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Banka Genel Direktörü bir diyev Verdi. 

ll ükunıet Ç!fçi sıkıntısını Gidermek için 
Bir Milyon Lira Fe<lakftrlık Vapıyor 

Ziraat Bankası Genel Oirek
:öru l(emal Zaim taksite bağ
anan çifçi borçlarının yekunu 
~e taksilJendi rme sebepleri 
llkkındn gazetecilere bir di
~~Vde bulunarak snnl:ırı söyle-
·•ıışti I' : • • 

. «- Çifçi sıkıntısının temn
~1.Yle bertaraf olması çok geniş 

liği temin etmiş hnlunuyor. 
Taksite bağlnnaca k borclar 

20 .Milyon Li rn kadardır. 
Bu horcların aUlkadar et

tiği borclu sayısı da 411,240tır. 
En çok borçlu istihsal faaliye· 
tinin en geniş hulunduğµ mm· 
taknlardır . » 

Başbakanımız 
Seyahate Çıkıyorlar 

Ankara'dan bildirildiğine 
göre sayın Başbakanımız ismet 
İnönU'nüıı ınemlekf'tte } apaca
ğı geziye bu hafta başında ve 
23, ynlrnt 25 Haziranda başlı· 
yncağı nnlaşılımıkt:ıdır. 

Kuvvetli ihtimal, Raşbaka
ııın bu gezisine Kayseri • Ada
na, yahut Eskişehir . Adana 
üzerinden başlamasıdır. 

Gezinin l ::ı.y kadar slirebi· 
Jeceği ve büUiıı Doğu illerini 
hav1.ası içine alacıığı nnlaşll
maktadır. 

ır tnbirdir. Sıkıntının başlırn 
~Plerini mandiynl durumlar 1 
;-"Kllrınaktndır . Yu.·dunm7.dn 

buhran vergisine tabi olanlar 
'"nd · ı ... 
• • 

1 rnramımızdan <logmuş Finans bakanhğı ilbaylıklar nizan1nanıe yoJJadı 
1 1~ıntı sebepleri yoktur. Bunun· 
bit beraber yurt dışından geJen ! 
~ Sebeplerin lesi rlerini orta· 1 
Q n. k~ldırmak bizim elimizde 
~~ldır. Fakat Cumhuriyet hü
~ illetimiz devamlı bir surette 1 
lı:ı birler almış ve almakta bu· 

Kazanç vergisinden istisna edilen kurum
lar buhran vergisine tabi tutulacaklar. 

rırnuştur. 1 
01 Çifçiniıı Zimnt Bankasına 
Ilı a.rı borcJrırının 14 yılda öden· 
~:k. Uzere yüzde :J faizli 15 
ti sıte bağlaınmısı bu tedbirle
"11~ en önemlilerinden biri oJa. 

sayılabilir. 

\ıe Bu tedbirlerin kendilerine 
boreceği genliği h~rkesteıı çok 
tı~cl~lar duymaktadır. Fiyatla· 
)a.p Yüksek bulunduğu yıllarda 
bı.ı llıtıış bulunan bu borçları 
llıe~Unun şartları içinde öde· 
ille~ borcJulara çok ağır gel
~~tı te hattA bazılnrı için im-

~tzlık göstermekte idi. 
hul'i :1nu göz önünde tutnn Cum 
~I ~et Hükumeti devlet biit
lı~ :ı.len yılda 1 Milyon Lira· 
Çifc· ır fedakarlığı kabul ederek 

Finans Bakanlığı, kazanç 
vergisinden muaf olan mUesse 
selerden bazılarının buhran 
vergisine Ulbi tutulması hak
lnndaki kanunun tatbik şeklini 
gösteren bir nizamname hazır
lamış, ilbaylıklara göndern.iş· 
tir. Buna göre, yalnız ilzasına 

ikra1..atta bulunan tasarruf s:ın- ' 
dıklariyle, işledikleri maden
lerden istihsnlfitta bulunanlar 
ve imtiyazlı sosyeteler milstes
nu olmak üzere mukavelelere 
dayanarak veya hususiğ kanun· 
]ar Uzere kazanç vergisinden 

TOPRAKLARIMIZA ATEŞ 
VE ZEHİR SAÇACAK UÇAK
LARI KISKIVRAK BAÖLIYA· 

BİLMEK JÇiN EN AZ 500 

UÇAÖIMIZ OLMALIDIR. 

istisna -edilmiş olan kurumlar 
buhran vergisine ttHıi tutul
maktadır. 

Bu gibi kurumlar, huhran 
vergisi vermekle ınilkellefti r. 

Finans Bakanlığı, mllkellef
lere bir kolaylık olmak üzere 
bu beyannameyi Yerme mlidde 
tini 15 Temmuz 935 tarihine 
kadar uzatmıştır. 

Satfet Arıkaı1 
Bakanlık ileri gelen· 

lerine önemli 
Bir Emir Yolladı 
ANKARA, 21 (Hususi) -

Kültür Bakanı Saffet Arıkan 
bUtUn bakanlık ileri gelenleri
ne ve tı Kültür Direktörlerine 1 

Ytırtdaşlarımıza hu genis. - -----·-----
bir emir yollayarak Parti proğ 

Yurtda Genel Hava durumu - :::ı~~~~ek~~~;d::.~,~~~~~~;.~; 
I< --- -

llrak bölgelere çok faydalı yağınur yağdı 
& -
~lday Fiyatları Namal Duruma Yaklaşıu 
l'or. Orta Anadoluda Yağış /zeri Var. 
J\N}{ 

~eflıl ARA, 21 (Husu3i) -
~~ U eketi n her tarafından ae
~ R:On duyumlnri iyidir. Son 
~~~ktıd:nberi şimdiye kadar 
ı,)~ gıden bi ı· r·ok bölgelere 
h .. ~lı \' 
:"-<le Yağrnurlnr dUşmUş bu 

tııhSfltı YUkseJmiş olan buğday 
tıı vtu 81 

da nonıal duruma dllş r. 

~l;Nll{ARA, A.A -- Trakya, 
d •• 1 8 
"'Jı h Parta ve Trnbzon'a fay-

>.ı ğll'IUrlar yağmıştır. 
~,. eteo 1 .. . 

liletı h ro OJı Enstıtusünden 
. 8bere göre dlin sabah 

Trakya'ya yağmur yağmıştır. 
Yağışın ölçilldüğii Edirne yö· 
resinde metre murnbbaınn 10, 
Mnlknra yöresinde 7, Kırklar· 

eli yöresinde 2 kilogram yağ

mur diişıni\ştür. Doğu Anado
lıısuıııla nz bir yağış olmuş ve 
Kars yiireiinae metre murab
baına 3 kilogram yağmur düş
müştür. Orta Anndoluda hava 
durumunun yağışa doğru gitti
ği anlaşılmıştır. Ankara ve yö
resinde de az bir yağış olmuş
tur. 

' ' 

birer rapor hnlinde kendisine 
yazı ile bildirmelerini istemiş
tir . 

Suriye' de 
Yeni Sistenı 3 Kişilik 

Kabine Kuruluyor 
•• 

HALEP, 20 (Vahdet)Hususi 
bir kaynaktan sızan habere 
göre Suriye kabinesinde yeni 
sistem bir teşkilAt yapılması 
mevzu bahslir. Kabine yalnız 
üç vezirden teşekkül edecek 
vezirler başkanı şeyh Tacittin 
den başka vezirliklerden birine 
eski finans bakanı Şakir Nimet 
diğerine de devlet ştlrası baş
kanı Hakkülazim getirilecek
tir. 

Suriye Komiseri Anlatıyor 
-- -=--

Durumu Benim Kadar Takdir 
Eden Hükumetle mutabıkım • 

Hayal besleyici tahrikatcıların dükkan 
' kapama usulüne aldırış Etmem. 

• BERUT, 20 (Hususi) Suri-
y~ \'e Liibnan Yüce Komiseri 
Kont Döın:ırtel Şam'da Komi· 
serlik sarayında gazetecileri 
kabul ederek şu diyevde hu
lunmuştur: 

lnrı heni snralrntte ifralla ilham 

« Muhtelif vesilelerle söy· 
ledim ve şimdi sözlerimi tekrar 
ediyorum. Hiç kimse henim 
kadar bu gUn Suriye'nin geçir· 
diği zor ve gUçlilkleri ta keli r 
edemez, Suriyenin genel buh· 

1 ediyorlar. Bu bir.Jıususl halet
tir ki onu haki kate müstenit 
tenkitlerde teırnımiyle kabul 
VP, hen bunu bazı iki yüzHi dvs 
lııkların gönüllerde bırakacağı 
şPk ve şüphelere tercih ede· 
rirn . » 

YUce Komiser gazetecilere 
lm diyevden sonrn Temmuzun 
13 ünde Prnnsaya gideceğini 
ve Ririnciteşrinin başmdn dU
neceğini sö)lemiştir. 

!'anın sonuclarmdnn Uilman 
kadar müteessir olmasa hile 
gene bu kendisinin Ekonomi 
alanında muteessir olmadığını 
ifade etmez. 

Matbuat halkm haklı şikft· 
yetlerine tercüman olarak kat
ların dikkatini çekmek ve bu 
şikayetlerin ameli ilaclarmı 
göstermek hususunda faydalı 

hizmetlerde bulunabilir. Ben 
bazı hny:ıl besleyici tahrild\t· 
cıların kazançlarını tervic için 

' en iyi çare olarak buldukları 

ç.arşı kapama usulüne aldırış 

etmem. Ancak bana dilşen lü· 
zumlu ve 1.aruri tedbirleri milm 
kiln olan süratle tatbik etmek
l i r . 

Suriyeye gelince; ahvnlı 

hazırayı benim kadar takdir 
eden hilkOmetle ben mutabı· 
kım. Şüphe etmiyorum ki bu 
hususta sarfedilecek gayretler 
-Muhalefetlere Rağmen - gi.i· 
ze1 neticeler \'erecektir. Bazı-

H ucltıcJ 
Ko 111 isyo11 t1 
Bu Gün Toplanhs1nı 

Bitiriyor 

'l'iirkiye - SııriyH lmdud 
komisyonu nyın oıı yedisinden 
itibaren Şn m'da toplantı la rına 
başlamıştır. 

«El'Eyum» gazetesinin yaz
dığına göre komisyonun konuş 
maları iki tarııf hudutlarına 

elHşer kilo metre mesafedeki 
ınıntakalar işiyle ilgilidir. 

Suriye Delegesi Lavastr 
Türk heyetine salı giinilnkşamı 
bir ziyafet vermiştir. 

Komisyonun toplnntıları a· 
yın 22 sinde ( bugiln ) bitecek
tir . 

-

Deniz Anlaşması imzalandı 

Almanya lngiltere Yüz~e 35 ·His~etin~e Deniz Kuvveti Olacak 

A /manya Yalnız İngiltere İle Değil D6rt 
Devlet/ede deniz yarışınn Kalkışmıyacak 

LONDRA. ~O - Deniz si
Jnhları hnkkında lngiliz - Al~ 
men anlaşması diln akşam im· 
1ıı edilmiştir. Anlaşma neşre· 

dilmiştir. 

Yapılan anlaşmaya göre. 
lngiltere, Almanyanın İngiliz 
donanmasının yüzde 35 i dere
cesinde kuvvet bulundurmasını 
kabul ediyor. Bu mikdar butün 
inşaata şamildir. Yalnız tahtel
bahirler bunrlnıı hariçtir. lngit· 
tere Almanyanın İngiltere ka
dnr tahtelbnhiri olmasını ka
bul etmektedir. Yalnız Alman 
tahtelbahirleri lngilterenin de· 
:cizalh gemilerinin yüzde kırk 
beşini geçince Almanya, inşa
ata devam etmekle beraber,bu-

nu İngillereye lıildirecektir. 
BERLIN, - Alnıan gazete

leri Alman - Leh nnlaşınasın· 

. dan sonra Alman - İngiliz :m
laşmasıııın Almnnyamn anJaş· 
ınn arzusunu gösterdiğini yaz1· 
yorlar ve Almnn milletinin di· 
ğer devletlerle de mılaşmalnr 

yapmağa hazır olduğunu yazı

yorlar. 
LONDRA, 2JAIA fngiliz de· 

niz bakam İngiliz. Alınan d<•
niz :mlaşınasmın nna hatlnrı 
hakkında verdiği söylevde bu 
anlaşmanın yapılması üzerine 
Almanya yalnız lngiltere ile 
değil 4 devletin hiç biriyle de
niz yarışında bulunm1yacakllr. 
Demiştir. 
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T rablusta kanh kavgalar 1 Her Gün !~~Kelim!__ istihl&k Vergisi 
Bazı Ma~delerin Vergisi ~oğaldı . 

İstihlük vergisi alınması hakkındaki 
kanun ilboylığa geldi. 

Ban maıhleltır(\Prı i~-

tilılak vrrgı~ı :ılının:ı~ı 

hakkırıclaki kaııun ilha~lığa 

~t'lmi~ıir. 

Kaııurıa gür~ çay, kalı 

VP, kt•l\ao, kauçu~ ~ihi 
ıuaddelP.rdt1 11 :ılırııuakta 

olan İ '"' Lİ hlft k vergisine 
L 

hirer parça zam ~·apıluuş, 
ve demir, ÇPlik gibi mad
deler de vt•rµı korıugu 

ici ne alın nııstı r. . . 
Bu ıııaddt~I,• r meml·· 

kt>lc sokulduklarında vt·~· a 

uıeıulPktıl iciıule istihsal 
• 

vevn i mallP ri rule isli hh\k . 
\'Prgisi alınır · . KAln'P- : 
iılıalftt :gtıııPI tarifP.siniıı 

208 numarasınıu ve B 
ve c. n pozisyonlarrna 
giren her nevinin beher 
k ilo~ra ıunıda 30 kuruş. 
Çay : tarift·ııiıı 21:J nu

mara. ının .\ \'t~ n pozis 
yonlarana girt~n her ne-\'İ

ııin ht~lwr kilosundan 60 
kuruş. · 

Kakao : Tarifenin 211 

ıwmara"'mın A ve B po~ 
zisyorılarına girenlP.rle 212 

ım ıııa r:ı. ınn gır·.-n IH•r rıtı-

viuiıı kilosurnlan 60 ku. 

ru~. Kakao ~ aAı : Tari
f .. uin :!~7 iıwi 11umarası

na giren ht\lıer k ilo~urı-
'" 

cl:ırı ı~o ~uruş. 

K ~ı ucu k , .• ~ nıa mu h\tı: . 
lla nı 'rya h~mizlenmiş . 
hP.r Şt~kilıle ve kırpmtılar 

, .• ~ ~filuıe maırnıl:al hur
daları, larifonin 440 nu

nı~rasına girrıı heher ki
losunılaıı Ll\Ü kuruş. 

Kaad ve muka\'va : 
~,1athaa ve k~silnu~miş ya-
1.1 kaatlı : larifonin 328 
tıu nıa rası 11111 .\ \'e U po. 
ıisyoıılarına girrn laaıl

ların her rıt~\·inin belu~r 

kilosuıulan 3 kuruş. v~ 
tarifenin 3ı4, 4:25, 329, 
337, 341, 34-2, 343, 345, 
346 ııumara ''e hu mı

mara \'e bu numaraların 
pozisyoıılanna girt1n lu~r 

nevi kaatl ve mukavva la
n rı hrhtır kilosundan 5 

kuruş. 

Hnrcla \'e enkaz ha-
liıııle dı•mir \'r~a bakırlar 
h P ,, a ıı rı a ıu e n~ \' •~ bu ver -. . 
~ıye ıftlıi cltığılılir. 

furuği Han 

Ağır Endüstri komise Gene başbakan oldu. 
ri gelecek. 

Talırara 2(1 ( A.A l -
A 1ı~ara , -- Sov\ d . 

l\o ) a tığır erıdiistri ~omi-
seri Orgn rıilk idze ih~ nrna· 
\'İni Ttıdakofun m11nılPkP-

Limizi zi yarel edec~k lt•ri 
sövleuıuekledir. ~laamafi ., 

hu zivarel ekonomi baka. ., 

nııurtm it us yayı ziya l't>

ti nderı orıra olacaktır. 

c~t~ll Bayar huraclan 
isıanhula gidrc .. k, Hnsya 
f\ryahrıirw claha ~oura 

;.;ıka,\a~tır. 

Ekonomi" Bakanı Sov-. 

Furuğı ytmİll~n lran ka

h i 11 •1 si ıı i k u r uı u ş ve sa Y
l av fo r knrumunclau gli-

VPll oyu cılruı~ıır. 

Balkan macları , 
Sorya , 20 · [A.A] -

Balkarı kup.ısı nıaç11ula 

Bulgarlar Runu~nı~ri 4-0 

~·Pil m işlt1 rııi r. 

Amerikada vergiler 
Çoğalıyor. 

Dıl kıla vıızu kouıis\'O .. .. Vatani lideri Kendisine Tecavüz Eden Birisini Oldürdü. 
ııunun "Öııderdil?i listetlell 

~ ..., 
okurlarrnıııa hP.1' giin he .. binlerce halk katil lideri omuzları 

üıtüncle taşıyarak evine götürdüler. s~r kelinıt• ~orıuvoruı · • • 

Halep, - neçr.n mev· 
lnd giinli 'l'rahlusla kaııh 
va~alar olmuştur ve hli. 
H\sası şudur : 

Vataııi klitl,~si rüesa ... 
sıncları Abcli'ılnwcitl kent
nıe ile cloktor Abdullalif 
hi!;;ar arasanda lidtırlik 

nıeselt~si 'iiılintleu husu · • 1 

mel \'ardır. Ve her iki 
tarar mensnlıları fırsat 

diişliikc•~ hadisel~r cıkar-. ~ 

maktadırlar. 

O glin Abdulhamid 
kera mi bir ark adaşi yle be
raber royal oh~lindeu Fah 
rilbarudiyi ziyarellr.n çı -
ka rkf n, k.a pı önii 11'1~ pusu 
kuran doklor Hisar laraf
darlarmdan hiı· şahsan ta
arruzuna uğramış, yediği 
iiç sopa ,ıarbasiyle yt~re 

d iişmiişt tir. 
Bu t~snada ıİıulaa rrızı 

yakalamak isltıy~n Abılul

meci'l kerame11iu arkatlaşı 
tla ahhğı ild tııçak yara
si\·le ,. P-re yuvarları n11şlı r, .. ., . 
o zamana kadar Abdiil· 
nwcicl l\~ranıe kt>11din~ gP.
ı,~r~k tabancasına crkmis . . 
,,~ allığı kurşunlarla mu 

laarnzı ağır surelle ya
ralamıştır ~ 

Sih\lı i'esleri üıerine 

had istı mahalli ne polis 
nurnuırn \'elismi~ ve hin-. . . 
ltH'Ce halk loplanmıştır. ' 

.\ luliilm~cid lkr.ram~ 

~lintle lahaııcası oMuğu 

halele lıiç mümanaat gö~

lt~rıucıleıı polise refakat 
ederek karakola gitmiş, 

oradan da miislanuka gi
dert1k ifadesi ııi vermiştir. 

Bu esnada atili ve tlai-. 
rtısi önüne g~len halk 
<(yaşasın A hdülhamid k~
ram~)) sPsleriyle niima~· iş 

yapmakla itliler. 
l\ir saal kadar siiren 

ifadr.tlen sonra , A bdiil
ha ıniıl ker(uue serbest 
hırakılnuş ve halkın omuz 
ları üsliinde e\·ine gitmiş

tir. 
Tra blus hiik ıimeli bu

nun frterine iki taraf ara
sında ,ıaha vahim vaka
lara mani olmak içiu, Be
ruttan polis ve .landarma 
tak vi)''~ ktH' Y~treri geıirL
nıişı.ir. Va1.i~·el şimdilik 

sakinıtir. 

Standardizasyon uz • /ngiltereye sattıfımız 
manının çalışmaları. 1 malların paraaı. 

1 Lorıdra , 20 A.A --

L•stetle ctkiHl Hı Türkçe 
• 

k~limelerin QSmanheaları 
· ıe hurulın sonra ~azetenaıı• ·-

k u 11 a iti 1 m ı ~· ~ıc~ a k ll r. 

ı - l lımal etmek .. 

Savsamak 
ihmal - ~avsa 

Örırnk Itır : l -· · Ha"9 

işi savsaya gt>lnwz 
2-- işini savsayan ta 

lisizlik leu ha hselrneru~li 
2- İhtiyat . Sak111 

İhtiyat tılm~k - Sakfll 

nrnk 

O.. ki ı lla .. \'ır, rnr. · er : -

o hu işle savsa deAil, 

sak111 göslermiştir. 

2. - K reıli isleriudt. • 

sakııa)·an bankalara kıı018 

malıvıı . . 
3 - Kaitle - Kural ' 

2- Durac • 
Örnekler : 1 - fftl 

~iinıl~ gramer kurallarıua 
~öre doğru dPğildir. 

2- Ta~~im anıt11•1 " 
l bil" mermer duracmı nası 

hıyorsllmız '! 

4- Taı·if elmPk -
1' 

nımlamak 

Tarif - Tanım 

Ünıt~kltH' : l - - Hallıl 
•. • • .; •• 11 t·ıı•ııuıat1 

t~l\01\0IUIUlll '" c:ıı ' 

söy ı~r misiniz 't . 
Arıkara , 20 A.:\ - 1 

1 Trdm işleri bakanhğı, Titr 
E"ononıi Hakanlığı ları-

~i)·eden lugihereye gtılİ-

. . i "' 2- Eğt~r \'(~riuızı ı 

1 l · ı . ı · . btl 
tauını ıya u se~ t ırıız • 

dardizasyon uzmanı dok- ril~n malların lnlarlarımn 
tor Batle pek ~ a~ın~a zey-1 Tiirk alacakhlara veril
tin bölgesin~ ZP.Yll" Vt~ I rue~i ha~~ırula~i kuralm 
zeylin yağı iizP.riude ~·t·r ayrıntıları için Girit leCİ-

srl inCt~l~melPr yapnıağa nıt1 rlt·ı·ine hıltlir.miştir. 

gidecektir. nu ayr11ıll 4 haziran 
9~~f) tarihli İngiliz - Türk 

~lemlektıli nıiıin en ö

nruıli ıt•ııgiııliklrrinden 

biri olan 1.~\·ti11 v~ z,•,· tirı . . 
yağcılığuııu i°srPtim , .• ~ 
cıkat hakııuırulaıı gelişimi 
• 
iciu almması lazım gelen . 
tedbirler hakkmda bir ra 

ttıci ıu a mlli•ş111as111tla ya
ıılıtlı r. 

katlar ar.ıyıp sormaıd1111 

n - T~şeuiit. - A~·r•" 
hşma 

•· · ı.ırill"' Onw k : Yu rl ış .-, 
erı 

Je fikir ayrılışması 

bii)·iik ft>laktıttir . 

de· 
Not : Gazetemize g6ll , 

1 rtJ' rilecek yazılarda bu ke e 
1

, 

lerin Oımanlacalan kuU..,ıldl 
mııoı rica ederiz. 

~·P.L sınai mii~ssesel~rirıi 

i'.İyarel edecek, bu zi~·art'l 

'ttsilt1 si yle ekonomik sa
Jrnda iki do.,l rıı'!mleketi 

"H\kadar edPın işler d~ gö 

Vaşington, 20 A .. \ 

Birleşik .\merika Cumur 

başk~na kongreye gönder-

por hazırhyat!aktır. 

Zeytinden sonre ilı. 

celeme konusu olarak 

de . atanacak konu, fmdık 

olacaktır. 

Yurttaş ! 
Ülkeni korumak isti· 

yorsan Tayyare Cemi
yetine aza ol. . . 

Çocuklara yarJıt1' 

Ankara 2 \ [ A.A] --: 
,,,ı 

Çocuk Esirgeme kur•• İ" 
bir Hazirandan l~~.ff 
runa kadar 14-92 'ı'vel"' • 

rüşiilec~ktir . 

diği bilrigle vergilerin 

çoğaltılmasını istemiş.tir. 
yardım etmiştir. 

-

li 
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c 
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8 • 
6 

ıı 
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Tür~of isin Günlü~ Ter ur af 
HABERl[Rf -

Avrupa borsaları 
!8·6 35 dP kaparıış fi. 

)alları : 

I• .• \ ı'l l'K 1 . 1 ı' ...ıl veqıoo 

lıorsasırıd :ı li fırr haşrna 
Aıneı·ika puı11uklL•n lrnzi
rarı lP. liıtıi H,37 temruuı 
lt'sl ·ı • - ı · · • 1111 6,08 a~usto ~ tt>s ı mı 
6,03 , eylt'ıl ltıslinıi 6.02 ,, . 
ısır pamu~lariııııı saka· 

laridis CİllSİ 'P.llllHllZ LPS· 

li llı'ı ·ık . ı · . 1,85, ı lt•şrın ltıs ımı 
7,a7 sorı Le.şrırı teslimi 7,87 
0.1an tPslimi 7,87 ~pıwr 
~Ilı i lfımoıuz h)sJirııi 7,17 
llk l . ı · . 

PŞr111 h's ınıı 6,90 son 
lPŞriu leslinıi 6,88 mart 
leslillli 6,87 ıwıısdir. 
l Hl 'ÜD.\ Y - Li verpool 
ıor ası rıda 1 oo libre haşı-
lla l ı · . eıunıuz lt• · ınıı 5,3 
114 ı·ı k · ı · · ' teşı·ı n lt•s ı nı ı 5,3 
518 i 1 k kt\11 u u te ·I imi 5/4 
11•ar1 t ı· · / ·ı· .ı· e~ ımı 5.3 7 8 şı ıu· 
~ır 

lıtanbul borsası . 
3 

20 5-35 dt~ arpa yemlik 
l k 11 ruş 32,5 paradan 3 

ııruş 37,5 ımra \'a kadar· 
:i9 • 

torı, bug'ıla" sert 5 k ,, -ru . • 
ş ı p :ıradaıı 5 kuruş 

3o Parava kaclaı· yumu-
~ak . ' • 
· 6 kuruş 17,5 naratiaıı 6 k ,, 

llruş :is ınıraya kadar 
ıııa • ' 
~ lılut 5 kuruş 15 para-
aıı k ka 5 uruş 35 para)'3 
dar 981 loıı, kt-ıwk 2 

~ ll r 
ı ıış 25 p:ır:ıdaıı 700 ki-
O!lr·· 
,.,~ 0 llı, mısır sarı 4 ku-

\.'Şlaıı ıı toıı, yapak Trak 
il 

• 40 50 kuru~tau 56 ku 
tıış· ~ 
t · a kadar 24,472 kilog-
araı s 1 Hlı uııştır 

1, 19-5 35 <lu lbnıhurga 
":li~ı .kilo tiftik ilıraç e

ııuşıiı· . 

I %mir bersası 
. 19 6 35 tle hu ;;dav ~ler 
'ıı :.., . 

iıs '1,875 5,375 kuruştan 
r Çuval ·ıkdarı 3 75 ku 
•ışı ' ( ' . .. , 

lıj . ' 11 30 çu va 1, pamuk 
tııı . 

~· cı 5 ı kuruşla 11 50 bal 
• it 

~~ )'apak 47,75-49,50 ku-
ı11,:'1Şta11 1794 kilo saııl-

'ilı ,. 

~-··----- -
Nö~etçi (czane 

• 1 ıe 

Q Bu Akıam 
.\l,I{ Eczanesidir. 

YENi )JERSIN 22 HAZiRAN ı 935 CU\IARTESI SAYFA : 3 
. 

Almanya Türk Ticaret Odasının 
Son Raporund:m ; Mersin 

Zal\ireler 
Sou zarnaıılarda lıt•uıeıı 

laiç iş )apılamaıkma lm 
kPZ )'flnitlfl11 bazı Tlirk 
zahiı·esi satışlan olıluğu 

haber alrnnııştir. Bu arada 
söz g .. limi 2,000 ton ka
dar Türk sert buğdayı 

unwmelP görmiiştiir. 

Piyasası 
- ................. _. 

Tiirk buğda~· laı·ırurı ~erl 

rıf'vİIPrinderı önümüzdeki 
haftalar i•;irule dahi i~ler 

~· apılalıilflt~t·ği ~lJVVt',le u 
mut edilmektedir. f\ncak 
fİ\· atlarrn ıoo kilo başına . . 
cif llamhurg 55 Fransız 

frarıkı raıltle~irnle olması 

lazım gt'lt•crği sö~ leni yor. 

K.G. 
Pamuk~kspr~s 

lan~ 
Kapu malı 
Kozacı parlallı 

lan~ çi~idi 

Yerli • 

"'muı nı 
Fasul \'a . 
Noluıı 

w~rdnu~~ 

Kuş ~·~ıui 

Kum darı 

Cehik 
• 

Toz şektar 
lhı ııda n haşk a bir de lta h v~ 

ıoo kilo haşırıa ıoo mark Kahrı » 

fiyatla hir kaç parti ldişne Nişatlır 
\'e ~·irıtı ıoo kilo lwşma Cav . . 
loo maı·k 'Lau hi r mikla r Kala) 
yenı 1 ik ııohut Sa Ultlığı an Bahar 
l:ışılwıştır . Arpa :\na4lol 

Btıımnla heraher adı rı· ,, ye ı 

gf'çtm iiriiııler için biraz Pirine 
dalw ııyi fiyatlar ı•lıl" ı•· ı Ça vıh;r 
dilt•hilt>CP!ii keslirilh·or. aeam• şeıı..r 

o • Sandılua 

Ton başrna Ioo maı·k ,, » ~cnehi 

giiıuriik resmi almması ,, • » ç•n·alı 

K. 
52 

s. 

50 
48-49 
45-46 

2 
75 

12-50 
7 f>t) 

4,875 
7 oO 
6 
H,5o 
6 50 

36 
38 25 
ıoo 99 
1 25 

16 
240 ·230 

190 

90 
3-,50 
3 

14 ., -
ı f> 

nO 

dolayısile ha~lalarumz ii- tBuğda~· Y~rli a,'25 

~erinden ş~nuHI~~ önemli 
1 
Limon tozu ·ı O 

ış )':ıpılahılecrgı sanılmı- Sabunsafi z~ytin \1
• 25 50 

~or . Bunun gibi küspe 1 )> ikinci 23 

alını saıımıııııı dahi pet.. 1 )Jısır ıl:ırı 2-35, 
k?ffi~· olanrnyacağı söyle- i Kara hiih~r 85. 86 

nı~·or · • -----·- 1 İnC•' Kepek 25 
1fncir "OtlPııll 
1 Tayyare ile Berline 

meyve gönderildi ı \T ulaf Cukuro ~ 87 ,5 
3,5 

lstaııhul 20 - · Du sa - 1 
sabah tavvare ile Berline 1 

O' ~ 

30 kilo kayısı ve Ş•·flali, 
60 kilo pathcan, 10 kilo 
utımunP.lik biber gönde
rilmiştir. Yaş meyvanın 

30 kilosu Vi.' anaya kadar 
parasız, Viyanatlan Brrli
ne kadJr ıla navlunla ta . 
şın:ıcaktır . 

Grçen h" '' a gönderilen, 
pallıc~uıl~ r B~rlifllle kılosu ' 
120 k n r u ş l a n sa t ı l n u ş t ı r. 1 

Cfirulerilen rağbt!l Lay.\·a
r~ ile yapılacak sevkiya
tııı daima kazanclı olaca -• 
ğını gösteriyor. 14~akat ~la\' ı 

ltııı iieretlt~rinin bn s~vki · 
yalı ~ onıyaea k ucuzlatıl

masına kati Hiznm görül
mekledir . 

Beri tarafta soğuk ha
\'a tesisatını haiz vagon-

• 
. , Auadol 

----·--
Borsa T alirıf lan 
--~-

lstanbul 

Ti,rk ahunu 941 

isterliu ti J 9 

Dolar 79 45 

Frank 12 - 03 

Liret 9 - 6~ - 90 ______________ ..... __ ___ 
lar bulunıua~·ışı yfıziinden 

şark hallı il~ de biiyiil\
parı.ilerin göndr.rilm~si 

miimkiin olamamaktadJr. 
~lamafih , 'fiirkofisin bn 
husustaki teş~bbiisleri cif-' 

vaıu elliği için yaş nuıyve 
ihracı meselesi · yakmda 
esash şekilde halledileeek-
tir • 

ı-. .. 

' ı 

i l l N 

T ırsus Belediye Başkanhğm~an : 
llay\'a11la çekiHr, El ile işlt·r h~•'a tulumbası \ '3• 

sıtasilr. lağımları lt~mizlt>r talııaıinr.n «750» lira kiynıe

linde bir atlel lağım temizl~nıe uıa~inesi açı~ eksilt· 
111e ile 28 Haziran 935 glinii saat ıo •la satın alınacak
tır. lstekliltwin şartname C>rrwklel'ini belediyemizdP-n 
aramaları ilan olunur . 13- 16- 19 - 22 

Mersin Aaker~ik Şubesinden 

( Mitıkaüt ve i~tiyat Za~itan Yoklaması ) 
ller senP. oldnğu gibi hu StHH~ıı~ .\liil~kail ve 

~liislPğfa ihti yit t za bitarı ve nwruu riu askP-ri .\'P- yok. 
lamalarına ı ·Haziran- 935 de lıaşl :rnmış ve 30 Hazi
r;1n· 935 de bitmiş olacağından nıiiraeaal etmey~rıle--
rm Şubeye miiracaallan ihin olunur. 3 3 

Tarsus • 
ıcra memurluğundan · 

935/60 

N. Tarihi Cinsi Hek tari Ki_\' lll~I i 
he,·eti 

Kan·.-si . 
13 A~nstos Hefkere 163 ll. 728 S. 

" 
İnce ark 

14 

927 

)) )) 

11 mu rui ve.~i ~I. . 
8640 kuruş 

nununr 
Şarkarı hiratlt•ri hay .llP.lınıet lıis
esi Ga. Fidıfo Z. km·iuuısi llaıun 

lu~fkpr·.-~i Vf' mulıdt•z ı :ari~ ha .. 
sahiLi !!!enet lıefkerP.si cenuherı 

hibi Sı 1net hef~eresi . 

ı. 

. a-

Hflktarı 
504 70 \1. umumiyesi 19950 ku. 

n rnnou 
~ar~:ın hirad~ri hay ~lehmel ~ar· 

bf>u hHLuu lıefkerrsi şinwlen kab. 
ristana ıuiifrAZ hefkert~ (Wnuben 
sahihi senet lıPfkeresi • 

Alacakh: Antal~1ada Salih 
8orclu : Tarsus incP- ark mahallesiııdtın Fidde 

• 
oğlu lbrahim . 

Yakarıda hududu ııt: evsafı ya:ıll h~{l:ert- açık artır

maya konmuş olup şartname 2 5-6-935 lari/ılnden itibaren 
dairemizde her kes görebller.eyi gibi 26-7·-935 larlhl
rıe mıisadif perşembe gi1m1 saat 11 de açık Artırma ile salı· 
lacaktır . artırma bedeli muhammen klymetinln yli::de 
75 nl bulmadığı takdirde son arlıraıwı lealıhüdıi baki 
kalmak şartlle ı 0-8-935 tarilıifle müsadif cumartesi 
günü saat ı ı de dairemizde yapılacuk oltın arllırma 

gayri menkul en çok artırana ihale edileceğinden lallpl~rirr 
muhammen kıymetinin yüzde '7,5 nlsbelinde pey akçası 

veya milli bir bartfrnnm lemlrıal meldubunu hamil bıİlwı
maları lazımdır . 

2004 numaralı icra iflas kanumınıtn f 26 111cı 
maddesi dördüncü fıkrasma tevfikan bu gayri menkul üze
rillde ipotekli alacaklılar ile diğer bir aldkadaranrn 1Jr. 

lrlifa hakkı sahiplerinin bu haklarmı ve hususile faiz JJP. 

masarif e dair olan iddialarım ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı mıisblleierllc bildirmeleri aksi 
takdirde Tapu slrlllnde &ablt olmadıkça salış bedeli pay
laşmasından mahrllm kalacaklarl cihetle alakadaranrn işbu 
madde fıkrasına göre hareket etmeleri lle daha fa:la ma
lumat almak isteyenlerln tar~us icra dairesine mtiracaatlart 
lld n olıınur. 

i l l N 
5·12-933 larihiıuleuLeri (Ömer Vasri & Osman 

Enver) firmasil~ Çtthştagıtmz şirkP-li miıi 22-5·935 tar i • 
hinde bozduğutnuzu iltn ederiz • 

ÖmP.r Vasfi & Oainan AU\flr 



SAYFA:4 YENİ MERSiN 22 HAZiHAN ı 93:-, CC~I .\ HTESİ 
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T l!!J Q '.,,,,P • "'•YE 
l1RA4T 

_BANKASı 

-DARA 
, BiRiKTiREN 
RA"-IAT-~D~R 

•mnmımımmummuımmm'ltm~• 1 Her Nevi Fotoğraf 1 
§ REN Kli l{ılişeleri ff[NKSiZ 

-
Lastik ve Madeni 

MOHOR Ve BA~ll ~lAR 
Basımevimizde yapılmaktadır. 
Kristal, Saç. Brt>nz Vt1 ~ :ığlı lıoy:ı ı.~, !:alar 

lı.-r·kı1sirı k'1~wsi1H• u .,gıııı ş .. kilılt• ~:ipılır. 

mmıllmmlmttmlmMimllltllmlmlmlm 

HAliS [DiRNE ve KA~~H P[YNiRl[Ri 
l{ışlı k peyn i rleri11iz i<;in hiç düşüı1111ey in iz 
Fennin son terakkiyatı U.:erine yağlı, temiz peynirler hazırlanmıştır 

mersin Souk llava Deposuna 
müracaat ediniz . 

17 Kilo safi hazırlanmış ve tuzlanmış, halis 
Edirne peyuiri tanekesı ile beraber 4 liradır . 

Alındıktan sonra muhafazasıdıt Souk Hava 

deposunda temin edilir . 
Evlerinizde uğraşınayınız ve \ orğunluk çekrneviniı . 

Kaşar P eyrıirleri 
Yağlı Balkan peynarleri ayarında Ş maraklı ka-

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır . 

Balya ile almak isteyenler depomu~a mUrucaat 

etmelidirler . 
Her halde çok fayda göreceklordir . 

Mersin - Souk hevn ıJepoc;u sahihi Selim Şemsi 

24-f>O 

Türk Siğorta Anonim ~irketi 
Y anğin ve Nakliyat siğortalarınızı 

İtimadı Milli şirketine yaptırınız. ~ 
Mersin ve Ha vuli Acenleliği 

Ömer Vasfi 

-~~:-~ııı~ri'}~ih~:e•fılP::::ı 
~~ -~~~ ) 

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

- çifte han Kapllcası Açlldı 
1- Eğer Ro_matizma, Siyatik, kar~ ciğ~r, Böb~ek kumları, 

-

-mesane taşları ağrılarıle muztarıpsenız vakıt geçmeden 
Çifte han kaplıcasına koşunuz . 
Bir cok deri hastalıklarına, muannit ekzemanlara şifa verir. 

IÇiFTE HAN KAPLICASINA 
~ Sedi~'~ ile gtılc·n lıir çok ldiıiiriinılı·r yiirliytırt•k clöıınıiişlt•r·clir. llt·r oP
~ katlc-tr Fc•rııwn ~ahili izalı cltıAibe tle sı~ıwlt~ree gehe olmamış ha.,,ı ~:ulınlarm 
~ 15 20 .ot'ırıli'ak barı\'od:ın ~onra hamilt~ kaldı~lan !!Örfılnıiis,Llir· . 
~ ;"! • ' " 

1 Çifte Han Kaphcasının 
~ Radyo aktifidesi .dünyada !"evcut bütün kaplıcalardan 1 
~ daha yüksektir . ~ 

~ çiı=TI: __ i PLICASINDft e Oıde bir ııııııhah il:ivı• eılilıııiş, Otı•I tlahiliııtl" yemek hişirıııek ııııme
~ clilnaistir. 
~ . 
[@ 

1 
E~h.tlu İ:oil i ra lıat uı ii k ,. 111111ttldi r. Lok :w ı ası, Fu ru 1111, Bak~ ali~ rsi, (ia1.inos11' 

Ka~alıı, Bt•rheri \'ardır . 
~ F'İA TLAR 1\1.IUTEDİLDİR. . 

r@ . Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır . 

~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~--
•••·:·•·:·••••·••••!• • • 
: Yeni Mersin Matbaası : • •• : mücellit hanesi : nı 
: Eskirııiş, ııarçalaıı- ! nı 
• mış, forsutleı kitapla - • ı: 
• rıııızı i~·~ ya r:ı nıaz de• -.• 1! 
• l" .. ,. 
• ye alıaıayıoız. Hrguıı • ~ 
• siz•~ lazım olur. Kitap ! 
•ı ır ı ··· t ... • al'lntZI, C t~ lt~I' P.l"lltf'!..I, • 

! mlicellithantınıiztl ~ön-•. .... . 
• deriııiı. • 
• k" • • lleı· ııt~vi · ılap ve • 

ae== ::zz:ı c=e(11 

Piyanğosu 
Pek çok kişilerin yüzünü 

güldürmüş tür . 

On Dokuzuncu T ırtip Oçüncü Keşide 
l 1 Temmuz 935 tarihindedir. 

Büyük ikramiye 

50,000 Liradır . 

~ 
i 
~ 
nı 

le::::=:~f:~o,~~~:a~:r==. !e!iilj 
: dt•flt~ıler şı~, zari( nw: 

! lİ11 v~ ~ ulla11ışlı ola - •. .... 
• ı·af.. citleuir. • • ••••••••••••• 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
21-6.935 Cuma airnü borsa satışları 

----------~~------~--~6~------------=---------------........., 
Malı rı cins 

Arpa y11ni 
Koza 
hıığıla)' yf'ııi 

Rkspı· .. s 
Boüıla v ~ert . . . 

Nereııln Mabuıl u 
Oldu~u 

v .. rli 
Ye.ıict\ 

Ct!, lı :111 . 
Tar~u~ 

Aııadol 

MiKTARI _ F . 1 
"·o. I[. 1 s. 

nooooı :i '12,n 
J 4000 7 ü~J> 
300011 

50 () 
140000 

flO· 
5 

37 ,5 

ŞE:HAIT 
~~-.s=..:~ 

24 flaıir:uı )'umur. foP 
Y t!llİ•''' V. lıaıır 
Cc~ han \T. 5 giin z. 
'1. m:ığ:ıza il. 
ll. lı:.1.ır 

_:.....:..--------=---------=-----.!----------.....;=--------------~ .,. ·:' · ·. ·.· =: . Yeni Mersin Basımevi - Mersin 


