum nıtidürti Nuru/ · 
/ah Esat bty dti11 şrhrimize dlJn· 

müş, )'t>lda izmit istasyonu11da km· 
dısine mülaki o/atı Hereke fabrika· 
lan mOdtirü Reşat be>•den lzmıt 
kô/fll fabrikası için ora belediyesin· 

ce yapılan istimlak hakkında malu
mat almıştır. Bu fabrikanında yeri 
Jıozırlam111ş, inşaat pll1nları ikmal 
edilerek nıtittalılıidine ihalesi yapıl· 

mı~tır· 

• Başvekil fl.ışa hazretluiniu Ba
kırköı• be7. f abrikasinm küşat res
mini ycıptıktan sonra İzmit ktiUıt 
f ab,.ikas111111 lrmtl atma mtrasimint 
riraseı dmeleri mukarrerdir . Bu 
nıtras imde iktisat ve Nafıa Vekillıri 
de Jrazlr bulunacaklardır. 

lstarıbulda tesis olunacak olan 
şişe f abrikasmm ttnıe/ atma mera
simifıi11de J•okında yopllacalfı onla
Şllnuştır. 

Sııriyede kıtlıl( başladı 

35 bin kişi Kıthktan f ilistine hicret e~iyor . 
Mali vaziyette hiç iyi değil hazine 
memurların maaşlarını veremiyor 

Şanı - il a v r a n min -

takdsında buf.stne umumi kuraklık 
yüzündm mütlıiş bir açlık /ıükünı 

sürmektedir Aç ka/afl halk fllistille 
lıicrete bıışlamı.; ı·t iki el içilıde 

b·ıray~ Ride11leri11 ytkfinu 3f; birı 
kişiyi bulmuştur. 

Bu lticret mtstlrsi J!azetelere ka-

dar aksetmiş vt hükumete şiddetli 

lıücumlrlr başlamıştır. 
Meseleri ört bas ederek efkarı 

umumiyeyi teskin etmek içi11 lıükf'j. 
mrt /ıemm /lavran muhtaç/arma 
35fJO lira gibi çok az bir paranm 

da/!ıtılmasma karar vermiş ise <;t 
bu kadateık az bir para ilr açlıf!m 

önüne gıçitemiyrct/!i şüphesizdir • 

Mulıauret ıltııam tlmekte ~ve lfcıı • 
ran boşalmaktadır. 

Dif!er tarafta11 Şam köyleri de 

bundall iyi delfildir. 011laı da aç· 

liktafl muztıırip bir halde kıvram· 

yor/ar. Bu fecaat retişmiyormuş gi-

bi hükumetin talısildarları, jandar· 

malan köylünün harmanında ancail. 

yiytce!i kadar tutan buf!da y/ arını 

haciz edert.k hazineye para yetiştir· 
mektedirler. Çünkü tam takır olan 

Erzurum~a 
Asri bir mezbaha 

yapılacak 

Erzurum - Mezbahamn toptan 

ihalesl11e imkan bulunamaıfıfmdan 
perakende olarak yaptmlnıasz ka· 

rarlaştmlmıştır . Yakında inşaata 

baş/anacaktır. 

Şam hazinesi memurların ltmmuz 

ayı maaşlarım ödeyebilmek içill itle· 

raf la kazalardan para istemiştir. 

Eve/ki gün Şaın köylerindrn 

toplanan iki bi11 kadar kl>ylü /ıükU· 

met konaffı ö11ilne gelerek Rtisicum· 

huru görmek istemlşlrrse de polis ta 

rafmdan me!l()/unmuşlardır. KIJy/ü

ler ; 
cAcız / Ekmek isteriz I Bize rk· 

mek vni11iz ! • 
Dire batırarak hükumete hü· 

cum etmişler, fakat de" hal ı·etlşen 

suvrıri, jandarma kuvıetleri tarafın· 

da1ı. dipçık ve sopa fit dalfılılnıışlar· 

dır . 

Bu tlim manzara Şam alıalis/ni 

rok mntnssir etmiş fve bunlara iane 

topltyarak açlıktan kurtarmak için 

bir komisyon teşkili11e teşebbüs edil· 
miştir. 

iktisadi buhran, hububat //atla 
rmm düşüklü/!ü , bunlara ra/tmtn 

aşar br.Uismm hfılil srkiz sene eve/ki 

nisbet dairesi11de ve makluan talısilı 

vaziyeti çok /enalaştırmaktad ır. 

Muhafız bisikletciler! 
J 

Orduda 
Ordu 2 (A.A) Muhafız gücil 

bisikletçileri bu gün saat 9 da 
şehrimiza gelmişlerdir. iki kilo 
metre mesafede Vali, belediye 
ve halk fırkası, halkavi reisleri, 
memleket sporculnn ve halk 
tarafından şereflerine bir ziyafet 
ve bir eğlence tertip edilmiştir. 
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M liye Mutahassısının Tetkikatı 
Muta~assısm Memleket lçin~e Maliye Teşkilatmı Tetkik Seyahatı Yapacak. 

Şimdi İstanbulda 
Vekalete 

Tetkikatta Bulunuyor. Neticede 
Bir Rapor Verecek . 

Fran~ız malive nıiite .. .. 
hassısı ~1. .. \lı~Iıaııd istaıı-
hnla düıııııliş l1. ~\lplwııd 

gazP.le • cilt~ re, lıiikliıııelimi

ZP lwrıüz raporunu VPl'

uw<liğiııdeu hu lrnsıısla 

lıe\':tıaalla bulırnauuva -. . 
cagıru süslemiş ve şöyle 
tlt! mİslir : • 

Tiirki\'e lıliktinıeli la-.. 
raf111da11 menılekt•l ma -
1 İ)' ••sini reorgaııize da ha 
<lo~rusu organ ize elııu~k 

icirı davtıl ~dilcJim. Bu \'a-. 
ıife•ııin ifası hususuucla 
Fr;ınsaclaki maliye SİSlP. -., 
nam ı dikkat ıwzanrıda 

huluuduı·mus lk~iliıu . 
~ . 

lıer n wrn I P. keli u k t ~ ıı d isi IH! 

ha:-ı olan VP. rııulıtdif l•~

h\kkilen~ istiıwl ed1-!11 lJir 
sistemi \' ardır. Bu selwp
le hatadan salim oluıak 

üzer~ iki \' f~ valml daha . 
~ivutle• uıe uılt•krt iciu bir . . 
idare sislt~mi tPsis .-dilnu~

~ i k J h i 1 el t' ğ i 1 d i r. Ya 1 rıı l 

v~ hüyiik hir kayıl all111-
da idare tarzı lrtkik olu 
rwhilir . 

Aııkaratluki vazifom 
lwrıiiı biıuwdi. orada gt~ 

ciı·cliği ıu iki av zarfırıcla 
• c_ ' • 

vd111ı vaıiforuiıı tısasları-. 
111 kurabildim. Burada İs-

tanbul Şt>lırirıin nHıli le~

kilalırıı l~tkik edt't!Pgim 

z i nı i ~tan hu I da, il iP 111 I e -
kf'tiıı diğtH' ~··lıirlt>r i rnldd 

nıali iclar( ~ tarzından cok . 
farklı hir idare la rzı var-
dır. Buııurı i~iu sr.l:)lıi -
yella r ki nıselt~rıe leuıas 

tttlt~ hi lııı e ~ v t• va 1.i fe• nı in 
veri ne .ı.rn l i r i 1 ıı H~~ i lı usu -.. '-' 

/ngiliz-Fransız anlaş- 1 Haşaratla mücadele ı 
ınası çok kuv vetlidir. 

Bu st•ııe Be~v:-ullan gP. 
Vaşin~lon 2 < A, :\. ) 

Ua \'a · aja 11sı bileti ri) or: 
A vusltH'\'a \'aZİ\'~liuirı .. . 

amiral St:tudfe) iu f'ei:.;i 
cuıulrnra ruiiracaal ~tle

ı ~k, lnılıı·uuulıilt! satlt1 bii
yiik lt :ırp filosurıuu atlas 
d~niziıtd(• hırakalnıa~ıuı 
Hn·siyt~ (' lllH) Sİllf~ SPhep 
olnıuslur • • 

Hafif filo, IJif hassa ti -
careli balıriyeyi muhafaza 
içiu yaprlnuşlır. 

llliktimel azası M. BJld
vinin İngiltere hudutlarmı 
Ren'de la\'İrı ederı heva -.. .. 
ııalı hak ~ında rt!Smerı 

ruiitalaa \'İiriitmeııwkle .. 
heraher, Frausız - 1 ngiliz 
arıl:ışmasmm bugün, 20 
~ene e\el Almarıva Bd-
çıkayı isti il\ fllliği za uaa 11-
k i kad:ır kuvvetli oldu -
ğuna kanidirlP-r. 

. . 
ti rilt!ıı Si va rıogaz 111;.Hldt'-.. ' 
sile Portakal BalıeP.l~rirıde 

koşrıillere l,ar~ı lwşarat 
lahof':ıtuvarı seri Ali llav-. . 
dal' lıt~ viıı llf'Zarı · t \t' ıli -. 
rtıklifi ulı ırıda ınlit•:ıtlt>I<~ 

nıernurıı Sadık lu~y ıara

fırıdarı Fiimig:ısyoıı lecı· ii
heleri )'Hpıluıış ve~ ıyı 

ıtt'liceler t·ldt~ t•dilmiştir. 

1 k i g ii ı w k a da r ( K a 1 si l) 
namındaki il:l~lacla ayf'ı

ca leerii hr.lt~r ~ a pılac:ı k
lı r . 

Vil:tyt>l i nı izi 11 Ga yrell i 

mücndelu 111Pnuır·u Sadık 

Ol~Jİn Zira(.ll vekfıletiuc•~ 
u~li vazifosiııe ilfH· •~lt~ıı 

il a ~a ı·a t 1ahor:ıluvu1·111 el n 

da ay•·ı hir i~le tavzif 

edilet~tığin lıatu~ ı· alılık. 

(~mıc ve faal ziraalcİ-• ----- -- mizi tehrik •~dP.r \'f' hu 
Bir vapur karava 

'J y t' n i ,. ~ z i fes i r ul NJ •~ rıı u va f. 
Oturdu. 

fa ki ~· etler dilel'iz . 
Lizhon 2 (.\. A > - Huy =-=======~-===""'== 

Harhosa i~minclı~ l,i BrPzil- fak olmu~lur. Diğer yolcu 

5 u rı d a hh ın ı o 1 a 11 ı ıı a h 'ı -

rıw l t•d i rı il nu~ k iizn~ hu -
ra tla hir k:ı t~ lı:ıfla kal • . 
ı a ı : ı ~ ı ı ı .. ( ~ l > t ı r i v t' l i ı ı 't t ! v i ı ı ı. . . 

İsla rıhultlaıı 5'onru Tiir 
kiveııiıı d~th:ı lı:ızı hiivü~ . . 
selli rlt·ri rıi ı i val't ~ l edt-ıcP-. . 
trj m Faka l ııt • rel r. rr. uidt•-
~ . ., 
c.-ginı ht-ııiiz bilmiyof'um 
hu k.-,fı ,~l buradaki ca . . . 
lısuı:ııııü v .. aııkun•thuı . 
alal':ığıııı ıalinıata tabidir. 

Bu ılolasıııa darı soııra • 
i~i ıııi lPnı:rnıla m:ı k ' 't' lı ii -
k (ı nıt'l t~ Vt'l ' nıeğ·~ laalıhiil 

' 1 . - . k 1 eH ı gı m raporu ıu 11 ~· aıı ! ı a I 
ieirı Aukarayı· dföıt>Ct•ğiııı. 

" .. • 1 

Frarısız miiltılrns~ı ~ ı 

Tiirkiyt~ ııirı glizt>lli~IHriıı . 

d .. ıı ,, t~ ı ıı :ı z h :ı r ol d u ğ u 

nı ~~afirpP ncırli~lPrı siıa -
\' İSlt•rlr h ii lı~t·l11wklPılir. . . 

-Hayvan lhrcıcati 

ll:ıvfa\'a t~ıkarıluıak İİZI'•· . . . 
llicli"·iyt• ~.11111p:ırıya~1111Jı 

z .. auıali~ \' :ıptu·~ııı:ı JO ~.f> 1 

Kt•t• i , ... 17-1 Kovun 'uk-. . . 
ltııııııislir. • 

Bu \'apıır P~na~laııda 

H ıOO Ko~· uıı :ılııııştıl' . 
Tiirk harıdıralı Noptorı 

v ;ı p u rıı islaııhul it;in 200 
1(•11 r :ıpağı ,ıloıı~lır. 

~u ~ırala nla Y .ı pağı 
i~IPrİ biraz carıl<111nıı~ \ ' P. 

istarıhııla kiillivı!lli ~·~ \'ki-. . 
val ha~lanıı"'tır. 
• • • 

Fi 1 is •.i ( IC 1 t' rı ş fd J I' i "'iz t ~ 
hir cok tiiccarlar ~~wlmiş . 
\'t! hayvan nıııhayaasırıa 

haşlanıışla rd ı r·. 

Yunan Tayyarecileri 
Sofyada 

Sof va ~2 : ( .:\ . • \. ) 
•' . 

Yurıaıı :ıskPrİ Tay~· an• 

filosu İ~taııhul, Biıkn·ş 
, . H B .. ı . , ,. a el ı ı i v a rt~ l t' ll i " -

:"' . 
h•n so•ır ·a hu•· av:ı gPI -. . 
nıistir . Filrnla oıı dün • 
Ta~· y:ırt•ci vardır . 

ya vapuru Ltıixes ~· akınırı

da rlal'3'-' 3 oluruuıslur . 
ıarıa 111iireue1J:ıtın da kuna Ti.iri{ ytırcl unda 
rılnıasiua de\'aru edili\'or. •• • • r • 

Tahlisi yr g~mileri 40 ) ol- Oemiuirı lıaLruasııuJarı .,kor T UI{ K DiLi . 
cu ~ u kurtarmağa nıuvaf- ' kulm aktcıdır. 

~1 areşal J-Iiı1cle11b1ırg1ıı1 
Tercfımoil1ali . 

- Birinci Sa;f ada11 Artan

Sl:n r~ ' iıı idaı't>.Sİ allmtla 
i • 

oları l ı ihiik El'k~iıu har -

istil:isı ~· apılılı, l H 17 ilk 
ha lıa rı ııcla Fı·a n~ız CPpht~-

sirıd t• alnıarıl :· i· .ı..rnrı ce -• t--Y • 

hi)t~cl•~ w~ CP.rıPral Verdi kileli. 
l>ii VPrmwrıırı n azırlığı llirıdmaburg 19 17 ti~ 
z :ı ıııarııncla lı a rbiye• ııeza - ( Fransız iııgiliz laar·ruzla
rdincle~ ozuıı z:ı rııaıı t;alıştı rına karşı koyduktan vt>. 
18!)3 dP. .\lif'alay ı 9UüctP. hal~·a cPpfwsiudt~ Kapa -
Cf · ııt~ral, 1 HU3 tl P. 't1ag ıin . ı·..ı.tn nıuhar·e·lıı ~sirult~ avu!"· 
hur~'da 1Wrdii11cii Kolol' - 1 ıury;.ı lılar:ı yardım t>ltik ~ 

du kumaııdaııı olduktan j ılP.n ~oııra artık rus c~p 
sonra lt ~ kaiidf~ St>.\ kiııi 

1 
lıe~iııiıı ıuevcur olnı:ısın -

L:ılt•p •~ili \' t~ llanıhurg'a 1 tlau islifadt~ v,. anıariku

t;Pkilıli. ~ (ı .. ~~usıos 1Hl4 ; lılarııı A\l·upa~·a ktı\' Vftli 
ılt> tt>knıı· lıızıııP.lt~ calırı - ı ask•~ ı· st~vk eltuP.H! vakıt 

larak şark ct>plıt>siı~ılt ! 8 1 hulauıı~·:ıca~lar;nı lalımiu 
iııt;i onh kuuı:ırıdaıılıgıııa j •· clPrt~k ~ 1 rııart 19 l 8 dt•fl 
g~tiriltrn \' t~ ıııaiyPLİrıt~ ! itihan•ıı l 5 THııııuuıfl 
Erkiıııı fıarhiye : :·ı·isi ola . I ~atlar iti hl clevn~lm· i Ct>f•· 
ra~ Lud•~ rulor.J , ... !rilPıı ı lıt•si11e t;o~ ~itlclt•ıli laar
llindt•rıhıırg, nı~l:ırı ~ır:ı- ! rıı:~Lır )etplı v.~ diişnıau
silP. A gu..,to~ıa Ta 11f-'11 lw r~ larırıa telılikt>li tla kik alu r 
lıa r bi rıtlt •, Eyi lı itle ,\1 :ı zii ri y <ı ~:ı Ilı. Faka l 11 i lıa i nıu -
gülle~ri lıar·hırıd:ı, Tt-~rini Yaffok i~ +'lİ dılt~ t>d•·ru~tli 
saııide Lo~~·c1a ıuağlnp 18 T~mnnızdau itihareıı 

•·lli. l ~ ı f> ti~ şark c••p _ • Marşal Fo~'urı idar~si11 -
1 H' ~ i b :ıs k ll' u a rı da ı ı l ı i!ı ıı a 1 ti t' k i d ii ~na a 11 " u v v t' t it~ r i -

ı .--. 1 • 
ıayirı .-dildi~Lt·rı ~oııra tla ne nıi.tlOp olarak 1 l Te~-

ı· ıı~l:ırı Ni~a ııtla ltı~r:.r 1 rini~anitlt~ ıuiilarekt·~' i ~a-
Sarı'd:ı \' P11t ~n·k haziran 1 bul elli • 
da l'erzmaıi~I Vt' LPıulwrg'i ! llarplt~11 :;oııra .tekaiicle 
.\ğuslo~la \'ar~o~:l n~ t}~kilıui~kt>ıı 19:!5 de al-
BrP~I. Liıovsk 'ı :ılclı ve nıan Cuuıhurin•ıi rh·a -. . 
Evlt)ldt· \' i lıı ~t'\' a 1\ <.! dar st•liıw irıtilıahı iizeriıw . . , 
ilt•d.-di. 1911) ela llirult>n- tekrar vazif~ başına gt-hli 
hııl'~, giıw Lıııh•ıuJıır'fuıı fliııderıhurg biiyfJ~ lıar -

ksri~i ııı '"' ıi .;il ,•, al ıuarı hiıı so11u11:ı kadar olau • 
orclul:ır· ı lıa!'\ k11marıd:ı111 lıatıralar1111 \' UZUU!İİ vt~ . . . 
oltlu. Bu dt · vı·edı~ romarıya ru·~r•~luıiştir. 

Açık T eşek~ur 
PPrst~ ıaıh : · glirıii sahalı-. ' 

IPvirı PVİuıizıl• ~ ha~lıva11 
•' . . 

vaııgırıı polis vı~ jaıular·

ıııa t.-skil:ltilP ht~leclivP-
• w 

iıfaİ\' PSi Vf~ giioıriik ıtıe-
~ t 

luurin Vt~ lı:ırııallarıCyıl-
dırını ~iiralilt~ H~lhwrek 

'./ • i 

t~ vi ruiıi ve 111 iit•ssesPıııizi 

u ı 11 l 1 a k k a k o 1 a 11 lı ih ii 1, . 
lıir fı.l:lkt•tlı·ıı k tır'lartiılar. 

Halıa y:ııı~ırııu ilk h:ış

ladığı tl:•kikalarıla clt·rlıal 

ol'lt~ rı·k :-;füıd iiriil nıPsi İci rı 
~ -
1 ft ı ıı u ~ t~ 1 e ıı l ı · r t i ha lı a 1 a u 

Yeni Adam 
Y•·rıi aılamm al inci 

say ısıcl:ı olğıı ıı \'t~ dolgu u 
uı ii ıııft1 rt•c.ıtilc t!ık lı. . 

Bu sa~· ıcla llalk Üııi -
,. •' rsi lP.si dP.ı-slt• ri. · Hiz mu .. . 
kirıeıui~iz başlıkh dikka
t~ ~a nuı hir ıuakal~ Si -... . 
:nısel alerııiııde olarılar , 
Etlt>.hıyHl ' 'e sa11'at nwv
zularıııa ait ~ i \'metli nıa
kaJdt·rl·~ Troekiuirı Nas-• 
'tmal ."'IOS\al i ziıu rıP.clir . . 
lıa~lıklı hir m:ı k~ılPsi, ll:acl· 
~o .:\lfalıt~ ıııi, Kısa lerı~ il 
Vt~ lPlk İ k lt•I' \ ' P. dalıa lı i I' vali \'t~kili Atıf cuuılıuri-

.. 11 · 1 11 ·1 .. ·1 S 1 cok rııt•\'Ztılara lt•mas r ı it•ll \ ' t'I Ulll( t t'I il il ili ~ L • - • • • • 

· . ~ •~oL-kıvnwllt \azılar vardır·. 
l'f'f ı:ı11ılarrna kumanchtuı ı · "f · : . . . . . 

\ ·r· · .. ı·· ·· 'l llt~ıultakf'llllllZlll l.urlt'ık . rı tanırııvPl rııut uru ,.., a . . . ~ . 
, 1 l 1 · · .. 1. fıkır nu•t•nıua!'ı olan l t!ııt 
ıH'\ t•r ·~ t aıı·e muc ıraııına 

· adamı muılakn okuvurıııı· 
vt~ var ku vvP.tl,~rile çalı- -------------
sa u a rkadasları n11ıa sorr- lt•ı·c·ua gaze~wrıizi rı la va~ ... 
• • 
suz siikrau ve nıiımeltar- ~utuııu rt·c: ı t>"deriı ~r~u-

' 
lı~larım11.m ihla~ı ı a uıulı- clinı. ._, 

Karamoncı Zadeler 

... .. 



YENi ~1EHS!N f> PAZAH L9ö4 .\Ü lJ,TO~ SAYFA 

Mersin 
Piyasası 

Me1sin Ti~a(et ve Sanayi O~ası Sicilli Ticari Ş. 
Odamızııı 3 cii sınıfıncla ve Ticaret sicilinin 607 ci mım:ırasında 

Mellwm S:ılfıııı unvanı tic:ıri~iylt• mukayyet ve müseccel bulunan Melhem 
efcııdıııııı ı -8 934 farilı ind • odaya ibrnz C}'ledi~i merkezi Marsilyada 
kfıiıı olııp ıicaıeti bahriye ile iştiğal eden Sosvete dö Navigasyoıı a va· 

1 lçel ve Seyhan Orman Müdürlüğünden : 

1 

Eruıt'tıt'k kazası ılahilirıde lt•s\ıilıli gii vııiik orrıaa-

111ıııl:ı hir ~t'ııt·, zarfıı~da iı.ual \"t' ih~·:ı? c·dilmn~ iizr•~ 

1
5f> ııu·ın~ nııl-.ap 1~'8 clı .. iı ııwtn· nııJ,aba 11ıır:ıclıl 200 

ladd çam clirPğİ 11 - 8 - ~)H-! Tal'ihiııdt~ Erııu·ıwk K.(~. 

Pamuk ~kspr.-~ 
laue 
Kapu mah 
Kozacı parlağı 

huwciüidi 
• 1"'I 

) ~rli •) 

K. 
35 
3.ı 

ii;i 
•J •) 
t>-

S. 

50 
u ... ~fi7. )3Jrn~ 

Su~a 111 

Fasuh a 

41 50 

.. 
Nohut 

M .. 1.<•imt·~ 
Kuş ~·~mi 
K.uıu dar·ı 
c; .. 1tik 
Yular 

8 50 
3 50 

4 

7 

6 
., 
•J 

10 

f>O 
50 
50 

2-6~-50 

Acı ç~k ır·tlt>k ıt.·ı 22 • . ,, 
a oz Şflkt~r 
l~ah v~ 
~~ay 
Kala,, 
Balta~· 
Arpa :\ ııadol 

)) \' ~rli 

Piı·i llC . 
Jnce kepek 
Kalırı )) 

K<ıra l.Jii lwr 
Nisadır • 

a8 
100 

2-'-0-2 aO 

l 90- 1 ~ L 
82 

•) -
2 

16 

1 
1 

85-86 
IG 

Liıuon ı.uzu 7 8 
Salt11 ra safi ze~· tin Y .25 

1> ikiıwi 

Alısır darı 
23 ., -

25 

87 
f>O 
f>O 

f>O 

50 

Ca vtlaı· 

··•ille ' ... Sandık ta fa er 

2 37-50 

20 1.ira -10 K. 
» » ~cnelıi 23 Lira 
• » »çuvalı 21 

hugday Yt>rli 3 ,, 
Jucir lOdtlnll 

--------..-..·--------~ 
Barsa T alğraflan 

lslanbul 

2-8-934 
T ii r k ah u 111 ı 
i~h~r·liıı 

922 
633-50 

79 - 46-B2 Dolar 
Frank 
Li l'PI. 

Hazır 

VaıtfAli 

', 
lliul 

12 -06 
9 -- 27 - 87 

Nııyor~ 
2-8-~:14 

ı a - ı ~ 

livarpol 
;! - ~-934 

6-04 
6-82 
6-80 

5--27 

pör D.ıher-Socicle d~ Navigatioıı a vııpeur Dalı er f ı ansız tabii~ elini 
haiz vapur şirketiııiıı ıımıırn ıniicliirlli~fince 25-k",nunsani-933 tarihinde 
tnnzirn ve Maısilyn baş koıısoıoshıguııca 30 1-933 tarihinde musadıfak 
ve iktisat vekaleti ticaret umıım rı.1üdürlüğünce 23-6-934 tarihinde mc· 
zuniyele raptolıınarı Tü. kiye Cuınhurıyeli dahilinde işbu kumpanya namına 
iş y&pmağa mezun olduğııııı. hild ıir beyanname üzerine hususu mezkOr 
Sermayesi eshama müııkasım şirketler hakkındaki kantJııunun 8 ci ve ıica
ret kanununun 89 cu maddelerine tevfikan l -8- 934 tarihinde 607 nu· 
maralı sicile tescil edılılıği ilan olunur. Sicil V: 221 

Vekaletname 

orıaı:ırı itfar.-~irıılı~ ıııiitP~ekkil ~atı~ ko:aıis~oıiu lluz11-
r11rıda ihalt·si ~' apılıııak ii·1.rı• :ıt: ık :ırtırıııa suı·t>Li~·le 

miiz:ıyrdt·y•· küıııaıu~lur. ş .. ra!ti :rnlaıııak islt•yc•n talip 
lı•r .\ııkaraıln nruıaıı uıuıım uıiidiirJiiğiiuı•, İçel orrnau 
ili iidii l'İ yeı i rıt· '-' t' Enııt•nt>k orıııaıı nıııa ıııf~lfıl 11wnıu rl tı-
ğıı ııa uıiir:H'a:ıl .,, lt-Hılf'IPl'İ ilan oluıııır. 3-5-7-!l . . 

Devlet Demiryolları Adana is/et.ne .. 
Bin dokuz yiiz otuz üç senesinin yirmi beş K. sani tarihinde Mar· müfettişliğinden : 

sil)•ıida Cours Picrre Pugtt No 30 da mukim ve Legion d'lıonneur Che· Fev:ipaşc1 lJiym·beklr /wllın<la Frul il<· ro/çalt 11c }'0 / • 

valicr rlitbcsini haiz arınnlfü Andre Da!ıer efendi Marsilyada mukim noter falı _ El'a:i: arası 11,8,V:·Uı lcırllı/11clen ilil•ftrCll işlt!lnwyc 
Charlcs Ot )'ı1icr lnızurıınn gelip icabeden vesaiki mezkur noter Deydier 
efendiye ibraz eyl~dikte lcendisl ı\\alsilyada Cours pierre puget No. 30 da açıfttca!.; oc lıa !Jlİll Mersin - F'cv:.lpaş ıı - Mala/ya ve 1111i-
merkezi bulunan ve 2000.000 frank sermayeli societc Navigation a va· lekulıile11 işle111l'klı! olan mııhlt'lif Lre11lcr her !/Iİtı Malıılya 
peur Dalıer ş:rk~tinin meclisi idaresi murahhası şıfatiyle ve mc:zkur mec- l!.l'tı:/: - Afolalyk arwwıda işliycccktlr. llalalyayı~ _saal ı.J 
listen bu hususla aldı('?ı salahiyete binaen Mersinde ırlukim ve bahriye 4f. de LJ<lfllll 7tı(J'f\ Tren Mcılalyaclall lll-20 de E1t i::~ va-

ı a:anlalığı ile iştigal eden mellıenı Şalfun efendiyi vekil sıfativle nasıp ve racakltr. 
'tayin eltiğıni bc\·an ve mezkur şirketin mersindeki nıünhas;ran bilumum /{e:ali/\ J()tJ7 f rt•Jl Elazi:dnı 8-10 da /wrekd edere/\ 
bahri ınuamelAtını ifa için ic:ıp eden salahiyeti mumaileyhe verdiğini ikrar 
elti . Şöylekı : saat 13-.iO de ılfalalyaya gelecek ur. 14-SO da Malatyudarı 

Mezkur şirketin vapurlarının her türlü talımil ve tahlive muamelatını Feo:İpllŞÔ oc Mt•rsln lsllkameliııt• devam t'dcct>kllr. 
ifa etmek, hükumetin biitiin devairinde ve mliessesatıa her tiirlü muarne- Devlet dcnıir yollllrtlllll l ·mum Şl'lu·kcsiwlcn l:.'la:l:c /m-
iat ve formaliteyi yapnıak, bilumum talepleri tanzim, imza ve itaya, bilu- dar yolcu lJ<' lıu nevi 11<1/:liyal yapılııcuk/lr. Keyfiyet mu/ı-

1 
mum eşyaları ıe.slin~ •• tesellüm ~e sevkelrnek: konşimentoları tüccari senet· Lcrcm lıalka ilcill o[u11ıır, t-·1 

ler ve evrakı saırcyı ımza ve ıt:ı etmek, sıgorta koııtrntolarını aklelınek· --~-·- - WH ---··-h --~--

poliç.e ve zeyilııameleri imza etmek primleri ve hasaratı tediye etmek. posta ı l AA N 
ve telgraf, şimendifer ve bilumum idareler ile vapur kumpanyalarından şir. 

keller ve her ha111'.ti şahsı salislen bilumum mektup, ıclgraf kabloğram, 1 
kıymetli teahlıLillü ve ş ıi r p:ıkc·t ve mektupları, emtia ve eşyayı almak, Güm çel Vilaueti Baytar Mü~ürlüg-ün~en . 
rük idaresiyle de\•airi saire nezdinde bütün eşyaların ithal, ihraç, kslim 1 ' 
ve transit veya iade edilmesi içın lazımgelecek n~uamclatı yapmak, her 1 Vil:t\'PI \ttırl:ınnııı hir St->fH'lik ilatiyat:ları ıcııı 
türlü ıeahhiidatı, her hangi senedat ve kıymetli evrakı alup vermek, 17200 kilt; Yııl:~f'"'7200 kilo Samarı 6000 kilo Kuru • ol 
hesapları tesviye, her meblağı kabız ve tediye, kouşimeııto bede· 
!Alını_ toıhsil etme~, bilumum makbuz ve ibra evrakı alıp vermek, bilumum \' t'\'a VnrH·a 200 kilo l~lll'll iiziiuı 20 kilo ~ alnın mii-
sal1ihıyeııa_r nıahakı~de .-ıezkur şirketi gerek müddei ve gerekse miiddei ıı:.ı.k:ı aya koııulnıu~llll'. llı:ılc~İ .\ğu~los 934 Çaı· -
aleyh sıfatıyle lemsıl etmtk, her tiirlfi tebliğleri yapmak ve kahul etmek • 
ıher türlü tedabiri ihtiyati muamelt:lerini yapmak, menkul vr ğayri menkul şaıııha giiııü s:ıal 16 dP yapılat•:ıklıl'. l!'llekli olanlarııı 
emval iizerine bütliıı hicizleri yapmak, bunları kanuna tevafuk ettirmek \"ihht>l Eııt•i"ııaıt-ıııiıw ıuiil':H•aat P\"IPıaıalt·ı·i ilfuı oltıııul'. 
ve fek ettirmek, lıer tiirlii lahkikata tebcssiillc ye;nin etmek ve ettirmek, " • 
şahit islima ettirmek, her türlii şikayetleri yapmak, ınliddei sıfatiyle bulıın-
mak, hüküm ve kararları icra ellirmek, her türlü tabii ve fevkalade müra- _,_ .... ·----------------~ ----~-
caat yollarına teşebhiis etmek, itirazen, istinafen ve temyizen miir:ıcaat el· ,. l A" N 
mek, icahı halinde davalara mlldahele etmek, şahsı salis sıratiyle itiraz 
etmek, sullıaıı halletmek, eksper ve dlspaşör tayin etmek, iflas muaınclele· J e ı d' R' · d 
rine girnıtk, sendık ve likidalör teyin etmek, konkordato irnz:ı etmek, avu· arsus e e ıye ıyasetm en : 
kat la) in, tebdil ve azil etmek ve bin netice bu hususta her muameleyi ifa 
etmek ve evrakları teati ve imza etmek, ikametgah tayin etmek. 

BisıHııı~ı·l'imiz it;iu « 112»> kalem il:ic.; kapalı zarf 
usulil~ ıııiiııakasa' a cıkar ılnıı lır .. \~usıosurı 22 iıu•i . ~ . 
çar~anıha giiııi·ı sa::l 15 de ilıalt• t~dilt·c~ddir. Taliplerin 

işbu salalıi~·cller şirketi mezkfırenin karariyle mösyö şalf undan geri 
cllınabilir ve bundan ı1ol:ıyı mösyö şalfonun hiç bir hakkı ınutalebesi olmı· 
yacağı (:?ibi işbu vckaletn,une dolayısiyle ınösyfi şelfuııun lücari muamele
eriııden mezkur Dalıer vapur şirketi nıesııl bıılunmayacakltr. Bu gibi tüccari 
işler hususi mukavelelere tabidir. Sicile kaydedilmiştir, 1 

il:\ç lisltj:-. .itıi Tarsus heletli) t~sirnltm aramaları ih\n 
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şirketin merkezinde tanzim ve kaydedilmiştir. 

Kıraetin:1en sonra mösyö Daher Noterle in11a ettiler. 

işbu Frr.ıısızca yazılı vekaletname dairece emin ve mutemcdim olan mersin 
polis dairesi pasaport memuru Osmanfevzi bey marifetiyle türkceyc tercüme 
olunup aslına mutabakatı bitıasdik bir nushası dairem dosyasında saklaııı. 
larak bu nusha alakadaranın tale!bine binaen ita kılındı. 

Bin dokuz yüz otuz üç senesi mart ayının on sekizinci günü. 

Mersin Noteri Mehmel Hakkı 
Resmi mühürii imzası 

Merla·:I Marsilya'dtı kain olup esas 11111/rnoelenamesi 
mallalli /111111wlarına !J("'<! lwı:lm edilmiş olun ve bu <pin 
de işlerim· deımm elmekls lwlıuıcl11!/11 ibra: edilen em·a/,:lan 
anluşılııtı f rmısı: tabii yelli oe iki mı'lyoıı F'r<lnsı: jranyı j 
st~rmciycli ( ~'wsyt' dô Naulgasyon a uapür Dalıer - Sociele 
de N(111/9atio11 <İ tJtı/>l'lli' dalırr) a11011im şlrkell SO /kinci j 
h·şr/11 S$0 l<ıri/ıli /;0111111 l11i.kci111/crf 11c güre lsllda ile mıi1·a
caul el :rı!k lıt:wr u ·lı:n u~slka ve kagılları vermek surr.ll/e 
bıilti11 /w111w1 şartları yerine yl'llrmislfr. Buna binaen 
7 ıirkİ!J<' Cı11ul1111·/y('f;11i11 bu gı"irlkci ve ileride çıkacak kamm 
11c ni:amlarwa riayl'l dmek 11c esas ımılwuelt•namesinde 
usu/ti dairesinde lusiik olwımuş bo:ı laclillcr !~"fJti<ll[jı veya 
1'ıirJ, iy<'ılc/\i wkiliııl dt•!Jişlirnwk ist, ·di[/İ tJ<1/(ll fkflsa t l'ek/ıfr. 
/itte im surt'llc tadil olwıa11 esas 111ukaoelı·ıwmcsini11 musad
dak sm elini 11!.! yeniden iay/11 ufiiccek ııckilinin musacldak 
uelrnlelı.umcsl11i ()(Yllll'k ve me:11n oldufj11 ycrlerdt• işlerini 

l laltl cltİ!Jİ ı.cya başka bir şirketle ~lrleşliği =aman keyfiyell 

1 

bildirmek ııt• b.tilı~n /rnnunf lllikiimlet·i ~amma/\ ve sigorta 
muamelele:ile ışliyal etmemek ve J:abolaJ lwnunu lııik.ümlerL. 

Gürgen ağacın-

dan y<ıpılmış sağlam, 

veucuzdur . 
_., ____ ,._.._.. ______ ~---......... ·-
1-Ii'ıkfımetCa<. desi No.26 

Onıer Vasfi l~ 

<Jsnıan Enver 

T.\HSl'ST.\: 
llikmPt Bcı.. ir 

m· m11/ıali{ olm<mwk ti.:t•rc uapur işlet i uc uapur ace11/e/ifjlic 
111eş!/11l olmak ve: şirket namına yapacafjı işlerden dojjacak 
clavalarcla lnilıl11 malıkcmelcı·de dava eden, edileıı ve ıiçii11cıi 
ş11/ııs sıfallarilc lw:ır /J11lw111tuk il<' Mcrsin"dl' mukim Mdlıem 
~a/{1111 cf<'tıtll uı•ki/i w1111w111i olmnk ~i:crc !fllkt1rtdt1 isiın ,,,. 
wıvwu yu.:ılı şirkt'lin 'l tirklyc Cuml11criycli dalıillwlc iş u.: 
licarcl yapmaya lzicıli b11/1111dcı!Jlll!ıl [Jôsfcrir im l>eyrnnamc 
uc·rildı. 

iktisat Vekili N. "ii~l•·s ır . 
Hiisoii Rıza 
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i l A H 
İç Ticaret Umum Müdürlüğünden : 

YENi MEHSIN 5 PAZAR 1934 .\Gl'STOS 

E~as muku\'efe11auwsi malrnlli kaııuıılar·ma gört~ 

tanzim ..-dilt->rPk usulttn lt•scil kılman ve 30 iki11cı lt>Ş · 

ı·iıı 330 lıırilıli klıııun IJükünılerirw göre lt~scili islerıil•~ rı 

v~ m~rk~'li ~larsilya'<la kain iki ıuil~·on Fra11k serıua
)'eli \'e Fraıısız ıahii~· ptli (Sosyete dt; Navigasyon a 
\api>r nalwr - Socie te de NaVİf4Ulİoıı :.ı vapeur Dalwr) 

YENIMERSIN 

~ir~etini VekfılPle vtıı·ilPu ~\l'ak \'e isticlası lt~tı..H. 

t)dilere" uvafık güriiluıiiştiir. Bu evrak ~rasındaki 

u ırnrn ıl Pktıletna nw~·~ ~üre .• i rkel namma yö p:ıcağı 
işlt!l'dt) ı dogacak davalarıhı, hiitiiıı ıu :ıhkt· ıuPlerde da -
va eden, c<lilen ve iiçiirıcii şaltıs sıfotl:..rile Jwzır hu
lunıuak üzere ~l~rsiu'de mukim ~lellıem Şalfun t>ftıu

dİ)' İ la~· iu t•lliğini lıildirmişıir. Kt!yfiyel ka11u11i hii · 
"iiıuh·r~ uyğun gürlilmüş olmakla ih\u oluuur . 

., .......... _ ........... _ ....... _ .. _ - --·- ·-- ------------

i l A H 
lçel Haf ia Baş Mühendisliğinden · 
lki )' ÜZ lira lwcleli ktı~ifli Mer!İoiİll - Gözue yolu 

tauıiratı paz:ırJık surelilt' uıiinakasaya komılmuştur. 
s-s-934 Tarilıirıe nıiisatlif Çarşamba gii11ii saat 

011da ihalesi icra kılınacağırnlan taliplerin \' a~lı uıuay

Yt•ucle Enciiuıeııi VıJ:'tyt'le miir:ıcaaıl:Jrı iltuı olurıuı·. 

a Harflerinın Hepsi yeni ve Ceşitlidir n 
a ıı~:s."i f)E\'.\lll VI' ,\IÜESSKSATL.\ 1'İC.\ttETllANF.u:ırn Al1' R 
lj llEH NEVi DEFT~~.LtLEH v•~ E\'H.\KI ~1.\TBlJ .\ ve S.\IHE'\' f EN NEFiS-~ 
l@ 11111 'l'AHWA SUH.\'rl.F. VAl'.\11 . . 1 
il ••••t••••*·········· il 
Jf.1HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK SİPAR.İŞ-i} 

i l A N 
Tarsus Bele~iye Riyasetin~en ; 

5 - -7 a LER.t KABUL VE TEZ ELDEN YOLLA~ 1 
1 . 1 ~ her nevı kitap , kartvizit , davet 

~ gazete ve mecmua ta- kartları , zarf , kağıt Yerıi yapıl :ua lh•lt!tJiy•~ Sineması ıç111 l•·ferriiatilt~ 
herahr.r hir <ıdet SPsli siru~ma nnıkiıwsi kapalı zarf 
11s11lilt~ miinakasdya çıkaralmıştır. Ağustosun 22 inci 
~~ar~anıha giiuii saat ıs <le ilıalP- edilec~llir. Talip -
le ri ıı arluamesiui lwlt•di~· euıiztlen istmueh•ri liizumu 

~ hını deruhte eder.. başlıkları tabedilir .. 
~i 
~ -==================-====-===~-~===-=== 

ilan olunur. 5 -12 
~ R fiallır Rekabet Kabul Etmiyecek Şekilde Ucuzdur... tl 
~ . R 

İRFAN rtlUSA 
kolonyası 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

Yurttaş! 
Gllllllll~BG~~· liBDI sılılıaı ve ı~ravetiııizi ıl:ıiıııa ıııulıafaza Onpara harcarken ~ H N • K•t 

etnwk içiu istikamet Eczanesi tarafancl~n ~ bile kimin cebine git- ~~ er evi 1 ap 
imal edilen lrfau ı\1usa Kolonyasını kul- ~ tiğini düşün: il'i11 11..-r ıu~vi ·~~~i ~itap alırıır vt• ~aıılır. Ga-

• larırnız. I] Milli iktisat Ve • Zt>I~ ha, ii llac~ı F•·laıui t>ftıncli\'~ ıuiiramual 
~. her nevi kolonyalara Faiktir ~ ~~~ c·dirıiz. · · 
~ ~ Tasarruf Ctnıiveti ~ ~ 

l~-~~tlEl:::ı· ~ı~~-.=.~:::~:::::..:.:~.:..__ ____ ~-:-· IJI---:-· ~· _11---::E:-E!_• _[l_IK_•~l __ Dl __ ifRfj_· 

:•••• •••••••:
1 Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 

: Yeni Mersin Matbaası : 4·8-934 Cumartesi günü borsa satışları 
•+ ~cdll~anui :---1 --.-. ~N-e-~-ut_n_M-.b-.u-lu~-M-ı_n_A~R~ı~F-.----~---Al~l<:I ı 

nıa ın cırıs K s . + Eskimi~, f>Ul'<~alan- •+ otduftu K . G . · • • • + mış, fersutle kitapla- + Nohut 10000 4 
+ ruaızı işe ~·aramaz de-•+ Yulaf 1000002 
: yr. alma~· 1111z. hirgiin + Arpa 50000 ~ 
• sizP. lazım olur. Kitap-•+ ,, 300000 ~ 
• l 15000 :! • laruuzı, defter eriuizi, + ,, 

• 45000 ~ + mücellithanemize ~fin-. -
• .._ ,, 60000 3 + deriniz. + Kunuları 
• llt~r nevi kitap \'e• + ,, 15000 3 
: tteflerl~r şık, zarif me+ ,, 45000 3 
+ tin vtı kullaıwdı ola- ı ,, 15000 3 
: rai.. citltnir. .. • ,, 15000 3 
• • J()OIH» a 
• ••••••••••••• B ~'d 15Cl0U 2 ug ay 
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~o 
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inkişaf Ş. 

'Ecl var tlumaui 
\l. Sipahi ve Bamaza11 
EJ var duuıaui 
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,.\ 111 ııt't ,,, .. i "i ... r. 
~lt)huwl Enı i ıı t•f. 

" ,, 
Ali Niyazi .. r. 
isnıail tlf. 

" 1 

H. Yusuf f'f. 
Abdiirrflıak ... r. 

,, 
il. Osman tlf. 
Abchırrezak ef. 
.\ hu.t1l mu iııi 

il aıır ..-\ n. T. 
c .. ,·ltall v. 
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t 11.T: V. 'I'. 

" 
15 giin Z.Os V. 
ı hafrn Z.O. \'. 'f 
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" 

l
ıogiiu M. V.'r. 
t 5 ~ti nZ. O.\' .'f · 
Hazır ıuaıa 


