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Fransız, ingiliz, italyan görüşmeleri devam ediyor 
l)ariste g~öriişı11er clevaı11 ecliyor Almanyada yahııdi diişı11aı1lığı 1 GENCE MEKTUPlAR 

İtalyanlar azami ınetaJipte bulunuyorlar 

Puris 16 A.A Dün oldu-
ğu gibi bugiinde' Pariste Liival 
Eden ve İtalyan <lelekesi ara- ı 
sında Habeş İtnlyan :ınlaşm:ız
lığı etrnfında görüşmeler ya· 
pılmıştır. 

Fransız gazeteleri İngiliz -
ltalymı ı~zıcri arasındaki ay
kmlıktnn <lolayı konferaıısm 

ınii~kiil durumda olduğunu bu
ıı u ıı i~·i ıı hususi görüşmeler 
yapılınnsı lazım geldiğini İlal

ynnların az:ımi nıetalipte bu
lunduklarını yazıyorhır. 

Salahiyettaı· kaynaklara 
göre dUnkii konuşmaların so
nucu tamam ile menfi değildir. 

Habeşistan ın kaldırllması 
Zenciler üzerinrle fena tesir yapRcak 

Paris 16 A.A - Barış dost 
ınrı arsıulusal ve Amerikadaki 
Habeş dostları arsıulusal koıı

seyileri uluslar sosyetesi genel 
sekreterJiğine gönderdi ki eri 
muhtaralarda Afrikadaki zen
ci devletleri arasında egemen-

liği korunmuş son memle
ket olan llaheşistauııı ortadan 
kaldırılnrnsının Afrika ve Ame 
rikadaki zenciler üzerinde fena 

· tesiı:ıer yapaeuğına işaret ede
rek konseyin dikkat nazarını 

çekmişlerdir. 

Adis-Ababada bulunan 500 
tecimer ve tanınmış şah· 

siyetlerin notası -----
,, gazctt.. dP Lan anne ,, den 1 

Adis-Ababa (Havas) - Addis 
Ababada bulunan Alman,Arnp, 
Ermeni , Yunan, Hindli. Lüb
nanlı, Portekiz, Rus ve İsviçre 
li tecimerler ve tanmın1ş şah
si ypt ler nşadn ki vrotestona me
yi inızalnmışlardır. 

Bay Mussolini : 
Paris gazetelerinden birine 

vermiş olduğu mülakatta lfa
beşistnna kasten şu sözleri 
söylemiştir : 

« Uluslar sosyetesi HalJeşi
leri n ve geri kalmış vahşi 
ınilletlerin büyilk devletleri 
sUrilkleyecekleri muhakeme
nıi olacaktir? » Bu mülnknttan 
evvel Bay Mussolinin vermiş 

olduğu diğer bir diyevde Ha
beşistan için « Habeşistan kdn 1 

di ırkından başka ırkta bulu- ' 
nanları haksızlık ve gadir ile 1 

idare etmektedir 1 » demiştir . 
Bay Mussolini Habeşistanı hiç 
bir zaman ziyaret~ etmemiş 

ingilizler uçak ıs

marhyorlar 

Londra 16 A.A - Deyli 

telgraf gazetesi İngiliz hava 

Ordusunun gelişimi için hazır

lanan programa nazaran 150-

200 orta bombardıman uçağı-
1ıın ısmarlanmak Uzere bulun-

duğunu yazmaktadır. 

olduğurıdun llabeşislaıı hakkın 

<la lahiatiyle şahsi bir fikir 
edinememiş olduğunu kabul 
ederiz. Palrnt kendisine Habe
şistan hııkkmda yanlış malu
mat verilmiş olduğunuda nrz 
elnwkten gı:>ri kalmayız. Biz 
yani hu protestona menin vazi
üli mzu ları senelerden beri tnm 
hir hiiriyet içinde bu misafir 
perver ve hi ristiyaıı memleket 
le yaşamaktayız. Habeşistan 

hükumeti tarafından en iyi 
hüsrıii kabuJii görüyor ve hiç 
bir isirnizde onlar tarafından • 
rahatsız edilmiyoruz Askeri 
vergiler vermekteyiz \'e her 

daim memleketin başları tara

fından hürmetle ka rşılanıyoruz 

Diğer memleketlerinde haki

katı hi lmeleri için Bay Musso
lininin Hnbeşistana atfettiği 

evs·1fın tamamen esassız vn 

haki kale çok uzak olduğunu 

söylemeyi bir vazi fo biliriz. 

amerika hükumetı 

Bir ınuhtara verdi 

Nevyork 16 A.A - Ameri

ka hii lniıneti Vaşington deniz 

anlaşma ıııı imzalamış olan 

Devletlembir muhtara göndere 

rek onları iki taraflı görüşme

lerini bir an önce bitirmeye 

davet etmiştir. 

Yahudilerden alış veriş edenler devlet 
düşmanı ilan edilınektedir 

Berlin lG A.A - Almanya 
da dilnde Yahudilere karşı gös 
terişler yapılmıştır. Berlinde 
Yahudi liderleri Yahudilerin 
evlerinden çıkmamalarını tav
siye etmiştir. 

İtalynda silah altında 
bulunanlar 

Meklenlmrkda Yahudilerle 

alı~ veriş eden Almanların ad

ları yazılı afişler asılmış ve 

bunlar devlet düşmanı olarak 

ililn edilmişlerdir. 

1
. Trabzon_ .!•ndıkları 

Yüz elli bin çuval ola-
Ankara 16 A.A - Roma- ı· 

dan bildirildiğine göre İtalyada 1 

bir milyon kişi silah altında 1 

bulunmaktadır· ı 
italya - HabeŞ iŞi 

cağı umuluyor 
Trnbzon 16 A.A - Trabzon 

da yeni fındık ürünü diln va
pura ytikledilmiştir. Bu yıl 

yabancı memleketlere Trabzon 

Cihan harp tohumla· 
rını taşı yor 

Ankara 16 A.A - Kanada 
nın eski başbakanı bir diyevin 
de İtalya-Habeş işinin bir ci
han hnrbi tohumları taşıdığını 
söylemiştir. 

ilk üzüm mahsulü 
--~-

Alman y :l ya gönderi ldi 

İzmir 16 A.A - İzmi rde 
fli35 yılı kuru üzüm piyasası 
dün borsada açılmış ve bugiin
de ilk partisi Almaııyaya gön
dc ri Jınek iizere törenle vapura 
yilkledilmişti r. 

Bulgaristan 
Bize ta kli ınat yapı

yorın uş ? 

Sofyadan 2 Ağustos tarihli 
Nevyork tayms gazetesine bil
diriliyor: 

« Krul Borisin başkanlığı 
altıııdn topfanan Bulgar genel 
kaınutayına mensup kitaralarla 
snbaylo.rında hazır bulundukla
rı süel bir kurulda, cenubi 
Bulgaristanda hasköy şehrinin 
etrafında daimi ve kuvvetli 
tahkimat yapılması ve bu işe 

hemen başlanması kararlaştı
rılmıştır. 

Bu ka rnr bir kaç hafta ev
vel Türkiye su bakanlığının 
kırklar eli bi>lkesini tahkim 
etmek hususunda vermiş oldu
ğu karara karşılık sayılmak-
tadır . -

Kırklareli 1912 balkan har 
binde önemli bir rol oynamıştır 

Türkler, Kırklar elini İs· 
' taranca dağlık silsilesinin fak-

hı boğazına hakim bulunduğun 
dan ötürU tahkim ~tmektedir
ler . 

iskelesinden dört buçuk mil
yon değerinde yüz elli bin çu
val fındık gönderileceği umul-

j maktadır_. - ----
arnavutlukta bir ge 
! neral öldürüldü 
1 

1 

ı 

Tiran 16 A.A - Arnavut 
matbua~ bürosunun bildırdiğine 
göre ordu ispektörü general 
Gıhırdi fiyetri kasabasırıda m
dürülnıüş ve bu hadise şehirde 
bazı ihtiUH hareketleri doğur

muştur sükunet iade edilmiştir 

Genel Nüfus sayı 
mında çahŞacak 

iŞyarlar 

AnkaraGenel nüfus s1yıını hazır 
1 lıkl~rını sayım bölgelerini kur

mak ve sayım işyarlıtrının atan 
ması devresi bitmiştir. Yaluız 

bazı dayrelerin kendi işyarları 
nı bu işte çalıştırmak isteme
dikleri görüldüğünden Başba
kanlık sayım kanunu hüküm
lerine uygun hareket edilmesi 
ni aşağıdnki genelge ile illere 
yazmıştır : 

« Sny1m kanunu okur ynzar 
her kesin sayını işlerinde gt s
terilecek ödevi yapmağa yü
kiimlü tutmuş ve bunun dışında 
kalacakları Rakanlar Kurulu 
saptamıştır. Memleketin bir 
çok yerlerinde sayımın doğru 
olarak başarılması devlet ve 
il işyarlarınm bu işte çalıştı

rılmalarına bağlıdır. Bunun 
için bakanlar kurulu tarafından 
bunun dışında bırakılanlardan 
başka bütün işyarların ilbay, 
ilçebay ve kamunbayların gös· 
tereceklori sayım ödevlerini 
kabul etmeleri ve Ustlerininde 
bu atanmalara itiraz etrneme
leri gerektir. Sayını işinde 
verilen ödevi kabul etmiyen 
işyarlarla kabul . etmelerine 
engel olacak üstleri sayım ka# 
nununa göre 10-20 lira para 
cezasiylP. ce1.alandırılacaklar-

dır. » 

Hem hak - heın vazifH 
Şerefi dün 8ana mektubumu 

yazdıktan sonra bir arkadaş 
bnna geldi ve kulağıma : 

Sen ne yaptrn, kırdığın po

tun ve yaptığın hatanın büyük 
lüğünü l.ıiJseıı , titrersin. 

Deye fısıldadı. 

Şeref evlenecek ve şen bir 
yuva kuracak, onun içindirki 
o kendine geı-:ç dedi ve her 
kesi öyle dem~ye mecbur tuttu 

EveU her gencin evlenmek 
hakkıdır. Türk gencinin ise 
hem hakkı, hem vazifesidir. 

Evlenmek, yuva yapmak ve 
bu şirin Türk yurdunu şenlen
direcek yavrular yetiştirmek, 
bu kutsal bir ödevdir. 

Hen şimdi dilnden daha 
iyi düşünebiliyorum. Gençlik 
ve ihtiyarhk senelerin geçme
siyln değil, sağlam dimağla , 

kafayla, sağlıkla ölçülür. Yaşı 

çok genç ne kadar tanıdıkları
mız vardırki bunlar çok yıpran 
mışlar, kendi kendilerini çürüt 
ın iişler<li r. 

Jlem senin ve benim gibi 
yaşı otuz ikiyi geçmeyeıılere 

ihtiyar denemezki ... 

Bu sözlerim üzerine diye
ceksinki bu ne çabuk, döniiş. 
Diin ne yazmıştın, bugün ne 
söyli!yorsun. 

Enıin ol sözlerimde ~·ok 

samimiyim Bak sana bunu mi 
sHllerle anlatayım. 

Geçenlerde gazeteler l{ok
foller öldü deye yazdılar. Erte
si giin Hokfollerin ölmediğini , 

96 ncı yıl dönümünü kutluladı

ğını bildirdiler. İşte ; buna yaş 
ve yaşayı~ derler' .. Ama, o mil
yarderdir. Biz gün kazanup 
giin yiyenlerdeııi z, diyeceksin 
ne zarar. Atalar dememiŞlerıni 
Bayde ülür, aptaldn . . Yeterki 
ölüm ~etmesin .. 

Otuz iki sayısına gelince . . 
Hoca Nasreltine bir giin 

yaşını sormuşlar. kırk demiş. 

Orada bulunnnlardan biri : 

Bu nasıl olur hocam on se
ne evvel yine kırk demiştin 

der. 
Hoca. SL>sduracak, güzel bir 

cevnp verır . 
- Erkek olau sözilndeıı 

dönmez. 
İşte bizde öyle arkadaş, ilk 

konuştuğumuz söylediğimi z öz 
den dönmeyelim .. İsterse pra
dıın beş sene geçmiş bile olsn .. 

Bu yazılarımdan sonra dün 
kil mektubamda açıklamamdan 
ölilrü beni af edeceğini uma· 
rım Şeref. , 

Sonu ikincide 
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~ntalya Demir Yolunda Fransadn kurbağa 
yağmuru Dışarda Türkiye 

• •• • • "1 •• •• •• • Döşenen rayl~r Tınas 
Yenı Turkıyenın Gorun11şlerı tepeye yaklaştı 

izmir Arsıulusal 
Panayirı ............ 

Pravda' dan : 
Gr~rıolh~ - Son gii ıı

lenlt·ki fa1la sıcaklardan 
sonra Grerıolle göresirıe 
yaf{murla karışık kiiçfık 
~· .. şil k u rl>ağalar ycığuıış-· 

lır .nu hadise i\Vrupaııll' 
bnlgesinde pek nadir olı .. 
·nıakla b~raber bnndurı 

ev veltle göriilmü~tiir. sr.
bebi lıortumlarıra clurguıı 

suları emerek hılık ~t> 

Sosyal reformlar ve endOstriel kalkınma Doktor Vedat Nedim 
Tor, Ue bir mUlD.kat ; 1 

18 temmuz 935 tarihli il Giornali d'italia 
• milano » dan. 

Atinede başladıgı \'e 

paris ve Berlind~ devam 
~lli l'fCflği bir tetkik se
yehatiue çıkmış olan 
Tlirkiv~ Matbuat umum .. 
müdlirli bu gü11J~rde Ro . 
mada bulu11mak taclır. 

S•wahatini Praua Vi-
• M ' 

varıava ve lhılkara m~m-. .. 
·leketlerine kadar devam 
flllirecek obrı umum mii
diir kendisi ile olan hı,. 

mülakat tısrıasrncla demi~ 

tir ki : 

((Tiirkiye pek çok kinı

st'le.r tarafmdan az tanı

ıa·11 ve Pirre Loliui ı·o-

m:.tnlarmilaki tasvirler 
çevresi içiııde göriilen bir 
merulekeuir. Y fni rfljinı 

lıak~mda müsbe:>l vesika
lara dayanarak miişahede
leı·de bulunmak v~ bil

taassu bla 
yiiz yıllardan kalma a1ı' 
aıu--leri lP.uısil ~t nı is olan . 
eskı 'fürkiyenin lam hızı 

''eni l.lir alemiu devunılı .. 
dinamik kareklt>rini lel. 
kik etmek arzusurıda bu
lunan bütün yabuııcı ga
zetecilerin Arıkaraya gel-
mesini cok isterim. • 

Düşünüş, adetler, ya 
şayan biçimi giinden giiıı~ 

mederen konsepsiyonlara 
uyırun bir şekild~ kalıp
laşlırmakladır. Ya pılnıış 
olan roformların en füı~m 

ileriui saymağa lüzum 
rörmiyor. Bu yönde mem 
leketimizde dolgun bir 
basrn vardır. Valuız bun-, . 
larrn arasanda kadın111 

emausipasyonuuu yeni al-
fabeyi, ulusal paraurn 
~ornurıaasını, din ve dev. 
lelin fü rlJirinden a yrılnıa
sı na ve bu ua berızer re
formları göz önliu~ getir
mek'. Kamal Atatiirkün 
idare sistemi ile müsli-

ıiı anhğua ıan'anP.d~n kal
·ma sahgılan arasındaki 
farkı anlamak için yeler. 
Bunlardan mesela kadm 
emansipasyonu bakımın -

cla11 surıu vöz füıiirıde tul-• ., 
naalularki, bizim nıeml~-

kelimiz gibi daha pek 
yakm zamanda <~ katlan 
erkPAin jWue hi ritlir» tli -
ye cHi~iiuülnıliş olau bir 
nır.nılt~kPlle Kamutayda 
17 Sa)·lav kaılıu vardır. 

Di11amizim, ıliişiirıce 

birliği, haı·ekf'l birliği 

hir cok lerakkilt~ri ıuiim. . 
kiirı kılımştır. Zatml dina-
nıizinı ve diişiirıct' birliği 

aulanımı, ~1usoliııi, ılevri 

!talyasırıdan daha iyi 
~inıse aıılayaıww .. Oo~tor 
Vedat Nrclinı Tür devam 
ile demiştir ki : 

<< Siyasal ve Sos)·al 
al:.ıularda olduğu gibi ~

konomi ve endüstri alan
larında da hu ~ii ıık Ü ·-
T ii r ki y P modern nıenıle-

k~tlP.rle t'Şİt sayılabilir. 

Kt~11disiıulr.ki otorilt~th~rı 

knvv.-l alan drvlt·l,~finan

sal miitı.SS(l~wlrrcı tla)'a
ıı ara k l 9 ~ 3 el P. T ii r k i )' e -
n in r n el ii stril PŞ nı r.si a nıa -
crna cloürudan cloiYruva ;-, ., . 
girişli. · Bu surP.llt~ şu sıra

da taau olarak l:.ıtbık eJil
mekt .. ola 11 eudüstrilrş. 

me pla111 doğılu. DHvl(ll 
bu planıı. tathi~in~ Sii -
ruerbarıkı nttHuur etmiş 

v~ bu miiessPsr.cle panıuk 
ve kağıt tmdiislrisirıi or-
!!aııize t>lnıPklP- isı~ basla-o • • 

IUJ~llr. 

Öltı taraftarı 1935 yı-
lırnla nwnılelü~tin ekono
mik lamlığ111m tr.nırliııi 

ltışk.il ~dreek olan m~tcı

loji r.rıdiislrisi knrulacak
lır. Eucliistrilt>ştirme pla
nının latl>iki ic;in nazariyf. 
yöniirıdeu bflŞ yıl lwsap 
edil miş~ecle plan en çok 
üç yıl i<;iıule haşarılacak

rır. 

Bu verdiğim izahat bir 
ulusun gaip elmiş olduğu 
zamanı kazanmak icin • 
nasıl bir gayr~t sarr ~l .. 
Liğini gösterir». 

Bu dikkate değer iza-
hat dinledikten sonra 

A ula 1 ya ılemir ~· olunda 
A ()on vP. karak u yuıula 11 

ı..arşılıklı olarak döşen
mekte olan ra~lar Afyou
dan Tınas lepe yakınlan 
na doğru ilf'rlemişlir. 

Trnaslepe eteklerim.le! 
hu isinıl~ güzel bir istas
yon binası da yapılmak ta
cil r • 

Bağda da 
Kitap gönderiliyor -

Bağclal tll~iliğimiz dış 

işleri ha~ an lığıru ııa lJaş

v ura rak BaıTdal'daki Suh-rı .. 
hanı ıuüslinıiıı CP-IUi\' tltİllP. ., 

hediye edilrıwk üzere aralı 
harflerile basılmış oları 
kitaplardan istemiştir . 

Dış işleri bakanlığı bu
nu K ühiir bal\aı lığına 
bildirmis ve KüJtiiı· lJa -• 
kanlığı da isteği yerinde 
bularak Devlet malbaasm
dan iOO kadar kitab ge
lirtmişlir . 

İçinde ':ok dtığerli tıseı· 
ler bulunan bu ıoo kitah 
yakında dış işleri bakan
lığı eliyle Bağdat ~uhbam 
müslimin cemiyetine gön-· 
derilttc~ktir . 

mu lıa la brnıızrn Tii rki yed ... 
hasın leşkihitı hakkında 
izahat vermesini istedik. 

Doktor Vt>dat Nedim ) 
Tör dr.,li ki : 

cdlu alamla da gayretle 
çalışnıa k tadır. Bir Ç.lk St'
ntıdenberi Tlirkiyede bir 
nıalbual umum miidiir
liiğii lf>Ş~ihitı çaltşıyor. 
Urunnı miidürliiğürı biri 
iç hasma, ·ikirıcisi dış 

hasma, iiçünciisii prop~. 
gandaya bakmak iizre iiç 

su hesi vardu·. • 
Propaga rula şu h~si fi 

lim, raılyo v~ tiyatro va
sılasile propağarula y~p

ma~tadır. 

Dar bir ct·rci vP. icinde • • • 
olmakla beraber Ttiı·k 

22 • .\ğostosda izmirJe 
Arsıulusal büyük. bir pa
ınyir açılat•aktır. B\l pa-
11cıyirda Sovyetler lJirliği 

kendi iiriinh~rirıi göstere
ceklır . 

~1osk.ova ticaret odası 
paırn y ir~ So' i )'ellerde ya
pılan şeylertlt>,n tarını ma-
kiııaları, n;aden işleyici 

cihazlar, ölcii aletleri, de-• 
ğirmencilik alat vr. vası-

taları, elektrik malzem~si 
motorlar, otomoüillr.r, do
kuma ve saire gönder -
mişur . 

Hu rıüuıuıwlerle bera-

kurbağalarıda berahr.1' 
birliktP. ceknıPsidir. hU 

• 
ma hh'ıkla r hazan giinlert•tl 
lı:ıvada k:aldıktarı sour:ı 

yağnnırlarla lwraher ye
re düşmekt~dir 

italyacla 
Suni rgölün yıkılma" 
sından Soo kişi öld{ı 

ber ~1o~kov;.ı - Volga ne
hirleı·ini birl>il'İHe lJağla

yan lJüyiik karıal sisle-
. · k d Homa 14 « .\. A » -

111111111 mu av va an ya -
pılnuş bir maketi de yol- Dün kuzey halya da 

Cenevrenin 80 kılomeırr. 
lanmıştır . 

Panayirin bir odasmda kuzeyindeki Alessarıdira 
Sovyeıler birliğinirı sos- ka~ab~t~ı b~y4ük hir foW ... 
) 'Hl alanda, bayırnlıdık İŞ- ket geçırmı~ıır. Şidt.leLI.~ 
leriııcle ve bfitiin ulusal yağmurlar neticesirıde b~1" 
Pkonomi kollarındaki dn· yiik el~ktri~ sanlralııu ç~ı: 

lıştıran suui gıöllin setıerı 
ru nm güslerilecek tir. Pa · 
uavir Is Evl\ıle k.aclar sii- yıkılmış kasabayı su ba~' 
rtl~ektir . ., mıştır felaket ani olduğ 11 

---------- iciu lıalk kacmıs ve 5oO 

Hö~etçi (czane _ ... _ 
Bu Akşam 

istika nıel Ecza rıesiclir . 

• • • 
kişi hoğuluıuştur. 150 de 11 

fazla tn yıkılmıştır. tPI"' 

graf ve~ telefon mulıalJe 

ralı kesilmiştir. Cenevrw 
dtA şiddPtli lJir fırtına ol' 

seya lıa lrnı:.ı sehep ol muş 
oları matbual meseleleri nıuş \'e biiyiik zararlar 

\' aıuu11ı:tır. son habc~ rlp,ftle 
hakkında ~öı·iişliinı. Konı J "' 

ÇiJano hasrn işlerirıde .\lessarulırada boğulaul••"' 
r 111 l)ak 1. i. t' llll. 1' l·,t l'I tl •,t Jıtl 

üstün dertıcede l>ilgili bir " " 
zauu·. belli olmadığı ve korbn''" 

Son zanıarılarda An- larırı 500 tJerı fazla oldtı" 
karada bir hasm kongre
~' toplaııdı. Bu kongre· 
rıiu leşebblisii pıe <'Türk 
Basıu odası» kuruldu. 

ğu nnlaşılmıştır. 

Gence Mektuplar 
-{e Hem hak - hem va::ı 

Birinci sayfadan ttrlan 

~lektubu bitirirlu~n sw 
uıuhaıTir, rııulıabir, uıii-: ua fiıuer hayv .unılanıla tıir 
l't1llip gibi hiiliin i~çiler ırnrca \',•zma .. k ak.lıma gel" 

Bu rıdarı sorıra basın 

encWstrisine bağlı ola11 

hasm odasına gi ruwğe di. h;uı;ıda ok 0 ve eıbr.rıe: 
nıfcburdurlar. << Tamalıım azalt, ıııt>S" 

Bundan başka kongr~ ut olarak .. '· aşa. Diirı~"'" 
Ankara VP lstanbulda tı nm iyi ligli rw, k ötiil üğijıl ' 
g. z .. tflcilik kur~ları ku -
rulınasını kararlaşlırclı. Hl3kam azalt. 

1 1tir 
matbuat unu11u müdür- Bu kurslardan maksat Şen ol. mesnl o ve . 
Hiğii sizin propaganda ~azeltlCİ yetiştirmek de- güzelin ılilfiine sarıl. zı · 
bakanhğanızı arıclırıdBeıı, ğildır. Gazetecilik için la- ra bu bir kaç giintle ço~ 
bakan Conte Ciau~ ıun zım olan kültiiriin VP. lek- sürmez oda geçer» .. ,18 
nezaketi sayesimlne bu nik vasıflara esasında ~ahip l~le hu mektupta bO) 

nPzarelin muhtelif servis-! olanların Kalitelerinin vii k biter ŞerPf. 
lerini gHzdim. · kendisile ı s~lmesini lP-min elm~ktir. f. ~· 



" 

I" 

ıı 

e 

,,. 
.. 

e 

; 

s; 
, 

r 

YENi MERSiN l 8 AGUSTOS 1935 PAZAR SAYFA : 3 
~--~---------------------------- -------------------------------------------------
Mersin 

Piyasası 
Tarsus İcra Memurluğundan : 

Gayri Menkulun 

K.G. 
Pamuk ~kspr .. ~ 
lanf. 
Ka pu malı 
Kozacı parlaiı 

iane çi,ıicli 
\' t-\ f' li • 
K•>Za 

K. 
50 
50 
47 

45 

2 

s. 

2 - t 25 
8 50 

~Hl5/l8 

No. Tarihi 
118 K.evel 

340 
119 

" 

flO 
" 

Kuruş 
Cinsi l it~ k f, a r ~I. ~12 Kiynıeıi Mevkii 
larla 3,9070 27195 Firen-

giiliis 

" 
6,9866 27195 

" 

" 
2,29825 27195 " 

Susanı 

FasuJy .. 
12 50 134 ~hırt 340 
7 .50-8 " 

27195 ,, 

5,50-5,75 Nohut 
Mtıreinrn~ 

Huı·cak 

7 ,50-8 lii5 
4 625 

., 
" 

3,9070 27195 ,, 
• 

7 ,f>0-8 Kuş yeruı 

Rum darı 
ç .. ili l 

4 925 50 E~ llıl 927 
7 

,. 6,4351 27195 
" 

Acı çek inl~k ıçı 
Sahuu A \'valık . 
l\ahvt> 
Nişadır 

40 
24 
97 _5 

16 
Cav 260-300 . .. 
Keame Şe~ er 15 L 
8andıkıa • • 

Toz seker cu valı 27 L.55 K • • 
Kalay 
Bahar 

Arpa .'\ uadol 
,, ~·erli 

Pirine 
• 

Ça vtlar 
Buğd~ y A uatlol 

Buğcla~ Ym·li 
Limou Lozu 

225 
75 

3 · 50 
3 25 

15 

4 75 
3 50 

78 

Y .. rueklik zeylin Y. 
Sah 11 n Biri rıci 25 

23 » ikirıci 

Mısır cları 
Cin darı 

Kara hiil.~r 
Jrıc(l Kepek 
KaJıu » 

1 nci r 

Yulaf Cukuro va. • 
" Auadol 

Yapağı beyaz 

,, Sivalı 
"' 1 ifLik 

Sade yağ lfrfa 
z~\'lin darıesi .. 
Jo' · ı 1 hreden geçme 
ıenın yagı 

3 50 
3 150 

90'- go 
] 50 
l 50 

lOdanll 

3 30 
3 30 

44 

44 

62 
65-70 

~0-2 :! • 

40 

- -·--
Borsa T elğraflan 

lsla11bul 

Tiirk ahuuu 927 

ist~rlin ti23 

Dolar 79 

~"rarık 

Liret 

12- 03 23 

9--69 

9 K.~\' tıl 9:!6 
" 10,l 1232 ~7195 Mamraş 

~7 K.sani 927 ,, 9, 19302 

60 T.saui bir bap 
3Kö harıe maa 

müştemUal 

fevkani 4 ıalıtani 

ı odalı ve maa 
mulbah ve salon ve 
ahında iki mağaza~·· havi 

27195 

bilumum 
3000 Li. 

,, 

Müflii 
~f. 

Alacakh : lstaubulda Standart şirketi ve Şerafettin 
Borçlu : Eyyiip oğlu Mustafa Hilmi ve osman Hayri 
l'okarıda hududu ve evsafı yazılı tarla ve lıane açık artır- • 

maya konmuş olup şarlnume 22-8-936 tar/Jılnden iLibaren 
dairemi:de her kes görebileceği gibi 20 -9-936 tarihi
ne müsadif cuma gılnii saat 11 de açık Artırma ile satı
Lacal\llf' . artırma bedeli nmhammen klymetlnln yüzde 
75 ni bulmadığı takdirde son arLtramn ieahluidü baki 
kalmak şarlile 5-10-935 larilılne müsadlf r.urnartesi 
gılnii. saat ı ı de dairemizde yapılacak oltın arttırmada 
gayri menkul en çok artırana ilıulc: edileceğinden talipl1:rirı 

pmulıammen kıymellnin yıiıde '7,5 nlsbctinde pey akçası 
11eya milli bir bankamn lem/nal mektubunu hamil bulun-

8 i L i T 
Mersin Şarbaylığında ; 
S~hir vüresirtde Vt~ İCindekİ genel arkların temiz-
~ . . 

ı.~uirilmesi acık eksiltmeye kunulmuşlur . 
• 

Bu temizlenmenin keşif değP-ri ( 49 8 ) lira ( 2 5 ) 
~urnşlur . 

lsteklilrriıı )'tizdt' 1 lmçuk ni~belinde suresiz tu
tak ile iisterwe günü olan 24 8 935 Cumartesi gü. 
rıii saat on birde Belediye dairesinde toplanacak ko · 
misyona haş urnıaları bilil olunur. 1 O - 14-18 - 22 

Tarstıs Amerıcan College 
Amerikan Erkek Liseai 

Tedrisat 1 Birinci Teşrinde Başlar 
Tam devrt'li lise olduğu Kiilliir Hakanlığmca las · 

dik •~ılilmiştir . 
Tii ı kç~, 1 ngilizce, Fran~ıZCJ oknıhı r. Ticaret ders 

leri varılır • 
l.eyli licrel 220 .. 
Fazla ıuahinaat 

lira, Nflhari ücrel 40 liralhr . 
icirı Direktörliii!e miiracaal . 
~ ( J 

16·18·21·9·11·13·15 

S 1 N 1 H 
Şarkan kasap hafıı tarlası ~irualen B•~sinıe il. his 

SP-si garben şif cenuben Bay llalııuud 
Şarkan tarik ve ~1ahmud gaı·bP.u se)dO oğlu hafız 

veresesi hissesi iken Mustafa ve Osnıan ve besim 
hissesi şimalen Ali fakı cP-nubP.n tarik . 

Şarkan tarik garben ve şimalen llayla ~luslafa 
cenu ben Oerviş ağa ıade ~luslafa , 

Şarkan larik ve Fahr'i garbeo derviş ağa veresP-
si ve hacı ~lustafadan müştereklerine geçen tarla şi

uıalen Ali fakı tariki cenubeu tarik. 
Şarkau harız Vt~ fo)'Znlla h kızı ii mıniigiilsii ru gar _ 

ben şif şimaleu ~luslafa ve uıiişlereklerine geç~11 Lar 

la cenuben Fahri. 
Şarkan eyyiip zade Osman v•~ Mustafa garhP.n 

hafız o, tarlası şimalen Abdulkadir aga cenuben tarik 
Şak an kulak garben firengtilils ve Liznik ka vşutlu 

şirualera kaplan hissesi cerıııhPn osman, 
Şarkan çöplii yolu garlwıı kulak şim:ılen zaza 

hiiseyin veresesi tarlası ceuuben foyzullah veresesi 
ve şif 

Şarkan medrese gal'l>P-n hacı Mehmet hamis ha
nesi şimalen Varral zade ~lehnıed httuesi ceuuben 
tarik am 

maları ldzwıdır . 
2004 numaralı icra lflcis lwmmumrn f 26 rncı 

maddesi. dördüncü fıkrasrna leufilwn bu gayri menkul üze
rinde fpoieldl alacakltlar ile di1/er bir aldkadaranw 1Jr. 
lrllfa hakkı ve hususile fal: IJP. masarlfe dair olan id
dlalaruu lldrı tarihinden ilibaren yirmi glin içirıde eura
ln mıl.sbilelerile bildirmeleri aksi lak dirü'e Tapu sicilinde 
sabit olmadıkça salış bedeli /'ay/aşmasından mahrum ka
laca/darı cllıetle alakadaramn işbu madde fıkrasına göte 
hareket etmeleri ve daha fa:la malllmai almak isteyenlerin 
tarsus icra dairesine müracaatları ilan olunur. 

Radyo meraklılarına müjde 
Uadyolarınızı fen11i surette tamir ettirmek islerse· 

niz Bel vü Palas Oteli altında Haclyo Reştlda götürnu~ · 
niı menfaalınız icabıdır. 

Radyo v~ her rwvi Eleklrik l~sisalı kabul olunur 
3 - 3 

Bir Kız Aramyor 
Aslen Ereğlinin Zauapa nahiyesinden Hasan llii

seyiu kızı Ayş~ 12 yaşlarında olup beş senedir ya· 
mnıda beslenu~ sıfatiyle bulunmakta iken bundan sekiz 
giin evvel yokluğumdan islifatfo ederek ailem nezdin
den savışıp gitmiş v~ hah\ aradığım ve araştırdığım 

halde lnılunamamışlır. Bu kızı gören ve tutan var ·a 
Tarsusta lıasusi muhasebe tahsilcları Esade malumat 
v~rmesini insaniyel 11amına rica ederim. 18-8-935 

Tar 'US Hususi m11hasebt! 
süvari tahsildarı Esat 
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Tarsus icra memurluğun~an 
935/468 

No. Tarihi Cirısi 11.-~Lal' ,\lc•lf't~ .~12 Kivnwti 
lwhl'r il· 
350 lı ra 

Kfi\' ii 
Bal. ısı ~uhal 

341 

l:ırla 6 8947 
talı 

73 'r . .sauı 

927 

S 1 N 1 R 1 
Şaı-kau M1-hnwcl :ığa O. l1t•lınwtl H• 

df>Iİ Ali O. il asarı Vt-1 ~iJll ii .\ lrnı~d ~ar 
~ 

lwn boz O. Mt·hnı•~ıl :ığa lıissPsi ş ; ma .. 
ı .. 11 ve Ct~ı1tılw11 tadk am 

~insi 

tarla 
Jlekliıl' Jlt·ın· .\12 

2 5740,4670 

KiH·Lİ 

ı. .. h .. ,. il. 
250 lii·a 

S 1 N 1 H 1 
SJr~an Fatma g:ıdwn dt·li .\lı O. ha-
~ . 

cı silo ikf'ıı siıudi lıa . :ı Vf' h:ıeı f)pr•viş 
• 

şimalPn tari" aw Ct>ııu\w.11 F.1~111111 kız · 

la ra ve la rlası . 
Alacaklı : Tarsus Osnıarılı Barık:ısı . 
Borclu: Baltalı K. ~lelınu~d oğlu .\li . . ~ 

Yukarıda hududu ~·e tv .aft yazılı Tarlalar açık artırmaya 

konmuş olup şartname 22-8-9 'J5 tarihinden itibaren dairemizde herkes 
E~rtbiltctl!i gibi 20 - 9 - 935 tarihi11r nıüsadif Cuma günü saat 11 de 
açık artırma ile satılacaktır. Artırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde 
75 ini bulmadı/!ı taktirde son artıranın taahhüdü baki kalmak şartile 
5-JO-Q35 müsadif Cumartesi günfı saat 11 de ddiremizde yapılacak olan 
artırmada gayri menklll en çok artırana ilıale ediltct/!inden taliplerin mu· 
luJmmen kıymetinin yüzde 7,5 nisbetiııde pey flkçası veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. 

2004 numaralı icra iflas kımunu11wı 126 mcı maddesi dördüncü fık
ı asına tevfikan bu gayri menkul üzerinde ipotekli olacokltlor/a di/!tr bir 
alalcadaranının ve irtifa hakkı ve hususile faiz ve m(lsarif e dııir olan 
iddialarını ilan tarihinden itibartn yirmi gün içinde evrakı müsbite/erile 
bildirme/eri aksi taktirde tap11 sicilinde sabit olmadıkça salış brdeli pay 
/aşmasından mahrum kalacakları cihetle alakadaı ın işbu madde fıkrasına 
g/Jre hareket etmeltri ve dalıa fazla malumat almak is/erenlerin Tarsus 
ıcra dairesine müracaatları ilan olunur, 

le1Jal1J•E11G•~--~-~I • . . . /\ • 
ie. ITIMADI Milli I.· 
IJ Türk Siğorta Anonim ~irketi .,~~ 
el Şirketin Bankası : Sfın1er Bankdır • 

IS _Yanğin ve fi/akliyat siğortalarımzı 1 
itimadı milli şirketine yaptırm z . ı 

MP.rsiu :4~ ll:ıvali .\cı · nlt'lıgi ~ 

E 
Om er Vasfi l1fii1 

(~iimriik caıld••si No. ıs • 
36-60 ~ 

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

Remington Yazı MaKjneleri 

·~======~· ı 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civarmdadn 
~-l~r ııevi Eczayi 

lıLluyP, Yc~rJi ve Av
rupa miistahıP-ratı bu 
luırnr .. 

•i==============· 

••o•·:·••••••••• • • . ·:· 
: Yeni Mersin Basımevi : • • •• • mücellit hanesi + • • • Eski11ıi~, parçalau- •:• 

: ltll~, ft~l'~UılP kitapla-: 

• rıııızı İSP varamaz clP.-~ . . . ..""'.". 
•:• .H· a lurn ~ rnız. hi rgii ıı • 
•. IA l K. • •!• SIZP. e:ızını o ur. ıt:ıp- •!• 
• ları111zı, c1~rt~r1t~riıı:·ı,i, ~ • • • uıiicelliılıarı•~miz~ göıt-•!• 

• • • ılPrirıiz. • 

: llı•r 111'\ll kİl<t(I Vt> : 

• clt~flt>r ı ... r sı~, ı.arif rne•
1 • • • 

• lİ ıı v. ~ ullarıısl& ola- • 
• l . l . . • + ral\. ml trıır. • • • • • •••••••••••••• 
Y[Nİ M[RSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir a)•lık loo yoktur 

Günü geçmlş sayılar 20 K. 

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti -. 

yorsan Hava kurumu 
na üye ol. 

l{1şlık peynirleriıdz için hiç düşlinıneyiniz 
fennin son terakkiyatı üzerine yağlı, temiz peyııiı fer lıazırlanrnıştır 

mersin Souk llava Deposuna 
müracaat ediniz • 

17 Kilo safi hazırlanmış ve tuzlanmış, halis 
Edirne peyuiri tanekesı ile beraber 4.5 liradır . 

Almdıktan sonra muhafazasıdıt Souk Hava 
deposunda temin edilir . 

Evlerinizde uğraşmayınız ve yor~unluk çekmeyiniz • 

Kaşar Peyrıirl!!ri 
Yağh Balkan peymrleri ayaranda Ş marakh ka· 

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdar . 
Balya ile almak isteyenler depomuza. mürucaat 

etmelidirler . 
Her halde çok fayda göreceklerdir . 

Mersin - Souk htva deposu sahibi Selim Şemsi 

45-50 
~~--~~~~~~~--~~~~~~·~---,---~ 

Yeni Mersin Basıınevi - Mersin 


