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Fiy&h 5 Kuru GÜNDELİK. GAZETE T. T. 24 Temmuz 19~8 

• ZSF VE 

Yugslavya Kabinesi istifa Etti • • 

yugoslav kabinesi Antakya Hidisesinin tafsilitı 
Kabine istifasını Verdi Bu Çirkin Harekete, mebuslar da karışmış 

Yeni Kabinenin Naaıl Teıekkül EJe
cefi Henüz Belli Delil . 

Dayak yiyenler •~asında Antakya kaymakamı da var. 
Şapka Giyenlerin Sayısı Çoğaldı . 

Bf<~LGRAD, 19 (A.A) Yttv- kadaşlnrı tarafından soğuk 
ticin istifası kabine üyeleri karşılanmasından ileri geleiği 

.A~takya'da bir )Obaz zum- rağmen Hoca hildise gilnU ca- \ kilrsllden iııclirıneve te .. obhils 
resımn k"tü 11 · d" • .J • 0 eme erme 1111 miye mutlak bir hi\di e çıkar- etmis e do bunun bir hildisove 

arasında ilk teşrin sonundu 1.nııııedilmektedir. 
Adliye Bnknm Maksiınoviçin BELGHAD, 19 (A.A) Kabi-

alet. ederek çıkardıkları çirkin ımık için gelen bir zUmre tn- ı seheİ> olocağmı düşUııcrel~ ,·n1. 
hlldıse. karşısında duyduğumuz rafından kllrsUye çıkarılmıs ve geçmişdir. 

çekilmesinf' hcb olan görOş nede, iç sıynsa hakkırıdaki oıı- nef reh \•azm t k S t • ~ 1 G • .J • ış ı · on posa ağ1..a ahnmıya<>,ak galiz SÖ1.ler 1 1n1..1~teri Bny Selim Çelenk 

ihtiH\flnrınm nPticP.sidir. 125 lnşamamnzhktan öturil Dışarı 
ı ... ıer Bnknnı B. Yevtic ile Zi

snylavn dn) nnarı Yedic ile hll-

ıJe gelen Yeni Gün arkadaşı- sarfederek Hocnvı kUrsUden de o ~snndn cami~ e ıgolmiş.El-
mız uzun tafsilat vermektedir. hiç kimsenin indi~eıııiyeceğirıi nıfdıı gUrUIPn l<'vkalfüleliğin 

raat ve Adliye Baknnı B. Koviç 
kOmotiıı ynlınz parhinwnto il- istifa etmişlerdir. 

Hul~~r~k alıy~~ b" söylemişler. · n" olcluğıııın ormuş aldığı cc-
glln en· 

1 
. oca tın. ı 1~n b~r Bir taraftan bu serkeşlik vnl> Yobnzlnrııı kolt:ı.ıklnrı nl-

e yıne aynı yo a ır yapılırken diğer taraftan dn tmdn çıknrthklnrı sopalar ol-
tğuakı~ kllfOrler savurmuş oldu- camiin medre esinde evvelce ınus, hir tnraflnn Bny Selim 

ycsinden te. !'11 iil "tmt'sine ta- BELGHAD, 19 (A.A) Res 
rnftar olan ~farinkm iç grubu men bildirildiğine göre Bnş 

me~t:~ hükOn~~~ce. vlliz ~er- hazırlanan sopalar geri dOşUıı- PIC'ngiıı nzeriııe hUeum edon 
men e ı mış ve yenne celi budala alayına dağıtılmıs bu şum-suz .ılay cliğer tnrnftnıı 

Antakya MUftüsllnUn kllrsilye hatuı o güne kadar r.amiye gel du cnmiye şapka il~ gelen TUrk 

arasındaki ihlilnflarm hakiki bakan Bay Uzunoviç kabinenin 
mahiyeti belli ~olrnn mıkla be- i tifnsım Naib Prens Pol'a ver 
raber bu iRtifnnm Bnknn Ce- miştir. Prens bu istifayı ona 
nevreden dlindUğn znman nr- mıştır . çıkması tensib ediJmişdi. Buna meyenler bile topllı halldP ere-,., genclninin Uıeriııc nhlmışlnr 

Bu yllki tahsilat yurdu tanıtmak ı·ç· ı·n ıerek hAdise için bir işaret bu gen ·1eı·den birisi ~ediği 
beklemiye başlamışlardır. da~ ağın tesiriyle kanlar içi nrle 

Altı Aylıl I'ahsilatta Bundan haberdar olun hil· yereluvarlmıdığı sırada nılltP-

8 6 
kOmet camiin etrafına bir polis cavizler « kafir daha ölınP-

Mfıhi nı Fazlalık var . 8Sl0 enel Mu·du·rıu·a ... u·n e· T bL· • f . k d " un ır ep uUSU mil rezesı oy ugu gibi An- dinıni » diye bu 7..8\'Ullı ı.reııcin 
A tKAH \, 19 (A.A) 1nli)e takya kaymakamı do inzibati başını ayaklnriyle tekmeJenrn-

Bakanhğı içinde lnılmıduf,ru Genel MdJürlük Bir Albüm Yapacak. tedbir almak U1.ere oraya gel- ye başlamışlar. • 
muz mali yılın huşlangıcı olan miş ve ilk defa KUrd Mehmedi Geri i ikinci c:;:ıyfııda -

Hazirandan lkınci Teşrine ka- Kıymetli Fototrallar l•~niyor. Darama dergisi temam degv il 
dar olan altı a) tık tnhsiUlt ye ANKARA, 19 (A.A) Yurdu- bunların negatiflerinin cam 
kllnlorını geçen yılın ayni dev muzun tabiatca ve tarihce gO- pekilul elde bulunup bulunma-
resile mUkny li olarak neş 1.elliklerini ve turlU ) önlerde dığı da bildirilmelidir. 
retmiştir. TUrk ileri gidişini acuna yayıp 3- Fotoğrafilerin her biri-

Ynrm müfredatlı olarnk anlatmak için Matbuat Umum nin arkasına bunun için iste-
bildireceğiıniz bu listeyo gôre MildUrlOğil bir fotoğraf anıkla- nen paranıp yazılması gerek-
bu yılın ilk altı nyı içinde ya mnktudır. tir. Arkasında parası yazılma-
pıları tahsilat tutarı geçen yılın Matbuat Umum M'\dUrlOğU- mış olursa fotoğrafiler için pa-
nyni devresine rıawran 16 mil nlln giriştiği bu övillecek ka- ra istenmediği anlaşılacaktır. 
yon 641 bin 326 lira fazla iyle dar d ğerli işi bir gUn önce 3- Gönderilme i güç sayı-
97,933,070 lira olarak elde Edil blltnn1iyebilme i için, gazete lacak kadar bol ve güzel fotoğ-
miştir. Geçen yılki tah ilnt ve. ınecmualarıınızın yardımı rafili, bir kolleksiyonları bulu-
81.391.744 lira idi. i teumektedir. Bunun iç.in aşa- nanlar Umum MUdilrlUğe yaz-

Tahsililtta görUlen bu art ğıdaki ana bilgileri yazıyoruz : malıdırlar. 
mayı, ülke ökonomisinin gUn l - Ellerindeki güzel gö- 5 Fotoğrafiar Dahiliye 
den güne genliğe doğru gitti rUnll,., manzara durlu eski eser, VekAletinde, Matbuat Umum 
ğini göstermesi itibarile mutlu Bayındırlık lşleri,söor ve okul- MUdllrlUğüne gönderilmelidir . 
bir hAdise olarak kaydediyo hı gnıpları fotoğrafileri bulu- 6- Eşi bulunduğu, işe ya-
nız. nan yurddaşlarımızın bunlar- ramadığı görilleceklerle çok 

Bu mutlu hAdi e, hUkOın tin dan birer taneyi Matbuat U- para istenilenler geri yollana-
ulusun uenli~i 'e Ulkenin ba il1UdU lilğil e Jtııderme caktır "' mum n r n gv • ""ı • Matbuat Umum MildUr-
) ıııd ı rlı~ı ııma< ıırn hızla \ar leri istenmektedir. 
mak ~olundu açmış olduğu 2 _ LTmum HldilrlUğe gön lilğUne "para karşılığı ile de 
ökonominhı bir neticesidir . derilecek fotoğrnfilerle beraber olsa gönderec k yurddttşların _____________ , ___ __::;;,_______ Ustun değerde ulusal bir işin 

Yen. s 1 seçı·mı· basarılmasına yardım etmekte 1 ay av olduklarını bilmeleri gerektir. 

Bakaı1ın1ız Defterlerin Tedkiki bitiyor. 
NUfnsumuz genlŞ 61çUde arttıOi için 

Saylav sayısı Çoğaliyor • 
ANKAHA, 1 (Hu •ı Y) Bu yapılan cetvele göre Bor-

İç işler Bal\nr ı ıazırlaııan dur ''illiyeti bir fazlasiyle 3, 
saylav seçimi ı d •fter Yd· Trabzon 2 fazlas1yle 9, Tokat 
kQnları etrafı da ·ııayetler- 2 fazlasi} le 7, Samsun 2 faz. 
den gelen rak ları tetkike lesiyle . , Seyhan. 1 fazlasiyle 
devam etmekt ır. Bu ak nınn 8, Manıf>a 2 f~zlasıyle 11, Ma-

, • lntya 3 f azlasıle 9, Kastamonu 
kadar 4ö vıla) tt n ge.en mn- 9. Gamnşhane 2 fazJasiyle 5, 
lQmnttaıı ımla ıldığınn g re bu Çankırı ı fazlasiyle 5, Bursa 
vilftyetl rin g ç d H çi- 2 fazlasi~le 11, Aydın 1 fa~ 

" mine msl>All0 ..,. fnz u snylov lasi~ le 6, İzmir 2 fazlasiyle )3 
çıkaracakları anla ılmaktadır. saylav çıkaracakbr 

Dı. 
Atlnadan istanbula 

Geldi • 
tSTANBUL, 19 (A.A) Dış 

Bakanı Tevfik ROştU Aras dün 
lfomanya bandıralı Dacya va
puru ile kent'imize gelmit , İs
tanbul Valisi, Emniyet MüdQ
rO, merkez kumandanı. Asker 
ve Polis müfrezeleri tarafın
dan karşılanmış ve rtellmlan
mışdır. 

Tevfik ROştO Aras yarın 
akşamki Ekspresle Ankaraya 
gidecektir. 

T. D.T. kurumu mühim bir tebliA yolladı. 
~ lo:)i 

T iJkrce SözliJk Yapılıyor . F aaiküller 
Ôz Dil İçit~Eaas Sayılamaz. 

B.1\1. ınecli i11d 
1skiln Encü ıneninin 
ınazbatası gö rüşü l dfl . 

ANKAHA,19 (Kurun) izmi r 
de Palamut hanının Milli Enı
U\k~ depo olarak kullanılma
sından Btllrll Evkafça nçıhlll 
dava Uzerine deponun Evknf:ı 
teslimi ve ileri misliııin hazi
neden tahsiline dair verilen 
ve temyizce tasdik ediJen lıUk
mlln muhtelit i ki\n EııcUıne
nince de tasvibi hnkkmdııki 
mnzlmtm Mecliste ınll1.akeresi 
sırasında münnknşalnr olmuş
tur. 

K Utahya sayhıvı Bny Meh
med, Evkafı haklı bulduğunu 
söylemiş, temyiz kanmnın tat
bik zarureti olduğunu ileri llr-
mOştUr. 

AkÇll (Maliye) Bakanı bu-
na işlirilk etmemi ,< 1 kiin Encü

meninin mazbatası nazarı dik
kate ahnırsn şimdiye kadar 
muhacirlere 'erilmiş olan iki 
Uç milyon liralık emvalin de 
istirdadı lAzım gelecektir . » 
demiş, mazbatanın bir kere de 
Maliye bütçe Encümenince tet-
kikini istemifdir. 

Isparta uylavı Bay Müker
rem buna ittirAk etmiş, fakat 
Bay Refik Şevk~t mazbat&O)ll 
eneUmenlere gönderilm~si ne 
göSterilmesine itirazda bulun-
muşdur. Rn sonunda mazbata 
Encümene yollanmışdır. 

'1'. D. '1'. ( '. Genel kiltipliğin 
den : 

( O ınnnlıcadnıı Türkceye 
Hz karşıhklnrı Tarama Der· 

gi i) udiyi T. D. T. Cemiyeti 
ııiıı bastırd1ğı iki cildlik kita 
bın telif hakkı, kanun yoln ile 
T. O. T. Cemiyeti için alınmış 

lır. Tnrıımn Dorgisi dilimi1.de 
kullımılmı yabancı sözlerin 
turHi knrşılıklarım bir ç.ok 
kaynaklardan toplamış, bunla 
rın henilz seçimi yapılmamış 

olduğundan, -.imdiden dergide 
ki ö1Jerin hep i diliıni7.e alın 

mı-. gibi g<>sterihnesi doğru 

değildir. Dergiden alarak söz 
lUk yapmak ç-.a~ı heııOz gelme 
mişti r. Cemiyet, dergideki söz 
l rin ynnhşlnrını dU1..eltmek, 
ek iklerini teınamlamnk. seçi 
mini ) aparak (karşılıklar kıltt 
vuzu) nu hazırlamak yolunda 
çalışmaktadır. lBu kılaYuz çık 
madao önce bütilrı {karşılıklar 
kararla9mış sayılmaz. Bunun 
için bir takım gazetel rin şim 
di den sözlükler çıkermağa 
ve bunları kıtab kılığına sok 
mata kalk1şwaları ve bir takım 
basıcıların bu yolda kitabl or 

' basmaları, hem cemiyetin. telif 
hakkına karşı, hem de halkı 
şaşırtıcı bir iş olacatım allı 
önüne koymayı biı bort bili 
yoruz. 



.:.\YFA: 2 VENİ ~IERSIN 21 ı l~Cf 1\1\NUN ı 934 CCl1.\ 

SuriyedetütünMonapolu Anıakyaffidisesimin Haçiseei ATA TÜRK. 
Komisyon Monopol Kararım Yerdi. 

imtiyazın Hangi Şirkete Verilecefi 
Henüz Belli Detil . 

Hernt, - Tfıliin alını 

.,;alrn1111m ınonopol şeklin~ 

ha~tHıına~ı icin Ledkikal 
• • 

ya pc:uı komisyon i~ini bi- . 
tirmiş ve hu hususdaki 
l'a poru nn hazırlamışdır. 

Ha porcla monopol Şfll 

liuirı hazinff\'f~ v~ memle .. . 
kelıa daha faydalı olduğu 

vP ti'ıtiin 1 ~kicileri için 
da luı ğeniş bir serbesli 
temin c>deceği yazılmakta 

v~ monopoln alacak şir 
koli 11 yapması nwcbn r 
olduğu hir takım bağlar 

1.i k redilmektedir . 
Pa ri~len gelen esl\i 

~ekirge Kongresi . 

lbnissuud f lüktimeti 
de kongreye iştirak 

etmek iatiyer . 

Bt>rut, l 8 [Hususi] -
Çekirge kongresi, Tiirki

muralılıas he)'P.fİ haşkam 

Hav Tevfik'in haskanlı-
~ . 

ğında loplantılarmn rlevum 
Plrnek ted i r. 

KorıgreJe im ~· ıJ -·uri~·p, 

ye Fılistin hiiktimetleri 
iştirak etmemişler \'fl 

lıtH.lutlarmdn çekirge kal
madığı için kongreye gel
uıtığe liizum görnrndikle 
rini bildirmişlerdir. 

hnais"'uud hükumeti 
kongreye girmek istedL 
ğiui ve mP.Sarife iştirak 

arzusunda .. IJulunduğunu 
bildirmiş \'e bu istPk 
kongrece onaylanmışt1r. 

İ ta nbulda talısildt 
Artıyor. 

lstanbul , - lstanbul 
maliy~ tahsiJ miidürliik-

. leri 934 bülçe yılının 

ilk altı ayma mahsus hP
:oiabl:trı teshil etmişlerdir. 

Yapılan tahminler~· :göre 
984 yıhum ilk ahı ayının 
tahsilatı diğer senelerin 
tahsilalırıdan ,·iizde 15 -. 
20 fazl<ıdır. 

11 
.. ji iı · ~P.tİ ha.._ ılir~kll\rii 

~I. Prrvf ,. İİ<'H kumSflr-. . 
liğe Vfl yerli tfallın şirket-

lerh·I~ h·ma~lar·rna •le,·am .. 
ntıw~k lt-ıtir . 

~lonopol i m l İ\· azın rn .. 
ha u~i şirk et<' \'t'ri lrceği 
hakkuula lıPun1. kal'i bir 
sav yoksa ela simliilik eu 

• il 

k n \' \'Pt.li tPŞ~~ k iil ii ıı eski 
r•·ji şirkP.ti ouluğu sanıl · 
ma~tadır. 

Rn husustaki vlic~ .. 
koms~rlik kararnamesinin 
yıl haşmdan ~vvfll çıka

cağma nıuhdkkak göziyle 
bakılmakladır. 

Bir kaçakçı şebekeai 
Meydana çıkarıldı. 

lstaoluıİ, - İstanhul
da Eroiu ' kucakcılı"ı va-. ' ,., . 
parı Vt'\ gidi ~roitı fabri-
kası işlett>:U a4 ~ İŞililı. bir 
SPlu~k•~ Yak:alarnlt . Şt•b••-• . 
k~uiu uun·tlaua cıkmasrnı . . 
i1.ruir vapururula kama-
rotluk etlen lhrahim aılın
da hirini11 stihlu~li hare-• 
kelltwi ·elmb olıuustuı·. . 

lfalic feuıırimt. ~ Oimitri 
• 

:uJmıla hiriuirı fl\ inin ah 
katında olan hu fahrik~

cla tlo kilo du H~rar bu
lunmuştur. ~Hhekı~ yakayı 

ele verdikıen ~oura Di
mitri kacakcılık biırosu • • 
ŞHl'Pfine iş k:ıpalmak için 
!Jooo ~lira rfışvPf vP-rnwk 
ishnniş, huıınu için de 
ayrıca bir ciiı·mii meşhud 
yapılmışdır • Ş~bekenin 

yakalanan 34 ortağından 

başka Vumuıi~ta uda ela 
ortakl<trı bulunduğu :uı

laşılmıştır . -----
Yunanistan da 
ıiiel faaliyeti 

lstaİabul - ıs iarihile 
Alina 'ıhtn bildirili~·or : 

flükum ... ı taraftarı ga-.. 
zelel'eriri yazdığma göre 
lıükömt~l Yunanistan\la • 
milli ıniidafaa, f}rkAoiharbi 
yesi müstakil tayyare kuv 
v.etl~.ri v,licİıda. getirnıAğP. 
karar vermiştir. 

- Birinci Sayfadan Arlan -

Haılist' kaymakam VP 'talnt.a 

m+Hunrl : ırırıın giiıii örıiin

tft' cer·••ya11 t•I nıi~ lıallli 

bu sıraıla g~nçlt~l't; ~a Ua 
rıan bir sopa ka~1 111akama 

i. abet etmiştir. Yaralıla

rın miişkfilc\tla miileca . 

vizler·in elinden kurtarı 

larak hastaneye kaldırıl

nuşlarclı. 

Bu hadise ÜZP.riırn hii
ktimP-l kürt hocaya ikinci 

defa olarak va'za cıkma-• 
masıru vp, cıkarsa hakkın-• 
dH kanuni ıakiual yapı-

la~ağrnı hildirmişdir. 

Ra\' SP-linı Celnek de ., . 
hacli eyi şöylP- anlatıyor: 

«Camiirı etrafı iki ~ıra 

polislt~ çevrilmişdi. Ha \•lu 
kapısından içeri girerken 
kiirtl hocanın icercltHı cık-

• • 
makıla olduğuun gördüm. 
Hoc.ıvı Antakya mehu:ı\n ., . 
lJushıfa ile kaf'tltışlt~ri Ni-

· .\nlataıucrı. lwr Ozan s~uin hi'ıyiikltigfloii. 
Ç·•lış~a, ç.ihalasa yaradılı~lao yiiğrii~. 

Ai!aular -'ÖUP. vaıılı senin ~on~nz iiniiuü, ~ 
p l"I.,. ·bU 

~lacit StHlllPn mi ~eniş. HVl'Ptl St>llllt•U nll 

§ 
Saçımu tell~rinılfla akıyor hin bir çovaş .. 
T .. ki......... ı. . l . k verdh ur uguu ouuluna eşsıı ur · ı vanç 

l lert~ yiş yolu nıla ~·a plığ111 soıısuz sa va~, 
A~·tlınlıklar tarattı, ınuğı yere sertli. 

§ . k 
en öyle biiyüksiin ki, taluybrılan ço . 

8akışlarm bir kiizn~k, taluy SP-oiu göıterı0• 
"im,, in valmz Türklliktiir, ey ı\tatiirk AL 

.r • ıet 
En cfol "ıne1.aınir,, lerden ılaha ıiP.Uir söt 

.... · l § ·1 •· 1 ... d kôrsl11 
Abang sen o masayuın guneş ı ogar ı 

Tiirkliiğiin sılarası senden allyor hızı. 
Çont. olmuş bir miiçeye hir gez elini siirS.,., 
Kfjlmayacak inandık ağrı, hungu lıeuı sızı. 

§ 
Serı baya t:ı 1 varlığın sllıınıeı, parlak özii~ 
Değildir doğan giirwş senin Liııinden bii~ll: 
'eıı a\'l'I hir varlıksın, Gök larırınıu göıtl!f 
Ey ço~lara em vert>u yiice oğan ATATOR 

s. uıvG 
lıatl \'e llt>Şİtİ takih elnwk ___ ,;,_.. __________ _ 

de oraların :trka 11ulan tla Ozan . Şair, Yüğrük • Faal, _A~an • Şehap, Macil ~ı 
ren • Felek, Çova~ · Güneş, MüLmeı şems, .. Obut • Şer~f, ıiY., 

hu öİl+-'y~ meusull bir ~ı- serret lmı~ . Z.ılm~t, Taluy - Um.mn, Kuznek • Aksı . ıfll 
Det .' Musaffa, Abang • Şayet, Körsen • O ıyri şeffaf, sı)' 

~nl afla mla f' gt~l nıt~k le Sıtara . Tali, ka.1er. "Bu d!yim daha Taramı dergisine ~Ç·. 
iılilt~r. Uoca öııiinrn gı~ltli ara TUrkmenlerince kullanılmaktadır,,, Çont • Mefluç, MuÇC 

flİ zaıuau l{pşjcf ananesine: Bayata! • ilahi, Tin· Ruh, Çor - Dert. Em· Sira. 

-- Ttıpufo~· irı hu c·d~p

SİZİ emrini \'erdi. 

Emri ~•la ıı Vf' k t!lld isi-
11 i u ıwşi sıra gdtırılt•r pal
tdlarıuın all111da saklı bu
lunan ~o pala rla ~Hldırdıla r 
başıma i11ılirileıı yumruk 
tekme v.~ sopalarclaıa ser
semleşirken Alinin t linde 

ki sopanın kırıld1ğ1111 gö . 
reu ~lebus ,,lnstafa kendi 

elindeki ha!§lOIHI vtırcliğirıi 

göıiimle gö ·uiinı. Bıı ba5-
tonda iizerimıle kırıh.h • 
Hu sıı·a la ı·da cam ide bu -

luuau şapkala T•iı·k genç

lfl'İ ele beni ıu gi hi leca. 
'iiı,. uµf'aılalttt·. \) 

Antakya'da fapka 
giyenler çofaldı 
• \ ıalakya svıı hadi -

se üıerine ŞH lıirdP. şapka 

giyme~ için büyiil· uir 
tehacüm IJAşlauuş ~ ve son 
iki gii11 içinde yiizlerce . 
Türk daha· şapka giymiş
lir. şapka satan mağaıa

lanla şapka bitmiş telg
rafla Halep ve BHruuan 
~apka sipariş edilmiştir. 

"Sar" Heyiamı 

l:o1tauhul - • 
18 taı·ihile hilılir 

13 İkinci Kanunda 
Yapılacak . 

1 
Biitiiıı gazal 

Sarhurg - 1 :l ikine~ 

~~\nunıb (Sar) da yapıla

cak ara \'t umu mi yeye 

f T~ "fi k H iiştii ~~ 
nan hiikt)nıeı 

. 
miiracaal esnasında btı 

mınlakada Hsayiş \'e ~m

uiyeli korumak ve lwrke
.siıı serbestce rey verme-• 
sine yardım etmek üzere, 
ltal varı. lngiliı, B~lcika 

., ·- . 
ve Uus asked kılaları gel-

urnğ~ haşlaımşlır. I 
G~lt>cek olan biiliin ıle v 

it~ l I eri 11 a ~ k •w ltH' i n e h i r 

İugiliz ceneralı kwnaıı la 
ed~ce~tir . 

ı :revyork Aslan (Sar) 
h olan ve şimdi Ameri.. , 

karla oturan iki bin Al-
1 

man arayi umumiyeye 1 
1 

mür·acaat f'Snasıııda rey- ı 
i 

arasıucla ki . koltti 
'laakkınıla uıaıotl 
yazmak taclı r. 

Avukat ıtab 
Olca\', Avuka' 
ka•~ "av \laarif 

" . ' 1 
Zeki Erdt>rt, il~ 
ıu u r 1 a r ı u ıl a o I'" 
~ o\' a ı il a r ı u ı ah• .. 

Abone) Tilrkit' 
iÇill 

terini vermek üzere bu
radan Sarbruga doğru 

yola çıkmışlardır. 

Şeraiti 

Stnem· 

Altı aylık 

Üç aylık 

120CJ J(t' 

600 
300 

1 Bir aylık 
1 

Gnnu geçaıİf " 

-----~ 
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Tür~of isin Günlük T ılır af 
HABERlEBf 

ıs-ı2·!l14 dP Lorııtra \'e 
Hanıhurg hor ' alarımla •İ
ıiim, Loudra N .. w l'ork 
borsalarında int•ir, Ham
burg /.or. a md(j Liilürı v~ 
ıttVlNI yağı, Berlin \'e 

• 
ı .. o .. dra horsalarında \' u~ . 
mıırta, Hremen horsa m
da ı>auıuk fiyatlarunla 
bir giiu iirıceye görf' de
ğişiklik olmamıştır. 

PAMUK Liverpool 
horsasrnda A nıeri.k:uı pcı 

muğu ikinci kAnuu tesli
mi 6,80 temmuz lt>Slimi 
6,71 aym horsada Mısır 

pamukJarmm Sakalaridis 
cin. lf,ri ikiuci kauuu t~ -

limi 8,46 mart teslimi 8,50 

mayı~ lt'. limı 8,50 ff•nuuuı 

t~ limı 8,50 Upper cin ·J~ri 
ikinci kaııuu rnslirui 7,49 

marl l .. limi 7,48 ımuıuuz 

t~~limi 7,40 ı)Puidir. Fi
yallHr hir libre içintlir • 

ew-Yol'k bor ~· uuJa bi
rinci kArıurı l~ limi i2,42 • 

12,43 ikirıci 1arıuu tt·~limi 

12,58 •~.' }ul lesli mi 13,40 

13,42 St1 rıt1ır. Fiyatlar bu· . 
şel (bir hnşPI 27 kilotJur) 
lıaşwadır . 

Bl:GD.\ Y Liveq>0ol 
bor sa ıııc.l.e hırinci k:lııuu 

t~ limi 4,08 marl tflJimi 
5 rmni~ lt' lırııi 3,02 l••m . 
muz lP liun 6,03 şiliudir. 
FiyaıJar ıoo libre i~·iucf ir. 

3113J H - Li u•rpool hor 
sa rnda ikrnci teşrin le. -
liuıi 31,03 hiriııci kAırnu 
teslimi 31,10 1/2 ikinci 
kAuuu tfl limi 32,06 şiliu
dir. Fiyatlar ci( plata 480 

libre iciudir. • 
Yul~f, ç.ı \ılar ' 'e arpa-

mn ikago borsası fıyat-
Jarı : 

Gül Y ığı f ılikııı 
Yeni fabrilıa 6niJmüz· 

deki yaz iı liyecek 

Mersin 
Piyasası 

ipi Tııa ~rlüjtnden : 
Mer ioiu kHzarıh k~n·~· p~irulmı \ ·t~i ı ·ır·aflurı şar .. 

kan saza 1Zi1Jf•u yol garh ... u hacı t•foıııl ı ~ inıalf•n toal 
halil v~ durmuş ceuuhf•11 11111 ·ı:ffa ,., laılarr ilt• mahdul ----

ı~partada kuruhuağtt K.G. K. S. bir kıl'ada 34 hektar ''~ 145 nwtrC' tarla \11cJ1111 Li-
haşlarıau hiiyiik l(İil y:eğı Pamuk ~ksrtrP.~ 79 kiirde polo d:tn metrlik olup .~l··r~irı Ziraat lı , ırıkasııı· 
fabrika. ı, öniimüzd~ki ~·aı lan~ 4s ca Mustafü omur·lu Galip 11•• ıı .t~ı·i.' ··~ ı• "i:tlıluuştır . 
işltAruPğe h~şlly:ıcuktır . Kapu nıalı 46 MPıkt)r larJaya aid sicil kayılı bnluumadığm ıfau ifAn 
G ·· ı J g-ı '-'ağı r.ekecek K tarihind~n 10 giin sonra mah.tUt•ıı ktı if ,.,. ıahkik ·ı: u oen " ·' "' oıacı ,,arlal(ı 4o 
olan fabrika için yapıla11 lan~ çil}idi 2•45 ~apılmak iizer*' uuunur gönd~rilt•Ct•kı ir . 
callşmalar bir ha~·~ı ilPr- \'P.rli • Bu tarta için tasarruf itMia ~ıt .. rılPr \ar· a re ·uıi 
ı.-mişıir. 2

· 1
2

•
5 

evraklaril .. d:tirey~ miiracaatları ve} a kP~ir gliniiude 

Giil y:ı~ı f.ıhrikasaum 
Be.Y8Z yapat 60 ::1 L 

giGf,cea OIPmura arılatrnaları il:\rı olormr. 

kurulması' gP.lir geıiren 

hu madd~oin harpten P-V~I 
li İJİ \'aziy~lin~ çık11rıl. 

ması için sağlam bir baş

hınj!ıç sa~·ılmaktadır. Hu 
fabrika il~ h e r ŞP.ydPO 

~v .. J hu l(•İnk ii f(iil )'ağı 

usam 
Fasulya 
Nohul 

"~r<~i na.,~ 

Ku .• yemi 

Kum cları 
C.-ltiL • 

c~kiuıi l trzları d .. ğiştiri- Yulaf 
• 
lecek' clalıa r .. urıi VP. pra- Acı çttkirct .. ı. içi 
lik ŞPl\illArcl~ ç.ılıştlac,ıktıl' Toz s~kAr 

• 
Balkan antlQfmaaı ftalt v .. 

6lıonomik kon.eyi Ça)' 
Kalav 

• 
l.,'ıncl.-pt>uıl•mce Rou - Hah~r 

nrniu .. ~aı.-ı .. sinclt' okurı. 
Arpa 'nttJol 

duğnrıa ~ört-ı, .R .. Jkan ani· • y.,rli 
laşuıa. ına clahıl dört dev. p· . 
lt>L muraf:ha lurmdan nıii ... Kırınçb .. l 

k l 1 k k .ı . •• 1 ara u '~r r~ ~t , o ara teş.- Ati 

PdPcek ve tlört memlek .. t Nişaclır 

mı .. Pbell~ri daha zi~· ad., 

ıkılaşlırmak için en iyi 

., ik im•i arasuulaki ö~onoımk mii-
llı. ır d111ı 

Çavdar 

10 

9-10 
4 

6 

5,50 
7 

3-62,5 

28 
38 25 

100 
240-200 

188-190 

90 

3 
3 

5o 
05 

Ji) 

85-86 

16 
23 

17 

2-6:?,6 
2 75 

carelt>ri ara' ıb kon. eve :=::.!•' ' 20 l..ira 40 K. 
İtildirttcek ~lan BanlL~u • » flcn~hi 2S Lira 

ilihUmm ökonomik kon- • • • çuvah 201. 50 
.eyi murahlaa hP.y~llt:'ri Ruğcfa) Yerli :?-75 
teşekkiil etmiş ve diirt dt!v- incir 'Odtm 11 
lt•l murahhaslarm i. imlerı lncf' Kef)"k l 7 5 
bir hirlt,rine hildiril111iştir. Kaim • ı 75 

Ökonoruik konseyinin Limon tuzu ·io 
ılk J .. ra Atimula topları- buns...,fizey&inV. 26 50 
nrnsı da kararl:tştırıluuştır 
Korıse)· İn hangi larihtP. top 
lanacağı ,faha temam te~
bit olwrınuwış ise de hu
rau 11 liİll!ı Ok hnn baş 
laugıç larıuda ohuası ço~ 
muht.arndclir . 

Ilı Tıl;ıflıı 
... °Q:u ·-

lıla11bul 

19-12- 934 
Tiirk altunu 986 

i l l N 
Jandarma Mektebi Satın Alma 

Komiayonundan ; 
1-Mt~ktebin 1 ikinci kftııurı 935 ıarilıirıcftm F.~ · 

lul 935 souuoa l\ade1r ekmek tlılİ) :wı ·' iiı. ellı IJirı iiç 
yüz kilo olup ilan larihimleu iı ihan·rı orı ht·ş giin 
müddtttle f)aZ1trlıkJa açık miirı:ıkasa~a koırnlnıuştıır . 

~-Arıırrn;ı ve ek~iltnlt' gfauii 1 ikiıu·ı k~tnıııı 935 
ah giinfi ~aat 15 clir. ArLıı·ıırn '''' •·k ihrnh· ıı ~1rP 

ce~l8ri11 M.-r~in Jarularma mttktehirıdn lopl.ınau Saıırı 
ahna kooıisyorıuu:t miirar.aaı hrı il:1ıı oluıııır . 

18 21 26 30 

1935 
TAYYARE YILBAŞI 

Piyangostı .RJaı11 
ADET LİRA. 

1 
1 

1 
I 
1 
I 
1 
J 
2 
5 
ıo 

20 
;>5 

ikramiye 

" Bir mükafat 
,, ,, 
ikraıni\1e 

" 

" 

.. 
" .. 
" 
" ,, 
,. 
" 

500,000 
200,000 

100.000 
50,000 
100,000 
50,000 
30,000 
20,000 
15,000 
10.000 

YULAF, hiriuci kauun 
teslimi 54,3 8 mayıs ı .. s
hmi 52,:i 8 lf\UIUIUZ ttt§· 
Jimi -i7,7\8 

Çıtvdar, hirioci kAuuu 
le limi 78,7 l 8 mayı te. -
linıi 7ô, ı 1 2 lemr1111z l~ıoi 
limi 77,1 l 2 • 

MOratip istiyoruz 
i~terlin 

Ool1tr 
Frank 
Lir.,ı 

6~8--50 

79_35 
12--08 

JOO 
150 
200 
:iOO 

., 

( 8.000) 
( f>,000) 
( 3,000) 
t 2.000) 
( ı ,000) 
( ;,oo) 
( 300) 
( 200) 
( 100) 
( flO) 

16,000 
25,000 
30,000 
40,000 
55,000 
50,000 
45,010 
40.000 
30,100 

:\HP:\, hırı rıci kArrnrı 

le limi 76,3 4 lt•1111u11z 
lfl limi 72 eııuir . Fiyut 
lar buçel · haşmadır. 

iımlr borsasın n 19 12 934 
pıyasa vaziyeti 

Pamuk hazır 50, vade-
li 50 50,5 kuru~t:tu 402 

balya; nolmt 4,75 kuruş-

Matbaamızda çer 
lıı mak 62re ilıi ""1· 

• 
rettibe ihtiyacımız var 
dır . Ar.zu edenl~;in 
idare eoimise nıtJra-

tan ı ıo çuval Sattdtniflar. 
Buğda~ 4·4,10 kuruş ara .. 
smJadır • 

lô-12 934 
Hazır 7 - 08 
Vadeli 6-'19 

,, 6-~ 
HhM 6~1H 

llqR 
ıf-12-934 

12-62 

,, 
,, 

5000 2 50.000 
.850 . ' l>t' E2 sıznnsc 

Her Nevi Kitap 
Her nevi ~ki ~i1ap ahnır vt• saıılır. Ga. 

zeıe bayii Ham Fehmi ,,fendiy.. m11re1etl~l 
edini• 
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Kılınc Kamil ve mah· , 

rE3~;~~ Tayyare 
~I Piyanğosu .... 
• On Sekizinci Tertip Üçüncü Keşi~• 

. . . tlif • 
11 - 2 cı Kanun 934 tarıh111de 

nı Büyük ikrami ye 

m 50,000 Liradır . 

L~~-kafat ~o;::~_:.ir:~ 

--------
Bu Markah Sabunlan Her 

Yerde Arayınız 
Halkımıza her şeyden evel sıhhatını düşünmek 

kere Fabrikamızda halis yemeklik Zeytin yatın.dan Y 
. .. • (f1' 

SABUNCU ZADE K~OHI markalı sabunlarımız piyasaya cıluırı • ' J. . .~ 
SABUNCU ZADI~ KADI1i .\1aı· ı.. a lt !'la h uıılar fALK ( foP 

ve Sili kal ~ihi hilun ıuu zar a rlı ve vakıcı 111ad dt~ l erdı·11 . . 
, --------~~------

SABUHCUZAOE KADRi Markah Sıbunlar cilde Yumsaklık, Letafet verir çünkü ~i 
Yeni Mersin Mulbaası - 'dt.'rsirı 

........ 


