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Bulgaristan balkan paktına girecek 
istatistik Ve 
Nüfus sayımı 

Nüfus sayımında 
NECİP ALİ Küçükağ• 

Denizli Saylavı 

Cumuriyet devri yurdda is-

- -------
Yabancı memleketlerdeki nü· 

fusumuz da yazılacak 
l t. t"k kurumunu ynydı. Dev
a ısı . . :ık ve 
let işlerinin ıçıne dalm . 

-------- -

} h . b'ı r devlet meselesı 
ıer angı 

etrafında doğru bir sonu~at~~r 

Sayım işleri için İsviçre istatistik genel 
direktörü maşavir olarak getiriliyor. 

k . . ınutlalrn istatis ıge ma ıçın 
Ankara 20 ( A.A) - Bize 

lüzum vardır. 
· Hir ( konuyu) elemek ve bildirildiğine göre genel nüfus 

d b. karar ver- k' b' onun hakkın a ır . . sayımını mütea ıp ecne ı mem 
mek için ünce bir takım ?ılgı- Jeketlerde bulunan Türk tebası 
)erin ortada bulunınas_ı Ja~ıtr~~ 
d . 1• t bu bilgiler ıstatıs ı · 

ıı. s e . Al 
l ·ı ·1. ·d·ır Bunun içın mıın 

>1 gı erı . . f'k . 

mikdarının da. tesbiti için ista· 
tistik genel direktörlüğü ecne· 
bi istatistik direktörlerine gön lnr istatistik hakkındakı ı .rı 

dııha ziyade uzııta~ak ~e genış· derdiği bir tamimle her mem-
leterek deınişlerdır kı: leketin nüfus sayımı neticesin· 

(fsiatistik devletin ta iten~ de tesbit edilen Türk tebası 
disidir.) Bununla devlet ida1 resı mikdarını sermuştur. Ru suret· 
. . "statistig1in ne kadar e ıem 
ıçın ı - ... le Türkiye haricindeki Türk 

. ti' ve lüzumlu oldugunu 
mı1yelr~ak iste~işlerdir. Geçmiş tebası adedi de öğrenilmiş ola-
an a d b" "k kt anlarda dlinya a uyu en ır. 
wm b'" "k h devrimler yapan v? uyu· a- Diğer taraftan istatistik ge-

k tıeri çeviren msanlar çok nel direktörlüg'"' n memleketin re e . .... k t 
ilgelde olsn istntıstıge . ~ıy~·c belli başlı muharrirlerine nü-

miyetini anlatan makaleler 
yazdırmıştır. Ru yazılar İlkteş· 
rin ayının birinci gününden 

itibaren her gün bütün gazete· 
lerde intişar edecektir. Nüfus 
sayımı işleri için müşavir sıfa

tiyle muvakkaten angaje edilen 
İsviçre istatistik genel direk
törü Brusvayler bu ayın yirmi
sine doğru memleketimize ge
lerek ve genel direktör Celal 
iJe memleketi dolaşarak yapı

lan hazırhkları takip edecektir 

Brusvayler, sayımın sonuna 
kadar memleketimizde kalacak 
neticeler vo tasnif progrıımı 

hakkındaki ınütaluasını da bil· 
ve ehemmiyet. ve~mış ert 1 r. fus sayımının fayda ve ehem-
M ~il meşhur Iran ım~ra oru ~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(D:~u) vergi toplama~ için ka- Yunan Filosu Bulgaristan 
direcekti r. 

dastro yaptırmıştı. Imp~rator 
Ügüst Romada askerlerı, ge- l.stanbula geldi ve Balkan Andlaşması-

·ı . zenginlik ve gelir kay- • k •? 
mı erı, saydırdı ,·yı· karşılandı. na gırece mı .. . 
naklarını her zaman . · 
Fakat istatistiğin geçmış. za-

. b t kabul etmıye. 
maıılara nıs e . 19 cu 
cek derecede ilerlemesı ., 
nsırda başlıyarak yaşa~ıgımız 
· ·yetli bır ko-
asırda en ehemmı B' d 
nu vaziyetini almıştır. ız e 
. t t• t'k bürosu kurulduktan 
ıs a ıs ı d t 

l kkın a e-
sonradır ki yurt 111 • • 

d .., gıdebıl-
ınelli bi lgilcre ogru .. _ 
dik. İstatistik kurumund~n ~n 

t zanıle)a-ce bizde her ıesap ,. . 
. b" )'de katı bır 

pıhrdı. Hıç ır şe o. la 
bilgi yoktu. Yurdda yu~dd. ş. -
rı n soyısı bile belli değı ld~. l_1k 

l ketımız· nüfus yazıımıısı mem e ..... 
n)'ıSlOl ogrende yurddaşlıırın s... . . 

rnek bakımından L>irıncı adım 
oldu. . nil-

Şi mdi bu yı 1 yenıden 
' d her köşe-fus sayımı, yur un 

sinde yapılacaktır. 
Yurtdaşlnrın sayısının ne 

.., lı'Jmek bugiln kadnr oldugunu 1 ' •• 

kü yurt işlerinin içinde L>ırın· 
. . t k'ıl eder. Ancak 

cı meseleyı eş 
. t ı vakın olarak hunu hakıka e er " 

bildikten sonradır ki yu.rdun 
"Üksek politikasının çevrıl~e
J "stune si ve ulus sorgusunu u A • 

al . lar için en zarurı bır 
an ınsan be 1 er 

şeydir. Bununla here r ı 
yurtdaşın hu yiiksdk }·ur d~va~
sında biltlin varlığı ile huku~ 

ı · kuvvetlı mete yardım e mesı 
b ... d d' r Benim kanaatıına 

ı r o ev ı td 
göre harp wmn nında yur aş, 
Yurdun korunması ve ulusun 

İstanbul 20 (A.A) - Amiral 
Sakelaryu kumandasındaki Yu 
nan filosu bu sabah 9,15 de li
manımıza gelmiştir. Filo Hay
darpaşa açıklarında tor atarak 
şehri selamlamış ve bataryala
rımızla Mecidiye kruvazörü tn
rnfından mukabele edilmiştir. 
Yunan filosu Elli kruvazörü ile 
Hydra, Spezni, Psera, Yeraks 
Panther distoyerlerinden ve 
Trilrnn. llroteus, Katsonis de
nizaltı gemilerinden ve İzestos 
denizaltı depo gemisinden mil-

rekkeptir. Yunan ve 
mirulları arasında 
göreUer olmuştur. 

Tiirk a
karşıhkh 

isti klfili için çarpışmağa ve ça
lışmağa kendisi için nasıl aziz 
bir ndev sayıyorsa, bu mesele
de yurd bakımı menfaatındıın 

0 kadar esaslı ve o kadar kuv
vetli bir iştir. 

Genel nüfus sayımını işte 

bu bakımdan görmeli ve ince
lemelidi r. Bu işe karışmamak 
kııytsız durmak veyahut da 
yanlış sağlık vermek yurda 
karşı yapılmış suçlıırın en hü-
yüğüdür. Yanlış ve eksik bilgi 
hiç bilmemekten daha korkunç 
ve daha çirkin sonuçlar yarata 
bilir. Bunun zararı doğrudan 

Atinadan İstanbul gazetele· 
rine yazılıyvr: 

HilkOmet taraftarı Katime
rini gazetesi Cenevreden nldı-

ğı telgraflarda Bnlkan de\'letle
ri Dış bakanhırı arasında ya
pılan konuşmalarda Rulgıırista

nın Balkan andlaşmasına gir
mesi hakkındaki ümillerin pek 
çoğalmış olduğunun teyit edil
diğini yazıyor. 

Atina - Cenevrede bulu
nan Dış bakanı Maksimos Arsı 
ulusal durum hakkındu Başba
kana telefonla i7.ahat vermiş 

ve hükQmet tarafından kendi
si ne telgrafla bazı tali mat gfüı
derilmi şti r. 

doğruya yurda olur. işte bunun 
içindir ki genel nüfus sayımı
na karşı yapıfan bir suç doğ-

ruca yurda yapılmış olarak sn· 
yılır. Yurda karşı suç işliye
cek yurtdaş her halde çok az 
bulunur. Ben Tilrk yurtdaşını 

böyle ağır bir suçtan uzak tu
tarım. Şu halde hilkQmetin bizi 
ödeve çağırdığı günil bekliye
lim ve bize verilecek ödevi 
yüksek bir heyecan ve istekle 
büyük bir doğrulukla atılalım 
Bu iş yurdun bize yüklettiği 

borçların başında gelir. Bunu 
bir dakika unutmıyahm. 

Bu da Bir Rekor 
16 Saathk ankaradan telgraf 
33 saat 40 dakkada geliyor 
Anadolu Ajansı Anadolu gazetelerine 

övey evlat muamelesi yapıyor 

Bir gazetecinin en büyük va
zifesi ve gilnlilk bir gazetenin 
amacı okuyucularına günün 
haberlerini yetiştirmektir. Ru
mı yapabilen bir gazete başarı
snn ajansa ve telgrafların sllra
tine borçludur. 

Anadoluda çıkan öteki ar
kadaşlarımızın durumu nasıldır 
bilmiyoruz ama biz bu iki ku
rumdan da şiki\yetçiyi1 .. Çünkü: 

Anadolu Ajansı eskiden bi
ze iki servis g5nderir ve ol
dukça anlaşılır bir tafsilatla 
türlü kaynaklardan aldığı ha
berleri bildirirdi. Ajans nedense 
bu servisini şimdi bire indirdi 
ve mahiyeti malum bir mesel~
yi hatırlatır gibi en büyük ve 
önemli haberleri :bir iki keli
me ile angarya kabilinden ver
meye başladı. Mesela : 

Kayseri kombinasının açılış 
töreni gibi önemli bir hadise
yi bize inanınız şu altı kelime 
ile anlattı: 

" Bugün Kayseri kombi11asınm 

açılış töreni yapıldı,. 

Bir iki misal daha : 
" Uluslar sosvettsinde Fransız 

delgesi bugün lJnemli bir slJyltv 

veedi.,. 
Scylevde neler var niçin 

önemlidir bunlar yok. 
Balkan gürtş şampiyonluff!l maç 

ları bugün bitti. 
Kim kazandı. Şampiyon 

kim tabii buular da belli değil. 

Bu kabil haberleri günü 
gUnUne verse biz gene razı 

olacağız. Ajans bir giln önce 
istanlıul gazetelerine verdiği 
haberlEirin ikinci gün 'hiç bir 
mano. ifade etıniyen hutasasını 
yapar gönderir. 

İstanbul gazetelerinden beş 
altı saat sonra tek yapraktı bir 
ajans telgrafı bize çıkar gelir. 

Okuyucularımıza her gün 
sunduğumuz :1jans haberlerini 
servislerden değil radyodan 
alarak yazıyoruz. Ve gen~ ajan 
sın hakkını )'emiyerok adını

da koyuyoruz. 
Telgraf işine gelince : 
Biz trenin 16 saatta geldiği 

Ankaradan yirmi saatten önce 
telgraf almış değiliz. 

DUn sabah saat sekizde al
dığımız 1463 numaralı ve 267 
kelimelik a;ans telg•afı hayret 
edilmesin 33 sant 40 dakikada 
gelmiştir. 

Bu telgraf ayın « 19 » uncu 
gilnil saat «20-20» de Ankara 
telgrafhanesine verilmiş Mer
sin telgrafhanesinde ancak ayın 
«21>+ inci günü saat 7 de almıı
bilmiştir. 

Bu belki dünya rekorudur 
ama bu rekoru kıran bizim 
telgrafhaneler olmamalı) dı. 

llgili olan makamların hiıi 
bir daha böyle şi kAyete mec· 
bur bırakmıyacaklıırını umu
yonız. 

Ekmel{ fiyatları \ ____ ._ l Zonguldakta 
Belediye fiyatları 

eaaalı surette 
inceliyor 

ilk Antrasit istihsal 
tecrübesi yapıldı. 
Zonguldak 20 (A.A) - Zon

guldaktn yeni yapılmakta olan 
Fabrikaların un fiyatlarına Türk AntrasU fabrikasında bu 

zam yapması üzerine belediye- gün ilk defa olarak tecrübe is-
ce ekmek fiyatlarının narhı da tihsali yapılmış ve verim çok 
artırılmıştı. Fırıncılar bu narhı yüksek sonuç vermiştir. 
da az bulmaktadırlar. Haber al- den ekmeğin maliyetini lesbit 
dığımıza göre Belediye fiyatla- ! etmektedir. Hakiki fiyat duru
rı esaslı surette incelemekte ve mu bu incelemeıeı sonucunda 
elde mevcut Uç cins un üzerin- 1 anlaşılacaktır. 

~~~-------~----~--~--------. 

Nüft1sun1uz artmıştır 
Nüfusumuzun arttığına şOpbe yok. Ancak nerelerde ne 

kadar artb? En çok hangi yerlerde arttı? Niçin başka yerleri· 
mizde bu kadar artmadı? Çok ıırhn yerde ne var ki Otede 
yok? Olmayan yerlerde bunu yaratamaz mıyız? işte blr sorn 
sorgu kt bunlar11 ancak : 

20 llktefrin Pazm günü 
yapılacak olan genel nnfus sayımı halledecektir. 
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Conte Cianonun radya ile Ame { 
rikan ulus1ına verdiği nutıık 

Erilre baş şehri olan 
Asmaradan vekil sıfatile 
değil, göniillii ltir halyan 
tayyarecisi sıfatile asıl 
Am~rikan ulusuna hitap 
ediyorum. Bu nutku söy
lemeden evvel Ducenin . 
coculdarı ile birlikte 
• 
tayyareci iiniforması ile 
Habeş kıl'asının dağları 

ve ovaları iistünde bir 
tarama uçuşu yaptık. 

Alcieuap ve ciir'elli 
Amerikan ulusu haklı 
bir dava karşısmda lJu
lunduğu zaman savaştan 
çekinmerli faşist hiikt'ı

m~tinin llabeşislana karşı 

:Jldığı vaziyetin haklı se
bepleri .Amerikan ulusun 
ca malumdur. 

ltalya hükumelinin 
uluslar sosyetesine ver
diği memoraııdumi elli 
senelik ltalyan - Babf.Ş 
münasebetlerini sarih bir 
şekilde göstermektedir. 
halya, bu elli SP,ne zar
fmda Habeş hükumeti 
ile iş birliği yapmak için 
gayretle çalrşmışlı. hal
yan hükumetinin bu müd 
det zarfında Habeş hüku
metine gösterdiği dostane 
teı.ahiirleri birer birer 
~ayabilirim. 

halyan hiikum~linin 
mesaisi lıic bir müsbel • 
netice vermedi. Habeş 
şeflerinin şahsi menf aal
leri ve istibdad duyguları 
kar~ı ında, ltalyamn hüs 
nii niyeti boşa gitmiştir. 

Habeş şefleri, Babeş u
lu unu ezmekte sefıl ve 
barbar bir vaziyett~ bı
rakınaktadarlar. 

Lincel'ün vaktile aley 

AFYON 

tı Oiornale d' lıalia 

hine çalıştığı ve lıaJatı 

bahasına kaldırmağa mu ._ 

vaffak olduğu esaret 
llahf>si~tan medeniyetinin • • 
miişiresidir. Eritre ve 
Somali öıuiirgeleri Ha
beşliler tarafrndan lwr 
tiirlii tecavüz vP. akme1-
lığa maruz kalmakta<hr. 

Ha beş şefleri gen~l 

barışa bir tehlike teşkil 
etmek le bera lJer zengin 
çtışitli mesıbalarla dolu 
bir memleketi medeniyet • 
ekonomisinden mahrum 
hırakmak istivorlar. ., 

İtalya, bu kıtalara ba
rış ve ııizam getirdiği 

giindt\ enuıiyet ve ada
let havası i~iode, serma . 
ye ve iş sahiplerine bir 
piyasa açnuş olacakllr. 

Habeşislanm devanıh 

düşmanca hareketi halytı 
yı Habeş meselesini ra. 
dikal bir şekilde lıallel

m~ğe sevketmiştir. İtalya 
run bu kararı ka t'idi r ve 
l)'t kararmdan hic bir • 
surelle geri dönmiyecek 
tir. 

ftalyanm bu hareke-
tine maruz kalmak isti
yenleri halyan ulusu red 
detmeği k a rarlaştıruuştır. 
Bütün acun sanksiyonun 
ne demek olduğunu bi
lir. 

halya llabeş hükume
ti ile iş birliği sistemini 
ka palnuştır. Duçf>nin ha
reket emri gelince hepi
miz blitii n selabetle va
zifemizı iia edeceğiz . 
Acunun tarilıirıi d<1~iştir 

mek istiyen uluslar 43 
milyon niifu~lu bir solid 
ulusun karşısında bulu
nacaklarını biliyorlar. 

SiLOSU 
Sekiz ay sonra hazır 

Elektrik santralı gündüzleride çalışacak 

Af yon · Duyum • 

Şehrimizde yapılacak 
silonun ihalesi yapılmış. 

tır. Kony~ silosunu kati 
kabul linü yapan heyet 
arasmda bulunan silolar 
işletme ispekteri Faik 
Oğuz şehrimizde yapıla 
cak silo icin incel~meler 

• 
de bulunmak üzere gel-
miş ye ilgili kişilerle te-

masta bulunmuştur. Si-
lonun sekiz av sonra .. 
bitmiş bulunacağı anla-
şılmaktadır. 

Siloya gereken elek
trik ceryanını lemin içi n 
elektrik santralı gündiiz 
rf.ride çalışacaktır. Bu 
suretle şehirde her saat 
te ceryandan istifad~ ka
bil olacaktır. 

Ankarara Ouyumlan : 
'"rürk - Fraı1sız anlaşması 

Karadeniz 
Hususi takas sistemlerinden istif adeedilecek 

Limanlarında indir
me ve boşaltma 

Ekonomi Bakanhğı illere ~ir genelge ile yeni tecim 
anlaşmasmm esaslarım ~il~ir~i 

Ekonomi bakanlığı Türk 
Fransız tecim anlaşması etra
fında ilbaylıklara şu genelgeyi 
yollamıştır : 

Ekoııomi Bakanhğı bü 
liin l\aradeniz limanla 
nnda fındık indirme ve 
boşaltma aktılaranm tonu 
uu 75 kuruşa indirmeye 
karar vermişlir. Bazı li
manlartla bu aklı 100-
110 kuruş arasında idi. 

Tiirk - Frar•sız ~lotliis 

Vlvendisinin beşinci mad 
desinde, hususi takasa 

\ imkan lHrakılnııştır. 

Tüze Bakanının 
Yolculuğu 

l llusu~i l~•kasa mevzu 
ı Tlirk menşeli mallar 
t Fransada kontenjana tabi 

tutulmadığından Fransa. 
ya serbestçe girecek tir. 
Hususi lak asa mevzu 
Fransız mtmŞl'li mallar: 

Tiize bakanmm doğu
ya geziye çıkacağı hak
kındaki ha herler doğru 

d~ğildir· Esasen Bakan 
kamulaya sunulacak vt~ 

kamutayın ilk ch~vresincle 

çıkarllmasma çalışılacak ). 
yeni kannu projelerinin 
inc~lenmesi ile uğraşmak 
ta olduğu bir sırada An 
karadan ayrılmasma ih _ 
limal verilmemektedir. 

Erzurumda kurula
cak yargutay haberi 

Bir gazetenin yazdığı 

gibi Erzuruuıda ikinci 
bir yargulayın kurulacağı 
hakkmda Tüze ba~anlı

ğında hiç bir bilgi yok . 
lur. Cene 3) ni gazetenin 
Tilze erlik okulunun ye
niden açılacağı ve doğu 
da notel'lik vetkisinin ic-

o/ 

ra işyarlarına verileceği 

lıakkınrlaki haberler de 
ilgili kimselerce y3lanlan 
mışlır. 

Yıl başından beri ne 
kadar göçmen geldi 

Bu vıl Trak ' 'a aeıwl 
• .,ı . ... 

enspek tUrliiğii bölgesi ne 

a) Umu mi ithalat reji
nıimizd~ ithali serbest 
hırakılmış mallardan ol. 
duğu takdirde hiç bir 
takyide tabi tutulmak-
sızın, 

b) Umu mi ithalat reji
mimizde konleııjana tabi 
tululan mallardan oldu
ğu takdirde, ıue vcud kon 
tenjanlar uishetinde ithal 
edil~bileceklerdi r. 

Şimdiye kadar. aktedi
len ticaret anlaşmaların -
da, hususi takas mevzuu 
mallar memlekete ser
beslce ithal edilmekle idi 

• 
Fransa ile aktedilen Mo
diis Vivendi ve hususi 
takas muamelelerine ser-

besti verilmiş, kontenjan 
hudutlar Jafliliude bıra-

kılmıştır. 

Bfiyle daı· bir çerçeve 
içerisinde işliyen hususi 
takag mnamelelerirıin ra~ ·-
bel gfirmiytAc~ği, ve aynı 
zamanda ihracatı miitt>
ak ip )1 :.tpılan itlıalattla 

mevcut konleııjandan is. 

Araçlılar yangın teh
likesinde bulunµyor 

Safraııholu A . .\ - Arac • 
kazası ornrnnlar.rulaki 
yangından 35 kibmetro 
uzakta~i kasabamız du
man icinde k:aldı. Sabah 

• 

tifade edebilmek ıcın 
• 

uzun zaman sıra bekle 
mek nwcburiyeli göı iL 
nünde tutularak, Fransa 

ile hususi takas yapmak 
isliyenlerr. aş:ığıd:ı izah 
•~dil.liği iizere bir kolay . 
lık göstf~ rilmesi diişiiniil

m iiş t iir. 

Fransa ile hususi ta
kas )· apara~ Türkiyede 
kont~ııj .ına tabi Fransız 

menseli mal ithal elnwk • 
isliyenlr.r : Evvda Fran-
saya Türk nwnşeli mal 
ihracaalında bulu nurlar. 
Bu ihracatın filen yapıİ
mış olduğuna dair ibraz 
edecekleri vesaik iizerine 
ithal edecekleri mallarm 
gii m rli k le re 
beklemeksizin 

gelmesini 
nıevcud 

kontenjanHı laks;iminde 
sıra)·a girerler. Buna mu 
kabil ilhal edecekleri 
malı hususi lakas icin • 
tesbil etliJen müddet zar-
fında nwmleke getirecek 

lerine dair bir taahhüt

name verııuığ~ mecbur 
tutulurlar. Bu suretle 
«Speculatif - mahiyelleki 
tehlikelerinde önüne ge

cilmis olur. 
• • 

K lirin~ :-ı nlaşnıası nın 

oııuneu nıatltlesi hiikiinı 

lerine göre menş~ şaha -

dt! l11am~leri11in ikinci 

n ti s ha 1 arı it ha la ll ya p an 
menılektılİ rı gümrii k ı~ri n 

ce la~dik edilerek ayni 
memleketin ktiring mii 

ess~sesıne göndeı·ilecek

tir. 

Çankırıda yer dep· 
renmesi oldu 

Çaiikırı A.A - Bugiin 
sahalıa karşı lıufifoe bir 

yer ' deprentisi olmuştur. 

Homanya, Bulgaristan ve 
Yugoslavyadan 504 7 ev 
de ı 8 190 nlifus göçmen 
gelmiştir. Çoğu Elaziz 
iline yerlPŞliril en birinci 
genel eııspekWrllik böl
gesine gelen göçmen sa -
yısı 150 evde 530 niifos 
tur. Bu iki l>ülğe dışrnda 

ise l 191 evde 46f>8 nii
f~!S göçmen gelmiş ve 
yerl~ştirilmiştir. llepsi 
6388 evde ~:1378 kişidir 
Memleketimize göçmen 
gelm~si devam etmekte
dir. 

leyin giineşin ziyası kır

mızı renk aldı. Teneffüs 
edilen havada is kokmaya 
başladı. 

Çankırı A.A - Çan

kırmın Yaprakh panayırı 

ilk lesrinin dokuzuncu • 
çarşamba gii11ii açılacok 

tır. 
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Piyasası 
K.G. 

P<ı mu k ~k~pn~:' 

lant-
K apu malı 
Kozacı parl~ğı 

laue ci~ i di . 
) t~ rli • 
Koza 
Susaw 
Fasuly~ 

Nohul 
~lercim~k 

Burcak 
• 

Kus \' tHllİ . . 
Kuru cları 

c~ıtik 
ı\cı cekir•t~k içi 

• 
Sa hun .A~· vah k 
1\ a ln·P 

N isatlır • 
Ça~· 
S:eame şeaıer 
Sandıkta 

Tozsek~r çuvalı 
• 

Kala~· 

Bahar 
Arpa Arıatlol 

verli ,, . 
Pirine • 
Ça Vtlar 
Buirtl&y .\nadol 

~ 

Buğda~· Y~rli 

Limon tozu 

K. S. 
45 
41 
40 
37 

2 
l 75 
8 

ı l 50 
8 

5 50 
8-9 
4 50 
7 

4 
6 75 

42-.\4 

24-
98 

16 

270-275 
15 L. 
27 L.55 K 

212 

7b 
ö 50 
3 30 

14 
n 
5-5,50 

3 375 
75 

Yemeklik zeytin Y. 3i-

Sahun Birinci 26 
>> ikinci 

~1ısır tları 

Cin darı 
Kara b\ih~r 
İnct~ Kepek 

24 
3 50 

3 
95-90 
J 60 
l 60 

Kalın » 
incir ıo darı ı 1 

3 25 Yulaf Cukuro va. 
• 

n Ana dol 

Yapağı heyaı 

Si,·ah 
'' el 

1 iflik 
.'ad•~ yağ Ur·fa 

ze,·tirı danesi . 

3 25 

42-47 

42-47 
62 50 

- 70 

Fllitredeo geçme 40 
zeytın yağı 

--- -·-------
Borsa T elğraf lan 

Paralar 

Tiirk altuno 938 

ister·lita 622 - 50 

()olar 79 -- 4 7 -- 58 

Frank 12- 06 

Lirel 9· - 72 - 60 

A~ana Yedinci Daire Su işleri Müdürlüğünden: 
ı) Tarsus kasabası civarında Kalburcu savacağı 

ile Kölemusalı Berdan tahliye ayağınrn kavşıl )·erinde 
ve hu ayağın bir kıyısrndan öteki kıyısına kanal di
binin altından geçnrnk üzre 4f> metre uzunluğunda 
lu~tondan bir siforı ile lh11ıun kargir teferruatı Kal 
burcu kanalile şarlağın islalıı ve şevlerinin kaplama
larla tahkimi ve sifonun nihayetinde batakllk icinde 

• 
evelce ~çılmış olan .\ kanal111a birleşmek ii 'ırr 2 ı 70 
metre uzunluğunda tabanı bir buçuk metre eninde 
yeniıleıı hir kanal açılması 7248 lira ( Yedihin iki yiiz 
kırk sekiz lira) keşif bedfdi ile açık eksiltmeye çıka
nlmıştır . 

Şartname, plan ve kPşifnameler Adana'da Su is 
leri dairesinde buluııup isteklilere gösterilecek ve a~ 4 
zu edenlere bunları lt~ tkik ve iade etmek iizre birer 
surelleri verilecf>ktir . 

2) Açık eksiltme 935 yılı İlk teşriuin 2 nci Car-
• 

şamha güııii öğleden sonra saat on beşte Mersin Hii-
kt'ımPl korıağırıda )'apılacaktır. 

3) lluvakkat teminat miktarı 544 ( Bes yliz kırk 
dört liradır ) 

4) istekliler Su veya Nafia müdürlüklerinin biri
sinden :.ılınmış bir miileahhit ~lıliyetnamesiıai, Ticaret 
odasında mu kay yeı olduğu na dair bir vesikayı ve 
muvakkat teminatın ~ltwsin mal sandığına bu iş için 
yatırıldığına dair bir makbuzu bomisyona gösterecek
lerdir . 

Batlık Yağ ve Çiğit ~..,abrikası 

istan~ul Ziraat Bankasm~an : 
~Jersiııd~, Mersin - Tarsus volu üzerinde Nus-.. 

ratiye mahallesinde kflin Pa11nık ve Nebati Vağlar 

Sanayii Tiiı·k Anonim Şirkelinin malı . 

Yağ ve Çiğit Fabrikaları ve miiştemilfıt ve içinde 
bulunan alat ve edevat motör ve sairesile birlikie 
( ~liifredatı şartnamede ~· azılıdır. ) BeJoğln Altıncı No
terliğince lasdik edilmiş 30 - 11 - 931 larih ve 1&142 
numaralı mukavele ile Pamuk ve Nebati Yağlar Sa
nayii Tiirk Anonim Şirk•~tiniıı Barıkanııza olan mik
tarını mah'ııu borcunu 10 - 4 -- 935 larihi11de göntle
rildiği kay den müsbet ih Larname üzerine de tavsiye 
etnwmiş olduğundan iş luı borcun ihal~ tarihine ka
dar yüzde 9 faiz ve yüzde 3 komisyon , Sigorta lic
reti, hesap masrafı, Nakli nuk•ıd, muamele vergisi, 
avukat iicreli vesair bihinuııu masarifile birlikte tah
sili için bu borç mukabilincle Bankamıza · ipotekli yu
karıda hudut, cins vesai,. ~vsafı yazılı ~lt?rsin Tapu 
müdiirliiğlinün 23 - J 1 -~29 tarih 51, 980-128 mı
maralı Tapu senedile ~irketin tasarrufu altında bulu
nan ve 2280 numaralı karmna tevfikan iiç yeminli 
ehli vukuf tarafından ceman ( 158.822) lira kiynlt'l 
takdir edilen mezklir fabrika ( 1698 ) numarala Ziraat 
Bankası kanunu hükümleri dairesinde L0 - 8-935 ta
rihinden itibaren bir buçuk ay müddetle açık artır-

Bu \'esikaları bulunmayanların bu eksiltmeye gi- maya çıkarılmıştır . 

' 

rt~uıiy,'cekleri ilfın olunur· l 9 • 22 • 25 • 28 Muvakkat ihalesi 26-9-935 tarihine miisadif 

A~ana Ye~inci 
i l l N 

Daire Su İşleri Mü~üılüğün~en: 
Silifkeniıı Su hli"-liinıii mevkiinde ve Göksii ırma

ğmm sol sahilinde yeuidr.n yapılması lazım g~len bir 
mr.hmuzla evelce yaptırılarak mevcut bulunan dört 
nıehmuıun sellerden lıarap olan setlerle kaplamalarrn 
tamir ve inşaatrnm keşif beıieli olan 3467 lira 51 ku
ruş mukal;ilinde 2490 sayılı eksiltme ve arlırma ka
nunununa tevfikan eksillnıeye çıkarılmıştır • 

1) Şartname plan ve keşifoameleri .~dana'da Su 
işleri tlairesinde bulunmakta olduğundan isteklilerine 
gösterilecek ve arzu edenlere lmnları tetkik ve iadtı 

etmek iizre birPr suretleri verilecektir . 
'2) Açık eksihnıe 1935 yalı birinci t•~şı· inin ikinci 

t]arşaruba glinii öğl~dtn evtd saat onda MP.rsin Hli -
ktimet konağında yapılacaktır . 

3) ~luvakkat teminat miktarı 261 li!'<Hlan ibaret 
olup istekliler Su işleri dairesine ve.ya Nafia miidlir. 
leri uin birisinden alınmış bir müteahhit ehli yelna me · 
·sini vr. Ticaret odasında mukayyet olduğuna· dair vf. 
sikayı ve muvakkat teminat111 Mersin mal sandığına 
hu iş için yatırıldığına dair makbuz St~nedini komis 
yona gfi~H~rect'klerdir . 

Bu vesikaları bulunmayanların yukarıda adı geçen 
eksiltme)'e giremiyecekleri ilan olunur . 

19 - 22 - 25 - 28 

Sathk Ev ve Dükkanlar 
Silifke caddesi iizeruıdr. yarım oda şeklinde tak

sim t • cltlmiş lwş diikkan üzerine altı oda ve büyük 
bir s~ilon, matbah, abdP.shane ve zemin katanı havi 
bir varidatlı emlak satltkdır. Ayni mahalde Faik Tok
lafa müracaat . 2-- 5 

Perşembe giinü saat 2 de lstanbnl Ziraat Bankasında 
yapılacaktır • 

Teminat akçası yiizde 7 1 /2 dir . 

Şarlna me Galata da kain Ba ıı kamız, .\dana, ~1er

sin Ankara Ziraat Bankaları kapılarına asılmıştır . 

15 - 20- 22 

B i L i T 
Mersin Şarbaylıgından : 
Hir yıllık oranılan dtığeri 1000 lira ol.ın şa r sii ... 

J1iiriintibii yeniden açık artirmaya konulmuştu r. 

isteklilerin yüzde 7,5 ~iirt>siz tutak ile 7·10·935 
Pazartesi giinii saat 11 de Belediyede topl auaca k ko-
misyona baş vurmaları şartnameyi para ıı olaJak Be
ledh·e muhasebe dairesinden alabilecekleri bilit olu-., 

ırnr. 17 . - 22-27--2 

Acele Satlık Hane 

Gözne Yaylasında 
Fevkani dört oda, tahtani iki oda bir mutbah ve 

bir banyolu, 1840 metre nuıralıbaı eşçarı naiismireli 
ve bağlı tarlayı havi doktor llifzinin hanesi acrle 
sa tlıktlır . 

Cok müsait Vt! ehven bir bedel mukabil inde sa tı -
~ 

lacak olan htc evin l.u-~tlelitlo mulebPr bir liiccar 
kefalelile üc senede altı taksitle. ödenme i kabul P.dilir • • 

Fazla f.afsilat almak v~ göriişmek i ley nler i rı nwL-

lJaamıza ve ismet lşeviıu~ miiracaatları • 15 30 
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'· ' BiR DAMACANA 
==============- . -- ~ ------=---

KAYA DELEN SUYU 
1:"25 KURUŞTUR... 

iyi su fiyatlarında yapılan ihtikar üzerine sayğılı 

Menin halkının ş i k a y e t i n i nazarı itibara alan 
ticarethanemiz bu kere yine eskisi gibi Zafer cad
desindeki depomuzda Kayadelen Suyu satışına de
vam edecektir . 

Mersin' de satılan suların en iyisi Kaya delen Suyu 
olduğu Sıhhat Bakanlığının raporile sabittir. Bu ci
heti sağlığını düşünen halkımızın nazarı dikkatina 
arzederiz ·. 

Uraylığın vermiş olduğu narh mucibi hir Damacana 
KAY ADELEN SUVU 125 kuruştur. Istcnilen adrese derhal 
gönderilir • il Adres : Zafer caddesindC' Sakarya loknntası karşısında 

3-10 Kayadelen Suyu Satış Deposu 

ı------==• 

CLiMASX 
KLiMARKS 

klımaks Su l)eğirmenleri 
Bütün Dünyaca T amnmış Uir İngiliz Mar~a~ır 

Nö~etçi Eczane 
---

Bu Akşam 
lstikanwt Eczanesidir. 

• • 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civarmdad1r 

1 
~ 

! 
1 

11~r nP-vi Eczayi 

lıhhry,., Y~rli ve Av

rupa miisıah1.P,ratı bu
l uuur .. 

•i==============i• 

Yurttaş·! 
Ülkeni korumak isti· 

yorsan Hava kurumu 
na üye ol. 

••o•·:·••••••••• • • . ·:· 
: Yeni Mersin Basımevi : 
• •!• 
• mücellit hanesi • 

Memleketimizde bil 
• v k' . 1 • . • r~s ımış, pa .. ça (ll}- ·:· 

hassa bahcelerin sulanma. • 
sı icjn cok liızumlu ol,hı. 

• • 

ğurulan tavsiyeye lariktır. 

Arzu ecl~nler doğru

dan doğruya Fabrikadar> 

celbi icin tavassut edilnıPk-
• 

dedir. 

Adres; Mersin:Hükiimet caddesi 

Osman Enver 
18-30 

rE3 BÜ~tik T;~y;;E3ı 
m Piyc3nğosu 1 
~ Pek çok kişilerin yüzünü 111 

ffi güldürmüştür . nı~ 

nı On Dokuzuncu Tertip Alımcı Keşide 
ıı Teşrine1J1Jel 935 tarihindedir. nı 

Büyük ikramiye nı 

200,000 Liradır . 

L mükafat So,ooo liradır • J 
m J D 

Yeni Mersin Basımevi - ~tersin 

: nll~, ft>rsud•~ kitapla - : 

• rmızı ise varamaz dr.-~ . . . •"'.• 
•:• )'P. alnıa~·ımz. hirgiin • 

! size lazım olur. Kitap-% 
~ ~ 

• larınııı, cl efterh~ri11:zi, : 
• .. ıı · 1 . .. • rnuer. ti ı:uaemıze gon-•!• 
• 1 . . • 
• 4 erırıız. • 
: ller ıwvi ki lap ve : 
• dt)flt~rler şık, zarif ıuf•• • • • tirı v~ "-ullamşlı ola- • 
• . · ı . • ı + raf\ cıl ~nır. • 

: :1 •••••••••••••• 
-----------------~ Y(Nİ M[RSİH 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Allı aylık 6 0 0 1000 

Üç aylık 300 Soo 

Bir arlık t oo yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. __ , ________________ _ 

Yurtdaş 

Onpara harcarken 

ile kimin cebine git· 

tiğini düşün: 

Tl:IQ kiYE 

l1RL\4T 
~BANKASı 

.DARA 
6iRiKTiREN 
QAlc-IA T .. r; or;R 

~-~~ı·-~-~--~~~ 1 30 Liraya . 1 
~ Taksıtle ~ 
91 Ismarlama ucuz elbise il 
~I En i~· i makasthır ••liıulc ~ rı çıkau, eıı lil~~ ~ 
~t~ •·n ucuz t•n sou nıotlPI ve nıoılaya gör.~ y+ırli ~ 
I~ ve .\ vruptt kuıııaşlanııdan 30 liraya lı.-~m- • 

~ de taksil.lt~ eihi~e ~· apıır~ıhilirsiniz. . ~ 

~ "FERiT ÇELEBi,, ıniıesseselerıne • 

~ uğrayınız. ~ 

~~~le~--~I~~~~-~ 

• • TÜRK DOKUJY.I:ASI 

KALIN BEZ 
Çadırlık - Muşambalık - Tentelik 

Bu lwzlere ihtiyacı olaıılar s .. ıtıııik Ban
ka~ı karsısıııda Ali \1 EH .\ VS.\H OGLU Tt'cim 

• i 

P. v i nd Pn lf~d a r·i k P.tle hi 1 i rl t' r . 

'lt~zk ı)r mağazada lıalis Urfa ~ade yagı, 
y~nu• 1..1i1\ Ze yti 11 y:ı ğı, Sa hun, f\ a lı Vf', Piri ııç 

~ şeker ve saire h11lur1111·. Topları ve p··rakPnde 

1 satılır . 9·30 
.. lilllill. 'Wltml 

~l-~l~~-[l-~~lal]~-

1 İRFAN MUSA 1 
;ı kolonyası 1 

Sıhlıal ve' teravelinizi ılairua muhafaza ~ . ~ 
~~ .~lmek .için . İslikanwl Eczaruc~i larafuulan~ 
P.:i'ıi ı mal t•tlıleu 1 rfa n ~l usa Kolonyasını k u 1-~ 
~ h\nıruz. w a 
~- · · ~~llllBBB~ 


