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Cen vre Toplantısında Musolini Bizzat Bulunacak 
Dün uçak haftası başladi 

Beş eylüle ka~ar memleketin ~er taraf m~a şen'.ik yapılacak --___ _... - -- ... _ ... - ----- -
il alkevi bu gece bir müso mere veriyor 
yarın İdman yurdunun deniz şenlikleri var· 

Dün yurdumuzun her yö· 
nündt~ bilyiik sevinçle lmthıla
ııan 30 Ağu~tos utku ve uçak 
buyrnını ayni zamtında u~~ak 
hnftasmm başlungıcıd1r. Diin 
hnşlayarak beş EylOle kadar 
siirecek olan bu hafta içinde 
uçak kurumu adına mahalli 
duruma gfüe milsnmereler ve 
eğlenceler tertip edilecektir. 

Mersinde dünkü sayımızda 
yazdığımız progrtuııa göre hu 
nkşam belediye b:ıhçesinde u
çak kurumu onuruna Halkevi 
temsil kolu tarafından bir mü
J?nınere \'erilecek ve yarında 
Idnrnn yurdu deniz kolu tara-

fıııd:ııı deııiz yarışları ve zengin 
deniz eğleı~celeri yapılacaktır. 

Deııiz eğlencelerinin miikemnıel 
ol mnsı içi ıı yu rdl u ~eıı{~ler bil· 
yük lrnzırlıldur görmektedirler 

Buııdtın başka p:'lZar lesi 
giiııUde Tnrla pnlnsta çalışmak 
ta oları tiyatro kumpanyası ha
va kurumu menfaatına bir ınil
samflre tertip etmiştir. 

Haftanın son günü olaıı 
Perşenbe gecesi Belediye bah
çesinde Hnva Kurumu tarnfın
dun danslı ve zengin bir eğlen 
ce tertip edilecek gece şenJik
leri yapılacaktır. 

Finans 
Bakanlığı 

-------
Yeni bir tüzük Jıazırlndı 

Ankara (özel aytarımızdan) 
11 .. irıam:.ı Bakanlığınca hazır

lanmış olan « gayri menkul » 

maHarın satışı ve kira ihale 
tüzilğil Bakanlar kurulunca 
onaylanmıştır. Bu tuzüğe göre: 

a Menkul ve gayri menkul 
malların artırma ve eksiıtıne 
ile yapılan satışı ve kira bedel 
!erinden aç bin liraya ( aç bin 
dahil) kadar olanların ihalesi· 
ne mahalli komisyonlar yetki
Jidi r. 

B-Oç yıldan artık kirayıı 
verilecek gayri menkullerin 
ihale bedeli üç bin lira veya 
daha az olsa bile Firıaııs Bakan 
lığından izin ahnmadıkca ihale 
edi lmi yecekti r. 

UtKu bayramı 
Dün göznede kut/u

landı 

Dış Bakanlar Cenevreye gidiyor 
Tevfik Rüştü Aras Belgı at yoliy le gitti 

- ---
30 Ağusto:;; ntkıı vo uçak 

bayrnmı dün alny gözne yııyla 
sıııda olduğu için göznede kut
Jul:ınmış ve şehirde bir tören 
yapılmamakla beraber her ta
raf L>ayrakhırln doııatılmıştır. 

Şenliklere iştirak etmek 
üzere dün şehirden kurum mil
messilleri gözneye gitmişlerdir 

İstanbul 29 (özel) Dört 
EylOlde toplanacak olnn ulus 
hır kurumunun toplantısında 
bulunmak iizere dış işleri baka 
nımız Tevfik Riiştli Aras Bel-
grad yoluyle Cenevreye gitmiş 
lerdir. 

Atinadan buraya bildirildi
ğine göre Yunan dış işler 
bakanı Maksimosta dış siyasa 
di rektöriiyle Pazar gilnü Ce-

Völkisclıer Beobachter " Berlin , den 

Türkiye dış tecirninde yemiş olursa, o zaman bu altı liranın 
ve her nevi cerıub meyveleri ancak maJiyet fiyatını krrşıla-
(Nnreııciye) ihracatı, uliyük bir yabileceği anlasılır. 
Yer alır. Tiirkiyerıin en büyük · • 
nıüşterisi olan Alrnnnyn, 1932 Ingiltere ile Türkiye arasın 
Y_ılındn 1589 milyon RM değe- da yapılan bir anlaşmadan son 
rınde 26.709 ton ve 1933 yılın ra, İngilizler, 'J'iirk incirleri 
u.n dn 1.tl76 ınilyo11 RM değe· üzerinden alınan gümrük ver-
rınde 34.912 ton kuru üzüm, gisini yüzde 30 nisbetinde in-
incir, ıaze Uzüm, kabuklu fın- dirmişler ve aynı 1..arnanda, 
dık, ceviz ve kabuksuz fındık sultaııin, incir ve kabuksuz 
almıştır. fındık almayı taahhild eylemiş 

Son iki yıldan beri, 'l'ilrkiye terdir. Bu yıl 20.000 ton mik-
larımmın nnzik durumunun lw- 1 darında sultanin satılacağı ve 
fiflediği iddia olunabilir. Hun- incir ve kabuksuz fındık ihra-
dan az bir zaman evvel hükO · cntırıında yiiz<le 50 nisbetinde 
ınet, köylülerin borçlarırıı, yüz fazlal:ışacağı tahmin olunuyor. 
de üç faizle on beş yıllık bir Sonu ikincide 

nevreye hareket edecektir. 
Maksimos uluslar kurumunun 
bu toplantısında Arnadutlukta 
Rum azlığı mektepleri işinin 
mUzakeresjnde bulunacak ve 
Cenevrede birleşecek olan bal
kan andlaşması devletlerinin dış 
bakanlarile arsıulusal siyasa 
\'O durum hakkında konuşma , 
ıar yapacaktır. 

Kruvazörün yüzdürül
mesine Qalışılıyormuş 

Berlinden Atinada çık.an 
Pntris gazetesine yazılıyor : 

Ankaradan gelen haberlere 
göre Umumi Harp esnasında 
batmış olan Midilli kruvazörü
nün yüzdürülmesi için Türkiye 
hükOmetinin enırile hazırlık
lara başlanmıştır. 
Eğer bu yüzdürme ameliyatı 

muvaffakiyetle neticelenirse 
Midilli kruvazörü tamir edil· 
mek ilzere Sivastopol tersane
sine gönderilecektir. 

Vndeye bağlamıştır. Umum bor .------ --- -------- ----·---. 
curı yekOnu takriben 20 milyon 
l'ürk lirasını bulmaktadır kt, 
b~da 40 milyon RM yapar. 
Şımdi takip edilen gaye, tarım 
UrUnlerinin fiyatını yükselt· 
inektir. Bugiin bir köylü 100 
kilo sultanın için 6 Türk lirası 
Yaııi 12 HM alıyor. Eğer bu 

Önümüzdeki 20 ilk 1 eşrin Pazar 
günü Genel Nüfus Sayımı Günüdür 

~üz kilo sultanın'i elde etmek 
ıçin 800.1000 kilo taze üzüme 
ihtiyaç olduğu dUşiiııü lecek 

Sayım, çok geniş, çok kapsal bir iştir. Başarılması her 
birimizin üzerimize düşen yükümü son derece özenle yap 
mamıza bağlıdır. Doğru sonuçlar alabilmek için hepimiz 
gücümüz yettiği kadar çahşmalı ve uğraşmalıyız. 

ltalya kabinesi dün toplandı 

Mussolini Cenevreye giderek 
italyayı müdafaa edecek 

Neşredilen bir bildiriğde liabeş işinde « in
gi ltera menfaatının tehdit edil mediği,,yazıl ıyor 

Roma 30 A.A - ltalya ka · 
binesi Bolzanuda Mussolininin 
Başkanlığında toplanmış ve 
Mussolini arsıulusal durum hak 
kında i1.ahat vermiştir. 
Mussolini bu izahatta uluslar 
sosyetesi konseyinin dörteyh11 

toplantısında bulunacağını Habeş 

meselesi karşısında italyamn du 
rumunu i1.ah eden bir bildiriğ 
çıkaracağını ve ftaJyamn ken
di ihtiyaçları güveni ve hayati 
menfaatları ile ilgili olan dava 
sını son noktaya kadar müda
faa edeceğini ve İngilterenin 
İtalya tarafından Habeşistana 
doğru takip edilen siyasadnn 
korkmasıııa mahal olmadığını 

çünkü bu siyasanın ne doğru-

dan doğruya netle dOJayisiyle 
lngiıterenin mnnfaatıuı tehdit 
etmediğini söyledikten sonra 
demiştir ki: 

« İtalyanın yalnız Habeşis-

taııla lwtaracağı bir mesele vnr 
dır.İngiltere ile İtalya arasında 
hiç bir mesele yoktur. İtalya 
kendisine ait sömürge mesele
sinin Avrupada bir takım akis 
ler doğuracuğına kani değildir. 
İtalya hükumeti uluslar sosye
tesinin zecri ledbirlf1r derpiş 
etıniyeceğine inanmaktadır. 
Mama fi zecri tedbi rJer mesele
si İtalya hilkilmetince her bn-
kımdan incelenmiş ve icabeden 
tedbirler alınmıştır. » 

Sonu liçüncüde 

, ingiltere bir nota verdi 
Mareşal Balbo Pariste ne işler görüyor 
İtalyanlar /ngilizlerede meydan okuy orlar 

Roma 29 A.A - Hemen 
hemen biltün İtalyan şahsiyet
lerinin doğu Afrikası ordusuna 
gönUllü olarak kabul edilmele
ri için Mussoliniye gönderdik 
leri mektuplardan bahseden 
İtalya gazeteleri hakkından 
kuvvet alan ltalyanın bu hak
kını saydırmağa azmetmiş ol
duğunu kaydetmektedil'ler. 

Gazeteler diyorlarki : 
« Mükemmel surette sililh 

)anmış olan faşist İtalya kendi 
yolunu her kim kese.rse bu 

ilk Planör 
Türk işcilerinin y3ptığı 

planör Ankarada 
Ankara 30 A.A - TUrk iş

ci leri tarafından yapılan ilk 
planör Kuyseriden Ankarayn 
gelmiştir. Ayrıca Türk kuşu 
için Sovyet Rusyadan ısmarla
nan planörler ve paraşUtlarda 

gelmiştir. 

Deniz kanunu 

Ekonoıni Bakanhğı bir 
kanun pr?_Jesi h3zırla dı 

Ankara 27 (Kurun) - Eko
nomi Bakanlığı Denizde hayııt 
ve malın korunması için büyük 
bir kanun IAyihnsı hazırlamış 

tır. Bundan sonra gemilerde 
kullanılacak adamlar imtihana 

silfihları ona karşı kullanmağa 
hazırdır. · 

İtalya boş yere yapılan kor 
kutıun teşebbiisleri karşısında 

her zamandan daha kuvvetli 
olarak ve bir granit bloku 
gibi yükselmektedir. » 

Paris 29 A.A - İngiltere
nin Habeş işi hakkında bugün 
uJuslar lrnrwnu sosyetesine bir 
nota uereceği bildiriliyor. Bu
ralla bulunan İtalyan Mareşalı 
Ruloonun seyahatmın hususi 
olmadığı Mareşnlııı resmi bir 
vazifesi olduğu söyleniyor. 

'Orman yangını 
-----

Bolu ormanları üç gün 
dHn beri yanıyor 

Bolu 30 A.A - Bolunun 
göynük ilçesinde iiç gündür 
suren büyük bir orman yangını 
gittikce bUyümekte ve tahribat 
yapmaktadır. Yangın bir arnhk 
göynüğüde tehdit etmişsede 

kurtarılmıştır. Yangının söndü
rülmesine çahşllmaktudır. 

tabi tutulacaklardır. Gemilerin 
muayeneleri arsıulusal esasla
ra göre yeni şekiller dahilinde 
yapılacaktır. Patlayıcı madde 
Jer taşıyan gemiler için hususi 
hilk ümler kabul edilecektir. 
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Umma dl k la r i' Bozgun Tiirkiy<:~ Tarım Ü ri1nleri ihra-

Pek uw~ru hir hakka l 
t-1 uzatır ~"i\ıi can Ç'~kiş
mekle olan hasla adaourı 1 

mirasına konmak teşeb

hüsiinde lrnhrndular. Ciz 
diklel'i plana karşı gele
cek hic hir nrnteriı la -• 
sa vvur edemedikleri için 
«hak k vvPttedir» diisluru-
11~ da~·anarak harila üze· 
rincle höliişliikleri toprak
lara ayak bastılar ve ka
ua susamış birer sülük 
gi hi usartısmı emmek 
niyeliu<ltı oldukları ytu·
du 11 muhtelif lıucakların
,ıa laortu nıla rını kuvvetlice 
lesbiı elnıiye çalıştılar. 

Hasla aclam tahirirıi 

kullaunwkta ıwklt~ haksız 
,ı~ğildiler. 1 

t;iinkii işin içinde bös 
iP- hir şahsın rolli pek 
hü )'iiktii. Y :.ı 1 nı1. bir nok
tada yanal mışla rıh. llasla
lığı teşhis elmedeu ame
Jiyuta kalkışan <lPğersiı 

oprratörlrr gibi onlar· da 
gözleri11i diklikleri yurdu, 
rıercsiruJe1a uıuılaı·ip ol
duğunu tahkik c·lnıeclcn, 

parçu ladılar \'t~ isli iti ya 
haşladılar. 

Yunl lıakikateu hasla 
idi. ~liinıessili, zayif bir 
gölgeden başka hir şey 
olıııanıakla beraber sul

tanlık Ü11\ıanırun kendisine 
hahşettiği saJ~ihiyetle onu 
cl e rirı vt~ karanlık bir gir
Jaha . iiriildP-yip duru
~ ordu. Bu ua rağmen, 

)' tırt.1 , inanç, şuur ve irade 
elemanlarile miicelıhez 

genç ve sağlam hiirıyeli 

flvHltl:ıra sahipli. Soyları
na has bir eıwrji vt~ m~

lanetle çarpışnuJa ai!ıade 
olan bu meşru evlallarm 
analar111a, harıgi hain 
göz yan bakmak ciiretin
de bulunabilirtfij 

Tarihlf~ ) aşıl olan vt~ 

~zrJi olduğu kadar eb~di 
olmıya da and içen kah
raman bir ulusuu teri ve 
kam ile yuğrulmuş mu
kaddes lopraklarrna, ya
bancı kollar arıcak dibin_ 
den koparılmak, bacak
lar da gfiz kamaş~ırıcı 

y iiceJiğin karşısında yal
raıı diz cök nıek icin uza-

• • 
na bilirdi.! 

Bu hakikal: evvelden 

YAZAN: z. ODABAŞI eatıı1ıı1 arzettiği iml\:anlar 
stııtınıiyt•rıl~r, sah«lrırn gf'Ç 
si11ler diye açık bıraktığı 
kapdarı aşarkeı•, bu clir
etl .. ri ve bu zahnwtsiz 
ilerleyişleri için ke11di . 
lerini muzaffer addedecek 
kadar budalalık göster
diler. 

Birinci sayfadan artan 

Burulan hir 
evv~l normal h'r mahsul 
yılı beklenirken, ş i nı d i 
lıaylıda11hel'İ devam eden 
sıcakların kaı·şında, ya . / 
ptlctn tahmi11l~rde biraz 
daha ilıtivatk~r olunma-

. ~laııi«lsız bul~ukları ğa lwşla~muştır. çiinkii 
bır yolu aşmaktakı kolay.

1 

şinuli)·e kttdar elde fldi
lık oulara o kadar zevk len lflcrii belt>re göre bu 
ve öyle boş bir gurur \ gibi şiddetli sıcaklardan 
verdi ki evvelden çizdik- sonra cok zarar veren 
leri planın smırırıı bile şiddetli yağışlaı·ın gelmesi 
aşarak Tii rk iyeyi gt))·a fwnwn lurnıen muhakkak-
kalbinden vnrnıak istedi- tır. Bu seb•·ple üniimiiz-

ler. f tlPki yıhn sullanin rekol-~ 
Fakat ... .. . kahraman lesi 55 600 ooo ton olarak 

ulus, sanki bu bt>cerik~iz ht>sap edilmektedir. 
çocuklara zaferin ne dfl- Fındık ve ceviz rPkoL 
mek oltluğunu ilğrelnıek lesi ihtimalleri d~ ıwk 
istiyormuş gibi, ilk drfa müsait tlflğildir. Gerf'k 
bu derecelik hir kiistah. Ho ·uauyaom ve gerek 
lığa hem de için için gii- t'cnebi Slavyauın hu yıl' 
lrrt~k miisaade etti. htımen lıenwn sa<le cP.viı 

En ciirellileri, diğPr- ihrac edecPkleri Tiirkh·e 
leriuden gördiikltıri yar. Ct~dc~ malt'uu olduğu içi~ı 
drnıla Eskişehirle Afyonun Tiirk ihr:watcıları daha 
bir gPrisi nde bir il~risiıHI~ uzun vadelt· r icin ofeırl 

• 
CPplıe kurdular. yapıua~· ı lt'hlik«'li hulu. 

Marın kaldıkları ilk , 0rıar. 
da rlu-~ oulara, karşılarırula 
pek le öuenısiz sayılanıı

cak bir kuvvet lmluıuhı
ğuuu hisseuirdi. Fakat 
rıede olsa bu çarpışmanın 
her zaman aleylılerind~ 

somıçlanmı) acağı iimidin -
de idiler. llkiuci darbe 
hakikat mi rüya mı gör
dô ~ler ini a ula nrnk üzn~ 
biraz silkinnu~lerirıi icap 
ettirdi. Fakat. ... Sakarya 
bozgunu iizerine şaşkın

lıkla bakıştılar. Bu ne 
demekti? «~1egalo itlea» l 

yı nr. hakla sarsmıya CP.· 

sarel ediyorlardı~ 

E11 nihayet, llASTA 
" 

AD..\~IJN · aslı tıedir?; 

TÜHK, yurdunu nasıl 
korur't soruları bu gün
den tam on üç yıl evvelki 
son ve biiyiik taarruzla 
miittefi k leri n gözleri nele 
aydınlandı. 

1922 yılmm 30 Ağus
tos gliniinde giineş, cep 
he ufuklarından parlak 
bir muzafferiyetimiıe şa-

.fıil olmak için doğmuş 
gibi oldu. 

Böylece, Türk, bu sı· 

naçla da acuna, tarihterı 

~~~ k o~lova k ~· a, A nıs 

turya, ~lacaf'İ~lan, İskan
diuav menılPkelleri vt~ 

Hollanda ile yapılan ku
ru yc~ıtıiş işlt>ri çok nı ii
sait lıil' ştıkiltle iııkişaf eı. 

mektPdir. Tiirkiye hiiku
meti son giiulerde milli 
mudafatt \e Kühiir ba
karılıklarının, ispirto ve 
ispirtolu içkilPr inhisarı 

tarafından okullar ve u . 
mu nıi ruİİP:ı<Srsrlerde is 
tiltlak oluuuwk iizre' Ey . 
itil birinci \'c ikinci lesl'İn • 
aylarmda iirıemli miktar-
larda sultanıu almaları 

ka ı·arla~llrıl ruı~lır. Zıraa t 
harıkası souhaharda fazla 
miktarda kuru ~·emiş ar
zedilrur.sine uwydau bırak 

mamak i~in iizüm, incir 
fındık vt· ceviz ii rii rı leri ne 
nıut..-dil bir ııarh ko)·arak, 
piyasa fiyatım evvPlderı 

tespit edrcektir. Geçen 
yıldan kalma stokların da 

silinecek bir :ıdı olmadı
ğını ~rnsalsız hir muvaf
fakiy~tle gösterdi. 

( l) ·- Yunanların bOyUk bir 
Yunanistan kurmak hususundaki 
amaçlarını gösterir. 

ltarc. ıııdığ111a göre önü
müzdeki avlar icinde bu ., . 
nıa ıld11lerin fiyatının ha
fifce yükst•I •cflği tahmin 
ol n n ma 1\ ta la ti ı r. 

«Yine bu me vzula ala
kadar olmak iizre Berlin
dt~ cıkan F;ıchballiif t~X • 
tıl - lndustrie aclrndaki 
gazelt•de tiirkiyede · beş 
yıllık P.amuk yetiştirme 

plant•> g,~rlavhasile lıir ya
zıva lr.~adiif ellik ~\· rıen 

w • 

)' <iZl~Ol'llZ . » 

Tiirki ve Ekonomi Ba . 
karılı, bt'Ş yıllık tHıdiistri 

planı g~rtı ği rıce, dokuma 
fa brikalarııırn lı:ı ru madde 
ihtiyacını ~· rrli mahsulatla 
karşılanwk ve pamuk e
kinıinin iııkis:ıfnu tPmin • 
elnıek ga)· esilt~ şimdi ikin . 
ci )' tlına batrn u hPŞ yıllık 

pamuk yetiştirme ph\nı 

hazu-la nuslı . • 
()aha geçP.n yıl, Kilik 

) 'H ovalar·u.cla 6400 hektar 
ve Sakarya ovasında ela 
400 ht·kladik hir af'aıi 

frlc·rindt•, el)afırıın uzun 
loğu 32 mılinu~ lre olan 
hir nevi Amerikan pa
muğu ekilmiştir • Bu de
rwclerle Piti•~ edilcu to-

• 
. humlar isf, Taram Ba~au
lığı larafırıdan Kilik va o 

• ol 

vasmda 13,ooo lıt- kla r vtt 
ci fci ler la ra fmcl:l n , da 
• • 
30,000 lwk tar fü1.1wi rıe pa 

muk yetişlirilnwsirıde kul 
1 a nı 1 m ı ş t ı ı· • 

Aynı 'tamarula lımir 
hirılerlauduıcla aynı iş için 
500 IH'klar ıahsis olun

ruuştur . Sakarya ova~llt 

<lt• da pamuk •·k i mirıe da 
t ı a h ii) ü k lı i r y •· r ay r ı I -
nı ı ş t 1 I'. l 936 yılın ıl a Sa -
~arya ovasıııcla 25,ooo laek 
larltk bir toprakta kü) liİ· 
ler larafııuları ı•anwk )'e 
tiştirilecek, hu ruiklar 1937 

yılındu J30,o:w hektara 
çıkacaktır • 

l\ilikya ovasırıda 1936 

,· ılı ici n 200.000 hektar .. . 
araııye )'elli tohumlar 
Pkilecek, avnı vıl icinde .. .. . 
iznıir hinterlandıncla da 
lıic olmazsa 8600 lrnktar • 
pamuk yfltişlircli k ten sonra 
bu mikclar 1937 )'thnda 
ıso bin hektara çıkanla-

Toros Sı)or 
Türkiye birincilikleri

ne iştirak için gitti. __ ......_.... . 
. 

Futbol mınlaka birin . 
cilik lnri n ıh~ Oi var bek ir ve . 
Korn· ayı Ytınrrek Tiirkive . .. .. .. 
birinciliklerine gi rıueve . . 
hak kazanan Adana To . 
ros !ilpor fntbul t~ıkınu 

diin fedt;rtlsyonclan ~ön
derilen hakem Şazi T«'z
caula lwra hP.r is lan hu la 
gilmiştir. 

Toros sporu Y Pılİcede 
.lJ~~ rsirı ıclmun vurdu na
mına geıı ~ l kaplan E ılip 

uğul'lanıış H~ kentlilerine 
iyi yanşlar clilt~ nmiştir. 

Yüzücülük Antrenörü oel~i 
Evvelki giiıı clt•ıı i zcilik 

focleı·as\·oruı l a rafında11 
" 

gö ıı ılerilıliğirıi yazdığımız 

y üziicii ilik an l!·ennrii .\1 ek 
sandır tliinkü trenle şeh
rimize gPlmiştir. Arılr· t~ rıiir 

hu giinllmı itihart'n cleniz
cil«"ri mi calı~tırma va bas• . . .. . 
lıyacak ve şe lıl'iıuizcle 20 
gun k tllacaktır . 

Tarstısta 
Uçak ve utku bayramı 

Tarsu~, :-> O <c ÜZt>l o - -

Utku \' t~ ııcak hayrauıı . . 
bu giin Tarsusla hiiylik 
SP. vinclt~ kutlularıı\· or. . . 

Sahahlayırı saal do~uz-
da lıiiliin halk işy•trlar 

parti iiyelPri vtı harıdo 

h ii k lJ nıPl uu'y ıla ıı ıncla lop

la ıtch lar. ilce J .ırulaı·ma • 
kuın:anclam \lııstafarıın 

idi lıir sö,·l ... vi alkı~lar la . " . 
hilliklt·n sonra mevcla ııı 

" 
clolıluran halk i~tikl:\l 

ru :~r~ıru ~Hylt•di VP. güıı-

tl fi zk ii ti>ı'P n sacı t o ncl a 
~ona rrdi gcıt~c·clr parla~ 

bir f.-rıar ahn ı y:ıpıl:ı <':ık ... 
lı r. 

c.ıklır . 
Tii r~ i "~ Tarını Baka rı

l ığ1 , bu pl :irıların takibi 
Vt' kontro1u icin .\lıııarı • 
pamuk uzmaıılaruııl:ırt 

V .Weber' ı a y : ~r ı lı ını nı l w·· 
min elruiştir. 

Uzu ıı y ı 11 a r el a rı l ı t~ r i , \ ( ... 
rikada lrnlunclnktan soıırll 
bu alancla hü\'ük cl•)nrc-. . 
ler ehle eıleıı V. \\Telwf' 
pamuk yetiştirm~ me.iwıe
si nin inctderımesi ici rt ~e-

• 
ÇP.11 yıl Tiirk ıye) p, giılrı 11 

loru is yon ii y ... ı.~ ri 11de11Ji r. 
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Köstence yolile 
yapılacak ihracat 

------· 
Arıkara - Kihih·rıce 

)'Olu ile y:ıpılaca~ ilua · 
car. f'lnırırıda hlikllmeti
rnizle Hoıuaııya arasında 

~· apılcırı scırı arılcışma lıak

kırıda Tiir· k ofisıcıı lJir zal 
şu mahimalı \'t•rdi : 

İtalya Ka~inesi Toplamyor 
.. Birinci sayfadan devam -

Loıuhril, ~~O « ..\. A » -

l la ht-ışista nda hu 1 u ıHı ıa 
İngilizler dört giin içirıdH 

Halwşistaııdaıı çı~mak için 
konsolostan Lalımaı alıııış
lardır. 

Mersin 
Piyasası 

K.G. K. 
46 
42 
40 
39 

s. 
Pamuk ~kspr~~ 
iane 50 

" -- Limanlarııııızd:ın 
nıal görul e rt1 C•~k ler maJla-

r1111 lslaulrnl, lırııir liman 
larıııdaki Horuerı VH pn r 
ucenltıfarrna leslim ede
ceklPrdir . 

Homeıı SP.yrist-ıfairı şir 

k.-Li hu ıu a llai·ı Kösterıce

Kapu malı 
Kozacı parlaöı P~ris, 30 « :\.A,> "' 

hal yan lla beş uzlaşma iane çiğidi 
l\orııi~)·onu hir çok nokta- \' t~rli • 
lar lizeriıule aralarında Koza .. 
çoğunluk elde ederuiye-
ceklerirıi gördliklerinden 
beşinci hak.eme müraca
~ıta kanır vermiştir. 

Komisyon bu gün Lop 
- farı a ca k t ı r. 

Susam 

Fasulya 
Nohut 
Mercimek 
Burcak • 
K u~ yeıui 

2 
l 
7 

12 

7 
5 
7 
4 
7 

75 
75 

50 
25 
50 
7ö 

de nıpurda rı vagonlara 
Pari~, 30 «A.A» - Kum darı 4 125 

parasız hoşahıp )' iiklttlnu~- (i"' • • .,. , l ı ... ri ital'a Çeltik 6 5() -· .. . r,uısc1 :"l'ıze P , , 
gı UZPrtııt! alıaıı~Lır· Sr.v- ' k l . . . .. t ·ı ı· ı·-· ·. ' ı . · ı ı !J9 . · ... . . . a )llH'Slllln ,. (il'( ıgıııı ."lCI çel\ll"t .. " ıçı " 
kı)al dogru ko11şırıı1111ıo alP önemli lJnlnıaktadırl~r. Sabun Ayvalık 24 

olacak , hudutlarda ki ~laleıı gaztıtesi Frarısız l(ahve 97 .5 
lra rısil mu a melrlerin de k a hinesi nirı ztı. cri Led bir- Nişadır 16 

Honıt! fl şirueocfifer iclaresi ıtıre vadi olmamakla miit- Çay 260 -300 
larafıııdan yapılacaktır. lt• (ık old11ğunn oküıliipari a:eame Şehr 15 1 

' ., Sandıkta • -'• 

~azı~wsi <le ~ Lı~valin lAe- ", ş k 1 27 L.55 K .. • oz e er cu va ı 
Ta vl urıl a r va mallar111 ., 

yiikle rıd iği Tiirk limanla rıe\'retlt~ ne italyaya karşı K 
1 

• 
.• ·. . a ay 

rirıda )' tdıul tfa gittikleri gelnwğe ıwde ıngıltere)'I Balı&r 
225 
75 

1 L A N 

Alay Satm Alma Komisyonu Reisliğinden : 
1 -- ·Alayın bir senelik ihti~·acı olan erzaklar açık 

eksiltmeye konuldu. Eksi ilme Kışladadır . 

2 - El'zaklarrn cinsi, miktarı, muhammen bedelleri. 
muvakkal teminal, eksiltmenin tarihi, giinii, saalı 
aşağıya yazıldı • 

3 - isteklilerde kanuni ikametgal_ı vesikası bulunu -
caktır . 

4 - Şarlraan!eler alaydadır. Fazla bilgi edinmek ıs ... 
teyenler şartnamelerden ögrenebilirler • 

~luha mmen ~lu va kkat Eksiltme 
Cinsi ~liktara bedeli teminat tarihi günü saat 

Pirinç 
Sade yağ 

8000 
5700 

Mercimek 8000 
Bulğur 15000 
Patates 10000 
Kurusoğan 3900 
Salça 950 
Sabura 5000 
Zeytin yağı 13 50 

Bir 

Lira Lira 

1388 
4010 

840 
1253 
660 
188 
253 

)343 
417 

104 
301 

63 
94 
50 
15 
19 

1 o 1 
32 

17 E~ lul 35 Sall 8 
" " " " 9 
" " " '' 9,5 
" 

,, ,, 
" ıo 

" " " ,, 1 o ,5 
,, " " " t 1 ,, 

" " " 11,5 

" 
,, 

" " 3 
'' ' ' ,, ,, 3,50 

29 - nt --3 - 5 

Muhasebeci Aram yor 

isteklilerin Karaman Cifoi Baukasana baş vurma-\'P. rde alıcılar tarafıudaı' le\' İl etnıel!tı m~cbur bu- , " 
11 "' • ~ ..... .'"l rpa ·"' ua c u 

lunmaılığmı yazmaktadır. Üdt'llPCPktir . ,, 
3 

3 

. .. . 
25 lularlar. 3 - 3 

Posta müdürlerinin 
muhakemeleri 

ı yerli 
Lor ı d r: ı , 3 O (( A . A 11 - b i r 1 n -

1 
.. '~ 
·ırıııc 

~iliıKravt-ızunı vukuatı va~ Ç 
1
• 

... w ·ıvt·•r 
k111dan ta~ip tılnı~k iizre 

8
' _ 

1
( 

. 
1
. 

1
. . . 

1 
k ugı ~, . .\ıHHlol 

An~ara ~ Po:'la mii- arıgı ız sonıo ısırıe gıc PCP, · _ w 

lir . Huğda) Y~rli 
c 1 ii r I tH' i 11 i n uı u l ı a k em e 1 e r i 

ıa e ıliirı d.- d tıva nı .-dll<li. 
f lı sau Ct!nwl nı11lıak•H11ede 

. Li IUOU lOlll 

Pariste ~ir ca~ı Yemeklik ze~lİll Y. 
. ı Sa hu ıı Birinci 

1 1 1 1 1, 1 . Paı·islt~ cıkan Entransı - . , . . 
rnzıı· nı unıı~·on u. 1 a ırı • » '"ıncı 

j·arı .g.ııelesinin yazdığına 
VP. S11phi n a ınıııa .\ vukat 
llayrullala w~lnıi~ tir . 

.__. &lısır tları 
görı~, Pa risle Houıa so

Ci u darı 

l~ 

3 
50 

4 75 
3 50 
78 
•l '> -..rg o --o 

23 
3 
3 

50 
50 kağırıda, damlar üzerinclP- .. 

l . 1 c··,,· · ı "s' Karahuh~r 95- 90 gPZP.ll tir CiH 1 g ) . 1 m lJ~. 
111iinii bozma kararı okun- Caıhyı gürerılea rlli ki- , l~ıce Kep~k l 50 

Tmu~· izin lwı·a.-t lıiik-

•ltıktau sonra İlı san Ctrnıal şiyıaıiş, cadı 70, 72, ?4 mı- Kal.111 >> 1 50 
aatlı~ rct! s iir~ n hir miiıla- marah e\lerin tlamlara lrıcır lOda11l1 

f ' ı il \~ ulafCukurova. 3 aa yaptı ... , , u ... at ay iizeriıHIP- g,·zinnıiş . • 
""ll~t. , " ııplıi11in vekaleti - Bir kaç akşam bu hal u Aııadol 3 
rıi ~ tıni altlığırıı, miiılafaa - hi>ylt~ siirruiiş, hu ~vlerde Yap~ğı beyaz 42 
ını haııdıyahilmesi için oluraıılar· da tliirhiu ile 1 ,, Siyah 42 

ıaaulıtıkf ~ rtıt•rıiıı gP- ri hıra - hurııı t:ıkip Plnıışlt-ıl' • 11 iftik 60 
kılıu :a~ ıııı i s tP ıl i . i ı l ı lia nw . Bunun t-ıvlt·re karşı bir , Sad~ yağ Ur·fa 65-70 
kanıı , k a ranrı kiil ltaliıııl.- fon:ılıkla hııluıınıak iste- Zr)'tİn darırsi ~0-2 :! 

40 o 1 ti ıı ğ 1111 11 , h i 11 a •~ r ı a 1 r y h 
11'afır i iciıı m iiJafa:ı 11eysr. . . 
Snph i: için de ay11i oldu-
~unu ve muhakemenin 
tle ~ vamını ist .. cli. fdtlia •ııa
kauım ıs lı ·g i kalıul tıclildi. 

irirıdt• o(acai1t dlİŞİİlllİllUİİŞ Fllitreden geçme 
~ 1' zeyhn yağı 

ve polise laa lwr verilmiş- ' - -·--

Hö~BlÇİ (ezana tir . 
Polis memuru da bir 

g.-cı~ nzaklaıı dlirhin ile 
hu hayali gfiriince yardım 

. 1 • . . - l 1 

---
Bu Akşam 

Saglık Eczanesiclir. 

1 
1 

Uay rnll a lı nı ii,iafaasını 

Yaplı \'t~ ıa ı iiv• ~kk i ll~l'İ lıak .. 

kıııd a P. V\'t•lce verilen be
raf'l kar:ı r111111 la · ti~iui is
lPcli. ~Juh a kerue ev rakın 

lPLkiki icin yarı n a hıra · 

polıs eruıı çagırmı~ mn-
lar g~lip ellrrindeki pro- -kaytJolduğuuu görmüşler- ı 

tlir. Polisler, hayalın bir 
1 

daha göriiniip görünmiy~
c~ğini anlamak için bir 
iki akşam , bu evlerin 

. . 
kıldı . 

j .. kttirl~rle damlara çık

mışlar; fakat kimseyi gö
remed ı ~IP-ri gibi hir jzde 
hu lam' mı şiardır . 

ı\ şağııla ~a~~· irri olan 
h·•lk, cad111111 hirdenhire 

1 
damlarını gözetlemtığekarar 

ı vermişler . 
l 

YEDİKULE GAZHANESİ 
(1 ST ur.. 

Vapurları kalafatlamak için yumuşak 

Z 1 P- T 
Ve tuğla boya ve yaya kaldırımları için sert 

Z 1 F' T 
Stoklarımız daima vardır . 

İTIMADI Milli 
. Türk Siğorta Anonim ~irketi 

Şirketin Bankası : Sümer Bankdır 

Y anğin ve Nakliyat siğortalarınızı 

itimadı milli şirketine yaptırınız . 

Mersin ve Ha vali Acen teliği 

Ömer Vasfi 

Gümrük caddesi 'o. 15 

46-60 

·~~. ••-em••··fifi1· i~~ 
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CLiMASX 
KLiMARKS 

]{l1111al{s]Su Değirmenleri 
Bütün Dünyaca T ammmş Bir 1ngiliz Markadır 

,\le mit~~ Plİ 11. izıf t• lı· I 

has..:a 1 alll'ı · lrriıı ,;d;ıı ıı ı a 
• 

~ı için ~ol liı'ltıiıı 1 11 ol.fııgıı 

ucları lavsi~P)t' laıi~ıır . 

ıif'Zll Pılrrıl••f' doğrıı 

d:ııı doğruva F:ılırik:ıd:ın . . 
c.•t•ll>i İ('İıı l;ı \' :ı-.~ul •·ılıluu·L . 
cffllir. 

- - ------- .. -- ---
Adres; Mersin Hükümet caddesi 

Osman Enver 
3 Jıı 

PİYASANIN 

EN LÜKS 

EN UCUZ 

EN SON 

KUlv.r.AŞLAR.ININ 

YERLi VE AVRUPA ÇEŞlTLERINl 

Ferit çelebi ~ 

t 
1
, Müessesatında bulabilirsiniz • ~· 

Fiyatları Tetkik Ediniz. ~~ 
' . ~.~ ~ ~ 2 -- 16 ~~t"' 

~~~~~~~..:.~~· 
,~~~~~~~~-ft' ·~~I 

Remington Yazı MaKineleri 

Gramofon CJe ·plaklarda büyük 
tenzilat ve her nevi kol, cep saatları. 
Satış yeri Vilyam H.Rıkards - Mersin 

EIMEl~Cl-Mle•~IJ~ 
16 Her Nevi kitap ~ 
IS Her nevi eski kitap alınır. Ve satılır Gazett<IJ 
le bayii hay ll~cı Fehmi~·e miiracaaı. r.dirıiz . • 

IJIBIJIJIJIDJIGEIEI• 
Yeni MersinBasımevi - Mersin 

'•!======~· f 
SA.GLIK. 

EC::Z.A.NESİ 

Mersin Gümrü~ Civann~a~u 

11 ··r rı,. vi Eeza ,.i . 
ıılılıı~ .. , Yı·rli H~ ,\\ -

1'11p:ı ıııiisı . ılrıyr.ıtı lııı 

, , 1 l • l 11' 

•i~-:,.:::::::::::::::=mr:• 

Yurtdas 
~ 

011para harcarken 

ile kimin cebine git· 

tigi ni düşün: 

\1 i ili 1 k 1 i :-- ;.j \ : . 

------------------Y(Nİ M[RSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Tüı kiye llariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kı . 2000 Kr. 

Allı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir a}•lık loo yoktur 

Günü gP.çmiş sayılar 2 O K. 

-------------------
Borsa T e;ğraflan 

. ~-· ..... 
Paralar 

Tür~ altunu ~3~ 

islt~rl in ti24 

Dolar 79- -75 

Frank 12-04 

Lirt'l 9 - 71 

f 

Tl!!IQ kiYE 

ll·RA4T 
~--..BANJ<ASı 

Nefis kebap 
YE~EK. İSTER.:MİSİNİZ 

Kıbrı• çarşısında ve balın karşısında Nunune ke
bapcısı uslA. Ahmedin dükkamoda eyi koyun etinden 
hamurlu Halep usulu, et suyu ile yoğurtlu, Tomates 
ve batlıcanlı kıymalı ve şişli Kebaplar }npılmaktndır. 

Sa)ııı nıiişt••ril,·riıııiz hu KP-haplardnn bir 
i~i clt·f:ı ~f'cfi~lt·rirnlt~ ~Hzleriuıİ'l.İıı cloğrulu 1 
An ıııı 1-\iiı'ı · "" Uı· rd i r . 1 

lstc·ııildiği taklirde e\'lt•re Kt·bap aiiııdrrilir fi 
Şişelerd~ temiz sular bulundurulur. 1 

Salata, Cacık, Ayran ve sair isteyicilerin emrine 1 
daima hazırdır . 13-15 ~ 

·~~+m~~e~a!U~e+~BII!• 

rE3iü;Ük-T ;~·y7:r~E31 
ın Piyanğosu · ~ 

i 
• 1 

~ 
Pek çok kişilerin yüzünü 

güldürmüştür ~ 
i!I 

11 Eylül 935 tarihindedir. nı 
Biiyük ikramiye 1 

On Dokuzuncu Tertip Beşinci Keşi~e 

Le:::::::3=d~=~o·~~ir~::~. __ = ~ 
1 İRFAN MUSA d 
~l-~ ~ kolonyası 

Sıhhat ve lPraveti ı ıİzi daiuı:ı uıula:ıfoza 

• imal •·dilPıı lr·fau .\lusa Koloııya~ırıı kııl- lfl' 
• larn mz. . ;rJ1 

leallelelSMIG~la-~~~IG 


