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it.alya harp gemileri yunan limanlarına girdi 
Türk Zenginleri Rejim davası siliha bindi 

Fakir köylülerden ibret almalı 
-------=--

Hava tehlikesi arttıkça zenginler kasa ba-
şında uyuklama/arına devam ediyorlar. 

Mersin tariınerleri kendi · 
aralnrında toplanarak ürünleri
nin yii1,de dördünil hava kuru
muna vermeyi kararlaştırdılar. 
En kutsal vatan borcunu ol
dukca toplu yekOn tutan biT 
veritle ödemeye çahşan sayın 
tarimerleri bütiin kalbimizle 

alkışlarız. 
Buvesile ile acıda olsa açık 

bir hakikata dokunmak istiyo
ruz. Hava tehlikesinin ne de
mek olduğunu kesin olarak 
her vatandaş kavradı~ı içi~ 
şimdiye kadar söylenılenlerı 
bir daha tekrarlamanın lüzum
suz olduğu kadar 1.enginlerimi
zin beklenilen hareketi göste
remediklerini işaret etmeninde 
sırası gelmiştir 

Memleketin her J{öşesinden 
bu konuya aid gelen haberlere 
dikkat edilirse hava telıli kesi
ne karşı savaşunlnrnı az gelirli 
yurddaşlar olduğu görUHlr. 

Borç içi ndo çırpınan ve her 
yıl hava kurumuna « mahsulstı 
arziyc »vergisi ödeyen fakir 
k5yliller, tnrimerler Başbakan 
hava tehlikesini belirttik
ten sonra cn;ı atarak bunu 
önlem~ye koştukları halde hor 
birisi birer uçak armağan ode
rıek durumdn olan zenginler 
bir ianeyi başlarından savına~ 
kabilinden yirmi liracık verdı-
Jer ve kasalarııım başında u
yuklamaya daldılar. . 

Uca]{ 
:B1i ıoların1ız 

Türkiye turu yapıyor. 
Uçak filolarımız bir yarış 

şeklinde Türkiye turuna başla· 
mışlardır. Bunlardan bir filo
muz dün öğleden önce Silifke 
istikametinden gelmiş ve şeh

rimiz üzerinden geçerek Ada
naya doğru gitmiştir. Öğleden 
sonra da ayni filo Adanadan 
gelmiş ve şehir üzerinde uçuş 
lnr yaptıktan sonra tekrar Ada
!ıa istikametine gitmiştir. 

Recep peker 
Bu günlerde Avrupa 

dan dönecek 
-::ı-oc-:-

Aııkarn 11 (özel aytarınıız
darı )] İki aydan beri Avrupa 
memleketlerinde bir inceleme 1 
gezisinde bulunan C. H. P. ge· 
uel sekreteri Recep peker bu 
hafta içinde memleketimize 
dönecekUr. Üzerinde geniş 
etiidler yapı lftn parti gençlik 
teşkilfıtı proje.sinde Recep pek-

er döndükten sonra daha esaslı 

bazı değişiklikler yapılacağı 

sanılmaktadır. 

Yunanistan saylavlar kurulunda bir general 
vuruldu cumur başkanı çekiliyor 

--~~~---~~----..,...~---

~al~aris Atinaya döndü - Baş~a~an Yunan ulusuna kralh~tan yana rey vermelerini tav-
siye etti-Kon~ilis kralı zorlamı getirmek istiyor-~irinci kolordu azı~ı. iç ~akam istifa etti 

Atina 11 A.A - Almanya 
plajlarında istirahatta bulunan 
Başbakan Çaldaris gelmiştir. 

Yunan birinci kol ordusu-
nun yapmış olduğu bazı hare
ketler neticesi çekilmek istiyen 
general Kondilis istifasını geri 
almıştır. Birinci kol ordunun 
hareketi Başbakan muavını 

general Kondilisin kralı zorla 
getirmek niyetinde olduğu hak 
kında cuınuriyetciler tarafın

dan ort.aya ntılan tahrik edici 
duyumlardan ileri gelmiştir. 

ita lya filosu 
Yunanistanın iki 
limanına girdi 

.. 1 • 

Atioa 1 l A.A - Açık 
denizlerde dolaşmakta 
olan 1talya harp gemileri 
filo halinde Yuoaoistanın 
Pilos itak ve Sirn liman
larına izinsiz olarak girmiş 
tir. 

Yunan hükumeti italynn 
ların bu hareketini şiddet· 
le protesto etmekle bera
ber lazım gelen teşebbü
sattada bulunmuştur. 

Atina 11 A.A - Dün Çal
darisin başkanlığında bakanlar 
kurulunun toplantıda bulundu
ğu bir sırada say lavlar kurulu 
kmidorunda kralcı ve cumu
riyetci saylavlar arasında bir 
clöğilş olmuş araya girmek iste 
yen kol ordu komutanı general 
Panayotakas yaralanmıştır . 
Diğer taraftan cumuriyetci olan 
iç b&kanı bu hadiseden sonra 

istifa etmiştir. 

Atina 11 A.A - Başbakan 

Çaldaris resmi bir bildiriğ yap 
mıştır. Bu bildiriğde aylardan 
beri kamuyu işgal eden kralın 
getirilmesi işinin bir pelebistle 
olacağını bildirmekte ve Yunan 
ulusuna krallıktan yana rey 
vermelerini tavsiye etınektedi r 

Atina 11 A.A - Bugünkü 
gazeteler Yunan cuınur başknnı 
Zaymisin son karışık durum· 
dan iitürü çekileceğini ve yeri 
ne snylavlnr kurulu başkanının 
geçeceğini yozmaktadırlar. 

Yurt tel ağlarla cevriliyor 
.__ _ ,_.--.-. - -- w.._ __ • ...,. 

Zon~ul~ak-Ankara·izmir -istan~ul telefonlan~a açıl~ı 
Ankara -Adana l\Iersin üç ay sonra açılacak 

?.n_!aned_:_ telsiz istasyonu yapılıyor 
Ankara 11. A.A - Zongul- j 

dnkla Ankara Istanbul ve İzmir 
arasmdaki telefon açılmış ve 
dün ilk konuşmalar yapılmıştır. 
Bayındırlık bakanlığınca yeni 1 
hatlar için bir çok malzeme 
getirtilmektedir. Avrupaya si
pariş edilen bu malzemeler 
gelir gelme1,, Konya - Ad::ına, 
Mersin, Ankara· Konya, Adana 
Mersin - Kayseri, Ankara ara
sında da yeni hatlar yapılacak 1 

tır. RunJıırdan Adanaya ait 
hattın üç aya k~dar bitirilmesi 
uınulınaktad1r. 

En çok bir seneye kadar 
bütün bu şehirler ana hatta 
bağlanmış olacaktır. Bu arada 
memleketimizin muhtelif nok· 
tnlarımla yapılması düşünülen 

on adet kısa dalgalı radyo istas 
yonları içinde incelemeler ya
pılmaktadır. Bu proje heniiz 
etüd halindedir. Biz dünyaııın nazık duru-

mu karşısmda her karış topra
ğını kanımızla suladığımız yur 

. dumuzu korumak için kısa bir 
zaman içinde «500» uçak ala
cağız. 

kayseri fabrikasının açıhşı Suriyenin pulsuz protestosu 
Rusyadan bir ağır endüstri kurulu geliyor 

-
Şurasıdn çok iyi bilinmeli· Ankarada yapılan hazırlıklar bitti. Kayseri 

tlirki tehlike l>ütiln gücüyle 
yurdu sararken kayHsiz bakan 

Şarbaylığı gereken tedbirleri aldı. 

serveti hilkOmetirı çıkaracağı Ankııra 11 A.A - Ekonomi 
bir kanun yerinden oynatır. bakanllğınm çağırısı ilzerine 
Ve her vatandaş serveti ve ka- 16 eylillde açıfış töreni yapıla-
zancına göro bir verile mecbur cak olan Kayseri pamuklu do-
tutnr. kuma fabrikasının açılma töre 

Hava tehJikesine kuJ:ıkJarı- ninde hazır bulunmak üzere 
nı kapayan vatandaşlar işi bu Sovyet ağır endüstri komser 
duruma getirmemeli şimdi ka- yardımcısı Yeserabenin başkan 
nuı~i bir mecburiyet yoksa bile ' Jığıııda bir kurul yarın Odesa 
daha kesin oları vatan müdafa- 1 dtm hareket edecekler ve nyın 
ası mecburiyetini kendiliklerin on dürdüııde Ank:ırada bulu-

nncaklnrdı r. 
den duymalıdır. 

1 

Ankara 11 ( özel aytarıınız 

20 ilkteşrin pazar 
Genel nüfus sayımı 

Bütün ulusal kuv 
vetlerin kaynağı 

nüfustur. 

dan) Siimer bank tarafmd!ln 
aörülnıt~kte olan Knyseri doku-
-::ı 

mıı fııbrilrnsının açılış töreni 
hazırlıkları bitmek üzeredir. 
Ankara ve fstanbuldaki çağırı
lılardan başka daha pek çok 
kimse1erin o gUn Kayseride 
bulunmnl~ üzere gidecekleri 
anlaşılmış olduğundan devlet 

demir yollarınca o gün özel 
tren ve günlük postalardan 
başka ayrıca trende tahrik 
edecektir. Kayseri şarbay lığı da 
gereken tedbirleri almıştır. 

Tren çarpışması 
Arif iyede iki tı·en çar

pıştı iki ölü var 
Ankara 10 A.A _ Dün Es

kişehir-İstanbul arasındu Arifi 
ye i stasyonunda bir yük kata
rının yanlışlıkla serbest olma
yan yola nlmması ve dolu va
gonlar yerine geçmesi yüzün
den bir çarpışma olmuş ve bir 
furgun ile bir kömür vagonu 
devrilmiştir. İki ölü üç hafif 
yaralı vardır. 

~- -·----· ·------ ....._...--~· --
Şamda çarşılar gene baştan aşağı kapandı 

Suriyede hüküm süren bu modaya hükfimetde 
alışmışda aldırış bile etıniyor 

Şam 9 (özel nytarımızdan ) 
Suriyede bir moda var. Manda 
kurulduğu günlerde başlayan 

' bu moda yıllardan beri siirilp 
gitmektedir. En ufak bir zabıta 
vukuatı karşısında bile bu mo
da baş gösterir. Bu çarşı kapa
ma modasıdır. 

Halk bunun tatbikine o 
kn<lar alışmışlırki çarşının bir 
başında ufnlr bir kepenk inme· 
si veya bir işaret görilldümü 
derhal her kes di!kkanını ka
par ve cami meydanıua koşar. 
Hatta bir çok zamanlar niçin 
dükkiinlarını kapadıl<larmı an· 
layamazlur biJe .. 

Bu Suriye taşkınlarının 
hükOmete karşı yolsuz protes· 
tolarıdır. Cumartesi günü gene 

Sonu ikincide 

S1ıriy(~de 
/emlaki olanlar okusun 

TUrk vatandaşlarının Suriye 
topraklarındo.ki haklarının ko
runmnsı ve milJklerinin kendi
lerine geri verilmesi için ya
pı!rnası gerekli işler hakkında 
Berut Baş konsolosumuzun ya
zısının bir örneği ilbayhğımıza 
gönderilmiştir. İlgili vatandaş 
Jnrın bunları iyi anJRmalan 
için aşağıya yazıyoruz : 

Gasırlar elinde balunan 
vatandaşlarımıza aid emlilkin 
kendilerine teslim edilmesine 
ve tescil için ynpacakları mil
racaatlarının kabul ve dorhııl 
ince,endirilınesine ve vatandaş 

Sonu üçüncüde 
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Ürünlerin1izin Y oğa1tılıııası 

Yaş ve Kuru Meyvalanm1ım herkes tarafmdan ucuzca 
elde e~ilmesi için esash te~~irler ahndı 

-w~---------~------~----
Üziim, incir ve fmdMk 

gibi ihracat maddeleri
mizin iç pazarhırda saı·

fiyatını çoğaltmak surt•ıi 

ile fiyatlar iiz~ri ıuh~ ft\-

yizl i lesi rler ~·a pı l ması 
icin ilhayhk suurları icin . . . 
ti eki beledi yeler, cemi yeı 
sir'ket ve emsalJ Lt>sek k iil-• • 
lerle halk tarafından ter-
cilıao istihhlk edilmesi 
yoluıulaki ekonomi ha

kanlığının hazırlamış ol
duğu tavsiyP. yazısın111 

bir sureli ilha~· lı~a gfüı . 

tlerilmiştir, Hurula ilha~· 

lıklar sırurları için(fo ef~-

mi)·etler şu heleri, m~k ltıp 
şirket fabrika gibi galelu~

. lik bir kitle\'i ihtiva eden .. 
teşek k Jller ile blitiin hal. 
kmuza bu mahsullerimiz-

()Iiin1 Işığı 
Bir /ngiliz yeni bir 

ışık bularak bildirmiş 

J...ondra, «A.A» - Ye
ni bir t;liinı ışığıuın mu- 1 

cidi olan lngiliz tarafıuduııl 
hiikıiruete arz t•dilcli~i 
haber verilmektedir. Bn 

dPn <;ok yeıınw~i hir yurt 
vazif.·si olıluğu hii)1 Ük 
~t~ lıirJ .. r·cle ve kasahalarcla • 
cikolala ırihi SP.\'lt•r vı~riıtfl • :-ı • • .. 
k ı..; ı u P u d ı ~ o 1 sa ii z ii m , i ı ı t~ i r 
ve fırıcJıklarrn istilılak ·~ 
ılilnıt~si, iiziim, incir sa
tısı artırabilnıderi ıcııı • • 
as~:ıl'i bfr lıaclılP iudirdik 
lt•ri, hirrr kiloluk sağlam ~ 

lenıiz, ŞPffof k~tğıl torba 
lar icincle hir kilo üzii-

• 
ıu ii il ı t - ı 2 v P. h i,. ki 1 o 

inciriu 10 kuruşa iııtlir. 

diklPri vt~ Trabzon, Sam
sun, (~İt'f \S011, Ordu, Ço
rum, Adana, İcHI, Sivas 

• 
Arık:ıra. isıarıhul, Konya 
Eskis .. hi r, :\ f \'orıka rtı hisar . ., 
v~ Erz~: ru ma kooperatif
lt'I' larafıııdan hir•·r miktar 
nümunelik gfinılerflcekleri 

l•ilclirilıııt>klt~tlir. 

Gümrük Bakanhğmm 
Yeni yayımı 

i~tilıltı~ vt~rgisi kaını-
11u111ırı muvakkat birinci 
madtlt·sinin t.alhik şek
lirw dair giimdik ve in-
lıisarlar bakanlıj.(ı giimriik 
lert~ bir laıııim gönder-. 
iti İS l İ r. h U la 1H İ nı d f', 2 

habtıri veren PtıoplP- ga- ıaa;,1 ,.311 9:15 ı:ırilıinden 
zetesi hu . ı_uucidi11 ~011 sonra resmi ödeıwrek giinı 
buluşları gızlı st11·ı~lle hal- ·· ıı r ı c k"I k ·ı::-ıe ru" e ( Pn e · ı nıe ı.., J . 

yada lecriibe ediicn diğer nP.n i~tihh\k 1'1-!Smirıe tabi 
bir mncid larafmdan lal-

hik edilen esaslar üzerin 
de çalışmış olması muh
temel olduğunu yazmak
t:ıcltr. 

Hu ışık ezciimle, düş
man şehirleri iistiincltı, 
ahalivi Ultliirecek ~PkildH 

~ . 
hava şartları viicude gH
Lirmekte imiş. 

sabahtan akşama kadar bu pul 
suz protesto çekildi sebebi 
şudur: 

~şy:ı hakkıucla eski istih-
1 fı k k a ı rn rı u h ii k ii m 1 eri n i n 
l.athik eılilnwsi icin idare 

• 
~)uıiri ıarafırufan mnayerıt~ 

~· :ı p ı I a ıı lı a va 1 i n i 11 l h a -
zirilrı 935 vf'ya dalta fin-
ceki tarihl i olma~• ve mu
a~· en..-. haş ıuenrn ru ve 
ttılkık ~ervisi olan yer
lrrıle hu st~rvise menıur 

olaular laı·afanclan ya
pılan tespit ve vizr. tari-
hi111n 2 haziran. 9~5 gii
nii vt~ya da lıa sonraki 

Elektrik şirketine karşı 
boykota iştirak etmeyenlerin 
evlerine bomba koyanlardan larilılt' yapılmış olması 
bir kısmı geçenlerde ecnebi l:\zı mg(•lcliği ta~rih olun. 
mah.kemede mahkum olmuştu. muştur. 
İkinci partide Cumartesi günii ____ _ 

gene ayni mahkemede muhtelif Mısır Piyasası 
cezalara çarpıldılar. Şam halkı yükseldi 
da sabahdan akşama kadar , 
dUkkanlarını kapamak suretile i lskP-rıclPriye Tiirkofisi 
bu kararı protesto ettiler. 1 şnlırsinden hif,lirildığirıe 

Fakat ilk günlerde bir az j •• M · 1 r ı, 
t . 1. .b. ö c· b 1 gore ısır pı va sa a. 11u1tı 
esır ı gı ı g r men u çarşı _ .. . . 

kapama işi şimdi hilkOınet •• \rpa, Bugday, pırın•~, pa-
mahafilinde çok tabii bir ha- tales, '~anlı lıayvan ve 
dise gibi karşılanıyor çiinkn ker~sle fivatları \' İikseL 
hiç bir ay geçmezki çarşılar . . w • 

baştan aşağı kapanmış olmasın nıışt ı r · 

Komşulanmızda Heler 
Oluyor? 

I\açak Unlar için yapılacal{ 
Aramalar 

İranda: 

§ lra11 iie Irak arasın-

da yeni kolarılau VP. arı

laşma~ı Ceıwvrede imza
laııacak olan smır anlaş

mazlığı dolayısile bir çok. 
hadiseler olmakla idi. 

Son bir hadise geçen 
l•~rdt~ olmus vf~ iic '-'Ol 

~ • J 

iseisi üldüriilmii~tür. . . " 
Sanır iizerinde olan 

kiiJler halkından fazla 
vergi alma~ :işar topla -

mak gibi sehepltır tlolayı
sile her zaıuan iki taraf 

köyliileriılt~ kendi sınır-

Buğda vı koru ıua ver- ı 
gi~i k;;rın;wna göre kaçak 
sa \'ılan ıınlardan dolavı . . 
ıır. gibi lıallflrtle arama 
yapdahilecPğine dair Fi 
ntıns hakanlığı ilhaylik 
lara bir tamim göndermiş 
tir. hu dar.nımiyetli la
rninule nıf'st>le şe>yle talı

lil olunmakta ve mal nıe
nıurlaı·ırun ona göre uıtı

amel•~ yapmalarının temini 
isten nı~ ktecl i r. 

(( c:eza mulwkrmrleri 
usiilii k:rnurıuııtırı 97inci 
maddesirn! g'>re aramay::. 
karar vtH·nw~ sah\hiyeti 
lı :\ki fili ildir. 

larını gP.cmekle idiler. 
' .. f Ancak tehirinde ma Anlaşma şekli iki tara · 

içinde yerili m dPğP.ri ~·e

ri ud~ hir formülii taşulı-

ğıwlan İran ile ırak ara

sında sınır baysallığı ku
rulmuş demektir. 

~ Humye gölii kıyı -
la rmda kt-'nd i ı· yeti~ti ril 

me ~·~ başla nıl ıuıştır. 

Bu kıstuıdaki toprak 

ke11dir \' t'Lİstimeve tok ... . ., . 
tıl verişli o!d nğu ndaıı hu -

rada hir kt•ıulir falJrika~ı 

ıarral olan hallerde miitl-
cltdumumi ve müd.Jeiumu 
nıi nin muavini sıfatile 

zabıta mflruurları arama 
yaptıhilirler, hu madde 
hiikmiine nazaran kacak . 
ma 1 şii plıesi .ı hında hu-
1 u nan yerltH'i aramak 
icin hakinul~n karar al-. 
mak ve müstacel hallerde 
müddeiumuminin emrile 
arama yapnwk ve tlaha 

Üniversiteliler 
kurulnıasıcla tlii~iiniilr1wk- doğu illerinde çalış-
tedir. mayasözverdiler 

§ 1 r :rn da 1 a k cı h 1 a r v •~ 
siislii unvanlaların kalk-

ması gençler ve aydınlar 
arasında biiyiik bir hoş

nutluk clo~urmuştur. .. 
Bu lakahlar kalkmadan 

önce mı uzun isim ispan

vaılan sonra iranda ge-. 
liyormuş. 

Ookuz isim siiren la. 

kahlar sayılmaktadır. 

Nö~etçi (czane 

Bu Akşam 

SAÜLIK Ecza ıwsitli r . 

Bu rıu utla selwhi hal

ya nırı son zamanlaı·tla ~lı

sırdan miihina miktarda 

hu~day ve hilhasa arpa 

salın almasıdır. 

Bu hnsu~ta lıuhubat 

lecinıenlerimizin 'likk~ıl 

nazarlarını cekP.riz. 
• 

lstarıhul, - Kiiltiir ha. 
kanlığının doğu vilayet 
lerind~k i k ühür harekflt-
h·rini islalı etmek iizre 
gP-niş bir program ha
zırlamakta olduğunu ):tZ 

nıışı ık. Bu proğı·a mın ha- 1 

ıırlannıa isile hir komis • 
yon meşgul olmaktadır. 
l\omisyon çahşmasını ya
kında bitirecek sonucu 
hakanlığa vr.rPCP.ktir. 

Bıı vihiyt·llt•rin kiiltiir 
lıart~kf~l IP.rı 11ch~ iini versitt~ 
tal~IH·IPrİ iiuiversiteyi 
hitırdildt~ri zanıaı. hura -
laı·cla kPrnlilerirrn verilf~
CPk vaziftıl•~rtl•~ ç.ılışacak
la rclır. 

ŞP.lıriruiz lalehe birliği 

doğu vilflyetlerinclP. ÜtP.
clenlu~ri calısmak İ!"-lledik. 

• • 
lerini Başhakarıa hir t~I 
~· azısile bildirmişlerdir. 

Başbakanda birliğin bu 
arznlarırırn ~·.-rinP. gP.tiriL 
tliğini hildirmı ve kendi
lt!l'İnr. muvaffakiyel clilP
yc~n hir leş~kkiir lel ya
zısı göndPrmiştir. 

miislacd olao vaziyetler ... 
tlP doğrudan doğru ya za
hıta )'a miiracaatla arama 
yapmak mümkürıdiir. 

Yalıuz arHrna kapalı 

VPrlerdt~ ev imalfühaıw 
"' 
gihi siikna\'a ve\'a is .!.!ÜI'-

• • • D 

mt•ye mahsus yerlercfo 
yapılırsa hakimin veya 
miiddeiu mu mi niu hazır 

hulu11111adığı aramada o 
mahallenin ihtiyar lıey

f'linderı v•~~·a komşulard:aıı 

iki kişi lrnlnndurulmak 
lazınıgdir .. \ıH~nk ıahıw 

ııaz;u·•·lı altıud:ı hulunan 
ym·IP.rlı~ polisçe fena ta -
nınmış ıuahaller Vf! ~tH!e

levin lwrkPsiıı !"PrhestcH 
w • 

eı kaca 0 1 Vf' rlf'r ici n bu . " . . 
takayyiidP. lüzum yoktur. 

Elhasıl aranıa icin h:)-
• 

kimden karar almak la
ıınulır. karar almaya int-
k:in kalr:ınvan müslaCt!I ., 

lıallerd~ doğrudan doğ
ru)' a m ii dele i u rıuı mi veya 
zalutaya müracaatla ev 

ve iş yerlerirulP. giindiiı 

arama yapılahilir. Fev-
• 

kalade hallerde gt~ct-ıle~·in 

clahi icra oluna hilir. 

Liman Haberleri : 

Or~u Vapuru 
........ , 

Tiirk · haıufır:ılı Ordu 
vapuru Karamanc~ılara 

ail gelirmiş olduğu kö
miirii11 lıoşalnıa~ı hu giin 
hitam hulnıus l~tanhnl • 
İ<;İıı hu~clay alnıağa haş-

lamıştır. 

Akka Vapuru 
Alman h:tndıralı Akka 

vapuru ~· üz yetmiş ton hu 
luıbal alarak hu akşam 
ha rt~k•~l edecı~k tir. 

Marti Vapuru 
Tli r k ha rıclı l'(j la ~la rti . 

vapuru altoıı~ ton demir 
malzemesi boşaltmış ah
nuş ıon lıulnhatı alıp 

lw rPkP.t r.clt-ıcek liı·. . 
~anaktale Vapuru 

Deniz \'Ollarına ait 
Çanakkale vapuru 2800 
parça ~şyayı tiiccari~· ~ 

il•~ hu giin ~mal 14,30 ela 
limanınuz:. gelmiştir. 

Yarıu zuhur tHlem~k 

t'şya ve yolcu :ildıktau 

laarekel ellt•cek Lir . 
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Denizlide 
Ôfretmenler faydalı 
toplantılar yaptılar .......... .,___ 

Denizli : 9 ( :\.A ) -
il merke·ı VP. hağlanlısın · 
dak i k iihiir isp~rlerler 

v~ işyarlarla lıüıiin baş 

öğretmenler ve istekli 
ögretmenler Denizlide er
tiks~l bir toplantı yap -
mışlardır . 

Kiihiir clirektöri'aniin 
başkanhğı ullmda Gazi 
ok 11 lu ve H:tlkevi salon
la rantla d()rt giin siirf'n bu 
toplantıda ilimiz okulla
rmdaki iş beraberliğini 

lemin icin vöneliıu, elli-. ., 
ğim ve öğretim işleri laak 
kanda u~un konusmalar • 
yapılrmştır. Bu konuşma-

lar sonucunda kültürel 
alanda çok fa)· dalı karar
lar verilmiştir . 

••• 

MEMlEKEflffDEN 
Mal almak i•teyen 

firmalar 
···-·-~ Gesellachaft für Getreiden 

haldel S. A· 

BERLiN w· 8 

Markrafen Str. 46 

V ukarda adresi ,·azıll .. 
Firma memlP-keli mizden 
Arpa, dan burçak ve em
sah waddelerimizi almak 
isl~yorlar • 

A lakadarlarm dik kat 
uazarrnı et-keriz . 

• 
Walther E. Krüger 

BREMEN 

Firması pamuklarrnuzı 

satmak istedığindf>n bahs· 
la kendisinf? tek lif yapıl
masuu, numune gönderil
mesini ve satış şartlarm m 
hildirilmesini dileyor. 

.Alaka dar liicca rla r·11rn -
zan dikkal tazarmı cekeriz. • 

Kırmızı derileri 
g6reyim derken 

Viyana gazetelerinde 
okuduğumuza güre, ..\nıe
rika Jc Hakaumm allnu~ 

• 
yaşlarmdaki Hayam oto .. 
mobille lurmızı d~rili A
nrnrika yerlil~rine ayrıl
uuş olan bir mahalleyi 
geımeğe gitmiş, düuiişte 

otomobili haşka bir oıo

mobill.- -;arpışarHk iç ha
kanm ba~· am ölmi'ıştiir. 

Suriyede Türk M • 
Emlaki erSln 

- Birinci ıayf adan Artan -

larımıza azami teshilAt göste
rilmesine ve işlerinin tez alden 
bitirilmesine dair ali komiser
likte hazırlathrdığım tamimin 
bir örneği ve türkçeye çevril
mişini takdim ediyorum . 

· Piyasası 

Bu emirde dos\'al~rma 
Ali l\omserlik la;afıl•dan 
verilen kararlarda ken-

K.G. 
Pamuk ekspre~ 
1 a ne 
Kapu malı 
Kozacı parla~ı 

iane çij(idi 
\' ~rli • 
Koza 

dilerine iade edileeeğı işa- Susaııa 

rt~l edil•~ulere ~mlAkları- Fasulya 
nm baska hic bir muame- Nohut • • 
leye ihtiyaç olmaksızm, Mercim~~ 
teslim ~tlilPcPği; hukukt) Burçak 
lasarrııfi)·elerinin bizim Kuş yemi 

K. 
49 
44 
42 
4o 

2 
l 
6 

11 
8-9 

s. 

50 

75 
25 
25 

5 625 
8-9 

4,625 -475 
7 

4 125 
6 25 

taraf11mzdan çıkarılmış ıa • Kuru darı 
pu kayd örnekleri iizerine Çeltik 
tescil olunacağı, veraset Acı çekircl .. k içi 41 43 

tP-scili icin miiracaat ede- Sabun Ayvalık 
cekleriı~ keza hizim taraf- KahvP 

.
1 

.
1
A Nişadır 

tan verı en veraset ı cımı 

· 'k - · 1 Çay ve saır vesaı uzerıne • • 11 aeıme ye er 

mahhil ad edilmiş ve~'a sandık&• 
Toz şeker cu vah 

hazinP yahut iiçiincii şa- • 
luslar namma alakadara- Kalay 

Bahar 
mn ihraı elliği kayt ta- Arpa Anatlol 
rihinden sonra tapuya 
kayd.-dilmiş de olsa buna p· '~ 

yerli 

24 
98 
16 

270-275 
15 L. 
27 L.55 K 

212 
75 
3 
3 

375 
25 

14 . ·ı. ı·ı . .... k ırınc 
ılıuar et ı mıyecegı ve ayl Ç d • av ar 3-125 
larm~n i.cra ve .mallarwm Buğd&y Anadol 4, 7 5_5 
lendıforme teshm ohana - Buğday v~rli 3 625 
caj:tı sarahatla gösteril - Limon tozu 75 
miştir . y kl'k . y 3 eme ı zevtın • 4:-

Birde Suriyelileri hiiim Sabun Biriı~ci 26 
taraftaki emlaklarmdan, • ikinci 24 

3 dolayı iade tarihine ka Mısır darı 50 
llar vergi vermiyecekle- Cin darm 3 

95-90 
J 60 

rine mukabil varnndaş- K ı.··ı ara uu •~r 
lar11uıztla11 da kendilerine ince Kepek 
iade edilec~k emlftkları 1 K 1 am • 1 60 
için vergi metalibe edil- incir 10 dan 11 
miyeceği temin edilmiştir Yular Çukuro va. 3_ 25 

Emlflk talepnamesi ver· ,, Anadol 3 25 
memiş bulunan ve malla- Yapağı beyaz 42·4 7 
rma tasarruf etmekte O- ,, Siyah 42-47 
lan valandaşlarumzm da 1'iflik 62 50 
mahalli memuriru~ mlira- Sade yağ Urfa -70 
caatları takdirinde yuka- z~ylin danesi 20-22 
rulak i hususattan istifade 1 PllUreden geçme 40 HJ&ID 7afı 

edecekleri ilAve ettiril -
ıniştir . 

Bu emirlt~rfo yatandaş

larmuzın bulunduklarimn 

muhafazası icin azami le-
• 

minal almnuş bulunuyor 
TaLhi ~alta h~r hangi bir 

)'olsuzlu ~ vaki olursa ,ı.-r 

hal şi~ayet edilerek bu 
yolsuzluk tashih ellirile
Ct>k tir . 

Bıııi satıı 
Oün ticaret ve zahir~ 

borsasında ldOOO kilo buj(

day yerli malı 3 kurut 
56 sanlim 25 milimden il. 
hazır olarak borsada sa. 
ulnuştır. Hundan başka 

borsada muamel~ olma
nuştır • 

ismi San'alı 
Mersin Hükumet Toplanca 

Kaza uç 
Senesı Lira 

935 216 

vt'rgisi 
Kr • 
00 

caddesinde Mahmud 
ve Osman Haddal 

Yukarıda isim, san'at, sene~i ve vergi miktarı 
yazıh miikellefin mahalli ikameli lesbil ellilemediğin
den· tebligat yapılaruanuşlır. Tt~bliğ makamma kaim 
olmak üzere işbu ilan tarilaiuden itibaren bir ay zar
rmda miikellef matruh vergiye iliraz edebilir . Hu 
miiddetin mururundan sonra verginin kesbi katiyet 
ederek vacibiil tahsil bir hale gelec .. ği iUın ohınur. 

L A N 

As~eri Satm 
1 

Alma Kumisyonu Riyasetin~en ; 
Konya garnizonunun 935 bir senelik ihtiyacı için 

350 tora Kok körnürii .kapalı zarfla eksiltmeye konul· 
muştur • Tahmin edilen bedeli ( 12250) lira, muvak .. 
kal teminatı < 919 ) liradır. l halesi Kon yada Kor Ko
mutanlığı binasmda Kor .~atın Alma komisyonunda 
2 6 -Eyhil- 93 5 Perşembe giinii saat 1 O da yap•la
caktır . isteklilerin kanunda yazlldığı şekilde teklif 
mektupları ile ihaleden bir saat evveline kadar ko
misyona müracaatları . Şartnamesi komisyonumuzda 
resmi tadil giinlerinden maada her gün bila bedel o-
kuuuruhır. 5-12-19--·21 

Hademe Aranıyor 
Merıin .llalkevi Isı Yuva Ôzel 

Okulu Direkt6rlüğünden : 
Ana 

Genç ve orta )aşla olmak iizere , çucukları iyi 
bakabilecek iki kadm hademe aranmaktadır . 

Adres: Soğuksu caddesi inhisarlar clair~si civa
ı rmdaki mektebe her giin 9 dan 12 ye kadar n\iira-

caat edilebilir • 4-7 

J 
Mer•in Halkevi Isı Yuva Ozel Ana 

Okulu Direkt6rlüğündeu : 
Okulun geçen yıl alman ruhsatnamesi kaybol· 

muştur • Yeniden bir nıhsalname almacağı için evel
kinin hükmii olmadığı ila11 ,,fumır. 3-3 

Acele Satlık Hane 

Gözne Yaylasında 
Fevkani dört oda, ıahtani iki uda bir mutbah ve 

bir banyolu, l 840 metre murabbaı eşçarı müsmireli 
ve bağh tarlayı havi doktor Hifzinin hane~i ac~Je 
sathk•lır . 

Çok müsait ve ehven bir bedel mukabilinde satı
lacak olan bu ~vin bedelidc~ muteber bir tiiccar 
kefaletile Ü«; senede aiti taksiti~ ödenmesi kabul edilir. 

Fazla tafsilAt almak ve görüşmek isteyenlerin m:ıt-
baanuza ve ismet lştwine müracaatları . 9-30 

Her Nevi kitap ti 
Her nevi eski kitap alınır. Ve satılır Gazete • 

bayii bay Hacı Fehmiye müracaat ediniz • 
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TÜRK :OOK.Uıv.rASI 

KALIN BEZ 
Çadırlık - Muşamba/ık - Tentelik 

Bu hezlN·e ilativacı ol:ırılar SPl:\rıik B:ıu-. 
kası karsısırula AllltEB ,\ V~EB o(;Lı : T.-cim .. . 
twinılı~u ted:ırik edt>hilir lc1 1' • 

M11zktir mağcızacl:ı lıal i~ rı fa :-;ad.- ~:ığı . 

~' t'ntf'klik Zeyti11 yağı. Salıuu. l\ a ln ı• , Piri11t; 

şekf•ı· vr. sail'e h11Jurıu r·. Toptau vıı fH'i'akt•rıdı~ 

sarılır • ~-:>o 

mllil!l!SIM!l!WJl?lllft5D.HRl~~!ml 

fijJ~fmlfijJrmıl@!fl@~~f@lf~~~rmJ 
[{gf ffi!l 
[{gf La Konkord Siğortası ffij] 
(!gj NAKLİYAT VE HAR.İK. iın] 
[{gf ACAN'l'ASI: K~H.AMAN . ÇiFÇi ~ANKASI ' (h:~ 
~ MERKEZT Il>AHESl MEHSLN ffiD 
lnJI Mullar111ızı ı•m11iyP.ll•~ Siğorıa f-'ltiri ııiz . ;;;;') 
~ 3- ı () 11!9 

[{gf m!f fiUm!Jm!f~[jJJij!fmJmfijJJ~~~ 
·.·= . • . . •(· 

CLiMASX 
KLiM RKS 

klımal{S Su l)eğirınenleri 
Bütün . Dünyaca Tanınmış Uir İngiliz Marka~u 

~Jenılek eti mizcf... hil 

ha~su bahcrleriu su larıuı a-
• 

~ı icin cok llizuınlu ol,hı-. . 
ğunıları t:ıvsİ)'f')t' larikıır. 

.u·zu ••ılı·rılt•r doArıı -

tlan do~ru\'a Fahrikad:ııı . . 
t•t•lbi icin lav:ı:-:~tıt ı•ıli)nu·k -

• 

, ____ -------
Adres; MersinlHükumet caddesi 

Osman Enver 

• 'ı ' ·ı 

12-30 

PİYASANIN 

EN LÜKS 

EN UCUZ 

EN SON 

KUMAŞLARININ 

YEHLİ VE AVRUPA ÇEŞİTLERİNİ 

Ferit çelebi 
Müessesatında bulabilirsiniz • 
Fiyatları Tetkik Ediniz . 

7 -- 1 () 

·~==============~· 
SAGLIK. 

ECZ.A.:rq-ESİ 

Mersin Gümrük Civanndad1r 

llµr ıH~vi Eczayi 

lı hb ı.v ,., '-'• ~ rli ve Av- ' 
nıpa nıiislalaz~ratı hu · 
l111111r .. 

•i=======· 
••o•·:·•••••••••• • • • •• • 
: Yeni Mersin Basımevi • • • ••• 

mücellit hanesi • 
f• k. . 1 • • ,,s · ımış, parça a11- •!• 

• mı~, fer~ıatlr. kitapla - • 

• ruıızı i...:P. yaramaz clt>-~ . "' . . •. 
•:• \'f' atnıa\'ıuız. hirgiiıı • 

• • • • 
; size lazım olur. Kit:ıp -•:• 
• ları111zı, cleflerleriu!:.ô, '-\) 

• nıiicdlitlaanemiıf~ ~füı-•!• 

• ılt)riniz. • 

: IJPr 11t•vi kitap \'e : 

• llt•fL.-rlı•r şık, zarif ıue • • • 
• tiu VL kull'-trnslı ola - • 
• ' . l . . o raf\ cıl emr. • 

• • • • •• • •••••••••• 
YfHİ MfRSiH 
Nüshası 5 kuruştur 

1 
Abone 1 Türkiye llariç 

Şeraiti için için 

Senelik 12011 Kr. 2000 ~. 

Altı avlık 600 l ooo 

Üç aylık 300 500 

Bir a}'lık too yoktur 

Günü geçmiş sayılar 2 O K. __ , ________________ _ 

Zayi Terhis tezkiresi 
Gaziantep Jandarma K. 

merkez bölüğünden 15 Nisan 

932 tarihinde almış olduğum 

terhis tezkiremi znyi ettim . 

Yenisi alacağımdan eskısinin 

hükmü olmHdığı ilan olunur. 

Konğal delik taş nahiyesi 
humarlı köyü il oğlu 

Süleyman 317 

Yurtdaş 

Onpara harcarken 

ile kimin cebine git-

tiğini düşün: 

l1illi i~lisal ve 

tasarruf cemİ)'eti 

. ,, 
' . 

T~OkiYE 

l1RA4T 
~BANJ<ASı 

.DARA 
BiRiKTiREN 

.QA~T--~Ot;Q 

ESANS-LOSYON 
KOLONYA 

Sıcak Tt• uımuz günlerinizi giizel kokular a ı·ası 11 _ 

ela hir ilk halaar gibi yaşatmak içirı Fransa VP İs 
viçr~deu gflirdiğim ccESANl .. AB» dan yapılan KO · 
LO~YA ve LOSYONLAR() \N al;ırak kullanınız . 

Genelik Kolony:ıları , 
Bütün Kolonyalardan üstündür . 

Dt•ıı.-uwler huııuıı cloğr11luğı11Hı gilsl•lrir . 

l\'lağazaınızda her nevi ESANS 
LOSYON KOLONYA 

Bulunduğu gibi şık ve temiz geymek isteyenler için 
Gömlek - Çorap - Fanila ve sair tuhafiye eşyasıda vardır. 
Mallarımız temiz sağlam ve ucuzdur . 

Sivri sineklerden korunmak sağlık fükvidiı Bıınlar: \ild .rıııek ;ç'n nçıktan 

Kilosu 100 kuruşa alacağınız FİL İT 
İLE OLUR.. 

ADI:> ES : Gümrük çivarında içel Tecimevi , 
" ve gençlik kolonyası sahibi 

A· HAM::Oİ 

rE3Bü;ükT ~;;;r~E31 
~ Piyanğosu ~ 
!~ Pek çok kişilerin yüzünü nı 

ffi güldürmüştür . nı~ 

ill On Dokuzuncu Tertip Beşinci Keşide 
j ıı Eylül 935 tarihindedir. 

1 
Büyük ikramiye ~ 

35,000 Liradır . 

L "!~a'::,~o,~=~=~-. aJ 
--------- --~·-..,,..·-·-·----~----~-

Yeni Mersin Basıınevi - 1t1ersin 


