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Tarsusda Çarşaf, Şalvar, Karadon Yasağı Başladı 
italya Habeş Anlaşmazhğı 

lmperator" Habeşistan erginliğine vurul
mak istenen her hangi bir zarbeye karşı 

gelecektir,, diyor 

Ankarn 12: (A.A)- Habeş fmperatonı Havas ajansına abeşis
tanın bilhassa ümidinin İngiltere ve Fransadn olduğunu söyle
dikten sonra şunları ilave etmiştir. 

Habeşistnn, Erginliğine vurulmak istenen her hangi bir dar
beye karşı gelecektir. Maınafi İtalyan prt?stijininde azulma
sını istemiyoruz. Ekonomik ve Finansal menfeatlara mukabil 
yer birnkmağa hazırız. Bu meyanda mevcut bir çok tali mes'ele
leri konuşmak ve hal etmek suretiyle oğı<lanın bir ktsmını. İtal
yaya verebiliriz. 

İtalya yarı resmi cevenleri bu diyevo hiç biı· t"hemmiyet 
vermemekde ve Ilabeşistanın ağdaya mukabil tehdidi artıracak 

kuvvetli bir silah olarak bir mahreç isteyeceğini kayıt etmek
tedirler. 

/ngiliz Gazetelerinin Habeş İtalyan mese
leıi hakkındaki yazıları 

Londrll- fngiliz gazeteleri 
İtnlyan- Habeş işi hakkınd 
uzun makaleler yazıyorlar· 

Daiyl Herald Gazetesi di· 
yor ki «M. Musolini eğer akıl
lıca hareket etmek isterse 
Milletler cemiyeti konseyinin 
toplanacağı 4 eylül tarihine 
kadar İtalya için şerefli bir 
anlaşma yolu bulmalıdır 

Amerikada 

Sulh yolile anlaşma, sononda 
galibiyetle biten bir harpden
de iyidir. 

Daily Telgraf gazetesi de 
diyorki «Harp başlarsa Millet
ler cemiyeti kendisine düşen 
vnzifevi ynpmah, ynni Milletler 
cemiyeti paktını bozarak har
be girişen hükumete karşı 
cezn tetbirleri almalıdır. 

hitlerin diyorki 
ltalyanlarla Zenciler · Duşmanlarnnız iste

Sokak kavgası yaptılar yorlarsa mücadele ederiı 
Jerseycity : 12 (A.A) - Yüz 

kadar İtalyan ve Zencilerinde 
biçaklar ve sopalar olduğu hal
de şehrin sokaklarında vuruş
ınağa başlamışlardır. 

Etrafta toplanan 500 seyir
ci bunları yaygaralarla teşvik 
etmekte idiler. Polis kuvvetleri 
döğUşenleri dağıtmak üzere 
göz yaşı döktüren gazlar kul· 
lan rnışla r<lı r. Döğüşenlerden 
50 si ynralnnmıştır. 110 kişi 
tevkif edilmiştir. Döğilşün se· 
bebi italyan - Habeş meselesi 
ve zenci boksUr Loeloisi ıı ital
Yun boksUril Carnerayı döğmiiş 
olmasıdır. 

Japonyada 

Bir ,J eneral Yaveri 
tarafından öldürüldü 

Tokyo 12 ( A.A ) - Japon 
ordusunun yönetim süel ve sü 
bakanı siynsnsma şiddetle ta
raftar olan Jt!neral Tağata bu
rosunda muavini tarafından 
lcıiınçJa öldürülmilştUr. 
. Hadisenin önüne geçmek 
18leyen Tokyo jandarma kuv· 
~etleri şefi , nğır surette yara-
lltımıştır. 

Ruzenihyım : 12 ( A.A ) -
Bitler nasyonel sosyalist par· 
tisi mahalli gurubunun on be· 
şinci yıl döniimünü kutıulamak 
üzere gelen eski muhafızlara 
verdiği söylevde: 

Düşmanlarımız istiyorlarsa 
mücadele ederiz. Fakat onları 

on beş sene için mücadeJe fi k
ri nden vaz geçirecek şeki ide 
ezeceğiz. Gurubunuz teşkil edil
diği zaman ona karşı L>ir kişi 

idik. Hundan on beş yıl evvel 

elimde ynlnız irade ve inanını 

vardı. Bu gün nasyonal sosya
lizm Almanya dernektir. Bu iş 
Tanrının yardımı olmasa ger· 
~·eklenebilirmi idi. Almanyayı 

harap etmiş olanlar Tanrının 

yardımına nail olduklarını söy
liyehi li rlermi. İki yıldanberi 
Almarıyanın dünyada yeni bir 

durunı !:ialıibi olduğundan kim 
se şüphe t!clemez. Ferdleri ya· 
bancı iratlelere boyun eğen bir 
dev Jette sosyıı I saadet olamaz 
Sadece bu hadise barışa bütün 
sovyetlerin hepisinden ziyade 
yardım edecektir. 

Tarsusta ÇarŞaf, Kara don ve Şalvar 
yasaği evvelki gün baŞladı 

Taraus : Öze) aytarımızdan: 
Şehrimizde diinden itiba· 

.... ---- -- .-
Tarsusta Mnziyc karışan çarşaf 

ve peçeden bir görnnaş 

ren Çarşaf, Karadon ve Şalvar · 
yasağı başlamıştır. 

Bnyanlnrım1z ve halkımız 

belediyenin bu yasağını sevinç
le karşılayarak yeni kisveleri 
ile çarşı ve pazara çıkmışlardır, 

Şehride bu gün karma karışık 

kisvelerle çarşaf, Karadan ve 
şalvarla gezenler görülmemek· 
tedir, Yasak için evv~lce bir 
mühlet verilmiş olduğundan 

yeni elbise geymekte halk zor
luk çekmemiş çarşaf geyen ba
yanlarımızla bir ktsım kara 
don ve şalvnr geyen bayları

m1z hazırlıklarını evvelce te
mamlamışlardır. 

U~AK PİYANGOSU 
Kazanan numaralar 

1368() nuınara 1~~000 
lira kazandı 

İstanbul : 11 (A.A) - Tay
yare piyangosunun bugünkü 
çekilişinde ikramiye kazanan 
numaralar 13,686 numara 
12,000 lira; 17,383 numara 
10000 lira; 10,114 numara 
3,000 lira; 3,698 numara 1000 
lira; 14095 numara 1000 lira 
kazanmışlardır. 

Köy Posta kutuları 
Aylnrca açılmıyan ve içerisindekileri 

Alınmayanlar var 

iv\uhtarlar hic olm3zsa haftada bir defa bu 
~ 

kutuları açmağa mecbur tutulamnzmı? 

OUn idare evimize gelen 
bir nrkadaş bize şunları anla
ttı : 

Şehrimiz posta hanesinde 
emek sarf edilerek ve masraf 
yapılarak köylülerimiz için ku· 
tular yaptırılımstır. Köy posta 
teşki lalı olmadığından köylü -
le re askerlerinden, ve işi olan
lardan gelen mektuplarla C. H. 
Partisi ve T. il. kurumu 
tarafından parasız olnrak gön
derilen gazeteler bu kutulara 
atılmaktadır. 

Dün posta haneye uğramış . 
tun. Bu kutular göziiıne çarptı. 
Bazı köy kutuları temamen 
dolmuş ve her tarafın1 toz top· 
rak kaplamış. Anladımki ay
lardanberi bu kutulara atılan 
mektup ve gazeteler alınmamış 
Köy muhtarları ise buralara 
uğramam1ş ... 

Tanıdığım ve gezdiğim bazı 
illerde köy muhtarlarının be
hemehal haftada bir defa pos
taya uğramaları ve kutuları 
açmaları mecburi tutulmuştur. 
Burndada bu usul tatbik edilse 
çok eyi olur kanaatindeyim. 
Bu suretle asker evladından 
mektup ve sağlık duyumu bek-

leyen Ana ve Babaların gözleri 
yolda kalmaz ve fedakarlıklnr
la neşr edilen ve köylüye gön
derilen gazetelerde posta kutu
larında çürütülmüş olmaz.» 

Arkadaşımızın bu söy~edi k· 
terine bir şey , katmaya lilznm 
görmez ve ilgili olan katla rm 
bu iş ile alakalarını dileriz. 

- --
Halkevi temsil Kolu 

Vaylala rdada yaz 
ten1silleri verecek 

Şehrimiz Halkevi Temsil 
kolu Yaylalarımızda halka yaz 
temsilleri vermeği onaylamış
tır. Bu temsillerden birincisi 
Göznede ıışağılgöznede 18 ağus-
tos pazar günü akşamı saat 20,5 
da verilecek ve İnkilap Çocuk· 
ları adındnki manzum piyes 
ile ayrıca bir perdelik komedi 
temsil edilecektir. 

Temsil komitesi bu piyesi 
hazırlamak için gUnlerdenberi 
çalışmakta ve provalarına de
vam etmektedir. 

Bu temsil için mf'Ycucl d .~

korla rdan bir kısmı gözııt• YP 
götürülecektir. 

Zavallı A nn ! .. 

Ağır ceza hak evindeyiz, 
dinleyiciler yerinde oturuyo
rum. iki jandarma iki suçluyu 
gı' tirdi. Sorguya başlandı. 

- Adın , Babanın Adı . Ya
şın , Evlimisin .. 

Bunları söylediler. Yaşları 

henüz genç. Evlidirler. Dinle· 
yi ciler sırasında ihtiyar bi r 
kadın, kulak kesilmiş. gözlerini 
suçlulardan birisine dikmiş 

dinleyor. Asabi ve heyecanlı. 
r Ierhalde bu oğlu olsa gerek .. 

Suç okundu .. Bu iki ahbap 
evlerinde içmişler. Kafa· 
larma keyf katmışlar.. Karın

Jnrını doyurmuşlar. Kahvelerini 
şapıdattıktan sonra şöyle biraz 
çıkalım. Gezelim demişler. 

Solları genel evlere uğra-

mış. Birisine girmişler.. Kız 
istemişler. Yokdurlar .. Muaye
neye gittiler karşılığını almı:ı

lar .. Gözler dumanlı , knfalarda 
bulutlar dolaşıyor. Hiddetlen
mişler, küfrü basmışlar ve kar
şılarına çıkan bekciyede dayak 
atmışlar. 

Suç bu .. Fakat ifadeler öyle 
değil.. Birnz içmişler. Az vakıl 

geçirmek için buraya gelmiş

ler. Kanepelerden birine ilişmiş
ler istedikleri için yok ceva
bını alınca nezaketle [allah ıs
marladık demişler vo kapudaıı 
dışarı çıkıırlarken sevmek ve 
sarmak istedikleri narin ve 
nazik kızlar ellerinde sopalarda 
bunlara saldırmışlar, dövmüş· 
ler. Bu zavallılar el bile kaldır
mamışlar, sonra serhoşta değil
lermiş. Azıcık keyfli imişler. 

Bundan ne zarar. Kendilerine 
yaıık edilmiş, günahsız imişler. 

Eminim. Sayın okuyucula· 
rım. Burayfl kadar yazdıklarım 
benim gibi sizide, ilgilendirmez. 

Rana bu hadisede dokunan 
şudur: 

Evde kendilerini bekleyen 
eşlerinin bunu eşitlikleri za
man duydukları iztırap, hak 
evinde oğlunu sararmış gören 

ananın göz yaşları ve hıııçk1~ 

rıkları.. 

Kadın .. Zavallı Ana .. Kim-
sesizliğine mi, ~,erişanlığına ım 
yoksuzluğuna mı ağlasın. Yok
sa biHUn ümidini kendisine 
bağladığı bu oğlunun perişan 
halinemi göz yaşı döksün .. 

Evde sabahlara kadar eşini 
bekleyen kadın 1 Au senin neı 

taliindir. Bırak seni ynlmz bel\

leten ve senden başkalarına 

göz koyan onu .. GUnahı varsa 
cezasını çeksin . 

F. A. 
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Barış Kuran bir varhk 
The Christian Science " Monito ,, dan 

Yazan ; 1. H. Walton 

İllerimizde : 

İzmir ve Bursa 
Yeni İlbaylıkları 

lstarıhul, « Tan » -
Tiirkiye )'eni hir Pheuı ki Bii~ iik millf ~ l mflclisinin lınıir illıayı ceneral 

mi yet iktisap P.tnwk tt·- lasvi hile (i:ızi bir direktör Kazını Diri k 'in Trakya 
dir. \ mi~illii idare reler. 

O, Halkan devletleri 1923 elen t~vvel Arı kara 
arasında barış kurun bir lwnwn hemNl orta ~ıra-
varlık olmuştur. larda uyuklayor gilJi idi. 

B Tam hir US\' a ki}yii. ~o-u şimdiye kadar ce11k- J -
kaklan he111P.ra yok gilJi 

ei olarak larıılnuş hir idi. AcJı hic bir hususi 
millet için, )'~p~·eni hir 
lecriibedir. Tlirkiiıı, kır

mızı fesli uzun torlıauıs~ 
pa rıtolorılu ve çok defalar 
kuşağmda korku tdkin 

·etlen ltir sira kamalarla 
1 • • ' 

yapı an aıwrıe\'J resmının 

)'erine şimdi yt•p ,vPrıi '~ 

bambaşka bir rPsiuı yap
mak icabe<li)or. Bu re
simdt>, garp elbiselerini 
giyinmiş Lıir bilgili zati, 
beJnelruılel miişk iillerin 
muahedPler ve müsait 
anlaşmala•· vasıtasile ha. 
lirıi :ırasllrmak üzre otur-.. 
duğu )' eşil masa etrafmtla 
çalışırken göriiyoruı. 

Ka nıal A latiirk iin k ·ı r
<luğu rtljim hundan oniki 
yıl önce IJir ihtilal ilt~ 

doğmuş, miilf'akiben sulh 
ve siikt!n içinde iııkişaf 

ede ede, bu gün artık 
hir yapıcı ve kurucu bir 
devreyt~ girmiş buhırın)'Or 
Yu rrn rılıla rı menılPkellt~u 

dışarı allıktan ve 'fiirki
vevi ilıtilaf <h~vletlerinirı "' ., 

korıtroHirıderı sonra Ka-
ru:il Ataılirkiirı Cumuri
y~ti iları edişine garp 
medeniyeti izlwrı hayret 
elli. ve islfun a 1 e nı i u i rı 
hir çok ilerigf'lenlt~ri de 
ııefrelle rini gizlemediler 

Gazi, «~luzafftır ask•·r 
demek>) daha yeni ismılr. 

Atatürk, «Türklerin atası 
demek» sultam ve ailesi
ni memlek~tle kovılu, hi-

lafet maka mı m k a ld ır·tlı 
ve o tarihten beri Tiirki . 
~·ecte bir olokart gibi hii
kiirn ~ürmekle, anlaşıldı 

ğına göre lenıa y iilleriıuJe 
demokratik ıuüesseselerP. 

karşı hir lPrcih vardır. fa
kat Tiirki\'~rıin lwniiz hir . . 
ş·~~ il hi r ida l't~ ye hazır 

olduğuua ~inanmamakta. 

biuaenaleJh kararlarrna 
mutrnleft•l yapmaksızın 

kanurıi)et veren ı\nkarada 

. 
;ıh)ka ll)· aud11·mazılı . Ve 
arıeak yiinii ve kedıleri 
'üziindtrn larıılırdı. .. 

On iki )' ılda, ~ihir do. 
lu hir tlrğişme yer aldı. 
Garp nwdPnİ)'elinin en 
modern çizgilerile bir hi
zada olarak ve nıua yyen 
hir şehir pil~nı dahilinde 
Aııkarada geniş caddeler 
p a r k 1 a r he~· k e ile r mey
d arı a cıklt. Türk nıavisile 

• 
sii~lennıiş olan beyaz si
valı binalar Ankaranın 

hPvheıli basını bir defa . . 
claha UPZt-luıiş oluyor. 
Aııkara hakikalPn cöl . 
orıasırula nıiı~emnıel bir 
sahadır. 

Yalnız ŞP.hri11 kP.rıclisi 

clc·ğişmiş dt>ğildir. Kunıal 
ı\laliik ğeçnıişin bir dcv-
ı't~ve kadar kevfoi tiirk. ., ., 

lerini çaltşmay ve iş ada-
mı olmaya alışlırıuışlır. 

1-Iar·Pnıler VP. ocağı haline 
munkalip olmuştur, iyi 
gtı\ irınıiş erkt>.kler ve ka-.. . 
dirılar ar·tık sokakla he-
raht·r gP-ziyorlar hirliklP. 
clarıs etlİJOrlar VP. oyun
lar oyrıuyorlar iktisal V4\ 

trrhi ye t Pn\kk i yalı d iğP.r 
ilPrlemelerlt-' bir adım -
atıyor. Miinkesif hir 

d•· uı i r \'Ol 11 sisi em i 
m r m I t' k t> t i 11 111 ii lı i :u ş e -
hil'lt~ri11i hidıirilı- hağla

lanıaktadır. 
Tiirk l'arıkaları k İİt~iik . 

şelıirlerdP. ve köylerde şu-
luıJ4•r açuıı~h\rdır. okupıp 

yuznıa hir nıoda halini 
almıştır. 

llalkırı )'Hlrıız ufak hir 
kı 1111 larafırıdau;aulaşıla

hılerıöeski arap harfleri 
orta elan ka ltlrrılmıst1r. • 
Laıin menhalaraııdan te-
darik olunan yeaai Tiirk 
ha rflt~ri oııla rırı yeri rw ge. 
tirilmiştir. ,\rap ve Farisi 
kelinwler arttk istimal 
ed i 1 ruenıek lPtl ir. 

«:Sonu V ~r» 

genel enspek törliiğürıe 
la)·ini dolayısile ilbaylık

la r a rasırıda bazı drğişi k -
likler olacaktır. 

Hakanlar korulu örıii-

ıuiizdek i gii ulenle yapa

cağı toplantılarda bu hn
uslHki kara•·mı verecek· 
tir. 

lzmir ilbayhğana Faz

lirıin Burşa ilbaylığına da 

lerfiu n Yalova kavnıa kamı .. 
Sefi k in ra 't' inleri k u v vel-
~ . 
le muhtemeldir. Acık bu-• 
lunan İstanbul ilhay uıu-

aviuliğine Kütahya ilhayı 

llazımın ta~· ırıi mevzu 

bahistir. 

Zonguldakta Dektri~ f iyatlan 
Kilovatı beş kuruşa 

indirildi 

Bii\'lik ., Basbakaıumız • 
Zoııguldağa ştır,..f veı·tlik

lf~ri gün inctıledikleri öft 

nemli memleket işleri a -

ra~ında Elel\lriklecle ilgi

len~rek ~imdiye kacl~r 

halka kilovatı on kuruşa 

satılan tdektrik'in ucuz
la ıuas1111 işa r~ı buy 11 rmuş
lardır. 

Bunun lizerine şar ko · 
ru ltı ii~noma 1 hi r topla 11t1 

yaparak ~lt>klrik fıyalanın 
lwş kuruşa inclirilıut>sirıe 

karar· vtırrniştir. 

istan~ul Tecim Müzesi 
ankaraya naklediliyor 

....... -.... -····-·-···'"····---·-
fstcırıbul trcim nıiiı+ı

siııirı Ankara)·a l ~•~ırınıası 

icin lıazıı lıJ..l:ıra haşlau-. 
uıışıır. ~liize •~şya~ı iki 
a\'a kadar Aukara P.korıo · . 
nıi hinasrna 
cektir. 

yerleştirile-

Aydında Çarşaf 

yasak edildi 
.\ vdan sar korulu ka-. . 

cl111lar1n çarşaf ve peşlt'-
ıuPl örliinnrnlerini yasak . 
lıyau bir kaı·ar vernıiştir 

Tecimen haberler. 

Japonlar 
Bizden kömür alacak 

.ltı po rı 1 a r S ii v P. y iş k a u ah 

yol ile gPÇPCt'k gemileri -

rain kfüuiir ilıti~· acını menı 

lt-kelinıiztlen trmiıı etmek 

iiıre ekonomi hakanhğına 

miiracaalla hulunmuşlar

d ı r. 

Buğdaylarımız İsli~ e~ilecek 
ıuevcul 

lelıum islah istasyonlara 
larım hakanlağıııda ku

rulacak ve yalnız buğda

yııı islahı işlerile uğraşa

cak miistakil lir trşt>kkiile 
bağlanacaktır, bu yeni le

ŞPk k fılli n başına av nı pa
da n uzuıarı « mutalıassıs 

geli ril•~cek tir. 

~ekoslovakya ln~isan 
Memleketimizden bir 

milyon kilo tütün 
Alacak 

Ct~koslovakya Liitiirı 111-

hisarı nıe11ılekelimizclerı 

h i r m i 1 v on k i l o L li l ii n 
alaeaklır. Ekorıomi bakan-

lığı hu nıiktar11ı artırıl-·-
ruası için trşı~bhiislere 

girişnıişlir. 

Alf a~e Kitabı Müsa~akası 
.\ rı k a r<t, - K li it ii r lrn • 

katılığı ilk okullar ela O

kunacak alfcıbe kitabı icirı 
• 

hir ıuiisahaka açnuşlır. 

~1iisalıak:ıcla birinci gr
i. ııe .!{ st~rıt• miidılt'lle her 

st~ıu~ lwşyii'l., ikinciy~ yal-

nız hir dt>fa~a nıalısus-

ol nı ak 111.r·4~ lwş y iiz, 

dörd ii ııcii , . ., lw~ i oci y r.cie 

200 Zt' I' l İ ı :ı VP. ri lt~C~ k lİ f'. 

Ereğlideki Bataklık
lar kurutuluyor 
Konya : - Ereğli.teki 

bataklık alanırıın kurulul
ma~ı icirı İsvicreli uzman 

• • 
l>r. Gru 11P.r tarafrncl:ırı 

araştınualar yapılmıştır, 

Buna göre kurutolnaa 
' ~ 

projP.lt'rİ haıaklığırı uçak 
la rafından folo~ra fla rı a

lınılıkla 11 ~sonra yapıla

cak lır. 

italyan uçal{ları 
Venedıkte büyük 

manavralar yaptılar 

Hoıua, «.\ .. \» -- Vene
d i k, Pado\·a lJölgeleri ncl e 
8 v~ 9 .\ğusıo~la ha va 
mana vra ları ya pılnıışlı r. 

Bu marıavralara sek-
sr.n tay)·are işLirak elmiş 
l i,.. 

Manavralarırı e~ası ku-
zey hava limarıla~ındtuı 

gPlip sınırı yukarı :\daj 
lıfil!!P.~İruJcra a~arak g.-cerı 

.. "7 'i .. • 

honıbarduman ucaklarile . 
~Jih\noya hücum elnu~kli 

.\lilarıo vH Breselı mey
da11lar11ula11 havalanacak 
olun iki avcu uçağı guru. 

bu bu lıiicuıııu karsılava-. .. 
cak tır. 

Yayıla11 bildiriğ ma-
navraların ııçaklığa ve 
hususile Milarıoyu miiıl a
claf a~ ~erecile lıa\a hii-... 
curularırıa karşı gerçek-
hrn miiclafaa etuıek im
kanl a rırıa ait bir cok me-. 
st• leler orta ya allığı hil
diril ıaıek tedir . 

Uçaklar yiiksek dalga
larda bulullarm ve kuv
v .. ll i ha va cert•ya nla rmııı 
lJiriknıesi dolayısile mü-
sait olrnıyan hava şartları 
icind~ vasati b~ş hin mel-

• 
r~ ,·likseklrn ucacaklar-. . 
d 1 f'. 

Bilcliriğıle doğru Afri
k.aya ihtiyat :ıskeri göıı

dernıek iizre gitteıa i k \z 
gıırııhıınun yeriııi lulmak 
için lt·~kil eclilen btış bouı 

hartlanıa11 gurubundan 
nıen11ıııni\'t1 lle halısetlil-. 
nıeklt>ılir. 

Liman Haberleri: 

Giyve Vapuru 
Tiir~ haıadıralı (ii\'Vt'. 

va ımru "••Lİ rıli ;;j 9000 W' :, ;'"I 

rn•kc~ g:nı lıoşallnıı~tır . 

~ark Vapuru 
Türk handralı Şark 

va pu l'll çi uıerıto hoşallrııil"' 

ya clt\\ftUI Plıut· kLP-dir. 

Yelkenci Vapuru 
Türk han<lırall Vı·l 

kenci vapuru irılıisar id:t"' 
. . . ":ı 

resıııt~ aıl Luzu hosaltuı·'r" • 
haşlamışllr. 
~~~----·--~-·____... 

Nöbetçi Eczane 

Bu Akşam 
islik amel Ecz:uwsiclir · 

J 
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SAYFA 

Türk ofisin Günlük Telgraf 
HABERlERI 

lstanbul borsası. 
lo-s -935 tlt~ .\ rpa yem

lik 4 kuruş 2 htu; uk pa
r·ada rı 4 kuruş 5 para ya 
kadt1r, 87 hıw.ık 1011, dök-.. 
ıııe )'P-mlik 3 kuruş 20 

Pttradarı 3 kuroş 25 para
~a k:ıcfar 250 loıı· , sert 

4 kuruş ıs paradf'ln 5 ko -
ı · u ş 5 p a r· asa kadar, )' u . 
rıuışak 6 kuruş 5 para 
6 kuruş 12 buçuk paraya 
kadar, mahlul 5 kuruş 5 

Paradu n s kuruş 20 para 
~·a kadar, tık '"' lra 6 kuruş 

36 paraclau 699 Lorı, bakla 
5 kuruş 6 paradarı 60 ton, 
ker~k 2 kur·uş 10 paradan 
2 kuJ'uŞ Is paraya kadar 
13895 kilo ra'Znıol f6o ku . 
r·uşdarı 275 kuruşa kadar 
lsf6 çuval, rı11s11· tları 6 
~uruşla11 5 torı, Tiflik mal 
62 kuruş 16 paraclau 19957 

1\. hors:ulcı uıuauwle ~ör
hıii~tlir. 9-s 935 de ilıra
Cat olıııan11~tır • 

İzmir bersası 
Jo 8 935 dt! Borsada 

buğılay 4,25 k u rt.~tla n 129 

~ıaval, arpa 3,75 kuru~ılan 
~ \ ağorı 95 çuval ku mıta rı 
6?s kurıı~dan 33 Ctt\;jl ~a 
11lruıştır . .. 

ff alkevi Kütupanesi 
.............. . 

IJlllk~vi kiiıiip a tıe:ıiİ g~
l!t', giirıdiiz hflr Y;ıkrl :ıcık 
tır K" • 

· ıt afi nı m· ;ı k 1 ıl a r ı is · 
t .. d i k fori lwr· t ii rl ii kit tıp 
~e kolt>k iyoulan horada 
ıtılahilirler. Kiitüpa11e-
ı11j1. • "d 

•t. \'Pfll Pli crelttll kı" l . ~ ' 
~tılar . 1 

1--~lilli "Plir l 
t' l 

Almanyada Türk Ticaret Odası 
Raporundan ; 

Çıkan ürünlerimiz
den pamuk 

·~·-··~ 

Mersin 
Piyasası 

1\Ioıa11 dı~ ticarPL •~la 
~ 

tisti klt~ri 11e ~öı·p, .\iman -·-
yanın Tiif'ki~· •'drn pamuk 
i ıha l:ilı da meuı11 u ni y~ le 

clf'ğPr hir Stıl't'llt~ iukişaf 

dmi: ... ı i r. Tii f'ki)·edeıı pa

nıu k iılı~h\ıı yınadak he
sap 10 misli artnıı~lır. 

Süvlt• ki, Tiirkİ\' l'c:Pn 
ji • • 

K. (i. 
Pamuk ~kspr .. ~ 
ia 11 .. 

Kap11 malı 
Kozilcı parla~ı 

laııe çi~itli 
\' t'rli • 
Koza 

1934 Hlıııın ilk \'ansmda . . Fasul)'" 

yalrıız 5.ı,000 mark drğe- Nohuı 
rinde 9'3,500 l\ilo pamuk HercinıP-~ · · 
ithal t·diınıiskPıı 1935 \' l- Burçak . ~ 

lrnm ilk 6 3\'rndaki itlıa- Kuş yemi .. 
h'lt ll,ls1,ooo nıar·k değe- 1 Kum •ları 

•1 c . ., .. 1tik 

K. 
50 
50 
47 

45 
'l -
l 

8 
12 
7 

s. 

75 
75 

50 
5-87 ,5 

8,5 -9 
4 ·62,5 
7 fiO 

4 
7 ri ıult~ ı o ,863, 100 kilo ya 

varuııstır . ı\lman\·arım Acı ç~kırd .. ~ ıçı 39 40 
• .. Sa hun Ayvalık 

gerıel itlıah\Lı ıse 1934 yı • 
1 'lk .ı ({ahVP. 
ııırn ı y arısrnua ı 46,204000 

- · Nisatlır mark dt'gı~rırule 207 ,40 ı ,- ., • 
Ç'tV 

24 
97. 5 

16 
260 -300 

300 kilodan 1935 yılının • · 
• S:e1me Şe~ er 15 1 

ilk 6 a\'J icitıdt~ 131,033,000 Sandıkta • .J. 

l~ - " . 
1 

1 Toz sr.k~r cu valı 27 L.55 K 
mark ı ••gt•rııu c~ )40,693,200 . • • 
k i 1 o\' a d ii s 111 ii ~ l ii r . K a 1 a ~ . . ~ 

Grrıel ithal:\lla tın ziya -

tir. Birlr.~ik .\ıuerikadarı 

VH )J '~' rd a il İl lıc1 lal 
öıu~ ıaı I i 11 is lw tl~rd~ 

pek 
azal-

mı~lır. Bun:. k:ıl'şı Ara
ja11tin. Brazilya ,.,. llıntlis-

laııtlaıı ilhal~)tcla artmıştır. 

Paıııuk piyasası lıak

k111cla ~ü\'lt>ıır1H1 lfe tir;;.-,. 
~ ~ :""I 

lıt>nwıı lıic bir \' Pııilik 
~ 

~ok gihiclir. llevsiıu sonu 
oluıasa dolayı ile Tiirkiye 
ele~ .-sast>11 az nıal kaldığı 

~ibi oradan istt~ıımı fı~at· 

lar İİZPrİııdt•n ithalitt ve 

üılt•nw nıii~:ıaılesi alııınw 

sı ela ıwk ~olay olmarııak
ladır . 

BAlMUMU 

Oaltar 

Arpa .\naılol 

,, )'erli 
Piri rıc • 
Çavılar 

Buğd:ı y A 11aclol 

Buğda~ Yr.rli 

Limon lozu 
Yemr.~lik zeytin Y. 

~ahurı Biriııci 

)) ikiııd 

\lrsaı· ıtarı 

Cirı darı 

Kara bii lu~r 
İne«' Kepı~k 

Kahıı » 

75 
a-n2,5 
a 37 ,5 

15 
3 
4 75 
a 50 
78 
32 

25 
23 

50 
50 

95.90 
J 50 
l 50 

1 tıci r 
Yulaf Cukuro va. 

• 

lOtl~n 11 

3-37 ,5 

., .\ nadol 50 
43 ~ 2 -- Siu:ıi , t· i şlt'lırı~ lıak 

'
11 da r:ıporJar· ! B,iluıtııııu pi~' asası lıak. 

Ya paAı lwyaz 

Si\·alı ,, " 43 

1 
3 - Ekorıoıui hak:ııılığı- j 'krnda da hilılirilt•c.-k yr.-

1111 Yaı,tıiiı i..:1.,1• l Hilikl••r voklur. Tiirkivr.-" ~ .. , .. . 
4 - Bihli\fwı·;ıf va cl•·rı ı+·klif alı11ama111a~la-.. ;-, .. 
5 - Gtıııc k:tluıız dıı· · 

• 
6 - AJşim 

--------------------
8 -- Çiğ YENİ M[RSİH 
7 Gtıct1 ı,. r 

~-IJ:ılk Tiiı· kiileı~ Nüshası 5 kuruştur 
1 

Abone\ Türkiye Hariç 

Şeraiti ( için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

ı\I,., .. ,· ) 1 ı ı · 1 s il ) · ~ 1 p gt! ( ı. 1 
1 Sedad Sahir 

11likOmet caddesi 4 1 81 

Altı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık loo yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. 

'I ifLik 

SadP. ~· ağ Ul'fa 
Z P , . l i ıı ı I a ı ıt• s i 
Filitredeu geçme 
zeyhn yağı 

62 
65-70 

~0-2 !. 

-tO 

Borsa T elğrafları 

lslanbul 

Tiir~ ali ıı nu 

isterliıı 

~28 

fi24 

79 l)ola r 

Frank 12-0:i 

9 - 7 ı - 20 

B i L i T 
Mersin Şarbaylığında ; 
~ıdı i r ~ i>n•si nde V•~ içi oılt ~ ki geıH· I ark la r·m tr 111iz -

ldlirilmesi açık eksillııı eye kc.ııtılnıuşlur . 
Bn l~rnizlennwnin k~şif dt·ğ~ ri ( 49 8 ) lira ( 2 5 } 

~uruşlur . 

lstt~klilt1 ri11 yiizclH 7 buçuk ni~hetiıule suresiz hı -
tak ile ii~tP.rrne giinü olan 24 8 935 Cumartesi gii. 
nii saat onbirde Belediye dairesirıdt~ toplanacak ko· 
misyona baş urmaları bilitolurıur. 10-14-18-22 

Tarsus 
1 

memurluğundan : ıcra 
935/435 llt>klar 

No. Tarihi (~ınsi ~l.}12 Kivmeli ~ı t~ \'ki i 
129 Nisan 

330 

• 
bag bağ 45965 hağıu belwr 

v~ tarla tarla heklan 
3 hektar 32ô lira 34 K. 

67720 metredir tarla nan 
211 lira 56 K~ 

SINIKI 

bağlar 

başı 

Şar'karı tari~ garlwn keza şimalP-rı 

Halil vere~esi t!trnuheıı tarik ile mahdut 
Alacaklı : Siilt .. yman O. Nalıi verese~i 

Borçlu: Bağlar başı Kil. ~lustafa O. llansur verest<sİ 
Yakanda hududu ve evsafı ya:ılt bağ ue larln. açtl\ arltr

maya konmuş olup şartname 1 9-8-935 larl/ıinden itibaren 
dairemizde Jıet kes görebiler.e!fl gibi ı 7-9·-935 larilıi
ne müsadif salı günü saat 11 ele açık Arltrma ile satt
Lacaktu· . artırma bedeli rnulwmmer: klymetinlrı yüzde 
75 nl bulmaciıfjt lakclirde son artıranm lealıhtidti baki 
kalmak şarlile 3-10-935 iarlhirıe mti.sadlf perşembe 
günü saat 1 ı de dairemizde yapı lacak olcın arttırmada 

gayri menkul en çok artırana ilrale edileceğinden lallplt rin 
muhammen luymellnln yü;;;de 1,5 nlsbelinde pey akçası 
veya mlllf bir bankcınm leml rıal meldubunu hamil bulun
malarl lazımdır . 

2004 ımmaralı icra lflcis kanunuıwn 1 26 rncz 
maddesi dördüncü fıkrasllla leufilrnn bu yayri menkul ıl:c
rinde ipotekli alacaklllar ile dlfier bir aldlwclaramn IJP. 

lrllfa hakkı ve Jıususile f" i:. "" masarlfe dair olan id
dlalarrnı ilan larilıinden lllbaren yirmi glin içinde eurcı
/a müsbltelerllc blldir:nelerl aksi lakdirı.:e Tapu sicilinde 
sabli olmadıkça salış bedeli paylaşmaswdan mahrum ka
laca/darı cilıetle alakadararım işbu madde fıkrcısuw göı·e 
hareket etmeleri ve dalıa (u:la malilmal alma/\ isleyenlerin 
larsus icra daire.sine müracaatları ll<in olwmr. 

-~~~f!+~~ ~E• H3~~~,. 
1
' O r~. f ı · '"" . Ad r '!' rma1ı yl ıgı 1 Jı 

+ 1'NK1'RA BiR1'SININ I 
JJ - Yüksek ve eşsiz nefasetinin - rr 
'f' aağlam bir garantisidir Lf.. 
~ HER. YER.DE YALNIZ T 

+
! Ankarıa. Birıası isteyiniz. ~ 

4-5 ; ' 
~~~~~·~·~l!t-·~~·~E!+~r!+·~~·~ 

,=======I 
TARSUS 

IRMAK LOKANTASI 

Yemeklerinin nefaseti, mevkiinin gü:ıelliği, ha
vasanın temizliği ile tarunmış Tanusun en eyi lokan
talarındandır. · Lokantaya son model bir Radyo getiri
lerek muzik ihtiyacı da temin edilmişdir . 

Tar"t•~a "P.lenler hu rada" cic•~k IP.r a rasmda ·- . ~ . . . 
ve akar su kt~narhıda hem yeuwklerini )'~,. 

ler ve heu;de:asud~ hir vakıt gtıçınuiş olurl :ır 
1 o 10 
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Kışlık peynirlerirıiz için hiç düşünmeyiniz 
fennin son terakkiyatı Ülerine yağlı, temiz peynirler hazırlanmıştır 

mersin Souk Hava Deposuna 
müracaat ediniz • 

' 17 Kilo safi hazırlanmış ve tuzlanmış, halis 
Edime peyuiri tanekesi ile beraber 4.5 liradır . 

Alındıktan sonra muhafazasıda Souk Hava 
deposunda temin edilir . • 

Evlerinizde uğraşmayınız ve yorğunluk çekmeyiniz • 

Kaşar Peynirleri 
Yağlı Balkan peynırleri ayarında Ş maraklı ka· 

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır . 
Balya ile almak isteyenler depomuza mürucaat 

etmelidirler • 
Her halde çok fayda göreceklerdir . 

Mersin - 5ouk heva deposu s:ıhibi Selim Şemsi 

4~-50 

SAHiBi - NiÖDELi SELiM ŞEMSi 
Polis Müdürlüğü Ka1~şıs1nda 

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir. 

tl~r rıevi Eczayi 

t ı h l>ı \' P, Yerli ve A v-.. 
rupa mlistah?.erall hu-
lonu r .. 

Yurttaş! 

Pek çok kişilerin yüzünü 
güldürmüştür . 

On Dokuzuncu Tertip Beşinci Keşide 
11 Ey liıl 935 tarihi~dedir. 

Büyük ikraıniye 

35,000 Liradır • 

lCJJ 
i 
ı 

1 
~ 
~ 
~ 

ı 
1 

1 

1 

1 

nı 
Ülkeni korumak isti· L j mükafat 20,000 liradır . 

~:r~~: H0~~a kurumu Dl . E3' •• •=••-• ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı 

I çifte han kaphcası Aç_ıldı 1 
1 Eğer Romatizma, Sıyatik, kara ciğer, Böbrek kumları,~ 
~ mesane taşları ağrılarile muztaripseniz vakit geçmeden ~ 
~ Çifte han kaplıcasına koşunuz . 1~ ~ Bir cok deri hastalıklarına, muannit ekzemanlara şifa verir. ' 

Kıbrıs çarşısında ve bnlın karşısında Numune ke- ~ 
bapcı ı usta Ahmedin dükLinında eyi koyun etinden sı~ı~TE HAN KAPLICASINA~ 
hamurlu Halep usulu, et suyu ile yoğurtlu, Tomates ~ Y r ~ 
ve batlıc•nh kıymalı ve şişli Kebaplar yapılmaktadır. ~ St~tliyP. ile grltın bir çok kiiliiriiuıl•·r yiirtiyt•rt•k dfiııuıiişlr.l'dir. llr.r ıır. ~ 

Saym miişt~rilt!rimiz hu Ktdrnplardarı hir 

1 
~ katlar Feıııuw kahili izah tleğil~e d.e sr.ıwlt~rt!P. gt·l~~' .~~lm~ıuı.~ hazı kaılmlarırı ~ 

iki dHfa )'edikleri mit~ sözleriruizin cloğrulu · ı@ 15 .20 ~iiuliik harı,· odan sorıı·a hamılt· kaltlı~ları ~orıılmuştur" . "'r. 
~ ,--, .. • t 

ğunu gürPcPk lrrtlir . ~ 
1 

~ 

lsı .. ııildiği lııklirtln evlı•rn Kl\hap giiııılerilir 1 e Çifte Han Kap ıcasının ~ 
Şişelerde temiz sular bulundurulur. ı ~ J ~ ~ Radyo aktif idesi dünyada mevcut bütün kaplıcalaraat1 1 

Salata, Cacık, Ayran ve sair isteyicilerin emrine ~ 
1111 daima hazırdır. 8-15 ~ ~ daha yüksektir . 

~~~=~:;:~=:~ ~ c;i T~ AN l(APL·l·C ·sıN~~ 1 
. ~~llfiiltt1i~fi5 • ~~~iillilt1ilttiillt~ ~ Ol~IP. hir muth :ılı ila vt~ Htlilıuiş, Otd dalıılıuclP. ~· ·~ruek hışırm~k ıaıt~rıe- i 
~ Her Nevı kıtap le ~ ·1iııııiştir. ~ 
~ ~~r ııe~i eski ,k iıaı'. :ılııı:~· Ve satılır. l~az .. ıe~ m !Mı.ıhı i~Liralıaı ıııii kı•ııııııddir. Loka ııtası, Fıırıııııı, llakkaliyesi, Gıızinosıı ~ 91 lı:ıyıı h:ıy ilacı l•elıııııyt• ııııır:ıcaaı Pdınız . el ~ Kasabı, Berberi varılır . ~ 
leleimlmoollele•elleiGaGle ~ • FİAT.LAR. MUTE~:LDİR. . ~ 

~ Tıren ücretlerı yarı yarıya tenzılatlıdır . ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Yeni MersiA Basımevi - Mersin 


